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  من القرآن الكرمي
  ﴿ ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه كلبِرِج كُض٤٢:ص(  ﴾ار  (  

  
  من السنة املطهرة

  :ول اهللا قال رس

  ١)فَإِنَّ اللَّه لَم ينزِلْ داًء إِلَّا أَنزلَ لَه شفَاًء علمه من علمه وجهِلَه من جهِلَه  ،تداووا( 

                                                
 .رواه مسلم)  ١(



 ٤

  تنبيه 
  

  :ملا يلي) رسائل السالم(حنب أن ينتبه قارئ 
اإلمياين، فقد  ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار ١

ولكن الكثري من املعلومات  ..اهتممنا يف أصلها مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه بأي شاغل
 ..التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل

   ..فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش
الرسائل مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها  فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه

  .معلومات أساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرسائل من معلومات
ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص  ٢

النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات  أما سائر ..املقدسة من القرآن الكرمي واحلديث الشريف
وهلذا نكتفي بذكر املراجع  ..كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف إليها هذه الرواية

  .العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل
ن ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه الرسائل مما ال ميك ٣

كحفظ أبطال الرسائل للنصوص الطويلة مع كون بعضهم  ..انسجامه مع اجلانب الفين الواقعي
  .من العامة البسطاء

   ..وحنن نقدر هذا النقد
ولكنا ننبه إىل أن الغرض من هذه الرسائل ليس األحداث اليت نسوقها، وإمنا اجلانب العلمي 

ليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة ا ..منها
  .التشويق واملتعة

  .ولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املعلومة عليه بناء على اعتبارها األصل
إىل أن الوصفات ] سلسلة ابتسامة األنني[ـ حنب أن ينتبه قراء هذه السلسلة خصوصا  ٤

مع كوا قد نقلت من مصادر خمتصة وموثوقة ـ الكثرية، واليت تتعلق باجلانب الطيب احملض ـ 
ال تغين عن األطباء، ومل نوردها حنن هلذا الغرض، وإمنا غرضنا منها توفري قناعة للمرضى مبا أنزل 

  . اهللا من أنواع الشفاء، واليت قد تساهم وحدها يف ملء نفوسهم باألمل، وأجسادهم بالصحة
  



 ٥

  املقدمة
السا ال يكاد يستطيع حراكا، وفوق رأسه شيخ وقور، رأيت رجال عليه سيما الصاحلني ج

وامحل ، اض من كبوتك أيها اجلبل الشامخ: يقول له بشدة مصحوبة بلني، وقوة مكسوة برمحة
، وحزا ابتسامة، لتحول جدا ربيعا، وثر ا على أناتك، سيوف اهللا اليت جعلها يف يدك

  .وسقوطها صعودا
، كيف خترج منتصرا ال منهزما. .مك كيف خترج من بالئكفاهللا الذي ابتالك هو الذي عل
  .ممتلئا بالغنائم ال خاوي الوفاض منها

فارجع ، والذي قدر احملن هو الذي وهب املنح، واهللا الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الدواء
  .اهللاإىل  وكيف ينهض جوادك من كبوته ليواصل سريه، إليه ليعلمك كيف تثور على بالئك

، وتتلو مع أيوب )٨٠:الشعراء( وإِذَا مرِضت فَهو يشفنيِ :تردد مع إبراهيم اض ل
: نيماحالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن)وتضرع يف إحلاحك  ..٨٣من اآلية: االنبياء

كُض ار :لتسمع ـ بال حرف وال صوت ـ كالم طبيب الكائنات، وهو يقول لك ..ودعائك
ابرشو ارِدلٌ بستغذَا مه كلبِرِج)٤٢:ص  (  

مث ألست يف  ..ليس لدي القدرة على املواجهة، وليس لدي أسلحة ..مب؟: قال الرجل
  وكيف تستقيم الطمأنينة مع الثورة؟ ..فكيف يستقيم السالم مع احلرب؟ ..؟مستشفى السالم
  .ةال تكون الطمأنينة إال بالثور: قال الشيخ
  .مل أفهم: قال الرجل
  ماذا تفعل إذا أردت أن تبذر البذر لينبت لك العشب والثمر؟: قال الشيخ
  .أرفع احلجارة عنها ..أقلبها ..أحرثها ..أثري األرض: قال الرجل
  .وهكذا كل أرض: قال الشيخ
  .ولكين لست أرضا: قال الرجل
خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر  ومن آياته أَنْ :تعاىلأمل تسمع قوله : قال الشيخ

  ؟)٢٠:الروم(تنتشرونَ
  ؟بلى، فما وجه اإلشارة: قال الرجل
   ..كما أن األرض تثار باحلرث، فأنت أيضا تثار: قال الشيخ
  مب؟: قال الرجل
  .باإلرادة واملواجهة والتحدي: قال الشيخ
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  اهللا؟أأحتدى أقدار  ..؟!التحدي: قال الرجل
يغلي يف درجة أن قدر للماء  ..قدر لكل شيء مقاديره تعاىلفاهللا  ..بأقدار اهللا: قال الشيخ

، غاز يف درجة أخرىإىل  وقد يتحول، ويكون سائال بني ذلك، وجيمد يف درجة أخرى، معينة
وهذا كله وفق نظام  ..وقد ينفجر وتتبعثر أجزاؤه مجيعا إذا ما توفرت األسباب الكافية لذلك

  )٤٩:القمر(ِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ :تعاىلأشار إليه قوله ، دقيق حمسوب
الشمس  :تعاىلقال ، وقدر للشمس والقمر أن يسريا حبساب معلوم، ووفق قوانني دقيقة

انبسبِح رالْقَمو)٥:الرمحن( وقال ، عن القوانني اليت تضبط الشمس والقمر:)  إن الشمس
والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا 

   ١)وهللوا، وتصدقوا 
ألن ، فإنه من البالهة واحلمق مصادمة القوانني اليت خلقها اهللا ونظم ا كونه، ولذلك

  .وعبودية له، و تعظيم هللابل تكون هللا، واحترام القوانني ه، املصادمة حينئذ ال تكون للقوانني
أمل خنلق  ..أليس يف انشغالنا باهللا ما يغنينا عن مواجهة مقادير اهللا ..ولكن: قال الرجل

  فما حاجتنا للمواجهة اليت حتمل بذور الصراع؟ ..؟للعبودية
عبودية املواجهة ال ختتلف عن عبودية طاعة أوامر اهللا ونواهيه، فاهللا اآلمر : قال الشيخ

  .اهللا الذي وضع قوانني الشمس واملياه واألمطار واألمراض والشفاء الناهي هو
  .ولكن األولياء الذين نتنفس بأريج عطرهم خيالفونك: قال الرجل
  ؟ونشرب من نبع واحد ،كيف خيالفوين، وحنن تدي مبشكاة واحدة: قال الشيخ
 ..لى التوكلحججت أربع عشرة حجة، حافياً، ع (:بعضهمأمل تسمع قول : قال الرجل

فكان يدخل يف رجلي شوكة، فأذكر أين قد اعتقدت على نفسي التوكل، فأحكها يف األرض 
   ) !وأمشي

هو إخراج الشوكة املؤذية من رجله مناقض للتوكل الذي فقد تصور هذا الويل الصاحل أن 
  .أمسى عالقات العباد باهللا

ادية وأنا شبعان، وقد اعتقدت إين ألستحي من اهللا أن أدخل الب  (:أمل تسمع قول بعضهم
    ؟ !) !لئال يكون شبعي زاداً أتزود به التوكل

حمطة ـ دخلت البادية مرة بغري زاد، فأصابتين فاقة، فرأيت املرحلة  (:أمل تسمع قول اآلخر
أين سكنت واتكلت على : فسررت بأين قد وصلت، مث فكرت يف نفسي ،من بعيدـ  االستراحة

                                                
  . البخاري ومسلم)  ١(
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فحفرت لنفسي يف الرمل حفرة، وواريت ،  أدخل املرحلة، حىت أُمحل إليهاغريه تعاىل، فآليت أال
يا أهل البادية؛ إن هللا تعاىل : فسمعوا صوتاً يف نصف الليل عالياً يقول! صدريإىل  جسدي فيها

  ؟ !) القريةإىل  فجاءين مجاعة فأخرجوين ومحلوين. .ولياً حبس نفسه يف هذا الرمل فاحلقوه
.. أراد اهللا أال أستغيث: فنازعته نفسه أن يستغيث، فقال ،ن وقع يف بئرم أمل تسمع حكاية

وشرعا .. تعال نسد رأس هذه البئر لئال يقع فيها أحد: ومر رجالن، فقال أحدمها لآلخر
إىل  !من هو أقرب منهماإىل  )أي أشكو ( أصيح : وقد هم أن يصيح، مث قال يف نفسه، يفعالن

خلاطر، فيما هو بعد ساعة، إذا هو بشيء جاء، وكشف عن رأس وسكن هلذا ا ،اهللا سبحانه
  ؟ !فتعلَّقت به فأخرجين، فإذا سبع: تعلق يب، قال: البئر، وأدىل رجله، وكأنه يقول له

رحم اهللا األولياء، ورضي عنهم، ورزقنا حمبتهم، ولكنهم قد ميرون بأحوال : قال الشيخ
 نؤمر باتباع اهللا ورسوله والتسليم يف حال التنازع هللا أمل ..فال ينبغي اتباعهم فيها ..ختالف العلم

  ورسوله؟
يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي  :تعاىلقد قال  ..بلى: قال الرجل

وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مإىل  الْأَمالرو رِ اللَّهمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنس
  ) ٥٩:النساء( ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

، )١٩٧من اآلية: البقرة(وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى :تعاىلفقد قال اهللا : قال الشيخ
 خيتلف عن أي أمر إهلي آخر، ومن سوء األدب مع اهللا أمرنا بأخذ الزاد، وهو أمر ال تعاىلفاهللا 

  . اعتبار بعض األوامر واحتقار بعضها
ولكن الصاحلني املتوكلني على اهللا أمدوا من املدد اإلهلي ما جعلهم مستغنني : قال الرجل
  .لقد استغنوا مبسبب األسباب عن األسباب ..عن مدد األسباب
 ..من اهللا قوانني خاصة بنا تنسخ قوانني الكونأليس من العجب أن نطلب : قال الشيخ

أمل يعطنا اهللا من  ..وكأننا من الطبقة االرستقراطية اليت ال يرضيها أن تعامل بطبقة الربوليتاريا
  ؟األدوات ما جيعلنا نسخر األشياء ملصاحلنا وبإذنه لنا

   ..بلى: قال الرجل
 ..فذلك له، إن شاء اهللا أن خيرقها لناف ..فاألدب مع اهللا أن ال خنرق سنن اهللا: قال الشيخ

اهلجرة متخفيا يقطع إىل  ولكنه اضطر ..السموات العالإىل  عرج به أمل تر أن النيب 
  .ومل يلح له أن يطلب من اهللا أن يرسل الرباق ليضعه يف املدينة ..الصحاري

  إذن؟الدواء أنبحث عن : قال الرجل



 ٨

جعل اهللا يف كونه األدواء واألدوية، والصحة فقد  ..وأدوية السماء ،أدوية األرض :قال
فمن قاوم الداء بالدواء ظفر بالعافية، وفاز بالصحة، وكان ، وجعل قوانني لكل ذلك، واملرض

  .فاهللا ما خلق العافية إال لنتناوهلا، عبدا هللا يف ذلك
ه وطلب من اهللا أن يناوله إياها من غري أن يكلف نفس، ومن قصر يف األسباب وقعد عنها

  .ومسيء أدبه مع ربه، عنتا خمطئ يف طلبه
  .قام الرجل، وقبل رأس الشيخ، مث سار معه

  
***  

  .وحزم األمراء، وحلم العلماء، فإين أراه بقوة اخللفاء ..من هذا الشيخ: قلت للمعلم 
  .إنه مدير هذا املستشفى ..؟أال تعرفه: قال
 الذي أخرجه من مكتبه الدافئ لكن ما ..كم كنت أود أن أراه؟ ..أهذا هو املدير؟: قلت

  هذا القسم؟إىل 
  ومن قال لك بأن له مكتبا دافئا؟: قال
  أليس لديه مكيفات؟ ..أمكتبه بارد؟: قلت
إن عمله هو التجول يف أركان أقسام هذا املستشفى  ..ليس له مكتب أصال ..ال: قال

  .وإسداء النصح للجميع، ومعاينة األطباء واملرضى
  ا؟فمن واله مدير: قلت
فال ميكن ألحد أن ينال مثل  ..وقبل ذلك وبعده سالمه ،علمه وخربته وإميانه وسلوكه: قال

هذه الوظيفة اخلطرية من دون أن يتخرج من جامعة السالم بعد أن مير على مجيع مراحل تعليم 
  .السالم

   ..؟أمل ينتخب: قلت
  .لقد قلت لك بأن انتخابه مت من طرف سلوكه وعلمه خربته: قال
  أليس فيهم من ينافسه؟ ..وزمالؤه: قلت
وعلى ماذا  ؟مث ملاذا ينافسونه ..ال يف مدائن السالم ،املنافسة تكون يف مدائن الصراع: قال
  ؟ينافسونه
  .على احلظوظ اليت يناهلا املدراء: قلت
مل يصر مديرا إال بعد أن ختلى عن كل احلظوظ، فمن طلب احلظوظ وكل إليها : قال



 ٩

  .وشغل ا
  ؟كن أن نتحدث معهأمي: قلت
   ..أجل: قال
  .بدون أن نقدم لذلك طلبا: قلت
فلم يتول هذه املسؤولية إال ليستجيب ، إن وظيفته أن يستجيب ..؟وملاذا تقدم الطلب: قال
  .ملن حيتاجه
  .فقد سار مع الرجل ؟فأين جنده: قلت
  .سندخل هذا القسم، وسنجده يف كل حمل نذهب إليه: قال
  م بغري هذا القسم؟أال يهت ..؟ومل: قلت
ولكن هلذا القسم خصوصية ختتلف عن سائر األقسام،  ..هو يهتم باألقسام مجيعا ..ال: قال

  .فلذلك تراه يعطيه كل جهده
  وما خصوصية هذا القسم؟: قلت
هذا القسم هو القسم الذي يتم فيه البحث عن أدوية األرض، وأدوية األرض كثرية : قال

