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  )١إصدار رقم (  مقدمة النسخة اإللكترونية لكتاب العافية

  
  
 

  .بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

 

واستلمت  طبعة األولى من آتاب العافيةصدرت ال ١٤٢٦عام لفي شهر رمضان المبارك 

طباعته وأصبح قريبا من  سنوات وقد تمت ٤ جهد آفيبين ني أقلب ألجدالنسخة األولى 

ففي المحاضرات واللقاءات أو االستشارات آنت آثيرا ما أضطر . متناول أيدي القراء

ولذلك  لتكرار شرح المفاهيم األساسية في الصحة والشفاء والطب الصيني وأهم أرآانه

  .قررت التفرغ إلصدار هذا المرجع

يصيبها لوال فضل اهللا وتيسيره وتوفيقه استحسانًا وقبوًال ومنزلة لم يكن لالكتاب القى  وقد

  . ليخرج بهذه الصورة

 تفتقريبا بدون استثناء، آان! والناصح المحبمالمة  –القراء والزم هذا القبول مالمة 

لماذا ال يتم التعريف واإلعالن عن  - قراءتهبعد  ةواحدالتي آأنما رميت من قوس  -الكلمة 

  ! اس له؟الكتاب بما يناسب أهميته وإحتياج الن

وتوسيع دائرة انتشاره لكي يلبي الطلب  آتاب العافيةوفي الوقت الذي نجتهد فيه لتوزيع 

قررت  لذا - قدر اإلمكان  -الطريق  لكأريد أن أختصر المتزايد عليه، في الوقت نفسه 

أسرع الفائدة ب صلكتل ؛فصول المهمةالإنتاج هذه النسخة اإللكترونية مدرجا فيها بعض 

  .طرقوأيسر ال

غربها لتكشف لك إلى شرق األرض من  تمتدعلى وشك أن تبدأ رحلة مفاجئة وشيقة  أنت

فتح لك آفاق ستو ، سببًا في محافظتك على العافية، أو استعادتها معلومات ستكون بإذن اهللا



وربطها في آتاب العافية فالمفاهيم التي تم شرحها . الحصول على الشفاء من داخلك

  .هي أحد أهم أسباب العافية -ير مسبوقةبطريقة غ -ببعضها 

  .هذه النسخة اإللكترونية المختصرة لن تأخذ من وقتك الكثير ولكنها ستعطيك الكثير

آل ذلك ستقرأه بسهولة ومتعة وإثراء وستجد أنك متى ما بدأت اإلبحار مع آلمات الكتاب "

هي آانت تلك  "!فلن ترغب بالتوقف ألنك ربما ستفقد مفتاحًا من مفاتيح الحياة والعافية

  .، أنقلها لك آما عبروا عنها من قرأ آتاب العافيةآلمات 

ومن  ،أن تنشرها وتحث من تعرفرجو فأ ؛قراءة هذه الفصول ن وجدت أنك انتفعت من إو

لتعم الصحة والعافية ؛ رونية المجانية تحب على قراءتها والحصول على هذه النسخة اإللكت

  .من الكتابالمطبوعة نسخة الوالفائدة، وإن أردت المزيد فيمكنك الحصول على 

   العافية صحبتك                            

  حسن البشل

  الخبير الدولي في تدريبات الصحة من الطب الصيني



 

  
  حقوق الملكية الفكرية

  

  

آما هي بدون أي سمح فقط بنشر هذه النسخة اإللكترونية مجانا جميع الحقوق محفوظة، وي

بدون أي استخدام تجاري ، وبالصيغة اإللكترونية نفسها، وال وتغيير أو إضافة أو حذف 

  .يسمح بطباعتها أو نسخها أو استخدامها بأي طريقة أخرى إّال بإذن خطي من المؤلف

  

 



 

  

  
 www.bishil.comااللكترونية من موقع صدارات اإل

  
  
 

 فضًال ،)مرئيةالنصية والسمعية وال(رى ــة األخـول على اإلصدارات اإللكترونيـللحص

للقائمة والحصول على اإلصدارات  االنضمامبطلب رسالة إلكترونية  أو أرسل  انقر هنا

 bishil.comlicationpub-e@:  إلى بريداألخرى، 

 

  :الحالية اتاإلصدار

 .من آتاب العافية ىاألول نسخة اإللكترونية المجانيةال .١

 .تدريب االسترخاء ورسم مسار الكلى .٢

  

  :سيصدر قريبا بإذن اهللا

 .سمعي ومرئي – فصل نشاط وعافية  منالتدريبات 

http://www.bishil.net/e-publication/al-afiah_e-book/
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  آيفية الحصول على النسخة المطبوعة من الكتاب

 
  

 
المكتبات الرئيسية في  طلبها من يمكنكم آتاب العافية النسخة المطبوعة من   للحصول على

  .منطقتكم

 

 :يمكنك مراسلتنا على البريدعن أماآن توفر الكتاب وللمزيد من المعلومات 

epub@bishil.com  
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١

بسم اهللا واحلمدهللا 

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

اللهم العلم لنا إال ماعلمتنا إنك أنت العليم احلكيم

اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا مبا علمتنا



٢

١٧                  الفصل األول: العافية التي نريدها
كيف يحدث الشفاء؟!  ٢٢

العالم ترمبلي والوق العجيب  ٢٤

ما الذي دلت عليه الدراسة العجيبة وما هدف بيكر   ٢٦

العبقري؟  

بداية الطريق لبيكر  ٢٧

املفاجأة األولى  ٢٨

املكافأة الكبيرة  ٢٨

األهمية العلمية لتجربة بيكر  ٢٩

عالقة الكهرباء احليوية والشفاء من األمراض  ٣٠

هل الكهرباء احليوية موجودة في اإلنسان؟  ٣٢

نتائج باهرة عن الكهرباء احليوية  ٣٣

ما مصدر هذه الكهرباء احليوية؟  ٣٤

الطب الصيني يجيب!  ٣٤

بداية األجوبة الشافية  ٣٦

حملة تاريخية عن الطب الصيني  ٣٦

مالحظات على املعلومات التاريخية عن نشأة الطب   ٣٨

الصيني

الفصل الثاني : الطاقة احليوية  ٤١

الفهرست
  ٩                   اإلهداء

١٠                   الشكر

املقدمة  ١١

١٥                  السيرة الذاتية حسن البشل



٣

أنواع الطاقة  ٤٢

هل مفهوم الطاقة علم جديد؟ وهل خرج من الصني   ٤٤

فقط؟!

كالم ابن سينا عن الطاقة في اإلنسان  ٤٤

كالم اإلمام ابن القيم رحمه اهللا  ٤٥

كالم اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه اهللا  ٤٦

ملاذا يشار إلى الطاقة بألفاظ مختلفة ومفاهيم   ٤٧

متداخلة؟

هل الطاقة هي الروح؟!  ٤٨

كيف ترتبط احلياة بضرورة وجود الطاقة ؟!  ٤٩

املرحلة األولى: (احلياة قبل الروح!)  ٤٩

توضيح الطب الصيني لهذه املرحلة  ٤٩

التوضيح اإلسالمي لهذه املرحلة  ٥٠

وجهة نظر العلم احلديث  ٥١

املرحلة الثانية: (بعد نفخ الروح)  ٥١

املرحلة الثالثة: ( خروج الروح - املوت)  ٥٢

تعريف الطاقة وخصائصها  ٥٢

هل ميكننا أن نسبح في الفضاء؟  ٥٣

الفصل الثالث: مسارات الطاقة ومراكزها في جسم اإلنسان   ٥٦

مسارات الطاقة في اجلسم  ٥٧

قياس الظواهر الفيزيائية على املسارات  ٥٧

الدراسات العلمية احلديثة على مسارات الطاقة  ٥٨

الوظائف الرئيسية ملسارات الطاقة  ٥٩

أنواع مسارات الطاقة في اجلسم:  ٦٠



٥

أرقام و معلومات عن القلب  ١٠٦

الكلى  ١٠٧

الوظائف احليوية للكلى في الطب الصيني  ١١٠

ارتباطات الكلى من خالل نظرية العناصر اخلمسة  ١١١

الطحال  ١١٣

الوظائف احليوية للطحال في الطب الصيني  ١١٤

ارتباطات الطحال من خالل نظرية العناصر اخلمسة  ١١٥

الكبد  ١١٧

الوظائف احليوية للكبد في الطب الصيني  ١١٨

ارتباطات الكبد من خالل نظرية العناصر اخلمسة  ١١٩

الرئة  ١٢١

الوظائف احليوية للرئة في الطب الصيني  ١٢٢

ارتباطات الرئة من خالل نظرية العناصر اخلمسة  ١٢٣

األمراض الناجتة عن اختالل وظائف الرئة و كيفية التغلب   ١٢٥

عليها

الفصل السادس: فروع الطب الصيني الرئيسية  ١٢٦
الوسائل الرئيسية للطب الصيني  ١٢٧

أوالً – الوخز باإلبر  ١٢٧

ثانياً – العالج باإلعشاب  ١٢٩

ثالثاً – التدليك  ١٢٩

الفصل السابع: تدريبات الصحة  ١٣١
االستخدام الصحي للتدريبات في الصني  ١٣٤

التجارب التي تؤكد فعالية  التدريبات  ١٣٤

عالج اإلمساك واألمراض املصاحبة له  ١٣٦



٤

ً الرئيسية اإلثنا عشر مسارا  ٦٠

املسارات الثمانية اخلاصة:  ٧٩

أهم مسارين من املسارات الثمانية اخلاصة  ٧٩

مراكز الطاقة  ٨١

مراكز الطاقة الرئيسية في اإلنسان  ٨٢

املركز األول: "تشي هاي"   ٨٢

املركز الثاني: "شان تزونغ"  ٨٢

املركز الثالث: "ين تانغ"  ٨٣

هل ملراكز الطاقة وظائف وقدرات خارقة؟ وهل هي   ٨٣

مرتبطة بعقائد وديانات شرقية؟

الفصل الرابع: أهم نظريات ومفاهيم الطب الصيني  ٨٧
قانون الزوجية (الني واليانغ)  ٨٨

عالقة قانون الزوجية بجهاز الطاقة  ٨٩

سبع  نقاط توضيحية ونظرية عن الني واليانغ  ٩٠

جدول يوضح بعض األمثلة على تقسيمات الني و اليانغ  ٩١

العناصر اخلمسة  ٩١

أنواع االرتباطات بني العناصر اخلمسة:  ٩٣

الفصل اخلامس: أعضاء اجلسم الداخلية في الطب الصيني  ٩٦

تعريف العضو في الطب الصيني  ٩٧

طريقة تقسيم األعضاء في الطب الصيني  ٩٧

القلب  ١٠٠

هل نحن نستخدم العقل للتفكير أم القلب؟  ١٠١

الوظائف احليوية للقلب في الطب الصيني  ١٠١

ارتباطات القلب من خالل نظرية العناصر اخلمسة  ١٠٢



٦

تكميل عالج أمراض الكبد  ١٣٧

املكانة العاملية للتدريبات في العصر احلديث  ١٣٨

كيف يتم تأدية هذه التدريبات  ١٣٨

فوائد التدريبات  ١٤١

األسباب التي جتعل التدريبات وسيلة ناجحة وجذابة   ١٤٤

كمكمل طبيعي للعالج

مقارنة بني التدريبات الصحية وباقي تخصصات الطب   ١٥١

الصيني

هل للصالة دور في تنمية الطاقة احليوية؟  ١٥٢

أوقات الصالة  ١٥٣

االستعداد للصالة وأماكن أداء الصلوات  ١٥٤

التركيز واحلضور القلبي في الصالة  ١٥٥

حركات الصالة  ١٥٦

السجود  ١٥٦

اإلفراط والتفريط  ١٥٧

الصالة وتأثيرها اجلماعي  ١٥٨

الفصل الثامن : الصحة والشفاء  ١٦٠
ماهي الصحة؟  ١٦١

أنواع العالج و الطب في حالة فقد الصحة  ١٦٢

الشفاء واإلنسان  ١٦٣

كيف يعمل جهاز الشفاء في اإلنسان؟  ١٦٤

ما األدوات التي يستخدمها جهاز الشفاء؟  ١٦٤

هل نستطيع التحكم في حتفيز آليات الشفاء فينا في   ١٦٥

الوقت الذي نحتاجها فيه ؟



٧

الطريق للحصول على الشفاء الكامل  ١٦٦

الفصل التاسع : الطب البديل  ١٧٣
الطب البديل أم املكمل أم التكاملي أم األصيل؟  ١٧٥

التسمية  ١٧٦

انتشار استخدام وسائل الطب التقليدية في العصر   ١٧٨

احلديث

ملاذا انتشر استخدام الطب التقليدي بهذه السرعة وبهذا   ١٧٩

االنتشار؟!

مراكز الطب البديل  ١٨٥

الهيئات الصحية ووزارات الصحة احلكم يجب أن ال يكون   ١٨٦

هو اخلصم كذلك!

أهم التحديات التي تواجه الطب التقليدي وبعض   ١٨٧

السلبيات املوجودة حالياً

الوضع التنظيمي احلالي للطب التقليدي في العالم  ١٩٢

الرؤية املستقبلية ....ملاذا نحتاج أنواع الطب التقليدي؟  ١٩٣

أهم التوصيات من أجل دعم وتطوير استخدام الطب   ١٩٤

التقليدي  بصورة صحيحة ومرشدة

الفصل العاشر : طب الطاقة  ١٩٦
ما املقصود بـ "طب الطاقة"؟!  ١٩٨

بداية طب الطاقة في العصر احلديث  ١٩٩

أبحاث البروفيسور "برر"  ١٩٩

التجارب على حقل الطاقة في األنثى!  ٢٠١

متى يكون وقت اإلخصاب األفضل؟! وما التوقيت األدق   ٢٠٣

لنزول البويضة إلى الرحم خالل الدورة الشهرية الكاملة 



٨

لألنثى؟!

إمكانية التشخيص املبكر للسرطان!  ٢٠٦

هل يتعارض طب الطاقة والدين؟  ٢٠٧

الطاقة الكونية!  ٢٠٨

بعض االستخدامات الطبية احلديثة من طب الطاقة:  ٢٠٩

أهمية طب الطاقة ومستقبله  ٢١٠

الفصل احلادي عشر: الوقاية  ٢١٦
بعض االقتراحات الهامة لتفعيل دور الوقاية في حياتنا  ٢٢٠

أهم محاور الوقاية في حياة اإلنسان  ٢٢٢

الفصل الثاني عشر: برنامج نشاط وعافية  ٢٢٥

اإلرشادات اخلاصة ببدء التدريب  ٢٢٦

تدريب اإلسترخاء  ٢٢٨

تدريب التنشيط  ٢٣١

التدليك الصباحي  ٢٣٥

تدريب التنفس البطني لتنشيط الطاقة األصلية والكلى   ٢٣٦



٩

اإلهداء

إلى والدتي... األم الفريدة التي سطرت أروع صور 

األمومة

إلى والدتي... املعلمة الفريدة التي احبت العلم 

وتعلمت وعلمت الكثيرين وبذلت الغالي والنفيس لكي 

تسهل طريق العلم ألبناءها وبناتها وانشأت صرحا 

شامخا للتعليم 

إلى والدتي... أستاذة العطاء الفريدة التي سقت 

كل بذرة للنجاح بفيض من عذب عطاءها املعنوي واملادي 

الالمحدود وكانت السند لي بعد اهللا في رحلتي للتعلم، 

وبفضل اهللا ثم بفضلها ظهرت هذه الثمرات وهذا 

الكتاب

إلى مقام والدي العزيز الذي علمني ما إن اخذت 

به كفاني لدنياي وآخرتي وبأوجز العبارات كان يخصني 

بإرشاداته وتوجيهاته الغالية، وكان لدعاءه وتشجيعه 

األثر الكبير ملواصلة مسيرتي     

إليهما مع أخلص احلب

 وأعظم العرفان وأصدق الوفاء

"رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"

قال : ثم من؟ 
قال : (ثم أمك).

قال: "أمك"

قال : ثم من؟ 
قال : (ثم أمك).

 قال : ثم من؟
 قال : (ثم أبوك)

ومسلم  البخاري  رواه 
عن أبي هريرة

جاء رجل إلى رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم 
الناس  أحق  من  فقال: 

بحسن صحابتي؟



١٠

كلمة شكر
لكل من ساهم بكلمة أو فكرة أو دعم معنوي من أجل مواصلة مسيرة 

العمل على الكتاب أشكرهم جميعا وال يتسع املقام حلصر األسماء ولكني 

أود أن أخص بالشكر والتقدير كل من:

فضيلة األستاذ الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي أستاذ العقيدة   •

واملفكر والكاتب على تفضله مبراجعة الكتاب بعني ناقدة ومدققة وإبداء 

العديد من وجهات النظر املهمة واملفيدة.

واملربي الفاضل األستاذ محمد حامد الناصر على تكرمه مبراجعة   •

الكتاب لغوياً وفي فترة وجيزة.

•  وأخي وصديقي الدكتور زاهر فيصل على مراجعته للكتاب كطبيب 

وقارئ وإبداء العديد من اآلراء والتي وضحت وجهة نظر اآلخر وبالتالي ساعدت 

في إضفاء مزيد من الدقة واإلنصاف والتوازن في  الكتاب من الناحية العلمية 

والطبية.

والشكر لشركة ماب للتصميم  (عمان - األردن) على عملهم املميز 

وحرصهم على كافة التفاصيل في إخراج الكتاب وجتهيز الرسوم التوضيحية 

وجتهيز كامل الكتاب للطباعة.

وشكر خاص  إلى فريق العمل في مؤسسة رفع األداء على الدعم 

الكبير واملستمر منذ ٣ أعوام وعلى املشاركة الوجدانية من أجل جتسيد اآلمال 

والطموحات على أرض الواقع أشكرهم على التشجيع املستمر في العمل 

على الكتاب طيلة السنوات الثالث و املساهمة في املراجعة وتخريج األحاديث 

واآليات وترتيب املراجع وتنفيذ تصميم الغالف والعديد من أشكال الدعم التي 

ً على تقدم العمل بفضل اهللا. ً ايجابياً كبيرا كان لها أثرا
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املقدمة
هذا الكتاب سيحملكم في رحلة فريدة من نوعها سترون أنه يسافر بكم 

ً إلى أقاصي الشرق إلى الصني لنرى ونسمع العجائب؛ بكل ماتعنيه هذه  بعيدا

وتربى  ولد  حيث  الغرب  عمق  في  فجأة  أنفسنا  سنجد  ثم   معنى من  الكلمة 

أجوبة  عن  نبحث  ألننا  الرحلة؟  هذه  وملاذا  احلديثة.  صورتهما  في  والعلم  الطب 

جسم  عن  املعلومات  من  بالكثير  يحيط  احلديث  العلم  أن  نعرف  فنحن   مهمة

ماهي  ملاذا؟   الصحية املشاكل  من  العديد  أمام  حائرين  نقف  ذلك  مع   اإلنسان

بصورة  الشفاء  يظهر  ملاذا  اإلنسان؟  عن  معرفتنا  سلسلة  في  املفقودة  احللقة 

يبقى  ولكن  احلياة  مدى  املعاناة  أو  باملوت  عليهم  حكم  أشخاص  لدى  مفاجئة 

آخرون يعانون دون مقدرة العلم احلديث على تقدمي األجوبة لهم؟

نحفز  كيف  سنعرف  هل   األسئلة هذه  عن  اإلجابة  نعرف  أن  استطعنا  لو 

الشفاء لدى كل املصابني بكل األمراض؟ هل سنتمكن من معرفة الطريقة التي 

هل  السن؟  في  التقدم  عند  وحتى  أفضل  بصورة  عافيتنا  على  نحافظ  جتعلنا 

وراثية  أنها  على  تصنف  التي  األمراض  من  الوقاية  في  املعرفة  هذه  ستساعدنا 

ورمبا ال يوجد مفر منها؟

احللول  عن  بحثاً   الكتاب هذا  في  الغرب  إلى  ثم  الشرق  إلى  رحلتنا  بعد 

ً عنا كل هذه  واألجوبة سنجد املفاجأة سنعرف أن ما نبحث عنه لم يكن بعيدا

املسافات بل ال توجد مسافة أصالً فاألجوبة في داخلنا نحن!

 الطاقة احملركة جلميع الوظائف احليوية في اإلنسان آليات الشفاء الذاتية

أسباب احملافظة على الصحة واحلصول على الشفاء بإذن اهللا كل هذه األشياء 

هي جزء ال يتجزأ من داخلنا نحن وليست مواد خارجية أو تقنيات عصرية نبحث 

سنعيشها  التي  الواقعية  والقصص  التجارب  خالل  من  سنرى  اخلارج.  في  عنها 

مع العديد من األشخاص وجتاربهم الرائعة ومن خالل املعرفة التي منت عبر آالف 

السنني من خالل كل ذلك سنعرف أننا بفضل اهللا منلك العافية من داخلنا.

نبذة عن محتويات الفصول:

في الفصل األول سنرى التجارب العلمية املثيرة التي تكتشف وجود الكهرباء 

احليوية في الكائن احلي وتكتشف عالقتها بحدوث الشفاء وتقودنا هذه األبحاث 

ولكي   اإلنسان بصحة  احليوية  الكهرباء  ارتباط  حول  باملفاجآت  مليء  عالم  إلى 

يفهم العلماء في العصر احلديث سر هذه الطاقة حتملهم هذه الرحلة العجيبة 

إلى الطب الصيني أحد أقدم أنواع الطب التي عرفتها البشرية.
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في  احليوية  الطاقة  هذه  عن  للحديث  بالكامل  مخصص  الثاني  الفصل 

املسلمني  العلماء  أقوال  دراسة  خالل  من  املوضوع  بحث  سيتم  حيث   اإلنسان

واألطباء العرب القدماء ومن خالل العلم احلديث ثم مقارنة مدى تطابق كل ذلك 

مع مفاهيم الطب الصيني حول الطاقة. كما سنتعرف على عالقتها بصحته 

وشفاؤه بل وروحه كذلك وسنعرف ملاذا هي أحد أهم األسرار خلف قدرة اإلنسان 

على احلياة بإذن اهللا وسنعرف كيف أنها الوقود واحملرك خلف رفع القدرات الذاتية 

للبشر. كل تلك املعلومات تعرض وألول مرة بهذا التفصيل والدقة.

