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  :المقدمة

    C رب العالمين، والص9ة والس9م على أشرف ا.نبياء والمرسلين، نبينا الحمد
  .إلى يوم الدينمحمد صلى ? عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان 

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

  .}وما أوتيتم من العلم إM قلي9{

فمنھم من رفضھا  العلوم إلينا نحن المسلمين وخاصة العرب،من  وانتقلت كثير   
من صواب  بحجة أنھا قادمة من المشركين، ومنھم من تقبلھا تقب9 تاما بكل ما فيھا

وافق مع منھج أھل السنة ، ومنھم من أخذھا ووضع لھا ا.سس ا�س9مية لتتوخطأ
  .والجماعة

ى لنا مقاMت وكتب تحارب ھذه العلوم حربا قوية، ولقد اطلعت عل توخرج   
أو العلوم ا.خرى كالبرمجة ) التنويم ا�يحائي( فيما يخص ھذا الكتيببعضھا سواء 

أو غيره، ووجدت أن ھذه الكتب ية العصبية أو الطاقة الحيوية أو الفراسة اللغو
ل والمقاMت ذكرت أمورا لم أرھا في خ9ل مسيرتي في جميع ھذه العلوم من خ9

  .نجميع من دربوني من عرب أو عجم، مسلمين وغير مسلمي

التي  غير الصحيحة وأيضا لم أجد من واجه ھذه المقاMت أو بين بعض ا.مور   
وبحثت في مواقع ا�نترنت عن ردود على ذلك ذكرت فيھا لتصحيح المفاھيم، 

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

  ).على ا.قل في عالمنا ا�س9مي(المناھج التعليمية الموجودة 

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

أخذ دورة أو دورتين أو ث9ثة أو من فحك منھا من تعمق في ھذا المجال، ة يضعد
ن يتكلم في ھذا العلم كأنه متخصص، بل ه ذلك .9 يؤھلفخمسة في مجال معين 

يطرح ا.مر على المتخصصين ممن مارسوا وتعلموا وتوسعوا ليكونوا ھم الذين 
اك كل شيء، والعلم حتى اLن يحكمون على مثل ھذه ا.مور، فالعقل M يستطيع إدر

لم يوجد لھا تفسير و أمور M تزال محيرة ، بل ھناكلم يصل لذروته ليثبت كل شيء
وھناك أمور لم يستطيعوا كشف أجھزة  ي مجال الطب أو الفيزياء أو غيره،سواء ف

�ثباتھا وتشخيصھا مثل العين والحسد والسحر، وM حتى قراءة ومعرفة ھذه 
الموجات الضارة الممرضة الصادرة من ا�نسان أو الحيوان بل وأخطرھا .نھا 
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كما قال النبي محمد صلى ? عليه وسلم  – تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر
  .9 يحكم على ا.مر إM خبير مطلع ممارس، ف - في الحديث

، غير المعتمدة ينقل من المصادر السيئة فقطفي مواقعھم ومقاMتھم فبعضھم    
وبعضھم يجمع ما خالف ديننا ويظھره كأنه ھو ا�ثبات على ض9ل ھذه العلوم 
والمعارف، وبعضھم أخذ بعض المقاطع وفسرھا كما يھوى، وبعضھم أخذ جزء من 

نه M ض المقاطع الصوتية أو المرئية ليؤيد رأيه وترك المقطع المكمل فحذفه .بع
يوافق ما يريد الوصول إليه، وذكروا مرتكزات للتحريم M توجد في المناھج التي 

  .جدت لنبقى في دائرة الح9لنتعلم منھا أو أننا يمكننا حذفھا إن وُ 

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

  .أننا نأخذھا كعلم دنيوي بحت M صلة له بالعقائد أص9 الصحيحة، أو

     

البسيط يء من البساطة والطرح البحثي والعلمي فرأيت أن أوضح ھذه ا.مور بش   
بحكم تخصصي في مثل ھذا المجال، مع طرح بعض التساؤMت ليجيب عليھا 

، مع التأكيد على مؤلفو ھذه الكتب وأصحاب ھذه المواقع ليراجعوا أنفسھم قلي9
رابط أخوتنا ا�س9مية وما أمرنا به ديننا الحنيف، فلسنا نكفر مثل بعض الجھال 

ن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كمن تكلم في م: لمتعالمين الصغار، ولكننا نقولوا
نتذكر أن النبي صلى لالطب من غير ا.طباء، ومن تكلم في الرقية من غير الرقاة، و

? عليه وسلم تقبل الرقية من الجاھلية والتي كان فيھا من الشرك لكنه رد الشرك 
جاھلية، فقال النبي صلى ? عليه وسلم عندما سئل فقط ولم يرد كامل طرق رقى ال

ولم يلزمھم النبي صلى ? عليه " M بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا"عن رقى الجاھلية 
حذف ما فيه شرك فقط يُ وسلم بالرقية من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، بل 

M9هذھ قبطن نأ يغبنيو ،لو كان ھذا ا.مر مليء بالشركيات، وليكون ا.مر ح 
  .ةثيدحلاو ةميدقلا مولعلا عيمج ىلع ةدعاقلا

أسأل ? تعالى التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا ف   
  .الباطل باط9 ويرزقنا اجتنابه

  

  عماد النھار. د/ محبكم في ?

  ھـ١٤٣٧جمادى اLخرة  ٨                                
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  ما ھو التنويم ايحائي؟

التنويم : أو ما يدعوه البعض خطأ باسم) Hypnosis(ا�يحائي التنويم    
، تمثل )Trance(المغناطيسي، ھو حالة مرحلة ما قبل النوم، تشبه الغيبوبة الخفيفة 

بحيث تجعلك تصل لدرجة  ؛ھذه الحالة درجة من الوعي M تماثل الوعي الطبيعي
  .عالية من التركيز

واع  :قسمينإلى العقل  -ومنھم الدكتور طارق الحبيب  –علماء النفس يقسم    
، وعقل باطن أو غير واع وھو ما M -  وھو ما ندركه بالحواس الخمس -  مدرك

 - وسبحان ? -.... يظھر لنا كعمل القلب والرئة والتنفس وعمليات الخيال وا�بداع

ـ في " العالمية الموسوعة العربية"وجاء في ، العقل من قوة خيالية مبدعة ما لھذا
ال9َوْعي مصطلح في علم النفس لوصف ": طن، وھو العقل البا"وعيال9"مصطلح 

ور في عقول الناس دون العمليات العقلية وا.فكار والتصورات والمشاعر التي تد
  .ىانتھ." إدراك منھم

جأة ھل مررتم يوما بالحالة التي تدركون فيھا ف: فلو سألنا الذين يقودون السيارة   
تركزوا كليا على الطريق في ا.ميال ا.خيرة؟ فإن في  مولأنكم قد انغمستم بالتفكير 

بينما تقومون بھدوء ) العقل الباطن(ھذا الوضع استلم المھمة العقل ال9واعي 
  .بالتركيز على تجاربكم الداخلية

ھل تذكر أول التجارب والمحاوMت لقيادتك للسيارة؟ كان كل شيء : ومثاM آخرا   
تشغل السيارة، وكيف تحرك مقود السيارة، ومتى منصب على التركيز في كيف 

وكلھا بوعي تام وتركيز، ولكنك اLن تفعلھا دون التركيز .... تضغط على الفرامل
  .فيھا أبدا، فأنت تفكر في أمر آخر لكن عقلك الباطن ھو الذي يتصرف

ھل تذكرين أول تجربة لك في الطبخ؟ فالتركيز على كمية الطعام : ومثال للنساء   
الملح والبھارات عالية جدا وكلھا تقام بوعي واضح، لكن مع مرور الزمن والخبرة و

فتقومين بكل المطلوب دون تركيز واضح، .ن ھذه ) مھارة ب9 وعي(أصبحت 
  .البرمجة تخزنت في عقلك الباطن

  .وسنأتي للحديث عن العقل الباطن أو العقل ال9واعي Mحقا بإذن ?

الرسائل ا�يجابية  التركيز والوعي وإدخالاMسترخاء وھو فالھدف من التنويم    
للعقل الباطن، وبعض المعالجين يستخدمون بعض ا.جھزة البسيطة لتحديد درجة 

  .اMسترخاء قبل وأثناء وبعد جلسة التنويم
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  ھل التنويم ايحائي ھو التنويم المغناطيسي؟

  عبدالرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي. د /المجيب

  ھيئة التدريس بجامعة الملك خالد عضو

  

  :السؤال

ما حكم التنويم المغناطيسي في الع9ج الطّبي؟ علماً أن دراسة التنويم المغناطيسي 
وقد قرأُت فتوى أنه حرام؛ على أساس أنه ، المنھج الدراسي في الطبمن  اجزء

نفسية M  يتعلق بالجن، وقرأت أيضاً عن ھذا الع9ج كثيراً، وكله يترّكز على أمور
  .ع9قة لھا بالجن والسحر

  

  :الجواب

  :الحمد C، وبعد

  :يمكن إيجازه فيما يلي

  ).التنويم ا�يحائي(أن المسمى الصحيح لھذا التنويم ھو ) ١(

أن بعض الفتاوى التي صدرت في حكم التنويم المغناطيسي إنما كانت بناًء على ) ٢(
، )المغناطيسي(ويم ا�يحائي ممارسات غير صحيحة، وغير داخلة في مسمى التن

فا�خبار بالغيبيات واستعمال الجن ينكرھا من يمارس ھذا النوع من أطباء 
  .ومختصين

مجال علمي معروف، ومھمته الع9جية ) المغناطيسي(أن التنويم ا�يحائي ) ٣(
  .معروفة، وله قواعد وأسس، وتحقق به إنجازات طبية معروفة

منه إقناع المريض بالع9ج الذي كان يرفضه في  أن التنويم ا�يحائي يراد) ٤(
أحواله اMعتيادية، وكذلك ُيراد من ھذا التنويم تشكيل قناعة جديدة إيجابية لدى 

  .المريض حتى يتجاوز قناعاته السلبية

عند ا.داء، وھذه ) المغناطيسي(أن ھناك ممارسات اختلطت بالتنويم ا�يحائي ) ٥(
محرمة، فبدا للناس منھا أن ھذا التنويم محرم،  رالممارسات احتوت على أمو

من ) السيرك(والحرمة إنما جاءت من الممارسات M من التنويم كما يحصل في 
  .استعمال السحر والشعوذة

أن التنويم ا�يحائي باعتباره نوعاً من المعالجة يمكن أن يستخدم في الخير ) ٦(
يعتمد على مشروعية ھذه الفكرة أو ويمكن أن يستخدم في الشر، فا�قناع بفكرة ما 

  .و? أعلم. عدم مشروعيتھا، فإن كانت الفكرة حسنة جازت المعالجة وإM ف9
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  :تاريخ التنويم ايحائي

تعرف ا�نسان على ھذه الظاھرة منذ آMف السنين، فقد عثر على مصادر    
الطب ا�غريقي تاريخية مكتوبة تدل على استخدام ھذا العلم عند الفراعنة وفي 

كما أعاد الطبيب فرانز ، وأمريكا الجنوبية وعند اليابان والطب الھندي) اليوناني(
كما استخدمه الطبيب لوبارو بوتيه في  ،أنطوان مسمر اكتشافه في العصر الحديث

وأول عملية جراحية استخدم فيھا التنويم في  ،التخدير وذلك قبل اكتشاف الكلوروفوم
ي التخدير الموضعي يضا استخدم فأو م،١٨٢١فى اوتيل ديو عام التخدير كانت بمش
عام  ول من استخدمه في ھذا المجال الطبيب آرثر تيرنرأسنان وفي مجال طب ا.

صرحت الجمعية ا.مريكية لع9ج بعض الحاMت  م١٩٥٨ وفي عام م،١٨٩٠
  .باستخدام التنويم ا�يحائي

ووجه  الحديث حيث أحدث ثورة علميةيعتبر التنويم من أعظم اكتشافات العلم    
محدودة مما أدى لظھور علوم التنمية البشرية الغير ا.نظار نحو القدرات العقلية 

الشخص المنوم بكافة أشكالھا وذلك اعتماداً على القدرات الھائلة التي يظھرھا 
 التحكم بالعقلالھيمنة ومما أكد وجود بؤرة في العقل الباطن قادرة على ، إيحائيا

 .تدعى النقطة الحاكمة والجسد والظواھر وا.مراض وأعراضھا

اعندما يوحى لشخص منوم  :مثال    dبأنه خ9ل التنويم سيتعرض لجسم ساخن  إيحائي
�يحاء االباطن استجاب لھذا  هفستجد أن عقل في يده، ويؤدي إلى حرق جلدي

) المستفيد( للمنوموظھرت أعراض حرق كاملة على المنطقة الجلدية التي أوحي 

مع أن الجسم الذي ي9مس  ،بأنھا تعرضت للحرق وكأنه تعرض فع9ً لeصابة
  !مث9) الشخص الذي يمارس التنويم( مالمنطقة سيكون يد المنو

وأما من يقول بأن علم التنويم ا�يحائي علما جديدا فقد خالف الصواب، وندعوه    
 .ليبحث من جديد في تاريخ ھذا العلم
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  ما شروط التنويم ايحائي؟

الشخص ( المستفيدالشرط ا.ساسي لنجاح عملية التنويم ا�يحائي ھو ثقة  -
 .بالمنوم وارتياحه بالتعامل معه) الخاضع للتنويم

أو على  التنويم المغناطيسي أن يكون طبيبً يجب على الشخص الذي يمارس ا -
اط9ع كبير بالطب البشري والنفسي وذلك للوقوف على أسباب المرض 
وتحليل شخصية وسلوكيات المريض وبعدھا يتم اتخاذ القرار باتباع تقنيات 

 .التنويم للمعالجة

على القيام بأعمال )الشخص الذي تحت تأثير التنويم( المستفيدM يمكن إجبار  -
ه، مث9 نطلب منه أن مبادئه ومسلماتو خارج نطاق M يرغب القيام بھا أ

  .خارج نطاق مبادئه ومسلماته ھا، فإنه لن يتقبلھا .ن)التدخين( يتقبل السجارة

، )الخاضع للتنويم(عند إعطاء ا�يحاء بالتخيل يجب معرفة ما يحبه المستفيد  -
فقد أطلب منه تخيل أنه أمام البحر لكنه قد M يتقبل .نه يعاني من خوف من 

  .مث9البحر 

من الناس حول العالم % ٩٠حسب دراسات وأبحاث منظمة الصحة العالمية فإن    
غير قابلين وM يستجيبون للتنويم كما أن % ١٠لديھم القابلية للتنويم ا�يحائي ونسبة 

ا.شخاص ا.كثر قابلية لeيحاء ھم ا.طفال وذلك لقدراتھم الكبيرة على الخيال 
على الغالب أو عرضوا لمعاملة سيئة في طفولتھم والجموح والبالغين الذين ت