بل هم يف حبث  ..جددها، فلذلك ال ينام أهل هذا القسم أبداوهي متجددة بت، بكثرة العلل
مجيع أحناء العامل خيربوم عن كل جديد لريوا مدى موافقته إىل  بل إن هلم مراسلني ..مستمر

  .أو لريفضوه، ليتخذوه عالجا، لقوانني أهل السالم
***  

ب دواء الداء، برأَ لكل داٍء دواء، فإذَا أصي (:وقد كتب على بابه قوله ، دخلنا القسم
  ١)بإذن اهللا عز وجل

وقد دهشت ملنظره، فهو قسم غاية يف اجلمال والتنظيم، لست أدري هل كان مزرعة، أم  
   ..، أم مصنع أنسجةخمربا كيميائيا، أم مصنع أدوية محقل جتارب، أ

وال يكاد أحد وكان يعج باخلرباء الذين يبدو عليهم االنشغال التام، فهم ال يلتفتون ألحد، 
  .يلتفت هلم

  ومن هؤالء؟؟ ما هذا القسم: قلت للمعلم
  .الذي تصنع فيه مجيع األدوية، وحتارب فيه مجيع العللهو القسم  هذا: قال
  .ولكن علال كثرية ال تزال تنخر أجسام البشر: قلت

                                                
 .مسلم)  ١(



 ١٠

إىل  ويبحثون عن عالج علل تصورمت أنكم قد وصلتم ..وهؤالء يبحثون عن عالجها: قال
  .جهاعال

  أليس من ادي أن يبحثوا فيما مل يبحث فيه؟ ..؟فلم يبحثون فيما قتل حبثا: قلت
فهي تسامل عضوا،  ..فقد وضعتم أنواعا كثرية من العالج ال تصلح لإلنسان ..ال: قال

  .وتصارع أعضاء، وال يرضى أهل السالم بالصراع، فلذلك يبحثون عن أدوية السالم
  ذه األدوية؟فكيف يعاجل املرضى : قلت
ما فيه من أنواع املرضى  فيستعمل ..فبه يبدأون، لقد مررت على قسم الربكة: قال
  .وأكثر املرضى خيرجون منه، وقد عادت إليهم صحتهم، وارتدت إليهم عافيتهم ..العالج

  فإن مل جتد فيهم الربكات؟: قلت
   ..األرضيعاجلون بأدوية : قال
  وما هي؟: قلت
  .أربعة: قال
  .ولكين أحبث عن ماهيتها ..م أا أربعةأعل: قلت
  .يف هذا القسم أربعة مراكز للعالج، كل قسم منها يعاجل بنوع من أنواع األدية: قال
  فما املركز األول منها؟: قلت
وهو مركز يهتم بالبحث فيما جعل اهللا يف األغذية من ، يسمونه هنا مطاعم الشفاء: قال

  .بحث يف األغذية املناسبة للعلل املختلفةأنه يإىل  باإلضافة ..أسرار الشفاء
أهناك شركات خمتلفة تتوىل إدارة هذه  ..ومل تكن مطعما واحدا ..ومل كانت مطاعم: قلت
  املطاعم؟
وقد تركت  ..قسمت على أساس املناهج اليت تتبعها يف العالج بالغذاءولكنها  ..ال: قال

  .ه ما يشاء ما مل يكن حراماإدارة هذا املستشفى احلرية لكل مطعم يف إطعام مرضا
  فالقسم الثاين؟: قلت
   )مزارع الشفاء  (هم يسمونه : قال
  أهي مزارع حقيقة أم من باب ااز؟: قلت
  .فأهل هذا القسم ال يعرفون ااز، هي حقيقة: قال
  .ال يف املستشفيات ،عهدي باملزارع يف احلقول: قلت
نواع االختبارات أ لتجرى عليها مجيع يف هذا القسم تستنبت مجيع أعشاب العامل: قال



 ١١

  .لص من كل عشب ما وضع اهللا فيه من أسرار الشفاءتخليس
  أهناك فئران جتارب إذن؟: قلت
  .وستراها هنا، فاحفظ سرها ..هناك أشياء مل ترها طول عمرك: قال
  فما هو القسم الثالث؟: قلت
   )مصانع الشفاء  (يسمونه هنا : قال
  .فيه آالت إذن: قلت
  .وهو قسم ال يلجأ إليه إال للضرورة القصوى ..من كل األنواع ..أجل: لقا

  فاألدوية الكيمياوية تصنع يف هذا القسم؟: قلت
  .ولكنها تظل آخر املراتب، فال يلجأ إليها إال كما يلجأ املضطر ألكل امليتة ..أجل: قال
  ؟مل: قلت
  .تصنيع، وتأنف االبتداعفطبيعة اإلنسان تأىب ال ..لغرابتها عن حققة اإلنسان: قال
  .بل هو من الطبيعة ..ولكن أساسها قد يكون من الطبيعة: قلت
  .ويكدر صفوه، فيشوه خلقه ..ولكنه ميزق عن أصله: قال
  فما هو القسم الرابع؟: قلت
   )مناسج الشفاء  (:هو ما يطلقون عليه: قال
  أم األكفان؟ ،أينسجون فيه الثياب: قلت
  .فريقع ويقطع وينسج ..يعامل اجلسد كالثوبيف هذا القسم  ..ال: قال
  .تقصدون به العمليات اجلراحية ..فهمت: قلت
السالم خبالف إىل  ألا صناعة ترمز ..أهل هذا املستشفى حيبون صناعة النسيج: قال

  .العمليات، فقد اختلطت بألوان الصراع
  .فهل سرتور هذه األقسام مجيعا: قلت
   ..يكون مرشدك فيها مدير هذا املستشفىوس ..ال مناص لنا من ذلك: قال
  .فهل هو كإخوانه نقطة حتت الباء: قلت
  .حبار السالم حىت يتضمخ مبسك النقطة اليت حتت الباءإىل  حدألن يصل : قال
  فمىت نلتقي؟: قلت
  .نلتقيعرفت مىت  ..إذا عرفت مىت نفترق: قال
  ؟أتبقى معي: قلت



 ١٢

  .أو من حيث ال تراين ..من حيث تراين: قال
***  

يف هذا اجلزء من هذه الرسالة نرحل إىل القسم املختص باألدوية اليت اكتشفها البشر، أو  
إن اهللا مل يرتل داًء إال أنزل له شفاء، علمه من علمه  (:لنعلم صدق قوله  ..اخترعها البشر
  )وجهله من جهله

ضى فقط، أو لنعرف ا وهذه األدوية اليت نراها يف هذا القسم ال نعرضها ليعاجل ا املر
موقف أهل السالم منها، وإمنا نعرضها ليمتلئ املرضى باألمل الذي ميأل أنينهم باالبتسامة، فال 

  .يقتل املريض مثل اليأس، وال يشرح صدره مثل األمل
  



 ١٣

  عم الشفاءامط ـ أوال
  

ب ، فرأيت على بابه الفتة كتالقسم األول من أقسام أدوية األرضإىل  دخلت مع املعلم
  )١٩من اآلية: الكهف(فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاماً فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه :تعاىلعليها قوله 

لقد رأيت أجهزة كثرية، منها القدمي املوغل يف القدم،  ..ورأيت داخلها ما مألين بالعجب
من اختراعات هذا نه أومنها احلديث الذي رأيت مثله بني قومي، ومنها ما ال أحسب إال 

  .املستشفى
هو هذا : فقال، ما يوجد يف هذا القسم من ألوان اآلالتوسر ، سألت املعلم عن سر اآلية

  .ليس ألهله من هم سوى البحث عن أسرار الشفاء اليت مأل اهللا ا أقوات األرض ..املطاعمخمرب 
  واآلية؟: قلت
هذا الغذاء الذي إىل  هو الوصول يف األغذيةالشفاء إن اهلدف من البحث يف أسرار : قال

وكل من تراه من اخلرباء يف هذا القسم جيهد  ..فإم طلبوا أزكى طعام ..طلبه أهل الكهف
  .هذا النوع من الغذاءإىل  نفسه للوصول

فإن من قومي من ال يؤمن بالشفاء إال يف  ..تأثري الغذاء يف الشفاءبأكل هؤالء يؤمنون : قلت
  .األقراص واحلقن

 ..منهم املوغل يف القدم ..فهم كأدوام ..فسيجيبك ..واسأل من شئت منهم ..أجل :قال
  .ومنهم من مل تره بعد

  أهم ميثلون املطاعم اليت ميتلئ ا هذا القسم؟: قلت
  ..مطاعم الشفاء تطبخ هناإىل  نوفأنواع األغذية اليت يأكلها املرضى الوافد ..أجل: قال
  .على حسب رغبام: قلت
ليكون ، فكل مريض يأكل ما يتناسب مع علته ..على حسب رغبات اخلرباء ..ال: قال
  .عالجا هلا
  ؟واليت متثل مناهج العالج بالغذاء ..فكم عدد املطاعم املوجودة: قلت
  .وال نستطيع حصرها وال زيارا مجيعا ..هي كثرية جدا: قال
  نا؟دفهل سنكتفي بأربعة كما تعو: قلت
  .العالج بالغذاء هجي األربعة ما يدلنا على أصول معظم منافف ..ال بد من ذلك: قال
  فما املطعم األول؟: قلت



 ١٤

  .فيداوي األخالط بالقوى ..هو مطعم يعتمد القوى واألخالط: قال
   ..مل أفهم: قلت
  .ستفهم: قال
  فالثاين؟: قلت
  .فيداوي ما ..هو مطعم يعتمد الني واليانغ: قال
  ؟وما اليانغ ..فما الني: قلت
  .ستفهم ذلك من أهله: لقا

  فالثالث؟: قلت
  .هو اجتهاد لبعض املعاصرين حاول استنباطه من القرآن الكرمي، مساه الغذاء امليزان: قال
  فلم مل يكن من أدوية السماء؟: قلت
  .ولكنه يعتمد مناهج تعتمد أساليب أهل األرض ..نعم هو من أدوية السماء: قال
  .فهو وسط بينهما: قلت
  .نهمامج هو مزي: قال
  فالرابع؟: قلت
  .هو مطعم يعتمد على ما تعرفونه من العناصر واملركبات: قال
  .إذن هو مطعم عصري: قلت
  .ولكنه حيمل لباس أسالفه ..أجل: قال



 ١٥

  ـ القوى واألخالط ١
فرأيت قوما يلبسون ثيابا عتيقة، وحيملون أسفارا  ..دخلت املطعم األول من مطاعم الشفاء

  .ضخمة
فإين أريد أن أسألك سؤاال  ..هل أنت طبيب؟: ومهست يف أذن أحدهم قائال اقتربت منهم،

  ؟له عالقة بالطب
وكيف يؤذن يل أن أدخل هذا القسم  ..؟أيل تقول هذا: فانتفض كانتفاضة العصفور قائال

  .١أبو بكر حممد بن زكريا الرازيفأنا  ..مث كيف ال تعرفين؟ ..؟إن مل أكن طبيبا
 ..الطبإىل  الفلسفة منكمإىل  مي يعتربونك وأمثالك أقربولكن قو ..أعرفك: قلت

  .وبالفعل فطبكم ال خيتلف كثريا عن الفلسفة
وتركت فيه تراثا ، لقد مارست الطب يف أكثر املستشفيات ودرسته ..؟ومن قال ذلك: قال
  ؟أمل يبلغكم ..عريضا

  ؟!....:قلت
يكفي يف أحكام صناعة الطب  ليس (:)املرشد أو الفصول  (كتاب أمل تسمع قويل يف : قال

إال أن من قرأ الكتب مث زاول املرضى  ،مزاولة املرضىإىل  بل حيتاج مع ذلك ،قراءة كتبها
ومن زاول املرضى من غري أن يقرأ الكتب، يفوته ويذهب عنه ، يستفيد من قبل التجربة كثريا
مره، ولو كان أكثر الناس وال ميكن أن يلحق ا يف مقدار ع. دالئل كثرية، وال يشعر ا البتة

 :مزاولة للمرضى ما يلحقه قارىء الكتب مع ادىن مزاولة، فيكون كما قال اهللا عز وجل
  )١٠٥:يوسف(وكَأَين من آية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها معرِضونَ

                                                
ولد يف مدينة الري جنويب طهران ، هو أبو بكر الرازي، من علماء القرن الثالث اهلجري، اشتهر بالطب والكيمياء)  ١(
تربه املؤرخون من أعظم أطباء ويع. اشتهر بعلوم الطب والكيمياء، وكان جيمع بينهما لدى وضع الدواء املناسب لكل داء، وبفارس

كان الرازي أوحد دهره، وفريد عصره، وقد مجع املعرفة بعلوم القدماء، سيما : القرون الوسطى، فقد جاء يف كتاب الفهرست
  .الطب

 ،)سر األسرار(، مث كتاب )الطب الروحاين(فمن مؤلفاته املعروفة . وقد ترك عدداً كبرياً من املؤلفات، ضاع قسم كبري منها
الذي كان مرجعاً يف ) األسرار يف الكيمياء(فهو من أعظم كتب الطب اليت ألفها، ومن املؤلفات األخرى ) احلاوي(أما كتاب 

كتاب من ال (الذي عرض فيه أعراض املرضني والتفرقة بينهما، كما له ) احلصبة واجلدري(مدارس أوروبا مدة طويلة، وكتاب يف 
وفيه شرح الطرق املعاجلة يف غياب الطبيب منا يعدد األدوية املنتشرة اليت ميكن ) لفقراءطب ا(املعروف باسم ) حيضره طبيب

  .أربت مؤلفاته على املائتني وعشرين خمطوطةوقد ... احلصول عليها بسهولة
ة، حىت إن وقد سلك يف أحباثه مسلكاً علمياً، فأجرى التجارب واستخدم الرصد والتتبع، مما أعطى جتاربه الكيميائية قيمة خاص

وقد طبق معلوماته الكيميائية يف حقل الطب، واستخدم . بعض علماء الغرب اليوم يعتربون الرازي مؤسس الكيمياء احلديثة
 .األجهزة وصنعها



 ١٦

  فهل كنت تعتمد على الغذاء يف عالجك؟: قلت
إن استطاع احلكيم أن يعاجل باألغذية دون األدوية فقد وافق  (:أمل تسمع قويل ..أجل: الق
   ؟) السعادة