الرئيسية  ومراكزها  اإلنسان  في  الطاقة  هذه  ملسارات  بالنسبة  أما 

وأسس  مفاهيم  أهم  عن  احلديث  يليه  ثم   الثالث الفصل  في  فسنستعرضها 

الطب الصيني التقليدي في الفصل الرابع.

مجرد  ليست  الداخلية  اجلسم  أعضاء  أن  اخلامس  الفصل  في  سنتعلم 

وعاطفية  نفسية  إرتباطات  لها  بل   عضوية بوظائف  محدودة  وخاليا  أنسجة 

اجلسم  أعضاء  مفاهيم  خالل  من  ذلك  كل  على  سنتعرف   ً جدا هامة  وذهنية 

ترابط  عن   ً جدا مهمة  تفاصيل  لنا  تكشف  والتي  الصيني  الطب  في  الداخلية 

اإلنسان داخلياً وخارجياً. 

سنتعرف على ثالث فروع من الطب الصيني التقليدي في الفصل السادس 

وهي الوخز باإلبر والعالج باألعشاب والتدليك أما تخصص تدريبات الصحة فقد 

األبحاث  سنشرح  بحيث  عنه  للحديث  بالكامل  السابع  الفصل  تخصيص  مت 

عند  التدريبات  لهذه  مسبوقة  الغير  الفوائد  لتأكيد  أجريت  التي  العلمية 

استخدامها كمكمل عالجي الدوائي كما عرفتها منظمة الصحة العاملية.

داخل  في  للشفاء  الذاتية  اآلليات  عمل  أسس  فهمنا  قد  نكون  أن  وبعد 

أدق  بصورة  سنتعرف   اإلنسان في  احليوية  الطاقة  مفاهيم  واستوعبنا  اإلنسان 

نعرف  بحيث   الثامن الفصل  في  اإلنسان  في  والشفاء  الصحة  مفاهيم  على 

معنى الصحة وكيفية احلصول على الشفاء الكامل بإذن اهللا.

الطب وعلم احملافظة على الصحة هو من أهم العلوم اإلنسانية التي تبلورت 

عبر آالف السنني ومع ثورة العلم احلديث توارى هذا العمالق خلف جتاهلنا له وخلف 

ستار املادة القاسي الذي فرضناه على أنفسنا ولكن احلقيقة التغيب لألبد وها 

نحن نشهد ثورة شعبية وأمواج تزحف لتغطي كل العالم حاملة فوقها أشرعة 

الطب التقليدي أو ما صار يعرف بالطب البديل. ففي الفصل التاسع سنتعرف 

على أهم عوامل هذه الثورة وهذه الصحوة وماهي إيجابياتها وماهي سلبياتها 
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وكيف نستطيع أن نوجهها بالصورة الصحيحة خلدمة البشرية. 

يلي ذلك احلديث عن أهم مولود الزم عودة الطب التقليدي إنه الطب احلديث 

والقدمي إنه طب الطاقة. ففي الفصل العاشر سنتعرف على هذا الفرع من أنواع 
الطب وسنرى أن له جذور في التاريخ منذ آالف السنني وفي الوقت نفسه فإن 

فروعه وثمراته هي كذلك من أهم مكونات الطب احلديث. كما يحتوي هذا الفصل 

ً عند وصفها بأنها عالم من اإلثارة واالكتشافات  على جتارب علمية ال نبالغ أبدا

املذهلة التي بحثت في حقول الطاقة في الكائنات احلية وفي املرأة وعالقة ذلك 

إمكانية الكشف  التجارب عن  اإلجناب وكذلك  وحياتها وقدرتها على  بصحتها 

املبكر قبل ظهور السرطان.

وهو  األول  الصحة  حفظ  علم  أهمية  سوياً  نقرأ  عشر  احلادي  الفصل  في 

الوقاية فبالرغم من األهمية القصوى لهذا اجلانب من الرعاية الصحية إال أنه 
لم يعط حقه من اإلهتمام والتوعية الكافية لذا مت إفراده بهذا الفصل لتقدمي 

أهم مفاهيم الوقاية وكيف ميكننا تفعيلها في حياتنا.

تدريبياً  برنامجاً  وهو   وعافية نشاط  برنامج  لنا  يقدم  عشر  الثاني  الفصل 

مبسطاً ألبعد درجة وفي الوقت نفسه يتميز بفعالية ونتائج إيجابية عالية ورمبا 

غير مسبوقة وذلك فقط من خالل تدريبات بسيطة ال يستغرق أداؤها أكثر من 

عشر دقائق في اليوم وستكون هذه التدريبات خطوة إيجابية كبيرة بإذن اهللا في 

احلصول على الوقاية وحتسني االستجابة للعالج في حالة وجود مشكلة صحية. 

لقد مت تضمني هذا البرنامج التدريبي بالذات لسببني أساسيني أوالً: ألن برنامج 

نشاط وعافية أثمر نتائج إيجابية عالية بفضل اهللا لدى الكثيرين في مختلف 

سوى  يحتاج  ال  وتطبيقه  مبسط  برنامج  ألنه  وثانياً:   بها تقدميه  مت  التي  الدول 

رضى  محل  اهللا  توفيق  بعد  جعله  ما  وهذا   أسلفت كما  اليوم  في  دقائق  عشر 

وفائدة كبيرة لكل من مارسه وداوم على تطبيقه.

كلمة أخيرة

قال  عنه  اهللا  رضي  الصديق  بكر  أبي  عن  الكتاب؟!  هذا  وملاذا  العافية؟!  ملاذا 

 واملعافاة اليقني  اهللا  سلوا   " يقول  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  سمعت 

فما أوتي أحد بعد اليقني خيرا من العافية"  فالعافية هي من أجل النعم علينا 

بال ريب ومن أهم أسباب احلصول عليها هو معرفة طريقها ولكي نعرف ذلك 

البد أن نعرف كيفية حدوثها في اإلنسان وفي هذا الكتاب ستجدون التوضيح 
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مفاهيم  خالل  من  فريدة  وبصورة  اإلنسان  في  احلساسة  املعلومات  لهذه  الهام 

الطب التقليدي والعلم احلديث وستجدون بإذن اهللا أن هذا الكتاب يحوي املفيد 

واجلديد والكثير من املعلومات املذهلة واملثيرة والهدف من ذلك هو احلصول على 

املعرفة والوسائل التي متكننا من الوصول إلى العافية بإذن اهللا.
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حسن البشل
اخلبير الدولي في تدريبات الصحة من الطب الصيني

خبرة عالية في التدريبات الصينية املكثفة بدأت منذ عام ١٩٨٧.  •
شمل التدريب املستويات املتقدمة في تدريبات الصحة من الطب الصيني والعديد   •
من الفنون الصينية التي تنمي طاقة اجلسم مع أكثر من عشرة من أكبر اخلبراء 

الصينيني في الصني – هونغ كونغ – أمريكا – كندا.
تدرب على أكثر من فن من تدريبات الصحة مباشرة من األساتذة الذين هم أحفاد   •

األسر املؤسسة لهذه الفنون وتلقوا التدريبات بصورة كاملة وخاصة.
متيز التدريب بكونه شخصي ومباشر من أساتذته مما أثمر عن فهم عميق وعلى   •
واستخداماته  الطاقة  وجهاز  الصحة  تدريبات  لعلم  الدقة  من  عالي  مستوى 

املتعددة.
ما  عادة  تدريبات  ساعات  خالل  يتعلم  البشل  حسن  األستاذ  كان  التدريب  أثناء   •
تستغرق شهور عدة مما أثار إعجاب جميع مدربيه ومت قبوله كتلميذ خاص وتدريبه 
كفرد من أسرة اخلبراء الصينيني وهو التلميذ الوحيد ألحد أشهر األساتذة املسلمني 

في الصني األستاذ "ما ين تو".
في عام ١٩٩٢ وبتوجيه من أساتذته بدأ بتدريس هذه العلوم في العديد من دول   •

العالم مع مواصلته للتدريب مع أساتذته.
حاضر في املؤمتر الدولي للطب البديل –  جدة ١٤ مايو ٢٠٠٢.    •

الوطن  في  املؤمترات  من  العديد  في   واملشاركة  احملاضرات  إللقاء  رسمياً  دعوته  مت    •
التدريبات  في  متخصص  كخبير  البديل  والطب  واألسرة  الصحة  عن  العربي 

الصحية من الطب الصيني.
درس اللغة الصينية في الصني وجامعة هارفارد وجامعة نورث إيسترن بأمريكا.  •

بينها  ومن  أمريكية  مدينة  من  ألكثر  الرسمية  املهرجانات  من  للعديد  دعوته  مت   •
املدينة الصينية في بوسطن كخبير متخصص لتقدمي التدريبات الصينية.

الصيني-  الطب  ممارسو  حضرها  دول  عدة  في  متخصصة  تدريبية  برامج  أقام   •
من  يعانون  الذين  األشخاص   - التغذية  أخصائيو  الصحة–  في  واتصون  األطباء 

مشاكل صحية أو للوقاية - الرياضيون ومحبو التدريبات الصينية.
والصحف  االت  من  العديد  في  عنه  مقاالت  وكتابة  تلفزيونياً  استضافته  مت   •
ً لتفوقه في تخصصه ومتيز رحلته  والكتب في الصني وأمريكا والدول العربية نظرا

التدريبية وشهرة مدربيه.
حالياً يقدم محاضرات وبرامج متفرقة في العديد من الدول عن تدريبات الصحة   •
من الطب الصيني واستخداماتها العديدة مع إجراء دراسات في كيفية استخدام 
والوقاية  األمراض  مختلف  عالج  لتكميل  الصيني  الطب  من  الصحة  تدريبات 

واحملافظة على الصحة واإلرتقاء بقدرات اإلنسان.
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الفصل
العافـــــــيةاألول

التي نريــدها

مثل  في  لشيخ  ميكن  كيف  أتعجب  وبقيت 

العالية  واملهارات  الصحة  بهذه  يتمتع  أن  السن  هذا 

والقدرات املتميزة؟!

يشرفون  الذين  األساتذة  أحد  يغادر  كان  فكلما 

على تدريبي يبادرون مبحادثتي واإلشارة إلى أحد املسنني 

فيما  شعرت  والذي  هدوء،  في  دوماً  يجلس  كان  الذي 

بعد أنه كان يراقبني بدقة أثناء التدريب.

وينتظر  بدقة  يراقب  وهو  أيام  عدة  ترمبلي   ظل 

اليوم  وبعد  الكائن.  هذا  في  يحدث  أن  ميكن  الذي  ما 

التاسع بدأ اجلزء الصغير املقطوع في االنفتاح وقد منا 

بصورة مطابقة للجزء األصلي بل وفي الوقت نفسه 

بدأ في احلركة بنفس طريقة اجلسم األصلي!
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الغابة  في  أمشي  السن  حديث  صبياً  كنت  عندما  اليوم  ذلك  أتذكر  مازلت 

الطبيعة  روعة  ملشاهدة  اجلبال  بني  قدماي  تقودني   بالصني قريتي  من  بالقرب 

على  عيني  تقع  املاء  جداول  من  وقريبا  األشجار  وبني  سبحانه.  اهللا  خلقها  التي 

رجل مسن يغطي البياض شعر رأسه وحليته يتحرك بهدوء وسالسة مثل املاء 

الذي يتدفق بجواره تشعر في داخلك مبهارته وجمال أدائه حيويته وخفته مثل 

الطفل ثباته وخطواته مثل النمر القوي.

 أسرتني مشاهدته وبقيت أتعجب كيف ميكن لشيخ في مثل هذا السن أن 

يتمتع بهذه الصحة واملهارات العالية والقدرات املتميزة؟! أليس هو في سن هؤالء 

للحياة؟  الضرورية  باألعمال  والقيام  املشي  يستطيعون  بالكاد  الذين  املسنني 

ماالفرق؟!!

الصحة  هذه  خلف  السر  هي  يؤديها  التي  احلركات  أن  شك  لدي  يعد  لم 

العجيبة وسرحت بخيالي في املستقبل أتصور نفسي وأنا في سن هذا الرجل 

وأسأل نفسي: هل أريد أن تكون صحتي وحالتي مثل هؤالء املسنني الذين يعانون 

من كل تلك املشاكل الصحية أم أحب أن أكون مثل هذا الشيخ الشاب؟! ومنذ 

 ذلك اليوم قررت أن أصبح تلميذا لهذا األستاذ وأن أتعلم هذه احلركات اجلميلة

وهكذا كانت بدايتي في رحلة الصحة والشفاء.

إنها قصة تتكرر مع شروق الشمس بالقرب من الطبيعة اخلالبة في وسط 

يعرف  مبا  االهتمام  في  الصينيون  بدأ  عندما   سنة  ٤٠٠٠ من  أكثر  منذ  اجلبال 

الذهنية  قدراتهم  ورفع  الصحة  تنمية  أجل  من  اإلنسان  في  الطبيعية  بالطاقة 

واجلسدية والنفسية ومن أجل الشفاء من األمراض.

قصة سمعتها من أساتذتي الصينني وهم يحكون لي بداياتهم في طريق 

والشفاء.  الصحة  فنون  في  أساتذة  أصبحوا  حتى  وصحتهم  قدراتهم  تنمية 

ومنظر الرجل املسن الذي وصفوه هو منظر رأيته أنا شخصياً في الصني العديد 

من املرات.

أما أنا فكانت قصة بدايتي مختلفة عن قصة أساتذتي فلم تقدني قدماي 
مصادفة إلى مقابلة أي من أساتذتي بل كنت أبحث عنهم لسنوات طويلة حيث 

 اإلنسان صحة  تنمي  التي  الصينية  بالفنون  الصغر  منذ  التعلق  شديد  كنت 

الصني  عن   ً كثيرا يبعد  مكان  من  رحلتي  وبدأت  عالية.  بدرجة  قدراته  من  وترفع 

 والدتي مكان  املكرمة  مكة  مدينة  من  بالتحديد   متاما مختلفة  طبيعة  وفي 

وبعد جهد وبحث وبعد العديد من األسفار أجد قدماي تأخذني إلى بالد العجائب 
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واألساطير الصني.

القدمية  التاريخية  باآلثار  غنية  مدينة   الصني وسط  في   
١
"شيان" مدينة 

هذه  تزين   القدمي في  العاصمة  كانت  حيث  الصينية  احلضارات  على  الشاهدة 

في  املسلمة  األقلية  بنتها  التي   اجلميلة اإلسالمية  اآلثار  من  العديد  املدينة 

الصني. كنت قد وصلت منذ عدة أيام إلى املدينة وبدأت في التدريب مباشرة مع 

اثنني من األساتذة  اتصني في التدريبات الصينية وكان التدريب يبدأ من قبل 

شروق الشمس كل يوم  ويتكرر في العصر وفي املساء.

حتى هذا اليوم مازلت أذكر ذلك املوقف في أحد املساجد اخلاصة بالصينيني 

أمام  كبيرة  ساحة  توجد  حيث  املسجد  مباني  داخل  كنت   شيان في  املسلمني 

وتبادل  بعضهم  مع  الوقت  لقضاء  عادة  املسنون  فيها  يتجمع   الصالة قاعة 

األحاديث حتى يقترب وقت الصالة ويتتابع وصول بقية املصلني قبل التوجه إلى 

داخل قاعة الصالة لتأديتها في جماعة.

الوقت  طوال  أشعر  وكنت   الساحة هذه  أمام  األحيان  بعض  أتدرب  كنت 

بنظرات هؤالء املسنني وهم يتعجبون من هذا الشاب الذي يأتي من أقاصي األرض 

كانوا  يأتون  كانوا  فكلما   واالجتهاد الشغف  بهذا  الصينية  الرياضة  ملمارسة 

ً أو مع أحد األساتذة. كانوا يحاولون احلديث  يشاهدونني أمارس التدريب إما منفردا

الصينية  تعلمت  قد  أكن  لم  الفترة  تلك  في  ولكن  الفرصة  تسنح  كلما  معي 

بعد وكان أصدقائي اجلدد من الصينيني الذين يساعدونني بالترجمة قد توجهوا 
إلى أعمالهم اليومية وال يوجد من يترجم لي ماكانوا يحاولون إخباري به.

كانت هناك ثمة معلومة معينة شعرت أنهم يريدون إيصالها لي فكلما 

واإلشارة  مبحادثتي  يبادرون  تدريبي  على  يشرفون  الذين  األساتذة  أحد  يغادر  كان 

أنه  بعد  فيما  شعرت  والذي   هدوء في  دوماً  يجلس  كان  الذي  املسنني  أحد  إلى 

كان يراقبني بدقة أثناء التدريب. وبعد عدة محاوالت من احلديث معي بدون جدوى 

إشاراتهم  خالل  من  وعرفت   بينهم فيما  احلديث  إلى  ويعودون  اليأس  يصيبهم 

املتكررة إلي أن حديثهم كان يتعلق بي.

مجموعة  توجه   معي للحديث  فاشلة  أخرى  محاوالت  عدة  وبعد   ً وأخيرا  

من هؤالء الرجال إلى صديقهم املسن الذي كانوا يشيرون إليه أثناء محاولتهم 

احلديث معي وإذا بهم وبتصميم شديد ميسكونه جميعاً ويصرون على أن ينهض 

واقفاً ويشجعونه على أداء شئ معني لم أكن قد تصورته بعد وكل هذه األحداث 

تدور أمامي و أنا ال أفهم ما الذي يجري بينهم وماذا يريدون من ذلك الرجل املسن 
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والذي كان في السبعني من عمره. بعد كل ذلك اإلصرار من مجموعة كبيرة من 

الرجال جتاوب معهم ذلك املسن وقام واقفاً وفي ثوان معدودة ابتعد كلهم عنه 

وصار هو في وسط املكان.

وفجأة كدت أن أصرخ من شدة تعجبي مما رأيت وبسبب فرحي الذي ال يوصف 

وأنا أشاهد ذلك الرجل املسن وهو يتحرك بسرعة عجيبة وقوة ال توصف! عجبت 

ألني كنت أتساءل في داخلي : ياإلهي هل يعقل ما أشاهده بعيني؟!! وسر فرحي 

 ً أخيرا  عنه أبحث  الذي  اخليط  وجدت   ً أخيرا أنني  شعرت  أني  نفسه  الوقت  في 

وجدت الشخص الذي سيدلني على سر الصحة العالية والقدرات املتفوقة لدى 

األساتذة الصينيني حتى في سن كبيرة مثل سن هذا الرجل.

في تلك اللحظات فهمت ما كان يحاول هؤالء الرجال إخباري به طوال ذلك 

الوقت ففي الوقت الذي كان األستاذان الذين يشرفان على تعليمي على مستوى 

عالٍ من املهارة واإلتقان كان ذلك الرجل املسن أحد األساتذة النادرين الذين كنت 

اقرأ عن بعضهم في القصص الصينية ولذلك كانوا يريدونني أن أتلقى التدريب 

منه مباشرة.

ً في قبولي كتلميذ  وعلى عادة هؤالء األساتذة الكبار كان هذا األستاذ مترددا

عنده ألنهم في العادة ال بد أن يختبروا الشخص ويراقبوه لعدة سنوات قبل أن 
يقبلوا به كتلميذ. ولكن يبدو أنه بعد عدة أيام من مشاهدتي ومراقبتي قرر ذلك 

األستاذ الكشف عن هويته أمامي فاستجاب ألصدقائه وقام بأداء تلك احلركات 

بسرعة خارقة ال يستطيع شابٌ منعمٌ بالصحة واحليوية أن يؤديها فضالً عن رجل 

مسن. وبأدائه لتلك احلركات أراد أن يعلمني برغبته في تدريبي ألحد الفنون التي 

أتقنها عبر أكثر من ستني سنة من التدريب وهو من الفنون التي متيز مسلمي 

الصني بتطويره و إتقانه عبر عدة قرون.

كان ذلك األستاذ يدعى (ماين تو) ( ١٩٢٧-٢٠٠٠م) 

اجليل  من  الصينيني  اخلبراء  أشهر  أحد 

بصورة  تلميذ  أي  يقبل  لم  والذي   القدمي
أنا  وكنت   اليوم ذلك  حتى  حياته  في  رسمية 

مما  الشرف  بذلك  حظي  الذي  والوحيد  األول 

جعلني أشعر في تلك اللحظة أن كل جهودي 

التي سبقت تلك الرحلة لم تذهب بدون فائدة 

ها
يد
نر

ي 
لت
ة ا

في
عا

ال



٢١

عند حصولي على هذه املكافأة العظيمة التي منّ بها اهللا علي.

 وصرت أالزمه معظم الوقت (ماين تو) بدأ التدريب املكثف يومياً مع األستاذ

أساتذتي  مع  للتدريب  أذهب  كنت  للراحة  أو  اخلاصة  أعماله  لقضاء  ذهب  وكلما 

ً وأشعر بتوفيق عظيم من اهللا عز و  اآلخرين. كنت محظوظاً بصورة كبيرة جدا

جل فلم يكن قبولي كتلميذ مع ما ين تو هو كل شئ بل كان يعاملني ويدربني 

أن  وبعد  الصينيني  األساتذة  مع   ً نادرا إال  يحصل  ال  الذي  الشيء  وهو   له كابن 

يقضي التلميذ مدة تترواح بني ثالث سنوات إلى عشر سنوات في مالزمة األستاذ 

ولذلك   كتلميذ البقاء  شرط  فهو  التدريب  في  واملثابرة  االجتهاد  أما  وخدمته. 

كنت أقضي ساعات طويلة يومياً في التدريب في ساحات ذلك املسجد. 

