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  :المقدمة

    H رب العالمين، والص1ة والس1م على أشرف ا<نبياء والمرسلين، نبينا الحمد
  .محمد صلى D عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين

، وأحييت كثير من العلوم والمعارف منذ القدم فلقد تكاثرت العلوم والمعارف   
ومھما بلغنا ومھما تعلمنا فنتذكر اOية الكريمة  ،في العقود الماضية القديمة أيضا

  .}وما أوتيتم من العلم إQ قلي1{

العلوم إلينا نحن المسلمين وخاصة العرب، فمنھم من رفضھا من  وانتقلت كثير   
من صواب  بحجة أنھا قادمة من المشركين، ومنھم من تقبلھا تقب1 تاما بكل ما فيھا

ھا ا<سس ا4س1مية لتتوافق مع منھج أھل السنة ، ومنھم من أخذھا ووضع لوخطأ
  .والجماعة

ى لنا مقاQت وكتب تحارب ھذه العلوم حربا قوية، ولقد اطلعت عل توخرج   
أو العلوم ا<خرى ) بالطاقة الحيويةالع1ج ( بعضھا سواء فيما يخص ھذا الكتيب

دت أن ھذه الكتب أو غيره، ووجأو الفراسة  التنويم ا4يحائيية أو كالبرمجة اللغو
قد تم إدخالھا لھذه العلوم مؤخرا من قبل غير الدارسين  والمقاQت ذكرت أمورا

  .للعقيدة من المسلمين، أو أدخلھا غير المسلمون، ولكنھا ليست من أصول العلم

التي  غير الصحيحة وأيضا لم أجد من واجه ھذه المقاQت أو بين بعض ا<مور   
يم، وبحثت في مواقع ا4نترنت عن ردود على ذلك ذكرت فيھا لتصحيح المفاھ

لتعلم بدQ من وتوضيح وشرح صحيح فوجدت أن كل منھم آثر اQنشغال بمزيد من ا
التي يغلب فيھا أمورا غير صحيحة وليست واقعية في أغلب  الرد على ھذه الكتابات

  ).على ا<قل في عالمنا ا4س1مي(المناھج التعليمية الموجودة 

كفر من يدخل ھرت طائفة غير مؤھلة وتصدرت مجال الفتوى وأصبحت توقد ظ   
ويذكرون أمورا ! وإن لم يجد فيھا ما يخدش دينه !لم يتبفي مثل ھذه الدورات إذا 

أخذ دورة أو دورتين أو ث1ثة أو حك منھا من تعمق في ھذا المجال، فمن عدة يض
العلم كأنه متخصص، بل ن يتكلم في ھذا ه ذلك <1 يؤھلفخمسة في مجال معين 

يطرح ا<مر على المتخصصين ممن مارسوا وتعلموا وتوسعوا ليكونوا ھم الذين 
يحكمون على مثل ھذه ا<مور، فالعقل Q يستطيع إدراك كل شيء، والعلم حتى اOن 

لم يوجد لھا تفسير و أمور Q تزال محيرة لم يصل لذروته ليثبت كل شيء، بل ھناك
أو الفيزياء أو غيره، وھناك أمور لم يستطيعوا كشف أجھزة سواء في مجال الطب 

4ثباتھا وتشخيصھا مثل العين والحسد والسحر، وQ حتى قراءة ومعرفة ھذه 
الموجات الضارة الممرضة الصادرة من ا4نسان أو الحيوان بل وأخطرھا <نھا 



عليه وسلم  كما قال النبي محمد صلى D – تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر
  .ف1 يحكم على ا<مر إQ خبير مطلع ممارس ،-في الحديث 

، غير المعتمدة ينقل من المصادر السيئة فقطفي مواقعھم ومقاQتھم فبعضھم    
وبعضھم يجمع ما خالف ديننا ويظھره كأنه ھو ا4ثبات على ض1ل ھذه العلوم 

بعضھم أخذ جزء من والمعارف، وبعضھم أخذ بعض المقاطع وفسرھا كما يھوى، و
نه Q بعض المقاطع الصوتية أو المرئية ليؤيد رأيه وترك المقطع المكمل فحذفه <

يوافق ما يريد الوصول إليه، وذكروا مرتكزات للتحريم Q توجد في المناھج التي 
  .نتعلم منھا أو أننا يمكننا حذفھا إن ُوجدت لنبقى في دائرة الح1ل

إن كانت الشبھة عندكم فھذه مشكلتكم، : فيه شبھة، فأقول إن ا<مر أصبح: ثم قالوا   
لكنھا عندنا ليست كذلك، وإن قمتم بربطھا بالعقائد المنحرفة، فنحن نربطھا بالعقيدة 

  .الصحيحة، أو أننا نأخذھا كعلم دنيوي بحت Q صلة له بالعقائد أص1

البسيط لعلمي فرأيت أن أوضح ھذه ا<مور بشيء من البساطة والطرح البحثي وا   
بحكم تخصصي في مثل ھذا المجال، مع طرح بعض التساؤQت ليجيب عليھا 

، مع التأكيد على مؤلفو ھذه الكتب وأصحاب ھذه المواقع ليراجعوا أنفسھم قلي1
رابط أخوتنا ا4س1مية وما أمرنا به ديننا الحنيف، فلسنا نكفر مثل بعض الجھال 

من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كمن تكلم في  :والمتعالمين الصغار، ولكننا نقول
الطب من غير ا<طباء، ومن تكلم في الرقية من غير الرقاة، ولنتذكر أن النبي صلى 
D عليه وسلم تقبل الرقية من الجاھلية والتي كان فيھا من الشرك لكنه رد الشرك 

يه وسلم عندما سئل فقط ولم يرد كامل طرق رقى الجاھلية، فقال النبي صلى D عل
ولم يلزمھم النبي صلى D عليه " Q بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا"عن رقى الجاھلية 

وسلم بالرقية من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، بل ُيحذف ما فيه شرك فقط 
لو كان ھذا ا<مر مليء بالشركيات، ونطبق ھذه القاعدة على ليكون ا<مر حQ1، و

  .ديمة والحديثة أيضاالعلوم الق

فأسأل D تعالى التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا    
  .الباطل باط1 ويرزقنا اجتنابه

  

D عماد النھار. د/ محبكم في  

  ھـ١٤٣٧ ذو القعدة ٢٢                                
   



  :مقدمة عن الطب الصيني

سنتحدث بشكل مختصر جدا عن بعض مفاھيم الطب الصيني؛ وذلك <ن شرحه    
يطول جدا، والذي لم يدرس الطب الصيني بشكل دقيق ف1 يحق له الحديث فيه، 
والطب الصيني من أفضل المناھج لشرح الطب ا4س1مي الذي يعتمد على أن 

  .د بالسھر والحمىالجسم كله مترابط، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجس

وأيضا ھو الطب الذي فيه أنماط ا4نسان التي َعَرفھا ا<طباء القدامى، ومنھم أخذ    
ابن القيم رحمه D منھجھم، وانتقلت منھم للطب العربي، وأنماط ا4نسان ھي 

، ويسموھا الصينيون بأسماء أخرى، وقد )الدموي، الصفراوي، السوداوي، البلغمي(
، وھي )الھوائي، الناري، الترابي، المائي، المعدني(را خامسا أضافوا لھا عنص

  .موجودة من قبل في الطب اليوناني والتبتي

يملكون قانون الزوجية في الطعام وا<مراض، وذلك  –الصينيون  –وھم أيضا    
، وأيضا مثلما جاء في حديث النبي }ومن كل شيء خلقنا زوجين{: كما قال D تعالى

 - " نكسر حر ھذا ببرد ھذا"يه وسلم عندما كان يأكل التمر بالبطيخ فقال صلى D عل

، وھذه القاعدة العظيمة التي قالھا النبي صلى D عليه وسلم -صححه ا<لباني 
موجودة قبل ا4س1م في الطب الصيني والھندي، ومن قبل الطب الصيني والھندي 

، فتسمى في الطب "ة الثنائيةالنظري"فھي في ا<صل في الطب اليوناني، وتسمى 
اليانج وھو " (الين واليانج"وفي الطب الصيني ) الحار والبارد(اليوناني والعربي 

، فالطب اليوناني وكذلك الصيني والھندي والعربي )الحار، والين وھو البارد
يصّنفون ا<غذية وا<مراض بناء على الحار والبارد، فا<مراض الحارة يتم ع1جھا 

مثل ) يانج -حار (ب الباردة، والعكس كذلك، فليس ع1ج الضغط المرتفع با<عشا
مثل ع1ج ) يانج -حار (، وليس ع1ج ا<رق )ين -بارد (ع1ج الضغط المنخفض 

  ).ين - بارد (اQكتئاب 

) الحبة الحلوة(وكذلك في ا<عشاب، فالزنجبيل والنعناع وإكليل الجبل واليانسون    

، ولكن البرتقال والكيوي )يانج(ر من ا<عشاب الحارة والبابونج والتمر تعتب
  ..وھكذا)... ين(والبقدونس والكزبرة والفراولة والبلح تعتبر من ا<غذية الباردة 

! عاما ٤٠٠٠وكذلك الحجامة، فھي موجودة في الطب الصيني منذ أكثر من    

 - " ه الحجامةخير ما تداويتم ب"وجاء النبي صلى D عليه وسلم وقال في الحديث 

  .، وأحاديث أخرى في الحجامة كثيرة- البخاري

، حيث يقولون أن )الساعة البيولوجية(وأيضا الصينيون عندھم في طّبھم قاعدة    
عضوا رئيسا  ١٢وعددھا (لكل عضو في جسم ا4نسان من ا<عضاء الرئيسة 



تشاف له ساعتين في اليوم يكون فيھما أعلى نشاطا، وقد تم اك) بحسب منھجھم
  :وللتفاصيل عنھا يرجى زيارة الرابط! الساعة البيولوجية في العلم الحديث مؤخرا

https://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm 

  

  الساعة البيولوجية كما في الطب الصيني

  

ون1حظ مما سبق أن النبي صلى D عليه وسلم وافق على كثير من القواعد    
الطبية الموجودة سابقا من قبل الحضارات ا<خرى والتي ربطوھا بمعتقداتھم، لكن 
النبي صلى D عليه وسلم رّد فقط المعتقدات الخاطئة وأخذ ما ينفع ھذه ا<مة، كما 

فأخذ منھا ما يفيد، وأخبر الصحابة أن يتركوا  فعل مع الصحابة في ُرقى الجاھلية،
ما فيه شرك فقط، على الرغم من أنه Q رقية أقوى وأنفع من القرآن وا<دعية 
النبوية، إQ أن النبي صلى D عليه وسلم جعل ا<مر واسعا، وفتح باب التجربة في 

لشركية، والرقية ، فيصبح عندنا الرقية ا"Q بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا"ذلك بقوله 
النبوية، ثم تأتي الرقية المباحة وھي التي يثبت نجاحھا بالتجارب مما لم يأت الدليل 

  .عليه مثل المحو وبعض وصفات اQغتسال بالسدر والملح ونحوه

والطب الصيني أخذ أفضل منھج طبي في العالم، حيث إنه َيعتِبر ا4نسان كتلة    
بي الذي يفصل كل عضو عن اOخر، وأيضا واحدة مترابطة، وليس كالطب الغر

ع1ج الطب الصيني آمن وأضراره الجانبية قليلة جدا أو شبه معدومة إذا كانت على 
التدليك  –ا4بر الصينية : مرتكزات في طبھم) ٤(يد ماھر، فھم يعتمدون على 

وھذه التمارين (التمارين والرياضات الع1جية  –ا<عشاب الصينية  –الصيني 
ة من قبل منظمة الصحة العالمية كتدريبات صحية للجسم، وكأحد أنواع معتمد



، وأما أدوية الطب الغربي ف1 يخفى أضرارھا الجانبية )الع1ج المكمل ال1دوائي
كما في (الكثيرة، كما أن الطب الصيني يعتبر القلب ھو العضو ا<ساس في الجسم 

الطب الغربي فيعتبر الدماغ ھو ، وأما )الطب ا4س1مي وھذا موافق لمنھج النبوة
  !وفي ھذا مخالفة واضحة لمنھج النبوة! العضو ا<ساس

ھناك علوم كثيرة وع1جات كثيرة قائمة كان  ؛في المخطوطات القديمة التبتية   
: النارية والمائية والترابية والھوائية، ونحن اOن في عصر نقول: على علم الطاقات

 !!ھل الطاقة حقيقية أم خرافية

علما بأن الطب الحديث لم يأت إQ متأخرا جدا، وقد سبقه القدماء في تشخيص    
وع1ج الكثير من ا<مراض، فمجرد رؤية الوجه يستطيع معرفة الكثير من 

وتشخيص النبض،  واللسان والعين، ،وا<ظافر ا<مراض، وكذلك رؤية الكف
  ..وغيرھا

ة وارتباطھا بخطوط الطاقة في وحديثنا اليوم عن بعض مبادئ ا4بر الصيني   
الجسم، وقد اضطررت لھذه المقدمة حتى أستطيع اQنتقال للحديث عن تقنية الحرية 

<نھا مبنية على طريقة الع1ج با4بر الصينية  –إن شاء D  –النفسية بعد ذلك 
الطرق الخفيف بأطراف (ولكن من دون إبر، إنما باستخدام أصابع اليد في الربت 

  ).ا<صابع على أماكن معينة

أقرب طب لشرعنا ا�س�مي وبما جاء به النبي صلى � عليه وسلم : الخ�صة   
ة والبرودة ونحوھا، ومعرفة أن من قواعد التداوي وتقسيمه ل%غذية بالحرار

؛ ھو الطب )الشياطين(بعض ا.مراض سببھا العين والحسد وا.رواح الشريرة 
  .القديم، ومنھا الطب الصيني، الطب الھندي، الطب التبتي، الطب اليوناني

الذي يجعل ا�نسان ) الغربي(وأبعد طب عن منھجنا ا�س�مي ھو الطب الحديث    
ر ل>نسان نظرة شمولية بحيث إذا اشتكى منه عضو تداعى له مثل ا7لة، و6 ينظ

سائر الجسد بالسھر والحمى، وھم أيضا 6 يعتبرون القلب أھم عضو في الجسم، 
العين والحسد والمس والسحر، مع : بل 6 يؤمنون با.مراض الروحية مثل

تشخيص ا6عتراف التام أن الطب الحديث تفوق على ما قبله بالجراحة، وأما في ال
  .الدقيق والع�ج الصحيح فھو عند الطب الشرقي

   



  :مسارات الطاقة

) ١٢(يوجد في جسم ا4نسان : بحسب الطب الصيني   

مسارات ) ٨(مسارا للطاقة الحيوية أساسية، وھناك 
 Qبحسب (فرعية، تسري بھا الطاقة صعودا ونزو

، وأي خلل في ھذه المسارات فإنه ينتج عنه )المسار
  .المرض العضوي أو النفسي

وھذه المسارات ُتعتبر مسارات وظيفية وليست    
، أي أننا لو قمنا بتشريح الجسم فلن نجدھا بالعين تشريحية
وھذا حتى لحظة كتابة ھذه السطور، وقد  - المجردة 

، ولكنھا مسارات وظيفية Q ُترى -يستجد جديد فيما بعد
مثل كثير من ا<شياء في أجسامنا كالمشاعر وإفراز 
الھرمونات ونحوھا، Q ترى بالعين المجردة ولكن يمكن 

  !عاما) ٤٠٠٠(جھزة أو التحاليل، وھذه الفلسفة عمرھا أكثر من قياسھا ببعض ا<

مسارات الطاقة في جسم ا4نسان مثل خطوط الطول والعرض في الكرة ف   
  .ا<رضية، فلو حفرنا ا<رض لن نجدھا لكن المعلومات المبنية عليھا صحيحة

ليس ھناك  حتى وقت قريب كان بعض ا<طباء الغربيين رافضا لھذه الفلسفة <نه   
دليل علمي عليھا، ولكن قام العلماء باختراع جھاز قياس فارق الجھد الكھربائي في 
الجسم، وعندما يتم وضع الحساسات لھذا الجھاز على نفس نقاط ا4بر الصينية فإنھا 
تعطي إشارة عالية لكھربية ھذا المكان، وتضعف ھذه الكھربية كلما ابتعدنا عن 

وكانت ھذه ا<جھزة إثبات علمي على صحة ھذه الفلسفة نقطة الطاقة في الجسم، 
  !القديمة

  :أجھزة قياس فارق الجھد الكھربائي في الجسم



    

  

 
  

التدليك، الحجامة، : وقد نشأت عدة مدارس ع1جية عن مسارات الطاقة ومنھا   
  .تقنية الحرية النفسية، تقنية تاباس، وغيرھا من المدارس الع1جية ا<خرى

  

  

   

   



  :تجارب ودراسات على مسارات الطاقة

  =therapy.com/research_view.php?researchid=16&cid-http://www.meridian: المصدر – فريد جاللو .د: الباحث

نة توجد يّ بأنه في أمراض عضوية معاكاتاني صّرح يوشيو ن، م١٩٥٠في عام    
تتميز بوجود  ،بعض نقاط الوخز الممتدة على طول مسار الوخز للعضو المصاب

في أمراض : فعلى سبيل المثال(مقاومة كھربائية أقل من مناطق الجلد المجاورة 
ة أقل الكلى تتميز الكثير من نقاط الوخز المرتبطة بالكلية بوجود مقاومة كھربائي

قد استنتج أن مقدار المقاومة لھذه النقاط يتفاوت و ،)الجلد ا<خرى مناطق من
درجة حرارة ا4برة المستخدمة في الوخز حسب و ،باخت1ف الوقت على طول اليوم

  .ودرجة النشاط با4ضافة إلى الوضع العاطفي للمريض ،البيئة الموجودة فيھا

ت زم1ؤه بتحديد القيم ذاعينيات قام الدكتور روبرت بيكر وفي أواخر السبو   
الطاقة من نقاط الوخز الممتدة على طول مسار % ٥٠المقاومة ا<قل لما يزيد عن 

نقاط الوخز "قد اقترح الدكتور بيكر نظرية تقول بأن و ،المرتبط با<معاء الغليظة
]   DCو يعرف أيضا ً بتيار ) [Direct Current(تعمل كمكثفات لتيار مباشر 

) Perineural Cells(على طول الخ1يا المحيطة با<عصاب شبه موصل يمر 

يصبح ھذا و ،ا<عصاب الموجودة في جسم ا4نسانالتي تلتف على كل عصب من و
بينما ، القدميناتجھنا إلى أطراف أصابع اليدين وأكثر سلبية كلما ) DC(التيار 

يماثل نظرية ينج وھذا ( ،"كلما اتجھنا إلى منطقتي الجذع والرأس يكون أكثر إيجابية
الجزء الخارجي (المعروف أن الجلد يعمل كبطارية من و). Yin & Yangيانج و

وجد بيكر أن . )موجب القطبية الداخلي من الجلد من الجلد سالب القطبية بينما الجزء
أن الوخز و، أكثر من مناطق الجلد المجاورةنقاط الوخز كانت ذات قطبية موجبة 

توليد تيار كھربائي ناتج عن و short circuit this battery با4بر يؤدي إلى
  .الجرح يدوم لعدة أيام

   

  :تعود ھذه الزيادة في النشاط الكھربائي إلى ا<سباب اOتية

  .التفاعل ا<يوني بين إبرة الوخز و سوائل الجسم   )١(

  . النبضات الكھربائية ذات التردد المنخفض الناتجة عن تدوير ا4برة   )٢(

    

إلى الدماغ لتكون ) DC(وتتدفق ھذه الطاقة المتوّلـدة على امتداد نظام الـ    
  .المعروف لدى الع�ج التقليدي با�بر الصينية) Qi(متوافقة مع الـ 



لdثر ) Kirlean(ن ام تمكـّن لوسياني من إنتاج صور كيرلي ١٩٧٨في عام    
المرتبطة با<معاء الدقيقة  اقةالكھربائي لنقاط الوخز الممتدة على طول مسارات الط

 Light Emission(ا<معاء الغليظة عن طريق استخدام الصمامات المضيئة و

Diode.(  

أثبت الباحث الفرنسي بيير دي فيرنيجول وجود نظام مسارات الطاقة في الجسم و   
في نقاط الوخز لدى ) Radioactive Isotopes(عندما قام بحقن نظائر مشعـّة 

ثم تعقـّب حركتھا داخل الجسم باستخدام آلة تصوير خاصة  ،اصعدد من ا<شخ
داد على امت ائر المشعة سرت لث1ثين سنتيمترً ف1حظ أن النظا، تعمل بأشعة جاما

  .دقائق ٦-٤مسارات الوخز خ1ل 

ذلك بحقن النظائر المشعة في أوعية يجول بتحدي تجربته السابقة وثم قام فيرن   
، من حقن نقاط الوخز ن الجسم بشكل عشوائي بدQختلفة مدموية في مناطق م

مما يثبت أن ، ف1حظ أن النظائر المشعة لم تتحرك بنفس الطريقة في التجربة ا<ولى
  .من الممرات داخل الجسمرات الطاقة تمتلك نظاما مستق1 مسا

    

  : مسارات الطاقة

إQ ، م١٨٠٠عام جلت في الغرب منذ على الرغم من أن تقارير الوخز با4بر قد سُ  
القرن  أن ھذا ا<سلوب في الع1ج لم ينتشر بشكل كبير حتى السبعينيات من

ة الدودية في الزائد بالتھابلجريدة نيويورك تايمز  فقد أُصيب صحفي  ،الماضي
ة Qستئصالھا دون استخدام مخدر جريت له عملية جراحيأثناء سفره في الصين وأُ 

وقد لقي ھذا الخبر انتشارا واسعا في . لصينيةالوخز با4بر ا  استخدامإنما بو
حاول ا<طباء أن يفسروا ھذا ا<سلوب بالزعم بأن السر يعود و ،الصحافة الغربية

من % ٣٠أي أنه مماثل لdسلوب الذي بموجبه يتم إيھام ، "ا<ثر التمويھي"إلى 
يض حبة من ُيعطى فيھا المر بفكرة اQستشفاء الذاتي في التجارب التي الناس تقريبا
Qلكن ھذه النظرية أثبتت فشلھا و". الطب الحقيقي"قد يـُعطى في  من مما السكـر بد

ربة استجابة جيدة للخصائص حين أظھرت الحيوانات التي أجريت عليھا التج
  ).الحيوانات Q تتأثر بالفرضيات أو اQقتراحات(نة للوخز با4بر الصينية المسك

صـبـغ "اضي قام علماء غربيون بتطـويـر تقنية تسمى ستينيات من القرن المفي ال   
ھذه التقنية مكـّنت العلماء من تحديد مسارات ، )Tissue-Staining" (ةا<نـسـج

من العلماء في الغرب حتى  لقيت تجاھ1 لكن ھذه ا<بحاث . بالطاقة لدى ا<ران
، تور كلود داراسعندما قام الباحثان الفرنسيان الدك، الثمانينيات من القرن الماضي



الدكتور بيير دي فيرنيجول بإعادة تجربة الدكتور ھانز باستخدام مواد ملّونة مشعة و
  .خاصة على البشر

 Radioactiveتدوير عنصر التكنيتيوم المشع قام العالمان بحقن و   

Technetium) (استخدموا أجھزة مسح نووية و، في مناطق الوخز لدى المريض
، ثم قاموا بحقن ھذه المادة في مناطق أخرى من الـجـسـم. يتيوملمتابعة حركة التكن

عـند ذلك Qحظ العلماء أنه في النقاط المختلفة عن نقاط الوخز كان انتشار الـدلـيـل 
مركزھا نقطة ، ھة للخارجعلى شكل دوائر متج) Radioactive Tracer(المشع 
حثون أن الـدليل المشع اتبـّع عندما تم حقن نقاط الوخز الحقيقية Qحظ الباو. الحقن

كـمـا وجـدوا أيضا . م ا4نسانمسارات الوخز الموضحة في الرسومات القديمة لجس
أنه عـنـد غـرس إبـر الوخز في مـناطـق مـتباعـدة عـلى امتداد المسارات الـموضحة 

يحدث ھناك تغير في سرعة تدفق  ؛من ثم تدوير ھذه ا4بر في مكانھابالدليل المشع و
بناء على ذلك فقد أكد ھذا البحث ا4دعاء الصيني و. لتكنيتيوم خ1ل ھذه المساراتا

على تدفق  خز با4بر الصينية يمتلك تأثيراالقديم الذي يزعم بأن التحفيز باستخدام الو
)Chi (خ1ل مسارات الجسم.  

    

  : الوخز با�بر و الطب الصيني التقليدي

مي1د في قبل ال ١٨٠الصيني التقليدي إلى العام تعود الكتابات القديمة عن الطب    
على  اQعتقاد بأن الصحة تعتمد كليا ھذه الكتابات في أساسھا مبنية علىو، الصين

وتعرف باسم ، لتي توجد في جميع الكائنات الحيةالتدفق المتوازن للطاقة الحيوية وا
)Chi .(طاقة  حسب نظرية الوخز با4بر فإنو)Chi( جسم عبر تتحرك خ1ل ال

المسارات مرتبطة بأعضاء داخلية وأنظمة عضوية وھذه ، مسارا رئيسيا ١٢
تحت طبقة الجلد (ا4بر الخاصة في نقاطٍ  معينٍة عندما يتم غرز ھذه و. معّيـنة
) Chi(تساعد ھذه ا4بر على تعديل تدفق طاقة ، على امتداد ھذه المسارات) مباشرة

ساعد على تخفيف اQOم وتعزيز با4بر الصينية ييـُعتقد بأن الوخز و. ليصبح متوازنا
تحسـّن العديد من الحاQت المرضية عن طريق موازنة تدفق و ،وظائف المناعة
  .في كافة أنحاء الجسم الطاقة الحيوية

   

مرض  ١٠٠يوجد أكثر من ، حسب التقارير المثبتة لدى منظمة الصحة العالمية    
آQم  :وتشمل ھذه ا<مراض ،في ع1جھا فعاليةھر الوخز با4بر الصينية مختلف أظ

، الحسـاسـيـة، الـربـو، ا<نـفـلـونـزا، البرد، التھاب الجيوب ا<نفية، الشقيقة المزمنة



 Meniere's(مـتـ1زمـة مـيـنـيـر ، اQضطـرابـات الـمـعـويـة، الـقـرحـة، ا4دمان

Syndrome( ،ري التھاب المفاصل الضمو، عرق النساء، الجلطة)Osteo-

Arthritis( ،ئل تشير وھناك أيضا. والكثير من ا<مراض ا<خرىQإلى أن  د
والتسمم بالمبيدات ، ج ا<مراض التي تسببھا البيئةفي ع1 الوخز با4بر يفيد أيضا

  .المواد الكيميائية أو المعادن السامة والملوثات البيئية ا<خرىالحشرية و

   

    :للع�ج الشمولي با�بر الصينيةالحيوية  - القاعدة الطبية

  )http://www.Peacefulmind.com(آندرو باكليك 

   

  :الملخص

أثناء محاولة إيجاد طرق لتوحيد أو تقريب التقنيات التحولية الغامضة للشرق مع    
يجد تفسيرا ً منطقيا ً يبين حاول علم الطب الغربي أن ، النظريات التعليمية للغرب

لدى البشر عن طريق الوخز بإبر  كيف أنه يمكن تخفيف أو إزالة اQOم
ھذا البحث يلقي نظرة على ا<ساليب المختلفة التي حاولت العلوم الحيوية  ،صغيرة

إتباعھا لتفسير الطريقة التي يعمل بھا الع1ج الشمولي بالوخز با4بر الصينية في 
 -النظريات الكيميائيةكما يقوم ھذا البحث بإلقاء نظرة على  .شفاء ا<مراض

الحيوية التي اسـتـُحـدثـت من  - الكھرومغناطيسيةو، الحيوية- والميكانيكية، الحيوية
  .أجل تفسير الخصائص اQستشفائية للفن القديم للوخز با4بر

و قنوات الطاقة يعتمد ھذا الفن القديم على وخز نقاط ٍ معينة على امتداد مسارات أ   
يمكن تتبع أصول الوخز با4بر إلى العصر و. المنتشرة في سائر أنحاء الجسم

عندما كانت تستخدم السكاكين المصنوعة من الحجارة ، الحجري في الصين
وكانت تـُعرف ھذه ا<دوات ( ،ا<مراضة المدببة في تخفيف حدة اQOم ووالحجار

 Han(خـ1ل حـكـم سـ1لـة ھــان و ".Bian" "بــِيـان"لدى الصينيين القدماء باسم 

Dynasty] ( تم وضع قاموس ] م ٢٢٠قبل المي1د و حتى عام  ٢٠٦منذ عام
بأنھا ") Bian"بـِـيان ( فيه تم توضيح كلمةو) Shuo Wen Jie Zi(تفصيلي 

 بعد استـُبدلت ھذه الحجارة بإبر مصنوعة فيماو. )١( ]لع1ج ا<مراض حجرا[تعني 

 Shang(في عھد حكم س1لة شانج و، يزران وشظايا عظام الحيواناتمن الخ

Dynasty (البرونز على صناعة إبر معدنية لديھا  ساعدت تقنيات صھر وتشكيل



وقاد ذلك إلى رسم تخطيط ). Chi(طاقة درة على نقل الطاقة الكھربائية والق
  .قنوات الطاقة في جسم ا4نسانلمسارات و

عندما كان ، م١٩٧٤الصينية مجھوQ إلى حد ما حتى عام  با4برقد ظل الوخز و   
يرافق الرئيس ا<مريكي نكسون  -صحفي بجريدة نيويورك تايمز –جيمس رستن 

عمليات ملية Qستئصال الزائدة الدودية وحينھا شاھدوا ع، في أثناء زيارته للصين
الوحيد  ھو العامل أخرى خطيرة تـُجرى بحيث يكون فيھا الوخز با4بر الصينية

إQ أن ، وعلى الرغم من المحاوQت العديدة 4ثبات فعالية ھذا ا<سلوب. للتخدير
نه إثبات يمك: الكيفية التي يعمل بھا الوخز با4بر الطب الغربي لم يتمكن من تقبل

  .عمله" كيفية"لكن ليس بمقدوره شرح ھذا ا<سلوب و" فعالية"

   

  ): Biochemical Theories(الحيوية -النظريات الكيميائية 

ة على ن أغلب ا<بحاث العلمية التي أجريت لدراسة الوخز با4بر كانت منصبـّ إ   
حيث ، بر فعالية مؤكدة في ع1ج اQOميمتلك الوخز با4 ،الخصائص المسكـّنة لQgم
وھذه النسبة ھي ، من عدد الحاQت% ٨٠إلى % ٧٠تصل نسبة نجاحه ما بين 

والتي تصل ) Placebo(النسبة المحققة باستخدام الع1ج التمويھي أعلى بكثير من 
لكن المشكلة التي تنفي صحة نسبة جميع اOثار و .)٢( فقط% ٣٠فعاليتھا إلى 

ا4يجابية التي تنتج عن الوخز با4بر إلى اOثار التي ينتجھا الع1ج التمويھي الذي 
 ھي أن كثيرا  ؛ھذا ا<سلوب سينجحأو اQعتقاد بأن " ا<سلوب ا4يحائي"يعتمد على 

ا4بر الصينية في ع1ج الحيوانات  من ا<طباء البيطريين في الصين قد استخدموا 
  )٣( .بنجاح

ببحث  منشغ1 –يعمل في جامعة تورنتو  الذي –كان الدكتور بروس بوميرانز    
ل الـوخـز ميـع ،ن ا4حساس با<لمتأثيره في فقدادرس قدرة الوخز با4بر الصينية وي

 Myelinated(عصبية نخاعية ال إشارات عن طريق تنشيط ألياف عـلـى إرس

Nerve Fibers (المنطقة الوسطى للدماغ و ،إلى الحبل الشوكي)(Midbrain ،
لنخامية في الجزء المتوسط مـنطقة سرير المخ ا"ـمى والمنطقة التي تـس

 )٤( ).(Pituitary-Hypothalamus In The Diencephelon  "للدماغ

جريت في أواخر السبعينيات من القرن اكتشفت الدراسات العصبية التي أقد و
" ا<ندورفينات"تـُسمى الطبيعية التي ُتـنتج في الجسم والماضي المواد الكيميائية 

)(Endorphins. )رتباط  )٥Qتقوم ا<ندورفينات بإيقاف الشعور با<لم عن طريق ا
سرير "تقوم مـنطقة و. في جميع أنحاء الجھاز العصبي بمستقب1ت التخدير المنتشرة