   ..ال: قلت
   ؟وأنت ذا اجلهل، كيف أذن لك يف دخول هذا القسم ..ما أعظم تقصريك: قال
  .جيل ينكر الكثري مما ترونه ..فإين من جيل آخر، اعذرين: قلت
لقد كنت أعاجل املرضى بالغذاء فيهبون معافني بال  ..؟بالغيبأيرمون  ..؟كيف هذا: قال

  )من ال حيضره الطبيب  (أمل تقرأ كتايب ، علة وال ضرر
   ..ال: قلت
طب  (:منه كتابهابن اجلزار القريواين ، وقد استوحي )طب الفقراء  (لعلك قرأت : قال

  ؟) الفقراء واملساكني
إمنا أنا جمرد تلميذ يف مدرسة السالم  ..ياولست طب ..مل أقرأ هذه الكتب مجيعا: قلت
  .االبتدائية
  .ما دمت قد عرفت قدرك، فامسع مين: قال
  .كلي آذان صاغية: قلت

كتب الكثريا من الفقراء واملساكني يعجزون عن أن ينالوا منافع  يتملا رأ: قال بنربة حزينة
ليس هذا كتايب الوحيد لقد  ..على األطعمة واألشربة ىشفاء املرضيف عتمد أأن ، رأيت لفقرهم

ولكن الكثري  ..وغريها من فنون الطب يف األدوية املركبةكتبا و ،األدوية املفردةألفت كتبا يف 
  ..منها ضاع لألسف

  .فاهلدف إذن من العالج بالغذاء هو تسلية الفقراء فقط: قلت
  .١كما نعاجل األغنياء، بل نعاجلهم بالغذاء، حنن ال نكذب عليهم ..ال: قال

                                                
الفقراء وذكر حجة لذلك  املرضىعلى الشفقة هو العقاقري ذكر بعضهم أن من األسباب اليت عزفت باألطباء عن وصف )  ١(
وكانوا يصفون أدوية مركبة ومستوردة من اهلند والصني وبالد  ،وا يتقاضون أجورا باهظة من األغنياء واألمراءاألطباء كانأن 
  .نائية

  : اتصل به أبو عبيد اجلورجاينعندما وقد ذكر املؤرخون هذه األجور وتباهى ا أمثال ابن سينا حني قال 
  ملا عظمت فليس مصر واسعي  ملا غال مثين عدت املشتري

ولكن الكثريين اشتهروا بكرم وهذا عام يف كل العصور، الشك، يف أن بعض األطباء حرصوا على مجع املال بشىت الطرق، و
ينبغي أن تكون حالة الطبيب معتدلة، ال مقبال  «:خلقهم وبرمحتهم باملرضى ووضعوا ملهنتهم مثال عليا مثال ذلك ما قاله الرازي

  »  رة كلية، فيكون بني الرغبة والرهبةعلى الدنيا كلية وال معرضا عن اآلخ



 ١٧

أنسيت  ..ما أكثر حديثك يا أبا بكر عن نفسك: اقترب مين رجل كان يتصنت علينا، فقال
  .أنك يف مستشفى السالم

  .بل أحدثهم عن علمي ..أنا ال أحدثهم عين: قال الرازي
  .ومل جتبه ..فقد سألك سؤاال: قال

  .فأجبه أنت: قال الرازي
  ؟أخربين أوال من أنت ..قبل أن جتيبين: قلت
عالء الدين، أبو  ابن النفيسأنا  ..فأنا أشهر من نار على علم ..؟بالك أال تعرفينما : قال

أنا مكتشف  ..ليس فيكم من جيهل هذا االسم .. ١احلسن، علي بن أىب احلزم القرشى الدمشقي
، ) وأما يف الطب فلم يكن على وجه األرض مثله يف زمانه (:أنا الذي قيل عين ..الدورة الدموية

   تسمع قصيت مع احلمام؟ملأ ..)  جاء بعد ابن سينا مثلهوال (:وقيل
   ..ال: قلت
مشلح إىل  تخرج ييف بعض تغسيل تاحلمام، ذات مرة، فلما كن تدخللقد  ..عجبا: قال
 تها، مث عديتأن أإىل  ىف تصنيف مقالة ىف النبض توأخذ اوورق ادواة وقلم طلبتو ،احلمام
  .ت غسلياحلمام وكمل تودخل

  مل تنه محامك أوال؟ فلم: قلت
  أمل تسمع ما قيل عين؟ ..لقد كنت شغوفا بالعلم والتأليف حبيث ال أصرب عنهما: قال
  وما قيل؟: قلت
احلائط، ويأخذ إىل  كان إذا أراد التصنيف توضع له األقالم مربية، ويدير وجهه (:قالوا: قال

                                                                                                                                 
وقد ورد عنه أنه كان كرميا متفضال، بارا بالناس، حسن الرأفة بالفقراء واألعالء حىت كان جيري عليهم اجلرايات الواسعة، 

  .  وأنه كان رؤوفا باملرضى جمتهدا يف عالجهم ويف برئهم بكل وجه يقدر عليه
وأجتهد يف حال تصريف يف التواضع واملداراة وغيث امللهوف، وكشف كربة  «:وروى علي بن رضوان يف سريته الذاتية

 »املكروب وإسعاف احملتاج، وأجعل قصدي يف ذلك االلتذاذ باألفعال واالنفعاالت اجلميلة 
وتويف  ،هجرية ٦٠٧هو أبو احلسن عالء الدين علي بن أيب احلزم، وهو طبيب وعامل وفيلسوف، ولد بدمشق سنة )  ١(
  .هجرية ٦٨٧هرة سنة بالقا

وله كتب . مل تقتصر شهرة ابن النفيس على الطب، بل كان يعد من كبار علماء عصره يف اللغة، والفلسفة، والفقه، واحلديث
) حي بن يقضان(الرسالة الكاملية يف السرية النبوية، وكتاب فاضل بن ناطق، الذي جارى يف كتاب : يف غري املواضيع الطبية، منها

  .، ولكن بطريقة الهوتية ال فلسفيةالبن طفيل
، املختار يف )أي يف طب العيون( احلالةاملهذّب يف : أما يف الطب فكان يعد من مشاهري عصره، وله مصنفات عديدة أمهها

وهو موجز (األغذية، شرح فصول أبقراط، شرح تقدمة املعرفة، شرح مسائل حنني بن اسحق، شرح اهلداية، املوجز يف الطب 
، شرح قانون ابن سينا، بغية الفطن من علم البدن، شرح تشريح القانون الذي بين أن ابن النفيس قد )لقانون البن سينالكتاب ا

 .سبق علماء الطب إىل معرفة هذا املوضوع اخلطري من الفيزيولوجيا حبيث أنه وصف الدوران الرئوي قروناً قبل عصر النهضة



 ١٨

 ،القلم وحفي رمى به يف التصنيف إمالء من خاطره، ويكتب مثل السيل إذا حتدر فإذا كل
   )وتناول غريه لئال يضيع عليه الزمان يف بري القلم

فقد  ..فادخل املوضوع ..فأنت أعظم من ذلك بكثري ..لقد قصروا يف وصفك: قال الرازي
  .ومل يسأل عن ابن النفيس ..سأل عن سر التداوي بالغذاء

، ديث عن نفسي، معاذ اهللاوأنا مل أقدم هذه املقدمات من باب احل ..أجل: قال ابن النفيس
ولكين حتدثت عنها ليعلم صدقي فيما  ..١فأنا أحقر شأنا من أن أعطي نفسي ما مل يعطها اهللا

من : يوسف(اجعلْنِي علَى خزائنِ الْأَرضِ إِني حفيظٌ عليم: أقول، أمل يقل يوسف 
  )٥٥اآلية

  .لظناجعلين يف حل يا ابن النفيس، فقد أسأت بك ا: قلت
أما ما  ..)٩٨من اآلية: يوسف(سوف أَستغفر لَكُم ربي إِنه هو الْغفُور الرحيم :قال

  .ولكنه يف احلقيقة ميثل منهجي يف العالج، سألتين عنه، فقد قيل عين كالم أرادوا جرحي به
  وما قالوا؟: قلت
لطب وإتقانه لفروعه وأصوله قليل كان ابن النفيس على وفور علمه با (:لقد قالوا: قال

فإذا وصف ال خيرج بأحد عن مألوفه وال يصف دواء ما أمكنه أن يصف  ،البصر يف العالج
 ،وهي نوع من البليلة ،وال مركبا ما أمكنه االستغناء مبفرده، وكان رمبا وصف القمحية ،غذاء

واخلروب  ،ن شكا هواءوهو نوع من اللحم املطهو بالتوابل مل، والتطماج ،ملن شكا القرحة
ولكل ما يالئم مأكله ويأكله حىت قال له العطار  ،ومن هذا ومثله ،والقضامة ملن شكا إسهاال

إذا أردت أن تصف مثل هذه الوصفات اقعد على دكان  (:الشرايب الذي كان جيلس عنده
   )اللحام، وأما إذا قعدت عندي فال تصف إال السكر والشراب واألدوية 

أم هو أسلوب  ..أو اختص به أبو بكر، ن العالج بالغذاء شيئا اختصصت بهفهل كا: قلت
  ؟من أساليب العالج يف اتمعات اإلسالمية

كانت املعاجلة بل هو أسلوب من أساليب العالج اليت كنا منارسها، فقد : قال ابن النفيس
يات يف احلواضر باألغذية لألمراض من أهم أسس العالج الطيب لكثري من األمراض يف املستشف

  .  اإلسالمية يف العصرين األموي والعباسي
قاطعنا رجل يظهر على وجهه وثيابه أنه من العصور اخلوايل، فتقدم إليه ابن النفيس والرازي 

                                                
وأنا  «:شكوت إىل ابن النفيس عقاال يف يدي فقال يل: ، قالالشيخ أبو ثناء احلليبى عنه حكمما يدل على تواضعه ما )  ١(

   .مث مل يزد على هذا» واهللا ما أعرف بأي شيء أداويه  «:فقال» فبأي شيء أداويه؟ :واهللا يب عقال فقلت



 ١٩

  .فال أرى إال أنك من العصور اليت مل يبق هلا أي أثر ..؟من أنت: بالتحية واالحترام، فقلت
لقد كنت طبيبا قبل أطباء قومك بـ   ..١أبو الطبنا أ ..أنا أبقراط؟ أال تعرفين: قال
  .وكل من تراه هنا تالميذي ..عام ٤٥٠٠

  فهل كنت تعاجل املرضى بالغذاء؟: قلت
وعاجلوا كل مريض بنبات ، ليكن غذاؤك دواءك (:أال تعرف مقوليت ..أجل: قال أبقراط

   )فهي أجلب لشفائه ، أرضه
  فهل تركت من أثر يف ذلك؟: قلت

مؤلفا خاصا  للغذاء توضعلقد  ..إن كل من تراه من تالميذي :أمل أقل لك: راطقال أبق
 يتفكرة التدبري بالغذاء يف كل مؤلفات توأدخل، فيه خصائص األطعمة طعاما طعاما تأوضح

  .حىت اليت تعين بالكسور
وضع قوانني فمن املستحيل دقة تامة، بأثبت صعوبة تناول هذا املوضوع ، ولكين مع ذلك

، نظرا للتباين بني أمزجة الناس واألعمار والبالد واألجواء واختالف تركيب العينات ذاهل ةحمدد
  .املختلفة من الطعام الواحد

فهل كان لقومك من االهتمام بالعالج بالغذاء مثل ما اهتم  ..لقد كنت من اإلغريق: قلت
  املسلمون؟

 يعاره الطب اإلغريقالدور الذي أ فال ميكن تصور ..ومع ذلك ..أجل: قال أبقراط
  . اجلسمإىل  العنصر الوحيد الذي يدخل املرض الكالسي للطعام املناسب، فقد اعترب الغذاء

  .فهناك أسباب أخرى ..مل: قلت
  .العنصر الوحيد الذي يرد على البدن من اخلارج ويتشبه بهولكن الطعام هو : قال أبقراط

  :بينما حنن كذلك إذ مسعت صوتا رخيما ينشد
ــظ ــتمل  للحفــــــ ــنس مشــــــ ــحة جــــــ   يف الصــــــ

   
  مـــــن عمـــــل الطـــــب علـــــى ضـــــريب عمـــــل     

    
  إن   املـــــــــــزاج   إن   تـــــــــــرد   بقـــــــــــاءه

   
                                                

 .لدوره الكبري يف ختليص الطب من اخلرافات، وحماولة النهوض بهمسي بذلك )  ١(



 ٢٠

  حبالــــــــه   شــــــــبه     بــــــــه    غــــــــداءه   

    
ــه   ــى إخراجــــــ ــزم علــــــ ــم إن تعــــــ   واجلســــــ

   
ــه  ــن مزاجـــــ ــد مـــــ ــه فالضـــــ ــن طبعـــــ   مـــــ

    
ــحة  ــظ  الصــــــ ــزء حفــــــ ــت جــــــ   وإذا نظمــــــ

   
  فـــــــــاآلن   أبـــــــــدأ   بـــــــــربء    العلـــــــــة

    
  واحــــــد وهــــــو  مــــــن  األعمــــــال جــــــنس    

   
  يقابــــــــل   الشــــــــيء   مبــــــــا  يضــــــــادد   

    
ــربد   ــرارة   فــــــ ــن   حــــــ ــان   مــــــ   إن   كــــــ

   
ــد  ــرودة    فالضــــــ ــن   بــــــ ــان   مــــــ   أو  كــــــ

    
ــاف  ــني   فباجلفــــــ ــن  لــــــ ــان   مــــــ   أو   كــــــ

   
ــاخلالف   ــبس  فبــــــ ــن  يــــــ ــان  مــــــ   أو  كــــــ

    
  ؟من هذا: قلت ألبقراط
  .ولواله ملا كانت يل هذه الشهرة ..هذا من أكرب تالميذي: قال أبقراط

  .فلست ملما بأخبار األطباء؟ فمن هو: قلت
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  أال تعرفه؟ ..١هذا ابن سينا: قال أبقراط
  .إنه الشيخ الرئيس ..؟ومن ال يعرفه، أعرفه  ..بلى: قلت

  ؟)القانون  (أال تعرف كتابه : قال أبقراط
  .إن شئت الصدق، فإين أعرفه وال أعرفه: قلت