في  أيضاً  وهو   املسجد ذلك  عن  املسؤول  اإلمام  كان  الراحة  فترات  وفي 

السبعني من عمره وصديق قريب لألستاذ ما ين تو كان يحكي لي عن أستاذي 

وعن اجتهاده في التدريب لسنوات طويلة وكيف أنه كان يشاهد أستاذي يقضي 

يتكلم  اإلمام  هذا  كان  األحيان  بعض  في  صغره.  منذ  التدريب  في  طويلة  أوقاتاً 

باللغة الصينية قليالً لكي يحكي لي عن أستاذي ثم يضيف بعض اجلمل التي 

يعرفها من اللغة العربية ثم يكمل القصة من خالل محاكاة الطريقة التي كان 

يرى فيها أستاذي و هو ميارس فيها التدريب.

صور هذه القصة مازالت حية أمامي وكأنها وقعت الساعة وما زلت أشعر 

باإلثارة نفسها وبنبضات قلبي تتسارع وأنا أتذكرها. ومع كل أستاذ من أساتذتي 

كانت هناك قصة جميلة وأحداث مشابهة تكررت في أمريكا وكندا وهونغ كونغ 

حيث يعيش بقية أساتذتي الصينيني. واآلن مضت السنني ودوري تغير في القصة 

فأصبحت أنا الذي أحكيها بعد أن كنت أنا أستمع لها من أساتذتي.

واحلضارات  والتراث  التاريخ  بعمق  تربطنا  التي  واللحظات  القصص  هذه 

في  موجودة  قدرات  عن  حتكي  ألنها   علينا وعجيب  رائع  مفعول  لها   القدمية
رحمة  حتت  يكون  أن  بدل  والقوة  بالصحة  ويحظى  ينميها  أن  استطاع  اإلنسان 

ينمون  كيف  عرفوا  الذين  الوحيدين  هم  ليسوا  والصينيون  السن.  كبر  أو  املرض 

هذه القدرات داخل اإلنسان لكنهم بكل تأكيد فاقوا الكثيرين وأصبحوا مضرب 

املثل في القدمي واحلديث.

البدنية  والقدرات  الطيبة  الصحة  بهذه  يتمتعون  أشخاصاً  نرى  وعندما 

املتميزة؟  العافية  هذه  على  احلصول  لنا  ميكن  كيف   نتساءل الكبيرة  والذهنية 

هل توجد آلية محددة داخل اإلنسان ميكن حتفيزها للحصول على تلك النتائج؟! 

ها
يد
نر

ي 
لت
ة ا

في
عا

ال



٢٢

هل هناك قصص وجتارب واقعية تؤكد وجود مثل هذه اآللية في اإلنسان؟! هل 

الشفاء ينبع من داخل اإلنسان أم من اخلارج؟! ماهي اآلثار التي حتدثها تلك الرياضة 

الصينية لكي يكتسب هؤالء األشخاص تلك الصحة الفائقة؟! كيف كانت هذه 

الرياضة سبباً في شفاء الكثيرين بإذن اهللا بصورة غير مسبوقة ؟!

من  اخليط  بطرف  نبدأ   السر هذا  وملعرفة  األسئلة  هذه  كل  على  ولإلجابة 

خالل األبحاث التي متت في العصر احلديث.

كيف يحدث الشفاء؟!
في ختام إحدى احملاضرات العامة التي ألقيتها عن الصحة والشفاء دعوت 

عشر  من  أقل  تأديته  في  استغرقنا  لالسترخاء  مبسط  تدريب  ملمارسة  احلضور 

دقائق. كانت نتيجة أداء احلضور للتدريب رائعة وكان عددهم ٦٠٠ شخص تقريبا 

استطاع األغلبية منهم الشعور باالسترخاء واالرتياح مباشرة.

إلي  تقدم   نفسها املدينة  في  ثانية  محاضرة  وفي  عدت  شهور  عدة  بعد 

أحد األشخاص وعرفني بنفسه وذكر لي أنه قد شارك في احملاضرة السابقة. كان 

التي  اجلميلة  اإليجابية  بالنتائج  إخباري  في  رغبته  هو  معي  حديثه  في  السبب 

حصل عليها من التدريب املبسط الذي تعلمه في تلك احملاضرة. فبعدها أصبح 

ً وهو نشيط بعد  يستطيع النوم بسهولة وارتياح ويستطيع االستيقاظ مبكرا

أن كان يواجه صعوبة كبيرة في االستيقاظ املبكر ألداء الصالة.

لم أخفِ سروري بالنتائج التي حصل عليها وشكرته على مبادرته بإطالعي 

عليها ولكنه قال إن هذا لم يكن هو الشئ الهام الذي أراد إخباري به بل هناك 

ثمة موضوع آخر كان يود إطالعي عليه.

بحاالت  تصاب  كانت  فقد   غريبة مشكلة  من  تعاني  أختاً  له  أن  أخبرني 

إغماء متكررة وبالرغم من إجراء العديد من الفحوصات الطبية إال أنها لم تثمر 

أي نتيجة في محاولة كشف سبب ونوعية هذه املشكلة الصحية. اخلطورة التي 

وصعوبة  اإلغماء  بحاالت  تصاب  كانت  أخته  أن  هي   ً كثيرا وأسرته  تؤرقه  كانت 

وبالتالي   عليها أغمي  قد  أنها  حولها  من  أحد  يعرف  ولن   النوم أثناء  التنفس 

لن يتدخل أحد ملساعدتها وهو األمر الذي من املمكن أن يؤدي إلى الوفاة. وتزايد 

اإلحباط بسبب عدم وجود تشخيص للمشكلة وكانت بعض تفسيرات األطباء 

تشير إلى وجود ما أسموه شحنات كهرباء زائدة في الدماغ.

عن  الكيلومترات  من  مئات  عدة  تبعد  مدينة  في  يسكن  الرجل  هذا  كان 

املدينة التي تسكن فيها أسرته ولذلك كان يطمئن على صحة أخته بالهاتف. 
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وفي إحدى املرات عندما كانت تشتكي له من تدهور حالتها الصحية باإلضافة 

إلى حالة اإلغماء اخلطيرة تبادر إلى ذهنه تعليمها تدريب االسترخاء املبسط وهو 

يحدثها عبر الهاتف فقد كانت الطريقة مبسطة  وتستطيع تعلمها في دقائق 

ومن ثم أداءها بنفسها تعلمت أخته التدريب املبسط٢ وبدأت في أدائه بانتظام.

لتخبره  أخته  هاتفته  لقد   أبدا يتوقعه  لم  الذي  اخلبر  وصله  أيام  عدة  بعد 

صحتها  وحتسنت  بل  للتدريب!  مزاولتها  بداية  منذ  نهائياً  اختفى  قد  اإلغماء  أن 

بصورة كبيرة. ولكم أن تتخيلوا كم كان وقع كالمه جميالً على قلبي وأنا أسمع 

هذه النتائج الشفائية الكبيرة بإذن اهللا بسبب تدريب بسيط.

هذه القصة ومثيالتها من حاالت الشفاء التي يكون الطب قد احتار أمامها 

وغير  بسيطة  أمور  خالل  من  بالكامل  تشفى  ثم  شفائها  إمكانية  من  ويئس 

احلقيقية؟  الشفاء  آلية  ما  للتساؤل:  تدعونا  املبسط  التدريب  هذا  مثل  معقدة 

هذه  الشفاء  حاالت  مثل  في  يحدث  الذي  ما  اإلنسان؟  داخل  الشفاء  يتم  كيف 

بحيث يتحرك اجلسم ويشفى بإذن اهللا من أصعب وأخطر األمراض؟!

مثل هذه التساؤالت حيرت "روبرت بيكر" رمبا أكثر مما حيرتنا نحن فهو طبيب 

وعالم أحياء وباحث جريء قادته أفكاره الشجاعة واملبدعة أن يكون الرائد األول 

في أمريكا وفي العالم لفرع جديد في علم األحياء  وهو الكهرباء احليوية واال 

بإشراف  وكانت  ميالدية   ١٩٦٠ منذ  بدأت    
٣
أبحاثه احليوي.  الكهرومغناطيسي 

ومتويل أرقى املراكز العلمية واجلامعات األمريكية مثل جامعة ساركيوز واملعهد 

أرقى  تي"  أي  و"إم  جامعتي "هارفارد"  أرادت  وعندما   للصحة األمريكي  القومي 

ً بالتنسيق بينهما عن علم األحياء مت اختيار  جامعتني في العالم أن تنظم مؤمترا

بيكر على أساس أنه هو العالم والباحث الوحيد في مجال الكهرباء احليوية في 

أمريكا والذي قام بتجارب مميزة ومبنية على األسس العلمية الدقيقة.

بيكر  كان   األحياء علم  في  األول  الطراز  من  وباحثاً  عاملاً  لكونه  وباإلضافة 

ً من نوعه حيث أنه كان يهتم باملرضى الذين يئس بقية األطباء من  طبيباً فريدا

إمكانية شفائهم ويتساءل ملاذا لم يتمكن الطب احلديث من مساعدة هؤالء؟! 

في  حصولها  وتعذر  األشخاص  بعض  في  الشفاء  حدوث  إمكانية  له  فبالنسبة 

آخرين مع استخدام التقنيات املادية نفسها كان يعني وجود عامل آخر يؤدي إلى 

الشفاء لم يؤخذ باحلسبان في الوسائل الطبية التي كانت معروفة في وقته.

وكانت قدرة بعض الكائنات احلية على الشفاء وإعادة بناء أجزاء مركبة منها 

ً لالهتمام بالنسبة لبيكر ولذلك قام بدراسة الكثير من األبحاث  موضوعاً مثيرا
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  ٢ مت إضافة تدريب االسترخاء ضمن فصل التدريبات.
  ٣وقد دون بيكر معظم هذه األبحاث في كتابه "The bodys electric" واألبحاث التي سنذكرها في هذا الفصل وغيره لبيكر هي من نفس هذا املرجع.



٢٤

التي سبقته في مجال قدرة احليوانات على إعادة بناء ومنو بعض أعضائها بعد أن 

ً منا يعرف كيف أن بعض السحالي ينمو لها ذيل آخر بعد  تستأصل منها وكثيرا

قطع ذيلها األصلي.

 ً من بني الدراسات التي راجعها بيكر استوقفته إحدى التجارب الغريبة جدا

 عندما وجد أن عاملاً يدعى "ترمبلي" قد أجرى جتارب مثيرة في عام ١٧٤٠ميالدية

وكانت النتائج مثل قصص اخليال العلمي بل مثل القصص املرعبة! وسأذكرها 

هنا لشدة غرابتها ولكونها من أوائل الدراسات التي أثبتت أهم النظريات التي 

سيعتمد عليها بيكر في دراساته والتي ستكون أول حلقة لنا في فهم كيفية 

حدوث الشفاء في الكائن احلي واإلنسان.

علم  في  القواعد  بعض  أوالً  سنبني  العجيبة  الدراسة  هذه  نفهم  ولكي 

األحياء للتمييز بني تصنيف الكائن احلي على أنه نبات أو حيوان فبعض أشكال 

النباتات واحليوانات قريبة من بعض ولذلك كان البد لعلماء األحياء من وضع هذه 

القواعد.

ينمو النبات من بذرة أو من جزء صغير من نبتة حية وبالتالي نحصل على 

نبتة أخرى مطابقة للنبتة األصلية فمثالً لو أخذنا برعماً من البطاطس وزرعناه 

سنحصل على حبة بطاطس أخرى كاملة. هذا الشئ ال ميكن عمله في احليوان 

فال ميكننا قطع رجل أرنب وباحملافظة على هذه الرجل ووضعها في بيئة معينة 

نحصل على أرنب آخر. ولذلك استخدم العلماء هذه اآللية التي أودعها اهللا عز 

وجل في النبات كأحد أهم اخلصائص التي متيزه عن احليوانات فصار من املتفق 

 مكانه من  التحرك  يستطيع  وال  خضراء  أجزاء  فيه  العادة  في  النبات  أن  عليه 

أي أنه ال ميشي مثل احليوانات. وبعد أن عرفنا هذه املعلومات نعود مرة أخرى إلى 

التجربة املثيرة.

العالم ترمبلي والوق العجيب!
أخضر  لون  لها  نبتة  ترمبلي  درس 

بجسم أسطواني طويل وفي رأس هذا 

(انظر  أفرع  توجد  األسطواني  اجلسم 

 (الرسمة
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لنقل  أو   النبتة هذه  مراقبة  خالل  من   .ً جدا طبيعيا  يبدو  واألمر  هنا  إلى 

من  مكانها  من  وتنتقل  متشي  كانت  فقد   ًعجيبا شيئاً  ترمبلي  الحظ   !الكائن

خالل شقلبة غريبة تقوم بها

ألول وهلة ومن خالل فحص هذا الكائن كان التصنيف الطبيعيى له على أنه 

نبات أما القيام بهذه احلركة العجيبة للتنقل فهذه خاصية متتاز بها احليوانات 

وليس النباتات صحيح أن لونها أخضر لكنها تستطيع املشي! فهل هذا الكائن 

حيوان أم نبات؟!

قرر ترمبلي القيام بتجربة فاصلة لكي يقرر إذا ما كان هذا الوق هو حيوان 

أم نبات فإذا قطع جزء منها واستطاع هذا  أن ينمو مثل اجلسم األصلي الكامل 

املقطوع  اجلزء  ينمُ  لم  إذا  وأما  املشي  على  عجيبة  قدرة  ذات  نبتة  أنها  فاألغلب 

فسيعني ذلك أنها حيوان ولكن لونه أخضر مثل النبات وبالتالي ينتهي لغز هذا 

الكائن العجيب.

في  سيحصل  الذي  ما  يراقب  وصار  الوق  ذلك  من  جزء  بقطع  ترمبلي  قام 

انتظار النتيجة التي ستقرر نوع ذلك الكائن. بعد فترة بسيطة وجد أن اجلسم 

فقد  املقطوع  الصغير  اجلزء  أما   قطعه الذي  اجلزء  بناء  أعاد  للكائن  األساسي 

العالم  غريزة  وبدافع  األولية  النتيجة  هذه  رؤية  وبعد   نفسه على  انكمش 

يحدث  أن  ميكن  الذي  ما  وينتظر  بدقة  يراقب  وهو  أيام  عدة  ترمبلي  ظل  والباحث 

في هذا الكائن. وبعد اليوم التاسع بدأ اجلزء الصغير املقطوع في االنفتاح وقد منا 

بصورة مطابقة للجزء األصلي بل وفي الوقت نفسه بدأ في احلركة بنفس طريقة 

اجلسم األصلي!

باستثناء احلركة العجيبة فإن كل ماحدث لهذا الوق حتى اآلن  يدل على أن 

هذا الوق هو نبات حيث أنه استطاع تكوين نفسه مرة أخرى بالكامل من جزء 

صغير مقطوع من اجلسم األصلي ولكن الشئ غير املفهوم هو القدرة العجيبة 

 فهل هي فعالً نبتة؟! أرجوا أن التستعجلوا النتيجة على احلركة لهذه النبتة

فقد بدأ اآلن اجلزء األكثر إثارة وغرابة!

 العجبية األمور  من  املزيد  ليشاهد  الكائن  هذا  مراقبة  في  ترمبلي  استمر 
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في  طائرة  وهي  بأذرعه  الهوام  بعض  اصطياد  على   ً قادرا الوق  ذلك  كان  فقد 

أنفسنا  ولنضع  ببلعها.  ويقوم  الفم  يشبه  ما  إلى  بذراعه  يوجهها  ثم   الهواء

في موقف ترمبلي اآلن ونتساءل هل هذه القدرة خاصة بالنبات واحليوان؟ الأظن 

اإلجابة صعبة فطبقاً لقواعد علم األحياء فهذه الصفات هي بالشك صفات 

حيوان وليس نبات.

وبالرغم من أن تصنيف هذا الوق على أنه حيوان إال أن قدرته على إعادة 

بناء نسخة آخرى كاملة من جزء قطع منه أصابت ترمبلي بحيرة كبيرة ولكي 

يحسم املوضوع قام بإرسال التجارب التي أجراها والعينات إلى أحد أكبر علماء 

األحياء في العصر احلديث وهو أستاذه رينيه الذي قضى كل وقته في دراسة إعادة 

النمو في احلشرات وألف مجلدات ضخمة تعتبر هي املرجع األول في هذا اال. 

بعد دراسة ما أرسل به ترمبلي بدقة ومراجعة األبحاث ومشاهدة تلك القدرات 

العجيبة لهذا الكائن كانت النتيجة التي قررها العالم رينيه أن هذا الوق هو 

النمو  إعادة  عجيبة على  بقدرة  يتمتع  حيوان  نباتاً ولكنه  حيوان وليس  بالفعل 

مثل النبات. ومت نشر األبحاث في األكادميية امللكية في هولندا والعلماء في حيرة 

وتعجب من هذا احليوان فأفضل ما كان يتم في احليوانات األخرى أنها فقط تعيد 

بناء اجلزء الذي قطع منها ولكن من املستحيل حسب علمهم أن نحصل على 

حيوانني من واحد!

استمر ترمبلي في دراسة هذا الكائن الغريب وأسماه "هيدرا" ومن النتائج 

كل  كان   طوليني نصفني  إلى  قطعها  عند  أنه  وجدها  التي  العجيبة  اإلضافية 

نصف من الهيدرا يلتئم متاماً ويستكمل اجلسم اإلسطواني بدون أن يكون هناك 

أي آثار تدل على أن هذا الكائن الذي أصبح هيدرا كاملة هو في الواقع شطر هيدرا! 

والنتيجة كانت في كل مرة يقوم ترمبلي بقطع هذا الوق يصبح لديه إثنني من 

الهيدرا التي متشي و تصيد الهوام!

ماذا دلت عليه الدراسة العجيبة؟ وما هدف بيكر العبقري ؟
بعض  لدى  املتفوقة  القدرات  على  األولى  األدلة  مبثابة  الدراسات  تلك  كانت 

احليوانات في إعادة بناء أجزاء أساسية منها إذا فقدت أو قطعت. ودلت الدراسة 

ً في هذا احليوان بحيث استطاع أن ينمو  أيضاً على وجود آلية شفاء متقدمة جدا

بالكامل مرة أخرى من جزء صغير من الكائن األصلي.

وهنا برزت فكرة بيكر العبقرية فلو أمكن فهم كيفية حدوث حاالت الشفاء 
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ً قوياً ملعرفة ما ميكن عمله لإلنسان بسبب  تلك في احليوانات فسيكون ذلك حافزا

التشابه في بعض الوظائف احليوية في اجلسم وفي بعض األجهزة الداخلية. كما 

ً عن  أنه ميكن من خالل فهم آلية الشفاء هذه احلصول على معلومات قيمة جدا

احلاالت  مختلف  عالج  في  للمساعدة  اإلنسان  في  الشفاء  عملية  حتفيز  كيفية 

املرضية واجلروح والقطع ورمبا األمراض ككل بحيث يشفى اإلنسان بإذن اهللا من 

خالل عملية التحفيز آلليات الشفاء هذه.

بداية الطريق لبيكر:
على  التجارب  إجراء  في  سبقوه  الذين  العلماء  ألبحاث  مراجتعه  بيكر  تابع 

خالل  من  يأمل  وكان   منها أجزاء  بناء  إعادة  على  بقدرتها  تتميز  التي  احليوانات 

إلى  يقوده  الذي  اخليط  بطرف  اإلمساك  السابقة  األبحاث  دراسة  في  االستمرار 

معرفة آلية الشفاء املتطورة في هذه احليوانات. لفتت إنتباه بيكر في  الدراسات 

السابقة نقطة هامة وهي تسجيل الباحثني السابقني  لتيار كهربائي مت قياسه 

أثناء التجارب التي كانوا يجرونها.

يالحظون  ثم   التجارب حيوانات  أطراف  بعض  بقطع  يقومون  كانوا  فقد   

كيف تنمو هذه األجزاء مرة أخرى. وأثناء تلك التجارب الحظوا وجود تيار كهربائي 

في مكان اجلرح الذي يحدث بعد قطع طرف احليوان لكن هذا التيار كان يختفي 

بعد فترة قصيرة. فسر هؤالء العلماء وجود ذلك التيار على أنه ناجت بسبب فقد 

له  ليس  التيار  ذلك  فإن  وبالتالي   املصاب اجلزء  في  اخلاليا  من  تسربها  و  األيونات 

عالقة بعملية الشفاء التي تتم في املنطقة املصابة ألنه كان يتوقف بعد فترة 

بسيطة.

لكن إحساس بيكر بأن تفسير هؤالء العلماء غير كافٍ أدى إلى عدم اقتناعه 

بأن ذلك التيار الكهربائي ليس له عالقة بعملية الشفاء خصوصاً وأن التجارب 

معدات  أو  للكهرباء  كافٍ  فهم  هناك  يكن  لم  حيث  عشر  الثامن  القرن  في  متت 

حملاولة  الدراسات  من  املزيد  إجراء  بيكر  قرر  لذلك  الظاهرة.  تلك  لدراسة  كافية 

كشف غموض مسألة التيار الكهربائي الذي مت قياسه في تلك التجارب.

قرر بيكر البدء في جتاربه من أجل دراسة عملية الشفاء واستعادة األطراف 

في احليوان واختار السالمندر  كي يقوم بإجراء التجارب عليه وذلك بسبب قدرته 

العالية على إعادة بناء أطرافه التي تقطع وكان تركيز تلك التجارب على دراسة 

.
٤
ذلك التيار الناشئ في اجلزء املقطوع في السالمندر
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  ٤ السالمندر هو حيوان برمائي له قدرة عالية بإذن اهللا على اعادة بناء األجزاء التي تقطع منه
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املفاجأة األولى!
قام بيكر بتجهيز وإعداد كل ما تطلبه تلك التجربة وقبل البدء قام بعمل 

عدة فحوصات وقياسات أولية على السالمندر قبل إخضاعه للتجربة ومن ضمن 

وأظهرت   السالمندر جسم  على  الفولتاج  بقياس  بيكر  قام  الفحوصات  تلك 

القياسات أن وسط اجلسم والرأس يحمل شحنات موجبة أما أطراف السالمندر 

فقد أظهرت شحنات سالبة. 