 –أنـدورفـيـنـات (بإطـ1ق ) (Hypothalamus-Pituitary" المخ النخامية

 Cerebral(في الدم و السائل المخي الشوكي ) Beta-Endorphins) (بـيـتا

Spinal Fluid (ذلك عن طريق منع إشارات ا<لم بھدف خلق تأثير مسكـّن و
  .ن الوصول إلى الدماغالقادمة م

) Naloxoneنالوكسون (اكتشف بوميرانز أن استخدام الدواء المعروف باسم و   

بل على الفئران ق –ا<ندورفينات  إفراز و ھو دواء معروف بتأثيره الذي يمنع –
ا4بر الصينية في يضاھي التأثير الذي يمتلكه الوخز ب إحداث ا<لم Q يمتلك تأثيرا

دل ھذا اQكتشاف على أن إفراز ا<ندورفين الناتج عن تحفيز الوخز و. تخفيف ا<لم
  .با4بر ھو اOلية الرئيسية وراء ھذه القدرة على تخفيف ا<لم

مه صوب آثار التحفيز الكھربائي وتحريك إبر الوخز، ثم وجه بوميرانز اھتما   
لتردد بين االتردد العالي مع تخفيف الشدة و بين 1فوجود اخت فاكتشف أيضا

   .المنخفض مع تطبيق الشدة العالية

في  الشدة العالية أنتج تأثيراً مسكـنا بطيئاQحظ بوميرانز أن التردد المنخفض مع    
كانت ھناك تأثيرات تراكمية أخرى و ،أطول لكنه بقاءه كان لفترة ،البداية

)Cumulative Effects( ،كرار الع1ج بھذا ا<سلوب بناء على ذلك فإن تو
  .يعطي فوائد متزايدة للمريض في كل مرة ارامر

وبشكل سريع   منخفضة فقد نتج عنه تأثير مسكنأما مع التردد العالي مع الشدة ال   
لم ـر وصقـرة أوھذا أمر رائع في حـاQت ا<لم الحاد لكن اسـتـمراره كـان لـفـت، جدا

  )٦( ).Cumulative Effects(تكن له أي آثار تراكمية أخرى 

نوع مختلف من النواقل العصبية  ١٠٠في الوقت الحالي يوجد    
)Neurotransmitters (الھرمونات العصبية و )(Neuroendocrines  في

لذلك و )٧( .واحداً من ھذه الھرمونات حيث تشكـّل ا<ندورفينات صنفا، جسم ا4نسان
تأثيراتھا يائية ولدراسة ھذه المواد الكيم اختباراتيوجد الكثير للقيام به من أبحاث و

  .المحتملة عند استخدام التحفيز عن طريق الوخز با4بر

   

   ):Biomechanical Theories(الحيوية  – النظريات الميكانيكية

، جود المسارات في جسم ا4نسانالحيوية تتعلق بو - كانت التساؤQت الميكانيكية   
في و. لسائر أنحاء الجسم) Chi(ھي قنوات الجسم التي تسري فيھا طاقة الحياة و

قام طبيبان فرنسيان ھما ، محاولة لتحديد أماكن ھذه المسارات بشكل تشريحي



الدكتور بيير دي فيرنيجول بحقن متطوعين من البشر في الدكتور كلود داراس و
  ).Radioactive Isotopes( نظائر مشعةنقاط الوخز ب

 Ionic Salt of(صر التيكنيتيوم ام الباحثان بحقن محلول من الملح ا<يوني لعنق   

Technetium (آلة تصوير  تتبعوا مساره خ1ل فترة من الزمن باستخدام ومن ثم
1حظ العلماء بأن التيكنيتيوم المشع تدفق في المسارات ف ،خاصة تعمل بأشعة جاما

 ذاتھا الموضحة في الرسومات التفصيلية لجسم ا4نسان المستخدمة في

و للتأكد من أن ما  ،)٨( التي تعود إلى مئات السنينر الصينية وبالوخز با4ب الع1ج
قاما بحقن ، ليست أوعية دموية أو قنوات لمفاويةاسه العالمان ھي مسارات للطاقة وق

عدد من المرضى بـالتيكنيتيوم في مناطق من الجلد تختلف عن نقاط الوخز 
ف1حظوا . وات اللمفاويةالقنماكن قريبة من ا<وعية الدموية وبا4ضافة إلى حقن أ

مالت إلى اQنتشار على ) Radioactive Tracers(بأن ھذه الدQئل المشعة 
  )٩(. شكل دوائر يبتعد اتجاھھا عن النقطة التي تم حقنھا

   

بــإجــراء أبــحــاث . قــام الــدكــتــور لــيــو واي ك، م١٩٧٥فـي عـام    
واقــع ا<عـصـاب مــ الــوخــز الــمــوجــودة فيلــدراســة أمــاكــن نــقــاط 

قــد أثـبـتـت دراسـاتـه أن نـقـاط الـوخـز تـتـقابـل مـع ا<مـاكـن الـتـي و. الـحـركـيـة
 Skeletal(تـدخـل فـيـھـا ا<عـصـاب الـحـركـيـة إلـى الـعـضـ1ت الـھـيـكـلـيـة 

Muscles(، كـثـافـة عـالـيـة مـن ا<عـصـاب  كـذلـك فـي ا<مـاكـن الـتـي بـھاو
بـا4ضـافـة إلـى ذلـك فـقـد وجد أن ھـذه  ،ـيـة الـطـرفـيـة عـلـى الـسـطـحالـحـرك

ھا أعصاب مغطاة الـنـقـاط تـحـتـوي عـلـى عناقيد كـثـيـفـة تـتـكـون مـن مناطق ب
 Encapsulated Autonomic Nerve( ذات مستقب1ت تلقائية مستقلة و

Mechanoreceptor ()١٠(.  

   

ففي شھر نوفمبر من ، ليوجريت المزيد من الدراسات على أبحاث الدكتور وقد أُ     
يستند إلى  بكين نشر الدكتور واتاري تقريرا في العاصمة الصينية م١٩٨٧عام 

وصلت كثافة ، واتاري أنه من منظور علم ا<نسجةفقد وجد  ،الدكتور ليوأعمال 
بينما تزيد  ،أضعافھا في ا<نسجة المجاورة ٤اط الوخز إلى ا<وعية الدموية في نق

دموية ل ھذه ا<وعية الوتشكـ، مرة عن المناطق المجاورة ١.٤يھا كثافة ا<عصاب ف
ُ التراكيب ال"مع ا<لياف ما يعرف باسم   Glomerular" (ـبـيـبـيـةكـ

Structures .()١١(.  



سواء من ، للغاية الحيوية الجديدة مثيرة - قد اعتبرت ھذه الدQئل الميكانيكيةو    
اط الوخز في أو في إثباتھا بأن نق، ناحية تحديدھا لقنوات المسارات في جسم ا4نسان

  .تزداد كثافتھا عن طريق التحفيز الجسم تمتلك أحجاما

    

  :)Bio-Electromagnetic Theories(الحيوية  - النظريات الكھرومغناطيسية

" تيار الجرح"لظاھرة كھربائية تعرف باسم  العلم مدركانذ زمن بعيد كان م   

)Current of Injury .(يحدث ھذا التيار عندما تمر إحدى أنسجة الجسم و
حدث ثـقـٌب في أ فإذا ما، أو عند حدوث ضرر مجھري في منطقة الجلد ،بصدمة

خ1يا تقوم ھذه ال) كما في حالة استخدام إبرة الوخز على سبيل المثال(خ1يا الجلد 
بذلك و، م بنشرھا في ا<نسجة المجاورةتقواز أيونات تحمل شحنات كھربائية وبإفر

ج يـُدعى ھذا التيار الكھربائي الناتو، )شبيھة بشحنة البطارية(ضعيفة تنتج شحنة 
ُيـعرف ھذا التيار بقدرته على تحفيز . )Current of Injury -تيار الجرح (باسم 

لكن ذلك Q يـُفسر الكيفية التي يؤدي بھا ، فعل استشفائيالخ1يا القريبة 4عطاء رد 
إلى التأثيرات  ة ذــ الناف غيرباستخدام أشعة الليزر المنخفضة وتحفيز نقاط الوخز 

  )١٢(. الع1جية ذاتھا

، الكھربائي منذ عقود من الزمن لقد عـُرفت قدرة نقاط الوخز على توصيل التيار   
أبحاث الدكتور ناكاتاني في الخمسينيات من القرن يرجع الفضل في ذلك إلى و

قد وجدت و. تور روبرت بيكر في السبعينياتبا4ضافة إلى أبحاث الدك، الماضي
ا<بحاث التي أجراھا الدكتور بيكر على المسارات المرتبطة با<معاء الغليظة 

للتوصيل وأغشية القلب أن النقاط الممتدة على طول ھذه المسارات قد أظھرت قابلية 
  .الكھربائي أعلى منھا في مناطق الجلد ا<خرى التي Q توجد بھا نقاط الوخز

  

م قام العالم ا<لماني فرتز آلبرت بوب والصيني تشانج لنج زانج ١٩٨٦وفي عام    
 Standing - فرضية تراكب الموجات القائمة (بعمل نموذج أطلقا عليه اسم 

Wave Superposition Hypothesis( ،عمد ھذا البحث إلى احتواء  وقد
كعمل نموذج ، ة الوخز با4برلعملي) تكوين صورة مجسمة(الخاصية الھولوغرافية 

تسعى ھذه النظرية لتفسير خصائص و. الجسم في ا<ذنين أو القدمين ر لكاملـمصغّ 
إضافة إلى قدرة الـتوصيل البيني ، المقاومة الشاذة للجلد في نقاط الوخز

)Interconnectivity (الظاھرة بينھا .)١٣(  



البوتاسيوم ، أن جسم ا4نسان يتكون من الصوديوم) بوب -زانج(وضح نموذج ي   
والتي ) DNA(ا<حماض النووية ر عضوية مشحونة مثل البروتينات ووأيونات غي

  . حسب النظرية الفيزيائية التقليدية يـُنتج تساُرعھا إشعاعا كھرومغناطيسيا

يتولّد نمطٌ   ؛تذبذبھا خ1ل الجسمنواع العديدة من الشحنات وذه ا<لوجود ھ ونظرا   
تكّون المجموعات ذات أعلى و، مختلفة ذات ا<طوال المتباينةمن الموجات ال متداخل
 ويمتلك، المسارات بواسطة التداخل البنـّاءنقاط الوخز و ع لـسـِعـَات الموجات مجمو

توصيل الكھربائي التي تعتمد على الحقل من قابلية الالجلد عند ھذه النقاط أكبر قدر 
 )١٤(. الكھربائي الداخلي الذي يحدده نمط التداخل الناتج من تراكب موجات عديدة

يض سيختلف عنه في الشخص مر القائمة لدى شخصفإن نمط الموجات ، ولذلك
  . السليم

 ينتج عن الع1ج باستخدام الوخز با4بر الصينية اضطراب في النمط القياسي   

تيار "وتقوم ا4برة بتنشيط ، كلت بإبرة الوخزوجة بسبب الحدود الجديدة التي شُ للم
من ثم تحدث التغيرات و ؛مما يـُحدث تغييرا ً في الحقل الكھرومغناطيسي" الجرح

وھذه ھي النظرية التي تشير ، ية التي تنشط خاصية اQستشفاءفي اQستجابة الحيو
  .لكامل الجسم إلى وجود الحقول الكھرومغناطيسية

في النظر إلى  اآخر اتجاھا" في ا<نسجة اQستمراريةقابلية التوصيل "يعتبر مبدأ    
تعتبر . ةالحيوي - النظرية الكھرومغناطيسيةالتي تربط ما بين الوخز با4بر والع1قة 

في الجسم ـ  انتھاء با<نسجة الضامـّة الكائنات الحية ـ بدءا من مستوى الخلية و
 - ليست الخلية ھي وحدھا التي تعتبر مترابطة بشكل ميكانيكيو، استمرارية كائنات 

بل إن جميع خ1يا الجسم بدورھا مرتبطة ببعضھا ، )١٥(كھربائي في وضع متماسك
  .)١٦(البعض بواسطة ا<نسجة الضامـّة 

ة الرابطة في إبقاء الجسم منظما كما لو كانت رباطا يربط تكمن وظيفة ا<نسج   
دورھا في تدعيم جدران الشرايين با4ضافة إلى ، ا<نسجةعضاء الرئيسية وبين ا<

بتزويد العض1ت بالصفائح والروابط  كما تقوم أيضا، وا<وردة وا<معاء والمسارات
ة الضامـّة قد تكون مسئولة يـُعتقد أن ھذه ا<نسجو. لتي تربطھا بالتراكيب العظميةا

بفعالية  ع الذي يمكـّن أجسامنا من العملكبير عن اQتصال الداخلي السري بشكل
قد أظھرت و. وبناءا على ذلك تكون أساسا مھما لصحتنا، كوحدة كاملة متماسكة

الدراسات التي استخدم فيھا الرنين المغناطيسي النووي أن العض1ت في أجسام 
  .) ١٧(ا<شخاص ا<حياء تشير إلى وجود سائل ذا تركيب شبه بلوري 



نتقاQت ما تمر ھذه البلورات السائلة بتغييرات سريعة في المراحل أو اQ وعادة   
كما أنھا تبدي استجابات للتغيرات في ، مغناطيسية -كھرو عـنـد تـعرضھا إلى حقول

تقوم ھذه البلورات و، shear)(الجز وقوى الـضغط و، والرطوبة ،درجة الحرارة
) pH(تـتـأثـر غالبا ً بمـسـتـوى الـ و ،ـةالسائلة الحيوية بحمل الشحنات الكـھـربـائـي

  .قيمة ثابت العزل الكھربائي في المذيبو ،تركيز ا<م1حو

 ؛من أكثرھا سيولة وديناميكية بدءاً ، ة من ھذه البلورات السائلةھناك أنواع عديد   
السائلة لديھا قدرة على التدفق فا<نواع . با<نواع التي تكون في حالة صلبة انتھاءً و
على الرغم من أن معظم الجزيئات و، تشبه كثيرا قدرة الماء على ذلكوالجريان و

لتي يمكنھا إQ أنه توجد بعض الجزيئات الفردية ا ؛تميل إلى أن تصطّف باتجاه واحد
اQتجاه ذاته سير  تبادل ا<ماكن فيما بينھا مع محافظتھا علىالتحرك بحرية كبيرة و

ل1تجاه في  لورات الصلبة تمتلك نظاما معيناالبفإن  ؛ومع ذلك. للجزيئات ا<خرى
و من المعروف جدا . ي التنقلمن النـظام ف وتمتلك أيضا قدرا كبيرا ،ا<بعاد الث1ثة

كما في ات الحية تكون إما بلورات سائلة ة في الكائنأن جميع العناصر الرئيس
 معظم، ]DNA[الحمض النووي ، الشحوم الموجودة على ا<غشية الخلوية

، ]Cytoskeletal Proteins[خاصة بروتينات الخ1يا العظمية البروتينات و
 وأخيرا ،في ا<نسجة الرابطة كالكوQجينو، في العض1تالبروتينات الموجودة و

" السوائل"يعتقد العلماء أن ھذه الشبكة من و. )١٨(" Proteoglycans"بروتينات 

  .اQستجابة لعملية الوخزھي الوسيلة التي يتم عن طريقھا تحفيز 

   

  :النتيجة

بالنظر إلى المحاوQت العديدة لعلوم ا<حياء في سبيل تفسير كيفية عمل الع1ج    
نجد أنفسنا أمام بعض المفاھيم ، الشمولي بالوخز با4بر الصينية في شفاء ا<مراض

راسة كما في د(حيوية  -  فإذا ما نظرنا إلى ا<مور من وجھة كيميائية. البارزة
-Hypothalamus" (سرير المخ النخامية"سنفترض أن مـنطقة ) بوميرانز

Pituitary  (ات من نوع تطلق أندورفين)السائل المخي في مجرى الدم و) بيتا
إن التردد . يمنع وصول إشارات ا<لم إلى الدماغ ؛الشوكي لخلق تأثير مسكـّن

لكنه يبقى  ؛في البداية ئامع الشدة العالية أنتجت تأثيرا مسكـّنا بطي المنخفض
بناء على و ).Cumulative Effects(له تأثيرات تراكمية أخرى و ،أطول لفترة

يعطي فوائد متزايدة للمريض في كل  كرار الع1ج بھذا ا<سلوب مراراذلك فإن ت
ة فقد نتج عنه تأثير ـنخـفضمالتردد العالي مع الـشـدة الأما مع . مرة



تمر لفترة سلكنه ي ؛ذا أمر رائع في حاQت ا<لم الحادوھ، بشكل ٍسريع جداو مسكن
   ).Cumulative Effects(وليس له أي آثار تراكمية أخرى  ،أقصر

ودة بإجراء أبحاث لدراسة أماكن نقاط الوخز الموج. ثم قام الدكتور ليو واي ك   
اكن قد أثبتت دراساته أن نقاط الوخز تتقابل مع ا<مو. مواقع ا<عصاب الحركية في

 Skeletal(التي تدخل فيھا ا<عصاب الحركية إلى العض1ت الھيكلية 

Muscles(، كذلك في ا<ماكن التي بھا كثافة عالية من ا<عصاب الحركية و
  .الطرفية على السطح

، "تيار الجرح"الحيوية فھي تستند إلى  –أما النظريات الكھرومغناطيسية     
. تحفيز الخ1يا القريبة 4عطاء رد فعل استشفائيوُيـعرف ھذا التيار بقدرته على 

وقد وجدت الدراسات التي أجراھا الدكتور ناكاتاني في الخمسينيات ثم الدكتور بيكر 
بأن النقاط الممتدة  في السبعينيات على نقاط الوخز على توصيل التيار الكھربائي

ى منھا في على طول ھذه المسارات قد أظھرت قابلية للتوصيل الكھربائي أعل
  .مناطق الجلد ا<خرى التي Q توجد بھا نقاط الوخز

البوتاسيوم ، أن جسم ا4نسان يتكون من الصوديوم) بوب -زانج(يوضح نموذج    
والتي ) DNA(ا<حماض النووية ر عضوية مشحونة مثل البروتينات ووأيونات غي

وتقوم إبرة . ة التقليديةحسب النظرية الفيزيائييـُنتج تساُرعھا إشعاعا كھرومغناطيسيا 
من و ؛يراً  في الحقل الكھرومغناطيسيمما يـُحدث تغي" تيار الجرح"الوخز بتنشيط 

  .ثم تحدث التغيرات في اQستجابة الحيوية

على المبدأ الذي يقول بأن التراكيب " ا<نسجة الرابطة اQستمرارية"تعتمد نظرية    
خلية من خ1يا الجسم ھي نماذج في كل ) (cytoskeletalالعظمية  - الخلوية

قد أظھر الرنين المغناطيسي النووي أن و. ا<نسجة الرابطة التي تشكلھا مصغرة من
وجود سائل ذا تركيب شبه العض1ت في أجسام ا<شخاص ا<حياء تشير إلى 

ما تمر ھذه البلورات السائلة بتغييرات سريعة في المراحل أو  وعادة. بلوري
Qت عـنـد اQيعتقد العلماء أن ھذه و. مغناطيسية -تـعرضھا إلى حقول كھرونتقا

ھي الوسيلة التي يتم عن طريقھا تحفيز اQستجابة لعملية " السوائل"الشبكة من 
  .الوخز

يمثل ھذا البحث معظم التوجھات الحيوية في الوقت الحالي حول كيفية عمل    
ر محاولة لتفسير القواعد نه يعتبأكما ، ر الصينية في ع1ج ا<مراضالوخز با4ب

  .الطبية الحيوية للع1ج الشمولي عن طريق الوخز
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  :وإثبات وجود مسارات الطاقة علميا الطب النووي والوخز با�بر 

ز، وقد تم نشرھا دراسة لحركة الـد6ئل المشعة بعد حقنھا في نقاط الوخھذه    
  :في

  )١٩٩٢، ٣الرقم ، ٢٠الجزء ، المجلة ا.مريكية للوخز با�بر(

   

  :إعداد

  والدكتور بيير البارھد، الدكتور بيير دي فيرنيجول، الدكتور جان كلود داراس 

  =therapy.com/research_view.php?researchid=16&cid-http://www.meridian: المصدر

 

  :ا.ھداف

ا4نسان عن ھذا البحث يسجل أبحاث المؤلفين عن مسارات نقاط الوخز في جسم    
  .بالنظائر المشعة طريق حقن نقاط الوخز

   

  : التصميم

 Techetium-99m[( تم اسـتـخـدام النظائر المشعة وھي أكثر النظائر شيوعا   

(99mtc[ ، على شكلSodium Pertechnetate . وقــد أجـريــت ھــذه
 SAMز مـن نوع سيمين، الـتجربة باسـتخدام آلة تصويـر تعمل بأشعة جاما

)Small Area Mobile (ثم تم تحليل الصور . ـة تصوير وميضية رقميةوھـي آل
الدراسات التكّونية جريت وأ، بيوتر الموجود في آلة التصويرباستخدام جھاز الكم

 دراسات كمـّية ديناميكية) Morphological Studies(و) التشكلية(

)(Quantitative Dynamic Studies.  

ففي ، تفاضليةاشتملت على دراسات تحليلية و) يةالتشكل(نية ھذه الدراسات التكوّ    
 Control(الدراسات التحليلية تم حقن النظائر المشعة في نقاط تحكم قياسية 

Points (عطيت حقنة أخرى في إحدى نقاط الوخزثم أ، بعيدة عن نقاط الوخز.   

الفريدة ة ويت بھدف تحديد الخصائص المعينجرفقد أأما الدراسات التفاضلية    
مما يسھم في استبعاد  ؛للمسارات التي تمت معاينتھا في الدراسات التحليلية



بھدف دراسة و. أوعية دموية أو قنوات لمفاويةالتفسيرات التي توحي بكونھا 
 Radiotracers)(تم استخدام اثنين من الدQئل المشعة ، الممرات الوعائية

تم حقن مادة : تطييفما عن طريق البطاقتين مختلفتين لكي يسھل التمييز بينھ
ثاليوم  بينما حـُقنت مادة، في نقاط الوخز) Technetium-99m) (م٩٩- تكنيتيوم(
)TI الصغيرة المجاورة لنقطة الوخزفي أحد ا<وردة ) ٢٠١.  

فقد علّـمة بالدليل المشع تلك الملمحتملة بين القنوات اللمفاوية ولدراسة الع1قة او   
بنفس مقدار " Pertechnetate"مادة تسمى  الوقت ذاته بحقن قام العلماء في 

في نقطة في إحدى نقاط الوخز و) ٠.٠٥ml(بنفس الحجم و) MBq ٢٠(الجرعة 
صبع ا<ول عن الثاني في أخرى في المنطقة التي تقع في الفراغ الذي يفصل ا<

الساق على  الحجم علىمتقابلتين متطابقتين في الشكل و بعد اختيار منطقتينو ،القدم
 ؛مناطق متقابلة أخرى خارج الممراتو) مسار الوخز(ر المرتبط بالكبد امتداد المسا

  .ية على البيانات المأخوذة سابقاجريت دراسة كّمـأ

ـة من الدراسات الكميّ  جريت أيضا دراسات تتابعية وأبحاث في التحفيز كجزءأ   
سرعة انتقال الـدليل المشع على طول تھدف الدراسة التتابعية إلى تقييم و. الديناميكية

تم حقن ا<شخاص السليمين ف ،)Preferential Pathways(القنوات التفضيلية 
النشاط بجرعتين متساويتين في الحجم و ا<شخاص المصابين بأمراض في الكلى و

في نفس الوقت عند نقطة  Sodium Pertechnetate""من مادة تعرف باسم 
  .ن اليمنى واليسرىفي الجھتي) K-7(الوخز 

لكھربائي والحراري فقد تم استخدام التحفيز الميكانيكي وا، أما في دراسة التحفيز   
ذلك بغرض دراسة كيفية و ؛معيـّنـة بعد حقنھا بالدQئل المشعة على نقاط وخز

  .انتقالھا

جريت التجارب المخبرية بالتعاون مع مختبر علم الخ1يا في المستشفى أ   
التي يمكن أن تطرأ على إمكانات  بيرسي بباريس Qختبار التغيرات العسكري في

عند تحفيز نقطة من نقاط  Granulocyte Membrane""غشاء الخ1يا المحببة 
قد تم قياس غشاء الخلية بطريقة قياس و ،ا عن طريق ا4بر أو شعاع ليزرالوخز إم
دقيقة واحدة خذت بعد في عينة من الدم أ Fluorometric Method)(الوميض 

خذت من أ قارنة مع عينة قياسية من الدمجريت مثم أ، انتھاء الحقن أو التحفيز بعد
  .نفس الشخص

   

  



  :الموقع

من قسم الع1ج البولي و جرت ا<بحاث على مرضى من قسم أمراض الجھاز   
. الطب النووي بمستشفى نيكر في باريسالحيوي و - بالوخز في الطب الفيزيائي

  .ع التجارب <كثر من مرةجريت جميأو

   

  : المشاركون من المرضى و غيرھم

ليكّونوا مجموعة قياسية  شخصا سليما ٢٥٠ت ا<بحاث على أكثر من جريأ   
)Control Group( ، تم تشخيصھم بأمراض في الكلى شخصا ٨٠با4ضافة إلى.  

   

  : ة المتوقعةأبرز النتائج الرئيس 

) preferential pathways(المسارات التفضيلية توقع الباحثون أن تكون    

التي اتخذتھا الدQئل المشعة تتطابق مع المسارات المرتبطة بنقاط الوخز حسب ما 
ن ا<وعية أنه يمكن تمييز ھذه المسارات عو، بينه المخططات التوضيحية الصينيةت

  .القنوات اللمفاويةالدموية و

   

  :النتائج 

أن الـدليل المشع الذي تم حقنه في نقاط  ) التشكلية(ية وجدت الدراسات التكّون   
الوخز في ا<شخاص ا<صحاء والمرضى قد اتبع نفس القنوات التي يـُطلق عليھا 

مما يدل على أن ھذه المسارات ، "الطاقة مسارات"في الطب الصيني التقليدي اسم 
  .تختلف تماما عن ا<وعية الدموية والقنوات اللمفاوية

) K-7(الدراسات الكّمـية الديناميكية بأنه عندما تم حقن كلتا نقطتي الوخز وجدت    

في و. ما كان أبطأ في الجانب المريضكان اQنتشار أسرع في الجانب الصحيح بين
أمراض التھابات ا<عضاء كانت سرعة انتشار الدليل المشع في المسار المرتبط 

الدليل المشع في ا<مراض كما لوحظ بطء في سرعة انتشار ، بالعضو كبيرة
يمكن أن تكون و. كأمراض السرطان) Degenerative Diseases(اQنح1لية 

وتدل التجارب المخبرية . يم ع1جي أو في عملية التشخيصھذه النتائج قاعدة لتقي



حفيز نقاط الوخز في جريت على ا<غشية الخلوية على إمكانية استخدام تالتي أ
  .للتكرار في وظائف الخلية قابلإحداث تغيير ثابت و

   

  : الخاتمة

ن من سرعة ونمط انتشار الدليل المشع في مسارات متطابقة مع المسارات ـيّ ـيتب   
أن ھذه الممرات Q تملك أية جذور تربطھا  :المرتبطة بنقاط الوخز لدى الصينيين

طة لكنھا على ا<رجح مرتب، في ا<صل با<وعية الدموية أو القنوات اللمفاوية
. العصبية على امتداد ا<طراف –ية الوعائ بانتشار ا<نسجة الرابطة التي تتبع الحزم

من ھذه النتائج يمكننا أن نفترض وجود تداخل في عملية انتقال المعلومات عن و
  .عصبية - طريق آلية كيمائية

  

   



  :أبحاث في الع�ج با�بر الصينية ومسارات الطاقة

من ) ألف ٢٠(مدعمة مع  ٢٠١٣ھنا عدة أبحاث تمت مراجعتھا في عام    
تجارب عشوائية بآلية منضبطة أثبتت نجاح ا4بر ) ١٥٠٠(اQستشھادات وتقريبا 

  :الصينية في الع1ج

http://www.hsrd.research.va.gov/publications/esp/acupuncture.pdf 

  

  :بحث في تأثير الوخز في تخفيف ا<لم على العينات العشوائية من المرضى

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290115001545 

  

  :وھذا الموقع فيه الكثير من ا<بحاث المنشورة

http://www.evidencebasedacupuncture.org 

  

  

  

   



  :طريقة الع�ج با�بر الصينية

ا4بر الصينية عبارة عن إبرة نحيفة جدا، وQ يمر سائل بھا، فھي إبرة مثل إبر    
  .الخياطة تقريبا وليست مثل إبر الحقن

توضع ا4برة الصينية في النقطة المطلوبة بحسب نوع المرض وا<عراض، ويتم    
عقارب الساعة بحسب نوعية المرض، فعكس عقارب ) عكس(أو ) مع(تدوير ا4بر 

  .اعة يزود الطاقة في المسار، ومع عقارب الساعة ينقص الطاقة في المسارالس

  

امرأة حامل وھي مسافرة في الطائرة، وبقي على الرحلة ساعتين ولكن : وكمثال   
  حان موعد وQدتھا، فما العمل؟

وقام ) الخنصر(قام الخبير المعالج بوضع إبرة صينية عند إصبع القدم الصغير    
رة مع عقارب الساعة 4ضعاف الطاقة في منطقة الرحم وبالتالي تغلق بتدوير ا4ب

ف1 تتم الوQدة اOن بل بعد نزول الطائرة، وأما لتسھيل الوQدة وفتح الرحم فيتم 
  .تدويرھا عكس عقارب الساعة

وھناك نقاط لع1ج كل مرض، بل إن الصينيون عندھم نقاط 4خراج الجن من   
! ولكل منھم نقاطه الخاصة به! لبس خارجي أو داخليت) عندھم(الجسم، وھناك 

ونجد إلى اOن بعض الرقاة غير مقتنع بمسألة التلبس الخارجي والداخلي بالرغم من 
أنھا حقيقة عند الممارسين من الرقاة، وبالرغم من أن الصينيون سبقونا فيھا منذ 

  !آQف السنين

  

   



  :ا�بر الصينية بين القديم والحديث

محمود شعراوي، نائب رئيس اQتحاد / السطور الذھبية التالية كتبھا الدكتور   
العالمي ل�بر الصينية ومدير ا<كاديمية المفتوحة للطب التكميلي بالقاھرة، وھو 

  :متخصص في الطب الصيني، فيقول

 العربي والروسيبين الطب الصيني والطب الھندي و ھناك رابط كبير ما •
ساس أجميعھم لھم منبع واحد و ،وحتى طب جبال التبت ،موروبي القديوا<
 . واحد

 . ةوالبرود ةخ1ط والتوازن والحرارالطب العربي عندنا نظرية ا< يفنحن ف •

من دراستھا في الطب الصيني  وQبد ،ي الطب الصيني يوجد الين واليانجفو •
 .ساس في التعلمأنھا إحيث 

•  D وكان ) كل التمر مع البطيخيأ( عليهوفي الطب النبوي كان النبي صلوات
، ي حر التمر على برودة البطيخأ" نستعين بحر ھذا على برد ھذا"يقول 

 .ساسيات الطب العربيأوھي من 

يرمز لھا باللون  ،"الين واليانج"ساسيات الطب الصيني كلمة أذلك من ك •
فھما ضد بعضھما  ،الظ1م والنور ؛رض والسماءسود؛ مثل ا<وا< ا<بيض

ويعتمد كل  ،لى اOخرإلبعضھما البعض، ويتحول كل منھما كنھما مكم1ن ل
Oساس في الطب النبويأفلھا ، خرمنھما على ا . 