  كيف ذلك؟: قال أبقراط
  .فنحن من جيل خمتلف متاما ..ته، ولكنه يستعصي عليوأحب قراء، أمسع به: قلت

  أنتم من األرض، فكيف جتهلون أهل األرض؟ ..وهل قدمتم من املريخ: قال أبقراط
  فما به هذا القانون الذي ألفه ابن سينا؟: قلت

الذي ألفه   )جهاز مقالة  (نظامي عروض السمرقندي، يف كتابه لقد قال فيه : قال أبقراط
بعد أن يذكر املراجع اليت على ، بعد وفاة الشيخ الرئيس بأكثر من قرن. ـه ٥٥٠حوايل 

فاذا أراد االستغناء عن هذه  (:الطبيب أن يدرسها، وهي لكبار أطباء اإلسالم قبل ابن سينا، يقول
كل الصيد ىف  (:يقول فإن سيد الكونني وامام الثقلني ، الكتب كلها فقد يكتفي بالقانون

وكل من حييط علما مبا  ،ل ما ذكرت موجود يف القانون، مع زيادات كثريةفك ،٢)جوف الفرا 
   )من أصول علم الطب وكلياته ءمن القانون الخيفي عليه شي ٣يف الد األول

احلياة حلق هلما أن يسجدا إىل  ولو بعث أبقراط وجالينوس (:مث يقول عين وعن جالينوس
   )هلذا الكتاب 

                                                
علي احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن علي بن سينا، امللقب بالشيخ الرئيس، فيلسوف، طبيب وعامل، ومن عظام  هو أبو)  ١(

  ) م ٩٨٠سنة (هـ  ٣٧٠ولد سنة . رجال الفكر يف اإلسالم ومن أشهر فالسفة الشرق وأطبائه
اآللية، وتشتمل على كتب املنطق، وما  العلوم :ترك ابن سينا مؤلفات متعددة مشلت خمتلف حقول املعرفة يف عصره، وأمهها

العلوم النظرية، وتشتمل على كتب العلم الكلّي، والعلم اإلهلي، والعلم الرياضي، والعلم ، يلحق ا من كتب اللغة والشعر
  .العلوم العملية، وتشتمل على كتب األخالق، وتدبري املرتل، وتدبري املدينة، والتشريع، والطبيعي

  .صلية فروع وتوابع، فالطب مثالً من توابع العلم الطبيعي، واملوسيقى وعلم اهليئة من فروع العلم الرياضيوهلذه العلوم األ
أشهر كتب ابن سينا الطبية كتاب القانون الذي ترجم وطبع عدة مرات والذي ظل يدرس يف جامعات أوروبا حىت ومن 

  .أواخر القرن التاسع عشر
دوية القلبية، وكتاب دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانية، وكتاب القولنج، ورسالة يف ومن كتبه الطبية أيضاً كتاب األ

  . سياسة البدن وفضائل الشراب، ورسالة يف تشريح األعضاء، ورسالة يف الفصد، ورسالة يف األغذية واألدوية
الطب، واأللفية الطبية املشهورة اليت ترمجت  أرجوزة يف التشريح، وأرجوزة اربات يف: والبن سينا أراجيز طبية كثرية منها

  .وطبعت
 :النهاية. كل الصيد دونهفالصيد محار الوحش، ، أي أن أفضل فراء: محار الوحش، ومجعه: الفرأ مهموز مقصور)  ٢(
  .الديلمي، واحلديث رواه ٢/٤٢٢

  .الد األول هو املشتمل على األمور الكلية يف الطب)  ٣(



 ٢٢

  ؟خر بهأتذكر هذا الكالم وتف: قلت
  .وهل حيزن العامل إن غلبه تلميذه ..وكيف ال أفتخر به: قال أبقراط

  .فعهدي بك صاحب خلق ..وأحسنت ..صدقت: قلت
ال يصح أن يكون الطبيب طبيبا إال إذا كان صاحب خلق، أال تعرف القسم : قال أبقراط

  املنسوب إيل، والذي حيدد التزامات الطبيب؟
قد ل ..ومن ال يعرف ذلك القسم يا معلمي: نا بقولهأردت أن أجيب، فقاطعين ابن سي

  .ك اخللقيةعلى تعاليماملسلمني ـ أطباء نا ـ حنن حافظ
  وما التعاليم اخللقية اليت التزمتم ا؟: قلت

  .سبعة: قال ابن سينا
  منها؟ األوىلفما  ..وإمنا سألت عن ماهيتها ..مل أسأل عن عددها: قلت

لق، صحيح األعضاء، حسن الذكاء، جيد الرؤية، عاقال، كون تام اخلين أ: قال ابن سينا
  . ذكورا، خري الطبع

  .فقد يكون طبيبا، ولكنه ناقص اخللق أو مريضا ..؟ال أرى هلذا أي حاجة ..؟ما هذا: قلت
إمنا يقصد ما تفعله اهليئات الصحية عندكم من اشتراط اللياقة  ..هو ال يقصد هذا ..ال: قال

  . الترخيص ءقبل إعطا البدنية ملزاولة املهنة
  ؟الثانيةو: قلت
  . أن يكون حسن امللبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب: قال
  ؟ةلثالثاو: قلت
  . أن يكون كتوما ألسرار املرضى، وال يبوح بشيء من أمراضهم :قال
  ؟الرابعةو: قلت
رغبته يف كون رغبته يف آراء املرضى أكثرمن رغبته فيما يلتمسه من األجرة، ويأن  :قال

  .  عالج الفقراء  اكثر من رغبته يف عالج األغنياء
  ؟اخلامسةو: قلت
  . أن يكون حريصا على التعليم واملبالغة يف منافع الناس: قال
  ؟السادسةو: قلت
أن يكون سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة ال خيطر بباله شيء من أمور  :قال

   .شيء منهاإىل  االعالء  فضال عن أن يتعرض النساء واألموال اليت شاهدها يف منازل
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  ؟السابعةو: قلت
أن يكون مأمونا ثقة على األرواح واألموال، وال يصنع دواء قتاال وال يعلمه، وال دواء  :قال

  .يسقط األجنة، يعاجل عدوه بنية صادقة كما يعاجل حبيبه
  .وردت يف تعاليم اإلسالمهذه خصال عظيمة، وقد : قلت
القيام باإلسعاف  ارا نا إليها ـ حنن أطباء املسملني ـ آدابا أخرى، منها وقد أضف: قال

  . وليال على قد ر اإلمكان تفرجيا للكربة
  . التلطف باملريض واحللم يف استجوابه وتفهيمه مراعاة حلالته النفسية ووضعه الثقايفومنها 
نوياته، وكتم اإلنذار باخلطر اللباقة يف تعريف املريض مبرضه، وحماولة تطمينه ورفع معومنها 
  . ذويه االقربنيإىل  عنه وإعالمه
  . الدعاء للمريض وهو نوع من مواساة املريض بالكلمة الطيةومنها 

ذا كان األمر يستدعي ذلك إأخصائي أو عمل جلنة طبية استشارية إىل  املريضومنها إحالة 
  . قياما باألمانة والنصيحة املطلوبني شرعا

فليقدم أحدهم من هو أعلى مرتبة يف الطب إن  ،التقى عده أطباء عند مريض إذاومنها أنه 
  . علم وإذا تقاربوا يف املرتبة فليتقدم أكربهم سنا

ن أخطر احملرمات االبتعاد عن الغيبة، وخاصة غيبة الزمالء وجترحيهم، فالغيبة مومنها 
  .الشرعية
  خواص األغذية. ١

لقد عرفت اهتمامك واهتمام أطباء  ..وأستاذ األساتذة ،يا شيخ األطباء ..يا ابن سينا: قلت
  .فما األصول اليت ترجعون إليها يف ذلك ..املسلمني بالعالج بالغذاء

فما  ..مسومو أدويةو أغذية: ثالثة أقسامإىل  لقد وجدنا الناس يصنفون ما ميكن أكله :قال
ال ميكن تناوله بكمية وما  ..أن يتناول منه كمية كافية لسد جوعه فهو غذاءاإلنسان استطاع 

وكل مادة ال ميكن تناوهلا ولو  ..كبرية وال لفترت طويلة، وحيدث له راحة أو اضطرابا فهو دواء
ومل يتجرأ اإلنسان على االستفادة من ، السمومفهي ، بكميات ضئيلة، ألا حتدث فيه تأثريا ضارا

  . السموم كمواد دوائية إال يف وقت متأخر جدا
  متيزون بني هذه الثالثة؟فكيف : قلت
، فبواسطة حاسيت الذوق والشم ة اإلنسانواس دورا كبريا يف حفظ حيااحللقد لعبت  :قال
طعم مر أو ذات غالبا جندها النباتات املؤذية ف ..من التفريق بني النبات النافع والنبات الضار امتكن
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  .فتستلطف أو مجيلة الرائحة، نتنة الرائحة فتنبذجندها أو ، الذع أو مغث
دورا يف الحظة الصفات اخلارجية ألقسام النبات فإن مل، ومن ناحية أخرى ..هذا من ناحية

التفريق بني أجناس النبات، وذه الصورة استطاع اإلنسان العاقل املفكر أن يربط بني االستعمال 
  . الغذائي والدوائي ألجناس النباتات وأنواعها وبني صفاا اخلارجية احملسوسة

خواص فهي ، األغذيةخواص استطاع إنسان عصركم، ومن قبله حتديد كيف ولكن : لتق
  .ال بد هلا من علوم أخرى مل تصلوا إليهاكيماوية 
  ؟مثل ماذا :قال
علم ديكم مل يكن لزيادة على أنه  ..مثل األكسدة واالختزال واحلموضة والقلوية: قلت

  .ا تأخر اكتشافهوغريها مم ..باخلمائر والفيتامينات واهلورمونات
 وقد وصلنا بوسائلنا ـ اليت تعتربوا بسيطة ـ ..لكل عصر وسائله وأساليبه اخلاصة :قال

  .كثريمن خواص األغذية واألدوية مما ال تزالون تستفيدون منهإىل 
  ؟فما سر ذلك ..ال أنكر ذلك: قلت
من مثال احلرارة مرتبة فاستنتجنا القياس ووسائل الفحص الفيزيائية، لقد استعملنا  :قال

أي املذاق والرائحة  ،مستعينني باحلواس ،ومرتبة الربودة من سرعة التجمد ،سرعة االحتراق
أن اختالف اإلدراكات احلسية مردها اختالف مقادير األركان نا واللمس واللون العتقاد

  . وكيفياا
  :التعرف بالطعم

  فكيف تتعرفون على اخلواص عن طريق اللسان؟: قلت
املسخ والقابض والعفص واملاحل واملر : لكيفيات البسيطة اليت يدركها اللسان تسعا :قال

  . أفعاهلا ونشأا ناوحدد ،منهاوقد عرفنا كل واحدة  ..واحلريف واحلامض واحللو والدسم
  فما املسخ؟: قلت
مثل ، وذلك وال حيس منه بلذة أو بأذى ،شيء مذاق ال يفعل يف اللسان شيئاهو كل : قال

  . جوهره ال ينحل منه شيء خيالط اللسان فيدركهألن ، ءاملا
  ؟قابضفما ال: قلت
وينشأ عن برودة مع تركيب متوسط بني الغلظ  ..مجع اللسان وجففه وخشنههو ما : قال
  . واللطف

  وما العفص؟: قلت
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  . وينشأ عن غلظ ورطوبة ..وأفعاله العصر ..ولكنها أشد ،إذا كانت أفعاله مماثلة: قال
  ؟ا املاحلفم: قلت
وينشأ  ..وأفعاله الغسل والتجفيف ومع العفونة ..وجاله ،إذا غسل اللسان مما لصق به: قال

  . عن حرارة وتركيب متوسط الغلظ واللطف
  فما املر؟: قلت
وينشأ عن سخونة  ..ا مؤذياشوخشن اللسان ختمي ،جال أكثر من جالء املاحلهو ما : قال

  . وغلظ
  فما احلريف؟: قلت
 ..وأفعاله التحليل والتقطيع والتعفني ..أحدث لدغا وأكال مع حرارة شديدةا هو م: قال

  . وينشأ عن حرارة ولطف
  فما احلامض؟: قلت
 ..دث غلياناحيومع ذلك  ،خاليا من احلرارة اليت حيدثها احلريف هكان لدغهو ما : قال

  . وينشأ عن برودة مع تركيب لطيف ..وأفعاله التربيد والتقطيع
  احللو؟فما : قلت
 ..وصار كاملرهم ،وملس خشونته ،وسكن أذى قد ناله ،لقي اللسان فأصلحههو ما : قال

وينشأ عن غلظ  ..التليني وإكثار الغذاءووأفعاله اإلنضاج ..يف اللساناستلذاذا وهو لذلك حيدث 
  . ومزاج متوسط بني احلرارة والربودة ،يف التركيب
  ؟فما الدسم: قلت
وينشأ  ..وبعض اإلنضاج ،دون استلذاذه، وأفعاله التليني واإلزالقهو ما كان كاحللو : قال

  . عن تركيب لطيف مع مزاج متوسط بني احلرارة والرطوبة
  .ولكن الطعوم قد ختتلف: قلت
مع القبض وقد وضعنا مصطلحات خاصة بذلك، فاملر ـ مثال ـ  ..صحيح ذلك: قال

  .وهكذا ..مع امللوحة يسمى زعفاويسمى بشعا، 
  :بالرائحة التعرف

  فكيف استعملتم الشم يف التعرف على خصائص األغذية؟: قلت
مثلما تؤثر ومتيز بني املشمومات ، البخارات املنبعثة من األشياء املشمومة تؤثر يف الشم: قال
  .من الطعمفهي أدىن كثريا من  ..األدلةالرائحة أضعف ولكنا مع ذلك نعترب  ..املذاقات
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  ة من احلواس؟أليس الشم حاس ..مل؟: قلت
وهو ال ينحل من مجيع  ،على البخار الذي ينحلإال تدل ال الرائحة ولكن  ..بلى: قال

  . يلتقي جبميع أجزاء الشيء الذي يذاقفإنه ، اللسانخبالف  ..أجزاء املشموم
  :التعرف باللون

  فكيف استعملتم البصر يف التعرف على خصائص األغذية؟: قلت
ولكنا مع ذلك  ..ن علم األلوان ما يدلك على بعض هذاوقد عرفت م ..ذلك بسيط: قال
  .دون الروائح يف صحة داللته إال يف خمتلف أصناف النوع الواحداعتربناه 