  : المصدر -ة تعرضوا لظروف قاسي

https://books.google.com.sa/books?id=5f_GBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ar  

الباطن وليس  المستفيدوقوة التأثير تكمن في عقل  سھلة،أسلوبه طرق التنويم و   
قوة المنوم وقدراته الخارقة وذلك .ن المنوم مجرد وسيط يرشد الشخص الخاضع 
للتنويم على الطريق للشفاء أو التخلص من العادات الغير مرغوبة بالرجوع إلى 

ع9ج ا.مراض ذات ا.سباب لم يستطع إذا ولذلك فإن التنويم المغناطيسي  ،أسبابھا
البحتة فھو قادر على التأثير جزئياً على البؤرة الحاكمة في  )العضوية( الفيزيولوجية

قادر على معالجة السلوكيات فھو وبالتالي  ،العقل الباطن كما سبق وأشرت
 ع9ج ا.مراض الفيزيولوجية اية إلى جانب الع9ج النفسي وأيضً وا.مراض النفس

فيزيولوجية أي بمعنى آخر ا.مراض الناتجة عن الغير ا.سباب ات ذ )العضوية(
ويمكن استخدامه كمعالجة ، نفسيةوالحاMت ال )السيكوسوماتية ا.مراض( صدماتال

  .تصرفاته وردات فعله، عواطفه، إضافية للمريض للتأثير في أفكاره
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  ھل ھناك آثار جانبية للتنويم ايحائي؟

يجب أن نذكر أن التنويم M ينجح في كل الحاMت بنفس الدرجة، كما أنه M يغني    

  .عن الجراحة والتدخل الطبي واMستشارة الطبية

  :ويجب عدم تطبيقه مع الحاMت التالية

 .إM من قبل متخصص –مرضى الصرع  -

 .ا.مراض العقلية الشديدة -

  

إذا كان على يد متخصص  والتنويم ا�يحائي آمن وليس فيه من تأثيرات سلبية   

الدوار، وھذه  –، ولكن قد تحدث بعض ا.عراض الجانبية مثل الصداع مؤھل

  .التأثيرات تزول بعد الجلسة بوقت قصير غالبا
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 ما فوائد التنويم ايحائي؟

على تخفيض ضغط عقلي مما يساعد الجسدي والعور جميل باMسترخاء ش -
 .الدم ويساعد في استرجاع النشاط

غضب واMنفعال يساعد في التخلص من التوتر والقلق والتغلب على ال -
 .ض حدة نوبات اMكتئابيوتخف

 .متذكر والتخيل وتزيد مھارات التعلتحسن بعض القدرات كال -

كما أن ا�يحاء ا�يجابي يساعد الشخص في تقييمه للمشاكل وأھميتھا  -
 .تھاومواجھ

التغلب على المعوقات التي تعيق التواصل مع اLخرين ويؤدي إلى شعور  -
 .نم واMتزاداخلي بالس9

 .ةعلى مقاومة الشخص ل<مراض العضوييحسن من النفسية وينعكس ذلك  -

  

وقد ذكر موقع الصحة ا�يرلندية بأن الممارسين والمعالجين يقولون بأن نسبة    
ممن % ٩٢وع بحثي في المملكة المتحدة أن أو أكثر، ووجد مشر% ٩٠نجاحه 

عھد ا�يرلندي حضروا جلسات التنويم ا�يحائي يوصون اLخرين بتجربة ذلك، والم
في حاMت % ٨٠للع9ج بالتنويم ا�كلينيكي والع9ج النفسي قال بأن نسبة نجاحه 

  ).www.irishhealth.com/article.html?con=432:  المصدر( .ا�ق9ع عن التدخين

 نحدث الوسائل للتخلص من الوزأحيفة دايلي ميل البريطانية أنھا صنفتھا صو   
يحاء للمريض بأن منة ومضمونة وتقوم على ا�آة يووصفتھا بأنھا وسل ،الزائد

شراھته تسبب له التعب وبأنه يخفف من الكميات المتناولة يومياً وحتى يوحى 
  .للبعض بخضوعھم لعملية شفط دھون أو ربط معدة

تتألف من  مجموعةسة تمت في جامعة فري ا.ميركية لوأحدث التطبيقات ھي درا   
من مساحة فروة % ٣٠ن بنقص شديد في الشعر بنسبة ومصاب اشخص )٢١(

ست وتمت متابعة المتطوعين .كثر من  ،أشھرث9ثة مدة الدراسة كانت  ،الرأس
تطوعين الذين من الما شخص )١٢(وكانت النتيجة إيجابية فقد نما شعر  ،سنوات

من  )%٧٥(يحائي إلى جانب الع9ج الطبي بنسبة وصلت إلى استخدموا الع9ج ا�
  .أشخاص حدث لھم نمو تام للشعر )٩(و ،فروة الرأس

ع وفنون ا�قناع، واستخدمه علوم التسويق وتحسين مھارات البييستخدم اLن في و   
ذان بحيث يتم برمجة المستفيد بعض المعالجين أيضا في شحذ الھمة عند سماع ا.

  ...أن يعظم ا.ذان ويترك كل شيء في يده ويتجه للمسجد أو يستيقظ من النوم



١١ 

 

  :بعض الجمعيات والجامعات

  :إضافة إلى ما ذكر من مراجع في الصفحة السابقة؛ إليكم التالي

علم النفس ا.مريكية أن التنويم ا�يحائي كان مثيرا للجدل من قبل،  رابطةذكرت    
ولكنه اLن أثبت نجاحه في ع9ج العديد من الحاMت النفسية وا�ق9ع عن التدخين 

  .وتخفيف اMLم

  http://www.apa.org/topics/hypnosis: المصدر

  

  :القسم الصحي –ھامبشاي  جامعة نيومر عرفته ونفس ا.

http://unh.edu/health-services/ohep/complementaryalternative-

health-practices/hypnotherapy 

  

  :الدولية أيضا وتقدم فيه خدمة تعلم ھذا العلم بنظام التدريب عن بعد بيرشام وجامعة

http://www.bircham.edu/hypnotherapy.html 

  

ذكرت أنه مفيد Mستخدامه لع9ج بعض  –القسم الطبي  –ميشيغان  امعةوج
  :سلوكيات ا.طفال أيضا

http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/hypnosis.htm 

  

وقامت كلية لندن للتنويم ا�كلينيكي بشراكة مع جامعة غرب لندن بتقديم دورات 
  .معتمدة من قبل الجامعة

  

  :المراجع والمصادر وا.بحاثوالكتابين التاليين فيھما الكثير من 

https://books.google.com.sa/books?id=zI1FP41wGb0C&prints

ec=frontcover&hl=ar 
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https://books.google.com.sa/books?id=5f_GBQAAQBAJ&print

sec=frontcover&hl=ar 

  

حتى M  بالنقل التالي وھناك الكثير من الجامعات والمراكز العالمية ولكني أكتفي
  .نطيل

  

  :AIAH للتنويم ايحائي الرابطة الدولية ا)مريكية

لطرق التنويم  بجمع العديد من الخبراء ووضع منھج ممتاز قامت ھذه الرابطة   
لع9ج العديد من ا.مراض العضوية والنفسية عن طريق وطرق  وشرح استخدامھا،

في مجال الصحة العضوية والنفسية،  لتنويم ا�يحائي ليستفيد منھا كل من يعملا
  :ا.مورومن ضمن ھذه 

  .ا�دمان  .سرعة الدراسة والحفظ

  .فقدان الشھية  .بالذنب والخجلالشعور 

نقص اMنتباه واضطراب فرق النشاط 
  .للكبار

الخوف من النحل والعناكب ومختلف 
  .الحيوانات

  .كثرة إسراف المال  .شرب الخمر

  .التھاب المفاصل  .الغضب

  .الحزم الزائد  .مكافحة الشيخوخة

  .التبول الليلي  .السيطرة على القلق

  .الثقة بالنفسضعف   .الرھاب اMجتماعي

  .السرطان  .تكبير الثدي

  .التركيز  .ذكريات سلبية

  .الخوف من ا�بر والحقن الطبية  .التجشؤ
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  تقوية الطاقة  .ا�مساك

  .قلق اMمتحانات  .عسر القراءة

  .الخوف من ا.ماكن الضيقة أو المغلقة  .اضطرابات الھضم

  .الخوف من المرتفعات  .الخوف من المواجھة

  .اللياقة البدنية  .وعدم المسامحةالحقد 

  .السرعة في الشفاء من ا.مراض  .تساقط الشعر

  .ارتفاع ضغط الدم  .البواسير

  .سلس البول  .ضعف الصبر

  .ا.مان الداخلي  .العقم غير المبرر

  .صعوبة تعلم لغة معينة  .ا.رق

  .تعزيز القوة الرياضية  .ألعاب الدفاع عن النفس

  .قضم ا.ظافر  .النسيان والتذكر

  .الكوابيس  .تصلب ا.عصاب

  .تقوية الشعور ا�يجابي  .السيطرة على ا.لم

  .الرغبة الجنسية  .الحساسية تجاه الناس

  إدمان التسوق  ا.داء الجنسي

  طنين ا.ذن  إدمان تناول السكر

  مھارات الكتابة  زيادة أو نقصان الوزن
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  :ممراحل النو

 

بالنوم يمر المخ بأربع مراحل من حيث الذبذبات التي تنطلق من عندما يھم أحدنا     
  .ةفي الثانية الواحد) أشواط( المخ وتقاس بعدد الدورات في الثانية

ا ا وعيً وھي عندما يكون ا�نسان واعيً ) والصح( دورات سريعة: مرحلة بيتا -
  .اتامً 

 ،النوم مباشرةدورات أبطأ من ا.ولى، وھي المرحلة التي تسبق : مرحلة ألفا -
 .ةوتسمى النشو

 ).غير العميق(أبطأ من الثانية، وھي الدخول في النوم : مرحلة ثيتا -

 .وھي أبطأ الجميع، وھي مرحلة اMستغراق في النوم وا.ح9م: مرحلة دلتا -

 

ثبت أن العقل الباطن يستجيب مع اMقتراحات ) ألفا( وفي ھذه المرحلة الساكنة   
وھذه ا�يحاءات مثل ما نقوله .نفسنا أو ،موf المعالج أو المن لى عليه من قبلالتي تم

أنت ممتاز وقد "أوMدنا من رسائل سواء كانت إيجابية أم سلبية، فلو قلت Mبنك مث9ً 
له ) رسالة( أنت بذلك توحيف وأخذت تشجعه وترفع معنوياته "أعجبتني في عملك

وھذه  ،...حالة الفشل وا�حباط في -  أيًضا - وينطبق  ،...بأنه على قدر المسؤولية
اMقتراحات المستمرة في حياتنا M تقف، ابتداًء من حديث النفس، وحديث الناس 

وعندما نرى في التلفاز منظراً خg9باً وعبارة جميلة .... وحديث ا�ع9م والدعايات
 ھذه رسالة للمشاھد أن تركيا جميلة،) ھذا وغيره الكثير يوجد في ربوع تركيا( كـ

  .إذاً ھي دعوة إلى السفر والترحال.. وMبد من زيارتھا

ھذا العلم قد ضرب بأطنابه في أصقاع المعمورة، واستعمل في الع9ج لكثير من    
الحاMت المرضية النفسية والعضوية، بل واستخدم في الطب بشكل واسع وله أفرع 

، بالتنويم ايحائيالع(ج ، أو التنويم الع(جيفي كثير من جامعات العالم يسمى 
واستخدمه بعض أطباء ا.سنان بدMً عن التخدير في ع9ج ا.سنان مث9ً، وفي 

، والبعد عن بعض السلوكيات التحكم با.لم وفي التوقف عن التدخين والمخدرات
  .ةالسيئ
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  :-ستاذ الدكتور جابر القحطاني في جريدة الرياضالمقال ا)ول ل

http://www.alriyadh.com/711445  

 !قيسكن ا.لم ويھدئ القل ...التنويم المغناطيسي

والتنويم المغناطيسي حالة ، الع9ج بالتنويم المغناطيسي أحد ع9جات الطب البديل 
حالة التنويم ھي وھذه الحالة أي ، شبيھة بالنوم تستخدم علمياً في ع9ج المرضى
والمنوم المغناطيسي ھو الشخص  .ظرف مؤقت ينطوي على تغيير انتباه الشخص

وھناك أدلة علمية تشير إلى فائدة التنويم المغناطيسي إذا تم علي  .المستخدم للتنويم
أظھر العلماء أن حالة التنويم المغناطيسي جزء طبيعي من  .أيدي محترفين أكفاء

 .ان النفسية واMجتماعية والبدنيةلھا تأثيراً في تجارب ا�نسالسلوك ا�نساني وأن 

  :التنويم ا�يحائي

ربما كان أشھرھا استخدام ا.وامر  ،ھنالك عدة وسائل لتنويم شخص آخر   
المباشرة التي تنطوي على توجيه إيحاءات بسيطة تكرر باستمرار وبنفس نبرة 

 ،تباھه على شيء أو نقطة ثابتةيطلب المنوم من الشخص اLخر تركيز ان .الصوت
 .ثم يطلب منه أن يسترخي وأن يتنفس عميقاً ويدع جفنيه يثق9ن ثم يغمضان ،كبقعة

ويستخدم كثير من المتخصصين وسائل لفظية وغير لفظية تدعى با�يحاءات أو 
 .وتھمل ھذه الوسائل عادة تركيز اMنتباه على شيء ما .اMستقراءات غير المباشرة

دون أن يطلب من المريض  ،شخص إلى لغز عقلي أو قصة يرويھا المنوميستمع ال
وإنما يوحي إليه بذلك بصورة غير مباشرة وھو يروي  .اMسترخاء أو إغ9ق عينيه

  .لكن M تتغير خطوات المعالجة بالتنويم ،أو يعرض لغزه ،قصته

  :ظواھر التنويم

د يشعر الشخص المنوم فق ،تختلف طبيعة تجربة التنويم من شخص إلى آخر   
 .أو يقظته ،بتغييرات في درجة وعيه وإبداع خياله أو تفكيره

با�مكان إحداث تغييرات بدنية داخل الجسم بواسطة ا�يحاء كالتغيرات في    
  .سريان الدم وضغط الدم ومقدار ا�حساس بالبرودة والحرارة

مثل  ،ع9ج مرضاھم يركز بعض المحترفين على ظاھرة تنويمية معينة في سياق   
إذ غالباً ما يلجأ الناس  .تمكين بعض ا.شخاص المنومين من تذكرة تجارب منسية

وذلك بطردھا من  ،بعد معاناة تجربة مريعة أو مؤلمة إلى كبت ذكرى تلك التجربة
 .وفي بعض ا.حيان تؤثر الذكريات المكبوتة في سلوكھم العادي .أفكارھم الواعية