السالمندر   طرف  بقطع  بيكر  قام  السالمند  تخدير  وبعد   التجربة بدأت 

عمل  وعند  ادر  مفعول  زوال  بعد  ستظهر.  التي  النتائج  بشوق  يترقب  بقي  ثم 

الفحوصات والقياسات التي حددها بيكر في التجربة ظهرت أول نتيجة مفاجئة 

في  الشحنة  أن  بيكر  وجد  املرة  هذه  في  الفولتاج  قياس  فعند  متوقعة!  وغير 

املوجودة  الشحنات  أن  أي   موجبة إلى  سالبة  من  حتولت  املقطوعة  املنطقة 

طرف  استئصال  يتم  أن  قبل  عليه  ماكانت  عكس  أصبحت  املنطقة  هذه  في 

السالمندر وفي الوقت نفسه بدأ ظهور التيار الكهربائي الصادر من مكان اجلرح 

متاماً مثلما ذكر العلماء في دراساتهم السابقة.

وبالرغم من التغير الغريب في الشحنات على جسد السالمندر إال أن ماحدث 

االنخفاض  في  بدأ  اجلرح  مكان  من  الصادر  فالتيار   لإلحباط يدعو  كان  ذلك  بعد 

النقسام  أثر  أي  يظهر  لم  أنه  كما   الثالث اليوم  في  متاماً  اختفى  حتى  تدريجياً 

اخلاليا في منطقة اجلرح بحيث تبدأ في بناء الطرف املقطوع من جديد.  وبدا كأن 

التجربة لم تعطِ أي جديد وأن االستنتاجات السابقة التي قالت أنه ليس لهذا 

ذلك  عند  بالتوقف  بيكر  فكر  لذلك   صحيحة الشفاء  عملية  في  دور  أي  التيار 

أن  وشعر   بسهولة لتستسلم  تكن  لم  كباحث  غرائزه  لكن  التجربة.  في  احلد 

لعدة  املنطقة  تلك  في  التيار  قياس  مواصلة  فقرر    لالستمرار يدفعه  ما  شيئاً 

أيام إضافية.

املكافأة الكبيرة:
كلما كان هناك اجتهاد وصبر ومثابرة كانت هناك دائماً نتائج مثمرة وهذا 

ماحصل مع بيكر فبالرغم من أن النتائج األولية كانت تبدو سلبية كان فضول 

بيكر البحثي في قمته واستمر في املشاهدة ومراقبة التجربة بالرغم من النتيجة 

األولية وظل يراقب عدة أيام بدون ملل مع أنه لم يكن هناك أي تغيير يحدث.

من  للعديد  بداية  كان  للتجربة  السادس  فاليوم  تظهر!  املكافأة  بدأت  ثم 

في  ولكن  أخرى  مرة  انعكست  اجلرح  مكان  فالشحنات   الدراماتيكية التغيرات 
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هذه املرة بصورة حادة بحيث أصبحت سالبة أكثر بكثير من الشحنة السالبة 

الطبيعية في طرف السالمندر الطبيعي واستمرت التغيرات إلى اليوم العاشر. 

أخرى  مرة  الكهربائي  التيار  ظهور  في  متثلت  التجربة  هذه  في  النتائج  أهم 

الشفاء  عملية  لبداية  مصاحباً  ظهوره  وكان   املقطوع الطرف  مكان  نفس  في 

أنواع  كافة  منها  تتشكل  لكي  االنقسام  في  بدأت  والتي  األولية  اخلاليا  وظهور 

اخلاليا املطلوبة من أجل بناء الطرف املقطوع مرة أخرى. استمر وجود هذا التيار 

مرات  عدة  وبعد   السالمندر في  املقطوع  الطرف  بناء  إعادة  مراحل  مختلف  في 

من إعادة التجربة كانت هذه النتيجة ثابتة وتكرر ظهور التيار مع بداية عملية 

الشفاء.

األهمية العلمية لتجربة بيكر:
السالب  الكهربائي  التيار  بني  عالقة  وجود  أثبتت  قد  التجربة  تكون  وبذلك 

الشحنة الناجت في اجلرح وبني عملية الشفاء وأكدت استمرار وجوده مع مراحل 

يصدق  بيكر  يكد  ولم  كبيرة  النتيجة  هذه  كانت  املقطوع.  الطرف  بناء  إعادة 

نفسه ففي أول جتربة ومباشرة في املرحلة األولى استطاع أن يصل إلى نتيجة 

علمية مذهلة نقضت الفرضيات السابقة التي استبعدت وجود عالقة بني هذا 

التيار وعملية الشفاء.

دون بيكر جتربته والتقارير اخلاصة بها ومت نشرها في أرقى مجلة عن العظام 

في العالم وهي:

"The Journal of Bone and Joint Surgery" والتي لم تكن تقبل أي أبحاث 

إال من مختصني كبار قاموا بنشر أبحاث مميزة سابقاً أو يعملون في أرقى مراكز 

أبحاث العظام مثل جامعة هارفارد وكولومبيا كما متت دعوته في اللقاء الكبير 

نتائج  لتقدمي   ١٩٦١ عام   في  العظام  وجراحة  أبحاث  في  اتصتني  للجمعيتني 

أبحاثه.
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ومن أجل التأكيد على صحة التجربة والنتائج التي ظهرت استمر بيكر في 

عدة أبحاث في املوضوع نفسه حتت إشراف العديد من اجلامعات املرموقة واملراكز 

األمريكية الوطنية لألبحاث وفي كل مرة كانت تتأكد النتائج ويتأكد وجود تيار 

كهربائي يقاس بجزء من ألف جزء من األمبير يصاحب بداية الشفاء في اجلروح 

والتئام العظام.

عالقة الكهرباء احليوية والشفاء من األمراض:
لم تقتصر األبحاث على دراسة عالقة الكهرباء احليوية وعملية الشفاء وإعادة 

وثيقة كذلك بني  هناك عالقة  السالمندر فحسب ولكن وجد  األطراف في  بناء 

 هذا التيار الكهربائي وحدوث الشفاء في السالمندر في حالة إصابته بالسرطان

وهي جتارب أجريت من قبل مختصني وأعطت نتائج مذهلة وقد ذكر بيكر العديد 

بإجراء  روز"  "مريل  يدعى  باحث  قام   ١٩٤٨ عام  ففي   املثيرة الدراسات  هذه  من 

بزراعتها في  الضفادع وقام  سرطانية تصيب الكلى في  مثيرة بأخذ خاليا  جتربة 

قدم السالمندر وكانت النتيجة املتوقعة لزراعة هذه اخلاليا هي انتشار الورم في 

السرطانية  اخلاليا  انتشرت  بحيث  بالضبط  حدث  الذي  وهذا   السالمندر جسم 

في جميع أجزاء السالمندر وتسببت في قتله.

ملعرفة أثر حتفيز جهاز الشفاء في السالمندر على مقاومة السرطان قام (روز) 

بزراعة اخلاليا السرطانية التي أخذت من الضفدع مرة أخرى في السالمندر ولكن 

في هذه املرة بعد أن ظهر الورم في قدم السالمندر قام بقطع طرف السالمندر 

من املكان الذي أصيب بالورم قبل أن ميوت السالمندر بسبب انتشار الورم. وبدأ روز 

مبراقبة السالمندر ملعرفة ماسيحصل وكما هو متوقع بدأت عملية الشفاء في 

جسد هذا احليوان و بدأ منو الطرف مرة أخرى حتى اكتمل ولم يكن وجود السرطان 

عائقاً في ذلك بل على العكس ظهرت النتيجة التي كان يأمل أن يراها روز فقد 

اختفى السرطان متاما من جسد السالمندر!! 

البيولوجيني  من  الكثير  يستطيع  ال  والذي   حصل الذي  العجيب  والشئ 

 شفيت قد  الضفدع  كلية  من  أخذت  التي  السرطانية  اخلاليا  أن  حدوثه  تصور 

وعادت إلى خاليا طبيعية من ضمن خاليا السالمندر والتي ميكن متييزها عن خاليا 

السالمندر األصلية حتت اهر حيث ان نواة خلية الضفدع هي أكبر بوضوح من 

الشفاء  فجهاز   بسهولة بينهما  التمييز  ميكن  وبالتالي   السالمندر خلية  نواة 

في  السبب  كان  بل   فحسب السرطانية  اخلاليا  على  يقضِ  لم  السالمندر  في 
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إعادتها إلى طبيعتها وأصبحت خاليا سليمة!

هناك  يكون  أن  نتوقع   القوية واإلثباتات  التجارب  هذه  بعد  أننا  واملنطقي 

عالقة  فهم  يحاولوا  وأن  التجارب  بهذه  والطبية  العلمية  األوساط  من  اهتمام 

التيار الكهربائي وحتفيزه في اجلسم بقدرة اجلسم وجهاز الشفاء في التخلص 

من السرطان ولكن لألسف وكما يقول بيكر جتاهل الكثير من اتصني هذه 

النتائج طوال عشرات من السنني وانصب تركيزهم على العالجات األخرى مثل 

العالج اإلشعاعي والكيماوي.

إعادة  آليات  حتفيز  عالقة  بدراسة  املاضي  القرن  خالل  آخرون  علماء  استمر 

البناء (والتي أرى أنها حتفيز جلهاز الشفاء في الكائن احلي وتنشيط الطاقة فيه) 

و   ١٩٦٢ عامي  ففي  لها "روز".  توصل  التي  السابقة   النتائج  تأكيد  واستطاعوا 

على  إضافية  بتجارب  النمسا  في  السرطان  أبحاث  معهد  من  عاملان  قام   ١٩٦٣

جسم  في  آخر  حيوان  من  سرطانية  خاليا  زراعة  بدل  املرة  هذه  وفي   السالمندر

بحقنه  وذلك   السالمندر في  السرطانية  اخلاليا  منو  بتحفيز  قاموا   السالمندر

مواد كيميائية تؤدي إلى ظهور سرطان اجللد.

تذكروا أننا قلنا في البداية أن احليوانات التي متتلك قدارت متقدمة في إعادة 

السهل  من  يكن  لم  ولذلك   بالسرطان اإلصابة  نسبة  فيها  تنعدم  تكاد  البناء 

للعاملني النمساويني حتفيز ظهور اخلاليا السرطانية في السالمندر حتى في داخل 

اتبرات العلمية ولكن مع االستمرار واالجتهاد استطاعوا مع الوقت من خالل 

في  بدأت  سرطانية  أورام  إحداث  من  للسالمندر  حقنوها  التي  الكيمائية  املادة 

سريعاً  انتشرت  ظهورها  وبعد  الكيميائية)  املادة  حقن  (مكان  الذيل  الظهور في 

في جسد السرطان وتسببت في قتله. 

بعد جناحهم في حتفيز ظهور اخلاليا السرطانية في السالمندر قام العاملان 

بقية  في  وانتشاره  فيه  الورم  ظهور  بعد  الذيل  بقطع  بعدها  التي  التجربة  في 

اجلسم وكانت النتيجة مرة أخرى مذهلة وقوية حيث استطاع السالمندر بإذن 

اهللا من إعادة بناء الذيل املقطوع وفي الوقت نفسه استطاع التخلص من جميع 

في  مت  الذي  القطع  وكأمنا   اجلسم وبقية  الذيل  منطقة  في  السرطانية  اخلاليا 

الذيل أرسل إشارة حتكم عن بعد لتحفيز جهاز الشفاء والذي عمل بصورة شاملة 

الستعادة التوازن في جميع اجلسم فكانت عملية إعادة البناء في الذيل وكذلك 

القضاء على جميع اخلاليا السرطانية التي ظهرت بغض النظر عن موقعها في 

جسم السالمندر. 
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هل الكهرباء احليوية موجودة في اإلنسان؟
شيء  وجود  عن  يبحث  أن  بيكر  أراد  السالمندر  في  الشفاء  آلية  فهم  بعد 

اجلنس  الشفاء في  آليات  االنطالق لفهم  يكون نقطة  اإلنسان لكي  مشابه في 

اآلليات  هذه  حتفيز  وإمكانية  فيها  التحكم  كيفية  بحث  وبالتالي  البشري 

واستخدامها في عالج األمراض. وبالرغم من ذكاء وأهمية فكرته إال أنه كان هناك 

العديد من الصعوبات الكبيرة التي تواجهها وأول هذه الصعوبات كان معرفة 

من أين تبدأ األبحاث في اإلنسان ملعرفة وجود التيار الكهربائي احملفز واملصاحب 

لعملية الشفاء؟

توجد  التي  مثل  اإلنسان  جسم  في  بناء  إعادة  آليات  توجد  ال  عامة  بصورة 

في السالمندر وأقرب عملية شفاء تشابه قدرات السالمندر هي عملية شفاء 

إصابات العظام فبعد حدوث كسر في العظم يستطيع بإذن اهللا هذا العظم 

أن ينمو مرة أخرى ويبني اجلزء الناقص لكي يلتئم. بعد تفكير وبحث قرر بيكر 

أن هذه نقطة بداية يستطيع أن ينطلق منها ليستكشف إن كانت عملية إعادة 

 كذلك كانت  وإذا   السالمندر في  البناء  إعادة  عملية  متاثل  العظام  في  البناء 

غير  اإلنسان  في  أخرى  أجزاء  في  إحداثها  نستطيع   وفهمها دراستها  بعد  رمبا 

العظام ونحصل على نتائج شفاء غير مسبوقة!

جراحي  بأحد  التقى   اكتشافاته عن  بيكر  ألقاها  التي  احملاضرات  إحدى  في 

شاب  وباحث  طبيب  وهو  باسيت"  "اندي  يدعى  كولومبيا  جامعة  من  العظام 

اهتم  قد  الباحث  هذا  وكان  التئامها.  وكيفية  العظام  أبحاث  مجال  في  يعمل 

ً باكتشافات بيكر في مجال الكهرباء احليوية واكتشافه للتيار الكهربائي  كثيرا

كيفية  في   ً كثيرا اإلثنان  تناقش  لقائهما  وفي   البناء إعادة  لعملية  املصاحب 

حدوث التئام العظام في اإلنسان.

فطبقاً ملا يعرف بقانون "وولف" فإن الضغط املتولد في املنطقة املكسورة 

من العظمة على اخلاليا يحفز بطريقة ما اخلاليا التي تدعى "بريوستيم" إلى بناء 

يكن  لم  لكن   جديد من  املنطقة  وتبني  املكسور  اجلزء  مكان  حتل  جديدة  خاليا 

معروفاً بالضبط ماهي اآللية التي تؤدي إلى حدوث هذا التحفيز الذي يؤدي إلى 

بداية عملية الشفاء!

االثنان  اعتقد  التي  الفكرة  كانت  العظام  التئام  موضوع  في  النقاش  بعد 

حدوثها هو ما يسمى بـ " peizo electricity" و هي تعني قدرة بعض املواد على 

توليد تيار كهربائي عند وجود ضغط ميكانيكي على أحد أجزائها فبالتالي إذا 
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أمكن إثبات وجود تيار كهربائي مصاحب لعملية الشفاء وإعادة البناء في العظام 

فإن ذلك يعني أنه مبدئيا في اإلنسان وعلى األقل في العظام توجد آلية شفاء 

هناك  تظهر  ما  مكان  في  إصابة  وجود  فعند  السالمندر.  في  يحدث  مبا  شبيهة 

هي  وتكون   املصابة املنطقة  في  الشفاء  حدوث  حتفز  حيوية  كهربائية  طاقة 

العامل احملفز لعمل آليات الشفاء من أجل إستعادة الصحة في هذا املكان.

كانت هذه الفرضية انطالقة لتجارب مثيرة أجراها بيكر وباسيت وبعد ذلك 

تابع بيكر جتاربه مع علماء آخرين من أجل استكمال دراسة الكهرباء احليوية في 

العظام ودورها في عملية الشفاء وكانت التجارب معقدة وعلى درجة عالية من 

الدقة واستغرقت الكثير من األوقات وكانت حتتاج إلى صنع أجهزة جديدة لم تكن 

متوفرة.

نتائج باهرة عن الكهرباء احليوية:
كما هو متوقع فإن النتائج كانت مذهلة مرة أخرى بل إنها كشفت عن نظام 

كهربائي متكامل وغاية في الدقة موجود في العظام وأظهرت أن قانون وولف 

 التفاصيل أدق  من  العديد  على  يحتوي  نظام  داخل  في  صغيرة  حلقة  إال  ماهو 

النتائج  أهم  ومن  والتعقيد.  الدقة  البالغة  وأدواتها  كهربائية  دوائر  أمام  وكأنك 

في  إصابة  وجود  عند  كهربائي  تيار  ظهور  هي:  ورفاقه  بيكر  عليها  حصل  التي 

العظم يحفز اخلاليا على البدء في عملية الشفاء ويحفز بناء املنطقة املصابة. 

هذا التيار في الواقع كان يقود عملية التئام الكسر بصورة مذهلة وكالتالي:

الضغط الذي يحدث في العظم ينتج إشارة كهربية.  .١

يتم تنظيم هذه اإلشارة أثناء انتقالها في اخلاليا اتلفة في العظم.  .٢

من خالل املعلومات التي تؤخذ من اإلشارة الكهربية يتم حتديد املكان   .٣

املصاب الذي يجب ان تبدأ فيه عملية الشفاء.

وكذلك حتدد هذه اإلشارة قوة الضغط الذي حدث في العظم.  .٤

في  لتعمل  اتلفة  اخلاليا  أنواع  تصطف  واجتاهه  التيار  على  وباالعتماد   .٥

تناغم عجيب ودقة متناهية من أجل إمتام عملية الشفاء في املنطقة املصابة.

يتم كل ذلك وكأنك بالضبط أمام جهاز إلكتروني يعمل بطاقة داخلية من 

في  احليوية  الطاقة  هذه  وجود  للشك  مجاالً  يدع  ال  مبا  يثبت  ذلك  كل   اإلنسان

ً لبيكر أن حتفيز  العظام أثناء حدوث عملية الشفاء وبالتالي أصبح األمر مؤكدا

آليات الشفاء في اإلنسان مرتبط بصورة كبيرة بهذه الكهرباء احليوية وإذا أمكن 
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حتفيزها في اجلسم فإنه سيتم احلصول على نتائج شفاء عالية وغير مسبوقة.

ما مصدر هذه الكهرباء احليوية؟
اآلن وبعد أن أصبحت هناك أدلة واقعية وقوية على وجود الطاقة في اإلنسان 

وعالقتها بنظام الشفاء في اجلسم بقيت عدة أسئلة محيرة لبيكر مثل:

مامصدر هذه الطاقة؟  .١

كيف ينتقل التيار الناجت في أنحاء اجلسم؟  .٢

ماهو اجلهاز املسؤل عن تنظيم هذا العمل؟  .٣

هل ميكن التحكم بهذا اجلهاز؟  .٤

األجزاء  من  األحاسيس  بنقل  تقوم  كهربائية  نبضات  حتمل  العصبية  اخلاليا 

اتلفة من اجلسم إلى الدماغ  الذي يصدر األوامر بردات الفعل اتلفة حسب 

املوقف مثل رفع اليد السريع والتلقائي عند وضعها على جسم حار. لكن هذه 

كهربائية  شحنة  أو  نبضة  هي  بل  الشحنات  من  متدفقاً   ً تيارا ليست  النبضات 

 الدماغ إلى  تصل  حتى  العصبية  اخلاليا  في  أخر  إلى  جزء  من  تنتقل   واحدة

في  الشفاء  مرحلة  في  املتولد  الكهربائي  التيار  وجود  تفسر  ال  فهي  وبالتالي 

 لذلك كان البد من وجود شئ آخر في اجلسم ينتج هذه الطاقة األجزاء املصابة

هناك  اليكون  بحيث  التيارات  هذه  فيها  تسري  منفصلة  شبكة  وجود  من  والبد 

تداخل بينها وبني النبضات العصبية املوجودة في اجلهاز العصبي ولكن من أين 

ميكن معرفة اإلجابة عن كل هذه األسئلة؟!

الطب الصيني يجيب
األمريكي  الرئيس  زيارة  بعد 

هناك  كانت   الصني إلى  نيكسون 

بسبب  كبيرة  صحفية  ضجة 

والوفد  الرئيس  رآها  التي  املشاهدات 

دلت  والتي   اإلعالميني من  له  املرافق 

على قدرات متميزة في الطب الصيني 

 لم يوجد لها مثيل في الطب الغربي

إجراء  كان  املشاهدات  تلك  ضمن  فمن 

باستخدام  معقدة  جراحية  عمليات 
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تخدير موضعي من خالل اإلبر الصينية فقط ومتيزت طريقة التخدير أن املريض 

بقي مستيقظاً ومدركاً ملا حوله وهو الشيء املستحيل عمله من خالل طريقة 

 مشابهة وصعبة  معقدة  عمليات  في  احلديث  العلم  في  املستخدمة  التخدير 

ولم   العملية بعد  وأسرع  أفضل  كانت  الشفاء  عملية  أن  اآلخر  املميز  الشيء 

توجد اآلثار اجلانبية املنتشرة الناجتة عن استخدام التخدير الكيميائي.

بعد تلك الزيارة للصني والضجة التي أثارتها تبعها فضول علمي ورغبة في 

محاولة االستفادة من الطب الصيني فطلب املعهد القومي الصحي من بيكر 

القيام بأبحاث حملاولة فهم طريقة عمل اإلبر الصينية.

كانت تلك منحة التقدر بثمن لبيكر فقد كان يعتقد من قبل بوجود عالقة 

هامة بني الطب الصيني ومسارات الطاقة التي تستخدمها اإلبر الصينية وبني 

الكهرباء احليوية التي ترتبط بعملية الشفاء التي أجرى عليها أبحاثه السابقة. 

في  املوجودة  الكهرباء  عن  الهامة  األسئلة  على  اإلجابة  بأن  إحساسٌ  لديه  وكان 

اجلسم موجودة ومشروحة ضمن مفاهيم الطب الصيني املبنية على وجود جهاز 

الطاقة في اجلسم ولكنه لم يكن ميلك اإلمكانات الالزمة من أجل عمل أبحاث 

تؤكد ذلك أما اآلن فقد جاءته الفرصة على طبق من ذهب.