  كيف ذلك؟: قلت
وأما األسود فقد  ،احلمرةإىل  البياض أقل حرارة مما يضربإىل  ما يضربلقد رأينا أن : قال

  . يكون قاتال
  :التعرف باللمس

  عملتم اللمس يف التعرف على خصائص األغذية؟فكيف است: قلت
وقد ذكرنا لذلك  ..لقد استعملنا اللمس يف التعرف على خصائص األغذية واألدوية: قال

 ،واللعابية والدهنية ،والسيالن واجلمود ،واللزوجة واهلثاشة ،اللطافة والكثافةصفات كثرية منها 
  . والنشف واخلفة والثقل

  :القياس
  لتم القياس يف التعرف على خصائص األغذية؟فكيف استعم: قلت
  .علومةاملقوى طريق معرفة ال هولة عناقوى لقد استقرأنا ال: قال
  وهل اكتفيتم بالقياس؟: قلت
إن قال  (:أمل تسمع قويل، االستنتاجات القياسية حملك التجربةلقد أخضعنا  ..ال: قال

   )فإمنا يقوله على وجه التخمني ،اإلنسان يف هذا شيئا
  فهل استخدمتم املنهج التجرييب يف عصركم؟: قلت
اليت نريد التعرف على خلو املادة منها  ..شروطاله  ناحددووضعنا له دستورا  ..أجل: قال

  . من كيفيات مكتسبة كالتربيد والتسخنيخصائصها 
التجربة على علل متضادة و ..إجراء التجربة على شخص مصاب بعلة واحدة مفردةومنها 

  . إن كان الفعل بالعرضللحكم 
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 ،مراعاة وقت ظهور الفعل، فإذا ظهر مع أول استعمال الدواء استنتج أنه يفعل بذاتهومنها 
  .ولو جنحت للتأكد من سالمتها تكرار التجربةومنها  ..وإن تأخر كان موضع شك

  فهل كنتم جتربون على اإلنسان؟: قلت
ولن تفلحوا حىت تطعموها القطط  ..مفالفئران البيضاء مل يعرفها إال عصرك ..نعم: قال

  .اجلائعة، أو ترسلوها يم على نفسها
  قوى األغذية. ٢

  فما أسرار التأثري فيها؟ ..عرفت خصائص األغذية: قلت
القوى اليت أودعها اهللا فيها، واليت جتعل من الغذاء أو الدواء إىل  سر التأثري فيها يرجع: قال
  .مؤثرا

العناصر الكيميائية اليت تكون ذلك إىل  الذي نعرفه يرجع إن هذه القوى يف الطب: قلت
وأنتم ملا تتعرفوا على هذه  ..؟فما األصول اليت كنتم ترجعون إليها ..النوع من الغذاء أو الدواء

  .العناصر
وإال فإن ما سيكتشف املستقبل من  ..عدم معرفتنا ا مل مينع من معرفتنا بفوائدها: قال

  .ل ما تتباهون به منهأسرار الشفاء سيمحو ك
  فكيف استطعتم التعرف على هذه القوى؟: قلت
فعل أي مادة ترد على البدن إمنا هو لقد قررنا مبقدمات كثرية ال ميكن ذكرها هنا أن : قال

  .نتيجة فعل وتفاعل بني طبيعة املادة وطبيعة البدن
  .إثباتهإىل  هذا واضح لن حتتاج: قلت
سواء أكانت حيوانية أو  ـ طبائع الكائناتكن ذكرها هنا أن وقد رأينا مبقدمات ال مي: قال

حصيلة كيفيات عناصرها أي حصيلة كيفيات نسب األرض واملاء والنار ـ هي  نباتية أو معدنية
  . واهلواء فيها
  .أنتم تقصدون ذه األربعة ما نقصده حنن من املركبات الكيميائية ..عرفت اآلن: قلت
ملهم أننا عرفنا هذه العناصر األربعة واستقرأنا تأثريها، فوجدناه ا ..سم ذلك مبا تشاء: قال
  .صحيحا

  ؟مث ماذا: قلت
  .اثنتان تقابل اثنتني ،كيفيات هذه العناصر أربعلقد وجدنا أن : قال
  . والرطوبة تقابل اليبس ،احلرارة تقابل الربودةف ..هذا واضح: قلت
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وتستقر على تعادل أو  ،لفة يف الكائناتهذه الكيفيات متتزج بنسب خمتوقد رأينا أن : قال
  .وإذا استقرت مسيت حصيلتها املزاج ،تغالب

  .ولكن املزاج قد خيتلط مع غريه ..اذفهمت ه: قلت
مزاج أول عن العناصر، كل بكيفيته، ومزاج ثان : نوعنيإىل  املزاجولذلك قسمنا : قال

وى، وهو خيتلف عن املزاج التركيب الكيما، وهو ما تطلقون عليه جديد حيدث عن التمازج
  .  األول

وكل ما ذكرته مرتبط بقوى العناصر، فكيف تؤثر هذه القوى يف  ..فهمت كل هذا: قلت
  البدن؟
  .الغذاء والدواءاإلنسان ال خيتلف عن جسم لقد رأينا أن : قال
  ؟وهل اإلنسان غذاء أو دواء ..كيف ذلك؟: قلت
إىل  تكون من أربعة أركان، وهي اليت حتولتيهو مادة كمادة الغذاء والدواء، فلذلك : قال

  .األخالط األربعة
  أمسع كثريا ذا، فماذا تقصدون به؟: قلت
الدم والبلغم والصفراء والسوداء، وهي  :يتكون جسم اإلنسان من أربعة أخالط هي: قال

  .اليت حتدد صحة املرء ومزاجه
  ؟كيف تعرفتم على هذه األخالط: قلت
 ..أبقراط على أساس املالحظة العينية للدمـ أستاذنا بادئ األمر لقد الحظ هذا ـ : قال

كافة ، مث طورنا ما قاله حبيث فسرنا األمحر واألصفر واألسود :أربعة ألوانإىل  حللهفقد 
  . األمراض من خالل نظرية اخللل يف التوازن بني األخالط األربعة

  فهمت هذا، فما عالقته بعناصر الكون األربعة؟: قلت
فالدم ساخن وجاف مثل  ،له طبيعتاناليت ذكرناها من األخالط األربعة واحد كل : قال

ة ورطبة مثل اهلواء، والسوداء باردة وجافة داربالنار، والبلغم بارد ورطب مثل املاء، والصفراء 
  . مثل األرض
  مث ما عالقة ذلك بالتغذية؟ ..فما عالقة هذا بالصحة؟: قلت
لتوازن بني للغذاء الصحي هو حفظ االدور األساسي  ألن ..هي عالقة عظيمة: قال

 ..عندما تكون األخالط طبيعية يف الكمية واجلودة يتمتع اإلنسان بصحة جيدةف ..املتضادات
وهنا حيدث  ..أن يسقط على البعض اآلخر، فيمكن األخالطيف ولكن إذا حدث اضطراب 
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  .املرض
  كم وسائل التحليل؟ومل تكن لدي ..فكيف تعرفون اختالط األخالط: قلت
  .ااالضطراب يف البول أو الرباز وغريمهنعرف اضطراب األخالط عن طريق : قال
  فما مهمة الطبيب عندما ختتلط األخالط؟: قلت
  .توجيه العالج ملساعدة قوة الشفاء الداخلية على العمل وجتنب ما ميكن أن يثريها: قال
  ؟ذلكإىل  فما وسيلته: قلت
  .االستعانة ببعض العقاقريمع  ..واحلياةيف الغذاء  اتباع نظام معني: قال
  وكلها قد حتتوي ما ذكرمت من العناصر؟ ..فكيف تفرقون بني األغذية واألدوية: قلت
، مث يليه الغذاء الدوائيمث يليه ، فأقل املراتب هو الغذاء ارد ..هناك مراتب لذلك: قال

  .السمه مث يلي، الدواء املطلقمث يليه ، الدواء الغذائي
  فما الغذاء املطلق؟: قلت
  .يتشبه بالبدن وال يغريه، فعند تناولهتغريا تاما تغري هو ما : قال
  هو ضعيف إذن؟: قلت
  .لضعفه صار غذاء جمردا من بركة الشفاء: قال
  فما الغذاء الدوائي؟: قلت
  .ولكنه غري البدن ..هو ما تغري: قال
  فما الدواء الغذائي؟: قلت
  .مث قهره البدن ،البدن يف أول األمرقهر هو ما : قال
  فما الدواء املطلق؟: قلت
  .يتشبه بهومل ، هو ما قهر البدن قهرا كامال: قال
  فما السم؟: قلت
  .هو ما تتقنون صنعه، فسل قومك عنه: قال
  .فدلوين عليك، قد سألتهم: قلت
  .لعدم انسجامه مع طبيعته ..وغري البدن ..مل يتغريهو ما : قال
  قد يكون هلا تأثري خاص يف الصحة؟ ،الغذاء له خصائص أخرى غري ما ذكرت ولكن: قلت
ال خيتص ا عضو وكثرية العدد، وهي ، وقد مسينا هذه القوى القوى الثواين ..أجل: قال
ومنها  ..القانون أربعني صنفات أنا يف وذكر، عشرين صنفابعض أصحابنا ذكر وقد ، معني
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  . وغريها ..٤واملخشنة         ٣الية، واجل٢، واحملللة١امللطفةالقوى 
  أهذه هي قوى األغذية؟: قلت
املدرة  -املدرة للطمث  -املدرة للبول  -تتة للحصى فوهي امل: القوى الثوالثهناك  : قال

  .املنقية للصدر -ة له عاملولدة للمين والقاط -للنب 
  :التدبري
  .ذكرته فحدثين عن كيفية التدبري الذي أستطيع به تطبيق ما: قلت
  .ذلك يكون بأربعة أمور: قال
  ربعة، فما هي؟أأعلم أا : قلت
مىت كان ف، مالءمة الطعام لبدن املغتذي به يف الوقت الذي يعتذي به فيهف، أما أوهلا: قال

إىل  ومىت كان الغالب عليه الربد احتاج، األغذية البادرةإىل  الغالب على البدن احلرارة احتاج
   . األغذية املعتدلة املشاكلة لهإىل  ىت كان معتدالً احتاجوم ،األغذية احلارة

  والثاين؟: قلت
وكان  ،ألنه وإن كان يف نفسه حمموداً ،تقدير الطعام بأن يكون على مقدار قوة اهلضم: قال

مل يستحكم هضمه تولد منه غذاء واحتمال قوة اهلضم  روكان أكثر من قد ،مالئماً للبدن
    . رديء

  ؟الثالثو: قلت
  .وتأخري ما ينبغي أن يؤخر منه ،تقدمي ما ينبغي أن يقدم من الطعام: قال
  .مل أفهم هذا: قلت
فإن  ..رمبا مجع يف أكلة واحدة طعاماً يلني البطن وطعماً حيبسهمثال ذلك أن اإلنسان : قال

ني مل ومىت قدم الطعام احلابس وأتبعه املل ،وأتبعه اآلخر سهل احندار الطعام منه ،هو قدم امللني
    . ينحدر وفسدا مجيعاً

                                                
  .الدواء الذي من شأنه أن جيعل قوام اخللط أرق حبرارة معتدلةهو   : امللطف)  ١(
هو الدواء الذي من شأنه أن يفرق اخللط بتبخريه إياه وإخراجه عن موضعه الذي اشتبك فيه جزءاً بعد جزء حىت   : احمللل)  ٢(

  . إنه بدوام فعله يفين ما يفين منه بقوة حرارته
أن حيرك الرطوبات اللزجة واجلامدة عن فوهات املسام يف مسطح العضو حىت يبعدها هو الدواء الذي من شأنه   : اجلايل) ٣(

  . وكل دواء جالٍ فإنه جبالئه ويلين الطبيعة وإن مل يكن فيه قوة إسهالية وكل مر جالٍ  . عنه مثل ماء العسل
فاض إما لشدة تقبيضه مع كثافة جوهره هو الدواء الذي جيعل سطح العضو خمتلف األجزاء يف االرتفاع واالخن  : املخشن)  ٤(

  .وإما لشدة حرافته مع لطافة جوهره فيقطع ويبطل االستواء
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  ؟ما السر الذي تفسر به ذلك: قلت
 ،فبقي يف املعدة بعد اضامه ،ن امللني حال فيما بينه وبني الرتول الطعام احلابسأل: قال

    . ففسد به الطعام اآلخر
  فإن حصل العكس؟: قلت
هل الطريق الحندار وس ،مىت كان الطعام امللني قبل احلابس احندر امللني بعد اضامه: قال
    . احلابس

فينبغي  ،وآخر بطيء االضام ،إن مجع أحد يف أكلة واحدة طعاماً سريع االضامومثل هذا 
ألن قعر املعدة  ،ويتبعه سريع االضام ليصري البطيء يف قعر املعدة ،له أن يقدم بطيء االضام

وأعلى املعدة عصيب  ،ملخالطة لهوهو أقوى على اهلضم لكثرة ما فيه من أجزاء اللحم ا ،أسخن
    . لذلك إذا طفا الطعام على رأس املعدة مل ينهضم، و بارد لطيف ضعيف اهلضم

  فما الرابع؟: قلت
وقد قدم قبله حركة كافية وأتبعه بنوم  ،أن من يتناول الطعام الثاين بعد احندار األول: قال

بقية من الطعام األول غري منهضمة  وقد بقي يف معدته أو أمعائه ه،ومن أخذ .. كاف استمرأه
    . فسد الطعام الثاين ببقية األول

  :التكامل
  فهل تربطون الصحة مبا يدخل اإلنسان فقط من غذاء ودواء؟: قلت
  .حنن لدينا نظرة مشولية لإلنسان، فلذلك نربط العالج ذه النظرة الشمولية ..ال: قال
  كيف ذلك؟: قلت
  .يات الستةمن ذلك ما نسميه الضرور: قال
   ..تقصد حفظ الدين والنفس والعقل واملال والنسل والعرض: قلت
أما هذه الضروريات اليت اهتممنا  ..تلك الضروريات اليت جاءت الشريعة حلفظها ..ال: قال