مث9ً خ9ل الحرب العالمية الثانية أصيب  .ل من العلل العقليةوقد ينجم عنھا أشكا
وقد تمكن ا.طباء باستخدام  .الجنود أحياناً بفقدان الذاكرة بفعل بعض تجاربھم

التنويم المغناطيسي من مساعدة مرضاھم على استرجاع ذكريات تجاربھم وتخفيف 
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المرضى من استرجاع  وتمكن .حدة التوترات العاطفية التي تراكمت على مر الزمن
  .صحتھم

 
 

 :تجربة قد يشعر معھا الشخص بتغييرات في درجة وعيه

أي الرجوع بالمنوم  ،ھناك ظاھرة تنويمية أخرى تنطوي على النكوص في العمر   
عندھا  ،وفيھا يوصي الطبيب أو المعالج المريض بأنه في سن معينة ،إلى سن مبكرة

مث9ً إن أوصى  .داث وقعت له في تلك السنقد يتذكر المريض أو يعيش ثانية أح
فقد يبدو المريض وكأنه  .المعالج إلى المريض بأنه اLن في سن السابعة من العمر

وبھذه الوسيلة قد  ،يتكلم ويتصرف بل ويفكر كما لو كان في السابعة من عمره
 ،يتسنى للمرضى تذكر حوادث ومشاعر ربما كان لھا بعض الصلة بحالتھم الراھنة

 ،ما يتسنى للمريض إعطاء تفسير جديد لوضعه بفعل اكتسابه معلومات إضافيةك
  .وازدياد قدرته على مجابھة المشاكل ،وبعد نظر

يعتقد المرضى أحياناً لدى تلقيھم أمراً من المنوم بأنھم يعيشون في حقبة ماضية    
 .وقد يشعرون بأنھم عادوا إلى القرون الوسطى أو ذھبوا إلى القرن القادم ،أو قادمة

بأنھا دليل على تناسخ  ،وربما فسر غير المدربين من المنومين مثل ھذه التغيرات
لكن معظم المھنيين المتخصصين يعتبرون ھذه التخي9ت  .ا.رواح عبر الزمن

  .مستقب9ً  مجرد أضغاث أح9م M صلة لھا بالواقع ماضياً أو

  :وجوه استخدام التنويم المغناطيسي

ساعدت وسائل التنويم المغناطيسي الحديثة العلماء على زيادة فھمھم لعقل    
ويستخدم التنويم اليوم  .ا�نسان وجسمه أو التمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ

ويستخدم  .نفسيوالع9ج ال ،وطب ا.سنان ،وM سيما الجراحة ،في ا.بحاث والطب
وكان التنويم المغناطيسي موضوعاً للبحث وأداة له في  .أحياناً في القضايا القانونية

وأجريت  ،وصيغت اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية ،دراسات كثيرة
دلت على أن تنويم ا.طفال أسھل عادة من تنويم  ،بحوث حول قابلية الناس للتنويم

يستخدم بعض ا.طباء  .تنويم الذكور وا�ناث على حد سواءالكبار وأنه من الممكن 
إذا كان عصبي المزاج أو شاعراً  ،التنويم المغناطيسي مسكناً لتھدئة قلق المريض

كما يستخدم  ،أو ينعدم تماماً  ،ويھبط إحساس بعض المرضى با.لم بعد التنويم .بألم
با.لم خ9ل عملية  بعض ا.طباء التنويم العميق مخدراً حتى M يحس المرضى
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كما يستخدمونه لتخفيف قلق المرضى في دور نقاھتھم في  .أو عملية توليد ،جراحية
  .عملية جراحية أو طبية أخرى

استغل ا)طباء أيضاً قدرة الشخص المنوم على البقاء في نفس الوضع مدة    
قدم ففي إحدى العمليات توجب على ا)طباء ترقيع الجلد في  .طويلة من الزمن
ثم نقلت الرقعة  ،فقد ُرقع ذراع الشخص بجلد مستمد من بطنه ،أصيبت بأذى بالغ

أبقى المريض ذراعه في وضع محكم فوق بطنه ث(ثة  ،في أثناء التنويم .إلى قدمه
ولم يشعر المريض بانزعاج رغم أن  ،ثم فوق قدمه أربعة أسابيع أخرى ،أسابيع

  .ھذين الوضعين غير عاديين

يحفر  ،فبعد تنويم المريض ،أطباء ا.سنان التنويم المغناطيسي مخدراً يستخدم بعض 
 .الطبيب السن ثم يعبئ التجويف ويظل المريض مسترخياً ومرتاحاً طوال العملية

الذين يستخدمون التنويم المغناطيسي  ،ومن المحترفين المتخصصين بالعلل العقلية
وقد  .اMجتماعيون الطبيون والمتخصصون ،وعلماء النفس ،أحياناً أطباء النفس

ويمكن  ،أو مجرد جزء من الع9ج ،يكون التنويم المغناطيسي الع9ج الرئيسي
إذ يصبح ھؤMء أكثر إحساساً  ،استخدامه لتھدئة أعصاب المرضى المنزعجين

 .ويتعلمون طرقاً جديدة من التفكير وحل المشاكل ،فيغيرھم سلوكھم ،بمشاعرھم
  .ومن الحاMت النفسية التي عولجت بالتنويم القلق والكآبة وا�جھاد

يمكن للتنويم المغناطيسي أن يكون أداة فعالة للسيطرة على بعض المشاكل    
ومن ھذه المشاكل النفسية العضوية بعض الحاMت  .العضوية المتصلة بعوامل نفسية

وساعد التنويم  .والرئتينوكذلك بعض علل القلب والمعدة  ،في الجھاز العصبي
مثل داء  ،المغناطيسي أحياناً في معالجة المرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة

  .التھاب المفاصل والسرطان والتصلب المتعدد وا.لم والجلطة الدماغية

 .وضحايا الجرائم ،واستخدام التنويم المغناطيسي أحياناً Mستعادة ذاكرة شھود العيان
 ،كھيئة المجرم أو غيرھا من التفاصيل ،س بعد تنويمھم أشياء مھمةفقد يتذكر النا

 ،.ن بعض الناس يلجأون إلى الكذب ،التي قد تساعد على معلومات مستقلة
وليس في قدرة التنويم حمل المرء على إفشاء  .ويرتكبون ا.خطاء خ9ل تنويمھم

  .سر

  :الدراسات العلمية

م المغناطيسي جيمس بريد وھو طبيب كان أول من استخدم مصطلح التنوي   
بريطاني درس ا�يحاء وحالة التنويم المغناطيسي في منتصف القرن التاسع عشر 

وأن التنويم المغناطيسي  ،أوضح ھذا الطبيب أن ھذه الحالة مغايرة للنوم .المي9دي
وربما كانت أھم إسھاماته محاولته  ،مجرد استجابة جديدة M وليد قوى جبرية

وفي نفس الفترة بدأ  .التنويم المغناطيسي بأنه ظاھرة يمكن دراستھا علمياً تعريف 
كان يعمل في الھند باستخدام التنويم  ،جيمس إسدايل وھو طبيب اسكتلندي
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وقد  .المغناطيسي مخدراً في العمليات الجراحية الرئيسية بما فيھا عمليات بتر الساق
أواخر القرن التاسع عشر المي9دي  وفي .عملية باستخدام التنويم ٢٠٠أجرى زھاء 

تجارب تعتبر حدثاً  ،أجرى طبيب ا.مراض العصبية الفرنسي جان مارتن شاركو
ووجد أن التنويم يلطف كثيراً من حدة  .في تاريخ استعمال التنويم المغناطيسي

وقد انتشرت سمعة عيادته لع9ج ا.مراض العصبية بين علماء  ،الحاMت العصبية
 .ومنھم عالم النفس الفرنسي الفرد بينيه والطبيب النمساوي يجموند فرويد ،زمانه

وفي أواخر القرن التاسع عشر درس الطبيبان الفرنسيان ھيبوليت بيرنھايم وأوجست 
استخدما التنويم كما  .الدور الذي يقوم به ا�يحاء في إحداث حالة التنويم ،ليبو

القرن العشرين حاول العالم الفسيولوجي وفي أوائل  .حالة ١٢٠٠ لمعالجة أكثر من
إذ  ،وعالم النفس الروسي إيفان بافلوف اكتشاف سبب عضوي للتنويم المغناطيسي

اعتقد أن حالة التنويم تقوم على أساس التثبيط أو اMختصار Mندفاعات عصبية في 
وشاع استخدام التنويم المغناطيسي على يد ا.طباء وعلماء النفس خ9ل  .الدماغ

الحربين العالميتين ا.ولى والثانية إذ استخدم التنويم المغناطيسي لمعالجة ا�عياء في 
وبعد الحربين وجد  .أعقاب المعارك واMضطرابات الذھنية الناجمة عن الحرب

 .العلماء استخدامات إضافية للتنويم في الع9ج الطبي

  

   



١٩ 

 

  :الرياض جريدة في القحطاني جابر الدكتور ل-ستاذ الثاني المقال

http://www.alriyadh.com/464093  

وسائل التنويم المغناطيسي الحديثة ساعدت العلماء على التمييز بين سلوك ا�نسان 
  !!العادي والشاذ

  

منه  ا.ول ءنواصل الحديث اليوم حول التنويم المغناطيسي والذي تطرقنا للجز   
الماضي ففيما يتعلق بإنھاء جلسة التنويم المغنطيسي فإن إنھاء غشية التنويم  ا.سبوع

 ،إذ يبقى الشخص في حالة تنويم إلى أن يتلقى إشارة من منومه ،ليس بأمر صعب
أو  ،أو يوصي إلى المنوم با�يقاظ بصورة غير مباشرة ،كأن يعد المنوم حتى خمسة

. ي الشخص التجربة بنفسه حتى لو لم يتلق أي إشارةوأحياناً ينھ ،يصدر عنه صوت
وھذا أحد ا.سباب التي تدعو . لكن قد يواجه المنوم صعوبة أحياناً في إنھا الجلسة

 .نقصر ممارسة التنويم على المحترفي

  :الظواھر بعد اMستيقاظ من النوم المغناطيسي

مفعولھا داخل اليقظة  كل ظاھرة نفسية أحدثت في أثناء النوم المغناطيسي يستمر   
ففي النوم  ،وعلى ھذه الحقيقة أسست المعالجة بالتنويم المغناطيسي ،بعد انتھاء النوم

وفي  ،يعطي الطبيب للنائم إيحاءات شفھية يتحقق مضمونھا في اليقظة بعد النوم
قدرة الطبيب أن يوقت تحقيق ا�يحاء بأن يجعله فور اMستيقاظ مباشرة أو بعد ذلك 

ويسمى ا�يحاء في الحاMت ا.خيرة با�يحاء  ،أو أيام أو أسابيع أو أشھربساعات 
  .المؤجل التنفيذ

  :وجوه استخدام التنويم المغناطيسي

ساعدت وسائل التنويم المغناطيسي الحديثة العلماء على زيادة فھمھم لعقل    
التنويم ويستخدم . انسان وجسمه أو التمييز بين السلوك العادي والسلوك الشاذ

، والع(ج النفسي ،وطب ا)سنان ،وJسيما الجراحة ،اليوم في ا)بحاث والطب
 .ويستخدم أحياناً في القضايا القانونية

وصيغت  ،وكان التنويم المغناطيسي موضوعاً للبحث وأداة له في دراسات كثيرة   
وأجريت بحوث حول قابلية الناس  ،اختبارات لقياس تجربة الشخص التنويمية

دلت على أن تنويم ا.طفال أسھل عادة من تنويم الكبار وأنه من الممكن  ،للتنويم
يستخدم بعض ا.طباء التنويم المغناطيسي . تنويم الذكور وا�ناث على حد سواء

ويھبط إحساس . إذا كان عصبي المزاج أو شاعراً بألم ،مسكناً لتھدئة قلق المريض
كما يستخدم بعض ا.طباء التنويم  ،أو ينعدم تماماً  ،لمرضى با.لم بعد التنويمبعض ا
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 .أو عملية توليد ،العميق مخدراً حتى M يحس المرضى با.لم خ9ل عملية جراحية
كما يستخدمونه لتخفيف قلق المرضى في دور نقاھتھم في عملية جراحية أو طبية 

  .أخرى

شخص المنوم على البقاء في نفس الوضع مدة طويلة استغل ا.طباء أيضاً قدرة ال   
ففي إحدى العمليات توجب على ا.طباء ترقيع الجلد في قدم أصيبت  .من الزمن
 .ثم نقلت الرقعة إلى قدمه ،فقد ُرقع ذراع الشخص بجلد مستمد من بطنه ،بأذى بالغ

ثم  ،ابيعأبقى المريض ذراعه في وضع محكم فوق بطنه ث9ثة أس ،في أثناء التنويم
ولم يشعر المريض بانزعاج رغم أن ھذين  ،فوق قدمه أربعة أسابيع أخرى

  .الوضعين غير عاديين

 ،فبعد تنويم المريض ،يستخدم بعض أطباء ا.سنان التنويم المغناطيسي مخدراً    
يحفر الطبيب السن ثم يعبئ التجويف ويظل المريض مسترخياً ومرتاحاً طوال 

  .العملية

الذين يستخدمون التنويم المغناطيسي  ،حترفين المتخصصين بالعلل العقليةومن الم   
وقد  .والمتخصصون اMجتماعيون الطبيون ،وعلماء النفس ،أحياناً أطباء النفس

ويمكن  ،أو مجرد جزء من الع9ج ،يكون التنويم المغناطيسي الع9ج الرئيسي
إذ يصبح ھؤMء أكثر إحساساً  ،استخدامه لتھدئة أعصاب المرضى المنزعجين

 .ويتعلمون طرقاً جديدة من التفكير وحل المشاكل ،فيغيرھم سلوكھم ،بمشاعرھم
  .ومن الحاMت النفسية التي عولجت بالتنويم القلق والكآبة وا�جھاد

 
 

 يمكن استخدامه لتھدئة أعصاب المرضى المنزعجين 

للسيطرة على بعض المشاكل العضوية يمكن للتنويم المغناطيسي أن يكون أداة فعالة 
ومن ھذه المشاكل النفسية العضوية بعض الحاMت في  .المتصلة بعوامل نفسية

وساعد التنويم . وكذلك بعض علل القلب والمعدة والرئتين ،الجھاز العصبي
مثل داء  ،المغناطيسي أحياناً في معالجة المرضى الذين يشكون من أمراض مزمنة

واستخدام . السرطان والتصلب المتعدد وا.لم والجلطة الدماغيةالتھاب المفاصل و
فقد يتذكر . وضحايا الجرائم ،التنويم المغناطيسي أحياناً Mستعادة ذاكرة شھود العيان