 ةوھي بمثابة معرف قبل المي1د؛ ةسن ٢٠٠٠م اكتشاف ھذه النقاط منذ ت •
 .وبعضھا اOخر تشريحي ،بعض النقاط تم اكتشافھا بالتجاربة، ففطري

ات بالرغم من ن نفس النقاط والنظريات والع1جأQ إ ،نه قديمأمن  وبالرغم •
 !نھا لم تتغيرأQ إمرور كل ھذا الزمن 

ى شياء تعتمد علأوھناك  ة،شياء تعتمد عندھم على الفلسفلكن بعض ا< •
العلمي  فنأخذ ا؛بما يتناسب مع عقيدتن ةعقيدتھم مما يستدعي لھا الفلتر

 .مقبولالغير المقبول ونترك الفلسفي 

• Oسماء أو ،-دليل علمي -صبح الطب الصيني له أ يي عصرنا الحالن فا
ة، بر الطبيالوخز با4: يضا له اسمأفصار ة، بر الصينيخرى غير الوخز با4أ

 . لمو ا<أ ةالوخز على نقاط اQستثار :اوله أيض، الوخز العضلي :اوله أيض

 فقط؟ين يھل ھو مقتصر على الصين بر؟داء الوخز با4أفضل في من ھو ا< •
، فبإمكان ةي لم يعد فلسفأ ؛ةبر الطبيبا4 اصبح منھجأنه أبما ، Q : الجواب

، لھا ةمراض والنقاط المعالجوتعلم ا< ،ان يبرع فيه بعد تعلمه جيدأحد أي أ
نظرية الين : فمث1، ما بين الطب الحديث والطب الصينين ھناك تقارب إبل 

ا4رادي ( والباراسمبثتكنحن نعرف الجھاز السمباثتيك ، واليانج
  ،عضاء من ركائز ھذا العلمفي علم وظائف ا< وھذا ،)وال1إرادي

فأي شيئين متضادين فھما ) ين(والباراسمباثتيك ) يانج(ثتيك فالجھاز السمبا
 . ين ويانج



ين (فھناك سالب وموجب  ،ةأيضا فرق الجھد الكھربي في الخليعندنا  •
 ).ويانج

ن تلك النقاط أتقيسھا بالرغم من  ةھزبأج ةمثبت ناO ةنقاط مسارات الطاق •
 !قبل المي1د ةسن ٢٠٠٠مكتشفه منذ 

ن أنما من الضروري إو عرف كيف تم اكتشاف ذلك؛أن أليس من الھام  •
 .ين ھذه النقاطأعرف أ

نما من إ المحمول، ھاتفعرف دقائق صنع الأن أليس من الضروري  •
 . عرف كيف يستخدم ھذا الجھازأن أالضروري 

 . ةالطبي ربمعرفة الجانب العلمي للوخز باQ 4بد من •

ھي  لمعرفة ما ةبحاث طبيأقامت بعمل  م١٩٩٢عام  ةالعالمي ةمنظمة الصح •
لى إمراض وقامت بتقسيم تلك ا<ة، بر الطبيتعالج بالوخز با4 يمراض التا<

في  ةھميأذات  ةبر الصينين ا4أثبتت أمراض أ، أربعة مجموعات
مراض ة، وأبر الطبينصح فيھا با4مراض يُ ، وأ(indecated)ع1جھا

 .ةبر الطبيمنع فيھا ا4مراض تُ ة، وأبر الطبيجرب فيھا ا4تُ 

نما اعترفت منظمة ، إكما كان من قبل اشعبي بر مجاQم يعد الوخز با4ل •
 ٢٠٠٢وحتى العام  ١٩٩٨من بعد محاوQت بدأتھا منذ العام ة العالمي ةالصح

ومنھا  ،في جميع ب1د العالم ٢٠٠٧تم تطبيقھا منذ العام بإستراتيجيه 
بادرت بتطبيق  يالت ةالوحيد ةالعربي ةوھي الدول -  ةالمتحد ةمارات العربيا4

تقنين الطب تنص على  ا4ستراتيجيةوكانت  - في بداياتھا ا4ستراتيجية
 .ةبالصح ةو التقليدي في الوزارات المعنيأو الشعبي أالتكميلي 

ولذلك  نما يعتمد على النقاط،إو ،بري Q يتطلب استخدام ا4بر4الوخز ا •
خدام الليزر، وكذلك وكذلك است ،ةبر الكھربائيظھرت مسميات مثل نقاط ا4

يضا العمل على أوھناك ج، ذن في الع1واستخدام صوان ا< ،المايكروسستم
تمثل  ييح المخ الذي به بعض المناطق التفروة الرأس والمعتمد على تشر

 .ةوبتحفيزھا تحدث نتائج رائع ،كز للجسم كلهمرا

 )ةاليانس(اخترع طريقه ع1جيه تسمى ) ياماموتو( وھناك طبيب ياباني اسمه •
ج الطبيعي والع1 ؛اعلى الطب الغربي ع1جي ةويعالج بھا حاQت مستعصي

 ،لكن تقدمھا جدا ضعيف ة،Q داعم لعدم تدھور الحالإفي ھذه الحاQت ما ھو 
 . و بالضغطأبر مع الع1ج با4 ةا تأتي بنتائج باھرنھأحين  في

ع1ج يدوي بالضغط على نقاط وھو ) كيوبريشرأ(الضغط باليد  اھنا أيض •
 .ةع1جي

تصدر نفس  ةماد ةحيث تفرز النحل، الع1ج بلدغ النحل )بي بنشرأ(وھناك  •
 .مراضمن ا< ةوالوقاي ،مع مزايا كبيره على الجھاز العصبي ةبرتأثير ا4

نظرية العناصر  :افي الطب الصيني أيض ةيات القديممن ضمن النظر •
  :نه مكون من خمسة عناصرأحيث رؤيتھم للكون كله  ،ةالخمس
 ة،بالبيئ وجودةوھذه العناصر م، الخشب – الماء –المعدن  - التراب –النار 
 . البدن :نھا تمثل جميعھاأكما 



نسان من لق ا4حيث خُ  ،النبويصل في الطب العربي ألھذا المفھوم و •
، ليه الماءإ اعن تراب مضاف ةفالصلصال عبار، ل من حمأ مسنونصلصا

 – الزنك – الحديد :جسادنا بھا معادن مثلأن أكما ، والحمأ يعني النار
 ).خشب(على النباتات  ىننا نتغذأكما ، النحاس

 :قبل المي1د ةسن ٢٠٠٠لى ذكرھا منذ إشير أ يھذه والت ةالعناصر الخمسو •
خرى ذا تزايدت بعض العناصر على ا<إحيث  في العلم الحديث؛ امثبته علمي
 .له المرض سببفتنسان في جسم ا4

فنرى في  ،على ھذه العناصرأعنده ھو  عنصر الخشب :مريض الكبد مث1 •
من الجزء السفلي حيث وجود  ةوبدان ،من الجزء العلوي ةالنحاف -صفاته 

القديم بين الطب الصيني  حيث يوجد تقارب ما ساقين،تورمات بالبطن وال
 .ةكلينيكيوالم1حظات ا4

من  ةQسلكي ة، وھي شبكةمد الطب الصيني على مسارات الطاقيعت •
حيث نرى  تماما مثل الجوال،، المسارات توصل الجسم ببعضه البعض

 .النتائج وھي سماع صوت المتحاور دون معرفة ما الذي يجري بالداخل

 عضاء جميعھا بالسھر والحمىتتداعى له ا< االجسم ببعضه ارتباط فيرتبط •
 .حدھم واشتكىأن ضعف إ

حيث توصل ھذا المسارات القدم بالعين، واليد بالعين ومن اليد للقدم ومن  •
حيث  ة؛متفاعل ةو قنوات متناغمأ )مريديان(ة Qسلكي ةفي شبك ،القدم لليد
 /ةالمرضي ةوالحال ةالصحي ةالحالعن  للدفاع عن الجسم لتعبر ةتنقل الطاق

 ؛ھنا مكمن اQھتماموة، بالركب ةفقد تكون تعبير العين بالتعب ناتج عن مشكل
لى الجسم كله نظره شموليه وليست إحيث ينظر ھذا النوع من الع1ج 

مع  ةفتعب العين مع مشاكل المعد تخصصيه فقط كما في الطب الغربي،
 . مع بعضھا البعض ةمور مترابطأكلھا ... ةمشاكل العظام مع مشك1ت نفسي

نظام الجسدي كله بأجھزته عراض واللى ترابط ا<إفينظر الطب الصيني  •
 .ةجھز1ل باقي ا<تلى اخإ<دى ذلك  ؛حدھمأن حدث واختل إف .ةالمتنوع

تأخذ ساعتين  ةعشر له دور يثنكل مسار من المسارات ا4 :ةدور ةوللطاق •
حيث قمة  ،ص٥ص وحتى ٣ الساعة من ماالرئتين مث1 يبدأ عملھ، عمل

 ..ةالمعد ..القولونبثم تتوالى الدورات  ،وقات التنفسأوأفضل نشاط الرئتين 
حتى نأتي لنھاية اليوم عندما يبدأ الكبد نشاطه في وقت  ....اوھكذ ..الطحال

نسان السھر فإن اعتاد ا4، ص قبل الفجر٣ص وحتى ١ الساعة نومنا من
 . مراضوتحدث ا< يحدث خلل في طاقاتهف

 ة،نا حياتنا في النوم واليقظخبرنا صلوات D عليه بما ينظم لأولذلك  •
ھذا الوقت تحديدا ھو ، ظھرا ١وحتى ص ١١ ةمث1 من الساع ةفوقت القيلول

  ،واQسترخاء ةوفي ھذا الوقت Qبد من الراح ،وقت نشاط القلب
 .كل ذلك تم ذكره في الطب العربي والصيني والنبوي

وكل مسار  ،كل عضو له مسار ،منتظم ةمسار طاق ١٢ھم  ةسارات الطاقم •
 ،عضاءولكنھا Q تعبر عن وظائف ا< ة،عضاء الداخليله اسم بأسماء ا<



نظرا  ةوسمي بالمعد يبدأ من العين لينتھي في القدم، ةمسار المعد فمث1
 . على كل نقطه قد مر عليھا ةلكنه يقوم بوظيف ؛لمروره عليھا

و أ) بالديو( منھم مسار ھام جدا يسمىة، مسارات فرعي ٨يضا أھناك  •
لى إويقسم الجسم من الخلف  ،وھو يبدأ من فتحة الشرج - ) ةكومالح(

يضا يقسم الجسم أوھو ) رن(ـ مام يسمى بخر من ا<آوھناك مسار ، نصفين
 .لى نصفينإمام من ا<

وھي  ،جدا ةقوي ةفيھا بطريق ةحيث تسير الطاق ،قنوات :تلك المسارات تسمى •
حيث يسمى  ،)يانج(والخلف  )ين(مام عن توازن الجسم من ا< ةلؤوالمس

مه يكون أن الجنين في بطن إحيث  ،الظھر كذلك من الظاھر لذلك فھو يانج
 . الخاص به) ين(للـ ىويكون مغط ،على ظھره

عن  ةفلو نظرنا مث1 للوجه فھو عبار ،من المسارات ةمتكامل ةعندنا شبك •
تمر  ةعضاء المجوفلd ةحيث معظم مسارات الطاق ة؛فاتيح كھربائيلوحة م

 .على الوجه

 ةفمث1 خلل المعد، مراض تحدث خلل في الوجهن معظم ا<أكذلك نجد  •
لى إيؤدي ف ةذا كان ھناك خلل بالمرار، وإيحدث ھاQت سوداء تحت العين

تؤثر في الوجه حيث بداية  ةعضاء الداخليفا<، حدوث تجاعيد بجوار العين
 .و مرور مسار من المسارات بالوجهأ ةو نھايأ

د مر عليھا في الجسم ق ةن كل منطقأفي الجسم لوجدنا  ةعام ةذا نظرنا نظرإ •
 .ةQسلكي ةفيكون الجسم كله شبك ة،مسار من مسارات الطاق

وليست  ة،دولي ةوجمعيات بريطاني ةبر مدارس دوليصبح للطب الخاص با4أ •
 .ين فقطيعلى الصين ةتصرمق

 .بل والسمك أيضا ،بر للحيوان كالخيل والبقر والقططواستخدمت ا4 •

ن كما كان في Q يستخدم تماما اO ،برQ وخز في نقاط ا4إھو  الكي القديم ما •
 .السابق لكنه يستخدم بدQ عنه الليزر

 . برتستخدم ا4 ةومدارس طبي ؛ةلمانيأيضا مدارس أھناك  •

من  %٨٤ن نسبة أفوجدوا  م١٩٩٨ في بريطانيا عام ةحصائيإتم عمل  •
، في ع1جاتھم ةبر الصينييستخدمون ا4 لمالمرضى البريطانيين مزمني ا<

وكذلك تأثيره في  ،ھذا دليل على وجود دQئل عمليه لھذا النوع من الع1جو
 . من المواطنين ةليه تلك النسبإ تQ لما اتجھإو ،المجتمع

وھناك تمثيل للنقاط على  ،ذنا<إبر على فھناك ) الميكروسيستم(يضا أ •
وتمثيل  ،بھامصبع ا4إب وجودس مأوك حيث الرالرأس، وھناك علم السوج

بر ساس في ا4أصل مور لھا في ا<كل ھذه ا< ،ةعضاء الداخليالصدر وا<
في  ةنقاط الجسم الممثل) باطن القدمتدليك (لريفلكسولوجي ليضا أ ،الصينية

 . باطن القدم

 .وغيرھا.... كيوبنشرأيضا سكالب أھناك  •

   



  :الع�ج العشبي بين الطب الصيني والطب العربي

محمود شعراوي، نائب رئيس اQتحاد / السطور الذھبية التالية كتبھا الدكتور   
العالمي ل�بر الصينية ومدير ا<كاديمية المفتوحة للطب التكميلي بالقاھرة، وھو 

  :متخصص في الطب الصيني، فيقول

  .الھندي شبه بالطب العربي والطبأعشاب في الطب الصيني ا<

  .اعضو) ١٢(، واتجاھات) ٤(، ومذاقات) ٥(، وخصائص) ٤( ولdعشاب
  :ةربعللخصائص ا< ةبالنسب

  ).Hot -يانج (ة حارة عشبفھناك  •

مراض توصف < ةالحار ةالعشبف). Cold - ين (ة باردة ھناك عشبو •
  .ةلحرارمراض اتوصف < ةالبارد ةوالعشبة، لبرودا

  ).warm(ة دافئة وھناك عشب •

 .)Cool(ة باردة نسبّيا ھناك عشبو •
  

الطعم ، الطعم المر، الطعم الحلو، الطعم الحار: فيوجد لدينا: ما عن الخمس مذاقاتأ
  .الطعم المالح، ال1ذع

  .اوتقوية الدم سريع ةلتقوية الطاق ةعشاب الحلوا<ف •

  . خراجمراض عبر ا4وتطرد ا< ةمسھل ةعشاب المالح<وا •

  . ةتطرد الرطوب ةعشاب المرا<و •

  . ةفيز التعرق لطرد العوامل الخارجيتقوم بتح ةعشاب الحارا<و •

  . سھالوا4 ةفنعالج بھا الكح ؛تمتص ةعذعشاب ال1<وا •

  

  :اتجاھات ةربعما عن ا<أ

  . ةفنعطيھا لحاQت انخفاض الطاق ة،عشاب ترفع الطاقأھناك ف •

مثل حاQت  ةفنعطيھا لحاQت ارتفاع الطاق ة،للطاق ةعشاب مخفضأوھناك  •
  . فنعطي له مخفضات ؛ارتفاع يانج الكبد

  .للداخل ةوھناك أعشاب تقوم بإدخال الطاق •

 . للسطح ةعشاب تقوم بإخراج الطاقأوھناك  •



 ةعشبي ةي تركيبأوQ تصلح ، عشابأفلكل عضو ما يناسبه من : عضاءأما عن ا<
 .Q بعد تشخيص دقيق للمريضإ

  :خصائص )٤(للتشخيص 

  . نرى فيھا اللسان ونسأل المريض /ة رؤي •

  .ةالرائحوشم  •

  .ونسمع •

  .نتحسس النبض •

 .نشخص لھا الع1ج يالت ةلى المت1زمإكل ذلك لكي نصل 

  :أعشاب )١٠(بھا أكثر من  ةالعشبي ةتكون التركيبفي الطب الصيني  •

  .ةماص –ة مجفف – ةحار - ة عشاب باردأ

  

   ... ولنا حديث آخر بھذا الشأن فيما بعد



  :فتوى الشيخ الددو حفظه �

من إدارة  -حفظه هللا  - الفتوى تم عرضھا على الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي ھذه    
أكاديمية ھالة العالمية، وھو عالم كبير ومؤسس مركز تكوين العلماء في موريتانيا، وعضو 
مجلس أمناء ا<تحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويشارك في مؤتمرات المجمع الفقھي 

  .الدولي

   

  هللا حفظه                                محمد الددو /فضيلة الشيخ 

  وبركاته هللا ورحمة عليكم الس@م

أسأل هللا تعالى أن يزيدكم علما ويبارك فيكم وينفع بكم المسلمين، وأود طرح سؤال حول     
العلوم القادمة من الشرق أو الغرب والتي يكون فيھا بعض المعتقدات الخاصة التي ربطھا 

أو الغربيون بمعتقداتھم الخاطئة ولكن يمكن ا<ستفادة من ھذه العلوم دون اOخذ  الشرقيون
بالمعتقد الخاطئ لننفع الناس فيھا بعد أن ثبت نفعھا، أو يمكن أسلمتھا لتتناسب مع معتقداتنا 
اXس@مية، ومن ذلك علم اXبر الصينية ومسارات الطاقة الحيوية في الجسم، وعلم التدليك 

، وعلم الطاقة الحيوية، وعلم التنويم اXيحائي، وعلم الطبائع واOمزجة، بتفريعاته
  ...ونحوھا

فأنا ممارس لھا وتعلمتھا على يد أساتذة مسلمين، ولم أَر فيھا ما فيه حرام أو ما يؤدي     
للحرام، علما أنني بحثت عن أصل تلك العلوم فوجدت أن علم التدليك موجود في كل 

، وكذلك .....)الصينية –الفارسية  –الفرعونية  –الرومانية  –اليونانية (الحضارات السابقة 
وقد ذكره ابن القيم في خصائص اOغذية واOدوية وخصائص (علم الطبائع واOمزجة 

وكذلك علم التنويم ) من بلغمي وصفراوي ودموي وسوداوي -العصارات–طبائع البشر 
آ<ف السنين في جميع الحضارات السابق اXيحائي والطاقة الحيوية كلھا موجودة منذ 

ذكرھا، وعلم اXبر الصينية الذي أسسه الصينيون في اOساس على ع@ج اOرواح الشريرة 
ثم تطور لع@ج اOمراض العضوية، فبعضھم أخذھا كمنھج طبي بحت، وبعضھم أضاف 

شخص نفسه بحسب منھج ال –لھا ما أضافه من معتقدات قد توافق اXس@م وقد < توافقه 
  .،وغيرھا من العلوم القديمة أو الحديثة التي نستفيد منھا-وھو ليس شيئا من أصول العلم

تبصرنا بما تم إدخاله على ھذه العلوم  –أنا وغيري كذلك الكثير  –علما أنني بفضل هللا     
ليس لھا ع@قة بالعلم نفسه، وسيتم التنبيه  -من قبل البعض–من إشكا<ت فكرية وعقدية 

عليھا بمشيئة هللا تعالى في مقا<ت ستصدر قريبا إن شاء هللا لنحذر الناس من بعض 
ا<رتباطات الخاطئة بھذه العلوم وممن يدرب عليھا، وحاليا أقوم على ذلك بناء على 

  .نصيحة أحد العلماء لي



ه فھل توافقونا على اOخذ بھذه العلوم وما فيھا من تجارب نافعة وصحيحة وحذف ما في     
خلل عقدي أو فقھي ونحوه؟ مع تنبيه وتحذير الناس من ربطھا بأمور < توافق منھج أھل 

  السنة والجماعة؟

  عماد النھار/ محبكم في هللا 

   

  :اXجابة من الشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي حفظه هللا تعالى

  الس@م عليكم ورحمة هللا وبركاته

جھله، وكل ِعلم ترتب عليه نفٌع للبشرية سواء يا أخي في الشرع ِعلُم كل شيء أفضل من 
كان ذلك في اOديان أو في اOبدان أو في أمور الدنيا أو في أمور اoخرة؛ فھو مطلوب 
شرعا وتعلمه فرض كفاية، وما كان نافعا للناس من ھذه العلوم من حضارات أخرى ف@ 

لى هللا عليه وسلم فكرة حرج في استيراده إلى الحضارة اXس@مية، فقد استورد النبي ص
الخندق من حضارة فارس، وفكرة الخاتم من حضارة الروم، وفكرة المنبر من حضارة 

  .الحبشة

والحضارة ليست ملكا Oمة و< لقومية، وليست كذلك تابعة لمعتقد أو دين، بل ھي ملك 
ق للناس ما للبشرية كلھا، وما فيھا من النفع مطلوب للبشرية كلھا، وهللا سبحانه وتعالى خل

  .في اOرض جميعا، نسأل هللا أن يوفقك وينفع بك

  .والس@م عليكم ورحمة هللا

  ھـ ١٤٣٧/ شوال  ٦
< << <



 :أسئلة وأجوبة في الع�ج بالطاقة الحيوية

ھناك مصادر كثيرة للطاقة، سواء متجددة أو غير متجددة، منھا الشمس، الرياح، الماء    
عنھا ھنا ھي طاقة من نوع آخر وھى الطاقة الكونية  لكن الطاقة التي نتحدث. وحتى الوقود
إن الطاقة موضوع مھم وشيء أساسي في حياتنا فبدونھا  universal energy أو اOثيرية

ية تحتاج الضوء أو فالكائنات الح، لن يوجد أي شكل من أشكال الحياة على ھذا الكوكب
، وبدون نباتات لن يكون ھناك فبدون الطاقة الشمسية لن تعيش النباتات ،الحرارة للعيش

وھكذا حيث أن السلسلة الغذائية سوف تھدم وتختفي الكائنات الحية على … حيوانات
  .اOرض

فنحن نعلم أن ھناك طاقة لzرض وھى طاقة كھرومغناطيسية .. دعونا نتوقف قلي@ ھنا   
ا المجال غير مرئية تحيط بكل الكوكب، أو ما يسمى بالمجال المغناطيسي لzرض، ولھذ

 Schumann  المغناطيسي ذبذبات أو موجات قابلة للقياس تسمى موجات شومان

waves ھرتز ٨ – ٧، ٨، ھذه الموجات تتذبذب بين. 

م باكتشاف أن النباتات يمكنھا أن تعتمد على ٢٠١٢وقامت جامعة بيليفيلد اOلمانية عام    
ضاء فريق البحث الذي يشرف مصدر بديل للطاقة من خ@ل غيرھا من النباتات، وأكد أع

ومنھا [أنه وللمرة اOولى يتم اكتشاف أن النباتات ] أو<ف كروز[عليھم البروفيسور 
يمكنھا امتصاص عملية التمثيل الضوئي من النباتات اOخرى، وكذلك ] الطحالب الخضراء

 .(altenative source of energy) امتصاص الطاقة البديلة منھا

ء أنه عند زراعة الطحالب الخضراء وم@حظتھا مجھريًّا؛ <حظوا أن وقد وجد العلما   
الطحالب عندما تواجه نقصا في الطاقة؛ فإنھا تأخذ الطاقة من جارتھا، وھذا ا<كتشاف 

  .يثبت أن النباتات يمكنھا أن تعتمد على مصدر بديل للطاقة من خ@ل غيرھا من النباتات

 :المصدر من موقع الجامعة

http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/algae_can_draw_energy_from 

ھل بدأت اOدلة العلمية تثبت أن ): علم نفس الطاقة(ويتساءل خبراء سايكولوجيا الطاقة    
من خ@ل ھذا البحث الذي يثبت أن  –والموجود منذ آ<ف السنين  - طاقة حقيقة الع@ج بال

النباتات تسحب الطاقة فيما بينھا أيضا حتى تستمر بقوتھا وحيويتھا؟ وھل سيبدؤون قريبا 
  في إثبات موجات العين والحسد التي تصدر من اXنسان؟

إن كل إنسان له ذبذبات ": – المعالج بالرقية الشرعية – يقول الشيخ عبد هللا السدحان
، فسألني الشيخ ابن باز رحمه هللا عن ھذه أو شعره أو ظفره أو دمهمن ريقه  خاصة سواء

) الراديونيك( إن الذبذبة ھي موجات ثابتة في علم: وھل ھي ثابتة علميا؟ فأجبتهالذبذبة 



فقال الشيخ  ،)الفديوباك( ويدرس في أروبا ووقفت شخصيا على ھذا العلم عن طريق جھاز
كيف   - "، فالحمد � الذي سخر لنا العلم لخدمة الدينإذا كان ھذا ثابتا علميا: رحمه هللا

  .ةتعالج مريضك بالرقية الشرعي

  

أن الحرارة التي اOطباء المجربين  بين من المعتقد: "اXغريقي أبقراط وقد كتب الطبيب
تشع من اليد عندما تصل إلى المريض؛ تكون نافعة للغاية، وقد ظھر لي ھذا غالبا عندما 

فف آ<مھم، فقد بدا لي كما لو كانت لدي خاصية منفردة كنت أربِّت على مرضاي لكي أخ
مختلف الشوائب التي تضر بالجسم، ويحدث ھذا عندما أضع يدي على تطرد اo<م و

ع الصحة في المريض بواسطة المكان الموجوع، وكما يعرف البعض أنه باXمكان زر
  ".تماما كما تنتقل بعض اOمراض أيضا باللمس.. اللمس

  

الع@ج بما وراء الحس "وفي روسيا فقد برع العلماء ھناك في الع@ج بالطاقة وأطلقوا عليه 
الذي أصدر كتابه المعروف باسم " <زاريف"، وظھر بينھم رواد مثل العالم "الميتافيزيقي

  ".اOسس الفيزيائية للنشاط العصبي"

للع@مة الروسي " من ما وراء الحس الميتافيزيقي إلى عوالم أخرى"وقد ورد في كتاب 
أن تولد  إن جميع اXحساسات والمشاعر وجميع أفعال الحركة يمكن: "قال "فيبرينتسوف

  ".أمواجا يصل طولھا حتى ث@ثين ألف كيلومتر، ويجب على الدماغ دراسة ھذه اOمواج

 

علم الطاقة الحيوية علم نظيف ورائع، ولكن بعض المدارس الع@جية الجديدة أو بعض    
ن أن الكثير ممن يحارب علم المدربين ھم الذين شوھوا صورة ھذا العلم، ونحن متأكدو

الطاقة لم يفرقوا بين مدرسة فكرية دينية استخدمت علم الطاقة كطعم في البداية، وبين 
 وإن لم يكن علما مفيدا فلماذا يستخدموه ھؤ<ء المزيفون؟. مدرسة ع@جية فقط

فھناك فرق بين مدرسة ع@جية بالطاقة الحيوية وبين مدرسة فكرية تستخدم أي شيء    
 .مفيد لجلب الناس وكسب و<ئھم

كانت ھناك مواضيع فلسفية عند أرسطو تمس الذات اXلھية، ثم جاء ابن رشد وترجمھا    
بحيث < تمس الذات اXلھية، فكيف جعل ابن رشد العالم اXس@مي يتقبل ھذه الفلسفات؟ 

  .علما أن الفلسفات تختلف عن الدين

  



  

< يوجد أي مرجع دولي لعلم الطاقة، ولذلك فإن كل من ھب ودب أخذ  :معلومة ھامة جدا
ويؤلف ويربط اOمور كما يراھا ھو بنفسه وليس كما يراھا العلم الحقيقي، ھذا العلم يتعلم 

ولذلك < يمكن أن نعتبر شيئا في علم الطاقة من المحرمات أو الشرك بسبب ف@ن الذي 
ل يمثل نفسه فقط، والعلم بريء منھم، ولذلك فإن يقول كذا وف@ن الذي يفعل كذا، فك

ا<ستشھاد باOخطاء الفكرية أو العقدية الموجودة في بعض المنتسبين لعلم الطاقة واتھام 
علم الطاقة بھا يشبه من يستشھد باOقوال الخاطئة لzطباء في مجال الطب واOقوال 

 . في مجال الحجامة امينللحج الخاطئة للرقاة في مجال الرقية واOقوال الخاطئة

  

 ما ھي الطاقة الحيوية؟ وكيف يتم الع�ج بھا؟ -١

يصدر جسم اXنسان ذبذبات، وتكون ھذه الذبذبات المحيطة حول الجسم شيئا اسمه   
  :التاليةالتقريبية ، ولھا الصورة "الھالة"

تعكس الھالة صحة اXنسان العضوية والنفسية والعقلية، ويقوم المعالج      
بالطاقة الحيوية بتشخيص ومعرفة مكان اXصابة بلمس الجسد أو دون 
لمس الجسد، ويمكن للمعالج المتمرس أن يعرف نوع اXصابة سواء 

  .كانت جسدية أو نفسية وذلك بتشخيص الھالة التي تعكس حالة اXنسان

ه ھذه ھذه الھالة < يمكن رؤيتھا بالعين المجردة إ< لمن تدرب على ذلك، أو لدي      
وتعطي  أماكن الخلل في الھالة وتبين قوتھاالموھبة منذ صغره، وھناك أجھزة تصور 

الروسي، ولكنه < يظھر الھالة  GDVتقريرا مفص@ عن ھالة الشخص، أھمھا جھاز 
الحقيقة ل�نسان، ولم يتم اكتشاف ذلك حتى اoن، ولكن بعض اOجھزة يمكن ا<ستفادة 

فوا جھاز تصوير الھالة فسيتبين من خ@ل الجھاز العين والحسد منھا، ولو أن العلماء اكتش
والمس والسحر، ولكن حتى اoن لم يكن ھناك شيء أقوى من تشخيص الممارس 
المحترف لذلك، مثل التشخيص عن طريق النبض، فھو علم قديم جدا منذ الطب اXغريقي 

ل، وحتى اoن لم يتم ، ويمكن عن طريق النبض تشخيص جميع اOمراض والعل)اليوناني(
  !!اكتشاف جھاز مثل يد اXنسان لعمل ھذا اOمر

يقوم المعالج بوضع يديه على بعد شبر أو شبرين من الجسد ويقوم : طريقة التشخيص      
بحركة الكف ببطء مع التركيز ليعرف مكان الخلل في الجسد، وإن وجد مكان الخلل فيقوم 

ووضع الطاقة اXيجابية بتقنيات معينة، والع@ج  بإص@حه وذلك بإزالة الطاقة السلبية
بالطاقة الحيوية باستخدام الكفين يكون عن طريق الكفين فقط و< يحتاج إلى أدوات أو 

  .أجھزة



بسم هللا، أعوذ : إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل“: قال النبي صلى هللا عليه وسلم
صحيح  –” ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وترا بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد من وجعي ھذا،

  . الجامع

وھذا مقطع مرئي يتم فيه تصوير الطاقة الحيوية الخارجة من الجسم عبر جھاز خاص، 
  )http://aura-center.com/aura.wmv(مما يثبت حقيقة ھذا العلم 

< <

 أنه غير صحيح، فما قولكم؟ التلفازية على في أحد البرامج  GDVظھر جھاز   -٢

مكان القوة ومكان الضعف فيھا، ة الكاملة الحقيقية، لكنه يكشف ھذا الجھاز < يبين الھال
وفي نفس ھذا البرنامج المشار إليه تم تجربة ذلك مع أحد اOشخاص؛ حيث قام بحرج نفسه 
عند خده، وبعد تشخيصه بالجھاز تبين أن عند خده الھالة ضعيفة جدا، ثم زعموا أنھم 

ا ووضعوا عليه بعض المعادن مثل المقص وغيرھا وظھر لھا ھالة صنعوا جھاز مشابھ
وقالوا أن ھذه الھالة غير صحيحة فھذه المعادن ليست من الكائنات الحية حتى يظھر لھا 

 :غير صحيح، والرد عليھم من عدة وجوه  GDVھالة وأن جھاز 

قاعدة الفيزيائية جميع الكائنات والجمادات تصدر ھالة أو موجات كھرومغناطيسية، وال  - ١
كل جسم مادي حوله موجة كھرومغناطيسية، وكل موجة كھرومغناطيسية فلھا : تقول

 .صاحب مادي

ھناك تجارب على معرفة اOحجار الكريمة ھل ھي أصلية أم زائفة، وذلك بوضع  - ٢
منديل عليھا وتغطيتھا، ثم مسك الحجر الملتف بالمنديل وإشعال الو<عة عليه، فإذا التفت 



نار الو<عة فھو حجر أصلي، وإذا لم تلف فبالتالي سيتم حرق المنديل وھذا دليل أن الحجر 
 .غير أصلي، فكذلك اOحجار لھا ھالة

شيء يمسكه اXنسان فإن أثره سيكون عليه، واOثر عبارة عن موجات، فلو مسك  يأ - ٣
الشخص قلما أو مقبض الباب أو أكل من ملعقة فإن أثره يظل عليه ولو تم غسله، وكذلك 
أثر القدم والنعل، فلو دخل الشخص مكانا فسيتظل أثر نعليه موجودا ولو تم غسل المكان، 

ية يمكن استخدام ھذا اOثر لع@ج العين والحسد إذا عرفنا أن ولذلك في مجال الرقية الشرع
 .العائن أو الحاسد مر من ھذا المكان

ولھذا فإن وضع ھذه الجمادات على الجھاز وإصدار الھالة منھا فھو حقيقي، ولكنه يعتبر 
مزيفا عند من لم يفھم قواعد الھالة والموجات، وكل شيء حولنا يصدر ھذه الموجات إما 