وضعها  التي  املبدئية  الفرضية  وكانت   التجارب لتلك  باإلعداد  بيكر  بادر 

ينتقل  الذي  التيار  الواقع  في  هو   تسجيله يتم  الذي  الكهربائي  التيار  أن  ترجح 

عبر مسارات الطاقة التي يعتمد عليها الطب الصيني في طريقة العالج باإلبر. 

ولذلك البد وأن هذا املسارات هي عبارة عن موصالت للكهرباء وأن النقاط املوجودة 

عليها هي عبارة عن محطات لتنشيط لهذا التيار الذي يتم حتفيزه بإدخال اإلبر 

هذه  الشفاء.  لعملية  واحملفز  املصاحب  التيار  يقوى  وبالتالي   النقاط هذه  في 

النظرية كانت تعطي إحدى التفسيرات عن كيفية عمل اإلبر الصينية وتفسر 

النتائج العالجية اإليجابية الناجتة عن استخدامها.

على  التجربة  في  استخدامها  أجل  من  خاصة  أجهزة  عمل  من  البد  كان 

القياسات  مختلف  لعمل  األجهزة  تلك  استخدام  ميكن  بحيث   اإلنسان جسم 

 الكهربائية املطلوبة على امتداد مسارات الطاقة التي يحددها الطب الصيني

كما قام بيكر باالستعانة مبعاونني مختصني للمساعدة في تلك األبحاث ومن ثم 

انطلقت تلك التجارب.
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بداية األجوبة الشافية:
حتفز  التي  احليوية  الطاقة  لغز  انكشاف  بداية  تعني  التجربة  نتائج  كانت 

عملية الشفاء وجتيب على الكثير من األسئلة التي حيرت بيكر حول ذلك التيار 

الصيني  الطب  يحددها  التي  الطاقة  مسارات  أن  جتربته  أثبتت  فقد   الكهربائي

يحددها  التي  النقاط  أن  النتائج  أظهرت  كما  الكهربائي.  للتيار  كموصل  تعمل 

الطب الصيني بدقة من أجل استخدام اإلبر عليها هي فعالً تعمل كنقاط حتفيز 

وتقوية للتيار كما توقع بيكر. 

وصار من الواضح أن نظريات الطب الصيني حول الطاقة احليوية ووظائفها 

في اإلنسان تكشف الكثير من الغموض حول آليات الشفاء التي حيرت الباحثني 

واتصني للعديد من القرون وحتمل األجوبة حول قدرات اإلنسان الذاتية في تنمية 

الصحة واحلصول على الشفاء بإذن اهللا.

الصحة  وعن  اإلنسان  قدرات  عن  البحث  رحلة  أن  جند  أخرى  مرة  نحن  وها 

والشفاء تعيدنا مرة أخرى إلى بلد العجائب والتاريخ العريق إلى الصني!

حملة تاريخية عن الطب الصيني "  ":
يعتبر  كما   متكامال وعالجيا  ووقائيا  صحيا  نظاما  الصيني  الطب  يعتبر 

الطب  تاريخ  في  الباحثني  فأغلب   البشرية عرفتها  التي  الطب  أنواع  أقدم  أحد 

الصيني يشيرون إلى أن بدايته كانت قبل أكثر من أربعة اآلف عام. فقد أشارت 

املصادر التاريخية إلى وجود حركات فلكلورية يعود تاريخها ألكثر من (٤٠٠٠ سنة) 

أو  حركة "التشي"  وتنظيم  اجلسم  تقوية  أجل  من  استخدمت  حقبة "ياو"  في 

الطاقة من أجل العالج 
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في  قبائل "تاوتانغ"  عصر  في  االستخدام  هذا  مثل  إلى  إشارات  وجدت  كما 

الفترة نفسها.

وتوجد حفريات ملا يشبه األدوات املدببة مثل اإلبر يعود تاريخها لعدة آالف 

مسارات  نقاط  على  للضغط  األولى  البدايات  متثل  والتي  امليالد  قبل  السنني  من 

الطاقة في اجلسم من أجل العالج متاماً كما في اإلبر الصينية في العصر احلالي. 

األكثر  احلفريات  أما   العظام أو  الصخور  من  مصنوعاً  كان  احلفريات  هذه  بعض 

حداثة فكانت مصنوعة في األغلب من احلديد أو البرونز بعد بداية استخدام هذه 

املعادن في العصور القدمية.

حركة  تنظيم  أهمية  عن  تتحدث  التي  التاريخية  الكتابات  ظهور  توالى 

اجلسم و التنفس من أجل تقوية دورة الطاقة احليوية في اإلنسان كما ظهرت 

كتابة منحوتة تتحدث عن التدريب وكان نص الكتابة

في  ثبات  و  مرونة  هناك  يكون  ان  بد  ال  بسالسة  التشي  تتدفق  "لكي 

الشخص.." إلى آخر النص الذي يتحدث بطريقة شعرية  كما هي عادة القدماء 

الصينيني في نقل املعرفة من جيل إلى آخر. فبسبب قلة األشخاص الذين يقرأون 

أو يكتبون اعتمد األساتذة القدماء على األشعار التي يسهل حفظها من أجل 

شرح طريقة التدريب وكذلك يسهل توارثها ونقلها من جيل إلى آخر.

وحتى إلى هذا العصر كان األساتذة الصينيون في التدريب يستخدمون هذه 

الطريقة حيث كان بعضهم ال يجيد القراءة أو الكتابة وقد سجلتُ شخصياً 

 وبعضها كتبها لي أساتذتي باللغة الصينية بعض هذه األشعار من األساتذة

ً فحسب التقاليد القدمية يجب أن يحفظها التلميذ دون  األمر الذي يعتبر نادرا
أن يدونها.

أحد أقدم الكتب الطبية الصينية "هوانغ دي ني جينغ" الذي يعود تاريخه 

إلى الفترة ما بني القرن الرابع واخلامس امليالدي شمل معلومات طبية منقولة 
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من احلِقب التاريخية السابقة له ولذلك يعتقد أنه قد مت تأليفه على عدة مراحل 

هذا  احتوى  وقد  مختلفة.  زمنية  فترات  في  الصينيني  األطباء  من  عدد  قبل  من 

الطاقة  حلركة  األساسية  واملفاهيم  النظريات  عن  تتحدث  فصول  على  الكتاب 

في اجلسم وعالقتها باحملافظة على الصحة والعالج ويعتبر هذا الكتاب من أهم 

وأقدم املراجع املكتوبة عن الطب الصيني منذ أكثر من ألف وخمسمائة عام.

في القرون الثالثة املاضية كان الطب الصيني قد وصل مرحلة النضج التام 

وأصبح من الوسائل الصحية األساسية في حياة الصينيني ومن معالم الثقافة 

الطب  في  املتخصصة  التقليدية  املدارس  هناك  أصبحت  كما   الصيني والتراث 

الصيني وانتشرت الكتب و املراجع عن هذه التخصصات. وفي عام ١٩١١بعد نهاية 

عهد أسرة "تشينغ"  آخر امبراطورية حكمت الصني ازداد انفتاح الصني على 

العالم وانتقل الطب الصيني بصورة أوسع إلى مناطق مختلفة من آسيا مثل 

تدرس  التي  الصينية  اجلامعات  من  العديد   ١٩٥٠ منذ  وتأسست   وكوريا اليابان 

الطب الصيني لعشرات اآلالف من الطالب سنوياً.

مالحظات على املعلومات التاريخية عن نشأة الطب الصيني:
١- الميكننا اجلزم مباتقوله املصادر التاريخية وبالذات الضاربة في القدم وبعض 

 النظريات التاريخية التي شرحت هذه املصادر هي آراء مدروسة بدرجة عالية

ولكنها تبقى في طوق النظرية وحتمل إمكانية الصواب أو اخلطأ. كما أن العديد 

من هذه اآلراء مت تناقلها بني اتصني في التاريخ بدون تدقيق ومتحيص ويبدو 

ذلك واضحاً عند مراجعة ماكتب في العديد من املراجع الطبية الصينية عن 

تاريخ الطب الصيني.

بهذه  اجلهل  هو  اإلنسان  في  األصل  أن  التاريخية  الدراسات  هذه  ٢- تفترض 

ثم   الصدفة طريق  عن  الوقت  مرور  مع  والعلم  املعرفة  اكتسب  وأنه   األمور
تال ذلك زيادة املعرفة والفهم مبختلف وسائل التعلم. وقد يصح أن هذا العلم 

تطور تدريجياً خصوصاً إذا ما أخذنا في االعتبار الدقة العالية واهود الكبير 

الذي يبذله الصينيون لكن الشئ األكثر منطقية هو أن العلم لم يبدأ صدفة 

بل بني على أسس كانت موجودة.

خلقه  الذي  البشر  أول  أليس   ًمتعلما وجد  اإلنسان  أن  أراه  الذي  ٣- فاألصل 

اهللا تبارك وتعالى بيديه وعاش في اجلنة وكان يناجي ربه وكان يتحدث مع 

الذي  وهو  ال  كيف  وغيرها؟  والصحة  احلياة  شؤن  يعرف  أن  به  حري   املالئكة
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األسماء  آدم  "وعلم   كلها األسماء  اهللا  وعلمه  مرة  أول  الروح  فيه  نفخت 

.
٥
كلها"  اآلية

٤- والبد أن نأخذ في االعتبار دور النبوات األولى وما نتج منها من معارف وعلوم 

كالطب  معارف  في  توجد  التي  الدقة  تكون  أن  احملتمل  فمن   ودنيوية دينية 

الصيني لها أصول أو قواعد من إحدى هذه النبوات ال سيما ونحن نعلم بأن 

   
٦
أهل الصني أمة كبيرة واهللا قد أخبرنا بأنه "وإن من أمة إال خال فيها نذير"

وفّي  كم  اهللا  يارسول  قال "قلت:  عنه  اهللا  رضي  ذر  أبي  عن  احلديث  في  وجاء 

عدة األنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك ثالث مائة 

  واهللا أعلم.
٧
"ً اً غفيرا وخمسة عشر جمّ

تاريخه  بداية  في  اإلنسان  عرفها  أسس  على  بنيت  أنها  افتراض  يقوي  ٥- ومما 

على األرض هو التشابه بني هذه العلوم في أصقاع بعيدة عن بعض وحقب 

زمنية متعددة. فمثالً بعض العلوم الطبية املصرية القدمية تتشابه مع بعض 

الطب الصيني وحضارات أمريكا اجلنوبية القدمية فكيف حصل هذا التشابه؟! 

هناك تفسيران األول أن بعضها نتائج طبيعية ومنطقية يصل لها أي إنسان 

أماكن  في  ستجدها  ولذلك   والدراسة البحث  خالل  من  وزمان  مكان  أي  في 

مختلفة وعصور مختلفة. والتفسير الثاني هو أنها في الواقع معارف علمها 

اهللا لإلنسان منذ نشأته وانتقلت مع انتقاله إلى أصقاع األرض.

٦- ورأيي الشخصي أن العلم إجماالً بدأ بأعلى صورة مع نزول آدم عليه السالم 

 إلى األرض ألن تلك النشأة والتواجد على األرض كانت أقرب جيل إلى منشئها

ثم بعد ذلك كانت العلوم تندرس وتضيع مع الوقت ثم يحيا بعضها من خالل 

النبوات أو من خالل مايعلمه اهللا لإلنسان من خالل البحث والدراسة.

واحلضارة  العلم  قمة  أنه  اليعني  مادي  تكنولوجي  تقدم  من  اليوم  مانراه  ٧- أما 

في تاريخ اإلنسانية بل رمبا من األصح القول أن احلضارة تنحدر وبدأت تقترب 

عن  والبعد  الكونية  والسنن  للقوانني  واملعاندة  اخلالق  عن  فالبعد   القاع من 
التعايش معها بصورة متناغمة هو انحدار وليس تقدماً. 

 اآلن من  أكثر  رمبا  متقدمة  كانت  الطبيعية  العلوم  بعض  أن  كما 

 فاالكتشافات عن آثار احلضارات السابقة تدل على رقي كبير في بعض العلوم

مثل الطب الطبيعي. لكن قد يكون هناك فترات مرت على البشرية بعد مراحل 

حساسة مثل طوفان نوح عليه السالم أدى إلى اختفاء بعض العلوم واندراسها. 
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    ٥سورة البقرة آية ٣١
    ٦سورة فاطر اآلية ٢٤

    ٧رواه اإلمام أحمد في مسنده حديث ٢١٩١٣   ٦ / ٣٥٥ و ٦ /٢٢٧ 
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فالبعض يظن أن حضارات قدمية مثل حضارة املصريني أو الصينيني القدماء هي 

بداية احلضارة اإلنسانية بينما القرآن يبني لنا مبا اليقبل الشك أنها كانت حضارة 

متأخرة في عمر البشرية على األرض وسبقها نبوات وحضارات وأمم عديدة.

بعد أن رأينا كيف أن جتارب بيكر فتحت أمامه الطريق إلى معرفة أحد أهم 

أجهزة اجلسم املسؤلة عن الشفاء وهي الكهرباء احليوية وكيف أن تتبعه هذا 

هذه  بعد   العريق الصيني  الطب  إلى  قاده  اجلهاز  هذه  حقيقة  لكشف  الطريق 

الرحلة املثيرة مع بيكر؛ تعالوا معي لنستكشف سوياً أحد أهم أركان اإلنسان 

واستعدوا لرحلة مليئة باملتعة واملعلومات املثيرة عن:
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الفصل
الطــاقــــــة الثاني

احليــويــــــة
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في  الطاقة  من  جزء  أهم  هي  األصلية  الطاقة 

بجميع  وعافيته  اإلنسان  صحة  وتعتمد  اإلنسان، 

فيه،  الطاقة  هذه  وصحة  قوة  مدى  على  جوانبها 

طاقته  تتأثر  اإلنسان  فإن  الصيني  الطب  وبحسب 

األصلية على حسب نوعية وقوة الطاقة األصلية التي 

اكتسبها من والديه.

واإلسالمي  والعربي  والهندي  اليوناني  فالطب 

كلها اعتبرت التعامل مع هذه الطاقة هي من أسس 

الطب ومعرفة كيفية حفظ صحة اإلنسان واستردادها 

في حالة املرض.

حقيقة  عن  شيئا  نعرف  "ال"  والعلماء  نحن 

اجلاذبية! نرى أثرها بوضوح لكن ال يوجد شئ حقيقي 

بني  اجلذب  واسطة  هو  أنه  رفه  يُعً أن  العلم  يستطيع 

املواد في الكون! ولذلك أقترح العلماء "شيئاً خيالياً" 

وأسموه "جرافيتون".



٤٢
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على  التعرف  في  األن  بدأوا   بيكر مثل   احلديث العصر  في  العلماء  بينما 

وعلى    احليوية  بوظائفه  ذلك  وعالقة  اإلنسان  في  الطاقة  لوجود  األولية  املفاهيم 

وجه اخلصوص بآليات الشفاء فيه جند أنه ومنذ أكثر من ٤٠٠٠ آالف سنة درس 

طور  الطويلة  القرون  وعبر   بعمق اإلنسان  في  الطاقة  جهاز  الصيني  الطب 

النظريات واملفاهيم التي توضح وظائف هذا اجلهاز في اإلنسان وكيفية التعامل 

على  األجوبة  أن  اال  هذا  في  املهتمون  والعلماء  الباحثون  يتفق  ولذلك  معه 

األسئلة احمليرة لهم عن كهرباء اجلسم وعالقتها بالوظائف احليوية والشفاء هي 

موجودة ومعروفة في الطب الصيني منذ قرون طويلة كما استنتج ذلك بيكر 

بعد الدراسة التي أجراها على كهرباء اجلسم ثم على الطب الصيني.

فالطب الصيني يصنف الطاقة على أنها العنصر األساسي لتركيب الكائن 

"تشي"  هو  الطاقة  لهذه  الصيني  اإلسم   .  
٨
حلياته شرط  هو  ووجودها   احلي

ويحدد   تلفةا اجلسم  أجهزة  جلميع  احملرك  الوقود  الصيني  الطب  ويعتبرها 

لها شبكة خاصة بها تسري من خاللها في جميع أنحاء اجلسم. إذا كانت هذه 

 املطلوب بالتوازن  تتمتع  وكانت  مساراتها  في  وسالسة  بحيوية  تتدفق  الطاقة 

فإن ذلك يعني أن اإلنسان يتمتع بصحة جيدة بإذن اهللا أما إذا حدث هناك خلل 

في هذا التدفق أو في توازن الطاقة فإن ذلك سيؤدي إلى اعتالل الصحة وتدني 

قدرات اإلنسان.

أنواع الطاقة:
يقسم الطب الصيني الطاقة في اإلنسان إلى نوعني أساسيني النوع األول 

يلي  وفيما  املكتسبة  الطاقة  هو  الثاني  والنوع  األصلية  بالطاقة  يسميه  ما  هو 

سنشرح كال النوعني.

الطاقة األصلية:  .١

منذ بداية تلقيح البويضة باحليوان 

أهم  والديه  من  اإلنسان  يُورث    املنوي
نوع من الطاقة وتسمى بالصيني "يوان 

إلى  نسبة  األصلية  الطاقة  أو  تشي" 

بداية  منذ  الوالدين  من  له  تعطى  أنها 

الطاقة  هذه   فيه أصيلة  فهي  نشأته 
  ٨وسنرى بعد قليل املعنى الصحيح لهذا التصنيف وتطابقه مع آراء األطباء 

والعلماء



٤٣

  
٩
اإلنسان في   ً جدا هامة  وظائف  ولها  الكليتني  في  الوالدة  بعد  مخزنة  تكون 

تشمل:

وظائف النمو.  أ - 

ب - القدرات والوظائف اجلنسية والتكاثر لدى اجلنسني.

ت - القوة والنشاط واحليوية.

ث - صحة العظام.

ج - تغذية الدماغ.

وكما هو واضح من الوظائف احليوية اخلاصة بها فإن الطاقة األصلية هي 

أهم جزء من الطاقة في اإلنسان وتعتمد صحة اإلنسان وعافيته بجميع جوانبها 

اإلنسان  فإن  الصيني  الطب  وبحسب   فيه الطاقة  هذه  وصحة  قوة  مدى  على 

تتأثر طاقته األصلية على حسب نوعية وقوة الطاقة األصلية التي اكتسبها من 

والديه.

مقدرة  تفوق  بصورة  واالستهالك  لالستنزاف  معرضة  الطاقة  هذه  أن  كما 

احلياتية  العادات  بسبب  ناجتاً  االستنزاف  ذلك  ويكون   تعويضها على  اجلسم 

مبالغ  بصورة  وظائفه  أحد  استخدام  أو   اجلسم إرهاق  في  واإلفراط  السلبية 

في  االعتدال  حد  عن  يخرج  ما  فكل   الزوجية املعاشرة  في  اإلفراط  مثل   فيها

حياة اإلنسان سيؤثر سلباً على أهم مكوناته وهو الطاقة األصلية.

وكما هي سنة اهللا في الكون فإن الطاقة األصلية أيضاً تضعف مع التقدم 

الشيخوخة  آثار  في  جلياً  ذلك  ويظهر  اإلنسان  جسم  في  وتشح   السن في 

والضعف في الوظائف املرتبطة بها أو حتى انعدام بعض هذه الوظائف بالكامل 

في مراحل عمرية معينة.

الطاقة املكتسبة:  .٢

من خالل التنفس والغذاء والبيئة احمليطة يكتسب اإلنسان طاقة تسمى بـ 

 الطاقة املكتسبة" ويحدث التكامل بينها وبني الطاقة األصلية التي ولد بها"

للطاقة  جديدة  متعددة  وظائف  تتشكل  بعضهما  مع  اإلثنني  تفاعل  خالل  ومن 

داخل اجلسم. وبالرغم من أهمية الطاقة املكتسبة إال أنها تأتي في املرتبة الثانية 

بعد الطاقة األصلية من حيث األهمية والوظائف احليوية املرتبطة بها.

في  األصلية  الطاقة  عمل  تنمية  في  كبير  تأثير  لها  املكتسبة  والطاقة 

اجلسم فإذا كانت الطاقة املكتسبة جيدة ونقية من خالل الغذاء اجليد والبيئة 

النقية فإن ذلك سيعني تقوية وتسهيل عمل الطاقة األصلية في اجلسم أما 
 ٩ سيتم شرح وظائف الطاقة األصلية بالتفصيل عند احلديث عن عضو الكلى في فصل أعضاء اجلسم الداخلية
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٤٤

سلبية وغير نقية فإن ذلك سيضعف  املكتسبة غير جيدة أو  إذا كانت الطاقة 

السبب  هو  ذلك  يكون  األحيان  من  كثير  وفي  عملها  ويعيق  األصلية  الطاقة 

الرئيسي للمشاكل الصحية في اإلنسان.

أهمية  على  متاماً  نتفق   الطاقة ألنواع  قرائتنا  بعد  جميعاً  أننا  أشك  ال 

حتسني  على  نحرص  نفسه  الوقت  وفي   عليها واحلفاظ  األصلية  الطاقة  تنمية 

نوعية الطاقة املكتسبة واكتساب املزيد منها وفي حالة جناحنا في ذلك فإننا 

سننضم إلى هؤالء األشخاص املميزين الذين حباهم اهللا عافية متميزة وقدرات 

عالية حتى عند التقدم في السن. وإذا كنتم تريدون أن تعرفوا الطريق لعمل ذلك 

اإلنسان  طورها  عملية  وسيلة  أهم  عن  سنتحدث  ألننا  يطول  لن  صبركم  فإن 

عندما   القادم الفصل  حتى  فلننتظر   الهدف هذا  على  للحصول   تاريخه في 

نتحدث عن فروع الطب الصيني ونصل للحديث عن التدريبات.