التي قد  ،كھيئة المجرم أو غيرھا من التفاصيل ،الناس بعد تنويمھم أشياء مھمة
ويرتكبون  ،ون إلى الكذب.ن بعض الناس يلجأ ،تساعد على معلومات مستقلة

  .وليس في قدرة التنويم حمل المرء على إفشاء سر. ا.خطاء خ9ل تنويمھم
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 :الدراسات العلمية

كان أول من استخدم مصطلح التنويم المغناطيسي جيمس بريد وھو طبيب    
منتصف القرن التاسع عشر  بريطاني درس ا�يحاء وحالة التنويم المغناطيسي في

وأن التنويم المغناطيسي  ،أوضح ھذا الطبيب أن ھذه الحالة مغايرة للنوم. يالمي9د
وربما كانت أھم إسھاماته محاولته  ،مجرد استجابة جديدة M وليد قوى جبرية

وفي نفس الفترة بدأ  .تعريف التنويم المغناطيسي بأنه ظاھرة يمكن دراستھا علمياً 
الھند باستخدام التنويم كان يعمل في  ،جيمس إسدايل وھو طبيب اسكتلندي

وقد  .المغناطيسي مخدراً في العمليات الجراحية الرئيسية بما فيھا عمليات بتر الساق
  .عملية باستخدام التنويم ٢٠٠أجرى زھاء 

وفي أواخر القرن التاسع عشر المي9دي أجرى طبيب ا.مراض العصبية الفرنسي 
 .ستعمال التنويم المغناطيسيتجارب تعتبر حدثاً في تاريخ ا ،جان مارتن شاركو

وقد انتشرت سمعة عيادته  ،ووجد أن التنويم يلطف كثيراً من حدة الحاMت العصبية
ومنھم عالم النفس الفرنسي الفرد بينيه  ،لع9ج ا.مراض العصبية بين علماء زمانه

وفي أواخر القرن التاسع عشر درس الطبيبان  .والطبيب النمساوي سيجموند فرويد
الدور الذي يقوم به ا�يحاء في إحداث  ،يان ھيبوليت بيرنھايم وأوجست ليبوالفرنس

وفي أوائل القرن  .حالة ١٢٠٠كما استخدما التنويم لمعالجة أكثر من  .حالة التنويم
العشرين حاول العالم الفسيولوجي وعالم النفس الروسي إيفان بافلوف اكتشاف سبب 

ن حالة التنويم تقوم على أساس التثبيط أو إذ اعتقد أ ،عضوي للتنويم المغناطيسي
  .اMختصار Mندفاعات عصبية في الدماغ

وشاع استخدام التنويم المغناطيسي على يد ا.طباء وعلماء النفس خ9ل الحربين    
العالميتين ا.ولى والثانية إذ استخدم التنويم المغناطيسي لمعالجة ا�عياء في أعقاب 

وبعد الحربين وجد العلماء . ھنية الناجمة عن الحربالمعارك واMضطرابات الذ
 .استخدامات إضافية للتنويم في الع9ج الطبي

  :أخطار التنويم المغناطيسي

لذا M يجوز لغير . M خطر في التنويم المغناطيسي إM إذا أسيء استعماله   
لكن ھذه  ،وبإمكان كثير من الناس تعلم التنويم .المتخصص المؤھل ممارسته

ويحتاج ممارسو التنويم إلى ما  ،المھارة لن تغني عن التدريب في علم النفس والطب
يكفي من العلم والخبرة قبل أن يصبحوا أھ9ً لتحليل حالة ما والتأكد من ص9حية 

يعجز الشخص المفتقر للتدريب عن مواجھة  .التنويم لع9جھا وتقييم النتائج
وء استعمال التنويم، مث9ً قد يعالج المنوم غير المضاعفات التي قد تنشأ عن س

وقد يطمس إيحاء  ،أو قد يغفل عن تفاصيل مھمة ،المؤھل حالة تشخيصھا خاطئ
وقد يؤدي استخدام وسيلة أو طريقة خاطئة  .غير م9ئم حقيقة مرض أو أعراضه

وقد M تكتشف ا.عراض ف9  .من التنويم إلى إرجاع ا.مراض لمرض مغاير تماماً 
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وفوق ذلك قد تھمل . يكتسب المريض المھارات ال9زمة لحل المشكلة الحقيقية
  .وسائل ع9ج بديلة أو قد تستخدم لكن بصورة غير فعالة

إM إذا  ،لكن M يجوز استخدامه ،يستخدم بعض الناس ما يسمى بالتنويم الذاتي   
يرغب في تعلم ھذا  كما ينبغي على من ،قرر الخبير أنه الع9ج الم9ئم لمشكلة معينة

إذ قد تنجم  ،النوع من التنويم أن يتلقى علمه على أيدي متخصصين مؤھلين
 .مضاعفات عن إساءة استعمال التنويم الذاتي
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 :وا)بحاث الجديدة العقل الباطن
  

واع  :قسمينإلى العقل  -ومنھم الدكتور طارق الحبيب  – علماء النفسيقسم    

مدرك وھو ما ندركه بالحواس الخمس، وعقل باطن أو غير واع وھو ما M يظھر 

ما  -  وسبحان ? -.... لنا كعمل القلب والرئة والتنفس وعمليات الخيال وا�بداع

قوة الخيال، : قد يعمل المعالج على قوة واحدةالعقل من قوة خيالية مبدعة، ف لھذا

قد جمع بعض علماء الغرب قوانين خاصة بالعقل ، وتنويمالذي ھو من أسس علم ال

برايان : ، من أبرزھم الكاتب ا.مريكيقانونا ٦٠٠وصلت .كثر من  الباطن

  .وغيره.. تريسي

، وھو العقل "ال9وعي"ـ في مصطلح " العالمية الموسوعة العربية"وجاء في 

  :نالباط

وا.فكار والتصورات ال9َوْعي مصطلح في علم النفس لوصف العمليات العقلية  "

  .ىانتھ" .ور في عقول الناس دون إدراك منھموالمشاعر التي تد

ونحن المسلمون نأخذ ھذا التعريف في علم النفس، والتي تعني ما يتعلق ببعض    

ارتباط رائحة : العلميات اLلية غير الشعورية كالربط والحفظ ونحوه، ومثال الربط

كمن : قد M يذكر ا�نسان سببه، ومثال الحفظعطر محدد بشعور بالفرح أو الحزن 

له الواعي لكبر أو مرض أو انشغال، وكذلك يقرأ القرآن عن ظھر قلب مع غياب عق

لك العادات، والمھارات تعتبر ردة ا.فعال التلقائية من تصرفات العقل الباطن، وكذ

ت اللسان سيغموند فرويد أن زMالتلقائية، ويعتبر طبيب ا.عصاب والمحلل النفسي 

  .كذلك من اختصاص العقل الباطن

ذكر في أمور فلسفية أخرى تتعارض مع منھجنا ا�س9مي فھذا ليس وأما ما يُ    

ونحذر من تصديق مثل تلك ا.مور التي تتدعي أن العقل الباطن وسيلة  ،منھجنا

للتواصل الكوني، وكما انحرف كثير ممن انتشرت تغريداتھم في تويتر أو 

  .فيسبوكال
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ظن بعضھم أنه وليد القرن الماضي مع إدخال " العقل الباطن"وھذا المصطلح    

كالبرمجة اللغوية العصبية وغيرھا، وھذا غير صحيح، فقد  المعارف الجديدةبعض 

، تم استخدامه في القرن الثامن عشر من قبل الفيلسوف ا.لماني فريدريش شيلينج

سنة قبل  ٢٠٠٠تي تعود .كثر من وأيضا تشير المخطوطات الھندية القديمة ال

  .المي9د عن العقل الباطن

عن العقل الباطن ) المكتبة الوطنية ا.مريكية للطب(وھناك دراسة جيدة منشورة في 

  :تؤكد فعالية العقل الباطن وبعض قوانينه

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440575 

  

عرضت في موقع  م٢٠١٤في مارس منفصلة دراسات جديدة ) ٣(وأيضا صدرت   

وتقول الدراسة أن ھناك  تثبت أدلة جديدة عن عمل العقل الباطن، "علم النفس اليوم"

مني"نظامين منفصلين مختلفين من المعرفة، أحدھما يسمى  fخر  "النظام الضLوا

تلقائيا ودون وعي من خ9ل  يحدث" الضمني التعلم"وأن ، "النظام الصريح"يسمى 

مثل ركوب  ،ويتطلب تعلم .داء ممارسة معينة �تقانھا فع9 ،والممارسة التكيف

فإنه " التعلم الصريح"أما وھذا يتطلب الذاكرة الضمنية، و ،الدراجة أو ربط الحذاء

مثل مكان وMدتك واسم والد  ،العقلليتم حفظھا في فھم الفكري يتطلب الوعي وال

  .أمك ورقم الجوال فھذا يتطلب الذاكر الصريحة

www.psychologytoday.com  

  

  :الدكتور طارق الحبيب في حلقة عن العقل الباطن وخصائصه

https://www.youtube.com/watch?v=ewpJWqbkrrQ  
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  :وھذا أھم ما ذكر في ھذه الحلقة من ك9م البروفيسور طارق الحبيب

  .لو فھمنا العقل الباطن .صبحت ميزة أن يكون باطنك كظاھرك -

يظھر  ن ما Mط.ن الظاھر يظھر للناس والبا اطنالنفاق ليس له ع9قة بالعقل الب -
  .للناس لكن أنت تراه

من عقلك الباطن  االسلوكيات النفاقية حينما تمارسھا تدخل في باطنك فتصبح جزء -
  .طريق النفاقفتبدأ تسلك 

  .العقل الباطن رغم غباءه واسع ا.فق في التركيز، والعقل الظاھر تركيزه محدود -

العقل الباطن M يحلل وM ، ووظيفته التفكير والتحليل) اعيالو(العقل الظاھر  -
  .يفكر

عن العقل الباطن قبل فرويد وبعد فرويد لكن فرويد فيه جرأة  اتكلم ناس كثير – 
  .م١٩٣٨تكلم في ال9وعي حتى مات ، وألف كثيرا في ھذا المجال

  .في فترة من الزمن قبل اكتشاف ا.دوية كان لك9م فرويد قيمة -

 –.نھا ستصبح أفعال ، -تقذفھا في ا.رشيف  - )في العقل الظاھر(اقب أفكارك ر -
  .-ھذا ھو العقل الباطن 

ا {ى نظام من يرفض التمارين النفسية ھو عل - gٍة َوإِن gا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى أُم gَبْل َقالُوا إِن
ْھَتُدونَ  dَعلَى آَثاِرِھم م{.  

يخضع الكون بمنظومته �رادة ا.فراد إذا ، الخطابفي قصة سارية وعمر بن  -
  .كانت القوة النفسية أقوى من الكونية

  .خطاب للعقل الباطن يرسل ل<عصاب الحسية فيتحكم بھا، المشي على الجمر -

بعض ا.مور ، )بين علم النفس والروحانيات(سيكيولوجي البارا، علم الروحانيات -
M نستطيع أن ننفيھا وبالمقابل M نستطيع أن ، نياتتكون بين علم النفس وعلم الروحا

  .نثبتھا باللغة الميكانيكية لغة البحث العلمي .ن قياسھا صعب

  جاء بكل شيء ضد ما ھو روحاني، علم الطب الحديث قام على أنقاض الكنيسة -
، جاء بالدواء وقلل من مكانة علم النفس التحليلي: مثال، ھو نفسي وأدخل معه ما

  .ينطلق للمادة ويبالغ فيھا .نه
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  كيفية تنظيف العقل الباطن؟ -

  .اطن ودوره وع9قته بالعقل الظاھرھو العقل الب أن تفھم ما - ١

  .أن تقتنع بدوره - ٢

  ...)السعي ،الطواف ،التسبيح. (التكرار - ٣

   

   .في العقل الباطن الرضى الشكر يطبع -

  كيف نتعامل مع العقل الباطن؟ -

  .أحلم – الدعم المستمر - يءتأثير بط -  اليقين – الجدية – التخيل – التكرار

   

  ھل العقل الباطن يختلف لكل واحد؟ -

  :متشابه لكن

  .إيمانك به - ١

  .بھا التجارب والخبرات التي تمر - ٢

  .همحاولتك لتوظيف - ٣

  .الحالة الجسدية - ٤

  .ةالحالة الروحاني - ٥

   

بعض : غبي لكن فطري مثال، تت9عب عليهأن ينفع  M، العقل الباطن صادق -
M تتوافق مع الفطرة الناس يتفنن في محاولة التحكم في العقل الباطن بتكرار أشياء.  
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بحثا لرابطة العلوم النفسية تشير إلى أن العقل " العلوم النفسية"وأيضا ذكر موقع    
  .الباطن يمكنه كشف الكاذب

http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/relea
ses/the-unconscious-mind-can-detect-a-liar-even-when-
the-conscious-mind-fails.html 

  

تشير أن م ٢٠٠٨عام تم نشر دراسة من جامعة روتشستر " العلم اليومي"وفي موقع 
  .العقل الباطن يعطينا أن القرارات الممكنة

https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/08122421
5542.htm 

  

بحثا عن قوة العقل الباطن في التفكير  وقد نشر موقع رابطة علم النفس ا.مريكية
  :قبل النوم

http://www.apa.org/science/about/psa/2009/10/sci-

brief.aspx 

  

من %) ٩٥(أن  –أستاذ كلية ھارفاد ل<عمال  –ويقول البروفيسور جيرالد زالتمن 
  ق الوصول للعقل الباطن؟، فكيف يمكن للمسوقرارات الشراء تتم في العقل الباطن

http://hbswk.hbs.edu/item/the-subconscious-mind-of-the-

consumer-and-how-to-reach-it 
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 :يم ايحائينواع التنوأ

يتم عن طريق شخص اختصاصي ومتدرب على ): التقليدي(يحائي التنويم ا� - ١

 fھو الشخص الذي سيخضع للتنويم  ساسوالركن ا. ،)المعالج(م التنويم ويدعى المنو

  ).الخاضع للتنويم( المستفيديدعى و

التنويم بينه وبين  الفرق ا.ساس: )الضمني ا�يحاء(الذاتي  التنويم المغناطيسي - ٢

 بحيث يقوم الشخص نفسه بعمل المنومf ) المعالج( وجود المنومf  التقليدي ھو عدم

ب الشخص للقيام به وذلك ليكون بالتزامن مع وغالباً يكون المعالج درّ ) المعالج(

 .لويشبه كثيرا التأم ،الجلسات التنويمية التقليدية للوصول لنتيجة أفضل

  :لتكميلية لذلكومن ا.مور ا، للنوعين الذين تم ذكرھما نفس اMستخدامات

 :NLP (Neuro Linguistic Programming)  لغة البرمجة العصبية - ١

 وھي ليست علم بل مجموعة تقنيات، ،يحائيلعلم التنويم ا� تكميليةتعتبر     

وھي  ،تستعمل كع9ج مساعد مع التنويم الضمني أو ع9ج وحيد لبعض الحاMت

وأساسھا ھو دراسة أنماط  ،مختصينذا ما استخدمت من قبل إطريقة فعالة للغاية 

ات التفكير المختلفة ل<شخاص الواعين بدون استخدام طريقة التنويم ومراقبة ردّ 

وبالتالي القدرة على  ؛لفة والثقةمما يساعد على بناء نوع من ا. ؛ھاأفعالھم ومحاكات

 مما يساعد على ؛نظارھم إلى الزوايا ا.خرى للموضوعأعن طريق توجيه  التأثير

كما يمكن استخدامھا بشكل ذاتي  ،ويؤدي إلى تعديل ردة الفعل ،الرؤية الشمولية

يجابية ا�) العادة(لتغيير بعض العادات أو للتأثير على اLخرين للوصول إلى الحالة 

في تدريبات  في مختلف مجاMت الحياة وخاصة التقنياتدخلت ھذه ، المقصودة

 .تطوير الذات الحاصلة
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 : (Ericksonian) المالتونية أو اMيركسياللغة  - ٢

حيث ، التنويمريكسون مالتون الذي لقب بأب أودعيت بھذا Mسم نسبة إلى     

وھي وسائل  ،بكافة أشكاله يحائيا� اعتبرت اللغة المالتونية النسخة المحدثة للتنويم

الكامل وذلك بداع العقلي وتعتمد على ا� ،قناعناع وأساليب لغوية غير مباشرة لeقإ

مما يسمح للشخص  ؛العقل الواعي وال9واعي) المخ(نھا تعتمد على جزئي الدماغ .