 .ة عالية أو متوسطة أو ضعيفةبدرج

  

 منذ متى والطاقة الحيوية موجودة؟  -٣

منذ أن خلق هللا تعالى الكون، فكل شيء يصدر موجات، فالشمس تصدر موجات حرارية 
وضوئية، وكذلك بقية النجوم، والقمر يصدر ذبذبة يؤثر بھا على سوائل اOرض، واOرض 

والطاقة الحيوية موجودة مثل أمزجة الطعام فيھا مغناطيسية، وأيضا الكائنات الحية، 
؛ "نكسر حر ھذا ببرد ھذا"والشراب، فكما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال في الحديث 

وھذا يعني أن أمزجة الطعام والشراب موجودة منذ بداية خلق ھذه اOشياء؛ فكذلك الطاقة 
ين من الطب اXغريقي الحيوية موجودة منذ بداية خلق الكون، وكان العلماء السابق

" اOرواح"والطب التبتي والصيني والروماني والعربي يسمون ھذه الطاقة باسم ) اليوناني(

، وھي تدرس في كليات الطب اليوناني حتى اليوم، وھذه صورة Oحد الكتب "اللطائف"أو 
 :من الكليات الطبية في باكستان التي تدرس الطب اليوناني



 

 :ليزية يدرسون ھذه اOسس السبعة للطب اليوناني كالتاليوحتى في اللغة اXنج 

Arkan / 

Anasir 

(Elements) 

 العناصر

Mezaj 

(Temperrament) 

 المزاج

Akhlat 

(Humors) 

 اOخ@ط

Azaa 

(Organs) 

 اOعضاء

Arwah / 

Lataef 

(Vital 

Forces) 

/ اOرواح 

 اللطائف

الطاقة  /
 الحيوية

Qwa 

(Faculties) 

 القوى

Afaal 

(Actions) 

 اOفعال

ون@حظ استخدام نفس المفردات العربية، ولذلك علم الطاقة الحيوية موجود منذ القدم، 
ولكن الطرق الع@جية فيه قليلة جدا، ولكنه كان معروفا عن اOطباء القدامى، وأما الجھال 

حركة في ھذا العصر فيقولون أن الطاقة من تأسيس الصينيين، ثم يقولون أنھا من تأسيس 
  !!!العصر الجديد في القرن التاسع عشر

في الحقيقة جمعت العلوم المفيدة ووضعتھا في منھج ) العصر الجديد(وھذه الحركة    
واحد مع ديانة وحدة الوجود، ولكن كثير من العلوم التي ضموھا موجودة أص@، وليست 

 !!من تأسيسھم، وھم أيضا يؤمنون بالعين والحسد، فھل ھو من تأسيسھم؟



والرسومات القديمة تدل على أن علم الطاقة كان موجودا في عصر الفراعنة وغيرھم، 
 :ون@حظ في الصور التالية رسومات الھالة

 

  

 ما أنواع الطاقة الموجودة في جسم ا:نسان؟ -٤

فالجھاز التنفسي يصدر صوت الشھيق والزفير، وحركات العض@ت، : طاقة الصوت )١
 .ت القلب، الغازات في المعدة واOمعاء كذلكطقطقة المفاصل، ضربا

وھو ع@ج (الع@ج بالموسيقى وأدواتھا : ومن طرق الع@ج بالصوت في الطب الشرقي
  .، الع@ج بالشوكة الرنانة، الع@ج بالديدجريدو، الع@ج بالطاسة التبتية)محرم

وھو (ت الجراحية بعد العمليا: الع@ج بالموسيقى: ومن طرق الع@ج الغربي بطاقة الصوت
، والع@ج بالموجات فوق الصوتية لعض@ت الحلق والظھر واXصابات، وصدمة )محرم

 .الموجات فوق الصوتية لتفتيت الحصاة في الكلى والمرارة وللتكلسات

 .الرقية: ومن طرق الع@ج بطاقة الصوت عند المسلمين

 ضوًءا يسمى كل الكائنات الحية تعتمد على الضوء، وتصدر: طاقة الضوء) ٢

"biophotons"  نسجة وسطح الجسم مكونًا حقلOوالذي يشع من كل خلية حية ومن ا
الھالة، يقوم المعالج بالطاقة الحيوية بزيادة الضوء الصادر من تلك الخ@يا أو اOعصاب 
وغيرھا عند المريض؛ وبالتالي تزيد قوة الھالة، كما يمكن استخدام أجھزة الع@ج بالضوء، 



م طاقة اOلوان في الع@جات ابتداء من الفاتح حتى الوصول للشدة، وقد ذكرنا ھذا وتستخد
الع@ج بالليزر : ، واستخدم الغرب طاقة الضوء في الع@ج مثلالع@ج باOلوان :في مقال

لع@ج ا<ضطرابات ) سبيكتروم(امل للعمليات الجراحية وغيرھا، الع@ج بضوء الطيف الك
 ..وغيرھا.. ، الع@ج بضوء اOلوان لع@ج مشاكل العينSAD  العاطفية الموسمية

، )يانغ(عن طاقة الكھرباء ) ين(من الصعب فصل طاقة المغناطيس : طاقة المغناطيس) - ٣
وجسم  فھي التي تكون حقل الطاقة، فحركة التيارات الكھربائية تولد مجا< مغناطيسيا،

اXنسان فيه طاقة الكھرباء والمغناطيس، ويستخدم الع@ج بطاقة المغناطيس في الغرب، 
أثبت أن المغناطيس يثبط نمو الخ@يا  Dr. Arthur Trappier ١٩٩٠ففي عام 

السرطانية إذا تعرض الجسم للمغناطيس السالب، أما إذا تعرض للموجب فينشط نموھا، 
لع@ج بعض أنواع ا<لتھابات الموضعية، والع@ج  ويستخدم ھذا النوع من الع@ج

المغناطيسي السوبر لتحفيز الغدة الزعترية وتنشيط جھاز المناعة في مرضى السرطان، 
 .والع@ج المغناطيسي النابض <لتھاب المفاصل

إن مرور الكھرباء عبر أي مادة يولد الحرارة، وتزيد حرارة الجسم : طاقة الحرارة) - ٤
سرعة الجزيئات مما ينتج زيادة في الحرارة والمغناطيسية والكھرباء والضوء بسبب تزايد 

والصوت، والع@ج بالحرارة فعال جدا لع@ج القصور والبرودة، وتنظيف الطاقة والدم، 
التي تستخدم عادة ) الموكسا(وتستخدم كذلك لتحفيز الطاقة واOنسجة بطريقة لفائف الشيح 

أشعة الشمس، اOشعة فوق : في الغرب بعدة طرق منھامع اXبر الصينية، وتستخدم 
البنفسجية الحارة، اOشعة تحت الحمراء الحارة، الحمامات الساخنة ومنھا البرافين، 

  .الكمادات

تدفق ا<لكترونات يسمى تياًرا، تماما كما ينتج تيار المجال : طاقة الكھرباء) - ٥
القرب من الموصل فإنه يدفع التيار المغناطيسي، فالمجال المغناطيسي عندما يتحرك ب

الكھربائي، وكما نعلم فإن المغناطيسية موجودة في كل خلية في الجسم، كما أنھا موجودة 
سابقا بات وجودھا ثالتي تستخدمھا اXبر الصينية وقد تم إ(في كل نقطة من مسارات الطاقة 

العديد من الحا<ت أھمھا ، ويمكن للطاقة الكھربائية أن تسرع في ع@ج )في ھذا الكتيب
كسور العظام ومشاكل المفاصل وإزالة آ<مھا، ع@ج ضعف اOعصاب، تحسين تدفق الدم 

وسلس البول وفرط ) اOوديما(لzعضاء، إص@ح اOنسجة، المساعدة في ع@ج ا<ستستقاء 
اء في التعرق، إن الطاقة الكھربائية تساعد الجسم على ع@ج نفسه بنفسه، والع@ج بالكھرب

 CES-cranial)  الع@ج النبض الكھربائي، الع@ج الكھربائي: الطب الغربي منه

electro-stimulation therapy)  دمان وغيرھاXلع@ج ا<كتئاب وا.  

والطب الغربي يرى ھذه الطاقات الخمس على أنھا وظائف عادية في الجسم، إ< أن الطب 
 .صحة والمرضالشرقي يعتبرھا العوامل الجوھرية في ال



 كيف ممكن أن نستخدمھا أو نستفيد منھا؟  -٥ 

< بد من التدرب على يد ماھر وثقة، لتتعلم كيف تستفيد منھا وتستطيع التشخيص والع@ج، 
ضعيفة في المنھج؛ بل  - خاصة العربية -و< يكفي قراءة الكتب، وأكثر الكتب المؤلفة 

 .النھج اXس@مي الصحيحوفيھا أخطاء كثيرة سواء في التقنيات أو في 

  

 منذ متى نشأ ھذا العلم؟ -٦

بداية عرفوا أن ھناك في الجسم مسارات للطاقة، وقد تم إثباتھا علميا بعد أكثر من 
 !سنة على سبق الصين والھند فيھا) ٤٠٠٠(

التبتيين قد <حظوا أنه عند سھر اXنسان فإنه جسده يٌجھد، ورأسه تصبح ثقيلة، فعند 
وھي ) بالذات لطاقة الھواء فھي أول طاقة عرفوھا التبتيون(أماكن معينة ضغطھم على 

فقد <حظوا أنه عند ) الفقرة السابعة –الفخذين  –وسط الصدر  –أعلى الرأس (نقاط 
الضغط على ھذه اOماكن التي عند صاحب الطاقة الھوائية فالشخص يرتاح، ووجدوا أنه 

ھناك طرق أخرى للتشخيص مثل البول واللسان . معند ضغط ھذه النقاط فإنه يظھر فيھا أل
ولكن <حظوا اOلم في ھذه النقاط، وأنھا تخرج طاقة الھواء من الجسم، ومع ... والنبض

مرور الزمن أصبحوا يكتشفون نقاطا أكثر وأكثر، و<حظوا أنه ھناك نقاطا تؤثر في طاقة 
  .....الھواء، وأخرى تؤثر في طاقة الماء، وأخرى في طاقة النار

  .وفي الطب التبتي الماء < يكون لوحده بل <بد من ماء وتراب

و<حظ التبتيون أن ھناك نقاط للطاقة يجب معھا استخدام الحجامة، وأخرى يجب معھا 
الضغط، وأخرى يمكن استخدام سخونة اليد مثل اXمساك البسيط بحيث تفرك اليدين بقوة 

  .نا بدأ استخدام الع@ج بالكفينحتى تسخن ثم توضع على ھذه النقاط، ومن ھ

  :مع العلم أن

ليس كل مناھج ومدارس الطاقة منشأھا من الصين والھند، فھناك مؤسسين لھا في الغرب  -
  .وأوروبا حديثا ولم يعرفوا عن الحضارة الصينية والھندية شيئا

المسلمين ھناك من مؤسسي علم الطاقة في الصين من المسلمين قديما وحديثا، فغير  -
ربطوھا بالعقيدة واXله، وليس ھم أول من أسسھا أو وضع قواعدھا، و< يزال حتى ھذا 
اليوم أناس لم يذھبوا إلى الصين ولكنھم أسسوا مناھج قوية في علم الطاقة للتشخيص 

  .والع@ج

والع@ج باليد استخدمه عيسى عليه الس@م والنبي صلى هللا عليه وسلم وكثير من الناس، 
و في اOصل ليس ع@جا بوذيا أو وثنيا كما يظن كثير من الناس، بل في اOصل فعل فھ

  .إنساني تابع لبشر وليس فعل ديني تابع لzديان

  

   



  ما ھي مدارس الطاقة الحيوية؟ -٧

وقد ظھر فيھا (ھناك العديد من المدارس، فأشھرھا الريكي، وھناك مدرسة البرانيك ھيلينج 
، وھناك مدرسة التشي )ظھر فيھا شركيات في المستويات المتقدمة أخطاء في التقنيات ثم

بإنشاء  -حفظه هللا  -عبد اللطيف العزعزي / كونغ، وأيضا قام الدكتور الجراند ماستر
الخاص بنا، حيث قمنا " قوة الموجات"منھج الكيوبي، ونحن في أكاديميتنا ننھج منھج 
 .احد بشكل مكثف دراسيا، والحمد �بتنقية أغلب مدارس الطاقة وجعلھا تحت سقف و

  

 ھل ھناك أجھزة تثبت وجود الطاقة؟ -٨

ھناك عدة محاو<ت Xثبات وجود الطاقة، ومن خ@ل أجھزة كريليان يمكن تصوير أوراق 
الشجر أو الفواكه والخضروات، وقد نجحوا في ذلك، ونحن في ديننا اXس@مي نؤمن 

العين والحسد والسحر، فالعين والحسد طاقة : ثلبوجودھا بسبب ورود عدة أمور تخصھا م
سلبية تخرج من جسم اXنسان أو الحيوان أو الجن والشياطين؛ فتصيب المعيون بإذن هللا، 
وكذلك السحر، فما الذي يجعل أوراقا وأثرا للمسحور بعيد عنه يؤثر عليه؟ مثلما حدث مع 

إن ھذا من "بخاري؟ فلو قال قائل النبي صلى هللا عليه وسلم في قصة سحره كما جاء في ال
، ونحن في علم الطاقة يمكننا "ولماذا تم عمل السحر إذن؟"فنقول " تأثير الشياطين

تشخيص العين والحسد والسحر وحتى مدى تحصين الشخص، وقوة غيرته، وبره بوالديه، 
ويمكن Oي شخص أن يتدرب على ذلك، وعدم ! وغيرھا من اOمور عن طريق الكفين فقط

 .جود جھاز يثبت الطاقة أو العين والحسد ف@ يعني عدم وجودھا أص@و

  

 ھل العين والحسد والسحر من الطاقة؟ -٩

نعم، فقد بينا في السؤال السابق أنھا موجات، والعين والحسد عندما يصيب أيضا قد يتأثر 
ية، وھذا واقع مشاھد ممن مارس الرقية الشرع! المعيون والمحسود وھو في دولة أخرى

فكيف نؤمن أن ھناك طاقة سلبية تخرج من الجسد و< نؤمن أن بإمكان اXنسان أيضا أن 
 !يخرج طاقة إيجابية؟

  

 ما ھي الفيرمونات؟ -١٠

ھي عبارة عن مواد كيميائية تفرزھا الكائنات الحية في  (Pheromones) الفرمونات
د بحيث تتناسب المادة النوع الواحد بھدف إرسال رسائل خاصة بين أفراد النوع الواح



المرسلة مع المستقبلة؛ وبالتالي تشكل ھذه العملية الكيميائية وسيلة انتقال المعلومات بين 
 أفراد النوع الواحد، حيث يفرز كل من جسم المرأة والرجل الفرمونات التالية بنسب مختلفة

(androstenone & androsteno)   بينما يفرز جسم المرأة وحده فرمون(Copulin) ،
وتفرز الفرمونات من خ@يا متخصصة موجودة في مناطق مختلفة من الجسم إما على 
شكل نقاط أو تدفٌقات غازية، وترسل ھذه الفرمونات إشارات يتم التقاطھا عن طريق 
اOنف، ثم يتم إرسالھا من اOنف إلى الجزء من الدماغ المسؤول عن اOحاسيس مثل الحب 

والجنس، تنتشر في الجو ويلتقطھا أفراد الجنس اOخر من نفس  السرور والغضب،، والكره
النوع من الھواء بواسطة مراكز استقبال خاصة أشبه بالرادار، وأشھر أنواع الفرمونات 
ھي الفرمونات الجنسية التي تفرزھا اXناث لجذب الذكور في مواسم التزاوج في عالم 

 .الحيوان

رمونات الجنسية، ودرجت الشركات إلى تصنيع كذلك فقد ثبت أن اXنسان يتمتع بالف
الفرمونات الجنسية كيميائيا، وتم إضافتھا إلى العطور الرجالية والنسائية، بكميات بسيطة، 
ويمكننا تفسيرھا على أنھا موجات يطلقھا الجسم < لون لھا و< رائحة، وأيضا نقول أن 

وجذاب للرجل كما دلت المرأة يخرج من وجھھا وجسدھا ھذا الفيرمون بشكل كبير 
الدراسات، ولذلك أوجب عليھا اXس@م الحجاب وتغطية وجھھا من الرجال من غير 

) من باب الدعاية(المحارم، وقد أخرجت شركات العطور عطورا بھذا ا<سم لتنبيه الزبون 

 .أن ھذا العطر جذاب للجنس اoخر

العالِم "يد من موقع وبعض الحيوانات تتواصل عن طريق الفيرمونات، وھنا مقال ج
 :"اOمريكي

h�p://www.americanscien�st.org/issues/pub/2015/2/animals-

communicate-via-pheromones/1 

المتآلفين كالزوجين أو اOصحاب، وھذا قد يفسر مسألة وھذه المادة تنتج بشكل أكثر بين 
  .التخاطر التي يتحدث عنھا العلماء، ودلت بعض اOبحاث عليھا

   

 ھل يمكن الع�ج عن بعد في علم الطاقة؟ -١١

بما أن العين والحسد طاقة سلبية وتصيب عن بعد ولو كان الشخص في بلد آخر؛ فمن 
عن بعد بالطاقة الحيوية، وقد جربناھا مرارا ونجحت المعقول أيضا أن يكون ھناك ع@جا 

والحمد �، بل وجربنا الرقية عن بعد ونجحت والحمد �، وھنا أضع لكم قصة الدكتور 
في تجربته الشخصية في الرقية عن بعد لشخص في مدينة  - حفظه هللا -خالد الجبير 

 :أخرى



 أو من خ�ل ا:نترنت؟ ھل يمكن أن أتعلم الطاقة الحيوية من خ�ل كتاب -١٢

 .< يمكن أن نأخذ معلوماتنا في تخصص معين من كتاب دون الرجوع للمختصين

   

 لماذا يربط الصينيون والھنود علم الطاقة بالدين؟ -١٣

 O٤٩٥ن الصين في اOصل لم تكن بوذية، وأول معبد في الصين ھو معبد شاولين في عام 

فأتى بشخص ھندي بوذي راھب وأيضا ھو نفسه  مي@دية وقد أسسه اXمبراطور شاولين،
يعمل جنرا< حربيا، فأتى به Oمور حربية، وبعد تقاعد ھذا الھندي؛ بنى له اXمبراطور 
معبد شاولين، وھو أول شخص نقل البوذية من الھند للصين، وكان عالما في الطب وفي 

في نفس الوقت على تمارين تمارين الوشو القتالية، فكان يدرب المتدربين على ديانة بوذا و
مثل شخص يدرس في مدرسة تحفيظ قرآن مع كراتيه، فھل كل (، )دين مع رياضة(الوشو 

 )طبعا <! من يدرس الكراتيه يكون مسلما؟

ثم زادت المعابد فبعضھا أصبح يعلم الدين لوحده، وبعضھا أصبح يعلم الرياضة لوحدھا، 
  .وبعضھا جمع ا<ثنين معا

س ربط الدين بالطاقة، وإ< فإن التمارين القتالية أو الطاقية < ع@قة لھا لكن ھذه كانت أسا
بالدين فھي طبية لع@ج العلل العضوية والنفسية فقط، والكتب التاريخية تثبت ذلك، 

  :ول@ستزادة شاھد الرابط

 https://en.wikipedia.org/wiki/Shaolin_Monastery 

   

  :تجارب وأبحاث في الع�ج بالطاقة الحيوية -١٤

بعمل  - وھو عالم فيزيائى في علوم الذرة  -  Dr . Robert Beck روبرت بك. قام د 
بحث واسع حول العالم لمعرفة وتحديد الع@قة أو ا<رتباط المتبادل لھذه الموجات 

 لمعالجين الذين يستخدمون الطاقة للشفاء أو للع@جالمغناطيسية ونماذج موجات دماغ ا

healers .   ن كل معالج يتبعO وقد قام بك باختبار أكثر من نوع من المعالجين وذلك
وقام بقياس ھذه الموجات أثناء الجلسة الع@جية، واكتشف . طريقة ع@ج مختلفة عن اoخر

بغض النظر عن نوع أو طريقة  ھرتز 8 – ٧.٨أن موجات دماغ المعالج كانت تتردد بين 
الع@ج المتبعة، والمفاجأة التي توصل إليھا أنه اكتشف أن موجات دماغ المعالجين أصبح 
 ترددھا ومراحلھا الزمنية مثل موجات المجال المغناطيسي لzرض أو موجات شومان

Schuman waves  ھذا ا<كتشاف بين أن موجات دماغ المعالجين لھا نفس تردد موجات
واستنتج أن المعالج كان يأخذ . Oرض، واOكثر من ھذا أنھا تتردد معھا في نفس الوقتا

 Fieldمن طاقة اOرض الكھرومغناطيسية ويستخدمھا في الجلسة الع@جية وھذا يسمى بـ

coupling 



فقد قام ببحث آخر، حيث وجد أن   Dr. Andria puharich  أندريا بھاريتش. أما د
 8كان  healer  الذي يصدر من يد المعالج  magnetic pulse  النبض المغناطيسي

ووجد أن المعالجين الذين تصدر منھم إشارات أو ذبذبات أقوى لھم تأثير ع@جي . ھرتز
 .أكبر

  

ھل ھناك شعوذة في استخدام الع�ج بالطاقة؟ أو ھل يتم استخدام : يتساءل بعضھم -١٥
 الجن؟

شعوذة، فطريقة الع@ج وفكرتھا قد تم توضيحھا سابقا، < يتم استخدام الجن وليس ھناك     
وإن كان ھناك من يستخدم الجن أو الشعوذة فھو < يمثل إ< نفسه، فكما أن ھناك من الرقاة 
من يستخدمون الجن والشعوذة، فإنھم < يمثلون إ< أنفسھم، و< نحكم على الجميع بسبب 

، ومن ھنا أفتى بعض }أخرىو< تزر وازرة وزر {ض@ل شخص أو عدة أشخاص، 
العلماء بحرمة الع@ج بالطاقة بدعوى أن فيه شعوذة وغيرھا، وبعض العلماء يرجع ھذا 

وبالتالي يحمل ) الصين واليابان والھند(التحريم إلى كون الع@ج بالطاقة أساسه من الشرق 
أن يعتقده بأن الع@ج بالطاقة باب من أبواب الع@ج وليس دين يجب : معتقداتھم، فنقول

مدارس الطاقة التي تحتوي على أمور عقدية مخالفة من ) بعض(الشخص، وقد جرى تنقية 
كثير من الخبراء المسلمين، علًما بأن ھناك مدارس في الطاقة < تحمل أي معتقد من 
: المعتقدات المخلة بالعقيدة بل ھي فقط منھجا للتشخيص والع@ج، والقاعدة الفقھية تقول

Oصل في اOباحة ما لم يثبت دليل على تحريمھا، ونؤكد على أن ) دون العبادات(شياء اXا
، فإن -والمعالجون عموما كذلك -المعالج بالرقية والمعالج بالطاقة الحيوية < يمثل إ< نفسه 

  .أخطأ أحدھم فخطؤه على نفسه، و< يُنسب للعلم

، فيقوم بفرك - واضحا على ذلك  إن كان يريد دلي@ -ويمكن ل�نسان استشعار الطاقة       
اليدين بسرعة وقوة، ثم يبعدھما مسافة قليلة مثل الصورة في اOسفل، ويستشعر الطاقة، 

  .ربما يستشعر التنميل أو الوخز أو الحرارة أو البرودة أو كأن بينھما بالون

  

بالطاقة فيه عليكم ما يثبت بأن الع@ج : ومن قال أن الطاقة شعوذة وجن فنقول لھم      
بأن الع@ج بالطاقة عبارة عن شعوذة ھم  - زعموا  -شعوذة، فربما كان أساتذة ھؤ<ء الذين 

مشعوذين أص@، فكما أنھم يستخدمون آيات من القرآن Xض@ل الناس، ويستخدمون بعض 



اOعشاب التي تفيد الجسم أص@ في أعمالھم، فإنھم أيضا يستخدمون الطاقة في ذلك، 
  .الھم أدلة على أن الع@ج بالطاقة الحيوية شعوذة ومحرموليست أفع

فكما أنھم في السحر والشعوذة يستخدمون النفث فإن الرقاة يستخدمون النفث، وقد      
استخدمھا النبي صٮلى هللا عليه وسلم، فعلم الطاقة كالتلفاز فيه خير وفيه شر، وعلى 

مدرب الطاقة وما يعلمه لت@ميذه، كما اXنسان أن يأخذ الخير الذي فيه وھذا يعتمد على 
  .يعلم عالم الفيزياء أو الكيمياء ت@ميذه على صنع خير أو صنع شر

بل ويصيبه عن بعد وھو في مكان (وإذا كان الحسد يخرج عن طريق الجسم للمحسود      
  .وھو طاقة سلبية، فيمكن أن يخرج من الجسد طاقة إيجابية أيضا) آخر أو دولة أخرى

ا ھو قول القائل في تقنيات البلوتوث وا<تصال ال@سلكي والجوال؟ ليس ھناك أس@ك وم     
  .و< شيء متصل بھا بالرغم من وجود اOثر عليھا، فھل ھي شعوذة ودجل؟ فا� المستعان

ما ھو قول القائل في ع@ج المعيون والمحسود عن طريق اOثر؟ : بل اOھم من ذلك     
  !أليست ھذه موجات؟! باب ومن عتبة الباب؟وأخذ اOثر من مقبض ال

ومن يدعي أن الع@ج بالطاقة فيه استخدام الجن والشياطين وأن الشياطين تتقوى     
أحضر أي شخص قد تلبسه الجني وانظر تأثير الطاقة عليه من خ@ل : بالطاقة، فنقول له

  !المعالج

  

  �ج؟ھل يمكن معرفة بأن الشخص قد تحسن بعد أخذ جلسة الع - ١٦ 

نعم يمكن ذلك، وربما < يشعر المريض بالتغيير أو التحسن، ولكن المعالج يستطيع      
  .فحص طاقة المريض بعد جلسة الع@ج ليتأكد من تحسن سريان الطاقة لديه

   

  ھل يمكن ع�ج جميع ا^مراض بالطاقة الحيوية؟ -١٧

، ويمكن إزالتھا بالطاقة، اOمراض ھي عبارة عن طاقة سلبية، واOفكار السلبية كذلك     
و< يتم الجزم بالع@ج، فالطاقة ليست ع@جا رئيسا لzمراض إ< عند كبار المعالجين الذين 
لديھم سنوات طويلة في مجال الع@ج بالطاقة، ولذلك الوضع الطبيعي يكون بالع@ج 

والرقية  بالطاقة باXضافة لبعض النصائح في أساليب الع@ج اOخرى كالتغذية والرياضة
  .ونحوھا



  ھل تأثير الع�ج بالطاقة الحيوية على المريض مؤقت أم دائم؟ - ١٨ 

تعتمد على نوع المرض، ولكن في الغالب يكون دائما، وإن حصل تحسن في بعض      
اOمراض فمن النادر أن تعود لحالتھا السابقة إ< إن حصل إھمال في التعليمات التي 

  .ان المريض مصابا بعين أو سحر يتجدديعطيھا المعالج للمريض، أو ك

   

  شخص مصاب بالعين أو الحسد أو المس أو السحر، ھل يمكن ع�جه بالطاقة؟ -١٩

تعتبر في الطب الشرقي نوع من الطاقة السلبية، فيتم  يةليس كلھا، فھذه اOمراض الروح     
التعامل معھا من ھذا الجانب، ويمكن ع@ج ھذه اOمراض بأي طرق من طرق الع@ج 
كالتغذية أو اXبر الصينية أو الحجامة، وكلما زاد عدد طرق الع@ج فإن محاصرة المرض 

ض من قبل المعالج فقد ستكون ممتازة، ولكن يجب الحذر عن التعامل مع ھذه اOمرا
تنتكس الحالة، وأيضا ھناك إصابات روحية < يمكن ع@جھا بالطاقة مثل السحر 
الخارجي، ولكن تحسن المريض < يعني شفاؤه التام فقد ينتكس أشد من قبل، فمث@ إن كان 
ھناك شخص مصاب بسحر المرض، فيمكن عند أخذه لبرنامج غذائي معين أن يتحسن 

إن كان ھناك : يه عافيته ولكن < يعني ھذا أن سحره قد انتھى، ومثال آخركثيرا وتعود إل
شخص لديه كسر في قدمه بسبب عين أو حسد أصابه في قدمه Oنه <عب كرة محترف؛ 
فإن الكسر يمكن أن يجبر بربط القدم برباط Oجل تجبير الكسر، وبالتالي تخرج العين، 

الع@ج المفيدة ل�صابة، وربما لم يكتب هللا فيمكن ع@ج أي إصابة بأي نوع من أنواع 
  .تعالى الشفاء لھذا الشخص بنوع معين من الع@ج؛ فليجرب ع@جا آخرا

   

  عند ع�ج امرأة مريضة من قبل رجل معالج؛ كيف يتم التعامل مع ھذه الحالة؟ -٢٠

الكف بعيدا كما سبق في الع@ج بالطاقة فإنه يمكن أ< يتم لمس الجسد، وإنما يتم وضع      
عن الجسم بمسافة شبر أو شبرين، وليست المرأة بحاجة أن تكشف شيئا من جسدھا، بل 
تكون في حجابھا الكامل وھي مطمئنة، وإن كان ھناك بعض المدارس في الطاقة الحيوية 
تستوجب وضع الكفين على مكان اXصابة، وليس المقصود باللمس بأنه يجب أن يلمس 

كون ذلك من فوق الم@بس، فيجب على المعالج بھذه الطريقة الجلد مباشرة، ولكن ي
أ< يعالج إ< أناس من جنسه درًءا للفتنة وصيانة للنفس، وكذلك ننوه إلى ) بطريقة اللمس(

أن الواجبات الشرعية يجب أن تكون موجودة أثناء جلسة الع@ج، فكما أن الحجاب 
  .ية واجبالشرعي واجب، فكذلك وجود محرم مع المرأة اOجنب

   



  كم تستغرق جلسة الع�ج؟ -٢١

ربما < تأخذ سوى دقيقة، وربما تأخذ أكثر من نصف ساعة، وھذا يكون حسب نوع      
اXصابة، ويختلف ذلك من شخص oخر، ويختلف كذلك من معالج oخر، فإن كل جسم 
 يعتبر نظاما خاصة بذاته، وكل جسم لديه جھاز طاقة خاص < يشبھه أحد مثل بصمة

  .اOصابع

   

  كم جلسة يحتاج المريض لع�ج مرض معين؟ -٢٢

كما ذكرنا فإن كل إنسان يختلف جھازه الطاقي عن اoخر، لذلك يتم ا<ستمرار في عمل      
جلسات ع@جية حتى تحسن الحالة، وربما يستطيع المعالج أن يقدر عدد الجلسات بعد تقديم 

الغالب يظھر تحسن واضح من أول جلسة إذا الجلسة اOولى ومعرفة درجة اXصابة، وفي 
  .لم تكن اXصابة قوية جدا وقديمة

   

  ھل الع�ج بالطاقة الحيوية له أضرار أو آثار جانبية؟ -٢٣

< على اXط@ق إ< في بعض حا<ت المس والسحر، فالجسم مجرد إزالة طاقة سلبية       
لديه قوة ع@جية، وإن لم يتحسن  وإضافة إيجابية، والجسم سيتحسن غالبا إن كان المعالج

فلن يزيد سوًءا، وأما في حا<ت المس والسحر فقد يتضرر قليل من اOشخاص بسبب تأذي 
الشياطين من الطاقة فيعكسون ذلك على المريض، وھذا يحصل سواء في الطاقة أو 

  ..الحجامة أو الرقية وغيرھا

   

  وm يتحسن، فما السبب؟ھناك بعض المعالجين يقدمون عدة جلسات للمريض  -٢٤

يجب اXيمان بأن الشافي ھو هللا تعالى، ويجري هللا تعالى الشفاء على يد من شاء       
سبحانه، ومسألة يتحسن المريض أو < فھذا له عدة احتما<ت، فقد يكون المريض تحسنت 

تكون طاقته ولكنه < يشعر بالتحسن، ولكن يشعرھا المعالج المتمرس، وھذا نادر إ< أن 
فھنا قد < يشعر المريض ) حسد أو مس أو سحر(إصابة المريض إصابة روحية قوية 

بالتحسن المباشر، وقد يكون المعالج ذو قدرة ضعيفة للع@ج والتالي < يستفيد المريض 
منه، وقد يكون المريض يسير في طريق خطأ يؤثر على طاقته وبالتالي يحتاج إلى أن يقلع 