هل مفهوم الطاقة علم جديد؟ وهل خرج من الصني فقط؟!
على  اجلديد  بالشئ  ليس  هو  املفهوم  بهذا  عنها  واحلديث  الطاقة  كلمة 

وعالقتها  اإلنسان  في  الطاقة  وجود  مفهوم  عن  حتدثت  احلضارات  فكل  أمة  أي 

واإلسالمي  والعربي  والهندي  اليوناني  فالطب   اجلسم أعضاء  ووظائف  بصحته 

كيفية  ومعرفة  الطب  أسس  من  هي  الطاقة  هذه  مع  التعامل  اعتبرت  كلها 

حفظ صحة اإلنسان واستردادها في حالة املرض. والفرق هو أن الطب الصيني هو 

أدق هذه العلوم في احلديث عن الطاقة ووظائفها في اإلنسان كما سنرى من خالل 

الفقرات القادمة والسبب بوضوح هو أن الطب الصيني جعل من أسسه دراسة 

هذه الطاقة وعالقتها بالصحة ومتيز بالدقة الشديدة والبحث العميق وعبر آالف 

السنني من الدراسة الدقيقة والتجربة العميقة استطاع أن يكون أفضل املراجع 

والعربي  اإلسالمي  التراث  وكذلك  اإلنسان.  في  وجهازها  الطاقة  لفهم  العلمية 

إما  الطاقة  هذه  عن  بالكالم  غني  أنه  جند   سبقته التي  األمم  من  استفاد  الذي 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفيما يلي سنستعرض كالم أشهر وأكبر العلماء 

واألطباء املعروفني في التاريخ اإلسالمي والعربي ونقرأ ماكتبوه عن وجود الطاقة 

في اإلنسان ووظائفها وعالقتها بالصحة.

كالم ابن سينا عن الطاقة في اإلنسان:
ووظائفها  أنواعها  عن  وحتدث   اجلسم في  الطاقة  وجود  سينا  ابن  شرح 
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بالتفصيل في كتابه الشهير "القانون في الطب" في جزء كامل أسماه "القوى 

واألفعال" فيقول في أول الكالم عنها "فأجناس القوى وأجناس األفعال الصادرة 
عنها عند األطباء ثالثة جنس القوى النفسانية وجنس القوى الطبيعية وجنس 

. "
١٠
القوى احليوانية

كما  أو "القوى"   الطاقة وجود  يذكر  سينا  ابن  أن  جند  السابقة  الفقرة  في 

يسميها ويقسمها إلى عدة أنواع ويذكر وظائف هذه األنواع فيقول نقالً عن 

األطباء القدامى مثل جالينوس وغيره من احلكماء وعامة األطباء "ويرون أن القوة 

 نوعان لها  الطبيعية  القوة  وأن   الدماغ أفعالها  ومصدر  مسكنها  النفسانية 

نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره وهو املتصرف في أمر الغذاء ليغذي البدن مدة 

 . 
١١

بقائه وينميه إلى نهاية نشوئه ومسكن هذا النوع ومصدر فعله هو الكبد"

إلى هنا جند أنه عند احلديث عن القوى الطبيعية قد دمج لها النوعني األساسيني 

عن  األول  النوع  في  وحتدث  املكتسبة  والطاقة  األصلية  الطاقة  وهي   للطاقة

الطاقة املكتسبة ولكنه ربطها بالكبد وهو ربط غير دقيق فطاقة الكبد لها 

دور في الوظيفة التي ذكرها ولكنها ليست املسؤلة عن هذه الطاقة بالكامل 

كما سنرى عند احلديث عن نظرية أعضاء اجلسم من الطب الصيني.

في  سينا  ابن  يستطرد   الطبيعية القوى  من  الثاني  النوع  عن  احلديث  عند 

نقل رأي األغلبية من األطباء واحلكماء ويقول" ونوع غايته حفظ النوع واملتصرف 

 خالقه بإذن  يصور  ثم  املني  جوهر  البدن  أمشاج  من  ليفصل  التناسل  أمر  في 

األنثيان"١٢  وكل كالمه هذا يصف فيه  ومسكن هذا النوع ومصدر أفعاله هو 

باجلهاز  كبيرة  بصورة  مرتبطة  كانت  وإن  وهي   األصلية الطاقة  وظائف  إحدى 

التناسلي إال أن مكان تخزينها األصلي هو الكلى حسب الطب الصيني بينما جند 

أنه هنا ربطها باخلصيتني في الرجل فقط.

كالم اإلمام ابن القيم رحمه اهللا:
حتدث كذلك اإلمام اجلليل العالمة ابن القيم رحمه اهللا عن وجود الطاقة 

في اإلنسان في العديد من كتاباته وسأقتصر على ذكر بعض الشواهد من كتابه 

التي  الكتب  أشهر  من  وهو   "العباد خير  هدي  في  املعاد  "زاد  املعروف  النفيس 

 النبوي الطب  باب  في  الكتاب  هذا  في  بالقبول.  وتناولوها  املسلمون  لها  شهد 

حتدث إبن القيم عن الطاقة وأشار إليها بعدة صور منها قوله عندما حتدث عن 

األسباب التي تخرج البدن عن طبيعته "وقد يكون من ضعف في القوى أو األرواح 
 ١٠القانون في الطب البن سينا ص ١٣٠

  ١١ املصدر السابق ص ١٣٠
  ١٢ املصدر السابق ص ١٣٠
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احلاملة لها"١٣ فهنا إشارة إلى الطاقة في اجلسم على أنها األرواح احلاملة لقوى 

"ومتى  معنوياته  ورفع  املريض  لدى  الرجاء  تقوية  عن  احلديث  عند  وقال  اجلسم. 

احليوانية  األرواح  لقوة  سببا  ذلك  وكان   الغريزية حرارته  انبعثت  النفس  قويت 

لها  حاملة  هي  التي  القوى  قويت  األرواح  قويت  ومتى   والطبيعية والنفسانية 

باحلار  إليها  وأشار  الطاقة  معنى  يحمل  النص  هذا   
١٤

ودفعته" املرض  فقهرت 

الغريزي ولكنه أضاف الفائدة الناجتة عن حتفيز هذه الطاقة حيث أنها تساعد 
آليات  حتفيز  خالل  من  اهللا  بإذن  منه  والتخلص  املرض  على  التغلب  في  اإلنسان 

الشفاء فيه.

وفي جملة أخرى في كتاب الطب النبوي يقول ابن القيم رحمه اهللا "وال ريب 

أن اهللا سبحانه خلق في األجسام واألرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير 

اهللا  رحمه  القيم  إبن  يثبت  اجلملة  هذه  ففي   مؤثرة"١٥ وكيفيات  خواص  منها 

وجود قوى دون أن يحددها أو يعرفها وأن لها "خواص وكيفيات مؤثرة" أي وظائف 

معينة وطبيعة محددة وهذا هو معنى كالم الطب الصيني عن الطاقة.

كالم اإلمام أبو حامد الغزالي رحمه اهللا:
ذكر اإلمام أبو حامد الغزالي كالما يقرر وجود الطاقة بوضوح بل وأورد لها 

تعريفاً دقيقاً وذكر وظيفتها بصورة مجملة ثم ضرب لذلك مثاالً جميالً فقال 

رحمه اهللا عند احلديث عن بديع صنع اهللا في اإلنسان وجسده " ثم انظر كيف 

ربط اهللا تعالى قوام هذه األعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها ببخار لطيف 

يتصاعد من األخالط األربعة ومستقره القلب ويسري في جميع البدن بواسطة 

أجزاء البدن إال ويحدث عند وصوله في  الضوارب فال ينتهي إلى جزء من  العروق 

تلك األجزاء ما يحتاج إليه من قوة حس وإدراك وقوة حركة وغيرها كالسراج الذي 

يدار في أطراف البيت فال يصل إلى جزء إال ويحصل بسبب وصله ضوء على أجزاء 

 بحكمته له  سبباً  السراج  جعل  ولكنه   واختراعه تعالى  اهللا  خلق  من  البيت 

. 
١٦

وهذا البخار اللطيف هو الذي تسميه األطباء الروح ومحله القلب"

فنرى هنا أنه شبه الطاقة بالبخار اللطيف يعني الرقيق وغير املرئي ثم ذكر 

أسماها بالعروق  كيف أنها تنساب وتسري في جميع أنحاء اجلسم عبر شبكة 

الضوارب وبني أن وصولها إلى أجزاء اجلسم يثمر حركة وعمل هذا اجلزء ثم ختم 

كالمه بتسمية الطاقة باسم "الروح" وأن مكانها في اجلسم هو القلب.

 ١٣ الطب النبوي البن القيم ص٢٣- حتقيق محمد األنور البلتاجي
 ١٤ املرجع السابق ص٣٦

 ١٥املرجع السابق ص٢٧٥ 
 ١٦إحياء علوم الدين للغزالي ج ٤ ص ١١٩ – ١٢٠ 
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٤٧

ملاذا يشار إلى الطاقة بألفاظ مختلفة ومفاهيم متداخلة؟
كما رأينا فإن العلماء القدماء ذكروا الطاقة وأشاروا إليها بعدة ألفاظ مثل 

أمر  ذلك  وكل   الغريزي باحلار  أو  أخرى  مرة  بالقوى  إليها  واإلشارة   نفس أو  روح 

متوقع بسبب عدم وضوح جهاز الطاقة بصورة مستقلة لديهم ولذلك جتدهم 

يشيرون إلى وظائفها وخصائصها مبا قد يعرفونه ومبا يعرفه الناس عن اإلنسان 

وجسمه ونفسه وروحه.

وال توجد في هذه املصادر كلمة واحدة أو مصطلح واحد محدد يشير بصورة 

ثابتة إلى الطاقة فمثالً أحياناً يرمز لها ابن القيم بقوله "احلار الغريزي" ويقول أن 

منبعه ومسكنه في القلب بينما جتد ابن سينا يستخدم من ضمن التسميات 

الغزالي  حامد  وأبو   القلب ومنبعها  مسكنها  ويجعل  احليوانية"  "القوى  إسم 

نقل تسمية الروح لها كما يسميها بعض األطباء في عصره.

عنها  للتعبير  "الطاقة"  كلمة  استخدام  لعدم  آخر  وجيه  سبب  وهناك 

واالستطاعة  القدرة  التراث  في  بها  يراد  "طاقة"  لفظ  أن  وهو   مباشرة بصورة 

وكذلك الربطة من الورود ومبا أن هذه املعاني كانت حاضرة في األذهان في القدمي 

لقوة إرتباطهم باللغة العربية الفصحى ودالالتها األصلية ولذلك جند أن كلمة 

"طاقة" لم تستخدم عند اإلشارة إلى ما نسميه نحن اآلن طاقة اجلسم.

وبالرغم أنه من الواضح أنهم يتحدثون عن الشيء نفسه ولكن بتسميات 

مختلفة إال أن هذا اإلشتراك في األلفاظ ومفهوم القوى والطاقة في اإلنسان 

 الروح هي  الطاقة  أن  يظنون  البعض  ماجعل  وذلك   وضوح وعدم  تداخالً  سبب 

وبالتالي صار هناك عدم وضوح في ماهية هذه الطاقة وعالقتها باحلياة التي هي 

ضد املوت! 

والعلم احلديث ساهم كذلك في زيادة هذا االلتباس فقد حتدث عن احليوية 

املادية ولم يتحدث عن الطاقة وال الروح بينما العلماء املسلمون حتدثواعن الروح 

أما  كتبهم.  في  لها  متكامل  شرح  وجود  بدون  ولكن   الطاقة ووجود  واحليوية 

تتوفر  لم  ولكن  اإلنسان  في  وجهازها  الطاقة  فهم  في  تعمقوا  فقد  الصينيون 

لديهم املعرفة احلديثة عن اإلنسان ولم يصل لهم الفهم الصحيح عن حقيقة 

تتولد  لكي   ً كبيرا مجاال  ترك  ذلك  فكل   وجل عز  اهللا  خلقها  التي  والروح  احلياة 

مفاهيم خاطئة بسبب اجلهل بأحد هذه األركان الثالثة الهامة وهي:

معرفة جهاز الطاقة في اإلنسان.   .١

املعرفة احلديثة عن تركيب اإلنسان وأجهزة جسمه وأعضائه.  .٢
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معرفة احلقيقة الشرعية الكونية عن احلياة والروح.  .٣

هي  مجتمعة  الثالثة  األركان  بهذه  واملعرفة  الفهم  وضوح  أن  شك  وبدون 

 وجذابة مثيرة  رحلة  في  لإلبحار  نحتاجها  التي  والوسيلة  الصحيحة  الطريقة 

من أجل البحث عن أجوبة ألسئلة كثيرة حيرت العديد من األشخاص مثل:

شئ  هي  األشياء  هذه  وهل  وبالروح؟  باحلياة  الطاقة  عالقة  بالضبط  ماهي 

واحد أم هي أشياء مختلفة؟! ولإلجابات على هذه التساؤالت الهامة لنبدأ أوالً 

باإلجابة على السؤال األكثر إحلاحا وهو:

هل الطاقة هي الروح؟!
انتشر استخدام لفظ الروح للتعبير عن الطاقة في كتب العلماء األوائل ألن 

كلمة "روح" في اللغة العربية تعبر عن الشئ اخلفي أو اللطيف أي الشئ الذي 

عن  احلديث  عند  واملسلمني  العرب  قدماء  لدى  استخدامها  يكثر  ولذلك   اليرى
الطاقة. وفي بعض األحيان تستخدم بصيغة النكرة بدون "ال" التعريف فيقال 

"روح" وال يقال "الروح" وكذلك تستخدم مضافة إلى مايعرفها ومييزها مثل أن 

يقال "روح نفساني" أو "روح غضبية" وهكذا.

عن  غفلة  هذه  أن  "فاعلم  اهللا  رحمه  فقال  حامد  أبو  اإلمام  ذلك  ووضح 

بذكرها  نطول  ال  كثيرة  ملعان  تطلق  الروح  فإن   الروح لفظ  في  الواقع  االشتراك 

اهللا  رحمه  فيقول  للطاقة  دقيقاً  وصفاً  معطياً  اهللا  رحمه  يستطرد  ثم   "نحن

"إمنا وصفنا من جملتها جسماً لطيفاً تسميه األطباء روحاً وقد عرفوا صفته 

في  والقوى  اإلحساس  حصول  وكيفية  األعضاء  في  سريانه  وكيفية  ووجوده 

مجرى  في  سدة  لوقوع  ذلك  أن  علموا  األعضاء  بعض  خدر  إذا  حتى   به األعضاء 

فيها  السدة  ومواقع  األعصاب  منابت  بل   اخلدر موضع  يعاجلون  فال  الروح  هذا 

 . 
١٧

ويعاجلونها مبا يفتح السدة"

غير  هي  اللطيفة  الروح  هذه  أن  على  التأكيد  في  اهللا  رحمه  يستطرد  ثم 

الروح التي تنفخ فتكون احلياة فيقول رحمه اهللا " ومايرتقي إليه معرفة األطباء 

فأمره سهل نازل وأما الروح التي هي األصل وهي التي إذا فسدت فسد لها سائر 

البدن فذلك سر من أسرار اهللا تعالى لم نصفه وال رخصة في وصفه إال بأن يقال 
حتتمل  ال  الربانية  واألمور    

١٨
ربي) أمر  من  الروح  (قل  تعالى  قال  كما  رباني  أمر  هو 

. 
١٩

العقول وصفها بل تتحير فيها عقول أكثر اخللق"

الروح  هي  وليست  بذاته  مستقل  شئ  هي  الطاقة  أن  بوضوح  نرى  وهكذا 

ً وإن كانت الترى وإن كانت شرط لوجود احلياة ويؤكد على هذا األمر الطب  أبدا
 ١٧ إحياء علوم الدين للغزالي  ج ٤  الصفحة ١٢٠

 ١٨سورة اإلسراء اآلية ٨٥
 ١٩ املرجع السابق ج ٤ ص ١٢٠

ية
يو

حل
ة ا

اق
ط

ال



٤٩

الصيني الذي هو املرجع األساسي في دراسة هذه الطاقة وكذلك العلماء واألطباء. 

فال   الطاقة غير  شئ  وأنها  النفس  أو  الروح  وجود  عن  يتحدث  الصيني  فالطب 

الكثير  لنا  يوضح  الصيني  والطب   واحد شئ  أنهما  شخص  يظن  أن   ً إذا يصح 

عن هذا اجلهاز في اجلسم وكيفية التعامل معه وتقويته وتوظيف ذلك من أجل 

العالج وهو الشيء الذي يتنافى متاما مع موضوع الروح األصلية فإن علمها هو 
  ذلك (قل الروح من أمر ربي وما 

٢٠
مما استأثر به اهللا عز وجل لنفسه وأكدت اآلية

   فال ميكن للطب الصيني أن يكون عرف كل ذلك عن 
٢١

أوتيتم من العلم إال قليالً)

الروح. ولكن طاملا عرفنا أن الطاقة ليست هي الروح:

كيف ترتبط احلياة بضرورة وجود الطاقة ؟!
وهو  العام  مبفومها  اإلنسان  حياة  نقصد  فإننا  هنا  احلياة  نقول  عندما 

للحياة  اتلفة  املراحل  فسنستعرض  وحساسيته  املوضوع  ولدقة  املوت.  ضد 

بالتحديد وفي كل مرحلة سنتعرف على عالقة الطاقة بهذه املرحلة من احلياة 

من خالل نظريات ومفاهيم الطب الصيني ثم نذكر رأي العلم احلديث وكذلك 

نرى ماذا قال العلماء املسلمون بحيث تتكامل لدينا أركان الفهم الصحيح لهذا 

املوضوع العميق.

املرحلة األولى: (احلياة قبل الروح!)  •
الروح  نفخ  وقبل  الرحم  في  امللقحة  البويضة  وجود  بعد  مباشرة  تبدأ  وهي 

فيها ولنبدأ احلديث عنها من خالل:

             توضيح الطب الصيني لهذه املرحلة:
الطب الصيني يرى أن الطاقة هي العامل األساسي األول الذي يؤدي إلى وجود 

احلياة ولذلك فإن بداية تكوين اإلنسان من خالل تلقيح احليوان املنوي للبويضة 

هي املرحلة األولى النتقال الطاقة احليوية في هذا الكائن. فاحليوان املنوي يعتبر 

كائناً فيه نوع من احلياة والبويضة كذلك واجلنني الذي مازال في مرحلة التكوين 

ومنو  اخلاليا  انقسام  عملية  استمرت  ملا  وإال  احلياة  من  نوع  فيه  كائناً  يعتبر  أيضاً 

اجلنني. والسر خلف هذا النوع من احلياة أو احليوية هو الطاقة األصلية التي تنتقل 

 والبويضة املنوي  احليوان  عبر  والديه  من  التكوين  حتت  مازال  الذي  الكائن  لهذا 

وهي العامل األساسي لكي تستمر هذه البويضة امللقحة في االنقسام وتكوين 

بقية خاليا اجلسد ولذلك جند الطب الصيني يذكر أحياناً أن الطاقة هي أساس 

وجود أو أساس تكوين اإلنسان في إشارة إلى دورها في هذه املرحلة.

 ٢٠وهذا على قول من قال من املفسرين بأن املراد بالروح هي روح اإلنسان التي بوجودها يحيا وهناك أقوال أُخر غير هذا.
٢١سورة اإلسراء اآلية ٨٥
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تلقيح احليوان املنوي للبويضة وانقسامها وبناء اخلاليا وجسم اإلنسان كل 

ذلك يتم في هذه املرحلة ونحن نعلم علم اليقني بأن هذا اجلنني اليعتبر كائناً حياً 

مثل حياة البشر العادية ألن الروح لم تنفخ فيه بعد فقد أخبر الصادق املصدوق 

أن نفخ الروح إمنا يكون بعد مائة وعشرون يوما فقد ثبت في الصحيحني عن أبي 

عبد الرحمن عبد اهللا بن مسعـود رضي اهللا عنه  قال : حدثنا رسول اهللا صلي 

بطن  خلقه في  يجمع  أحـدكم  إن   ): املصدوق -  الصادق  وهو  وسلم -  عليه  اهللا 

أمه أربعني يوما نطفه  ثم يكون علقة مثل ذلك  ثم يكون مـضغـة مثل ذلك 

 ثم يرسل إليه امللك  فينفخ فيه الروح ...)احلديث "٢٢   فيأتي السؤال هنا هل 
تتفق النظرة الشرعية مع طبيعة احلياة التي نتحدث عنها في اجلنني قبل املئة 

والعشرين يوماً؟ وما ودور الطاقة فيها؟

التوضيح اإلسالمي لهذه املرحلة:
يقول ابن القيم رحمه اهللا للرد على هذا السؤال احملير "فإن قيل: اجلنني قبل 

نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم ال؟ قيل: كان فيه حركة النمو 

واالغتذاء كالنبات ولم تكن حركة منوه وإغتذائه بإإلرادة فلما نفخت فيه الروح 

انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة منوه واغتذائه"٢٣   وهي احلركة واحلياة 

جميع  تشمل  والتي  اخللوية  باحلياة  احلديث  العصر  في  العلماء  عنها  يعبر  التي 

تكون  لكي  والتكاثر  االنقسام  أجل  من  اخللية  بها  تقوم  التي  احليوية  الوظائف 

أعضاء اجلسم وأنسجته وباقي اجلسد وهي غير احلياة التي يتمتع بها اإلنسان 

بعد نفخ الروح كما ذكر ابن القيم رحمه اهللا.