يحاء ا عن تقديم ا�عوضً  الدائم للعقل للتوصل للنتيجة المرادة مقارنة والتحفيزالب

دماغ معا في معالجة صل إلى نتائج مبھرة نتيجة تعاون جانبي الوت ،بشكل جاھز

أھم ميزاتھا أنھا ثنائية الجانب و ،قرار النتيجةإليلھا ومن ثم يحاء وتحالفكرة أو ا�

 :ومن الطرق المستخدمة

 ھةيخباره لقصة شبإالواعي ب طريق تمثيل مشكلة الشخص عن: ييحاء التماثلا� -

عندھا يقوم العقل الباطن  ،وتقوم القصة ھنا مقام العبرة ،لحالته بدون ذكر التشابه

  .بمقارنة العبرة بحالته أو مشكلته وبھذه الطريقة يقتنع تلقائياً ) العقل ال9واعي(

أسئلة ب رباكهإر بشغل العقل الواعي بكذا فكرة وھنا يقوم المحاو :تيحاء بالتشتيا� -

أي سماع أصوات متغيرة  -وحتى عن طريق شغل الحواس كافة  مث9 مفاجئة

يحاء وھنا نفتح المجال لطرح ا� - أكثر من مشھد مع تخيل روائح معينةورؤية 

  .نطومعالجته من قبل العقل البا

  

  .وھناك الكثير من الطرق يتم طرحھا في المراجع أو الدورات
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 :ة التنويم ايحائيقيطر

ع مريض معين الطرق التي تنجح مو ،أن لكل شخص طريقته ا�شارةM بد من     

يصال نشاطه إحالة التنويم ينبغي ل يصال الشخص�و ،خرآقد M تنجح مع مريض 

ويستخدم في   ،لفاأالوصول بالموجات الدماغية لحالة الدماغي أو بعبارة أخرى 

 فكيف يتم ذلك؟ ،)الذاتي(جميع طرق التنويم سواء التقليدي أو الضمني 

  

جلسة مسترخية ويساعد على اMسترخاء المكان لجلوس باسترخاء إما بالتمدد أو ا - ١

المكان لكن يجب أن يكون  ،الھادئ والمحبب والمريح سواء غرفة أو في الخارج

ذا تم في إاء وممكن أن تكون ا�ضاءة خافتة منعزل ليساعد على التأمل واMسترخ

اً ارتداء م9بس مريحة وفك أي ويساعد على اMسترخاء أيض ،و مكان مغلقأغرفة 

وجود بعض مع  ،من المحتمل أن يؤدي لتشتيت التركيز كالساعة أو الحذاء ءشي

ويجب اMنتباه أنه حتى  ،الروائح العطرية المحببة والتي تساعد على اMسترخاء

رق التنفس العميق المساعدة مع واستخدام ط ،الجوع والعطش سيشتت التركيز

 .اببدء اMسترخاء وازدياده تدريجيًّ يعاز ا�

  :الفركيزه تحضيراً للدخول في حالة ا.د انتباه العقل الواعي وتش - ٢

ذا كانت Mمعة ممكن أن إمحددة جھاد العين بالتركيز على كرة زجاجية أو نقطة إ -

  .تجھد أكثر وتثير التركيز عليھا

نة مث9 العد حتى المئة لكن بتنقيص ث9ثة أو أربعة يجھاد العقل بالعد بطريقة معإ -

  .١٠٠…٩٧…٩٤عدة ك أرقام بكل 

صوات المحببة التي محبب واستحضار كافة تفاصيله وا. مث9 تخيل مكان :التخيل -

واستحضار “ بحر ئطاالمكان ش نصوت الموج إذا كا”فمث9 من الممكن سماعھا 

بداعك إبدع في التخيل وكلما زاد أ، تنتاب الشخص عندما يتواجد فيه المشاعر التي
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في مرحلة  مستفيداMسترخاء ودخولك أو دخول ال يةزاد تركيزك مما سرع عمل

 .التنويم

باستخدام كرسي ھزاز لفقدان التوازن ولكن باھتزاز بسيط مساعد على  -

 .اMسترخاء

الطرق عديدة وغير محصورة ويمكن استخدام أكثر من طريقة في وقت واحد مما 

 .لفاأزيد التركيز ويسرع الوصول لحالة ي

 )اMقتراحات( اتيحاءلفا نصل لمرحلة سرد ا�أعند التأكد من الوصول لحالة  - ٣

  .التواصل الواعي مع العقل الباطن أي
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 :يحاءاجلسة شروط بعض 

  .يحاء بالشعور اMيجابي والتحفيزن يتمتع ا�أيجب  :اMيجابية -

  .سھلبسط ويحاء بوضوح وبشكل متحديد ھدف ا� -

سأشعر ”كون في الوقت الحالي ف9 نستخدم ين أأي  :عدم التسويف والتأجيل -

  ..”نا مرتاحأ، أنا حالياً اشعر بالسعادةّ ”بل “ ةبالسعاد

- Mبتعاد عن ا. ،ن ھذا فع9 ما يحدثألتزام والتأكيد والثقة التامة باMسلوب وا

  .بسلو.ن العقل الباطن M يستجيب لھذا االقھري أو الضغط .

  .النعم الموجودة وطلب المزيد الشكر واMمتنان على -

ا كان عن إذلخروج المريض من التنويم : التحضير الجيد �نھاء جلسة التنويم -

مث9  ل9ستيقاظ عن طريق عد عكسيمستفيد يؤھب ال) طبيب أو معالج(منوم طريق 

ليستيقظ عند توقف العد أو الوصول للرقم واحد أو  ستفيدوبنغمة متأھبة ويشير للم

 .فيتم تلقائياً ) الضمني(أما بالتنويم الذاتي ، صفقةعند سماع 
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  :حول التنويم بايحاء ا)خطاءبعض 

ليس لھا أصل بل ھي من نتاج ا.ف9م والخدع  )بالتنويم المغناطيسي(تسميته  -
  .غامضا الكاذبة التي كانت تروج في تلك ا.زمان يوم أن كان التنويم

م  - gيملك من أمره شيئاً وأن ) المستفيد(أن المنو Mيقع تحت سيطرة من يعالجه و
صحيح ف9 ھو ال، والعكس )وفضائحه(يكشف أسرار المريض ) ا.خصائي(المعالج 

أو أن ينطق  ،يمكن للمريض وھو في حال التنويم أن يبوح بسر M يريد البوح به
وأفعاله بل إن من يخضع للتنويم له كامل حريته في ك9مه .. بكلمة دون علمه

  .همة أو فعل يخالف عقيدته أو مبادئوتصرفاته، وM يمكن أن ينطق بكل

والحق أنه ظاھرة طبيعية، الغرض  :ويم من عمل الشياطين أو مساعدتھمأن التن -
ل، وكما ذكرنا ھو موجود الشخص والتحكم بسلوكه نحو ا.فض منھا تطوير قدرات

  .منذ آMف السنين

وھذا M يخص  :لنفوس أو أصحاب النوايا الخبيثةضعاف ابما يستغل ھذا العلم ر -
ير أM يمكن أن يستغل في ھذا العلم وحده بل العلوم ا.خرى مليئة بمثل ھذا، فالتخد

 !الفساد؟
ه م التنويم؛ .نھم لم يتعرفوا علياستعجل بعض المشايخ الفض9ء با�فتاء بتحري -

  .بشكل صحيح

 
  :من بعض المجربين ةتطبيقات حي

قد مروا بتجارب ناجحة ومشجعة، باستخدام  بعض المختصين في ھذا المجال   
تقنية التنويم والبرمجة اللغوية العصبية، وھي تقنيات تعرف في بعض ا.وساط 

 :أو الھندسة النفسية، وإليكم بعض ا.مثلة التي عايشتھا) بتقنية إدارة العقل(

كان لديه حالة من عدم التوازن، ، الثانوي ، يدرس في الصف الثاني)ب ع(شابلا -
وبعد  واMضطرابات النفسية التي تنتابه كل فترة، وحاMت من الغضب المفاجئ،

  .جلسات البرمجة تغيرت حاله

ولكن سافرت من حائل . .أنا M أخاف من أي شيء :يقول عن نفسه) أ ف(ا.ستاذ  -
أيقن الجميع ة ھوائية شديدأنھا كانت في مطبات فوافقت  ،إلى الرياض عبر الطائرة

أنھا النھاية، حتى أن ا.كل في الطائرة وأدوات الم9حين سقطت، فانتابني خوف 
في منتھى الخوف من شديد من ھذه الطائرة، وما وصلنا إلى الرياض إM وأنا 

ويقول  ،فصرت كلما ركبت الطائرة وأغلقت ا.بواب بدأت أرتجف، ركوب الطائرة
يؤذينا في السفر إلى مكة أو الدمام، ويصر  طائرات ودائماكان M يحب ال :أخوه

على السفر بالسيارة، وبعدما عمل له بعض التقنيات في الخيال والبرمجة قال إنني 
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ذاھب إلى مصر وشرم الشيخ أي أربع رح9ت، وسأكتشف حقيقة ھذه البرمجة، 
  .وبعد ذلك سافر مراراً بالطائرة وذھب عنه ذلك الخوف

 
Mبد من المواصلة في  -كما يقول النفسانيون وا.طباء عموماً  –ي أقول مع أنن   

وھذا  –ل س المريض إلى حالة أسوأ من ذي قبالع9ج وتوصيات المعالج وإM انتك
  .M يحدث إM نادرا جدا

 
ولدي العشرات من القصص في تشافي المرضى من أمراض وعوارض كانت    

 القلق، الوسواس، اMكتئاب، الخوف تؤرقھم سنوات فبعضھم كان يعاني من
  .ضعنه ما كان يجد أو خفّت حدة المروزال ... .)الفوبيا(

 
أبوح لك بسر من أسرار التراث ا�س9مي، وھو Mبن القيم طبيب القلوب و   

  زاد المعاد فھ9 قرأته وتمعنت فيه؟  :وا.بدان، في كتابه الجامع

الطبيب وھي عشرون يتحدث الع9مة ابن القيم عن أمور Mبد أن توجد عند    
  :االتاسع عشر منھ

فإن لحذاق  ،أن يستعمل أنواع الع9جات الطبيعية وا�لھية، والع9ج بالتخييل"   
فالطبيب الحاذق يستعين على  ،ا.طباء في التخييل أموراً عجيبة M يصل إليھا الدواء

  ."نبكل معيالمرض 

والطبيب الحاذق ھو الذي  :فصل –) الطب النبوي(الجزء الرابع  –زاد المعاد 
 ...يراعي

  

والتخييل من صميم عمل الممارس بالتنويم والبرمجة اللغوية العصبية، وھناك    
  .اعلھا تبسط في حينھكثير من الشواھد من القرآن والسنة في ھذا المجال ل

 
ي علم النفس ذوي التوجه الشرعي وأخيراً قد يعترض بعض المختصين ف   

الحديث عن العقل الباطن يذكر بفرويد ومدرسته في التحليل النفسي، : ويقولون
قد أفاد فرويد في بعض الجوانب، وأخطأ في بعضھا فماذا يضير المسلم أن : فأقول

 ..يأخذ الحق ممن جاء به؟ والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أحق الناس بھا
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  :للتنويم ايحائيمثال 

أغمض  وھو لزيادة الثقة بالنفس، ھنا مقطع صوتي مسموع للدكتور مريد الك9ب،

  :، ونفذ التعليماتعينيك واجلس جلسة مريحة واستمع للمقطع الصوتي

https://youtu.be/HLuwXn80_R8 
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  :مفيدة في التنويم ايحائي وكتب صوتيات

  

  مريد الك9ب. د –ا�قناع با�يحاء : شريط

https://youtu.be/NImnc3fkacY  

  

  :إبراھيم الفقي رحمه ?. د –كتاب التنويم با�يحاء 

center.com/sel/hyp.pdf-www.aura 
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  :وقوة العقل الع(ج بالتفكير

  :"الع9ج بالتفكير"ومؤلف كتاب  يقول مؤسس ھذه الطريقة

إلى  Healing by Thinking“ أو ”Noesitherapy أعاد الع9ج بالتفكير    
ة التي يؤدي بھا إننا نعلّم مرضانا الكيفي، الع9ج في عمليةالمرضى الدور ا.ھم 

كما نمنحھم اMستق9لية بحيث يصبح كل ، التفكير في حياة البشر أثرالدماغ وظائفه و
 فھم الذين يقع على عاتقھم تشغيل اLليات ،فننصحھم ونساعدھم ،نفسه منھم طبيب

الكتاب ھو  للقيام به في ھذا إن ما أسعى، عية للتداوي وتغيير أسلوب حياتھمالطبي
الرائعة  ترك ع9مة بارزة ومشجعة مستقاة من تجاربي وذلك باستخدام القدرات

واستغ9لھا بشكل  الكامنة في بني ا�نسان والتي منحھا ? والتي يتم عموما تجاھلھا
  .رقاص