  .بالبحث يف أسرارها وتفاصيلها، فهي ترتبط حبفظ اجلسم من العلل وتقوية مناعته
  فما أوهلا؟: قلت
   ..وهو يشمل املناخ باختالف أنواعه والتربة وغريها مما تسمونه بالبيئة، حفظ اهلواء: قال
  فما الثاين؟: قلت
 ..وما جيب أكله وشربه والكميات الالزمة ،الطعام ويشمل أوقات الوجباتحفظ : قال

  .وهو ما نبحث أسراره العالجية يف هذا القسم
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  والثالث؟: قلت
  .ضيةبالتمارين الرياراحة اجلسم وحركته : قال
  والرابع؟: قلت
  أليس النوم ضرورة من ضروريات احلياة، وقانونا من قوانني الصحة؟ ..النوم: قال
  فما اخلامس؟ ..حصون اجلسدوقد عرفت ذلك يف  ..بلى: قلت
  . شمل احلاالت النفسية اليت تنفع الصحة أو تضرهاتو ،الراحة النفسية: قال
  فالسادس؟: قلت
   .من اللهو واللعب حصون اجلسدما رأيته يف  مل هذاويش ،اإلفراز واالحتباس: قال
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  ـ الني واليانغ ٢
خرجت من املطعم األول بعد أن عرفت األصول اليت ينبين عليها الطعام يف ذلك القسم، 
فالح يل مبجرد خروجي مطعم يشبه مطاعم الشرق األقصى، ورأيت جبانبه رجال تبدو عليه 

لقائه واالستفادة منه، إىل  أحسست بقليب يدعوينمالمح كونفوشيوس، منفردا عن الناس، ف
  .ال شك أنك كونفوشيوس: فاقتربت منه، وقلت

وقد اهتممت ذا النوع من . ..من اليابانأنا  ..؟أال تعرفين ..وشاواأجورج أنا  ..ال: قال
وقد  ..أمي وأخيت بالسل أيضاوقد ماتت  ..اعام ٢٢ يوكان عمر ،بالسل تصبما أبعدالعالج 
  .طبعه ٧٠٠  Zen macrobioitic وطبع من كتايب ،كتاب ٣٠٠ألفت 

  فبأي عالج أتيت؟: قلت
  .املاكرو بيوتيك أنا مؤسس ما تسمونه: قال
  ماهو املاكروبيوتك؟: قلت
يعتمد على حتديد األغذية وهي نظام عالجي  ..هي كلمة يونانية معناها احلياة الطويلة: قال

  .نسانيرى أا ضارة وتسبب األمراض لإل األغذية اليتويبعد  ،اليت يرى أا مفيدة لالنسان
  فمىت بدأ هذا الفن من العالج؟: قلت
عندما بدأت رياح التأثريات الغربية ب على اليابان، خاف بعض اليابانيني من أن : قال

- ١٨٥٠( طبيب عسكري ياباين، وهو يضيع تراثهم الطيب واألخالقي، فقام ساغان إيشيزوكا
، أي ة التقاليد الصحية والغذائية، وبدأ بالتحرك حنو هدف أمساه شوكويوكايبدراس) م١٩١٠

  .جمتمع التداوي بالغذاء
وانتشرت يف أحناء أخرى من العامل حتت اسم آخر هو  ،مث تطورت هذه النظرية

منه باتباع تعاليم  توشفيـ كما ذكرت لك ـ بالسل فقد أصبت  ..يتاملاكروبيوتيك بواسط
  .إيشيزوكا

الواليات املتحدة األمريكية إىل  ام كل من ميشيو وإيفيلني كوشي بإدخال هذه التعاليممث ق 
بعد احلرب العاملية الثانية، وانتشرت املراكز اليت تعىن ذا اال يف معظم املدن األمريكية، وهي 

  .متارس اآلن نشاطات متنوعة كاحملاضرات والدورات التدريبية ولقاءات الطبخ وغريها
  وهل هذا النظام خاص باملرضى؟ :قلت
ه رغبة نفاملرضى يستخدمو ،هذا النظام يستخدمه املرضى واألصحاء على السواء ..ال: قال

  .مراضوقاية من األالدائم والنشاط اليوية واحلواألصحاء رغبة يف ـ بإذن اهللا ـ يف الشفاء 
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  هل هو نظام تغذية؟: قلت
  .ا هو طريقة حياةمنفقط إهو يف احلقيقة ليس نظام أكل : قال
  ـ فلسفة املاكروبيوتيك ١

  ما تعين؟: قلت
يؤثر ا وتؤثر  ، فهو جزء مما حوله من أرض ومساءاإلنسان على أنه إىل  حنن ننظر: قال

رض مد على الشمس واهلواء واملاء واألإنه معتبل  ..عما حوله ليس مفصوال فاإلنسان ..به
  ...ق النبات واهلواء واملاءويتناوهلا عن طري ،وهو مرتبط ا ،والنار

  فالصحة تعتمد إذن على ما يأخذه اإلنسان منها؟: قلت
  .فاإلنسان ابن ما حييط به ..أجل: قال
كاهلواء  ..اليت ذكرتقد ال يكون له السيطرة على بعض العناصر ولكن اإلنسان : قلت

  .مثال
 ..خنتار ما نأكلأن فنحن نستطيع  ..عليهاكبرية خرى لنا سيطرة أولكن هناك عناصر : قال

  .الغذاء هو العامل األساسي املؤثر يف صحتناولذلك كان 
  ؟فكيف متيزون بني املطاعم املختلفة: قلت
واحملافظة على هذا التوازن  ،املاكروبيوتك حيث على التوازن والتناغم بني الني واليانج: قال

ن أي أ ..زن ينعكس على الصحةوهذا التوا ..من خالل تناول الغذاء املتوازن بني الني واليانج
 ..و مييل كله لليانجأغذاء مييل كله للني كأن يأكل املرض ينشأ من عدم تناول الغذاء املتوازن 

  .فسرها بأا ناجتة من عدم التوازن ملدة طويلةنوأما األمراض املزمنة ف
  ؟ما هذه املصطلحات ..؟!الني واليانغ: قلت
كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم  ومن :تعاىلأمل تسمع قوله : قال
  ؟)٤٩:الذريات(تذَكَّرونَ
  .فهذه اآلية تتحدث عن الزوجية اليت طبع اهللا ا مجيع األشياء ..بلى: قلت
وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي  :بل صرح يف هذا اخلصوص، فقال: قال

نماراً وهأَننِ وينِ اثْنيجوا زيهلَ فعج اتركُلِّ الثَّم)أنه  تعاىلفقد أخرب  ..)٣من اآلية: الرعد
  .ومما حتتمله اآلية ما نقصده بالني واليانغ ..جعل يف كل الثمرات زوجني

فهذا من  ..فال حرج عليك يف عدم تأصيله ..أنا مل أسألك عن تأصيل الني والينغ: قلت
التوازن  ةوحقيق ..ولكين أسألك عن حقيقتهما ..اهللا لنا مطلق االجتهاد فيه قد جعلو..الدنيا
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  .فلن أفهم التوازن قبل أن أفهم احلقيقة، بينهما
   ..ولليابان عالقة بالصني ..أنا ياباين: قال
  .ولذلك تصورتك كونفوشيوس ..أعلم ذلك: قلت
من  املاكروبيوتكهمت أي أين استل ..بل أقصد طريقة تفكريي ..ال أقصد جنسييت: قال

علم شامل يقوم فهو ، والطب الصيين خمتلف متاما عن الطب الغريب الذي تعرفه ..الطب الصيين
لوصف خمتلف احلاالت وهو يستخدم هذين املصطلحني ، على نظام بديل ومتكامل يف التفكري

  .الفيزيائية املتناقضة يف اجلسم
  ؟أمها متناقضان: قلت
  .بل تناقض تكامل ..لكنه ليس تناقض صراعو ..تناقضا ضروريا: قال
  .فسر يل ذلك: قلت
  ؟الربودة تخترباكن قد تاحلرارة إذا مل هل تستطيع أن تفهم معىن : قال
كما ال ميكن معرفة سائر األشياء  ..فال ميكن معرفة احلرارة ملن جيهل الربودة ..ال: قلت

  .بدون معرفة ما يقابلها
  .جد من دون نقيضه اليانغ، والعكس صحيحهكذا ال ميكن للني أن يوو: قال
  .يكمل أحدمها اآلخرإذن شيئان فالني واليانغ : قلت
  .متكامال معا كالً واحداًومها  يشكالن  ..أجل: قال
  ؟فما اختصاص كل منهما: قلت
  . بينما اليانغ يرتبط بنشاطها، الني يرتبط بأنسجة األعضاء: قال
  ؟ليانغأذا تعرفون نقص الني أو نقص ا: قلت
فهذا يعين أن العضو ال ميلك ما يكفي ، من نقص يف النينا عندما يعاين أحدف ..أجل: قال

فيدل على عجز العضو عن اختاذ رد الفعل ، أما النقص يف اليانغ ..واد اخلام ألداء وظيفتهاملمن 
  .املالئم عند الضرورة

  ؟فما سر التكامل أو الترابط بينهما ..فهمت هذا: قلت
يف معدل اهلرمونات ـ مثال ـ نقص الني ف ..رابط بينهما واضح وهو ضرورةالت: قال

  .اهلرموناتإىل  ألن أداءها سيتعطل بفعل االفتقار ،يانغ فيهاالالدرقية يتسبب بنقص 
 فإنه يؤدي، يف اليانغ املتمثل باخللل يف وظيفة الغدة الدرقيةونفس الشيء ينطبق على النقص 

  .، وبالتايل يؤثر يف جوهرهااز الغدة للهرمونات سينخفضني ألن معدل إفرالنقص إىل 
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  فإالم يرجع سر التوازن بينهما؟: قلت
أمناط احلياة اليت تتناىف مع طبيعة إىل  :أو بعبارة أخرى ..عدم تطبيق املاكروبيوتيكإىل  :قال
  .وأمهها نوع التغذية ..اجلسم

  فهل تفسر األمراض بسبب التغذية؟: قلت
تؤدي ، وبالتايل عالية ١هتصبح جودة دم ،ا يتغذى اجلسم بصورة جيدةعندمف ..أجل: قال

بالتدهور، تبدأ جودة الدم فإن  ،صبح الطعام غري متوازنأأما إذا  ،اخلاليا وظائفها بصورة طبيعية
على جودة العناصر الغذائية تعتمد عافية اخلاليا ف..معتلةلذلك ورمبا تصبح خاليا اجلسم نتيجة 

  .سماليت يتلقاها اجل
فكيف  ..ولكن قائمة األمراض أكثر من أن حتصر ..هذا قد يفسر بعض األمراض: قلت 

  ؟تفسر كلها ذا األسلوب البسيط
  .سأضرب لك مثاال مبرض خطري عجز أطباء قومك عن عالجه: قال
  تقصد السرطان؟: قلت
عن  ومع ذلك بقيت خمابركم عاجزة ..فهو أكثر األمراض اخلطرية انتشارا ..أجل: قال

  .كما عجزت عن أكثر األمراض ..إجياد عالج له
  فهل وجدمت عالجا له؟: قلت
   ..أجل: قال
  .ألبشر به قومي ..؟ما هو: قلت
  .هو املاكروبيوتيك: قال
  ؟كيف ذلك: قلت
  .ال بد أن تعرف عالقة السرطان بالغذاء ..لتفهم ذلك: قال
  ؟فما العالقة بينهما: قلت
باملائة من أمراض السرطان اليت تصيب  ٦٠إىل  باملائة ٤٠ه من تظهرالدراسات أن: قال

أسباب  هلاباملائة ١٠و ،باملائة بسبب التدخني ٣٠و، العادات الغذائية اخلاطئةإىل  اإلنسان مردها
  .عديدة أخرى

  ؟فكيف تفسر فعل العادات الغذائية اخلاطئة يف التأثري يف حصول السرطان: قلت
                                                

الدم يف الطب الصيين هو املادة احليوية اليت تتكون وتتخلّق أساسا من روح الطعام الذي ينهضم بوساطة املعدة ويـوزع  )  ١(
 .والكبد يضمن االنسياب احلر للدم وخيزنه وحيافظ على حجمه ،عروقللدم وال) احملافظ(أما القلب فهو احلاكم، بوساطة الطحال
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يف ميكانيكية  اتوازن يولد حالة من عدم التوازن وإرباكاملإن تكرار تناول الطعام غري : قال
املاكروبيوتك هلذا يركز  ..العديد من أجهزة اجلسم مما يوفر هلا األرضية الصاحلة لظهور السرطان

  .جتثاث املرض من جذوره وعدم السماح له بالعودة مرة أخرىاعلى 
  .اطئة يف التسبب يف السرطانأريد تفاصيل أكثر توضح يل كيفية تأثري العادات اخل: قلت
مل يكشفها جهاز املناعة بالتكاثر  ينشأ السرطان حني تبدأ خلية غري طبيعيةأال : قال
  .ورمإىل  وحني تتكون جمموعة من اخلاليا غري الطبيعية، تتحول ..عشوائياً

يف وتدرج من مليارات اخلاليا اليت تتجدد باستمرار يتألف جلسم فا ..هذا صحيح: قلت
حبيث تتولد كمية كافية من اخلاليا باملوازين اإلهلية عملية مضبوطة وهي  ..م األنسجةمعظ

  .الستبدال اخلاليا القدمية امليتة فقط
  .ويبدأ السرطان بالبدعة: قال
  ؟كيف: قلت
   ١)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد   (:أمل يقل : قال
  .وما عالقته ذا ..بلى: قلت
اليا غري اخلتتكون فلذلك يبدأ السرطان عندما  ..األمر هو صاحب اخللق إن صاحب: قال

 (بل نسمي أورامها  ..السيطرة على تكاثرهاإماتة بدعتها أو يستطيع اجلسم مث ال ، طبيعيةال
  .كما نسمي البدعة ضاللة ٢)خبيثة 

فهو من املعلوم من الصحة ، ولكين مل أسأل عن هذا ..عرفت حقيقة السرطان: قلت
والذي تنطلقون منه لوضع عالج جيتثه من جذوره  ..ولكين أسأل عن تفسريكم له ..الضرورةب

  .كما تزعمون
فإن ذلك  ..يتغذى بغذاء غري صحي أو ،عندما أصبح اإلنسان يأكل أكثر مما حيتاج: قال
  .ص من هذه الزوائدلعلى أجسامنا للتخ اولد ضغط
 األجسام هذه القدرة على طرح ما ال حتتاجه جعل يف تعاىلفاهللا  ..وهذا من رمحة اهللا: قلت