والعجيب أن ابن القيم رحمه اهللا ذكر كالماً مطابقاً ملفهوم وجود الطاقة 

"قال  اهللا  رحمه  يقول   الوالدين خالل  من  اجلديد  لإلنسان  وانتقالها  األصلية 

أصحاب القلب:ال شك أن في املني قوة روحية بسبب تلك القوة سعد أن يكون 

إنساناً وحاجته إلى الروح الذي هو مادة القوى أشد فال بد أن يكون لذلك الروح 

ينبعث  شئ  أول  الروحي  فاجلوهر  األعضاء  سائر  إلى  تنبعث  منه  خاصاً  مجمعاً 

من املني ويجتمع في موضع واحد ويحيط به ما يتصل إليه ذلك اجلوهر الروحي 

من جميع اجلوانب فيجب أن يكون مجمعها هو الوسط وسائر األجزاء يحيط به 

وذلك الوسط هو القلب"٢٤  وفي آخر املوضوع قال ابن القيم رحمه اهللا"وأولى 

  يقصد النص الذي أوردناه في أول الفقرة فزيادة على 
٢٥

هذه األقوال القول األول"

كذلك  الرأي  يوافقهم  فهو   القلب هو  يتخلق  عضو  أول  أن  قال  من  يوافق  أنه 
  ٢٢ رواه البخاري ومسلم

  ٢٣ التبيان في أقسام القرآن البن القيم ص ٢٠٥-٢٠٦
  ٢٤ املصدر السابق ص٢٠٥
  ٢٥ الصدر السابق ص٢٠٥
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الطب  عنه  يعبر  الذي  وهو    الروحي"  أسموه "باجلوهر  ما  على  املني  احتواء  في 

الصيني بالطاقة األصلية.

وهذه املفاهيم نفسها التي عرفها األطباء واحلكماء القدامى من مختلف 

 القوى أجناس  حتدث عن  عندما  سينا  ابن  عنهم  نقل  كما  جالينوس  أمثال  األمم 

وظيفتها  عرف  والتي  الطبيعية"  "القوى  من  الثاني  القسم  عن  حديثه  فعند 

أمشاج  التناسل ليفصل من  واملتصرف في أمر  النوع  حفظ  غايته  بقوله "ونوع 

هو  أفعاله  ومصدر  النوع  هذا  ومسكن  خالقه  بإذن  يصور  ثم  املني  جوهر  البدن 

.
٢٦

األنثيان" 

 عنده الطاقة  تقسيمات  من  هي  التي   الطبيعية القوى  عن  حتدث  فهنا 

الطاقة  وظيفة  رأينا  كما  وهي   اجلنسية والوظائف  بالتناسل  عالقتها  ذكر  ثم 

األصلية فكالمه هنا هو في الواقع بالضبط عن بعض وظائف الطاقة األصلية 

وإن كانت تسميته لها بالقوى الطبيعية.

وجهة نظر العلم احلديث:
في  الباحثني  العلماء  أحد   السقا سالمة  السيد  الدكتور  األستاذ  يقول 

مجال احلياة والروح من الناحية العلمية والناحية الشرعية يقول "فالروح حتل 

في اجلنني احلي إذ أن احلياة في اجلنني سابقة على حلول الروح فيه فاجلنني يتكون 

املنوي  احليوان  في  موجودة  واحلياة  احلية.  بالبويضة  احلي  املنوي  احليوان  التقاء  من 

يلقح  ال  املنوي  فاحليوان   بينهما التالقح  يتم  أن  قبل  األنثى  بويضة  وفي  للذكر 

الكالم  وهذا   ميت"٢٧ حيوان  يلقحها  ال  احلية  البويضة  وكذلك   ميتة بويضة 

يتطابق مع كالم ابن القيم رحمه اهللا ويتطابق مع وجهة نظر الطب الصيني.

كل ذلك هو مبدأ احلياة األولية أو اخللوية التي إذا لم توجد لم يكن اإلنسان 

قابالً لنفخ الروح فيه يقول الدكتور السيد سالمة"و من هنا ميكننا أن ندرك أن 

دون  تبدأ  واحلياة   فيه الروح  لنفخ  سابقة  اإلنسان  في  فاحلياة   الروح غير  احلياة 

بعد  فيه  الروح  لنفخ  وأساسية  ضرورية  ولكنها   اجلنني في  الروح  لوجود  اعتبار 

. 
٢٨

تسويته"

املرحلة الثانية: (بعد نفخ الروح):
يصبح  أن  بعد  من  لإلنسان  اتلفة  العمرية  املراحل  الفترة  هذه  وتشمل 

جنينا قد مت نفخ الروح ثم طفالً بعد الوالدة وحني يكبر إلى أن تنتهي رحلته في 

هذه احلياة وميوت.
   ٢٦القانون في الطب البن سينا ص١٣٠

   ٢٧ أسرار املوت واحلياة والروح واجلسد تأليف السيد سالمة السقا ص ٩٨
   ٢٨ املصدر السابق ص ١٠٣
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األجهزة  كأحد  اإلنسان  في  الطاقة  وجود  أهمية  تستمر  املرحلة  هذه  وفي 

هي  وتبقى   وغيرها العصبي  واجلهاز  الدموية  الدورة  جهاز  مثل   احليوية الهامة 

جميع  وبالتالي   اإلنسان في  اخلاليا  جلميع  اخللوية  احلياة  في  األساسي  العنصر 

األنسجة واألجهزة واألعضاء في اإلنسان.

توجد  التي  احلياة  وجود  هو   الروح عن  احليوية  هذه  انفصال  أمثلة  ومن 

 حي٢٩ إنسان  من  باستئصالها  الطبيب  يقوم  عندما  اجلسم  أعضاء  في 

التفاعالت  واستمرار  الطاقة  وجود  نتيجة  حياً  يبقى  العضو  استئصال  فبعد 

من  بالرغم  احلياة  أسباب  له  توفرت  طاملا  معينة  لفترة  املطلوبة  احليوكيميائية 

انفصاله عن اجلسد وعدم وجود الروح فيه. وبعد زراعته في جسد إنسان حي تدب 

فيه احلياة الكاملة مرة أخرى ويستكمل اتصاله بروح اإلنسان الذي زرع فيه.

املرحلة الثالثة: ( خروج الروح - املوت):  •
بغض النظر عن األسباب فإن وفاة اإلنسان تعني انقضاء أجله وعمره الذي 

كتبه اهللا عز وجل بدون زيادة أو نقص وتكون هذه الوفاة بخروج الروح من اجلسد 

ومفارقتها له وتبقى احليوية العضوية اخلاصة باخلاليا في العادة لفترة قصيرة 

من بعد الوفاة ثم ماتلبث أن تنتهي.

ومبا أن وجود الطاقة هو شرط الستمرار احلياة ووجود الروح في اإلنسان كذلك 

فإن فقدها وانعدامها يكون من أسباب الوفاة فاليبقى اجلسد صاحلاً الستمرار 

الروح فيه إذا فقد هذه الطاقة ولذلك فإن بعض العلماء السابقني الذين حتدثوا 

أشاروا  حيث  الغريزية"  حرارته  فناء   " أنه  على  الطبيعي  املوت  عرفوا  الطب  عن 

إلى الطاقة بـ "احلار الغريزي" وهو رمبا يكون املصطلح األكثر شيوعاً لإلشارة إلى 

الطاقة احليوية في اإلنسان ومع فناء هذا العنصر (الطاقة) فإن اجلسد ال يعود 

صاحلاً الستمرار احلياة وبالتالي اليصبح مؤهالً لبقاء الروح فيه. 

تعريف الطاقة وخصائصها:
بعد أن استعرضنا املعلومات الهامة عن وجود الطاقة في اإلنسان وطبيعتها 

في  للطاقة  التالي  التعريف  نستخلص  أن  نستطيع  اإلنسان  بحياة  وعالقتها 

اإلنسان:

 هي جوهر لطيف موجود في اإلنسان منذ بدء تكوينه وقبل نفخ الروح فيه

ونظام  دقة  في  بها  اخلاصة  املسارات  عبر  منتظمة  بصورة  اإلنسان  في  تسري 

   ٢٩ وليس شرطاً أن يكون إنساناً بروح ألننا نستطيع أن نستأصل األعضاء من األشخاص حديثي الوفاة قبل أن تعطب األعضاء كما هو معروف في الطب
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مشكلة بذلك جهاز الطاقة ومن خصائص الطاقة كذلك:

يفسد  أو  اجلسد  من  الروح  تزول  وبانعدامها   احلياة لوجود  شرط  هي   •

اجلسد.

الطاقة غير الروح وإن كانت سبباً هاماً لتهيئة اجلسم وصالحيته لنفخ   •

الروح فيه مثل أهمية وجود القلب واألعصاب وغيرها من األجهزة احليوية.

والهواء  الغذاء  من  مكتسب  وجزء  الوالدين  من  مورث  أصلي  جزء  منها   •

والبيئة احمليطة باإلنسان.

خالل  من  حركتها  بعض  في  ويتحكم  الشخص  بها  يشعر  أن  ميكن    •

التدريب الذي يعتمد على التركيز.

عالية  صحة  يثمر  صحيحة  بصورة  وسريانها  متوازنة  بصورة  وجودها   •

توازنها يكون سبباً في ظهور املشاكل الصحية بجميع  لإلنسان وأي خلل في 

أنواعها أو سبباً في تدني قدرات اإلنسان ومهاراته وكفاءته.

باحلياة  وعالقتها  اإلنسان  في  الطاقة  وجود  طبيعة  فهم  إن  الواقع  وفي 

والصحة وقدرات اإلنسان يوضح لنا إحدى أهم احللقات املفقودة في العلم احلديث 

عن أنفسنا كما أن معرفتنا بها تعطينا القدرة بإذن اهللا على التعامل مع أحد 

وبالتالي  فيه  الروح  الستمرار  وقابليته  اجلسد  لناحياة  تعني  التي  مكوناتنا  أهم 

ً ثميناً من أجل احملافظة على الصحة ورفع قدراتنا. تضع بني أيدينا كنزا

وأحب أن أختم هذا الفصل بالتساؤل التالي:

هل ميكننا أن نسبح في الفضاء؟
يكون  أن  دون  كونية  طيور  كأنهم  الفضاء  رواد  يسبح  كيف  شاهدنا  كلنا 

هناك أي عائق ملاذا هم يستطعيون ذلك بينما ال يستطيع اإلنسان العادي على 

يستطيعون  األولى  الدراسية  املراحل  في  األطفال  حتى  ؟!  بذلك  يقوم  أن  األرض 

اإلجابة على هذا السؤال وسيقولون: بسبب اجلاذبية األرضية.

ً سيكون السؤال التالي هو ماهي اجلاذبية؟! فإذا

كل  املباشر  تأثيرها  حتت  ويقع  اإلنسان  يعرفها  كونية  طاقة  أكبر  هي 

الكائنات في األرض إال ماشاء اهللا ولهذه القوة الكونية أكبر وأوضح تأثير على 

حياتنا وحياة كل شئ في األرض. وجعل اهللا اجلاذبية الكونية بني ارات والنجوم 

وبني  عليها  تعيش  التي  والكائنات  األرض  وبني   والكواكب واألرض  والشمس 

األجسام الفضائية األخرى سبباً مهماً لوجود لهذا الكون بهذا الشكل.
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في  فالعلماء   احلدود ألبعد  دقيقة  علمية  استنتاجات  هو  ماسبق  وكل 

بدقة  تأثيرها  حساب  ويستطيعون  اجلاذبية  عن  الكثير  يعرفون  احلديث  العصر 

حتى على مسافات بعيدة عن األرض تفوق اخليال  فهل نعرف نحن بل هل يعرف 

العلماء ماهية اجلاذبية بالضبط؟! هل فكرنا يوماً كيف جتذبنا األرض لنبقى على 

سطحها؟ ما هي واسطة الشد واجلذب املوجود بني املادة في الكون؟

الرشيقة  الورقية  طائرته  صغير  طفل  يفقد  ملاذا ال  نرى  أن  نستطيع  فنحن 

التي حتلق في اجلو ألنه ببساطة "يجذبها" بواسطة احلبل الذي ميسك به ويصل 

على  إبقاءنا  بواسطته  األرض  تستطيع  الذي  احلبل  مانوع  ولكن  وبينها.  بينه 

يجد  وال  ويستوعبها  يعرفها  والكل  األرضية  اجلاذبية  نسميه  نحن  سطحها؟ 

جتد  أن  يندر  أنه  لدرجة  القوة  لهذه  املفهوم "العلمي"  هذا  تقبل  في  صعوبة  أي 

شخصاً تساءل ببراءة: ما هي حقيقة اجلاذبية وكيف تستطيع أن جتذبنا بالرغم 

من عدم وجود مادة ظاهرة لنا تربطنا باألرض؟! لن أطيل عليكم أكثر وسأعطيكم 

اجلواب "العلمي":

نحن والعلماء "ال" نعرف شيئا عن حقيقة اجلاذبية! نرى أثرها بوضوح لكن 

رفه أنه هو واسطة اجلذب بني املواد  ال يوجد شئ حقيقي يستطيع العلم أن يُعً

في الكون!

ولذلك أقترح العلماء "شيئاً خيالياً" وأسموه "جرافيتون" وهو إسم مأخوذ 

من "جرافيتي" أي اجلاذبية ولو أردنا أن نعربه ميكننا أن نطلق عليه إسم "اجلاذب". 

هذا "الشئ اخليالي" ليس له حقيقة أو وجود ولكنه افتراضاً هو شئ بدون كتلة 

وينطلق من جزيئات كل مادة إلى املواد األخرى لكي يجذبها إليه ومن خالل انطالق 

هذا "اجلاذب" من كل جسم إلى اآلخر أصبح لدينا اجلاذبية في الكون!

أليس كل ماسبق هو أشبه بالرسوم املتحركة لألطفال؟ هل يعقل أن العلم 

يستخدم هذا اخليال البرئ ونستطيع أن نعتبره شيئاً علمياً؟ كيف ميكن أن تكون 

قوة بهذا التأثير الكوني على جميع الوقات وأثرها أظهر من ضوء الشمس ومع 

ذلك ال يعرف العلم مالذي يحدث هذا األثر؟!

األشياء  من  والكثير  الكثير  عن  بسيط  مثال  مجرد  هو  سبق  الذي  الكالم 

ذلك  ومع  الظاهرة  وآثارها  وجودها  حقيقة  من  بالرغم   العلم يعرفها  ال  التي 

فهي حقيقة علمية ال تقبل الشك. وإذا كانت طاقة بهذا التأثير في الكون لم 

العلم  معرفة  عدم  نستغرب  فال   احلديث العلم  وال  التقليدي  العلم  ال  يعرفها 

احلديث بالطاقة احليوية بالرغم من أن آثارها ظاهرة وبني عليها جميع أنواع الطب 
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   ٣٠سورة فاطر آية ٤١
   ٣١سورة النحل آية ٨

   ٣٢سورة االسراء آية ٨٥

التقليدي تقريبا. 

مثل  شئ  فهم  من  أوضح  هو  احلديث  العلم  في  احليوية  الطاقة  وفهم 

"اجلاذب اخليالي" فأبحاث الطاقة احليوية وأبحاث الطب الصيني أصبحت تتبوأ 

مكانة علمية قوية بينما ال يوجد حتى اآلن أي شرح حقيقي لطاقة اجلذب بني 

الكائنات.

قال تعالى " إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال"٣٠ اآلية  وقال تعالى 

  
٣٢

قليالً" إال  العلم  من  أوتيتم  تعالى "وما  وقال   اآلية تعلمون"٣١   ال  ما  "ويخلق 

األية.
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الفصل
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مثل  اليوم،  خالل  وقت  أي  في  االسترخاء  تطبيق  ميكن 

التي  األوقات  في  النوم.  قبل  مساءً  أو  الظهر  في  الراحة  وقت 

الدم  ضغط  ارتفاع  أو  بالتوتر  أو  الراحة  بعدم  يشعرالشخص 

فيمكنه أداء التدريب.

يستخدم هذا التدليك في الصباح الباكر عند االستيقاظ 

تنظيم  وبالتالي  البطن  منطقة  في  الطاقة  تنظيم  أجل  من 

وقت  أي  في  التدريب  أداء  ميكن  كما  اجلسم،  بقية  في  تدفقها 

آخر من اليوم للحصول على العديد من الفوائد التي منها.

الكلى لها أهمية كبيرة الرتباطها بالطاقة األصلية التي 

واحليوية  النشاط  مثل  اإلنسان،  في  احليوية  الوظائف  أهم  لها 

لدى  اجلنسية  والوظائف  العظام  وصحة  التركيز  على  والقدرة 

اجلنسني.
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وحتفيز  الصحة  على  للمحافظة  عمليا  برنامجا  الفصل  هذا  في  سنقدم 

هذا  الصيني.  الطب  من  الصحة  تدريبات  خالل  من  اإلنسان  في  احليوية  الطاقة 

البرنامج مبسط وعملي ويستغرق أداؤه ١٠ دقائق أو أقل يستطيع الشخص من 

خاللها:

الطبيعية  اجلسم  مناعة  رفع  خالل  من  اهللا  بإذن  الوقاية  على  احلصول   .١

وقدرته على مقاومة مختلف األمراض بإذن اهللا.

زيادة النشاط من خالل حتفيز تدفق الطاقة في اجلسم.  .٢

تنمية القدرة على االسترخاء والتخلص من الضغوط النفسية واجلسدية   .٣

والذهنية.

اجلسدية  الوظائف  أهم  لها  والتي  اإلنسان  في  األصلية  الطاقة  حتفيز   .٤

والذهنية والنفسية.

تنشيط التنفس و احلصول على األكسجني الالزم بصورة أفضل.  .٥

اإلرشادات اخلاصة ببدء التدريب
التحضير املناسب قبل التدريب وأثناءه و بعده يعتبر من العادات التدريبية 

اجليدة التي ينميها الشخص منذ املراحل األولى في رحلته التدريبية وكلما تقيد 

بهذه اإلرشادات بصورة صحيحة كلما ضمن النتائج اإليجابية بدون حدوث أي آثار 

جانبية مزعجة.

 اإلرشادات الرئيسية تشمل:

عدم التدريب ساعة قبل أو بعد األكل:  .١

مباشرة بعد  التدريب  أداء  جتنب  ينبغى   الرياضة ممارسة  عند  احلال  كما هو 

األكل وإعطاء فرصة كافية للجسم لالستعداد ألداء التدريب والوقت املناسب 

عادة هو االنتظار ملدة ساعة تقريباً بعد تناول الطعام ثم البدء في التدريب. 

بعد االنتهاء من التدريب ينتظر الشخص حوالي الساعة قبل تناول وجبة 

املتدرب  كان  إذا  الفاتر  املاء  من  متقطعة  بسيطة  جرعات  شرب  وميكن   رئيسية

يشعر بالعطش أثناء التدريب.

الذهاب إلى دورة املياه قبل التدريب إذا دعت احلاجة إلى ذلك وجتنب ذلك   .٢

أثناء أو بعد التدريب:
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إحساس الشخص بحاجته إلى الذهاب إلى دورة املياه أثناء التدريب سيكون 

أن  إلى  باإلضافة   التدريب على  سلبياً  التأثير  وبالتالي  التركيز  تشتت  في  سبباً 

منطقة البطن عادة ما تكون مشدودة إذا كان الشخص يقاوم حاجته بالذهاب 

إلى دورة املياه. لذلك يفضل الذهاب إلى دورة املياه قبل البدء في التدريب إذا كان 

يشعر بحاجة إلى ذلك أو يتوقع حدوثها.

إذا شعر الشخص بحاجة إلى الذهاب إلى دورة املياه أثناء التدريب فعليه 

 أن يسيطر على هذا الشعور والتوقف عن أداء التدريب واالنتظار ملدة (١٥) دقيقة

وبعدها إذا استمر الشعور باحلاجة فيستطيع الذهاب لقضائها أما بعد نهاية 

التدريب فيكفي أن ينتظر الشخص ٣٠ دقيقة تقريباً قبل الذهاب إلى دورة املياه.

التدريب في مكان مالئم وجيد التهوية:  .٣

األشياء التي يجب توفرها في أماكن التدريب بسيطة وتشمل:

وسائل  من  الهواء  لتيار  املباشر  التعرض  جتنب  مع  مقبولة  تهوية  وجود  أ ) 

التكييف احلديثة.

ب )  أن يكون املكان نظيفاً.

من  بالقرب  وبالذات   آلخر حني  من  الطبيعية  املناطق  في  التدريب  ت ) 

املسطحات املائية مثل البحر أو األنهار والبحيرات.

ما  طبيعية  مواد  من  مصنوعة  وتكون  وفضفاضة  مريحة  مالبس  لبس   .٤

أمكن:

ألداء  الشخص  يحتاجها  التي  األشياء  ناحية  في  باملرونة  التدريبات  تتميز 

ينطبق  نفسه  والشئ   معينة أدوات  أو  خاص  مكان  لها  يشترط  فال   التدريب

 على اللبس بحيث يستطيع الشخص أداء التدريب في أي نوع من أنواع املالبس

إذا جتنب أن تكون ضيقة ومشدودة على اجلسم بشكل مبالغ فيه ويستحسن 

الطبيعي  بالتنفس  تسمح  لكونها  طبيعية  منتجات  من  املصنوعة  املواد  لبس 

ملسام اجللد.

جتنب التدريب عندما يكون الشخص في حالة نفسية أو عاطفية غير   .٥

مناسبة:

 املقصود هو جتنب التدريب عندما يكون هناك انعدام توازن حاد لدى اإلنسان
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مثل أن يكون حتت تأثير نوبة غضب قوية أو في حالة فرح أو حزن بالغ. وذلك بسبب 

تدني قدرة الشخص على التركيز بصورة مناسبة للتدريب والختالل التوازن في 

الطاقة بصورة حادة تبعاً ملثل هذه احلالة التي يكون فيها الشخص. أما اللحظات 

التي يشعر فيها اإلنسان بغضب أو حزن أو نوع آخر من مظاهر اختالل التوازن ولكن 

التدريب  استخدام  فيها  اجليد  من  فيكون  تركيزه  على  السيطرة  فقد  عدم  مع 

املناسب للخروج من مثل هذه احلاالت النفسية أو العاطفية واستعادة التوازن.

 

١- تدريب االسترخاء 

باإلضافة إلى قدرته العالية في التعامل مع اآلالم اتلفة فإن تدريب االسترخاء 

يعطي نتائج إيجابية وكبيرة في اجلوانب التالية:

* وسيلة فعالة للسيطرة على مشاكل ارتفاع ضغط الدم والتخلص منها.

* االرتياح النفسي.