لقد أجرى مؤسس ھذه التقنية أكثر من ألف عملية جراحية ب( تخدير كيميائي 
+ ، لكنه استخدم التخدير النفسي والمتضمن التحكم في العصب الحائر )جبن(

 .ايحاء

  

نسانية تظل كامنة في انتظار قدرات رائعة في الطبيعة ا�) سبحانه(لقد وضع ?  "
  ".اشحذھ
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 :طريقة الع(ج بالتفكير

  

، العصب الحائر ىرتدادي علايؤثر بشكل  عاب في الفمالتحكم عن طريق الل   
 ستطعنا أن نؤثر في العصب الحائراإن ، فللعقل باMسترخاء ةويعطي إشار

  .جميع أجزاء الجسم ىالتأثير علسوف نستطيع 

  

جميع  ىوبعدھا يمر عل، عاب في الفمالل ىويمر عل العصب الحائر يبدأ من الدماغ   
  .امن نفسھ عملالتي ت راديةجميع ا.جزاء ال9إ ىوھو يمر عل، جزاء الجسمأ

 

مع تكوين  نه مخدر بشكل كاملأ وM نركز بشكل إيجابي علي مكان ما في الجسمأ   
  .موسوف يتخدر المكان المحدد في الجسفي الفم،  لعاب

  

ركبتي مخدرة وسوف تبقي كذلك للحظه : "قولأ عاب في الفمبعد تكوين الل: لمثا
  ".شفائھا وھو ما سوف يتم سريعا

  

 ى يدي اليسر" قول في داخل ذھني متيقناالفم أبعد تكوين اللعاب في : رخآمثال 

  .التكرار مع "مخدرة بشكل طبيعي

  

  :يشرح التقنية يا رابط فيديو للدكتور حمود العبرھذ

http://youtu.be/ScgZlcfQlis  
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 :حمود العبري. دللعربية  مقدمة موجھة من مترجم الكتابوھذه 

  
وكنت  كلينيكيلة الدكتوراه في تخصص التنويم ا�قبل سنوات كنت أدرس مرح"   

بالصدفة و، مھتماً بكل ما يتعلق بتطبيقات إزالة ا.لم من خ9ل التنويم ا�يحائي
ھو يقوم و شاھدت مقابلة للدكتور أنجل إسكديرو في قناة الدسكفري ا.مريكية

! دوقد أذھلني ھذا المشھ، كيميائيدون أي مخدر بإجراء عملية جراحية كاملة ب
اح ا.سباني فتواصلت مع الجر، أبحث عنه منذ مدة طويلةخاصة وأن ھذا ما كنت 

وبعد ، فلنسيا بأسبانباقمت بزيارته في منزله في مدينة و، الشھير أنجل إسكديرو
حضور دوراته المتخصصة وجدت في ھذا العلم فوائد رائعة زيارتين .سبانبا و

ظيمة ليس فقط في المجال الطبي وحسب بل في جميع مجاMت الحياة ومعلومات ع
 .المختلفة

من خ9ل تخصصه قوة أثر  فالدكتور أنجل إسكديرو استطاع أن يبرھن للعالم   
 .نالتفكير على حياة ا�نسا

 

فالبعض  فلو قلنا لكم مراراً وتكراًرا أن التفكير ا�يجابي له أثر عظيم على حياتكم   
ولكن عندما نذكر لكم أنه با�مكان القيام بعمليات جراحية ل، مھتماً بما نقولن يكون 

سوف ينصت  بدون أن نستخدم حتى مليجرام واحد من المخدر الكيميائي فإن الجميع
  .لنا بكل اھتمام

  
ع تخصصه الجراحي    gق طوg9لتعريف  فالجراح العالمي أسكديرو طبيب مبدُع خ

ومن أھم مبادئ تلك  ة،في حالة ذھنية إيجابي علينا وأھمية العيشالناس بأثر التفكير 
تمد النفس  إيجابية قوةفالحب عبارة عن ب، ا�يجابية التي ينبغي أن نعيشھا مبدأ الح

والتي لھا دور فاعل في الشفاء من ا.مراض  والجسد بأفضل المشاعر ا�يجابية
لبناء مناعة قوية للجسد تتصدى لسائر وكما دلت الدراسات على ذلك،  بإذن C تعالى

 .ضا.مرا
  

خ9ل دراستي لھذا العلم أٌعجبت ليس فقط بالمدرسة العلمية الجديدة التي أسسھا    
بل لفت نظري شخصيته الرائعة والمحبة والتي تشع  الدكتور أنجل إسكديرو
لديھم  يريد من الجميع أن يعلموا أنفھو يعطي باھتمام و با�يجابية لكل من حوله

 فقط كل ما عليھم ھو استخدام القوة المطلقة .فكارھم وسوف تؤثر قدرات كامنة
  .بشكل إيجابي على حياتھم بإذن ? تعالى

 
تم العمل بالتعاون مع وي، من ھنا أتت فكرة نقل ھذا العلم المفيد إلى العالم العربو

فقمت  )يرالع9ج بالتفكمدرسة (الدكتور أنجل إسكديرو مؤسس ھذه المدرسة الرائعة 
يع المختصين في المجال الع9جي والطبي بترجمة ھذا الكتاب حتى يستفيد منه جم
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أيضاً كل من ھو بحاجة إلى العيش في حياة صحية سعيدة من خ9ل توظيف و
 ."له ? سبحانه قدراته الذاتية التي منحھا

 
  :-مؤسس التخدير بالتفكير  - إسكديرويقول الجراح 

 :أن أخبرك على وجه الخصوص بما يعنيه تفكيرك في حياتك أود   
إن أفكارك عبارة عن برامج أصلية يصنعھا حاسوب مخك وسوف يستخدم كل ما 

  .لمحاولة تطبيقھا في حياتك في متناوله

 
 أكثر من ألف تدخل جراحي بغير تخدير كيميائي  ١٩٧٢لقد أجريت منذ العام    

 ف كيف أعلم مرضاي كيفية برمجة كل الفوائدوعندما تواصل القراءة سوف تكتش
يمكنھم بسھولة تخدير  ،وبھذه الكيفية ليھا بالتفكير في ذلك وحدهإالتي ھم في حاجة 

ذلك الجزء من أجسادھم الذي ھم في حاجة إلى تخديره أو جسدھم بأكمله إذا كان 
  .ذلك ضرورياً 

 ،وما أريد أن أقدمه لكم ،وطورته وقمت بتدريسه على مدى السنين ،إن ما تعلمته   
ھو كيف يمكن لتغييرك للطريقة التي تفكر بھا مساعدتك ليس فقط في غرفة 

 .كنما أيضا في جميع مجاMت حياتإو العمليات
 

 الوMدة تجربة مختلفة وأكثر إيجابيةالحمل و باستخدام ھذه الطريقة يصبحو   
 الضغط النفسي ويتعلم الناس كيفية تجنب ،وتتحّسن نتائج كافة التخصصات الطبية

 .وتأثيره على الصحة ومن ثم كيفية العيش بحياة أسعد وبطريقة سھلة
  

  

  :وذكرت ا.خت أم ھزاع الحجري من ا�مارات 

 نعمة الحمل والوMدة الميسرة البسيطة السھلة ورزقي بأبنة وذلك لحصولي على 

ى التخدير إلدون حاجتي  العبريالتسكين النفسي عن طريق الدكتور حمود  
 .وذلك بطريقة التحكم عن طريق التفكير ا�يجابي الكيميائي

 

: الدكتور حمود العبري يشرح تقنية الع9ج بالتفكير

https://youtu.be/4wLpbP4grj4  
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  :حركة العصر الجديد

ببعض العلوم التي تم ع9قته العالمي الجديد و معتم عن النظامأنكم سMبد و   
أو ربما لم  ..تطويرھا مؤخرا مثل التنويم ا�يحائي أو علم الطاقة الحيوية وغيرھا

العالمي الجديد بالنظام  ھذه الطرق الع9جيةيحاول ربط من  نستجدوو.. تسمعوا بعد
  !!ھذه العلومع اختراوكأنه من صنع أو 

الجديد ھناك حسابات معينة في فكر الداعين للنظام العالمي أن كل ا.مر .. ك9   
الم على أنھا من قدمتھا للعو ،غير صحيحةوتقنيات مبالغ فيھا و اجمعت أفكار

  ..أص9 دخل لھا فيھا كن Mول التنويم أو غيرهع9جات 

  ..سينطلي عليه ا.مر ةب9 دراس ئالقارأما .. م والدارس فقط يمكنه التفريقلعالِ ا   

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

حركة فكرية روحية دينية، ھدفھا توحيد ا.ديان وجلب  :حركة العصر الجديد   
 التنويممنھا  - 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 

ھذه الحركة أن يتخلى كل شخص عن دينه ليكون دين الناس واحدا فقط فكرة و   
 اعوھا المؤسسون لھذه الحركة، لنكون جميعا نظامشام9 لعدة جوانب حياتية جمّ 

  .واحدبدين  اجديد اعالمي

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

وتناقلت ھذا العلم وغيره حتى ثبت نجاحه في كثير من الحاMت الع9جية، وقد ذكرنا 
  .أن ھناك أجھزة أثبتت استرخاء الدماغ أثناء التنويما.بحاث في ذلك سابقا، وقلنا 

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

ي علم التنويم وحرمه فمن تكلم ف، تقنيات على ھذا العلم M يسمح بھا ديننا ا�س9مي
ارتباط فيھا فھو مخطئ، فكما أن  ظنا منه أنه من تأسيس ھذه الحركة أو أن له

الحركة جمعت بعض التعاليم من مختلف الديانات كا�س9م واليھودية والنصرانية 
 كالتنويموغيرھا من علوم الطب وغيره فھي أيضا قامت بجمع بعض العلوم 
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آMف السنين، ومن  موجود منذ باحث أن علم التنويم ونحوھا، وM يخفى على عاقل
  !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

رت ھذه الطرق الع9جية منذ آMف السنين حتى يومنا ھذا، وقد جربت على وقد استم
التنويم عبارة عن استرخاء مع تخيل بعض ا.حيان أناس من مختلف الديانات، فعلم 

ع9قة بالديانات أو  مع تغيير المعتقدات والسلوكيات من قبل المعالج، وليس له
والع9ج ونحوه ونترك المعتقدات غيرھا، ونحن نأخذ ما يفيدنا في جانب التشخيص 

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 الع9جي العشبي بالكلية .ن معتقدھم فيه كذا 

  !يخالف تعاليم ا�س9موكذا مما 

يميز بين الحق والباطل، وأما الباحث أو  علم التنويم ينبغي أنوالشخص الدارس ل   
، بين حقيقة العلم وبين الشيء الدخيل عليه القارئ غير الممارس ف9 يستطيع التمييز

قاموا بفھم ا.فكار والتمارين بطريقة ) وھم قلة جدا( التنويم وبعض من درسوا
أنا درست : محاربة العلم، فبعضھم يقول حرفوھا عن معانيھا فنتج بسببھمطئة فخا

  من ھو أستاذك؟: دورة أو دورتين أو ث9ثة، فأول سؤال يتبادر ھو

انحرفوا ف9 يعني أن العلم  من في الساحة التدريبية أخطؤوا أوفبعض المدربين م   
صحيح بل أن مثل ھذه كذلك في حقيقته، لكن ھناك مدربون منھجھم سليم ومعتقدھم 

التأكيد الدورات زادتھم قربا إلى ? تعالى عند ربط بعض النظريات مع وجود 
  .ا�عجازي لھا في ا�س9م، أن استخدموھا للقربة إلى ? تعالى

ومن يستمع لك9م بعض العلماء أو ط9ب العلم الذين يحرمونھا سيجد فع9 أنھم    
العلم، أو يتكلمون عنھا بأنھا من الشياطين وقد يتكلمون بأمور ليس لھا شأن في 

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

فنحن المسلمون عندما يأتي أحد إلينا ويطلب منا توحيد ا.ديان وغيرھا فھذا    
وأن ھذه الفكرة يجب تجنبھا، وأما  معروف أنه ليس من الدين ا�س9مي في شيء

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

  .التجربة



٤٣ 

 

 يعرف فھو M التنويموالقارئ والباحث عندما يبحث في الكتب وا�نترنت عن    
ثوقيته أو حقيقة أو زيف المعلومة، ولذلك Mبد من الرجوع صحة المصدر أو مو

  ..ھل اMختصاص الثقات في ذلك

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 ...) سةكالع9ج وا.طعمة وا.لب(العبادات التوقيف، وا.صل في غيرھا 

يثبت تحريمھا، وبالتالي فإن أي تقنية ع9جية فھي جائزة في أصلھا إذا توافرت فيھا 
  :الشروط التالية التي حددھا العلماء

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

  .)كالجن والشياطين(عدم اMستعانة بغير ?    )٢

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

  

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

  .فھا فھما صحيحا، وليحذروا من اMستعجال بالتحريماھذه الحركة وأھد

  

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

 .ءمزاحمة في شي

  

  



٤٤ 

 

N في المجال الدنيوي والع(جي تحريم ما أحل:  

الجرأة على تحليل ما حرم ? تعتبر تعد وظلم عظيم، وإذا كان في قطعيات  
وقْد َذَكَر الدين وضرورياته فھو تشريع من دون ? وھو نوع أعده العلماء كفرا، 

اِطبي أنg ھذا ِمَن اMعتدا gلقوِل ِ?  ١ءِ ا�ماُم الش� �m��f��e���d���c��b��a

s�r��q��p� � �o�� �n�� ml��k��j��i��h��gl]ُه ِمَن ]٨٧: المائدة gكماَ أن ،

، وُرِوَي ]١٤٠: ا.نعام[ �me��d��c��b��a��`��_ l �اMفتراِء لقولِِه 

ِبيg : َعْن َعِديf ْبِن َحاِتٍم َقالَ  gَيا : (- �-َوِفي ُعُنِقي َصلِيٌب ِمْن َذَھٍب، َفَقالَ  �أََتْيُت الن
، َفَطَرْحُتُه، َفاْنَتَھْيُت إِلَْيِه َوُھَو َيْقَرأُ ُسوَرَة َبَراَءَة، )َعِديd اْطَرْح َھَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقكَ 

��mَفَقَرأَ َھِذِه اLَْيَة  �¯� �®��¬� �«��ª���©��¨l ]التوبة :

ا لَْسَنا َنْعُبُدُھْم، َفَقالَ : ا، َفقُْلتُ َحتgى َفَرَغ ِمْنھَ ] ٣١ gإن-� -) : ُ? gُموَن َما أََحل fأَلَْيَس ُيَحر
َم ?ُ َفَتْسَتِحلdوَنُه؟ gوَن َما َحرdُموُنُه، وُيِحل f٢)َفِتْلَك ِعَباَدُتُھمْ : (- �-َبلَى، َقالَ : قُْلتُ ) َفُتَحر .

 gِخرة، َو.ِنLنيا وا dٌة كبيرةٌ فيِ الد gحريِم شيٌء َصعٌب عظيم، َتلَحقُُه َمْسُؤولِيgفمسألُة الت
لُُه ُيعَتبُر ممْن  fالذي ُيفتي ِمْن َغيِر ِعْلٍم ُيَؤھ gنة، فإنgا�ِفتاَء بياٌن لُحْكِم ِ? في َمسألٍة ُمعي

أَ وَكَذب علَى ِ?  gا الفقيُه ، وكذلَك ُيعتَ �تَجر gبُعوه، وأم gبُر ُمغِوياً َوُمِض9ًّ لَِمن ات
المجتھُد ف9 يُمِكُنُه ا�فتاُء بشيٍء حتىg َيعلَم المسألَة بالتgفصيل، فالُحْكُم علَى الشيِء 
ِر المسألِة بالكاِمِل حتىg يتسنىg الُحْكُم َعليھا،  dِمْن َتَصو gُبد M ِره، أْي dَفْرٌع َعْن َتَصو

ذلَك فإنg المجتھَد المخِطَئ لُه أَْجر واِحد، والمجتھُد المصيُب لُه أجران، قال  وبعدَ 
فتحريُم ما أَحلM ُ? gَ َيْنقُُص درجًة في ا�ثِم َعن : (الشيخ ابن عثيمين رحمُه ?