 ٣٠ر بالع@ج ليجد الفرق، وكم من مريض ظل يتعالج Oكثر من عن خطئه مع ا<ستمرا

  .سنة بالرقية ولم يستفد، فكلھا أسباب فقد تكون في السبب في الشفاء أو <



  ما ھي الصفات ال�زم توفرھا في المعالج بالطاقة الحيوية؟ - ٢٥ 

ديه Oنھا أقوى الشروط الخاصة بالمعالج بالطاقة الحيوية ھي أن يقوم برفع اXيمانيات ل    
الطاقات على اXط@ق، وأن يقوم بتعلم كل جديد في ھذا المجال، وأن يستمر في التدريبات 

  .الخاصة

وأما الشروط العامة فھي تشمل كل معالج عموما مثل ا<ستعانة با� في كل شيء،     
أن يكون  والتوكل على هللا تعالى، واليقين بأن الشفاء من هللا تعالى، وعند ع@ج النساء

  .معھا محرم، وأن يدعو هللا تعالى أن يفتح عليه من واسع فضله

   

  ھل يمكن الجمع بين الطاقة الحيوية والرقية الشرعية؟ -٢٦

عين أو حسد أو مس أو ( الروحيةنعم يمكن، وھذا له تأثير مضاعف على اXصابة      
لع@ج المس والسحر  ، وھناك بعض المعالجين بالطاقة ينصح بعدم استخدام الطاقة)سحر

وإنما يكتفي بع@ج الجسد فقط إن كان الجسد مصابا، ولكن إن كان الشخص لديه علم 
  .ودراية بالرقية الشرعية فإن استخدام الطاقة مع الرقية سيكون أفضل

   

  ھل يمكن كشف نوع ا:صابة الروحانية بالطاقة الحيوية؟ -٢٧

ر يمكن التأكد منه ببعض الد<<ت كذلك نعم يمكن كشف العين والمس السحر، والسح     
  .أن الشخص يرى ثعابين أو عقارب أو زواحف في منامه كثيرا: منھا

   

كيف يمكن للمعالج بالطاقة الحيوية التمييز بين إصابة الجسم بالمرض وبين الطاقة  -٢٨
  .؟ حيث إن ك�ھما طاقة سلبيةالروحيةالسلبية الخاصة با:صابات 

المعالج ومھارته وشفافيته العالية، وھذا يأتي مع كثرة التدريب  يعتمد ذلك على     
والممارسة، وعليه أن يعيش المعالج حا<ت مصابة واقعية حتى يتدرب على التشخيص 
الصحيح ل�صابات الروحانية، ويكون ذلك بالتعاون مع أحد الرقاة، حيث إن اXصابة 

، فالحسد أو العين يمكن معرفة يةالروحالجسدية لھا طاقة سلبية تختلف عن اXصابة 
مكانھما Oن لھما ذبذبة خاصة، وبالتالي يتم إزالتھا وقطعھا، والمس له ذبذبة تختلف عن 

  .ذبذبة المرض وذبذبة العين والحسد، وكذلك السحر



  انتھت من الجسد أم m بالطاقة الحيوية؟ الروحيةھل يمكن معرفة ھل ا:صابة  - ٢٩ 

معرفتھا بالطاقة الحيوية، فيمكن معرفة انتھائھا وذلك بالتأكد من عدم طالما أنه تم      
وجودھا، وھذا ما نتميز به في الع@ج، حيث في بعض اOحيان يكون الجني في حالة 

وھذا يعني (خروجه من الجسد عن طريق الرجل، فنجد الرجل ترتجف بشدة بشكل معين 
، وبعد فحص المصاب )أنه قد خرجوھذا يعني (، ثم تسقط الرجل على اOرض )خروجه

بالطاقة نجد الجني في الجسد، فھو يستطيع خداع الراقي ببعض الحركات ليمثل أنه قد 
  .خرج ولكنه < يزال موجودا في الجسد، ونكشف ذلك عن طريق الطاقة الحيوية

   

  .اذكر طريقة يستفاد فيھا من الطاقة مع الرقية -٣٠

شخص المصاب أثناء قراءة آيات الرقية الخاصة بنوع يتم تقوية الطاقة الحيوية لل     
  .اXصابة، وھناك طرق أخرى عديدة في الجمع بين الطاقة الحيوية والرقية

   

٣١-  m شخص مصاب بمرض روحي، وأثناء جلسة الع�ج بالطاقة صار يبكي بشكل
  m أعلم لماذا بكيت، فما الموضوع؟: إرادي، وعند سؤاله عن ذلك قال

.. ء أو الضحك غير اXرادي أثناء جلسات الطاقة الحيوية أو الرقية أو الحجامةالبكا     

ومن خ@ل عدة تجارب مرت معنا تدل على المس، ويمكن التأكد من ذلك بقراءة آيات 
  .الشياطين في أذن المريض

   

 ھناك عدة مواقع في ا:نترنت تحارب علم الطاقة الحيوية، فما قولكم في ذلك؟ -٣٢

لمواقع حاربت علم الطاقة وغيرھا من العلوم، وذلك بسبب الذين أساؤوا لھذا العلم ھذه ا   
بأفكارھم المشوشة عقديا وفكريا، فبعضھم أصبح يفسر القرآن من رأسه، وبعضھم وجه 

ولم ) وھي طرق وھمية وليست علمية(المتدربين ل@ستخدام طرقه في الجذب ونحوھا 
ون من كل ما يحصل من أمثال ھؤ<ء المشوھين، يرشدوھم للطرق النبوية، ونحن بريئ

ومنھجنا أن نعلم الناس مجال التشخيص والع@ج بالطاقة خاصة وأن نربطھم با� تعالى 
وبالع@جات النبوية كذلك، ومن يخطئ في شيء ويخرج عن المنھج اXس@مي الصحيح 

اطئة فھو المخطئ وليس فھو < يمثل إ< نفسه، و< يمثل العلم، فمن يفسر القرآن بطريقة خ
 .القرآن



وكذلك بعض ھذه المواقع اختارت ما يدعم قولھا وتركت أقوا< كثيرة، فمن ذلك أن أحد    
ھذه المواقع تكلم عن تجربة الدكتور مصطفى محمود رحمه هللا في استخدامه لليوغا 

ھذا وھو ما حذفه أصحاب (والتأمل وأنه ذكر أنه فشل فيھا، في حين أن نفس الحلقة 
 - رحمه هللا  - تحدث عن إمكانية التخاطر والع@ج بالطاقة، بل حتى ذكر الدكتور ) الموقع

فيقتل أي شخص ) رصاصة ذھنية(اXنسان لمرحلة أن يطلق    في ھذه الحلقة أنه قد يصل
 !في أي مكان كان

د علم الطاقة وأنھا تدعي الغيب؛ وقحد المواقع عن مدربة مشھورة في وأيضا قد تكلم أ  
بينت ھذه الدكتور منذ أكثر من سنتين أن ھذا كان عبارة عن حلم ھي رأته وليس ادعاء 

فا� المستعان، ونحن نبرأ إلى هللا تعالى ! للغيب، ومع ذلك لم يتراجعوا عن الھجوم عليھا
من كل من يستخدم ھذا العلم أو غيره في مخالفة شرع هللا تعالى، فكل العلوم يمكن أن 

 .خير أو الشر مثل التلفازتستخدم في ال

وأيضا ظھر أحد المتخصصين في العقيدة على إحدى القنوات ليتحدث عن الطاقة، وذكر    
كثيرا من المعلومات الخاطئة التي يضحك منھا من درس العلم حقا، ثم قال أن مرجعه ھو 

منتقدين إذن ھو لم يدخل أي دورة ولكنه سمع ك@م ال!! أحد الكتب التي يحارب ھذه العلوم
 !فقط

  لماذا؟!! وأحد محرمي علم الطاقة قام بتحريم الكراتيه أيضا

، ثم )شودان(وجد كلمة في الكراتيه اسمھا .. عن الكراتيه!) في اXنترنت(Oنه وھو يبحث 
ووجد أن الطالب في المستوى اOول ريكي ) الريكي التقليدي للطاقة(بحث عن منھج 

 !!!الكراتيه ممكن يكون فيه أمرا محرما أيضافاكتشف أن )! شودان(يسمونه أيضا 

 ).المستوى ا<بتدائي!! (ا<بتدائي: في الياباني تعني )شودان(واسم 

  

 ما أسماء من تحذرون من منھجھم في الطاقة الحيوية؟ -٣٣

 .)وعنده تغريدات كثيرة مخالفة للشرع(ص@ح الراشد   - ١

 .)كثيرة مخالفة للشرعلديھا تغريدات ) (ليلى كايزن(ليلى العنزي   - ٢

 .)الذي يقول بتحريف القرآن، ويفسر القرآن بھواه(أحمد عمارة  - ٣

 .)على نھج السابق وقد نفى حديث البخاري في سحر النبي(حسين والي  -٤



 .)في ھذا العلم المشعوذة اOكبر(يم نور مر -٥

الخير والنفع، ولكن مع التذكير والتنبيه أنه يمكننا أن نأخذ ممن ذكرناھم ما نرى فيه 
 .غير الدارس لعلوم الدين والعقيدة بشكل جيد فننصحه با<بتعاد عنھم  الشخص

  

 :المسلمين الذي يؤيدون علم الطاقة الحيوية  بعض علماء -٣٤

مؤسس علم التغذية والطاقة في القرآن الكريم والسنة  - الدكتور جميل القدسي دويك : أو<
 :النبوية

https://www.facebook.com/Dr.JameelAlqudsiDweik 

  

 .الدكتور مصطفى محمود: ثانيا

https://www.youtube.com/watch?v=ose2xxwVn5U 

  

  .الدكتور عبد الباسط السيد: ثالثا

https://www.youtube.com/watch?v=oGE_CCrRNIw 

  

 .حييالدكتور وليد فت: رابعا

http://www.walidfitaihi.com/%D8%B5%D9%88%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81/ 

  

 .الدكتور زغلول النجار: خامسا

https://www.youtube.com/watch?v=6KcDiiB-1Dg 



  

 .يلاOستاذ عبد الدائم الحك :سادسا

http://kaheel7.com 

  

  .الدكتور ماھر صيدم :سابعا

https://www.youtube.com/channel/UCFbKZR8xBOZhj1dNbXl16qA/videos 

  

 .القحطانيالبروفيسور جابر  :ثامنا

http://www.alriyadh.com/442602 

  

  :بعض ا^بحاث والدراسات في الطاقة الحيوية -٣٥

، وبدأت جمعية الممرضات الشموليات ١٩٨٠بدأ الع@ج بالطاقة في أمريكا عام   -
وھو اoن برنامج معترف به،  ،١٩٩٣اOمريكية في إعطاء شھادات لدورات تدريبية عام 

تقوم مؤسسة لمسة الشفاء الدولية في ليكوود كولورادو بتدريب  ١٩٩٦ومنذ عام 
الممرضات وأخصائيي رعاية صحية آخرين، وتقدم دورات في الو<يات المتحدة وأمريكا 

  .الجنوبية وأوروبا والمكسيك وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا

كف ورست في ونستون ساليم، في كارولينا الشمالية، عام تم عمل بحث في جامعة وي  -
بين الممارسين (أن الع@ج بالطاقة يعزز اXحساس بالصحة وا<نتعاش  ٢٠٠٤

 .)والمرضى

أن المرضى الذين يتلقون  ٢٠٠٥وأظھرت دراسة في جامعة ديوك في أمريكا عام   -
في اOشھر الستة % ٦٥بنسبة ع@جا بالطاقة والتخيل واللمس كانوا أقل عرضة للوفاة 

  .التالية من المرضى الذين لم يتلقوا شيئا من ھذا الع@ج

أن طاقة اللمس تخفض ضغط الدم  ٢٠٠٣في دراسة من جامعة مينابوليس نشرت عام   -
 .وسرعة القلب والتنفس واXعياء واضطرابات المزاج واXحساس باOلم

 ٣٥لموس في اOلم والوظيفة في عن تحسن م ١٩٩٨أعلن في دراسة نشرت عام   -

  .مريضا بالتھاب المفاصل العظمي في الركبة تلقوا الع@ج بالطاقة



على مرضى السرطان ووجدوا أن إدخال الطاقة إلى الع@جات  ٢٠٠٣دراسة عام   -
 .القياسية فقد كان للمرضى سيطرة أكبر على اOلم وتحسنا في نوعية الحياة

لطاقة كانت سببا في تحسن ملحوظ لمرضى ا<كتئاب أن ا ٢٠٠٤دراسة نشرت عام  -
  .مقارنة بمن أعطوا ع@جا تمويھيا، وقد استمر الفرق بعد سنة

ثم قامت ھيئة المعاھد القومية للصحة في الو<يات المتحدة في دراسة للنظر في إمكانية   -
 .ع@ج سرطان البروستاتا أو الحد منه ومن القلق الناتج منه

بتأليف كتاب قيم  -خبير الطاقة الحيوية الكمية  -كتور عبد اللطيف العزعزي وقد قام الد  -
، وھو كتاب يتحدث عن تجاربه في ع@ج "بصمة اOحداث وذاكرة الجسد"بعنوان 

 .الحا<ت، وارتباط العوامل النفسية بجھاز الطاقة وبالجسد

 :فسيةدراسة تثبت نجاح الع@ج بالطاقة الحيوية على بعض اOمراض الن  -

h�p://journals.sfu.ca/jnonlocality/index.php/jnonlocality/ar�cle/view/50 

على السرطان عند الفئران، حيث تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين،   2015دراسة عام   -
تتعرض للع@ج الوھمي، والمجموعة اOخرى تتعرض للع@ج بالطاقة، وكانت مجموعة 

النتائج أن الع@ج بالطاقة يؤثر على ا<ستجابات المناعية، وھذا رد على من يقول بأن 
 :الع@ج بالطاقة وھم وليس حقيقة

https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_00

1::dd442c88f6363eb6bab1c4a8fa5c4f98 

دراسة عام  -تأثير تمارين الطاقة الحيوية على التعب الناتج عن سرطان البروستات   -
2013: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131030093039.htm 

 :٢٠١٣دراسة عام  -تمارين الطاقة تحسن نمط الحياة عند مرضى سرطان الثدي  -

https://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130125142244.htm 

 :من جامعة إلينوس ٢٠٠٦دراسة عام  -تمارين الطاقة تفيد كبار السن  -

https://www.sciencedaily.com/releases/2006/06/060629084229.htm 

الطبي الشھير يذكر أنھا مفيدة   WebMdمقال عن تمارين الطاقة الحيوية من موقع  -
 :لصحة القلب



http://www.webmd.com/balance/news/20160309/tai-chi-could-be-a-

healthy-move-for-your-heart 

 :ل�نسان من آثار اXشعاعات الجيوفيزيائية) الھالة(دراسة روسية عن أثر حقل الطاقة  -

http://rivne-surenzh.com.ua/ru/research/bio/100 

 :بحث في إمكانية رؤية الھالة عن طريق التنويم -

http://www.kevinhogan.com/aura.htm 

 :٢٠٠٦دراسة عام  -الع@ج بالطاقة يحسن الذاكرة عند مرضى الزھايمر  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17109583 

 :٢٠١٣دراسة عام  - الع@ج بالطاقة يساعد مرضى غسيل الكلى  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3694469/ 

 :١٩٩٧دراسة عام  -طاقة يساعد كثيرا في تخفيف اo<م الع@ج بال -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9765732 

دراسة عام  -الع@ج بالطاقة يساعد المرضى المنومين في المستشفيات ومنھم اOطفال  -
2012:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712613/ 

 :الع@ج بالطاقة يفيد في كثير من الحا<ت وبدون أي آثار جانبية -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16056170 

 :٢٠١١دراسة عام  -الع@ج بالطاقة يساعد مرضى السرطان  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21688163 

 :٢٠١٣دراسة عام  -الع@ج بالطاقة يساعد في ع@ج اOمراض النفسية  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917559/ 



 :١٩٩٩دراسة عام  -فوائد تمارين الطاقة في تخفيف اOدوية واستعادة الصحة  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10471019 

دراسة عام  - ويزيل ا<كتئاب ) باركنسون(الع@ج بالطاقة يساعد مرضى الشلل الرعاش  -
2005: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16229022 

 :٢٠٠٨دراسة عام  -في العمل  تمارين الطاقة تخفف من التوتر واXجھاد -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3152799/ 

 :٢٠١٢دراسة عام  - تمارين الطاقة تساعد في إعادة تأھيل القلب  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22419421 

 :م٢٠٠٨دراسة عام  - الع@ج بالطاقة يساعد مرضى السرطان ويخفف ا<لتھاب  -

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18543381 

  

  ...وھناك أبحاث كثيرة جدا، ولكن نكتفي بھذا القدر

  

   



  :ا�دراك خارج الحس

  .استشاري الباطنية والغدد –وليد فتيحي / الدكتور   

في مطلع الستينات من قبل ) اXدراك خارج الحس(بدأ ا<ھتمام بھذه الظواھر    
  ).الذھني المباشر مع اOنظمة الحيةالتفاعل (واطلق عليه ، علماء القوى الذھنية

فكثيراً ما نتحدث عن أمور نشعر بھا ونعايشھا، لكن يصعب علينا تفسيرھا على    
مستوى المادة، مثل التخاطر أو الرؤى الصادقة واXحساس بالشيء قبل حدوثه، 

  .كشعور قلب اOم بحدوث مكروه لمن تحب في اللحظة التي يقع فيھا المكروه

ھل أودع .. ھناك تفسيرات علمية مادية لھذه الظواھر غير المادية؟ ترىفھل    
  الخالق اXنسان وسائل تواصل وتأثير على محيطه غير المادي المرئي المحسوس؟

في  تشارلز تارتأولى الدراسات كانت على يد عالم النفس والباحث في الوعي من    
بات في غرفة مجاورة بھا الطال إحدىحيث وضع ، ١٩٧٧جامعة كاليفورنيا عام 

وطلب منھا اختيار رقم عشوائي بعد أن ركز ھو ، لوحة أرقام متطابقة للتي في غرفته
ثبت بعد أو، لى اختيار الطالبةليرى مدى قدرته على التأثير ع، على رقم معين

  .محاو<ت متكررة قدرته على جعل الطالبة تختار نفس الرقم الذي أختاره ھو

ربة أثبت تشارلز قدرة العقل البشري على التأثير على ما حوله وبفضل ھذه التج   
  .بقدرة اXدراك والتركيز والتي ھي طاقة نشاط دماغي

حيث قام : وقام أيضا بتجربة أخرى في التأثير على نقل اOلم والمشاعر ل�خرين   
بتجربة على نفسه لدراسة تفاعل اOشخاص مع آ<م غيرھم، فعرض نفسه لصدمات 

ائية خفيفة، وفي غرفة مجاورة معزولة تماماً خضع متطوع للمراقبة الطبية كھرب
لتسجيل إذا ما كان جھازه العصبي المنبه سيلتقط رد فعل تارت بأي شكل من 

لصدمة كھربائية؛ عانى ) تارت(فكلما تعرض ! اOشكال، وكانت النتيجة مذھلة
يادة معد<ت ضربات المتطوع من تغيرات فسيولوجية، مثل انخفاض ضغط الدم وز

  !القلب، وكأنه ھو الذي يتلقى الصدمات الكھربائية

ومنھا دراسة أجريت ، كلھا بيّنت نتائج متشابھة، تلت ھذه الدراسة دراسات عديدة   
 ٣٠م على يدي مجموعة من الباحثين في جامعتي واشنطن وباستور على ٢٠٠٥عام 

وفصلوا كل زوج ، وتربطھم ع@قة عاطفية ونفسيه قوية، زوجاً ممن يمارسون التأمل
وأُخضع أحد اOطراف لضوء  ،أمتار ١٠عن زوجته في غرف تبعد عن بعضھا 

وتم تسجيل النشاط الكھربائي لمخ ، وامض وطُلب منه أن يرسل صورة ذھنية لزوجه



فظھر أن دماغ المستقبل يتفاعل وكأنه يرى الصورة نفسھا التي يراھا ، المستقبل
  .بالرغم من أنھما منفص@ن ومتباعدان تماماً ، المرسل في نفس الوقت

الحية أن ھناك تباد<ً لطاقات  اOنظمةعل الذھني المباشر مع لقد بينت أبحاث التفا   
نبض القلب وموجات الدماغ ونشاط الجھاز العصبي ال@إرادي بين شخصين متحابين 

  .ليُأثرا في بعضھما حتى ولو كانا متباعدين ومنفصلين

  .؟..كيف حدث ذلك

  .ما ھذه الطاقة؟

  .وكيف انتقلت من إنسان oخر؟

  الطاقة أن تنتقل من إنسان لغيره من الكائنات الحية؟وھل يمكن لھذه 

  

كان أول من أفترض أن الكائنات الحية يمكن أن تتجاوب مع أفكار الشخص ونيته    
حيث استخدم جھاز كشف الكذب الذي يقوم ، )Cleve Baxter(ھو كليف باكستر 

ما تھدَّد حياة بتسجيل الزيادة في التوصيل الكھربائي للجلد على ھيئة رسم بياني عند
  .اXنسان

ثم فكر أن يھدد حياة النبات بأن يحرق ، فأوصل الجھاز بإحدى أوراق الشجرة   
وفي اللحظة التي فكر فيھا باكستر أن يحرق الورقة تأرجح ، طرف الورقة بعود ثقاب

لم يشعل ، أنه لم يحرق النبات، قلم تسجيل الرسم البياني في الجھاز إلى أعلى مستوى
  !مجرد أنه فكر، قاب؛ إنما فكر فحسبعود الث

كرر التجربة ، أبعد باكستر الفكرة المؤذية للشجرة عن ذھنه؛ فھدأ الرسم البياني   
  !عشرات المرات وفي كل مرة حصل على نفس النتيجة

خلص باكستر إلى أن أفكار اXنسان السلبية تطلق موجات تلتقطھا النبات وتتفاعل    
حتى جاء عالم الفيزياء ، ستر سخرية المھاجمين سنوات عديدةوتحمل العالم باك، معھا

الذي اكتشف أن جميع الكائنات ) Fritz-Albert Popp(اOلماني فرتز البرت بوب 
الحية من وحيدة الخلية إلى أكثرھا تعقيداً كاXنسان تبعث تياراً مستمراً من وحدات 

وأنھا أھم من الكيمياء ، )Bio Photonsالفوتونات الحيوية (الضوء وسميت بـ 
  .الحيوية كوسيلة لتنسيق العمليات بين الخ@يا الحية



واستطاع عالم النفس الشھير في جامعة بنسلفانيا جيري شوارز بمساعدة الدكتور    
وOول مرة في التاريخ تصوير الضوء  - أستاذ علم البصريات  - كاثي كريس 

بل واستطاع شوارز أن يصور ، المنبعث من النبات بدقة شديدة وبتفاصيل مذھلة
، صورا واضحة لتيارات الضوء التي تتدفق من أصابع خبراء المعالجة عن بعد

  .فاستنتج أن نية المعالجة لدى ھؤ<ء الخبراء تولد موجات من الفوتونات الحيوية

ھل ھذا يفسر ما كانت تفعله جدتي عندما كانت تتحدث مع النباتات وتحن عليھا    
  ح الثمار يقل أثناء سفرھا Oن ھذه النباتات تفتقدھا؟وتعتقد أن طر

ولكن في منتصف التسعينات وجد ، إن كل حركة نقوم بھا ترسل إشارات كھربائية   
جيري شوارز أن ھذه ا<شارات الكھربائية تتضاعف مئات المرات اثناء التركيز 

اقة وإنما أفكارنا فاستنتج أنه ليست حركاتنا فقط ھي التي تولد الط، الذھني والتأمل
  .كذلك

رئيس قسم  - بل واستطاع أحد أعظم علماء الفيزياء المعاصرين الدكتور ويليم تيلر    
تصميم  - خواص المواد في جامعة ستانفورد ومؤسس علم ما بعد الفيزياء المعاصرة

وأنھا ، لقياس قوة مجا<ت الطاقة الكھربائية التي تنتجھا أفكارنا، وبناء جھاز عبقري
مكن أن تتضاعف أ<ف المرات بتركيز النية على عمل معين، وبذلك أثبت بما < ي

  .يقبل الشك أن أفكارنا تنتج طاقة فيزيائية كھربائية وأنھا قابلة للقياس

أن الطاقة في اXنسان سواء  ھيربرت فولشبل أثبت عالم الفيزياء الحيوية اOلماني    
ت حيوية تتوالف وتترابط مع أنظمة الطاقة كانت كھربائية أو مغناطيسية أو فوتونا

اOخرى في الكون لتنتقل لمسافات ھائلة وبسرعة فائقة لتصبح صورة من صور 
  .التواصل غير المادي

ھل ھذا يفسر معنى قلب اOم الذي يشعر بآ<م أبنائھا ويحس بمصابھم لحظة    
أحد قادته في وقوعه؟ وھل ھذا يفسر التواصل الغريب بين الفاروق عمر وسارية 

في  - صلى هللا عليه وسلم  -فارس؟ فبينما كان الفاروق يخطب على منبر رسول هللا 
وبعد انتھاء الخطبة جاءه الناس ، "يا سارية الجبل الجبل: "المدينة إذا به يقول

  .وتبيّنت القصة بعودة سارية" وهللا ما أدري، ك@م أجري على لساني: "فقال، يسألون

وتكالب علينا العدو من كل مكان، وسمعت ، كدنا أن نھلك: "المؤمنين فقال يا أمير   
فنظرت فرأيت جب@ً فاحتميت به وجعلته في ، يا سارية الجبل الجبل: صوتاً يقول

ظھري، وقاتلنا العدو من جھة واحدة، وما ھي إ< ساعة حتى فتح هللا علينا وكتب لنا 
  ".النصر



استطاع علماء أن يثبتوا أنه بالتركيز : ياءعلى سبيل المثال على مستوى الكيم   
يمكن تغيير درجة حموضة الماء بالزيادة أو " استحضار النية"الذھني أو ما يعرف بـ 

  .النقصان بمقدار وحدة كاملة، وھذا مقدار كبير جداً يستحيل حدوثه تلقائياً 

فع كفاءة فقد استطاع التركيز الذھني للشخص المراقب للفأر ر: أما على الفئران   
  ).بمجرد التركيز الذھني فقط% (٣٠أحد أھم أنزيمات الكبد لدى الفأر بمقدار 

، لقد أصبح ھذا العلم مجال اھتمام مئات العلماء الباحثين المرموقين حول العالم   
والتي ، في تكساس الدكتور ويليام برادومن أدق ھذه اOبحاث والدراسات ما قام به 

Oفكار البشرية والنية والتركيز يمكنھا التأثير في اتجاه سباحة أثبتت ھذه الدراسة أن ا
بل وأثبتت اOبحاث الدقيقة ، وكذلك حركة الحيوانات اOخرى مثل الفئران، اOسماك

أن اXنسان قادر على التأثير على الجھاز العصبي ال@إرادي لشخص آخر تأثيرا 
  .سلبياً أو إيجابياً 

اXشارات الرئيسية بين الجزيئات الحية ليست أن  جاك بنفنستلقد اكتشف    
كيميائية؛ ولكنھا إشارات كھرومغناطيسية، ولذلك فھي أكثر تأثيراً بما يصدر عن 
عقولنا وأفكارنا من طاقة، وھذا قد يفسر قدرة النية السيئة الھدامة مثل الحسد على 

  .إنزال الضرر باoخرين

أنا تتحدث عن "الدكتور عمرو شريف في كتابه في مقابلة للدكتور ويليم تيلر مع    
يشبّه الدكتور تيلر حالنا بإنسان قابع داخل غواصة كروية ذات طبقات ث@ث " نفسھا
المجال العقلي ثم : جوھرھا الروح وھي محاطة بث@ثة مجا<ت من الطاقة، متتالية

قلي ا<نفعالي ثم المجال الكھرومغناطيسي، ونشاط الروح يُنّشط المجال الع
وا<نفعالي، ويؤدي إلى رفع طاقة المجال الكھرومغناطيسي، ويزيد بذلك من طاقة 

  .ھذا العالم من حولنا بناء على ما نمارسه من نية وقصد

وبالبحث والقياس العلمي تبين أن الطاقات تبقى في المكان لفترات طويلة قد تصل    
  .إلى عام كامل قبل أن تتناقص ببطء وتت@شى

يفسر ما حثنا عليه اXس@م من ص@ة النوافل في بيوتنا حتى < تصبح  ھل ھذا   
قبوراً؟ ويفسر إحساسنا بالروحانيات عند دخولنا دور العبادة القديمة وھو ما < نشعر 

  به في بعض المساجد ودور العبادة التي بنيت حديثاً؟

  وظة تحف المكان؟ھل ھذا بسبب تعاقب الُعبّاد على مر السنين؟ وبقاء ھذه الطاقة محف

وھل ھذا يفسر أن أخذ اOثر من العائن أو الحاسد من المكان الذي كان فيه ولو مر (
  )عليه أكثر من عام؛ يؤثر في ع@ج المعيون والمحسود كما ثبت بتجارب الرقاة؟



ولو لم تكن ھناك مئات ، إن الحقائق التي عرضت قد تبدوا غريبة جداً لكثير منا   
ة الصادرة من مؤسسات علمية مرموقة متبعة أدق المعايير العلمية الدراسات العلمي

لكني أرى فيھا بداية ، البحثية وأثبتت ما تحدثنا عنه؛ لكنت أول من يرفض ھذه النتائج
َسنُِريِھْم آيَاتِنَا فِي اoفَاِق {: عصر تتجلى فيه أعمق صور تحقيق قوله سبحانه وتعالى

  .}يََّن لَھُْم أَنَّهُ اْلَحقُّ َوفِي أَنفُِسِھْم َحتَّى يَتَبَ 

  

  )٢ ومحياي( حلقة من مختصر – فتيحي وليد .د

  :<ين أون الوطن موقع في له منشور ومقال

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=19229 

  

  

   



عن  - عضو ھيئة كبار العلماء في السعودية  - قيس بن محمد آل مبارك . فتوى د
  :الع�ج بالطاقة والبرمجة اللغوية العصبية

انتشرت في الوقت الحالي علوم الطاقة انتشاراً واسعاً، خاصة في الجانب : السؤال
. الريكيالع@جي، فھل يجوز الع@ج بالطاقة، وممارسة فنونھا المختلفة، مثل 

 وكذلك البرمجة اللغوية العصبية، وعلى يد ممارسين مسلمين؟. الماكروبيوتك

 :الجواب

  :الحمد � والص@ة والس@م على رسول هللا، وبعد

تعني الطاقة، فيكون معناھا " كي" تعني الكون، وكلمة" ري"فالريكي كلمة يابانية، فكلمة 
  .الطاقة الكونية

ز، يسمَّى كل مركز منھا شكرة، ولكل شكرة لونھا الخاص فجسم اXنسان فيه سبعة مراك
وفقاً <ھتزازھا، وتتصل ھذه المراكز باثني عشر مساراً داخل الجسد، بحيث تصل الطاقة 

  .عبر ھذه المسارات إلى أجزاء الجسم

فالريكي يعني تحريك ھذه المواضع، بحيث يتم بوضع اليد، أو اXصبع على مواضع من 
ر ث@ثة تمارين، بحيث يترتب على ذلك توازن في الطاقة الداخلية، ومن ثمَّ الجسد محدَّدة عب

  .تصل الطاقة عبر المسارات إلى داخل الجسم

 .فالريكي بھذا المعنى الذي ذكرته لك يُعتبر علما صحيًحا

ھو نظام غذائي نباتي يعتمد على التقليل من الدھون وتكثير اOلياف، فھو " الماكروبيوتك"
ونه موازنة الطاقة الحيوية، من أجل ا<رتقاء بالصحة غذاء يركز فھو بھذا ، على ما يسمُّ

  .المعنى أيضاً يُعتبر علماً صحيحاً 

أما البرمجة العصبية فإنھا وسيلة تُعين اXنسان على تنمية ملكاته، وا<رتقاء بمھاراته، 
عرفھا بعضھم وقد . وشحذ ھمته، وما يتبع ذلك من تحسين طريقة تفكيره، وتھذيب سلوكه

علم يقوم على اكتشاف كثير من قوانين التفاع@ت والمحفزات الفكرية والشعورية : ( بأنھا
  ).والسلوكية التي تحكم تصرفات و استجابات الناس على اخت@ف أنماطھم الشخصية

  .فھو بھذا المعنى علٌم صحيح، مستنده الم@حظة والتجربة

ھي خليط من العلوم : (اً مخالفة للشرع، فيقولغير أني وجدت َمن يرى بأنه يحوي أفكار
والفلسفات وا<عتقادات والممارسات، تھدف تقنياتھا Xعادة صياغة صورة الواقع في ذھن 