  .من فضالت ومسوم
عادة حىت أن  ..سهال أو التعرق الزائد أو التبول الزائدويظهر ذلك بصور خمتلفة كاإل: قال

                                                
  .البخاري)  ١(
ىل اجتياح إفهناك العديد من األورام غري العدائية، وحىت لو كربت كثرياً، ال متيل ، ليست كل األورام خبيثة، أي سرطانية)  ٢(

ألورام إا محيدة، وهي عادة غري مؤذية وال تعود للظهور يقال عن هذه ا، ومواقع أخرى من اجلسم إىلأنسجة حملية أو االنتشار 
 .عادة بعد استئصاهلا جراحياً
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ن حىت أ ..كم الزوائداحك الرأس ورفرفة اجلفون تدل على عدم وجود توازن يف الطاقة وتر
  .طبيعية يف التخلص من الزوائدالغري  رتفاع درجة حرارة اجلسم إحدى الطرقا

  نقمة؟إىل  فهذه رمحة إهلية تدل على مدى إبداع اهللا يف بناء اإلنسان، فكيف تتحول: قلت
عندما تتكرر عمليات باإلفراط وعدم التوازن يعجز البدن عن توفري هذه اخلدمة، ف: قال

تظهر على شكل أمراض وعادة ما  ،حالة مزمنةإىل  طرح الزوائد بطرق غري طبيعية تتحول
  .وخصوصا عندما تصبح الكلية غري قادرة على تنظيف الدم من الفضالت ،جلدية

تدل على حماولة اجلسم فإا ، البقع السوداء والنمش املتأخر يف اجللدوكمثال على ذلك 
بينما البقع البيضاء تدل على حماولة  ،السكر املكرر وطرحها خارج اجلسمكلتخلص من الزوائد ا
  .جلسم التخلص من احلليب واالجبان الزائدةا

  فمن الصعب التنبأ مبثل هذا؟ ..كيف عرفتم ذلك: قلت
واطمئن فهي وسائل موثوقة قد ال يسلم ا بعض ، لنا وسائلنا اخلاصة يف معرفة ذلك: قال

  .قومك، ولكنا ال نعبأ م فهم ال يكادون يسلمون لغريهم
فال ينجو من بدعته  ..كن أنواع السرطان كثريةول ..لقد فسرت سرطان اجللد فقط: قلت

  .أي عضو من األعضاء
داخل ـ مثال ـ تتجمع الدهنيات احليوانية ف، ولنا تفسري لكل ذلك ..ذلك صحيح: قال

كما ـ  يف األوعية الدموية ويف األعضاء مثل املبيضني والبنكريس ويف العظامـ  عمق اجلسم
 اجلزء السفلي من اللجسم مثل الربوستات والقولون تتراكم الدهنيات احليوانية القاسية يف

  .والشرج
تتراكم الدهنيات الفائضة عن حاجة اجلسم اليت تأيت من احلليب والسكر والشوكوال و

  . والكربوهيدرات البسيطة يف األجزاء القلوية من اجلسم مثل الثديني واجللد
تهالك اللحوم واألجبان سيف انرى أن سرطان الربوستات يتطور بسبب اإلفراط وهلذا 

إنتاج هرمون التستوسترون، الذي تقوم بتسريع  األ ،اليانغ، وكلها من أغذية والدواجن والبيض
  . يساعد بدوره يف منو السرطان يف اجلزء السفلي من اجلهاز اهلضمي

ستهالك املفرط من احلليب واأليس نرى أن سرطان الثدي يتطور من االومثل ذلك 
زيد من إفراز ، فهي تالنيألا من أغذية املكرر واجلبنة الطرية والشكوال  لسكراوالزبدةوكرمي

  . كما يساعد بدورة يف منو السرطان اجلزء العلوى من اجلهاز اهلضمي، هرمون اإلستروجني
يساعد يف منو سرطان اجلزء السفلي من اجلهاز فإنه ، اليانغ ستهالك املفرط ألطعمةاالما أ
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تناوهلم كميات كبرية من إىل  نيني لإلصابة بسرطان املعدةاود قابلية اليابتعوهلذا  ..اهلضمي
  .الني قصىاملعتربة من أالسكر واملواد الكيميائية 

ستهالك كميات كبرية من اللحوم اإىل  إصابة األمريكيني بسرطان القولونومثل ذلك ترجع 
  .ى اليانغأقصألا من والبيض واألجبان وغريها من املأكوالت احليوانية 

وهكذا انطالقا من عادات الشعوب واألفراد عرفنا كثريا من األسرار املرتبطة بأنواع 
  .ومن مث عممنا ذلك على سائر األنواع ..السرطان

 النيإىل  ستهالك املفرط للمأكوالت واملشروبات املائلةالباعث لتطور سرطان اجللد هو االف
مفرطة يف ) ين(كريات الدم البيضاءهي حالة  رتفاع عددااللوكيميا حيث أن إىل  بالنسبة
كرمي واملشروبات الغازية  الباعث هلذه احلالة هو اإلستهالك املفرط للسكر واأليسوالدم،

  .واحلليب واإلضافات الكيميائية
املستويات اليت ال يستطيع على الطعام إذا زاد فأنت تريد أن تقول بأن  ..فهمت هذا: قلت

إىل  ـ يؤدي طردها خارج اجلسمبطاقة للجسم أو إىل  تحويلهابإما ـ اجلسم التعامل معها 
  .هذه العلل
ومع  ..تراكم الكميات الزائدة عن قدرة اجلسم على التعامل معهاما تعندف ..أجل: قال

لسترول يف ورتفاع الكاإىل  أعماق اجلسم مما يؤديإىل  مرور الوقت تتراكم حتت اجللد مث
تفاقم إىل  يؤدي مما، اللذان يرجع هلما الفضل يف تنقية الدمالرئتني ووبذلك تتأثر الكلية ..اجلسم

  .مشكلة نقاوة الدم
  
***  

يشرح يل تصور املاكروبيوتيك للسرطان وأسبابه إذ دخل علينا  وشاواأجورج بينما كان 
  .فال أراك صينيا ..من أنت: رجل ببذلة عصرية ال ختفي مالحمه الغربية، فقلت

  على الصينيني؟وهل الطب حكر : قال
  .ولكن املاكروبيوتيك حكر عليهم: قلت
فالبشر مجيعا يتعاونون للتعرف على أسرار  ..ليس هناك احتكار يف هذا الباب ..ال: قال
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  :تعاىلأمل تسمع قوله  ..والشفاء امتداد للحياة، احلياة
  )١٣من اآلية: احلجرات( ناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا وجعلْ

  فمن أنت؟ ..وقد سلمت لك يف هذا ..بلى: قلت
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  .وقد دفعين بغضي للداء، وحيب للشفاء للبحث يف أسرار هذا الداء ..أنا جمرد نصري: قال
   ..السرطان: قلت
   ..فهو غول من الغيالن ..أجل: قال
  ؟سرارهفما عرفت من أ: قلت
بل أنتصر للبحث الذي ، ، فإين ال أنتصر لهوشاواأجورج سأذكر لك ما ينصر : قال
  .بل أجريناه يف معاملنا ..أجريته

  وهل الطب الغريب يسلم له؟: قلت
  .هذا السبيلإىل  فالبحوث الكثرية ترمي به ..ذلكإىل  هو يف طريقه: قال
  .فاذكر يل منها ما يطمئن له قليب وينشرح صدري: قلت
صناف اخلضروات أاستخدام بعض  واعرفقبل ذلك أود أن أخربك بأن البشر : ١قال

والفواكه يف معاجلة األمراض عرب التاريخ، حيث كان يعتقد أن هلا دورا يف معاجلة هذه األمراض 
  . والوقاية منها، ابتداء بالصداع وانتهاء بأمراض القلب والشرايني

  .تسليم الطب احلديث هلذا ولكين أسأل عن مدى ..أعلم هذا: قلت
ومع تطور  ..الطب احلديث هذه األصناف يف العديد من الوصفات الطبيةلقد اسخدم : قال

من حاالت االصابة % ٧٠أن العلم، وتطور البحوث املتعلقة بأمراض السرطان، فقد وجد 
  .ياته اليوميةالغذاء الذي يتناوله االنسان يف حإىل  بأنواع السرطان املختلفة تعزى بشكل رئيسي

اجياد العالقة بني تناول بعض إىل  وقد وضعت العديد من الفرضيات العلمية اليت دف
العالقة مابني تناول كميات كبرية من األغذية الغنية منها  ..األغذية وظهور أنواع من السرطان

طان الذي بالدهون وسرطان الثدي والقولون، والعالقة ما بني االفراط يف تناول الكحول والسر
يصيب كال من اجلهاز التنفسي واجلهاز اهلضمي والثدي والكبد، وأخريا مابني االستهالك 

  . الضئيل لأللياف الغذائية وسرطان القولون
ولعل من أقوى الفرضيات اليت وضعت الجياد العالقة ما بني الغذاء والسرطان هي الفرضية 

هي الفرضية اليت حازت على اكرب فالطازجة، املتعلقة باالستهالك اليومي للخضروات والفواكه 
  .قدر من البحث والتأييد العلمي

                                                
 ماجستري يف علم التغذية، معز االسالم عزت فارس، مراض السرطانأدور اخلضروات والفواكه يف الوقاية من : انظر)  ١(

 ,Steinmetz)بتصرف(ر يف جملة مجعية التغذية األمريكية أساسا على املقال العلمي املنشومقاله يف ، وقد اعتمد اجلامعة األردنية
K. A. and Potter, J. D. ١٩٩٦. Vegetables, Fruits; Cancer Prevention: A review. 

Jornal of The American Dietitic Association, vol. ١٠٣٩ :(١٠)٩٦.  
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وقد أظهرت الدراسات اليت أجريت عليها نتائج واضحة وملموسة أكثر من أي فرضية 
  . أخرى

  .فاذكر يل منها ما تؤكد يل ما ذكرت: قلت
واليت تصل يف  ،جراء العديد من الدراسات العلميةإقام الباحثون يف جمال السرطان ب: قال
مائتني وستة دراسة وبائية استقصائية على البشر واثنتني وعشرين دراسة علمية على إىل  جمموعها

احليوانات، وأظهرت معظم هذه الدراسات وجود العالقة العكسية املباشرة ما بني استهالك 
هذه العالقة اخلضر والفواكه واالصابة بأمراض السرطان يف مواقع اجلسم املختلفة، حىت غدت 

حقيقة علمية مقررة، خاصة يف أنواع السرطان اليت تصيب كال من املعدة واملريء والرئة 
  .وجتويف الفم والبلعوم وبطانة الرحم والبنكرياس والقولون

  .بالسرطان استهالك اخلضروات والفواكهفاضرب يل أمثلة على عالقة : قلت
يع الدراسات املقارنة أن استهالك أظهرت مج، فقد سرطان املعدةمن أمثلة ذلك : قال

، اخلضروات الطازجة والورقية بشكل متكرر يرتبط ارتباطا مباشرا مبنع االصابة بسرطان املعدة
وهو النوع األكثر انتشارا يف العامل، وبدرجة أقل، فقد وجد أن تناول احلمضيات مث الزنبقيات 

  .صابة بالسرطانيساعد على التقليل من اال الثوم والبصل والكراث مثل 
سواء أظهرت معظم الدراسات أن اخلضروات بشكل عام ، فقد سرطان القولونومنها 

صابة االنسان بسرطان القولون، ذلك أا إتساعد على التقليل من  وغري طازجةأطازجة كانت 
تزيد من سرعة مرور فضالت األغذية املهضومة من خالل األمعاء وتقلل من الضغط الذي تولده 

، الفضالت على جدر األمعاء الغليظة، وهذا بدوره يقلل من فرصة تكون جيوب األمعاءهذه 
  .ويقلل كذلك من فرصة االصابة بسرطان القولون ،وهو ما يعرف بداء األمعاء الرديب

بينت مجيع الدراسات العلمية اليت استخدمت اخلضروات بشكل ، فقد سرطان املريءومنها 
ن االستهالك املنتظم هلذه أاحلمضيات، إىل  رة بشكل خاص، باالضافةعام، والورقية منها والبندو

األطعمة يساعد على منع حصول السرطان يف تلك املنطقة من اجلسم، وأظهرت أن خضروات 
  . ي دور يف منع هذا النوع من السرطانأالفصيلة الزنبقية ليس هلا 

تسبب حاالت الوفاة يف يعد أحد أكثر أنواع السرطان اليت ، فهو سرطان الرئةومنها 
جريت هناك أن أالواليات املتحدة يف كل من الرجال والنساء، وقد بينت نتائج الدراسات اليت 

تناول اخلضروات الورقية والبندورة بشكل خاص حيد بشكل واضح من فرص التعرض هلذا 
صابة على احلد من اإلـ  ولكن بدرجة أقلـ  اجلزر يساعدأن النوع من السرطان، كما بينت 
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  .به
، سرطان املريء وجتويف الفم والبلعوموهكذا األمر بالنسبة لكثري من أنواع السرطان ك

   ..سرطان الثدي، وسرطان القولونو
  .فحدثين عن هذا النوع من السرطان، فالنسوة عندنا خيافونه كثريا: قلت
الواليات  يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا عند النساء يف فهو ..وكيف ال خيافونه: قال
  .وثاين أكرب مسبب حلاالت الوفاة من بني أنواع السرطان املختلفة ،املتحدة

أن هناك عالقة عكسية واضحة ما بني استهالك اخلضروات الورقية إىل  وتشري الدراسات
  .واجلزر والفواكه، واالصابة ذا النوع من السرطان

فهل  ..عن تعليلكم هلذاولكين أسأل  ..وهو يؤكد ما قاله جورج، فهمت هذا: قلت
  تعللونه بالني واليانغ؟

أن ولكنا ـ مع ذلك ـ نرى  ..ويهم عالج املريض ..بل م النتيجة ..ال يهم التعليل: قال
احتوائها على جمموعة من املركبات إىل  ساساأالتأثري الوقائي للخضروات والفواكه يعزى 

تطور ومنو اخلاليا السرطانية، حيث متتاز كل الكيميائية اليت تتوافر فيها بكميات تكفي للحد من 
جمموعة من أصناف اخلضروات والفواكه باحتوائها على مركبات معينة تعطيها القدرة على منع 