م ?، وكثيٌر ِمْن َذوي الغيرِة ِمَن النgاس؛ تجُدھم يميلون إلى تحريِم ما gتحليِل ما حر 

 gأكثَر ِمْن تحليِل الحرام، ِبعكِس المتھاونين، وِك9ھُما خطأ، ومع ذلك؛ فإن ُ? gأحل
تحليَل الحراِم فيماَ ا.صل فيِه الِحلd أھوُن ِمْن تحريِم الح9ل؛ .نg تحليَل الحراِم إذاَ 

سبقت  لْم َيتبيgن تحريُمه فھو َمبنيp علَى ا.َصل وھَو الِحل، ورحمُة ِ? سبحانهُ 
ه أضيُق وأَشّد، وا.صُل أْن  gَن تحريُمه، و.ن gما َتبي gMم إ fغضبه؛ َف9 يمِكُن أْن نحر
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٤٥ 

 

َن التgحريم gَيتبي gعِة حتى gوالس fتبقَى ا.موُر علَى الحل . gُد؛ .ن gفيِ العباداِت َفُيشد gأما
َنُه الشgرع fحريُم حتى ُيبيg٣)ا.صَل المنُع والت. 

يfةِ  لمذاھبِ البعض لنتشَر في زماِننا تحريم ولقد ا fا.ُخرى المختلفة  والطرق الِطب
بfيُة الموجودةُ كثيرة، منھا ماَ  المنتشرةِ  fة، والمذاھُب الط gعلى وجِه الُكرِة ا.رِضي

بf الُيوناني والصيني والھندي والِع9ُج بالمثل  fق با.ْدوَيِة كالطgھوميوباتيك(يتعل( ،
ة، ومنھاَ ما ومنھاَ  gِة العصبي gغويdمِن والبرمجِة الل gالز fفس َكَخطgلوِك والن dُق بالسgماَ يتعل

اقِة  gُق بالطgغِط  والموجات كالع9ج بالمغناطيسيتعل gة والِع9ِج بالضgيني fوا�بِر الص
ٍة وعقلِيgة، gٌق بتماِريَن رياِضيgُح  والمَساِج وا.َلوان، ومنھاَ ما ھو متعل gيوٍم َتتفت gوكل

ياًّ جديداً لم َنُكْن َنعرِ  gفُهُعُيوُننا أكثُر فنكتِشُف ِعْنَد الَبشِر َمذھباً ِطب.  

 fء الذين يحرMف وبعض ممن ھؤgمون ليسوا بعلماء مجتھِدين، بل بعضھم لْم ُيصن
صاتِھم، وتراُھم ُيفُتوَن  dلُه ا�فتاء، ولَيَس ذلَك ِمْن تخص dفي كثيٍر ِمَن أنه ممن يِحق

َم ذلك من العلماء المجتھدين تجد أنھم  gة، ومن حرgيfأَحق Mٍة و gيfأَھل Mا.شياِء ِب9 علٍم و
ل، بل حكموا عليه كما ُعِرَض عليھم من  gموه بشكل مفص gلعوا على ما حر gلم يط

  .بركائز غير صحيحة عن ھذا العلم بعض ا.عوان أو المستفتين

َم أيg مذھٍب أو طريقٍة حتىg يكوَن فقيھاً مجَتِھداً ويعلََم ف9 يجوُز .حٍد  fأْن يحر
ماِع أو أَخِذ  gِد الس gبمجر M ،فصيلgأصيِل والتgِريقة ِبالت gة ھذِه الطgماِم والَكماِل ماِھيgبالت

 dُرِق فعليِه أْن ِفْكرة، َوَمْن أراَد ِمَن الفَُقھاِء المجتھِديَن أْن يحُكَم ِبَشْيٍء علَى ھذِه الط
ريقة، ثمg ُيعلfُق على ما َوَرَد فيھا  gَيعَمَد إلَى ُكُتِب المسلميَن التي َتشَرُح ھذِه الط
َبِب الشgرعي لِلتgحريم إن كان يرى حرمتھا، أْو عليه أْن يحضَر  gحريِم والسgبالت

ة ِبنْفِسِه لدى من ُيمارُسھا من المسلمين؛ ثم ُيف gتي ُھناَك بماَ ُھَو حراٌم الجلساِت الِع9جي
  .ولماذا

أماg ماَ يتقوله غيُر الفُقھاِء المجتھديَن فھذا إَفٌك وافِتراٌء واعِتداٌء على ِ? سبحانُه 
مين َيِجُد ِعنَدُھم من أسباب تحريِم . وتعالى وعلى ديِنه fِء المحرMُل لحاِل ھؤ fوالمتأم

  :المذاھب الطبية ا.خرى مايلي

لُه ُعقولُھم بأنg ھذا َقْد يكوُن ِع9جاً أو  أنھgم َوجُدوا -)١ gشيئاً جديداً علَيھم ولْم َتَتقب
ُموهُ َشرعاً، وعقولنا ليست  gُعقولَھم لْم َتقبْلُه حر gسبباً كونيا للع9ج، َفِ<ن
بمعيار، فكم من أشياء استنكرتھا عقول أجدادنا غدت اLن حقائق علمية 

لحيوية في جسم ا�نسان والتي يعتمد عليھا فمث9ً مسارات الطاقة ا  .واضحة
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٤٦ 

 

، لم ُتثبت حقيقتھا إM في )سنة ٦٠٠٠(نظام ا�بر الصينية منذ آMف السنين 
القرن الماضي بعد اختراع جھاز قياس فارق الجھد الكھربائي واستعماله 

  .على الجسم

عون أنه لم يثبت لديھ -)٢ gم بعضھم قد يتقبلون الفكرة الجديدة عليھم، لكنھم يد
مونھا بالتجربة أن ھذه أسباب كونية للع9ج fوفي الحقيقة ھذا سببه فُيحر ،

أنھم ھم لم يجروا عليھا أبحاثاً كافية، وبدMً من طلبھم البحث وا�ثبات فإنھم 
  .يسارعون إلى ا�نكار والتحريم

٣(-  dب gوھَو الط َMائِد والمعموِل بِه لديِھم أ gبي الس gه مخالٌِف للمْذَھِب الطgالَغربي  أن
بf الحديث، فيرون أن الطب الحديث حجة على ما سواه،  fى بالط gأو ماَ ُيسم
وكل شيء ينكره المنتسبون للطب الحديث ف9 يقبلون به، وھذا ك9م M ُيقبل 

فالطب الحديث خصٌم للمذاھب الطبية ا.خرى، فكيف  شرعاً وM عق9ً،
ستماع لجميع ا.طباء العدول من بل يجب إلى اM يكون أيضاً َحَكماً وقاضياً،
للفصل والحكم واMط9ع على تجاربھم وحججھم جميع المذاھب الطبية 

  .بينھا

َج بعضھم أن أصل ھذه المذاھب الطبية مبني على عقائد فاسدة، وما  -)٤ gوتحج
  :ُبني على باطل فھو باطل، والجواب على ذلك من وجھين

ذاھب الطبية أصولھا عقائد نقول كيف عرفتم أنg ھذه الم :الوجه ا.ول
فاسدة؟ M يوجد غير جواب واحد، وھو أنھم رجعوا إلى بعض المراجع لھذه 
المذاھب والتي ألgفھا وثنيون فوجدوا أنg بعضھم ذكر أنg أصول ھذه المذاھب 
 gف المرجع؛ بنى المنِكُر حكمه أنgوثنية، وبناًء على ك9م ھذا الوثني الذي أل

أصله وثني، لكن ھل ھذه الطريقة صحيحة في ا�فتاء؟  ھذا المذھب الطبي
ھل ك9م ھؤMء الوثنيين أمر يقيني ُتبنى عليه ا.حكام الشرعية؟ رسول ? 

�  fنصد M نكذبھأمرنا أن Mيجوز لنا بناء أي ٤اق ا�سرائيليات و M ولذا ،
حكم شرعي على ما نقرأه من ا�سرائيليات، فكيف بمن يصدق ك9م 
الوثنيين ويبني على ذلك أحكاماً شرعية؟ ھذا و? أشنع وأشد جرما من 

إنg ما نقرأه من أصول عقائدية لھذه العلوم والمذاھب . تصديق ا�سرائيليات
و أصلھا فع9ً، فقد يكون لھا أصل الطبية ليس من الشرط أْن يكون ھذا ھ

ف مع الزمن، مثل ما حدث مع التوراة  fه ُحرgصحيح غير مرتبط بعقائدھم لكن
وا�نجيل، أصلھما وحي من ? وك9مه، ثم تم تحريفھما من ِقبل البشر، فھل 
 Cأصلھما فاسد والعياذ با gشيء فيھما باطل وأن gُكل gيدل تحريفھما على أن
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٤٧ 

 

س وتنّزه تعالى رب gالقرآن تم تأويله . عن ھذا القول �ي سبحانه وتقد gبل إن
بمعاٍن وتفسيراٍت فاسدة وشركية من ِقَبل بعض الفرق الضالgة؛ فھل يعني 
ذلك الطعن في صحة القرآن حاشاه ك9م ربي عن أي نقص أو طعن، ف9 

سد أو أنg يمِكُن التسليم بتاتاً بأن ھذه المذاھب الطبية المختلفة أصلھا فا
 .مصدرھا عقائد باطلة

ھم استقوا ھذه العلوم والمعارف أنg بلو افترضنا صحة ك9مھم  :الوجه الثاني
من شياطين وعبادات شركية ووثنية، ففساد المصدر ليس من الشرط أن 
يكون مؤدياً إلى فساد المعلومة، بل إنg الشيطان لعنه ? لما علgم أبا ھريرة 

َما : (�، فقال أبو ھريرة )ي أَُعلfْمَك َكلَِماٍت َيْنَفُعَك ?ُ ِبَھاَدْعنِ : (قال له �

m��u��t��s: إَِذا أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسيf : ، َقاَل الشيطان)ُھَو؟

y��x���w���vl��]َك لَْن َيَزاَل َعلَْيَك ِمَن ]٢٥٥: البقرة gَيَة، َفإِنLى َتْخِتَم اgَحت ،

َك َشْيَطاٌن َحتgى ُتْصِبحَ  gَيْقَرَبن َMسول )ِ? َحاِفٌظ، َو gالر gلم يستنكر ھذه  �؛ فإن
ھا .نg مصدرھا الشيطان، ومعلوم أنg الشيطان عدو مبين  gالمعلومة وصد

حريص على إغواء ا�نسان وإيقاعه في حبائله، وتزيين  لبني آدم، كما أنه
لم يستنكر  �البدع والمنكرات للمؤمنين، بالرغم من كل ذلك فإن رسول ? 

ھا  gوقال .بي ھريرة  �المعلومة .نھا في أصلھا صحيحة، ولذلك أقر� 

ُه َقْد َصَدَقَك َوُھَو َكُذوبٌ ( gا 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 ا�غريق أصلھا يشوبه كفر وفساد، فالطب اليوناني ُيقاُل أنgه ي
، لكن )ُيدعى بإله الدواء(وابنه اسكلِْبيوس ) ُيدعى بإله الشفاء(مثل أبوللو 

ه  gم الطب اليوناني بعدما اكتشوا أنdدعاءات لم تمنع المسلمين من تعلMھذه ا
عبارة عن حقائق علمية ثبتت عن طريق التطبيق، وأصبح العالم ا�س9مي 

وقد تحدث عنه ( على نظرياته في ع9ج البشرية .كثر من ألف سنة معتمداً 
حتى ظھور اMستعمار والطب  )ابن القيم رحمه ? في زاد المعاد وغيره

بل إنك لو تمعنت النظر إلى ع9مة الثعبان والكأس الموجود على . الحديث
الصيدليات وا.دوية اLن لعلمت أن الطب الغربي لم يخُل كذلك من عقائد 
وأصول فاسدة، فھذا العصا يقال إنھا .سِكلِْبُيوس إله الدواء عند ا�غريق، 

نھم كانوا يعتقدون أنg اسكلبيوس مراسل بين آلھة والجناحان رمز للطيران .
كذلك لو طبقنا قاعدة ما بني على باطل فھو باطل على . السماء وبين البشر

الطب الغربي الحديث لبطل تماماً بالكامل لعلمنا يقينا أنه قائم على إنكار 
أشياء مسلgمة ُعِرفت بالتواتر عبر التاريخ البشري؛ وثبتت لدى الكثير 

تجربة والبرھان لكنg أجھزة الطب الغربي لم تستطع اكتشافھا فأنكرھا، بال
والصواب أنg كلg ما تثبُت فائدته سواء من طبq قديم أو حديث نأخذه ونعمل 

  .به، وما يثبت خطؤه نرده ونتجاھله

٥(-  M ھذه العلوم الطبية تبحث في الغيبيات، وھذا gمين أن fزعم بعض المحر
فوا لنا ما ھي ھذه الغيبيات شرعاً، ثم اشرحوا لنا كيف يجوز، فنقول لھم ع fر

لم أجد في المذاھب الطبية  أناأنg ھذه العلوم الطبية تبحث في ھذه الغيبيات، 
قة التي قرأت عنھا ما يبحث في أي شيء غيبي، بل كلھا أمور  fالمتفر
ملموسة محسوسة، َعلَِمھا البعض وجھلھا آخرون، ويمكن تعليمھا .ي 

ص يريد ذلك، بل ويمكن صناعة أجھزة حديثة للقياس بأنظمة وطرق شخ
 .المذاھب الطبية ا.خرى

ذھب آخرون إلى أنg كل ھذه العلوم ا.خرى مجرد تخي9ت وخداع من الجن  -)٦
موھا، فنقول لھم على ما  gوالشياطين، يعني فقط أوھام وخرافات ولذا حر

دت لكم ذل gك أم مجرد أوھام وتخي9ت بنيتم قولكم ھذا؟ ھل ھنا تجارب أك
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ئات اMLم الموجودة في الصيدليات  gمھد gمنكم أنتم، ثم لماذا لم تقولوا مث9 أن
عبارة عن تلبيس من الجن وإيحاء وليس بتخدير فعلي كما تزعمون مع 
العلوم ا.خرى؟ ما ھي معاييركم للتفريق بين تخييل الشيطان وخدعه 

حوا لنا ھذه المعايير وأوھامه وبين الحقائق العلمية وا fسباب الكونية؟ وض.
  .ثم لنطبقھا على الطب الحديث وعلى جميع المذاھب الطبية ا.خرى

مين بعض ا.خطاء العقدية أو الشرعية في المذاھب  -)٧ fوجد بعض المحر
الطبية ا.خرى، وبدMً من إيضاح ھذا الخطأ فإنه قام بتحريم وتجريم ھذه 
العلوم كاملة، وھذا M ُيعقل وM يجوز، الطب الحديث لم يخل من أخطاء 

الشفاء  عقدية أو شرعية، لكن لم يجز لنا تحريمه بالكامل، فھناك من يعتقد
ھو  �في بعض ا.طباء، أو في بعض ا.دوية، وھذا شرك باC .ن ? 