اXنسان من معتقدات ومدارك وتصورات وعادات وقدرات، بحيث تصبح في داخل الفرد 
  ).وذھنه لتنعكس على تصرفاته

 .ُوجود شيٍء من ذلك ف@ شكَّ في تحريمه وھذه دعوى تحتاج إلى إثبات، فإن صحّ 

م   .وأنت أيھا السائل < حرج عليك في استعمال أي معالجٍة ما لم يكن فيھا شيٌء محرَّ

بمعنى أن فنون المعالجات بالطاقة مباحة من حيث اOصل، غير أن ھذا < يمنع من وجود 
مة، وھذا شأن استعمال جميع المباحات، م ثال ذلك الع@ج بعض الممارسات المحرَّ

بالعقاقير واOدوية فإنه جائز، غير أنه يحُرم بالنجاسات، والع@ج بالطاقة شأنه شأن الع@ج 
 .بالعقاقير

 .ثم إنك مأجور إن شاء هللا تعالى إن حُسنت نيَّتك في معالجة الناس

  

  htm-60-http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow.120047 المصدر

  

  



  :حركة العصر الجديد

ببعض العلوم التي تم ع1قته معتم عن النظام العالمي الجديد وأنكم سQبد و   
أو ربما لم  ..تطويرھا مؤخرا مثل التنويم ا4يحائي أو علم الطاقة الحيوية وغيرھا

العالمي الجديد بالنظام  ھذه الطرق الع1جيةيحاول ربط من  نوستجدو.. تسمعوا بعد
  !!ھذه العلومع اختراوكأنه من صنع أو 

الجديد ھناك حسابات معينة في فكر الداعين للنظام العالمي أن كل ا<مر .. ك1   
الم على أنھا من قدمتھا للعو ،غير صحيحةوتقنيات مبالغ فيھا و اجمعت أفكار

  ..أص1 دخل لھا فيھا كن Qول التنويم أو غيرهع1جات 

  ..سينطلي عليه ا<مر ةب1 دراس ئالقارأما .. م والدارس فقط يمكنه التفريقلعالِ ا   

بشكل جيد  أن تدرسهعليك يجب معين لكي تعرف تخصص و.. Q أحد يولد عالماً 
  ..ومن مصادر صحيحة

حركة فكرية روحية دينية، ھدفھا توحيد ا<ديان وجلب  :حركة العصر الجديد   
منھا التنويم  - ة أو دنيوية كالطب والطب البديل جميع خيرات العالم من أمور ديني

يتم جمعھا في حركة .. والطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة وغيرھا -والطب الھندي 
  .ستفاد منهواحدة لتصبح قالبا واحدا يُ 

أن يتخلى كل شخص عن دينه ليكون دين الناس واحدا فقط ھذه الحركة فكرة و   
 اعوھا المؤسسون لھذه الحركة، لنكون جميعا نظامشام1 لعدة جوانب حياتية جمّ 

  .بدين واحد اجديد اعالمي

من تأسيس ھذه الحركة، فعلم التنويم موجود منذ آQف فھو ليس  التنويموأما علم    
ثم توالت السنين وجاءت الحضارات  لك،ذ تثبت السنين المخطوطات اليونانية

وتناقلت ھذا العلم وغيره حتى ثبت نجاحه في كثير من الحاQت الع1جية، وقد ذكرنا 
  .ا<بحاث في ذلك سابقا، وقلنا أن ھناك أجھزة أثبتت استرخاء الدماغ أثناء التنويم

آQف السنين، لكن ھذه الحركة  ذمن ةموجود التنويم وكثير من العلوم ا<خرىفعلم    
وأضافت ھذه الحركة أو بعض المعالجين من الغرب ھذا العلم <فكارھا،  شملت

فمن تكلم في علم التنويم وحرمه ، تقنيات على ھذا العلم Q يسمح بھا ديننا ا4س1مي
ارتباط فيھا فھو مخطئ، فكما أن  ظنا منه أنه من تأسيس ھذه الحركة أو أن له

معت بعض التعاليم من مختلف الديانات كا4س1م واليھودية والنصرانية الحركة ج
كالتنويم وغيرھا من علوم الطب وغيره فھي أيضا قامت بجمع بعض العلوم 



آQف السنين، ومن  موجود منذ ونحوھا، وQ يخفى على عاقل باحث أن علم التنويم
  !ظن أنه علم حديث من تأسيس الحركة فھو جاھل أّيما جھل

مع العلم أيضا أن العلوم التي ضمتھا ھذه الحركة سواء كانت دينية أو دنيوية    
 ،كالطب وغيره قد تم تحريفھا لتتناسب مع خطتھم، وكما نعلم فإن الطب بالتجارب

وقد استمرت ھذه الطرق الع1جية منذ آQف السنين حتى يومنا ھذا، وقد جربت على 
م عبارة عن استرخاء مع تخيل بعض ا<حيان التنويأناس من مختلف الديانات، فعلم 

ع1قة بالديانات أو  مع تغيير المعتقدات والسلوكيات من قبل المعالج، وليس له
غيرھا، ونحن نأخذ ما يفيدنا في جانب التشخيص والع1ج ونحوه ونترك المعتقدات 
المخالفة المضافة بعيدا، فكما أن بعض ا<عشاب ربطوھا بآلھة وديانات وطقوس 
عقدية، فنحن نأخذ فوائد ھذه ا<عشاب ونستخدمھا بعيدا عن المعتقدات الخاطئة، 
وليس من العقل أن أرفض استخدام الع1جي العشبي بالكلية <ن معتقدھم فيه كذا 

  !وكذا مما يخالف تعاليم ا4س1م

يميز بين الحق والباطل، وأما الباحث أو  علم التنويم ينبغي أنوالشخص الدارس ل   
، بين حقيقة العلم وبين الشيء الدخيل عليه قارئ غير الممارس ف1 يستطيع التمييزال

قاموا بفھم ا<فكار والتمارين بطريقة ) وھم قلة جدا( التنويم وبعض من درسوا
أنا درست : محاربة العلم، فبعضھم يقول طئة فحرفوھا عن معانيھا فنتج بسببھمخا

  من ھو أستاذك؟: يتبادر ھودورة أو دورتين أو ث1ثة، فأول سؤال 

انحرفوا ف1 يعني أن العلم  من في الساحة التدريبية أخطؤوا أوفبعض المدربين م   
كذلك في حقيقته، لكن ھناك مدربون منھجھم سليم ومعتقدھم صحيح بل أن مثل ھذه 

التأكيد الدورات زادتھم قربا إلى D تعالى عند ربط بعض النظريات مع وجود 
  .ھا في ا4س1م، أن استخدموھا للقربة إلى D تعالىا4عجازي ل

ومن يستمع لك1م بعض العلماء أو ط1ب العلم الذين يحرمونھا سيجد فع1 أنھم    
يتكلمون بأمور ليس لھا شأن في العلم، أو يتكلمون عنھا بأنھا من الشياطين وقد 

، ليس الحاضر كالغائبف !!ما الدليل وا4ثبات أنھا من الشياطين؟ فلم يجيبوا: سألناھم
  .وليس المجرب كغيره

فنحن المسلمون عندما يأتي أحد إلينا ويطلب منا توحيد ا<ديان وغيرھا فھذا    
معروف أنه ليس من الدين ا4س1مي في شيء وأن ھذه الفكرة يجب تجنبھا، وأما 

ئب التي علوم الطب والتجربة التي فيه فھي تؤخذ لنفع الناس بعد تنظيفھا من الشوا
تدخل سواء كانت من الشرق أو الغرب أو أدخلھا المسلم نفسه بطريقة خاطئة لھذه 

  .التجربة



فھو Q يعرف  التنويموالقارئ والباحث عندما يبحث في الكتب وا4نترنت عن    
ثوقيته أو حقيقة أو زيف المعلومة، ولذلك Qبد من الرجوع صحة المصدر أو مو

  .ذلك<ھل اQختصاص الثقات في 

وعلى ھذا فينبغي عدم الخلط بين العلوم القديمة أو الحديثة وربطھا بھذه الحركة    
التي جمعت كثيرا من الخير من مختلف الديانات والحضارات، فنأخذ ما فيه الخير 
والنفع، ونرد ما فيه الشر والضر، ونتذكر قاعدة أصول الفقه أن ا<صل في 

الجواز حتى ...) كالع1ج وا<طعمة وا<لبسة(ا العبادات التوقيف، وا<صل في غيرھ
يثبت تحريمھا، وبالتالي فإن أي تقنية ع1جية فھي جائزة في أصلھا إذا توافرت فيھا 

  :الشروط التالية التي حددھا العلماء

 .)كشحم الخنزير والخمر ونحوه(أن Q يتداوى بشيء محرم    )١

٢(    D ستعانة بغيرQعدم ا)طينكالجن والشيا(.  

  .أن يعتقد أن الشافي ھو D وأن المعالج ھو مجرد سبب   )٣

  

وعلى ھذا فإنني أرجو من المتصدرين للفتاوى غير العارفين بھذه العلوم عدم    
الھجوم عليھا، وأرجو ممن نسب العلوم الحديث لحركة العصر الجديد أن يفھموا 

  .ھذه الحركة وأھدافھا فھما صحيحا، وليحذروا من اQستعجال بالتحريم

  

ا، ومن تكلم في غيِر يقينً  الحكم على الشيء فرٌع عن تصوره، والتصوُر ناقص   
فنه وفيما Q ُيتقن أتى بالعجائب والمصائب، وعزيز على النفس أن أQ تكون 

 .ءمزاحمة في شي

  

   



  :فوز كردي وتصدرھا للعلم والفتوى

لقد أفادني العديد من أھل العلم ببعض المواقف التي أحرجت الدكتورة فوز،    
وبينت أنھا ليست أھ1 للقول في ھذه المسائل وأنھا تشددت في التحريم، رغم أنھا 

  .كانت أول من كتبت ضد ھذه العلوم، والعديد من الناس يعزون إليھا

  

اتصل ھاتفيا بھذه  ضل النسيف: ا<ستاذفأحد المحللين في الجرافولوجي وھو    
، وقام يشرح لھا علم الجرافولوجي، فقالت - وھي تحرم الفراسة كليا  - الكاتبة 
أثبتي أن فيه استعانة : أن فيه استعانة بالشياطين، فقال لھا المحلل: الدكتورة

  !!بالشياطين، فأغلقت الخط في وجھه

  

الشخصيات في الفراسة  وھي خبيرة تحليل –ھداية D الشاش  ةأما الدكتور   
: كنت مشاركة في بحث علمي في مؤتمر: "فتقول –وعضو اتحاد علماء المسلمين 

والذي انعقد بجامعة ا4مام محمد بن سعود " السلفية مطلب شرعي ومنھج وطني
السلفية وموقفھا من : ھـ؛ وكان بحثي بعنوان١٤٣٣ا4س1مية في الرياض عام 

مھا في التجديد، وقد أشاد بالبحث رئيس الجلسة تجديد الدين، وجھود أبرز أع1
، وكانت الدكتورة فوز -إمام وخطيب المسجد الحرام  –الشيخ صالح بن حميد 

  !".موجودة في نفس المؤتمر، وأنھا عارضت بشدة أي طريق لتحليل الشخصيات

لكن في نفس المؤتمر أُعجبت بقية الدكتورات : "وأضافت الدكتورة ھداية D تقول   
في مختلف التخصصات الشرعية بموضوع تحليل الشخصيات وكانوا ممتنين جدا 
عندما حللُت لھم شخصياتھم وبدقة، وما زال بعضھن يتواصلن معي بھذا الجانب 

  ".ويطلبن دوراتي

  

لعلمي في ا4مارات؛ وجه الدكتور زغلول النجار وفي مؤتمر عن ا4عجاز ا   
 Qللدكتورة فوز كردي سؤا D عليه وسلم ضع يدك "حفظه D لماذا قال النبي صلى

فلم تجب، وقد وجه الدكتور زغلول النجار السؤال  "على الذي يألم من جسدك؟
ت رحمھا D وھي التي نقل(وإحدى السيدات ! للدكتورة ث1ث مرات ولم تجب

أجيبي على : "كانت في الكرسي الخلفي للدكتورة فوز فقالت لھا السيدة) القصة
  !لكن الدكتورة رفضت" السؤال

  



لتعلموا أن الكثير من المتكلمين والمحرمين ليس عندھم علم بما يتحدثون به،    
  !!ويربطون كل شيء بالض1ل والشعوذة والكھانة والتنجيم ب1 علم وQ فھم

الرسمي تذكر ك1م الدكتور طارق الحبيب عن البرمجة اللغوية  وفي موقعھا   
العصبية ورفضه لھا، وفي نفس الوقت ترفض أن تنقل ك1مه عن العقل الباطن وأنه 

عن الثقة  حلقة كاملة للدكتوربل إن ھناك !! موجود ومعتبر في الطب النفسي
سمي أنھا عكس بالنفس، والدكتورة فوز تتكلم عن الثقة بالنفس في موقعھا الر

)D عتماد علىQفھي تفسر ا<مور كما تريد وتبتعد عن العلم تماما )! التوكل وا
  .وتختار ما يعجبھا لتضعه في موقعھا

  :وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه D تكلم عن الثقة بالنفس حيث سئل

 ؟ وھل ھذا يعارض"ف1ن عنده ثقة بنفسه"، أو "ف1ن واثق من نفسه"ما حكم قول 

 ؟)وQ تكلني إلى نفسي طرفة عين(الدعاء الوارد 

 :رحمه D فأجاب

أنه متأكد : التأكيد، يعني": ف1ن واثق من نفسه"Q حرج في ھذا ؛ <ن مراد القائل 
من ھذا الشيء، وجازم به، وQ ريب أن ا4نسان يكون نسبة ا<شياء إليه أحياناً على 

الغالب، وأحيانا على وجه الشك والتردد، سبيل اليقين، وأحياناً على سبيل الظن 
، أو "أنا واثق من نفسي"، أو "أنا واثق من كذا"وأحياناً على وجه المرجوح، إذا قال 

المراد به أنه متيقن من ھذا وQ حرج  "واثق مما يقول" ، أو"ف1ن واثق من نفسه"
؛ <ن ) وQ تكلني إلى نفسي طرفة عين(فيه، وQ يعارض ھذا الدعاء المشھور 

ا4نسان يثق من نفسه باH، وبما أعطاه D عز وجل من علم، أو قدرة، أو ما أشبه 
 .  ذلك

  ) ٤٨٠/  ٤"( فتاوى إس1مية "

وكذلك ! وبالرغم من الفتوى السابقة؛ إQ أنھا مصرة على رأيھا وترفض ھذا ا<مر
العصبية في رغم أنھا تنقل قول الشيخ محمد صالح المنجد عن البرمجة اللغوية 

  !!موقعھا إQ أنھا ترفض ھذه الفتوى في الثقة بالنفس من موقعه أيضا

) ب1سيبو(أنھا تأثير الع1ج الوھمي  EFTوكما أنھا تتحدث عن تقنية الحرية النفسية 

إQ أن جمعية الطب النفسي ا<مريكية أثبتت مؤخرا أن تقنية الحرية النفسية ع1ج 
أصبح من أنواع الع1ج بالمبني على البراھين حقيقي ل1ضطرابات النفسية و

evidence based.. )فھل ، )وقد أنشأنا سلسلة تصحيح المفاھيم لھذه التقنية أيضا
  ستغير الدكتورة فوز رأيھا وتتراجع عن أفكارھا التي تبنيھا ب1 علم؟؟



وكذلك ھي تعتبر علوم الفراسة كلھا من الجن والشياطين، متجاھلة فراسة العرب 
  !!صة الشافعي الشھيرة في اليمن وطلبه لعلم الفراسة لث1ث سنوات في اليمنوق

  

وأيضا تنكر وجود مسارات الطاقة بالرغم من أنھا ليست طبيبة ولم تدرس الطب 
با4ضافة لذكرنا الدراسة التي أجريت في فرنسا وتم إثبات وجود ! الصيني أص1

  .مسارات الطاقة باستخدام الطب النووي

  

على الدكتورة فوز كردي في  -حفظه D تعالى  - رد الدكتور علي القرني وھذا 
 :مسألة تحريمھا للبرمجة اللغوية العصبية

 :حفظه D  -يقول الشيخ الدكتور عوض القرني 

 

 * * * * ما ھكذا يا فوز تورد ا4بل * * *

 لقد اطلعت على ما كتبته ا<خت فوز كردي في ملحق الرسالة في عددين عن

البرمجة اللغوية العصبية، فكان أول ما تبادر إلى ذھني ھو بيت الشعر العربي 
 :الشھير

 

 ما ھكذا يا سعد تورد ا4بل**** أوردھا سعد وسعد مشتمل 

 

لقد قرأت ما كتبته ا<خت فوز حرفاً حرفاً، متلھفاً أن أجد علماً مفيداً أو فائدة    
الفھم، وتناقض عجيب في القول، أخطاء جديدة، فإذا بي أفاجأ بخلل فظيع في 

  .شرعية، علمية، وأخطاء منھجية

إن الغيرة متأججة، والعبارات ملتھبة في كل سطر من مقال ا<خت فوز، وھي    
، لكن الغيرة حين تفتقد إلى الدليل والبرھان والرؤية مأجورة إن شاء D على ذلك

ئذ تصبح محكمة من محاكم التفتيش، الشاملة المتوازنة والعدل وا4نصاف؛ فإنھا حين
 .ومشنقة من مشانق اQستبداد، وسردابا من سراديب الظلم والظ1م

وإني إذا تأملت ما كتبته ا<خت فوز مع ما نقل لي من محاضراتھا، واطلعت عليه 



في مذكرتھا؛ <كاد أن أجزم بأنھا تمثل الصورة السابقة من الغيرة غير المستبصرة 
  .فعوالتناقض المتدا

ولن أتحدث عن البرمجة اللغوية من الناحية الشرعية؛ فھذه لھا دراسة تعد للنشر    
بإذن D، ولن أتحدث اOن عن محاضرات ودورات ومذكرات ا<خت فوز فلھا 

  .أيضاً دراسة أخرى

لكنني سأقصر الحديث عن ما نشرته في ملحق الرسالة ومختصراً أيضاً، وقبل    
إن العلوم : بھذه التوطئة عن قضية البرمجة اللغوية العصبية فأقولذلك أحب أن أقدم 

  -:عموما تنقسم إلى قسمين

علوم ذات ھوية وخصوصية تعبر عن عقيدة وقيم ورؤية ل�نسان والكون والحياة    
 .وع1قتھا بالغيب

وعلوم حياتية Q خصوصية لھا، وليس لھا معتقد وQ قيم دينية تنطلق منھا، بل    
وم تقوم على معطيات عقلية أو تجريبية أو مادية حياتية، ويمكن توظيفھا في ھي عل

أي سياق ديني أو ثقافي أو حضاري؛ فتأخذ معنى لھا يتفق مع ذلك السياق، فإذا 
جردت من ذلك السياق وعادت إلى أصلھا العلمي المجرد أمكن إعادة توظيفھا في 

 .سياق ديني أو ثقافي أو اجتماعي آخر

للمسلمين فيشترط أن يكون من يقوم بعملية النقل والتلقي لھا يجمع بين  وبالنسبة
حسن القصد والرسوخ في ذلك العلم الحيادي الوافد، والفقه في علوم الشريعة، 
وحتى لو لم تتوافر ھذه المعاني في شخص واحد واجتمعت في فريق متعاون فيكفي 

 . ذلك

 

إن علم البرمجة اللغوية : مطمئن لما أقول وبناء على ھذه المقدمة فإنني أقول وأنا   
العصبية من العلوم الحيادية المشتركة بين الثقافات المختلفة كعلم الطب والھندسة 

وھو علم نافع ومفيد في شحذ طاقات . والمحاسبة وا4دارة وغيرھا من العلوم
نسان ا4نسان وتدريبه على استخدام إمكاناته وفھم اOخرين بسھولة، وھو يعطي ا4

آليات تجريبية فاعلة لحل المشك1ت الزوجية وا<سرية ومشك1ت الع1قات 
كما يمكن اQستفادة منه في التربية والتعليم والدعوة، .. ا4نسانية وإص1ح ذات البين

وھي آليات يمكن أيضاً أن تستخدم في الشر وا4فساد، إلى غير ذلك من الفوائد، 
كثيرا من مباحث ھذا العلم موجودة في الكتاب وبالبحث واQستقراء تبين لي أن 

  .الكريم والسنة المطھرة



ولئن كان بعض الناس يشككون في ھذا العلم فإنما أتوا من جھلھم بالشرع، أو جھلھم 
أما   .بالبرمجة اللغوية العصبية، أو جھلھم با<مرين معا، أو <غراض في نفوسھم

لخص في النقاط اOتية متجاوزاً ما كتبته ا<خت فوز فأھم ملحوظاتي عليه تت
  -:لdخطاء اللغوية الكثيرة في مقالھا

 

 ًQحيث يتميز المنھج العلمي أنه دقيق ..... وقفة مع المنھج العلمي : (قالت: أو
 .)ومتجانس ويمكن اQعتماد عليه إذ ليس فيه ك1ماً ملقى على عواھنه

فھي لم تحدد لنا ، ى عواھنهفأقول ك1مھا ھنا ليس بدقيق وQ متجانس، وھو ملقى عل
من أي مصدر وQ أي عالم قال بھذه ا<وصاف، وھذه صفة في مقالھا كله، أحكام 
مطلقة، وعبارات قطعية ونھائية، وكأن جميع الناس متفقون عليھا، دون أن تكلف 
نفسھا ذكر مرجع علمي واحد أو عالم واحد قال بقولھا، فأين الدقة والمنھجية 

  ؟"المتوشحة بلباس العلم"تي جاءت أفكارك وھي والعلمية وأنت ال

ويقصد بالمنھج العلمي تلك ا4جراءات التي "لقد قالت بعد أسطر من قولھا ھذا 
  ."أجمع العلماء على استخدامھا عبر العصور

  -:وھنا تساؤQت ملحة مشروعة

من قال لك أن المنھج Q يسمى علمياً إQ إذا أجمع عليه العلماء في كل  -١
العصور؟؟ إن طالباً مبتدئاً في الدراسات الجامعية يعلم من خ1ل دراسته لمادة 

  .البحث والمصادر أن ھذا الك1م ك1م إع1مي حماسي لكنه ليس دقيقاً وQ علمياً 

جميع العلماء من جميع الملل والنحل وفي جميع التخصصات وفي جميع العصور؟؟ 
، "أجمع"Qحظ أيھا القارئ الكريم كلمة  وإذا خالف واحد منھم فليس بمنھج علمي؟؟

لو كان ا4نسان يعلم أن ك1مه من عمله الذي يحاسب عليه لما ‘‘: رحم D من قال
  .تفوه بكثير مما قال

لقد زعمت أن ك1مھا علمي منھجي، فھل أجمع عليه جميع العلماء في كل  - ٢
  عصر حسب شرطھا الذي وضعته؟؟ 

وإن كان بعبارة  - ذكر خطير جداً؛ <نھا تحدثت  حصرھا المنھج العلمي فيما - ٣
  . عن بعض تعريفات المنھج العلمي المادي التجريبي - غير علمية وQ دقيقة 

لكن ھناك مناھج للبحث واQستقراء في العلوم ا4نسانية، وھناك منھج للتلقي والفھم 
  .للوحي ا4لھي



رؤية الغربية المادية الدنيوية والذي يظھر أن ا<خت فوز متأثرة إلى حد كبير بال   
للعلوم، وأن أكثر قراءاتھا فيھا؛ ولذلك افتقرت للتأصيل الشرعي الشامل في الحديث 

كما  -عن ھذا الموضوع، واكتفت بالصياح والولولة واQستعداء على من تخالفھم 
  .-سيظھر في ثنايا الحديث عن ھذا الموضوع

أكد من أنھا Q ترى علمياً إQ ما كان مادياً وإليك عباراتھا عن المنھج العلمي لتت   
بحتاً يدخل تحت التجربة والحس، وھذا المنھج يستبعد الوحي من العلمية تماماً، فھا 

من المعلوم أن مراحل المنھج العلمي تبدأ بالمشاھدات والم1حظات : (ھي تقول
كانت للظواھر، ثم تصاغ على أساسھا الفرضيات، ثم إذا ثبت بتجارب صحيحة و

  .)...لنتائجھا مصداقية إحصائية

فھي تتحدث عن ظواھر طبيعية مادية بحته ومختبرات وتجارب وفرضيات، وأنا    
Q أنكر أن ھذا قد يكون طريقاً للعلم، لكن الكارثة ھي في اعتباره الطريق الوحيد 

  .للعلم، والمنھج العلمي الوحيد

جعلت الوقفات العلمية واQجتماعية بل إن ذلك ھو ما يشعر به عنوان مقالھا حين    
وقفات علمية واجتماعية وشرعية مع البرمجة اللغوية : (غير الشرعية فقالت

 ).العصبية

إنھا دسيسة العلمانية التي تسللت إلى عقول أبنائنا وبناتنا عبر التأثر بالثقافة    
Q يجوز، والفكر الغربي دون أن يشعروا بذلك وQ يفرقوا بين ما يجوز أخذه وما 

  .ھذه الدسيسة التي تجعل الشرع خصيماً أو قسيماً للعلم

فھل تنبھت ا<خت فوز لھذا ا<مر وقد نصبت نفسھا وصية على ا<مة ومفكريھا    
ومثقفيھا دون أن تستطيع أن تفرق بين المنھج العلمي في المشاھدات والمنھج العلمي 

  في الغيبيات والسمعيات؟؟

ھج العلمي ھو ما كان في المشاھدات فقط وھو منھج فتحدثت على أن المن   
الغربيين الذين Q يؤمنون بغيب وQ يعتمدون على سمع، إنما ھو التجربة والفرض 
والمشاھدة بل أنھا أكدت بما Q يدع مجاQً للشك أن ھذا ھو المنھج الذي يمكن 

  .))اQعتماد عليه((

 )يدعونا إلى المنھجية العلميةا4س1م (ومع أن ا<خت فوز ذكرت مشكورة أن    

فإنھا لم تجد في تحديد المنھج العلمي من ترجع إليه إQ المصطلحات الغربية، 
وتفضلت في كتابتھا با4نجليزية والعربية لتنال براءة تجاوز سطحية التفكير؛ حيث 

لم تلق ترحيباً في ا<وساط العلمية في معظم دول العالم، "وصفت البرمجة بأنھا 



رواجاً حيث تكون سطحية التفكير والرغبة في الجديد والرغبة في الوصفات  وQقت
  .وھكذا يكون التناقض" السريعة

Q يمكن أن يقبل أي شيء إQ إذا Qقى رواجاً في العالم المتمدن الغربي، ثم وفي    
الوقت نفسه ترد البرمجة <نھا نشأت في أحضان الغرب وكانت من الوافدات 

 .الغربية

 

لقد تھكمت فوز بكل من يخالف رأيھا دون اعتبار لعلمھم وQ لمكانتھم وQ : ثانياً 
لقدراتھم الفكرية ما داموا لم يوافقوھا؛ حتى وإن كانوا دكاترة وأساتذة في الشريعة 
أو في الطب أو في علم النفس أو قضاة شرعيين، فالبرمجة في نظرھا Q تلقى 

 Qيرحيث تكون سطحية التفك"الرواج إ".  

ونظرياتھا مقتبسة من مراقبة بعض الظواھر على المرضى النفسيين الذين يبحثون 
عن الع1ج، وقد تحول نتيجة Qنتشارھا السريع عدد من المرضى النفسانيين بعد 
عدد من الدورات إلى مرشدين نفسيين واجتماعيين؛ وھم الذين كانوا وما زالوا 

بعيداً عن تدليس : "اتھم ا<سرية والوظيفيةفاشلين في دراستھم ومنھم فاشلين في حي
  . "المفتونين بھذه الوافدات ولو كانوا أھل ص1ح ودعوة

بل إن ا<خت فوز تجاوزت كل ھذا اQفتراء على مدربي البرمجة الذين أكثرھم 
يحمل شھادة دكتوراه في علوم أخرى، وبعضھم في علم العقيدة بالذات، تجاوزت 

في ضوء (م بالسحر والكفر، وإن حكمه يجب أن ُيبحث كل ذلك إلى وصف ھذا العل
وإني ) أبواب سد الذرائع وأحكام التعامل مع السحرة ووجوب تحديد الوQء والبراء

<سأل ا<خت فوز أين المنھج العلمي القائم على المشاھدات والتجارب للوصول 
   !!!للنتائج التي أجمع عليھا كل العلماء؟؟؟

 

ھذا وقد اختلفت أقوال بعض أھل العلم بشأن "ة وھي تقول وأين الدقة العلمي   
؟ من ھم "البرمجة اللغوية العصبية ما بين تحريم وجواز بينما توقف الكثيرون

ھؤQء الذين حرموا؟ ومن ھم الذي أجازوا؟ ومن ھم الذي توقفوا؟ لم لم تذكر لنا 
لم تذكر لنا أسماءھم لنتأكد من صحة قولھا وھي صاحبة الدقة والمنھجية؟ ولم 

أسماءھم لنتأكد أنھم من أھل العلم؟ لماذا الكثير بزعمھا توقف؟ وأين ا4جماع الذي 
  .زعمت اQستناد إليه سابقاً؟



ومن "ثم ھا ھي تنتقص ھؤQء العلماء الذين زعمت توقفھم وتزكي نفسھا فتقول 
المعلوم أن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وQ بد من تصور كامل Q تصور 

   ."مجتزأ لبعض الجزئيات النافعة

وQ أعلم كيف تحقق لھا التصور الكامل؟ ھل درست البرمجة التي جعلت فيھا كل    
خطيئة من السحر وتحضير ا<رواح والھونا والشامانية وتحضير ا<رواح؟ أم أنھا 

  عرفت ما فيھا با4لھام والكرامة؟ أم ھي التخرصات وا<وھام؟

ا الذي حلل لھا ما حرمت على غيرھا؟؟؟ مع أني اعلم أنھا لم إن كان بالدراسة فم   
وQ تقف ما ليس لك {وإن كان غير ذلك فتلك الكارثة . تدرس منھا إQ دورة الدبلوم

Qبه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئو{.  