* التخلص من التوتر والعصبية والقلق.

* التخلص من الكثير من اآلالم وتخفيفها بصورة طبيعية.

* أقوى الوسائل الطبيعية الفعالة في التخلص من األرق وإضطراب النوم.

* يساعد بصورة كبيرة على التخلص من اآلالم املصاحبة للدورة الشهرية.

وقت أداء تدريب االسترخاء:
ميكن تطبيق االسترخاء في أي وقت خالل اليوم مثل وقت الراحة في الظهر أو 

أو  بالتوتر  أو  الراحة  بعدم  يشعرالشخص  التي  األوقات  في  النوم.  قبل  مساءً 

ارتفاع ضغط الدم فيمكنه أداء التدريب كذلك.

طريقة أداء تدريب االسترخاء 

يتميز هذا التدريب مبرونة كبيرة حيث ميكن أداءه في أي وضع من أوضاع اجلسم 

(الوقوف – اجللوس – النوم) مع احلصول على نفس الفوائد وميكن أداءه مع أي 

نوع آخر من التدريبات الصحية أو أي رياضة أخرى سواءً كان قبل أداء التدريبات 

أو بعدها.

أوالً) االسترخاء بصورة جسدية:

من أي  وضع يؤدي فيه الشخص التدريب مثل اجللوس أو النوم يبدأ بإرخاء 
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 اجلسم مكان في  بالشد في أي  هناك أي شعور  يكون  عموماً بحيث ال  اجلسم 

و يقوم بتعديل اجلسد بصورة مناسبة للتخلص من أي شعور غير مريح في أي 

منطقة قدر اإلمكان حتى يشعر الشخص بارتياح جسدي عام.

مناسباً  يراه  الذي  الوقت  أو  حلظات  عدة  املرحلة  هذه  في  املتدرب  ويقضي 

لينتقل بعدها مباشرة إلى املرحلة الثانية.

ثانياً) تنظيم التنفس

 بهدوء تنفسه  ملالحظة  تركيز  الشخص  يوجه  اجلسدي  االسترخاء  بعد 

وبدون استخدام منط تنفس معني ولكن االستمرار في التنفس بصورة طبيعية 

ويستمر  كذلك.  وسالسة  بهدوء  الزفير  ثم  بهدوء  النفس  أخذ   وباسترخاء

الشخص عدة حلظات في متابعة التنفس من أجل تصفية الذهن وتوجيه التركيز 

لالسترخاء.

نقاط  وإرخاء  ذهنية  بصورة  االسترخاء  ثالثاً) 

الطاقة:

 بعد انتهاء املرحلة األولى والثانية من االسترخاء

اجلسم  إرخاء  في  ويبدأ  التدريب  الشخص  يواصل 

والتي  الرسمة)  في  (املوضحة  الطاقة  نقاط  وإرخاء 

كامالً  الطاقة  جهاز  استرخاء  في  تساعد  بدورها 

وبقية اجلسم.

اجلسم  توجيه  في  التركيز  استخدام  ويتم 

والطريقة  التسلسل  حسب  منطقة  منطقة 

التالية:

منطقة الرأس:  *

ذهنياً يوجه املتدرب تركيزه على اجلمجمة – العينني – العضالت – األسنان 

والطاقة في الرأس عموماً ويكون التركيز أن كل هذه األجزاء تبدأ في االسترخاء 

ويستمر   والراحة والسكون  الهدوء  من  حالة  في  وتدخل   الشد من  والتخلص 

الشخص في ارخاء هذه املناطق ذهنيا لعدة حلظات.

وذلك   حلظات لعدة  لالسترخاء  هوي"  "باي  األولى  النقطة  توجيه  يتم  ثم 
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وبنفس  والسكون  فيها  الراحة  واستشعار  لالسترخاء  النقطة  توجيه  خالل  من 

الطريقة يتم ارخاء النقاط التالية كلها.

بعدها النقطة الثانية "ين تانغ".

منطقة الصدر:  *

من  االسترخاء  وميتد  السكون  على  واحملافظة  بهدوء  التنفس  في  االستمرار 

مع  واالسترخاء  بالراحة  الشخص  يستشعر  بحيث  الصدر  إلى  الرأس  منطقة 

تنظيم التنفس لعدة حلظات.

بعد ذلك يتم ارخاء النقطة الثالثة في وسط الصدر " شان تزونغ ".

منطقة البطن:  *

احساس  ميتد  السابقة  املرحلة  من  واالسترخاء  الهدوء  على  احملافظة  مع 

واسترخاء  بهدوء  التنفس  في  واالستمرار  البطن  منطقة  إلى  والهدوء  السكون 

توجيه  يتم  بعدها  حلظات  لعدة  لالسترخاء  واألمعاء  واملعدة  العضالت  وتوجيه 

النقطة الرابعة "دان تيان" لالسترخاء.

بنفس الطريقة يتم توجيه الرجلني كاملة لالسترخاء.  *

توجيه القدمني لالسترخاء و توجيه النقطة اخلامسة "يونغ تشوان".  *

بعض املالحظات التوضيحية للتدريب:

تعلم  بعد  مباشرة  باالسترخاء  الشعور  األشخاص  معظم  يستطيع   *

التدريب ولكن إذا لم يستطيع الشخص احلصول على االسترخاء في أول املرات 

التي يؤدي فيها التدريب فعليه فقط االستمرار في أداء التدريبات في أوقات وأيام 

متفرقة وسيجد أن قدرته على االسترخاء تطورت بصورة سريعة بإذن اهللا.
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 الوقت نفس  في  مرة  من  أكثر  التدريب  أداء  الشخص  يعيد  أن  ميكن   *

ولكن األحسن هو التركيز على أداء التدريب بصورة أفضل بدال من التكرار بتركيز 

ضعيف.

ميكن للنساء أداء هذا التدريب في فترة احلمل أو الدورة الشهرية.  *

التدريبات  مع  أو   ً منفردا اليوم  من  وقت  أي  في  التدريب  هذا  أداء  ميكن   *

األخرى.

٢ - تدريب التنشيط
يتم أداء هذا التدريب في الصباح الباكر بعد االستيقاظ أو في األوقات األخرى 

من أجل تنشيط اجلسم وزيادة تدفق الطاقة في املسارات اخلاصة بها وإلى اليدين 

والكفني والرجلني فلذلك بعد أداء التدريب قد يشعر الشخص بحرارة في كفيه 

أو قدميه أو كليهما معاً.

هذا  أداء  الشخص  ويتجنب   اجللوس أو  الوقوف  وضع  من  التدريب  أداء  يتم 

التدريب من وضع النوم.

طريقة أداء التدريب:

من وضع اجللوس والظهر مستقيم أو من وضع الوقوف يقضي الشخص 

االستعداد  أجل  من  وعميقة  منتظمة  بصورة  والتنفس  الهدوء  في  حلظات  عدة 

الذهني واجلسدي ألداء التدريب.

خطوات التدريب:

وضع اليدين أمام اجلسم في وضع االستعداد ويستمر التنفس طبيعي   .١

ومنتظم.

تصبح األصابع متقابلة وباطن الكفني لألعلى.  .٢

مع الشهيق يتم رفع اليدين من الوضع السابق إلى  مستوى الكتفني.  .٣

يتم قلب الكفني لألسفل.  .٤

مع الزفير يتم إنزال اليدين.  .٥

يتوقف  ثم  متتالية  مرات   ٣ السابقة  اخلطوات  تكرار  في  الشخص  يستمر 

 ٣ بتكرارها  يقوم  ذلك  بعد  ومنتظماً  طبيعياً  فيها  التنفس  يكون  حلظات  لعدة 

مرات أخرى وبعد ذلك يليها فترة استرخاء لعدة حلظات وهكذا يتم تكرار التدريب 

عدة مرات حسب رغبة واستطاعة املتدرب مع احملافظة على احلضور الذهني أثناء 

أداء التدريب.
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٢- استشعار الكفني و اليدين لعدة حلظات
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٣- وضع األصابع و الكف في بداية التدريب 
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  ٤- أخذ النفس مع رفع اليدين
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٦- إخراج النفس مع إنزال اليدين
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بعض النقاط الهامة اخلاصة بالتدريب:

في البداية يكرر الشخص التدريب من ٣ إلى ٥ مرات فقط بحيث يكون   *

أداء اخلطوات من ٢ – ٥ يعتبر دورة واحدة كاملة ومع الوقت يبدأ تدريجياً في زيادة 

عدد الدورات إلى أن تصل إلى ١٥ مرة أو أكثر.

مشاكل  من  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  األشخاص  ينتبه    *

االكتفاء  ويفضل   البداية في  مرات   ٥ من  أكثر  التدريب  تكرار  من  أخرى  صحية 

بأداء عدد بسيط من املرات ومع حتسن حالتهم الصحية وإحساس االرتياح أثناء 

أداء التدريب ميكنهم الزيادة في عدد مرات التكرار تدريجياً.

ميكن للنساء أداء هذا التدريب في فترة احلمل أو الدورة الشهرية.  *

٣ - التدليك الصباحي
يستخدم هذا التدليك في الصباح الباكر عند االستيقاظ من أجل تنظيم 

الطاقة في منطقة البطن وبالتالي تنظيم تدفقها في بقية اجلسم كما ميكن 

التي  الفوائد  من  العديد  على  للحصول  اليوم  من  آخر  وقت  أي  في  التدريب  أداء 

منها:

٧- إنزال اليدين إلى وضع البداية
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إعادة جتميع الطاقة وتنظيمها بعد مرحلة النوم.  .١

الهضم  في   ً جدا كبيرة  فوائد  له  والذي  واملعدة  األمعاء  طاقة  تنظيم   .٢

وعملية اإلخراج.

من الوسائل املساعدة في التخلص من مشكلة القولون.  .٣

يهيئ اجلسم والطاقة النطالقة قوية في أول اليوم.  .٤

طريقة التدريب

عند االستيقاظ من النوم:

 على الفراش بعد االستيقاظ من النوم لعدة حلظات ً يبقى الشخص متمددا

بعد ذلك ومن وضع االستلقاء على الظهر وباستخدام باطن الكفني يتم التدليك 

بصورة  البطن  منطقة  كامل  على  اليدين  بتحريك  فقط  ولكن  الضغط  بدون 

 ٢٠ املعاكس  االجتاه  في  التدليك  يتم  ثم  مرة   ٣٠ الساعة  عقارب  اجتاه  في  دائرية 

تنظيم  على  التركيز  مع   التدليك خالل  ومنتظماً  طبيعياً  التنفس  ويكون  مرة. 

الطاقة وإعادة جتميعها في منطقة السرة.

في األوقات األخرى خالل اليوم:

 يتم أداء التدريب بنفس الصورة من وضع اجللوس أو الوقوف أو وضع النوم

بحيث يبدأ بالتهيئة ألداء التدريب ثم يتم تطبيق التدريب بنفس الصورة.

مالحظة:

قبل  التدليك  من  اإلنتهاء  بعد  األقل  على  دقائق  خمس  االنتظار  يفضل   •

الذهاب إلى دورة املياه بعد النهوض من  الفراش.

ميكن للنساء أداء هذا التدريب في فترة احلمل أو الدورة الشهرية ولكن   •

بنعومة وبدون الضغط على البطن ولعدد مرات ال يتجاوز ٢٠ دائرة في كل إجتاه.

 ٤ - تدريب التنفس البطني لتنشيط الطاقة األصلية والكلى

كما رأينا في فصل أعضاء اجلسم فإن الكلى لها أهمية كبيرة الرتباطها 

النشاط  مثل   اإلنسان في  احليوية  الوظائف  أهم  لها  التي  األصلية  بالطاقة 

واحليوية والقدرة على التركيز وصحة العظام والوظائف اجلنسية لدى اجلنسني.
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فوائد التدريبات اخلاصة بالكلى:

التي  األمراض  من  اهللا  بإذن  الوقاية  و  الكلى  وظائف  جميع  تقوية   .١

تصيبها.

هي من أهم املكمالت لعالج جميع أمراض الكلى.  .٢

رفع معدل نشاط اإلنسان وحيويته.  .٣

تنمية القدرات الذهنية.  .٤

احملافظة على صحة العظام وتكميل عالج أي مشكلة مرتبطة بها.  .٥

تقوية الركبتني ووقايتهما من املشاكل الصحية أو تكميل عالجهما إن   .٦

وجد أي خلل صحي بهما.

احملافظة على القدرات اجلنسية سليمة عند اجلنسني وال سيما الرجال.  .٧

تعتبر أفضل حل طبيعي وفعال في عالج فقد القدرة اجلنسية.  .٨

التخلص من مشاعر اخلوف وتنمية الثقة بالنفس.  .٩

مالحظة هامة

مينع أداء هذا التدريب للنساء احلوامل او في فترة الدورة الشهرية 

طريقة أداء التدريب:

يستخدم املتدرب طريقة التنفس البطني في هذا التدريب أو ما يعرف أحياناً 

بالتنفس اجلنيني حيث يتم حتريك البطن وليس الصدر أثناء التنفس متاماً مثل 

تتحرك  البطن  أن  لرأينا  التنفس  أثناء  الحظناهم  فلو  الوالدة  حديثي  ااألطفال 

بصورة واضحة لديهم مع الشهيق والزفير.

يتم أداء التدريب من وضع الوقوف أو اجللوس وال يفضل عمل هذا التدريب 

من وضع النوم.

بعد االستعداد ألداء التدريب يقوم الشخص بأداء التهيئة اخلاصة بالتدريب 

ثم يبدأ بأداء اخلطوات التالية مع وضع اليدين على منطقة أسفل البطن الدان 

 تيان
الشهيق:

يستخدم املتدرب طريقة التنفس البطني فيبدأ بأخذ النفس والتركيز على 

حتريك البطن وليس الصدر قدر اإلمكان بحيث تتمدد البطن مع عملية الشهيق 
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ويتم ارخاء الدان تيان.

الزفير:
تيان)  (الدان  منطقة  ورفع  الداخل  إلى  البطن  سحب  يتم  النفس  إخراج  مع 

للداخل مع استخدام اليد للمساعدة في عملية حتريك البطن للداخل.

يكرر املتدرب هذه الطريقة من ٣ إلى ٢٠ مرة في الفترة التدريبية الواحدة وال 

يزيد عن ذلك.

بعض املالحظات التوضيحية للتدريب:
من  العلوي  واجلزء  البطن  أسفل  بالشد  الشعور  الطبيعي  من  سيكون   .١

اجلسم في البداية ولكن مع االستمرار في أداء التدريب واالنتظام عليه سيتعلم 

البطن  حتريك  على  فقط  والتركيز  الزم  الغير  الشد  هذا  من  التخلص  الشخص 

ووجود شد بسيط عند رفع البطن (منطقة الدان تيان) للداخل مع الزفير.

يستطيع الشخص أخذ راحة لعدة حلظات والتنفس بصورة طبيعية بني   .٢

كل مرة يتنفس فيها بطريقة التنفس البطني.

يفضل التدرج في التكرار أثناء التدريب فيبدأ الشخص بالتنفس بعدد   .٣

بسيط ثم زيادة عدد مرات التنفس بهذه الصورة مع التعود.

التدريب  أداء  عن  الشخص  فيتوقف  التعب  أو  بالدوار  الشعور  حالة  في   .٤

ويسترخي لعدة حلظات وفي املرة التالية عند أداء التدريب يقوم بتكرار التنفس 

عدة مرات أقل ومع التعود يزيد العدد إلى أن يصل إلى ٢٠.

 التدريب الشخص  فيها  يؤدي  مرة  كل  في  نفس   ٢٠ عن  الزيادة  يفضل  ال 

وفي حالة القدرة والرغبة في الزيادة يأخذ الشخص عدة حلظات من الراحة بعد 

االنتهاء من أداء ٢٠ نفس ثم يبدأ من جديد في تكرار التدريب مرة أخرى.
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لكتــــا سم   

جع ملر ملصا  جع قائمة  ملر ملصا   قائمة 

ملؤلـــــف لناشـــــر  يخ  لتا لطبعة    

لي   لغز الما 

لعاملية   لصحة  W.H.O منظمة 

 

لسقا   لسيد سالمة 

ية   جلو بن قيم 

يبر فلوجم بر  يس مايلوين  /   .ها

  .  . يل  ند 

بن سينا  

للغا - بكني   معهد 

لبلتاجي  ألنو  ية-حتقيق  جلو بن قيم    

 Stephen Hawking

 

لعاملية   لصحة  W.H.O منظمة 

  Allison Grant / Anne Waygh 

 

 Harold Saxton Burr

 

 Hubei Science and Technology

          press

 Arthur F . Dalley /  Keith L.Moore

  James L. Oschman 

 Akira Hyodo / Liu Gongwang

 

  W.H.O and UICC

  W.H.O لعاملية لصحة  منظمة 

 

 

 

 Jiao Guorui

 

 Andrew Weil ,M.D

   Gary Selden / Robert O.Becker

  _                            

  

  W.H.O لعاملية لصحة  منظمة 

  Richard Gerber, M. C

  a merriam

لدين حيا علو    

لصحة تيجية منظمة  ستر   

لشعبي ٢٠٠٥/٢٠٠٢ لطب  لعاملية في   

جلسد لر  حليا  ملو  سر   

لقر قسا  لتبيا في   

لبديل سمي للطب  لغير  لدليل   

تي لذ لشفا   

لطب لقانو في     

مليسر صيني - عربي ملعجم   

لنبو لطب   موسوعة 

A Brief History of Time 

Acupuncture:Revien and Analysis of  

Reports on Controlled Clinical Trials 

Anatomy and Physiology in Health  

and Illness 

Blueprint For Immortality The Electric  

Patterns of Life 

Chinese-English Dictionary  

Acupuncture and Moxibustion 

Clinically Oriented Anatomy 

Energy Medicine 

Fundamentals of Acupncture  

& Moxibustion 

Global Action Against Cancer 

Guidelines on Developing Consumer  

Information on Proper Use of  

Traditional, Complementary and  

Alternative Medicine 

Qigong Essentials For  

Health Promotion 

Spontaneous Healing  

The Body Electric 

The English-Chinese  

Pocket/Pinyin Dictionary 

Traditional and Modern Medicne 

Vibrational Medicine 

Websters Medical Desk dictionary 

لعلمية - بير لكتب    

إلجنليزية لعربية  لنسختني   

 

يع لتو لفضيلة للنشر    

لعصرية ملكتبة   

 مكتبة جرير

 مكتبة جرير

لفكر   

 ـ

لعصرية ملكتبة   

Bantam Books 

 

لعاملية   لصحة  W.H.O منظمة 

Churchill Livingstone 

 

The C.W.Daniel Company Limited 

 

Sanlian Book Store of Honkong 

 

Lippincott Williams & Wilkins 

Churchill Livingstone 

Tianjin Science &Technology  

Translation &Publishing Corp 

 W.H.O لعاملية لصحة  منظمة 

W.H.Oلعاملية لصحة    منظمة 

 

 

 

China Today Press 

 

Ballantine Books 

Quill William Morrow 

New World Press 

 

 W.H.O لعاملية لصحة  منظمة 

 Bear&Company Rochester,Vermont   

 merriam webstar Inc 

لى1986 أل لطبعة   

2002 

 

1998 

لى 2003 أل لطبعة   

لى 2002 أل لطبعة   

لثالثة2001 لطبعة    

2002 

1995 

 طبعة 2001

1988 

2002 

 

لتاسعة 2001 لطبعة   

 

سة 2000 لسا لطبعة   

 

1999  

 

بعة  لر لطبعة   

بعة 2002 لر لطبعة   

1988 

 

2003 

2004 

 

 

 

1990 

 

2000 

1985 

لثانية لطبعة   

 

2000 

لثالثة لطبعة   

1986 
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تعريف مبوقع املؤلف
www.bishil.com 

 

املتعلقة  واألبحاث  التقليدي  والطب  والشفاء  الصحة  عن  املوقع  يتحدث 

أنواع  أحد  الصيني،  الطب  من  الصحة  تدريبات  كذلك  املوقع  ويقدم  بذلك، 

البدائل واملكمالت الطبية التي انتشرت في العالم وأصبحت من أهم الرياضات 

ذات الفوائد العالية، باإلضافة إلى التعريف بالتخصصات اتلفة من فروع الطب 

التقليدي األخرى.

كما يقدم املوقع باستمرار األخبار الصحية املرتبطة باألبحاث على العالجات 

وعلى األمراض املنتشرة واألخبار اتصة بالفعاليات العاملية الصحية وبالذات في 

املنطقة العربية.

يحتوي املوقع كذلك أوقات احملاضرات والبرامج التدريبية التي يقيمها املؤلف 

في مختلف الدول وميكن من خالل املوقع االنضمام إلى قائمة املراسلة باملوقع، 

ومن خاللها سنقوم بتقدمي نشرة دورية شهرية حتوي العديد من املقاالت واألخبار 

واألبحاث املتعلقة بالصحة والشفاء واالرتقاء بعافية اإلنسان.

ً و غنياً بالفائدة في املوقع وننتظر مساهمتكم لنبني  نتمنى لكم وقتا مثمرا

معا.

  www.bishil.com   : للتواصل مع املؤلف عن طريق املوقع   
Hassan@bishil.com     : أو عن طريق البريد اإللكتروني   

   أو عن طريق الفاكس :  ٦٣٨٨٩٤٠  ٢  ٩٦٦
   أو البريد اجلوي :   ص ب ٣٠١٥٥  جدة ٢١٤٧٧



 
 

  
  

 آيفية الحصول على النسخة المطبوعة من الكتاب
 

  
  
  
  
 

  .العبيكانمكتبة آتاب العافية الرجاء زیارة أحد فروع مكتبة جریر أو صول على للح

  

  :في المكتبات التالية أیضایتوفر آتاب العافية 

  :المنطقة الشرقية

 .الخبر –مكتبة دار الهجرة للنشر والتوزیع  .1

 

  :المنطقة الغربية

 .جدة –مكتبة أبازیر  .1

 

  epub@bishil.com :وللمزید من المعلومات یمكنك مراسلتنا على البرید

 

 