ُم ھذا الخطأ  fالشافي وا.طباء وا.دوية مجرد أسباب ع9جية، لكننا ھنا نحر
م الطب الحديث كله، المستشفيات في العالم مختلطة  fنحر Mالعقدي وحده و

صبح ا.طباء الرجال باخت9ط غير جائز شرعا بين الرجال والنساء، وأ
يكشفون على المرضى النساء ويلمسونھم ب9 ضرورة، وكذلك أصبح 
الطبيبات يكشفن على المرضى الرجال ويلمسونھم ب9 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. fطباء بتجنب ھذه تسو
ا.خطاء الشرعية فقط ب9 تحريم لكامل العلم والطريقة؟ نفس الشيء ُيقال 
عن المذاھب ا.خرى، فيجب تحديد الخطأ العقدي أو الفقھي وتجنبه، وليس 

 .تحريم كامل المذھب الطبي
العلم لم يصل ونقول أن : ن أيضا بأن العلم لم يثبت ھذا ا.مريقول المحرمو -)٨

تى اLن ليثبت كل شيء، فالعين والحسد والمس والسحر لم إلى ذروته ح
ولكن ھناك طرق ! يستطع العلم حتى اLن تشخيص ھذه الحاMت الكثيرة

يعرفھا المتخصصون بالرقية وفي ھذا المجال فيستطيعون بإذن ? معرفة 
ا.عراض والرؤى وغيرھا فيعرفون التشخيص، وكذلك علم الطبائع 

ى اLن جھاز يكشف ا.مراض وطبيعة ا�نسان مثل وا.مزجة M يوجد حت
الخبراء في ھذا الطب الذين يستخدمون أصابع أيديھم في ساعد المريض 

فحتى اLن لم يستطع ا�نسان اختراع ! لمعرفة جميع أمراضه وعلله وطبعه
وھو (ھذا الجھاز الذي يشخص التشخيص الدقيق أو يعرف طبعه ومزاجه 

فلم يصل ! مثل أصابع ا�نسان الخبير) ب اليونانيعلم الطب العربي أو الط
العلم إلى ذروته للحكم على ا.مور بشكل يقيني، بل ھناك تجارب ُيبنى 

فھي ) بعلم أو بتجربة(عليھا وقد M ُيعرف لھا الدليل العلمي، فكل ما ثبت 
 .معتبرة ما لم تخالف شريعتنا ا�س9مية

  
بتاريخ  حفظه ? –عبد العزيز الطريفي / الشيخ: اطلع على ھذا الفصل ووافق عليه

  .ھـ ١٤٣٧جمادى ا.ولى  ١٢
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  !الطب الحديث يقتل أكثر مما يعالج

ألف شخص ُيَتوفgون  ٩٨أعلنت وزيرة الصحة ا.ميركية دونا شM9 أن حوالي    
ا في الوMيات المتحدة نتيجة ا.خطاء الطبية التي تعتبر ثامن سبب للوفيات فيھا   . سنوّيً

وقالت شM9 خ9ل ندوة منعقدة في جنيف في إطار الجمعية الصحية العالمية،    
صانعي السيارات M يسمحون بھذه "أعلى ھيئة في منظمة الصحة العالمية، إن 

يجب أن تشكل ھذه القضية "وأضافت  ،".خطاء الطبية التي نرتكبھاالنسبة من ا
موضحة أن الوMيات المتحدة بدأت " وسيلة لتحسين مستوى العناية الصحية عموًما

بتطبيق خطة ھدفھا تحسين العناية الصحية لتقلل ا.خطاء الطبية التي يمكن أن تشمل 
Mويفيد تقرير لمعھد الطب أن أقل ، ت لمرضى أعطوا أدوية غير مواتيةحا

التقديرات الخاصة با.خطاء الطبية تفوق معدMت الوفيات السنوية بسرطان الثدي أو 
  . ز في الوMيات المتحدةا�يد

  : وقال مدير الوكالة ا.ميركية ل<بحاث وتحسين الرعاية الصحية جون ايزنبرغ

إنه بالرغم من أن الوMيات المتحدة تقدم أفضل عناية صحية في العالم، فإن "   
  ". مستوى ا.خطاء الطبية فيھا مرتفع بصورة غير مقبولة بتاًتا

تعدة للتعاون عبر منظمة الصحة العالمية مع الدول وقالت شM9 إن ب9دھا مس   
  .م ٢٠٠٠مايو  ١٩) اف ب(- جنيف .ا.خرى الراغبة في تقليل ا.خطاء الطبية

كما أن الطب الحديث يفشل في ع9ج أكثر الحاMت .نه يركز على العرض    
، بل ويعتبر ا�نسان كاLلة فيقسمه إلى أقسام وتخصص مثل وليس أصل المرض

) تخصص التناسلية) (تخسس الكلى) (تخصص التنفس) (العظام تخصص(

، بل حتى وصل إليھم التقسيم في التخصص الواحد فنجد )تخصص ا.عصاب(
، بينما )تخصص عظام الكتف(و )تخصص عظام الحوض(و) تخصص عظام القدم(

يركزون على أصل ھذه ا.مراض،  والعرب نجد الطب القديم عند الصينيين والھنود
إذا اشتكى منه عضو تداعى له "من يطبقون حديث النبي صلى ? عليه وسلم  بل ھم

كلھا عن طريق يشخصون ا.مراض ورواه مسلم، " بالسھر والحمى  سائر الجسد
، وقد عجز العلم )أو ما يسمى الحكيم(طريق أصابع الطبيب  النبض في الساعد عن

مراض مثل أھل الخبرة، الحديث عن اختراع جھاز مثل أصابع ا�نسان يشخص ا.
ولذلك تفوق الطب القديم في التشخيص والع9ج، وقد عجز الطب الحديث عن تفسير 

ن مسكنات أغلب الحاMت وا.مراض خاصة المزمنة، وحتى ع9جھم يكون عبارة ع
فقط وليس ع9جا نھائيا، حتى ا.شياء البسيطة المنتشرة لم يجدوا لھا ح9 جذريا، 

ا.رق، سرعة القذف، وإذا زعمتم أن بعض رواد : ى ذلكعلوسأضرب مثالين فقط 
وأصحاب الطب الغربي كم : الطب ا.صيل الشرقي أصيبوا بحاMت نفسية فالسؤال

  !M يوجد ع9ج –في الغالب  –وحتى لو تم التشخيص فإنه ! حالة سببت لھم الموت؟
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القديم التضارب العلمي بين الطب الشرقي سأضرب مثاM واحدا فقط عن    
، فالغرب والطب "الروماتويد"وا.صيل وبين الطب الحديث، وھو في مرض 

جھاز المناعة يھاجم بعضه وبالتالي Mبد من  أن ھذا المرض يجعل الحديث يقولون
الضار (نضعف جھاز المناعة حتى M يھاجم بعضه، فيعطون دواء الكورتيزون أن 

من  ، وبالتالي تكونجھاز المناعةلتثبيط ) الذي يضر جدا بالكبد والكلى وغيرھا
الممرض أن يضعف جھاز المناعة  )الع9ج بزعمھم(ا.عراض الجانبية لھذا 

  .وبالتالي يصاب ا�نسان با.مراض بسھولة

وأما في الطب الشرقي ا.صيل فيقولون بأننا لو قمنا بتقوية جھاز المناعة فإن ذلك    
، )Mحظوا الفرق في الفھم! (لطبيعتهسيجعل ھذا الجھاز يدرك الصواب فيعود 

فيعطون المريض أغذية لتقوية جھاز المناعة مع الحجامة وا�بر الصينية ونحوھا، 
-  ٣(وفي خ9ل أسابيع فقط يشعر المريض بتحسن ملحوظ، وبعض عدة أشھر تصل 

  !أشھر يكون قد شفي بإذن ? تماما) ٦

نالت عليھا درجة الماجستير حيث بدراسة ) مصرية(وقد قامت الدكتورة صھباء    
قامت بتقسيم مجموعة من مرضى الروماتويد إلى قسمين، فأعطت القسم ا.ول 
الع9ج بالحجامة، والثاني تركتھم على ع9ج الكورتيوزن والع9ج التقليدي الغربي، 
وكانت النتيجة أن مرضى الروماتويد الذين أجروا الحجامة بشكل دوري قد تحسن 

  .نسبة المرض فيھم بشكل كبيروضعھم وقلت 

لھذا فإن الطب الغربي ليس معتبرا بالشكل الكامل، بل إنه يرفض الكثير من    
ا.بحاث التي تقدم له في فوائد بعض ا.غذية وا.عشاب حتى M يخسر سوقه كما 
فعل أحدھم في التوصل لع9ج مرض معين عن طريق منتجات سم النحل وكانت 

  .فرفض الطب الغربي اMعتراف بھا%)  ٧٠(النتيجة تفوق 

للتشخيص  افأقول أن الطب ا.صيل والقديم ھو ا.صل، فقد كانت عندھم طرق   
والع9ج منذ آMف السنين ولم يتم اكتشاف ھذه الفوائد حتى القرن الماضي أو في ھذا 

  !بل بعض الطرق التشخيصية والع9جية لم يستطيعوا إثباتھا حتى ھذا اليوم! القرن
  

الدكتور أحمد شفيق جراح الجھاز الھضمي : من خبراء الطب الحديث شاھدٌ 
بحث علمي في المجال الطبي، ) ١٠٠٠(العالمي المصري الذي قام بأكثر من 

م، قال في ٢٠٠٧/  ١١/  ٤رسالة دكتوراه، وتوفي ) ١٠٠(وأشرف على أكثر من 
 : كلمة مأثورة

، وJ نعرف لھا ع(ًجا، ولقد من أمراض انسان غير معروفة أسبابھا% ٩٥إن "
وجدنا من خ(ل ا)بحاث أن الخ(يا تتقبل المواد الكيميائية الطبيعية الُمستخلصة 
من النباتات وا)عشاب، بينما تصاب بحالة من الجنون وفقد اJتزان عندما نعطيھا 

  ".!نفس المواد الكيميائية الُمخلقة وبنفس المقادير
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  :الخاتمة

   Mفقد 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، وM تستطيع أن تحكم فيھا بين : "زغلول النجار
خل فيه؟ لقد خضت الصواب والخطأ، وموضوع M تستطيع أن تحكم فيه فلماذا تد

، والدكتور !"ودخلت تخصصا ليس من تخصصك! أرضا ليست بأرضك
ھذه "أو " ھذا رأيي وفھمي"المتخصص في اللغة M يرد على ا.سئلة إM بقوله 

  "!!كتبكم وما نقلته منھا

فإذا كنت أخي الكريم لست من أھل ھذه العلوم فاتركھا لغيرك أو خذھا مباشرة    
ات المسلمين، وM تعتمد على الكتب التي M تعرف منھجھا ھل من المتخصصين الثق

فمن كان معلمه كتابه؛ كان "ھي صحيحة أو خاطئة وأنت M تستطيع أن تحكم فيھا، 
  ".خطؤه أكثر من صوابه

وأرجو أM تستعجل الحكم على العلوم القديمة أو الحديثة، والعبرة ليست في    
قادمة من  -وخاصة الطب والتقنية  –الحديثة  ا.صل في ھذه العلوم، فأكثر العلوم
  المشركين في الغرب، فلماذا M ُتنكر؟

    M9والعنب والتفاح طيب ح9ل، وإذا تخمر صار حراما، ثم إذا تخلل صار ح
  طيبا، فإذا كانت العبرة با.صل فلماذا يكون الخمر حراما وأصله حM9؟

 –من عظام الحيوانات أو شحوم الخنزير ولماذا الجي9تين الحيواني والذي يكون    

قرار مجمع  عة الكبسوMت الدوائية حM9؟ وھووالمستخدمة في صنا - أكرمكم ? 
الفقه ا�س9مي بجواز استخدامه في الكبسوMت الدوائية وتناوله رغم أن أصله 

  !حراما قذرا؟

 عليه وسلم والرقية في الجاھلية كانت فيھا شركيات ولم يأمر النبي صلى ?   
  .بتركھا كلھا، بل أمر بحذف الشرك الذي فيھا فقط

ابتعدوا عما J شأن لكم فيه، : أيھا المحّرمون ب( علم وJ اط(ع صحيح   
وابتعدوا عن غير تخصصكم، واتركوا العلم )ھله، وإياكم وارھاب الفكري بأن 

وابتعدوا ! اماتجعلوا كل شيء حراما وأن أصل أي شيء من الشرق أو الغرب حر
م كتاباتكم تضحكتم عليكم المتعلمون، وجعلفقد أ.. عن التصّحر الفقھي والعلمي

N دلي( واضحا على جھلكم، فاحذروا أن تحرموا ما أحل.  
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  :المصادر والمراجعأھم 

  :لكل من المدربينفي التنويم ا�يحائي الدورات التدريبية  •

 .عبد اللطيف العزعزي/ الدكتور -

 .حمود العبري /الدكتور -

 .علوي عطرجي/ الدكتور -

  .روابط ا.بحاث والدراسات التي تم ا�شارة إليھا في صفحات الكتاب •

  
  