تھمتھم يا ترى لو قام أكثر من ث1ثة آQف متدرب ومتدربة في السعودية ممن ا   
  !!فوز بكل ھذه الفواقر برفع قضايا عليھا ماذا سيكون موقفھا؟

وإنك لتعجب من كل ھذه التناقضات التي رمت الكاتبة بنفسھا فيھا، فبعد أن    
أخرجت علم البرمجة وأھله من كل نقل وعقل وسفّھت رأي كل من خالفھا، وأباحت 

رأي ارتأيته بعيداً عن إط1ق  وأؤكد أنه‘‘لنفسھا ما حّرمت على غيرھا عادت لتقول 
إذا لم يكن كل ما قلتيه فتوى فما "! أحكام شرعية بالجواز أو الحرمة، فللفتوى أھلھا

  ھي الفتوى؟

؟؟ ألم "بيعاً غرراً ‘‘أيضاً ألم تتدخلي حتى في طبيعة دورات البرمجة وقلِت أنھا    
إن البرمجة ‘‘ ؟ ألم تقولي))كل عقل ودين((تقولي أن نھاية البرمجة خروجا من 

اللغوية ھي الخطوة ا<ولى في طريق دورات الطاقة وما يتبعھا من استشفاءات 
  .وغير ذلك الكثير مما خطه قلمك.. شركية؟؟ 

 

    Qبل لقد أفتيت بما يحجم عن الفتوى فيه كبار ا<ئمة والعلماء بدون بصيرة و
Hبا Qقوة إ Qثم إذا كان ھذا مجرد رأي. علم، ف1 حول و  Qرأيتيه من غير دليل و

منھج Q شرعي وQ مادي؛ فعلى أي أساس ھذا التكفير والتضليل والتفسيق 
  وا4خراج من الملة؟ أما كان ا<ولى بِك أن تسألي أھل العلم أو تتوقفين عن الفتوى؟ 

ثم مع التھوين من شأن كل مخالف فھا ھي تزكي نفسھا في غرور عجيب حين    
وھذه " مبني على دراسة مستفيضة <صول ھذا الفن ونھاياته وإنما ھو رأي"تقول 



الدعوى Q يعلمھا وQ يسلم بھا المتخصصون في ھذا العلم إQ إن كانت ھذه الدراسة 
  .المستفيضة تمت في ا<ح1م وعلى أيدي غير المتخصصين

 لقد قامت ا<خت فوز باستعداء السلطة والعلماء والتربويين والمسئولين ضد: ثالثا

ھذا الخطر الداھم، والفوضى العارمة، والھزيمة، والمصيبة مع أنھا تعلم أن أكثر 
المتخصصين في ھذا العلم ھم من أصحاب التدّين، والكثير منھم من أصحاب العلم 

وقد مرت با<مة موجات فكرية واضحة من المادية والعلمانية والحداثة . الشرعي
. ولم نر لھا في مواجھة ذلك كلمة واحدة لوثت فيھا مقدسات الدين وأصول العقيدة

 .فھل يا ترى وراء ا<كمة ما ورآھا وُيلبس لكل حالة لبوسھا؟؟ أرجو أQ يكون ذلك

 

 

وأقول لdخت فوز لقد وقع في يدي مذكرة لھا مليئة بالطوام العلمية الشرعية    
المقال  والمنھجية البحثية، ولو كان اQستعداء منھجاً لذوي ا<لباب لوجد صاحب

 ًQمن ھذا الھياج والصياح أن توثق أقوالھا وتدلل . لقوله مجا ًQوكان ا<ولى بھا بد
 .عليھا

 

 :لقد امتd مقال ا<خت فوز بالتناقضات والمغالطات، ومن أمثلة ذلك: رابعاً 

أنھا تبني مقالھا كله على رفض البرمجة <نھا وافد من الغرب، ثم تجعل أكثر مقالھا 
  .من أقوال الغربيين؛ لكنھا مع ا<سف استشھادات غير موثقةاستشھادات 

ثم تعود فتقول بعدھا ، "أن البرمجة وھم Q يرقى ليكون فرضية"وھا ھي تقول    
  ."أن نظريات البرمجة مقتبسة من مراقبة بعض الظواھر"بأسطر 

 

وھا ھي   .وھا ھي تحلل وتحرم بل وتكفر، ثم تعود فتقول أنھا Q تحلل وQ تحرم
تغالط فتنسب لمجھولين أقواQً خطيرة مثل من اعتمر وھو في فراشه، ومثل من 
 Qإله إ Q ستفادة من أشعةQيزعم مھارة استغ1ل طاقة ا<سماء الحسنى ومھارة ا
D، دون أن تحدد من ھم ھؤQء، وھل ھم يقولون ذلك من منطلق أن ذلك من 

 البرمجة؟ 

ئي استفزازي بل إسفافي التھجم على جميع ****ثم تواصل في أسلوب خطابي 
إن من له أدنى بصيرة ليرى بكل وضوح واقع : "مدربي البرمجة ومتدربيھا فتقول

ا4سفاف الفكري والضرر النفسي واQجتماعي ناھيك عن المتعلقات العقدية 
المتنوعة باخت1ف المدارس والمدربين فيقف ملتاعاً مرتاعاً من العواقب الوخيمة 

  ."ي تنتظر السائرين في ھذا الطريقالت



وھكذا لم تستبق في قاموسھا شيئاً من الذم والتجريم والتحريم لم تستعمله دون أن 
تكلف نفسھا عناء إثبات شيء من ذلك بدليل أو برھان اللھم إQ ا4سقاطات ا4يحائية 

  .المطلقة ب1 خطام وQ زمام

 

د بشري يصيب ويخطئ، والعصمة وأخيراً فإن البرمجة اللغوية العصبية اجتھا
لكتاب D وسنة رسوله Q غير، والنقد المنھجي العلمي ظاھرة صحية يجب أن 
نحرص عليھا، لكن عندما يصبح النقد أحقاداً تنفث أو مغالطات ترّوج أو تناقضات 
تسّوق أو فتح <بواب جھنم وإغ1ق <بواب الجنة بغير دليل وQ برھان فإن ا<خذ 

فيه وحماية عقول الناس والحيلولة دون امتطاء الدين مطية لdغراض، على يد الس
  .أقول إن ذلك حينئٍذ واجب شرعي على أھل العلم وط1به

وأخيراً فإني أعتب على ملحق الرسالة عدم الموضوعية في نشر صور بعض 
Qأعضاء ھيئة كبار العلماء في المقال إيحاء بأن لھم موقفاً من البرمجة اللغوية، و 

شك أن ا4ع1م يعتمد على ا4ثارة كثيراً، لكن ا4ثارة الذكية شيء؛ والكذب المغلف 
  .أو المكشوف شيء آخر

  عوض بن محمد القرني. د

  مفكر إس1مي 

 مدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية 

  

 ...ھذا جزء من التناقضات الموجود عندھا والمخالفة للعقل والشرع والواقع والعلم

  

  

ا، ومن تكلم في غيِر فنه الحكم على الشيء فرٌع عن تصوره، والتصوُر ناقص يقينً 
وفيما Q ُيتقن أتى بالعجائب والمصائب، وعزيز على النفس أن أQ تكون مزاحمة 

.ءفي شي <

< <<



  :الع�ج بطاقة الھرم

في طاقة الھرم ونجاح تجربته في بقاء  –رحمه D  –تجربة الدكتور مصطفى محمود 
  :ثمرة التفاحة التي داخل الھرم بشكل صحي

h�ps://youtu.be/Fgqjj36RHag 

  :نظرة سريعة.. علوم ا<ھرام في العالم 

رم ھتنتشر في أنحاء العالم آQف ا<ھرامات الضخمة والتي تفوق في حجم بعضھا    
بعضھا لھيئات علمية كبري وبعضھا لمعاھد بحثية وبعضھا Qستخدامات زراعية . خوفو

وتبلغ ميزانيات ا<بحاث العلمية واستثمارات ھذه ا<بحاث أرقاماً . وصناعية وسياحية 
كما أن ھناك معاھد . مليار دوQر لھيئة بحثية واحدة في الثمانينات  ١٨٠كبيرة تعدت 

علوم بداية من الطفولة المبكرة ؛ وتأخذ صورة ع1قة ا4نسان متخصصة تدرس ھذه ال
بھذه العلوم والتطبيقات المرتبطة بالھرم ا<كبر في العالم ؛ أشكاQً كثيرة غير ركوب 
الجمال والخيل حول الھرم والنظرة التي خلت من الدھشة بحكم العادة والمناخ في الشرق 

  .ا<وسط 

  

  :)ة ا<ھرام طاق( حقيقة الع1ج بالھرم 

 Pyramid( وقوة الھرم )  Pyramid Energy( أين الحقيقة العلمية في طاقة الھرم    

Power  (؟ ما ھي ا<بعاد الخفية في علوم ا<ھرام والع1ج با<ھرام ) بيراميدولوجي
Pyramidology (ذا ؟ لماذا يخفي ا<من القومي لبعض الدول بعض ا<بحاث ؟ ولما

علماء . ؟ م1يين المواقع وآQف ا4صدارات ومعاھد متخصصة رييفرج عن أبحاث أخ
. علوم ا<ھرام ( وعناوين تقول . كبار وآفاقين ومدعين وتجسس علمي وجوائز بالم1يين 

  أين الحقيقة؟؟) علوم ا<لفية 

  !ما ھي أبعاد الموضوع في العالم ؟

آQف ا4صدارات التي تتوالي وعدد كبير من الھيئات البحثية وعلماء وھواه    
العالم يموج خارج منطقة الشرق ا<وسط في خضم ھذه ا<بحاث ويستفيد منھا وأجھزة 
ا<من القومي في دول عديدة تحجب نتائج ھامة ومفيدة ل�نسانية والغش التجاري يفرض 

. خ1قي في استغ1ل ا<بعاد العلمية لمفاھيم غيبية نفسه في ھذا السوق وأيضاً الغش ا<

ب ھذه الكلمات في وحتى نعرف حجمه وأبعاد وانتشار الموضوع في العالم يكفي أن نكت
طاقة الھرم ؛ طاقة ا<ھرام ؛ الع1ج بالھرم ؛ ا<ھرام الشافية ؛ ((أي محرك بحث 

وا4صدارات اQلكترونية  بيراميدولوحي وعلوم ا<ھرام بالعربية ستجد معظم المنتديات



) شمس النيل ( وموقع واحد علمي متخصص <ول جمعية لعلوم ا<ھرام في العالم 

سيصدم دھشتنا .. سيصدمنا حجم اQنتشار والتناول  Pyramid's Energyوبا4نجليزية 
الميتة أن الموضوع معروف عالمياً بكل اللغات وبكل مستويات التناول العلمي ونحن فقط 

كالعادة أو بحجم اھتمامنا بالبحث العلمي وبما يجري في معامل .. منطقة العربية في ال
العالم آخر من يعلم وآخر من يھتم بأن يعلم بما يعلمه معظم متوسطي الثقافة ومعظم طلبة 
جامعات العالم ونسبة كبيرة جداً من الناس العاديين في الصين أو البرازيل أو أوروبا 

لوم ا<ھرام وبدرجات متفاوتة تصل إلي أعلي مستويات العلم وأمريكا عن الھرم وع
 . والسرية

  

معظمنا سمع أن الشكل الھرمي يحافظ علي اللحوم وربما ينفي البعض بدون بحث    
علمي ومعظمنا سمع أن الھرم يحافظ علي شفرات الح1قة حادة وQ نعلم أن موضوع 

لي بيوت البراءات صرامة وشدة في الشفرات ھي براءة اختراع علمية مسجلة في أع
قضي عشر ) كارل دربال ( لعالم راديو إسمه ) براغ ( احترام المعايير العلمية في 

سنوات ليثبت للجنة البراءات ا<سباب العلمية لحفظ شفرة الح1قة تحت الھرم وبعدھا 
طاقة توالت ا<بحاث وأنفقت المليارات وانتشرت ا<ھرام في العالم ودخلت ھيئات ال

وا<كاديمية الروسية للعلوم واليابان وحتى انتشار علوم ) ناسا ( والھيئات البحثية الكبري 
ا<ھرام بقوة وجماھيرية في الھند ما زلنا نكرر تحذير دكتور مصطفي محمود الذي أطلقه 

احذروا فھناك اتجاه ( عقب أربع حلقات خاصة بعلوم ا<ھرام منذ سنوات طويلة قائ1ً 
ونحن أولي بأن يكون لنا ) جي بيراميدولو( ي في العالم اسمه علوم ا<ھرام علمي قو

 .)دور

 

 

< <<



  :الع�ج بالتأمل

 .ھو التفّكر، أو ھو محاولة إدراك ا<شياء عبر الحواس أو العقل: التأمل

ھي تمارين يقوم فيھا الفرد بتدريب عقله لتحفيز الوعي : وتدريبات التأمل   
المقابل على فوائد معنوية وذھنية وجسدية، وسنذكر أمثلة الداخلي، ويحصل في 

  .على ھذه الفوائد في ا<بحاث والدراسات بإذن D تعالى

ز انتباَھه على الشعور : مثال عن التأمل ُل أن يرك� التركيز على التنفس، فعلى المتأم�
 .دون التفكير في أي شيء آخر. بجريان الن�َفس داخل الجسم وخارجه

 .ونحوھا... تأمل في البحر أو في السماء أو في النجوم وھناك

  

وبناء على الدراسات وا<بحاث التي أجريت؛ فإن الع1ج بالتأمل يساعد في ع1ج أو 
 :التخفيف من ا<مراض التالية

 - السكر  -اQOم  -ضغط الدم  -أمراض القلب  -اQكتئاب  -  السرطان - الربو  -

تحسين الصحة النفسية وإدارة  -ل�ق1ع عن التدخين  -القلق  -القولون العصبي 
 .العواطف

المنشور في دورية جورنال أوف ذي أمريكان ميديكال  -وقد تضمن أحد ا<بحاث 
 ).٢٠١٤جويال وآخرون، (شخًصا إجماQً  ٣٥١٥دراسات شارك فيھا  -أسوسييشن 

ستبعاد تأثير شمل البحث في جميع أجزائه مجموعات ضابطة فعالة، ومن ثم أمكن ا
  .الع1ج الوھمي

وھو شعور  —يظھر تأثير الع1ج الوھمي عندما يتوقع ا<فراد أن تتحسن حالتھم 
وبناًء على ذلك  —ينتج في بعض ا<حيان عن مجرد مشاركتھم في الدراسة 

  .يتحسنون بالفعل

إQ أنه في وسع الدراسات التي تتضمن مجموعات ضابطة فعالة استبعاد تأثير 
  .ج الوھمي عبر مقارنة أثر الع1ج مع مجموعة أخرى لديھا توقعات مشابھةالع1



Meditation Is an Effective Treatment for Depression, 

Anxiety and Pain by Jeremy Dean. Psyblog. January 8, 

2014. 

  

الطبية، أن الع1ج " ذي Qنسيت"، نشرتھا مجلة ٢٠١٥وأعلنت دراسة جديدة عام 
من شأنه أن يكون بدي1ً فعاQً عن الع1جات " التأمل العميق"ذي يعتمد على ال

  .التقليدية المضادة Qنتكاسات اQكتئاب

  

من موقعه ] عبد الدائم الكحيل[وھنا مجموعة من ا.بحاث التي جمعھا ا.ستاذ 
 :"الع�ج بالخشوع" عن وھو يتحدث] ا�عجاز العلمي[الرائع 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-34-25/1846-2015-

11-01-15-18-07 

  

 :وھنا بحث من جامعة ھارفارد يشير إلى أن التأمل يخفف من التوتر والقلق

http://www.health.harvard.edu/blog/mindfulness-meditation-may-ease-

anxiety-mental-stress-201401086967 

  

تشير أن  ٢٠١٢دراسة عام   163نشرت وأما الجمعية ا<مريكية لعلم النفس فقد 
تقنيات التأمل قوية نسبيا للحد من التوتر والقلق والمشاعر السلبية، وتساعد على 

 .التعلم وتقوية الذاكرة

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2012-12792-001 

  

 :كارنيجي ميلون عن تأثير التأمل على الدماغ بشكل إيجابي وھنا بحث من جامعة

http://www.cmu.edu/news/stories/archives/2016/february/meditation-

changes-brain.html 



فائدة مع ذكر  ٢٠مقاQ عن فوائد التأمل، وذكر ) علم النفس اليوم(ونشر موقع  
 :ا<بحاث المتعلقة بكل فائدة

https://www.psychologytoday.com/blog/feeling-it/201309/20-scientific-

reasons-start-meditating-today 

  

 :وھذا بحث لجمعية القلب ا<مريكية عن فوائد التأمل لمرضى القلب

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeN

ews/Meditation-and-Heart-Disease-

Stroke_UCM_452930_Article.jsp#.Vuh0w0BH5Y4 

  

 :وھنا بحث لجامعة ھارفارد عن تأثير التأمل إيجابيا على الدماغ

 http://news.harvard.edu/gazette/story/2011/01/eight-weeks-to-a-better-

brain/ 

  

كما قام المعھد ا<مريكي لع1ج السرطان بعمل بحث عن التأمل شارك فيه أكثر    
شخص، ولوحظ أن التأمل يخفف ا4جھاد ومشاكل النوم، ويحافظ ) ١٣٠٠٠(من 

! دوQرا للفرد سنويا بدQ عن الطب الحديث ٣٠٠٠على الصحة ويوفر أكثر من 

المية تفيد بأن ا<مراض المرتبطة بالتوتر تكلف الشركات وأن منظمة الصحة الع
مليار سنويا بسبب التغيب عن العمل ونقص ا4نتاج، ) ٣٠٠(ا<مريكية على ا<قل 

 :وبالتالي فإن التأمل مھم في عالم الشركات

http://www.aicr.org/health-at-work/2015/035-december/haw-meditate-

your-way-to-health.html 

  

 :وھنا أبحاث متعددة عن التأمل

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_on_meditation 



 :التأمل ا:س�مي

ا4س1م لم يغفل ھذا الموضوع المھم، فأمرنا بالخشوع وبخاصة في الص1ة 
، بل ھو عملية تأمل فالخشوع في ا4س1م ليس تأم1ً عادياً . والعبادات والدعاء

مترافقة مع التفكير والتدبر وتذكر اOخرة ونسيان ھموم الدنيا، ويشمل العفو 
  .وذلك حسب ما أمرنا القرآن... والتسامح والتخلص من سلبيات المجتمع

  كيف نشخع H تعالى؟

من خ1ل التركيز والتفكير بمعاني . أفضل طريقة للخشوع تكون أثناء الص1ة
فعندما نقرأ آية صبر، .. نتلوھا، ونتأمل قدرة D تعالى وحكمته في خلقه اOيات التي

نعزم على الصبر والتحمل، وعندما نقرأ أو نسمع آية تأمرنا بالعفو والتسامح نعقد 
وعندما نسمع آية عذاب نتخيل نار ... العزم على أن نسامح اOخرين ونعفو عنھم
  ...D أبداً جھنم وعذابھا فنعقد العزم على أQ نعصي 

   

وھكذا نحن أمام عملية إعادة برمجة لحياتنا وعاداتنا، وتغيير شامل للعقلية المريضة 
حيث نعيد بناء ھذه العقلية على الحب وحب .. التي أثر بھا مجتمعنا وعاداتنا السيئة
وكل ھذا سوف يكسبنا محبة D وثقة الناس ... الخير والرحمة وا4خ1ص في العمل

  .من حولنا

. ولذلك فإن القرآن الكريم أمرنا بالخشوع واعتبره طريقاً للنجاح واستجابة الدعاء

ُھْم : (فھذه آية كريمة تؤكد أن الخشوع ھو أھم سبب Qستجابة الدعاء، قال تعالى إِن�
: ا<نبياء) [َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَھًبا َوَكاُنوا لََنا َخاِشِعينَ 

٩٠.[  

َواْسَتِعيُنوا : (قال تعالى.. والخشوع يمنحك السعادة والقوة والطمأنينة في الحياة
َھا لََكِبيَرةٌ إ�Qِ َعلَى اْلَخاِشِعينَ  1َِة َوإِن� ْبِر َوالص�   ].٤٥: البقرة) [ِبالص�

ناء أما إذا أردت أن تنجح في الدنيا واOخرة فعليك بممارسة الخشوع وبخاصة أث
) ال�ِذيَن ُھْم ِفي َص1َِتِھْم َخاِشُعونَ ) ١(َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن : (قال تعالى.. الص1ة

  ].٢- ١: المؤمنون[

ة الرائعة، عبادة الخشوع، وتعالج رھل تستفيد من ھذه العبا: واOن عزيزي القارئ
  ك H تعالى؟نفسك بأن تخشع H تعالى أثناء ص1تك وقراءة كتاب ربك، وخ1ل دعائ



أستاذ الطب النفسي  - ھاشم بحري / وھذه مقالة منقولة من موقع ا<ستاذ الدكتور 
 :بجامعة ا<زھر

منذ نعومة أظافري والجھل اQجتماعي ي1زمني لذلك لم .. يخلصك من الحزن   
أتخيل أن طبيعة عملي سوف تفرض علي التحدث في الميكروفون أمام الناس 

كما  - ا<بحاث العلمية مجاQً لعملي، لكن لسوء حظي أو حسنه خاصة أنني اخترت 
وھنا أصبت .. تفوقت؛ فتم اختياري <حاضر في المنتديات الدولية  -يراه البعض

وقد نصحني أحد الزم1ء .. بالتلعثم والخجل حتى فقدت القدرة علي النطق والتعبير
وأي ا<مراض يصلح !. لتأمل؟ماذا يعني الع1ج با.. فقلت.. ا<جانب بالع1ج التأملي

 له؟؟؟

  

بالتأمل في أمراض كثيرة كا<نفلونزا وضغط الدم والقولون العصبي وأغلبية    
 )إيوا(بوQية ) ماھارينسى(ا<مراض النفسية، قد توصل علماء أمريكيون في كلية 

النفسي ا<مريكية إلى أن التأمل واQسترخاء قد Q يعطيان ا4نسان ا4حساس با<مان 
فحسب، بل قد يبعدان خطر انسداد الشرايين وبالتالي خطر ا4صابة بنوبات قلبية أو 
سكتات دماغية، وتوصل العلماء إلى أن التأمل يقلل من النوبات القلبية بحوالي 

، واستند الباحثون في ذلك على دراسة على عينة %١٥والسكتات بحوالي % ١١
يين الرقبة لديھم وضغط الدم أيضا شخصا حيث يتم فحص سمك شرا ١٣٨تبلغ 

بواسطة الموجات فوق الصوتية؛ وذلك بعد إخضاع مجموعة منھم لجلسات تأمل 
دقيقة مرتين يومياً، كما استخدم بعض العلماء البريطانيين التأمل  ٢٠مرة كل منھا 

لع1ج المدمنين على الكحول والمخدرات، كما أثبتت ا<بحاث الفرنسية أن التأمل 
ن آQم الدورة الشھرية عند النساء، وأنه يستخدم كع1ج مساعد لحاQت يخفف م

 .العقم

 :التأمل في مصر

ولقد بحثنا عمن يستخدمون الع1ج بالتأمل في مصر ومن قاموا بأبحاث في ھذا    
 حتى التقينا بالدكتور ضياء الدين عادل محمد حسنى -وھم قلة في الحقيقة  -المجال 

4كلينيكي بالجامعة ا<مريكية وعضو منظمة ا4رشاد النفسي أستاذ علم النفس ا -
 :والذي حدثنا قائ1ً  -البريطانية 

بالنسبة للع1ج بالتأمل فھو لم يستخدم في مصر إQ كع1ج مساعد في بعض    
ا<مراض النفسية، ولقد استخدمت الع1ج بالتأمل مع بعض الحاQت التي كانت 



نة، ولكن قبل الحديث عن الحاQت التي شفيت تعانى من صدمات أو توترات معي
 :باستخدام الع1ج بالتأمل علينا أن نعرف أوQً ما ھو التأمل

التأمل ھو أحد أنواع الع1جات النفسية القديمة التي ظھرت في العصر الروماني،    
حيث كتب فص1ً  ١٩٠٠عام ) فرويد(وتتابعت علي مر العصور حتى وصلت إلى 

بالتداعي الحر أو (ذكر فيه جزئية التأمل من خ1ل ما يسمى ) 1ما<ح(في كتابه 
وھنا يستلقى المريض على ظھره ويسترخى ويغلق عينيه ويستدعى أية ) الطليق

خبرة مرت عليه سواء كانت سلبية أو ايجابية، ولقد استخدمنا ھذا الع1ج لدى 
حادثة وھو شخص تعرض لحادثة اعتداء جنسي حيث توقف ھذا الشخص عند ھذه ال

في الثالثة عشرة من عمره، وبدأ في التداعي الحر أو الطليق، ثم بدأ يلقى اللوم على 
والديه اللذين لم يؤمنا له الحماية الكافية واعتبرھما مسئولين عما حدث له، وبدأنا 

 .بع1ج حالته النفسية وع1قته بأبويه وأقرانه حتى شفى تماما من تلك الصدمة

ج بالتأمل يمارس بالفعل كأحد أنواع الع1جات النفسية السلوكية ولقد بدأ الع1   
في الفترة مابين ) جاكو بسون(وباحث أخر اسمه ) موينو(على يد باحث اسمه 

حيث تم  ١٩٨٥وحتى الستينيات، وبدأ يتطور حتى وصلنا إلى عام  ١٩٥٠
1فات استخدامه بالفعل في ع1ج الھستيريا التي ھي عبارة عن ظھور بعض اQخت

في الصوت وحركة الجسم، والتلفظ ببعض ا<لفاظ غير ال1ئقة، واستخدام التأمل في 
ع1ج ما يسمى بالشلل الھستيري الذي يحدث معه شد في مجموعة من المجموعات 

 :العضلية نتيجة صراع بين عاملين، العامل ا<ول

اQجتماعية، ولقد  ھو الفروق: ھو المعايير وا<عراف والمعتقدات، والعامل الثاني   
أخذنا مثاQً على ذلك ما يحدث للجندي في المعركة مث1ً حيث يصاب بعض الجنود 
بالشلل الھستيري فيقفون في أماكنھم وQ يستطيعون الحركة وQ مقاتلة ا<عداء، وأنا 
أؤكد على أمر ھام ھو أن الع1ج بالتأمل Q يستخدم كع1ج منفرد، وإذا كان 

يون قد استخدموه في ع1ج بعض ا<مراض فھذا Q يجوز طبياً الباحثون ا<مريك
<ن الع1ج بالتأمل ھو ع1ج تكميلي فقط وليس ع1جاً أساسيا، فھو Q يستخدم 
لع1ج السرطان ولكنه يستخدم لتقليل اQOم الناتجة عنه، وQ ا<نفلونزا وQ القرحة، 

ضى اQكتئاب والھوس ولكنه يستخدم كع1ج مصاحب لdدوية والعقاقير مع مر
وفقدان الترابط، ولقد استخدم الع1ج بالتأمل في ع1ج مرضى القلق والمرضى 
الذين يعانون من فوبيا ا<ماكن الضيقة والمغلقة والمرتفعات عن طريق استخدام 

 .استراتيجية التأمل التخيلي

  



بشدة؛ وھو ما ورغم قناعة البعض بالع1ج التأملي إQ أن ھناك أطباء يرفضونه    
أستاذة علم النفس من جامعة ا4سكندرية وزميلة  -تؤكده الدكتورة إيمان سرور 
أن الع1ج بالتأمل أمر خطير للغاية <نه من الممكن  -الكلية البريطانية للطب النفسي 

جداً أن يدخل المريض في حالة اكتئاب حاد ومزمن، فلو كان لدى الشخص تجربة 
ا <صيب باQكتئاب، ولو تعرض مث1ً لحادث اعتداء جنسي سيئة وركز تفكيره فيھ

وركز تفكيره فيه قد يصاب بانھيار عصبي؛ ولكي نطبق ھذا ا<سلوب في مصر 
Qبد من وجود تقنيات كبيرة جداً، وأنا أؤكد أن احتمال أن يؤدى ھذا الع1ج إلى 

 .%٥٠نتيجة عكسية قد تكون نسبته 

 :Qبد من التدريب الجيد للطبيب

أن الع1ج  -أستاذ الطب النفسي بجامعة ا<زھر  -بينما يرى الدكتور ھاشم بحري    
بالتأمل ع1ج عظيم ولكنه خطير خاصة مع المرضى النفسيين، وأنه ينبغي أن يتم 

 ٣لدينا  :تدريب الطبيب المعالج على ھذه التقنية جيداً قبل أن يعالج بھا، ويقول
ولى تعالج بالعقاقير الدوائية فقط وترى أن مدارس في الطب النفسي، المدرسة ا<

المرض النفسي ھو عبارة عن إفرازات كيميائية في الجسم فقط Qبد من ع1جھا 
فھي التي تؤكد على التحدث مع المريض واQقتراب : با<دوية، أما المدرسة الثانية

والتأمل ھو من مشاكله ومحاولة حلھا، أما المدرسة الثالثة فتجمع بين اQثنين معاً، 
أحد أشكال الع1ج التي يغوص فيھا المريض داخل أعماقه ليفرغ شحنته النفسية من 
الضغوط ولقد استخدم الھنود ھذه الطريقة وھى ما تعرف بالنيرفانا، أما الصوفية فقد 

، -أي أن ا4نسان يجعل نفسه متصالحة مع الكون كله   -أطلقوا عليھا مرحلة الوجد 
الطبيب أثناء الع1ج بالتأمل على النقاط السلبية كي يعرف أين  ومن المھم أن يركز

تكمن العقدة، ولكن من المھم أيضاً أن يشير إلى النقاط ا4يجابية في حياة المريض 
 .كي Q يصاب باQكتئاب أو اQنھيار

Hا4يمان با: 

 -أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس  -ويرى ا<ستاذ الدكتور طارق عكاشة    

أن الع1ج بالتأمل ھو قدرة ا4نسان على الھدوء والسكينة، يعنى أن يضع ا4نسان 
نفسه بعيداً عن مشاكله قلي1ً ثم يعود ليركز في المشكلة للوصول إلى حل لھا، ھذا 
إذا مارس التأمل دون طبيب، أما الع1ج بالتأمل في الطب النفسي فھو يزيد من 

روع ا4نسان، فلدينا في أجسامنا كم محدود من ا<فيونات المخية التي تھدئ من 
المخدرات وا<فيونات التي تساعد ا4نسان على التخلص من التوتر والحزن وتدمر 

، أما عن )خارج جسم ا4نسان(ھذه ا<فيونات إذا ما تم تعاطي مخدرات خارجية 



Hوالتفكر التأمل فھو يحافظ على نسبة ا<فيونات المخلوق بھا ا4نسان، وا4يمان با 
فيه وقراءة القرآن أحد أنواع الع1ج بالتأمل ولكن مع ا<سف Q نستطيع اQعتماد 
على الع1ج بالتأمل وحده <ن الطبيب النفسي Qبد أن يستخدم التأمل مع الع1ج 
الدوائي والنفسي والكھربائي والجراحي، على أية حال فالطب النفسي يطالعنا بجديد 

د نستغني عن كل ھذه الطرق في يوم من ا<يام ونستخدم ق: كل يوم، ومن يعرف
 .طرقاً جديدة أخرى

  

  

   



نباتات الزينة الداخلية في ا.ماكن المغلقة تحد من تلوث الھواء وبالتالي : دراسة
  :تقي من ا.مراض

  عماد النھار. د/ كتبه

   

الھواء، وذلك توصلت وكالة ناسا الدولية إلى أن النباتات داخل البيوت المغلقة تنقي 
  .م١٩٨٠عام 

قسم  –ثم جاءت دراسة أخرى تمت باQشتراك أيضا مع وكالة ناسا الدولية 
  ).عاما ٢٧قبل (م ١٩٨٩التكنولوجيا، وتم اQنتھاء من ھذه الدراسة عام 

   

  :ومن ضمن محاور الدراسة

بون نظام لتنقية الھواء في ا<ماكن المغلقة بالجمع بين النباتات المنزلية والكر - ١
  .المنشط

  .النباتات والتربة والكائنات الحية الدقيقة، والمياه: ا4نسان يتفاعل مع بيئته - ٢

   

أوضحت الدراسة أن ا<ماكن التي يكثر فيھا تلوث الھواء بسبب مصانع الغاز 
ونحوھا، وكذلك تلوث الھواء من ا<ماكن المغلقة يسبب ا<مراض، وكذلك تقرير 

من تشكيل المنازل الجديدة لھا درجات متفاوتة من % ٣٠ منظمة الصحة العالمية أن
م1زمة المباني "تلوث الھواء في ا<ماكن المغلقة، وھذه العوامل تساھم بظاھرة 

، وھذه النسبة تقل كثيرا في المباني المعرضة للتھوية الجيدة والتصميم "المريضة
  .الجيد

على أن الھواء في ا<ماكن  واOن معظم علماء البيئة والمؤسسات الحكومية يتفقون
ھو تھديد واقعي على صحة ا4نسان، فكيف يمكن حل مشكلة التلوث ھذه  المغلقة

  التي تسبب ا<مراض؟

   



وضع نباتات الزينة في ھذه ا<ماكن، حيث : الحل اQقتصادي لتلوث الھواء الداخلي
حت الدراسة إن عمليات التمثيل الضوئي وغيرھا تدفع ھذا التلوث بإذن D، واقتر

  .نبات البابونج وا<قحوان وزنبق الس1م خاصة

   

  :التاريخ القديم

 * Qقوافل العرب مث1 كانت تفضل المبيت في مناطق ومواقع وتضاريس معينة، و
وكان من .. تبيت في أخرى بحجة تسببھا با<مراض وسوء الطالع ومس الجان

  .لمبيت فيھا أو نصب خيامھم فوقھاالمعتاد أن يراقبوا المناطق المفضلة لحيواناتھم ل

حين يقررون بناء  -نفس الفكرة تقريبا نجدھا لدى الرومان الذين كانوا يعمدون * 
إلى ترك المواشي ترعى في المكان لفترة قبل أن يذبحوھا لفحص  -مدينة جديدة 

  .أكبادھا وأمعائھا وم1حظة مدى تأثرھا ببيئة المنطقة

ن لdرض كمخلوق حي يضم شرايين وتقاطعات أما الصينيون فكانوا ينظرو* 
، وھذه التقاطعات يمكن )تبنى فوقھا المنازل ومراكز اQستشفاء الخاصة(مميزة 

  .تمثيلھا حاليا بخطوط الطول والعرض بالنسبة للكرة ا<رضية

وكان الفراعنة يبنون ا<ھرامات وا<ضرحة بحيث تتعامد مع اتجاھات ا<رض * 
  .العضوية من التعفن بداخلھا ا<ربعة وتمنع المواد

: سنة بقولھم) ٤٠٠٠(الصينيون والھنود سبقوا علماء العصر الحالي منذ أكثر من * 

ھناك بعض البيوت التي تسبب المرض بسبب طريقة تصميمھا، وھناك بيوت تسبب 
  .الراحة والشعور بالسعادة

تكونوا أكثر نشاطا ضعوا في البيت نباتات الزينة ل: ويقولون أيضا منذ ذلك الزمان* 
) ٤٠٠٠(والعلم وا<جھزة بعد ! وحيوية، وأن ھذا من شأنه أن يحمي من ا<مراض

  !عاما أكدت ذلك

فقد استشاره الخليفة المعتضد .. يعرف معظمكم قصة الرازي مع مستشفى بغداد * 
فأمر الرازي أن ) وھو اQسم القديم للمستشفى(باH في موقع بناء بيمارستان جديد 

وبعد أيام عاد للكشف على قطع .. لق في كل ناحية من بغداد قطعة لحم طازجةُتع
اللحم فأشار على الخليفة أن يبنى المستشفى الجديد في الموضع الذي قل فيه تعفن 

  .اللحم



وبھذا ا4جراء الذكي يمكن القول إن الرازي Q يعود له الفضل فقط في تشخيص 
وتأليف كتاب الحاوي الذي عد مرجعا (الحصبة والجدري وا<مراض التناسلية 

بل وأيضا الموافقة على علم البيئة ) للطب في أوروبا حتى القرن الخامس عشر
  !والطب الوقائي

   

  :إضافة

ق أن ا<جھزة ال نفى أن يكون للنباتات تأثير على الصحة، وصدّ بعض الجھّ    
ا<مراض المحمولة وغيرھا من الجمادات التي Q روح فيھا أنھا تسبب 

بإذن D  -والحقيقة أنه حتى النباتات تصدر موجات قد تضر أو تنفع ! والسرطانات
  .بحسب النبتة وصحتھا -تعالى 

   

  :المراجع

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/LAI/LAI2.php 

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073015.

pdf 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/OzoneWeBreathe/ozon

e_we_breathe2.php 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/OzoneWeBreathe/ozon

e_we_breathe3.php  

   

  اء وكالة ناسا زراعة النباتات في الفضاء؟لماذا يحاول علم

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/plants_

in_space.html 

   



من النباتات ا.خرى " الطاقة"النباتات يمكنھا أن تقوم بسحب : دراسة ألمانية
 !للقيام بعملية البناء الضوئي

  عماد النھار. د/ كتبه

   

باكتشاف جديد يثبت ) Bielefeld University(قامت جامعة بيليفيلد ا<لمانية    
أن النباتات يمكنھا أن تعتمد على مصدر بديل للطاقة من خ1ل غيرھا من النباتات، 

أنه ] أوQف كروز[يشرف عليھم البروفيسور  وأكد أعضاء فريق البحث الذي
وللمرة ا<ولى يتم اكتشاف أن النباتات يمكنھا امتصاص عملية التمثيل الضوئي من 

 alternative(النباتات ا<خرى، وكذلك امتصاص المصدر البديل للطاقة 

source of energy.(  

مجھرّيًا؛ Qحظوا  وقد وجد العلماء أنه عند زراعة الطحالب الخضراء وم1حظتھا   
أن الطحالب عندما تواجه نقصا في الطاقة؛ فإنھا تأخذ الطاقة من جاراتھا، وھذا 
اQكتشاف يثبت أن النباتات يمكنھا أن تعتمد على مصدر بديل للطاقة من خ1ل 

  .غيرھا من النباتات

  .ھذا البحث قد يكون له تأثير كبير في علم الطاقة الحيوية: وتقول الجامعة

قد يكون ھذا أيضا دQلة على وجود التخاطر النباتي كما تم : بعض المتابعين وقال
  .إثبات التخاطر الحيواني في تجارب سابقة

   

وبالرغم من وجود الكثير من ا<بحاث والدراسات التي تثبت نجاح الع1ج بالطاقة    
ومنھا دراسة على الفئران بعد زرع السرطان فيھا وقد أثبتت تقوية جھاز المناعة 

مما يثبت أنه حقيقة وليس وھما، وكذلك ع1ج  وتخفيف حدة السرطان عند الفئران، 
ضعف جھاز المناعة وتخفيف ا4يدز والتعب  العديد من ا<مراض البشرية ومنھا

كما تم نشر ا<بحاث [الناتج عن سرطان البروستات وع1ج بعض ا<مراض النفسية 
فھذه ].. science dailyفي العديد من المج1ت العلمية الموثوقة ومنھا مجلة 

ت الدراسة تؤيد ما جاء في التجارب البشرية، وأن تبادل الطاقات موجود في الكائنا
  .الحية



  

   

  :مصدر البحث من موقع الجامعة ا<لمانية

http://ekvv.uni-bielefeld.de/blog/uninews/entry/algae_can_draw_energy_from 

  

  : science dailyالبحث منشور في المجلة العلمية 

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121120121913.htm 

  

   



ممن حضروا  شخص ٤٠٠تمت على (إحصائية الطاقة الحيوية 
  ):دورات الطاقة عند مختلف المدربين

  

  .نساء% ٨٠رجال و% ٢٠ :جنس من ملؤوا نموذج ا�حصائية

  

  :العمر

عاما  ٥٠و ٤١بين % ٢٤ //عاما  ٤٠و ٣٠بين % ٤٨ //عاما  ٣٠أقل من % ١٥
  .عاما ٥٠أكبر من % ١٣ //

  

  :المستوى التعليمي

 //ماجستير % ١٧ //جامعة % ٥١ //دبلوم % ١١ //الثانوية وما أقل % ١٠

  .دكتوراه% ١١

  

  :المنھج الطاقي

% ٣٢ //الريكي % ٩ //برانيك ھيلنيغ % ٧ //قوة الموجات % ٤٣ //كيوبي % ٩

  .مدارس أخرى

  

  :نسبة ا�يمان بھذا العلم

  .قوية جدا% ٤٣ 

  .قوية% ٤١ 

  .محايد% ١٠ 

  .قليلة% ٤ 

  .Q أومن به% ٢ 



  .نعم% ٨٦ :الجسديةا6ستفادة في الناحية 

  

  .نعم% ٨٧  :ا6ستفادة في الناحية النفسية

  

  .سلبي% ١// Q يؤثر % ٢// إيجابي % ٩٧ :تأثير علم الطاقة على التفكير

  

  .Q% ٩١ ھل وجدتم في المدرب ما ينافي العقيدة؟

  

  .سلبي% ٢// لم يؤثر % ١١// نعم % ٨٧ ھل علم الطاقة قربكم من � تعالى؟

  

% ٢// لم يؤثر % ١١// نعم % ٨٦ الطاقة أثر في الحياة ا.سرية إيجابيا؟ھل علم 

  .سلبي

  

  .لم يؤثر% ١٨// نعم % ٨٢ ھل علم الطاقة أثر في الحياة الوظيفية إيجابيا؟

  

  .نعم% ٦٠ ھل استخدمتم ھذا العلم في معالجة ا7خرين؟

  

  :نتائج التحسن عند المرضى لمن عمل في المعالجة

  .بدون تحسن% ٢قليلة، % ١٣متوسطة، % ٤١عالية، % ٤٤

  

  .Q% ٩٩ ھل أخبركم المدرب بأن الطاقة تغني عن ا.ذكار؟

  

  .Q% ٩٩ ھل أخبركم المدرب أن الطاقة تغني عن الرقية؟



  

ھل أخبركم المدرب أنه 6 يستطيع التشخيص إ6 إذا كنتم غير محصنين؟ أم أنه 
  6بد من التحصين عند كل وقت؟

  .لم يخبرنا بشيء بھذا الخصوص% ٢٤ي كل وقت، التحصين مھم ف% ٧٥

  

ھل أخبركم المدرب أن ما يحصل لنا ھو بسبب الطاقة ا�يجابية والسلبية أم أن قدر 
  � تعالى ھو ا.صل والطاقة سبب كبقية ا.سباب؟

أن المدرب يقول أن الطاقة سبب فقط وأن قدر D ھو ا<صل، إQ : قالوا الجميع
  .المصوتينمن  شخص واحد فقط

  

  ھل تطمحون لتعلم المزيد من علم الطاقة؟

  .نعم% ٩٤

  

  ما قولكم في أصل علم الطاقة الحيوية؟

أصله نظيف من الخلل العقدي وتم مؤخرا إدخال ا<مور الشركية في بعض % ٣٩
  .المناھج فقط

  .الخلل العقدي موجود في أصله ولكنه تم تنقيته من قبل المسلمين% ٢٢

 .Q أعلم% ٣٩

   



  :في المجال الدنيوي والع�جي تحريم ما أحل �

الجرأة على تحليل ما حرم D تعتبر تعد وظلم عظيم، وإذا كان في قطعيات  
وقْد َذَكَر الدين وضرورياته فھو تشريع من دون D وھو نوع أعده العلماء كفرا، 

اِطبي أن� ھذا ِمَن اQعتداءِ  �m��a��f��e���d���c��b �لقوِل Dِ  ١ا4ماُم الش�

s�r��q��p� � �o�� �n�� ml��k��j��i��h��gl]ُه ِمَن ]٨٧: المائدة ، كماَ أن�

، وُرِوَي ]١٤٠: ا<نعام[ �me��d��c��b��a��`��_ l �اQفتراِء لقولِِه 

ِبي� : َعْن َعِدي� ْبِن َحاِتٍم َقالَ  َيا (: - �-َوِفي ُعُنِقي َصلِيٌب ِمْن َذَھٍب، َفَقالَ  �أََتْيُت الن�
، َفَطَرْحُتُه، َفاْنَتَھْيُت إِلَْيِه َوُھَو َيْقَرأُ ُسوَرَة َبَراَءَة، )َعِدي� اْطَرْح َھَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقكَ 

��mَفَقَرأَ َھِذِه اOَْيَة  �¯� �®��¬� �«��ª���©��¨l ]التوبة :

ا لَْسَنا َنْعُبُدُھْم، َفَقالَ : َحت�ى َفَرَغ ِمْنَھا، َفقُْلتُ ] ٣١ ُموَن َما أََحل� Dُ : (- �-إن� أَلَْيَس ُيَحر�
َم Dُ َفَتْسَتِحل�وَنُه؟ ُموُنُه، وُيِحل�وَن َما َحر� . ٢)َفِتْلَك ِعَباَدُتُھمْ : (- �-َبلَى، َقالَ : قُْلتُ ) َفُتَحر�

نيا واOِخر ٌة كبيرةٌ فيِ الد� ة، َو<ِن� فمسألُة الت�حريِم شيٌء َصعٌب عظيم، َتلَحقُُه َمْسُؤولِي�
لُُه ُيعَتبُر ممْن  ا4ِفتاَء بياٌن لُحْكِم Dِ في َمسألٍة ُمعي�نة، فإن� الذي ُيفتي ِمْن َغيِر ِعْلٍم ُيَؤھ�

 Dِ أَ وَكَذب علَى ا الفقيُه �تَجر� بُعوه، وأم� ، وكذلَك ُيعَتبُر ُمغِوياً َوُمِض1ًّ لَِمن ات�
يٍء حتى� َيعلَم المسألَة بالت�فصيل، فالُحْكُم علَى الشيِء المجتھُد ف1 يُمِكُنُه ا4فتاُء بش

ِر المسألِة بالكاِمِل حتى� يتسنى� الُحْكُم َعليھا،  ِره، أْي Q ُبد� ِمْن َتَصو� َفْرٌع َعْن َتَصو�
وبعَد ذلَك فإن� المجتھَد المخِطَئ لُه أَْجر واِحد، والمجتھُد المصيُب لُه أجران، قال 

فتحريُم ما أَحل� Q ُDَ َيْنقُُص درجًة في ا4ثِم َعن : (عثيمين رحمُه D الشيخ ابن
م D، وكثيٌر ِمْن َذوي الغيرِة ِمَن الن�اس؛ تجُدھم يميلون إلى تحريِم ما  تحليِل ما حر�
أحل� Dُ أكثَر ِمْن تحليِل الحرام، ِبعكِس المتھاونين، وِك1ھُما خطأ، ومع ذلك؛ فإن� 

ليَل الحراِم فيماَ ا<صل فيِه الِحل� أھوُن ِمْن تحريِم الح1ل؛ <ن� تحليَل الحراِم إذاَ تح
لْم َيتبي�ن تحريُمه فھو َمبني� علَى ا<َصل وھَو الِحل، ورحمُة Dِ سبحانُه سبقت 

ه أضيُق وأَشّد، وا<ص َن تحريُمه، و<ن� م إ�Q ما َتبي� ُل أْن غضبه؛ َف1 يمِكُن أْن نحر�
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َن الت�حريم عِة حتى� َيتبي� ُد؛ <ن� . تبقَى ا<موُر علَى الحل� والس� أما� فيِ العباداِت َفُيشد�
َنُه الش�رع  .٣)ا<صَل المنُع والت�حريُم حتى ُيبي�

ي�ةِ  لمذاھبِ البعض لولقد انتشَر في زماِننا تحريم  ا<ُخرى المختلفة  والطرق الِطب�
ب�يُة الموجودةُ كثيرة، منھا ماَ  المنتشرةِ  ة، والمذاھُب الط� على وجِه الُكرِة ا<رِضي�

ب� الُيوناني والصيني والھندي والِع1ُج بالمثل  ، )ھوميوباتيك(يتعل�ق با<ْدوَيِة كالط�
ة،  ِة العصبي� مِن والبرمجِة الل�غوي� لوِك والن�فس َكَخط� الز� ومنھاَ ما ومنھاَ ماَ يتعل�ُق بالس�

اقِة  غِط  والموجات كالع1ج بالمغناطيسيتعل�ُق بالط� يني�ة والِع1ِج بالض� وا4بِر الص�
ُح  ة، وكل� يوٍم َتتفت� ٍة وعقلِي� والمَساِج وا<َلوان، ومنھاَ ما ھو متعل�ٌق بتماِريَن رياِضي�

ياًّ جديد   .فُهاً لم َنُكْن َنعرِ ُعُيوُننا أكثُر فنكتِشُف ِعْنَد الَبشِر َمذھباً ِطب�

مون ليسوا بعلماء مجتھِدين، بل بعضھم لْم ُيصن�ف وبعض ممن ھؤQء الذين يحر� 
صاتِھم، وتراُھم ُيفُتوَن في كثيٍر ِمَن  أنه ممن يِحق� لُه ا4فتاء، ولَيَس ذلَك ِمْن تخص�

َم ذلك من ا ٍة وQ أَحق�ي�ة، ومن حر� لعلماء المجتھدين تجد أنھم ا<شياِء ِب1 علٍم وQ أَھل�ي�
ل، بل حكموا عليه كما ُعِرَض عليھم من  موه بشكل مفص� لعوا على ما حر� لم يط�

  .بركائز غير صحيحة عن ھذا العلم بعض ا<عوان أو المستفتين

َم أي� مذھٍب أو طريقٍة حتى� يكوَن فقيھاً مجَتِھداً ويعلََم  ف1 يجوُز <حٍد أْن يحر�
ماِع أو أَخِذ بالت�ماِم وال ِد الس� ِريقة ِبالت�أصيِل والت�فصيل، Q بمجر� َكماِل ماِھي�ة ھذِه الط�

ُرِق فعليِه أْن  ِفْكرة، َوَمْن أراَد ِمَن الفَُقھاِء المجتھِديَن أْن يحُكَم ِبَشْيٍء علَى ھذِه الط�
ريقة، ثم� ُيعل�  ُق على ما َوَرَد فيھا َيعَمَد إلَى ُكُتِب المسلميَن التي َتشَرُح ھذِه الط�

َبِب الش�رعي لِلت�حريم إن كان يرى حرمتھا، أْو عليه أْن يحضَر  بالت�حريِم والس�
ة ِبنْفِسِه لدى من ُيمارُسھا من المسلمين؛ ثم ُيفتي ُھناَك بماَ ُھَو حراٌم  الجلساِت الِع1جي�

  .ولماذا

فٌك وافِتراٌء واعِتداٌء على Dِ سبحانُه أما� ماَ يتقوله غيُر الفُقھاِء المجتھديَن فھذا إَ 
مين َيِجُد ِعنَدُھم من أسباب تحريِم . وتعالى وعلى ديِنه ُل لحاِل ھؤQِء المحر� والمتأم�

  :المذاھب الطبية ا<خرى مايلي

لُه ُعقولُھم بأن� ھذا َقْد يكوُن ِع1جاً أو  -)١ أنھ�م َوجُدوا شيئاً جديداً علَيھم ولْم َتَتقب�
 ً ُموهُ َشرعاً، وعقولنا ليست  سببا كونيا للع1ج، َفdِن� ُعقولَھم لْم َتقبْلُه حر�

بمعيار، فكم من أشياء استنكرتھا عقول أجدادنا غدت اOن حقائق علمية 
فمث1ً مسارات الطاقة الحيوية في جسم ا4نسان والتي يعتمد عليھا   .واضحة
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، لم ُتثبت حقيقتھا إQ في )سنة ٦٠٠٠(نظام ا4بر الصينية منذ آQف السنين 
القرن الماضي بعد اختراع جھاز قياس فارق الجھد الكھربائي واستعماله 

  .على الجسم

عون أنه لم يثبت لديھم  -)٢ بعضھم قد يتقبلون الفكرة الجديدة عليھم، لكنھم يد�
مونھا بالتجربة أن ھذه أسباب كونية للع1ج ، وفي الحقيقة ھذا سببه فُيحر�

جروا عليھا أبحاثاً كافية، وبدQً من طلبھم البحث وا4ثبات فإنھم أنھم ھم لم ي
  .يسارعون إلى ا4نكار والتحريم

ب� الَغربي  -)٣ ائِد والمعموِل بِه لديِھم أQَ وھَو الط� بي الس� أن�ه مخالٌِف للمْذَھِب الط�
ب� الحديث، فيرون أن الطب الحديث حجة على ما سواه،  ى بالط� أو ماَ ُيسم�

ل شيء ينكره المنتسبون للطب الحديث ف1 يقبلون به، وھذا ك1م Q ُيقبل وك
فالطب الحديث خصٌم للمذاھب الطبية ا<خرى، فكيف  شرعاً وQ عق1ً،

بل يجب إلى اQستماع لجميع ا<طباء العدول من  يكون أيضاً َحَكماً وقاضياً،
والحكم  للفصلواQط1ع على تجاربھم وحججھم جميع المذاھب الطبية 

  .بينھا

َج بعضھم أن أصل ھذه المذاھب الطبية مبني على عقائد فاسدة، وما  -)٤ وتحج�
  :ُبني على باطل فھو باطل، والجواب على ذلك من وجھين

نقول كيف عرفتم أن� ھذه المذاھب الطبية أصولھا عقائد  :الوجه ا<ول
ع لھذه فاسدة؟ Q يوجد غير جواب واحد، وھو أنھم رجعوا إلى بعض المراج

المذاھب والتي أل�فھا وثنيون فوجدوا أن� بعضھم ذكر أن� أصول ھذه المذاھب 
وثنية، وبناًء على ك1م ھذا الوثني الذي أل�ف المرجع؛ بنى المنِكُر حكمه أن� 
ھذا المذھب الطبي أصله وثني، لكن ھل ھذه الطريقة صحيحة في ا4فتاء؟ 

بنى عليه ا<حكام الشرعية؟ رسول D ھل ك1م ھؤQء الوثنيين أمر يقيني تُ 
، ولذا Q يجوز لنا بناء أي ٤اق ا4سرائيليات وQ نكذبھأمرنا أن Q نصد�  �

حكم شرعي على ما نقرأه من ا4سرائيليات، فكيف بمن يصدق ك1م 
الوثنيين ويبني على ذلك أحكاماً شرعية؟ ھذا وD أشنع وأشد جرما من 

ما نقرأه من أصول عقائدية لھذه العلوم والمذاھب  إن� . تصديق ا4سرائيليات
الطبية ليس من الشرط أْن يكون ھذا ھو أصلھا فع1ً، فقد يكون لھا أصل 
ف مع الزمن، مثل ما حدث مع التوراة  صحيح غير مرتبط بعقائدھم لكن�ه ُحر�
وا4نجيل، أصلھما وحي من D وك1مه، ثم تم تحريفھما من ِقبل البشر، فھل 

ل تحريفھما على أن� ُكل� شيء فيھما باطل وأن� أصلھما فاسد والعياذ باH يد
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س وتنّزه  بل إن� القرآن تم تأويله . عن ھذا القول �تعالى ربي سبحانه وتقد�
بمعاٍن وتفسيراٍت فاسدة وشركية من ِقَبل بعض الفرق الضال�ة؛ فھل يعني 
ذلك الطعن في صحة القرآن حاشاه ك1م ربي عن أي نقص أو طعن، ف1 
يمِكُن التسليم بتاتاً بأن ھذه المذاھب الطبية المختلفة أصلھا فاسد أو أن� 

 .اطلةمصدرھا عقائد ب
ھم استقوا ھذه العلوم والمعارف أن� بلو افترضنا صحة ك1مھم  :الوجه الثاني

من شياطين وعبادات شركية ووثنية، ففساد المصدر ليس من الشرط أن 
يكون مؤدياً إلى فساد المعلومة، بل إن� الشيطان لعنه D لما عل�م أبا ھريرة 

َما : (�، فقال أبو ھريرة )َيْنَفُعَك Dُ ِبَھاَدْعِني أَُعل�ْمَك َكلَِماٍت : (قال له �

m��u��t��s: إَِذا أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسي� : ، َقاَل الشيطان)ُھَو؟

y��x���w���vl��]َك لَْن َيَزاَل َعلَْيَك ِمَن ]٢٥٥: البقرة ، َحت�ى َتْخِتَم اOَيَة، َفإِن�

َك َشْيَطاٌن َحت�ى ُتْصِبحَ  سول )Dِ َحاِفٌظ، َوQَ َيْقَرَبن� لم يستنكر ھذه  �؛ فإن� الر�
ھا <ن� مصدرھا الشيطان، ومعلوم أن� الشيطان عدو مبين  المعلومة وصد�

حريص على إغواء ا4نسان وإيقاعه في حبائله، وتزيين  لبني آدم، كما أنه
 D لم يستنكر  �البدع والمنكرات للمؤمنين، بالرغم من كل ذلك فإن رسول

ھا   �وقال <بي ھريرة  �المعلومة <نھا في أصلھا صحيحة، ولذلك أقر�

ُه َقْد َصَدَقَك َوُھَو َكُذوبٌ ( ا من ِقبِل ، فا<صل في العبادات إقرارھ٥)أََما إِن�
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التجربة  ، وا<صل في العلوم الدنيوية ثبوتھا عن طريق�الرسول 
المنضبطة بالشرع مھما كان مصدرھا، والناظر في التاريخ يرى أن علماء 
المسلمين قد أخذوا بعض العلوم الدنيوية المفيدة وطوروھا رغم قراءتھم أن 

عود إلى آلھة ا4غريق أصلھا يشوبه كفر وفساد، فالطب اليوناني ُيقاُل أن�ه ي
، لكن )ُيدعى بإله الدواء(وابنه اسكلِْبيوس ) ُيدعى بإله الشفاء(مثل أبوللو 

ه  ھذه اQدعاءات لم تمنع المسلمين من تعل�م الطب اليوناني بعدما اكتشوا أن�
عبارة عن حقائق علمية ثبتت عن طريق التطبيق، وأصبح العالم ا4س1مي 

وقد تحدث عنه ( على نظرياته في ع1ج البشرية <كثر من ألف سنة معتمداً 
حتى ظھور اQستعمار والطب  )ابن القيم رحمه D في زاد المعاد وغيره

بل إنك لو تمعنت النظر إلى ع1مة الثعبان والكأس الموجود على . الحديث
الصيدليات وا<دوية اOن لعلمت أن الطب الغربي لم يخُل كذلك من عقائد 

فھذا العصا يقال إنھا <سِكلِْبُيوس إله الدواء عند ا4غريق،  وأصول فاسدة،
والجناحان رمز للطيران <نھم كانوا يعتقدون أن� اسكلبيوس مراسل بين آلھة 

كذلك لو طبقنا قاعدة ما بني على باطل فھو باطل على . السماء وبين البشر
ائم على إنكار الطب الغربي الحديث لبطل تماماً بالكامل لعلمنا يقينا أنه ق

أشياء مسل�مة ُعِرفت بالتواتر عبر التاريخ البشري؛ وثبتت لدى الكثير 
بالتجربة والبرھان لكن� أجھزة الطب الغربي لم تستطع اكتشافھا فأنكرھا، 
والصواب أن� كل� ما تثبُت فائدته سواء من طب� قديم أو حديث نأخذه ونعمل 

  .به، وما يثبت خطؤه نرده ونتجاھله

٥(-  Q مين أن� ھذه العلوم الطبية تبحث في الغيبيات، وھذا زعم بعض المحر�
فوا لنا ما ھي ھذه الغيبيات شرعاً، ثم اشرحوا لنا كيف  يجوز، فنقول لھم عر�

لم أجد في المذاھب الطبية  أناأن� ھذه العلوم الطبية تبحث في ھذه الغيبيات، 
قة التي قرأت عنھا ما يبحث في أي شي ء غيبي، بل كلھا أمور المتفر�

ملموسة محسوسة، َعلَِمھا البعض وجھلھا آخرون، ويمكن تعليمھا <ي 
شخص يريد ذلك، بل ويمكن صناعة أجھزة حديثة للقياس بأنظمة وطرق 

 .المذاھب الطبية ا<خرى
ذھب آخرون إلى أن� كل ھذه العلوم ا<خرى مجرد تخي1ت وخداع من الجن  -)٦

موھا، فنقول لھم على ما والشياطين، يعني فقط أوھا م وخرافات ولذا حر�
دت لكم ذلك أم مجرد أوھام وتخي1ت  بنيتم قولكم ھذا؟ ھل ھنا تجارب أك�
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ئات اQOم الموجودة في الصيدليات  منكم أنتم، ثم لماذا لم تقولوا مث1 أن� مھد�
عبارة عن تلبيس من الجن وإيحاء وليس بتخدير فعلي كما تزعمون مع 

<خرى؟ ما ھي معاييركم للتفريق بين تخييل الشيطان وخدعه العلوم ا
حوا لنا ھذه المعايير  وأوھامه وبين الحقائق العلمية وا<سباب الكونية؟ وض�

  .ثم لنطبقھا على الطب الحديث وعلى جميع المذاھب الطبية ا<خرى

مين بعض ا<خطاء العقدية أو الشرعية في المذاھب  -)٧ وجد بعض المحر�
خرى، وبدQً من إيضاح ھذا الخطأ فإنه قام بتحريم وتجريم ھذه الطبية ا<

العلوم كاملة، وھذا Q ُيعقل وQ يجوز، الطب الحديث لم يخل من أخطاء 
عقدية أو شرعية، لكن لم يجز لنا تحريمه بالكامل، فھناك من يعتقد الشفاء 

 D ن> Hو ھ �في بعض ا<طباء، أو في بعض ا<دوية، وھذا شرك با
ُم ھذا الخطأ  الشافي وا<طباء وا<دوية مجرد أسباب ع1جية، لكننا ھنا نحر�
م الطب الحديث كله، المستشفيات في العالم مختلطة  العقدي وحده وQ نحر�
باخت1ط غير جائز شرعا بين الرجال والنساء، وأصبح ا<طباء الرجال 

أصبح  يكشفون على المرضى النساء ويلمسونھم ب1 ضرورة، وكذلك
الطبيبات يكشفن على المرضى الرجال ويلمسونھم ب1 ضرورة، وكثير من 
ا<طباء يختلون بممرضتھم خلوة غير شرعية، فھل ھذه ا<خطاء الشرعية 
ُغ لنا تحريم الطب الحديث كله، أم تجعلنا نطالب ا<طباء بتجنب ھذه  تسو�

س الشيء ُيقال ا<خطاء الشرعية فقط ب1 تحريم لكامل العلم والطريقة؟ نف
عن المذاھب ا<خرى، فيجب تحديد الخطأ العقدي أو الفقھي وتجنبه، وليس 

 .تحريم كامل المذھب الطبي
العلم لم يصل ونقول أن : يقول المحرمون أيضا بأن العلم لم يثبت ھذا ا<مر -)٨

إلى ذروته حتى اOن ليثبت كل شيء، فالعين والحسد والمس والسحر لم 
Oت الكثيرةيستطع العلم حتى اQولكن ھناك طرق ! ن تشخيص ھذه الحا

يعرفھا المتخصصون بالرقية وفي ھذا المجال فيستطيعون بإذن D معرفة 
ا<عراض والرؤى وغيرھا فيعرفون التشخيص، وكذلك علم الطبائع 
وا<مزجة Q يوجد حتى اOن جھاز يكشف ا<مراض وطبيعة ا4نسان مثل 

يستخدمون أصابع أيديھم في ساعد المريض الخبراء في ھذا الطب الذين 
فحتى اOن لم يستطع ا4نسان اختراع ! لمعرفة جميع أمراضه وعلله وطبعه

وھو (ھذا الجھاز الذي يشخص التشخيص الدقيق أو يعرف طبعه ومزاجه 
فلم يصل ! مثل أصابع ا4نسان الخبير) علم الطب العربي أو الطب اليوناني

ى ا<مور بشكل يقيني، بل ھناك تجارب ُيبنى العلم إلى ذروته للحكم عل
فھي ) بعلم أو بتجربة(عليھا وقد Q ُيعرف لھا الدليل العلمي، فكل ما ثبت 

 .معتبرة ما لم تخالف شريعتنا ا4س1مية
  

بتاريخ  حفظه D –عبد العزيز الطريفي / الشيخ: اطلع على ھذا الفصل ووافق عليه
  .ھـ ١٤٣٧جمادى ا<ولى  ١٢

   



  :الخاتمة

   Qفقد ألف خبير فقه اللغة الدكتور عبد الصبور شاھين كتابا عن أضرب ھنا مثا ،
أصل الخلق واستشھد ببعض الكتب المتكلمة في أصل الخلق، فرد عليه الدكتور 

لم تحسن اختيار الكتب والمصادر، وQ تستطيع أن تحكم فيھا بين : "زغلول النجار
طيع أن تحكم فيه فلماذا تدخل فيه؟ لقد خضت الصواب والخطأ، وموضوع Q تست

، والدكتور !"ودخلت تخصصا ليس من تخصصك! أرضا ليست بأرضك
ھذه "أو " ھذا رأيي وفھمي"المتخصص في اللغة Q يرد على ا<سئلة إQ بقوله 

  "!!كتبكم وما نقلته منھا

مباشرة  فإذا كنت أخي الكريم لست من أھل ھذه العلوم فاتركھا لغيرك أو خذھا   
من المتخصصين الثقات المسلمين، وQ تعتمد على الكتب التي Q تعرف منھجھا ھل 

فمن كان معلمه كتابه؛ كان "ھي صحيحة أو خاطئة وأنت Q تستطيع أن تحكم فيھا، 
  ".خطؤه أكثر من صوابه

وأرجو أQ تستعجل الحكم على العلوم القديمة أو الحديثة، والعبرة ليست في    
قادمة من  -وخاصة الطب والتقنية  –ھذه العلوم، فأكثر العلوم الحديثة  ا<صل في

  المشركين في الغرب، فلماذا Q ُتنكر؟

    Q1والعنب والتفاح طيب ح1ل، وإذا تخمر صار حراما، ثم إذا تخلل صار ح
  طيبا، فإذا كانت العبرة با<صل فلماذا يكون الخمر حراما وأصله حQ1؟

 –تين الحيواني والذي يكون من عظام الحيوانات أو شحوم الخنزير ولماذا الجي1   

 D ؟ وھو قرار مجمع  - أكرمكمQ1ت الدوائية حQوالمستخدمة في صناعة الكبسو
الفقه ا4س1مي بجواز استخدامه في الكبسوQت الدوائية وتناوله رغم أن أصله 

  !حراما قذرا؟

يات ولم يأمر النبي صلى D عليه وسلم والرقية في الجاھلية كانت فيھا شرك   
  .بتركھا كلھا، بل أمر بحذف الشرك الذي فيھا فقط

ابتعدوا عما 6 شأن لكم فيه، : أيھا المحّرمون ب� علم و6 اط�ع صحيح   
وابتعدوا عن غير تخصصكم، واتركوا العلم .ھله، وإياكم وا�رھاب الفكري بأن 

وابتعدوا ! شيء من الشرق أو الغرب حراما تجعلوا كل شيء حراما وأن أصل أي
فقد أضحكتم عليكم المتعلمون، وجعلتم كتاباتكم .. عن التصّحر الفقھي والعلمي

  .دلي� واضحا على جھلكم، فاحذروا أن تحرموا ما أحل �

   



  :المصادر والمراجع

 .المصادر والمراجع المذكورة في الكتيب -

 .الخبراء والمدربينالدورات التي درستھا عند الكثير من  -

  .ل�عجاز العلمي في القرآن والسنة –عبد الدائم الكحيل / موقع ا<ستاذ -

  

 