  .السرطان
  .فاضرب يل أمثلة على ذلك: قلت
متتاز باحتوائها على كميات كبرية من  نباتات الفصيلة الصليبيةأمثلة ذلك أن من : قال

لدايثيول ثيونات واأليثوثيوسيانات، وهي مركبات عضوية كربيتية تعمل على مركبات تدعى ا
اجلسم، كما تشتمل إىل  زيادة فعالية األنزميات احملطمة للمواد املسرطنة واملركبات الغريبة الوافدة

كاربونيل، واليت تؤثر على استقالب وأيض االستروجني لدى  -٣-على مركبات اندول 
نتاج مركبات حتمي من االصابة بأنواع السرطان املرتبطة إن ذلك االنسان، حبيث ينتج ع

  .باالستروجني مثل سرطان الثدي وبطانة الرحم لدى النساء
متتاز باحتوائها على مركبات كربيتية مثل الدايأليل سلفايد ، فهي نباتات الفصيلة الزنبقيةأما 

لية وتنشيط األنزميات احملطمة واألليل ميثيل ترايسلفايد، وهي مركبات تعمل على زيادة فعا
للسموم واملواد املسرطنة، وهلا تأثري مضاد ألنواع البكترييا اليت تساعد على انتاج املواد املسرطنة، 

نيتريت يف املعدة ومن مث التقليل من كمية إىل  وذلك من خالل منع التحويل البكتريي للنيترات
ة الثانوية الضرورية النتاج مركبات النيتروزو النيتريت الالزمة للتفاعل مع املركبات األميني
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  . أمينات، اذ يعتقد أن هلا تأثريا مسرطنا باألخص على املعدة
تتميز باحتوائها على كميات كبرية من حامض ، فهي لحمضياتوهكذا األمر بالنسبة ل

تأكسد والذي حيمي جدر اخلاليا واملادة الوراثية فيها من عمليات ال) فيتامني ج(االسكوربيك 
" ج"كما يعتقد أن لفيتامني . الضارة، نظرا لطبيعة احلامض اليت تؤهله للعمل كمانع للتأكسد

ومن مث التقليل من  ،دورا يف منع االصابة بالسرطان من خالل قدرته على ربط وتقليل النيتريت
ن ن احلمضيات حتتوي على مركبات الكوماريإكذلك ف ،فرصة تكون النيتروز أمينات املسرطنة

   .والليمونني، واليت تعمل على تنشيط أنزميات اجللوتاثيون ترانسفرييز احملطمة للمركبات املسرطنة
ال يقتصر تأثري اخلضروات والفواكه املضاد للسرطان على احتوائها للمركبات السالفة و

ضاد، ن هنالك جمموعة من املركبات والعناصر الكيميائية اليت تقوم ذا التأثري املإالذكر، بل 
  .وهي تتوزع على أنواع شىت من اخلضروات والفواكه دون أن تنحصر يف نوع واحد منها

  ـ الغذاء املتوازن ٢
لقد رغبين هذا الذي انتصر لك يف التعرف على أنواع الغذاء : جورج، وقلت لهإىل  التفت

  .املتوازن اليت حتفظ اجلسم
 خريا ـ من اخلضر والفواكه، فإنا نركز ما ذكره هذا املنتصر ـ جزاه اهللاإىل  باإلضافة: قال

  .احلبوب واحلنطة والبقوليات وقليل من السمك ومثار البحر والفواكه احملليةعلى 
ومثلها مراض سبب لكثري من األا ألتناول اللحوم إال يف احلاالت النادرة وحنن ال حنبذ 

  .العدو األول لإلنسانفهو ، السكر
ك نظام غذائي بسيط يدعو للرجوع للطبيعة واالبتعاد عن املاكروبيوتفإن ، وبصورة عامة

نسان عليه أن يأكل من بيئته حسب املواسم واحلالة إفكل  االطعمة احملضرة واملصنعة،
وابن الصحراء يعيش على الغالل والبقوليات  ،بن االسكيمو يعيش على السمكاف....الصحية

  .ية احلاللواخلضار والتمر وقليل من املواد احليوانية الطبيع
  ؟مجيع األرض ..أليس اإلنسان ابن األرض ..؟فإالم تستندون يف هذا: قلت
إىل  فلذلك حيتاج ..أو يعيش فيها ..ولكنه االبن احلقيقي لألرض اليت يولد فيها ..بلى: قال

  .الغذاء الذي يتناسب مع تلك األرض
  .ما ذكرتإىل  لقد ذكرتين بآية رمبا يكون فيه إشارة: قلت
وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنا ربك يخرِج  :تعاىلصد قوله تق: قال

لُونَ الَّذدبتسا قَالَ أَتهلصبا وهسدعا وهفُوما وهثَّائقا وهقْلب نم ضالْأَر بِتنا تما مى لَننأَد وي ه



 ٤٤

  ) ٦١من اآلية: البقرة(ذي هو خير اهبِطُوا مصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم بِالَّ
  .اختالف املآكل حبسب البيئاتإىل  ففي هذه اآلية إشارة واضحة ..أجل: قلت
 بين إسرائيل يف التيه املن والسلوى، وعندما طلبوا ما فلهذا أطعم اهللا ..ذلك صحيح: قال

  .هم أن يرتلوا البالد اليت حتمل هذه األنواع من املآكلرطلبوا من مآكل أم
سئل  أن رسول اهللا  ابن عباس هذا أيضا ما ورد يف حديث إىل  ولعل ما يشري: قلت

، ولكن مل يكن بأرض قومي ..ال (:فقال؟أحرام هو :وامتنع من  أكله، ملا قدم إليه الضب عن
   .١ه وهو ينظرأكل بني يديه وعلى مائدت، وقد )فأجدين أعافه 

يشفى بسم اهللا تربة أرضنا بريقة بعضنا  (:وقد ورد يف االستعاذة الشرعية قوله : قال
  .األرض اليت يوجد فيها املريضإىل  فقد نسب التربة، ٢) سقيمنا بإذن ربنا

من قبيلة عرينة فقد قدم نفر  ..وقد مررت يف األدية املباركة بألبان اإلبل وأبواهلا: قلت
 ،وكانوا يعانون من أنواع األمراض واألوبئة، وادعوا أم مسلمني النيب إىل  دينةقدموا امل

إىل  وأمرهم بأن خيرجوا ،رق حلاهلم ورآهم النيب ، ومنها احلمى وغريها فلما دخلوا املدينة
، واليت ترعى يف الصحراء واملراعي الطبيعية ،اإلبل اخلاصة بالصدقةإىل  وأن يذهبوا، خارج املدينة

فلما شربوا منها شفاهم ، ألم من املسلمني، وأمرهم بأن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبواهلا
  .٣وعادت هلم صحتهم وحيويتهم ونشاطهم، اهللا تعاىل
أن عالج هؤالء يف الغذاء الذي يتنالونه من أيدي  فقد رأى رسول اهللا  ..أجل: قال

  .الرعاة يف املدينة املنورة
ولكين  ..وهو من األصول اليت اتفقت عليها الشريعة والطب ..ووعيتهفهمت هذا : قلت

  .أسألك عن وجهة نظركم حول الغذاء املتوازن الذي يستقيم معه اجلسم
إىل  باملائة ٥٠ من حبوب كاملة:هو الذي يتكون من نا الغذاء املتوازن من وجهة نظر: قال
إىل  باملائة ٥من  بقوليات وأعشاب البحر، وباملائة ٣٠إىل  باملائة ٢٥ من خضارو، باملائة ٦٠
  .باملائة  ٥ حساء، وباملائة ١٠

باملائة ١٥وباملائة كاربوهيدرات مركبة ٧٣ذه النسب نكون قد حصلنا على ما يقارب و
  .بروتني باملائة١٢ودهون

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(



 ٤٥

  .خرىأإىل  من منطقةختتلف نوعية الغذاء لقد ذكرت بأن : قلت 
ن يكون ألذا جيب  ..م اإلنسان مع البيئة احمليطة بهئيتوافمن أهم مبادئنا أن  ..أجل: قال

جيب أن ال يأكل ـ مثال ـ وربا أاإلنسان الذي يعيش يف مشال ف ..أكل اإلنسان من ما حوله
  .من هذه الفواكه االستوائية

  .خرى يف العاملأمناطق إىل  فإذا سافرت: قلت
ال سافر لإلسكيمو تعندما ف ..تلك املنطقةبعلى أكل الطعام اخلاص نفسك كيف : قال

  .نأكل األمساك املليئة بالدهون والكاريبل جيب عليك أن ، حرج عليك
  فما هو نوع الغذاء املرتبط ا؟ ..أنا من منطقة تشتهر باحلرارة: قلت
ن أوالطريقة املثالية لذلك هي  ..جهة النيإىل  مييلالغذاء املتوازن يف املناطق احلارة : قال
  .وبصورة طبيعيةكم تات املتكيفة مع بيئتمن النباتأكلوا 

هناك فواكه كثرية تأتينا من أحناء بل إن  ..لقد فتحت أسواقنا جلميع أغذية العامل: قلت
  .وحىت يف غري موامسها اليت نعرفها ،األرض
هذه الفواكه مرشوشة مبواد وال تنسوا أن  ..فهي غري متناسبة مع بيئتكم ..فال تأكلوها: قال
  .وغري ناضجة، حمفوظةي وه، كيماوية

وإن كانت من نباتات ـ من نباتات الني املتطرفة جدا فهي ، الباذجنان والبطاطاوال تأكلوا 
  .لذا جيب جتنبها على األطالق وخاصة ملرضى السرطانـ املناطق احلارة 

  وجلميع البشر؟ ،فهل هناك أغذية يصح أكلها لكل احلاالت: قلت
لذلك  ،متوازنة بني الني واليانجفهي ، السنابل املباركة تلك ..احلبوبإا  ..أجل: قال

  .تؤكل حول العامل ويف كل الفصول
لقد ذكرت بأن التغذية ختتلف باختالف املناطق، ولكنه يف املنطقة الواحدة  ختتلف : قلت

  .الوظائف، وقد تستدعي اختالفا يف التغذية
و أبدنية كالزراعة  عماالأؤدون الذين يفلذلك ننصح  ..وهو من مبادئنا، هذا صحيح: قال
  .غذاء يانج أكثر ملقابلة هذا اجلهد البدينإىل  حيتاجون الذين العمال
إىل  أكثرفيحتاج ـ واليت ال حتتاج ألعمال بدنية كالكتابة والرسم ـ ما األعمال الذهنية أ

  .أغذية ين لتقابل اجلهد الذهين املبذول
  املاكروبيوتكـ التدريب على  ٣

  ؟هذا النوع من العالج، فهال دللتين على كيفية حتصيلهإىل  شوقتينلقد : قلت



 ٤٦

هذا املطعم، ففيه أدرب جمموعات خمتلفة من الناس إىل  الدخولإىل  ذلك حيتاج: قال
  .أهلكتها مسوم العصر لتندمج مع احلياة، أو لتعود للحياة

  .فهيا نذهب لزيارة هذا املطعم: قلت
  .خصة جوازك يف هذا املستشفىفهو ر ..ك أوالماستأذن معل: قال

وكأنه وجه بطاقة دعوة إليه، ، ما إن ذكر جورج معلم السالم حىت كان حاضرا بيننا
 :تعاىلمطعم املاكروبيوتيك، وقد رأيت على بابه مكتوبا قوله إىل  فسرت مع املعلم، وجورج

  )٤من اآلية: النساء(فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً
يف هذه  تعاىللقد ذكر اهللا : هذه اآلية يف هذا املوضع، فقال فسألت املعلم عن سر وضع
  .اآلية مجيع خصائص الطعام املبارك

  كيف ذلك؟: قلت
  ؟ماذا قال املفسرون يف معىن اهلينء: قال
  .، أو ما مل ينغص بشيءما أعقب نفعا وشفاءأو ، أنه ما تؤمن عاقبتهلقد ذكروا أنه : قلت
  ؟واملريء: قال
  .عاقبتههو ما يسهل هضمه، وحتمد  مرى الطعام: قلت
  .الطعام احملمود، وحتذر من الطعام السيءإىل  فاآلية تنبه: قال
  ؟فما الطعام السيء، عرفت الطعام احلميد: قلت
هو ما ختلف فيه أحد األمرين، بأن كان لذيذ املبدأ خبيث املنتهى، أو كان هينء : قال

  .صيبها بالتلفاملطعم،  ولكنه يؤذي أجهزة اجلسم اهلاضمة، وي
وهلذا أرى كثريا من الناس ينصرفون عن مآكل حممودة خوفا على  ..فهمت هذا: قلت

  .معدهم من ثقلها، أو على أمعائهم من احتباسها
املرضى جمتمعون جمموعات خمتلفة، ليس هلم من عمل سوى  ..فرأيت عجبا، دخلنا املطعم

  .األكل
  أحنن يف مستشفى أم يف مطعم؟: فقلت للمعلم

  .هنا يعاجل املرضى بالغذاء: الق
  .ولكين أرى الناس جمموعات خمتلفة: قلت
  .لكل مرض غذاؤه اخلاص به: قال

  .فال تنشغل عما جئت من أجله ..هيا: وقال، أمسك جورج بيدي



 ٤٧

هنا : كل منها يأكل طعاما خاصا، فسألت جورج عنها، فقال ..رأيت سبع جمموعات
  .ى طريقة املاكروبيوتيكيدرب املرضى واألصحاء على التغذي عل

  سبع جمموعات؟إىل  فلم قسموا: قلت
هذه سبع مراحل مير ا من يريد التمرن على غذاء املاكروبيوتيك، فمن يدخل أوال : قال

  .اموعة الثانية، وهكذاإىل  اموعة األوىل، فإن مترن على غذائها حتولإىل  ينضم
  .فما هو غذاء اموعة األوىل: قلت
املخرب، فقد جاءتين مكاملة إىل  فإين أريد العودة، فدعين ..د دللتك عليهم لتسأهلملق: قال

فال ميكن أن ننهى عن املنكر إال  ..وال بد من البحث فيها ..بأن مسوما جديدة أصدرها قومك
  .مبعرفته

  :املرحلة األوىل
حنن : حدهماقتربت من اموعة األوىل، فسألتهم عن نوع الطعام الذي يأكلونه، فقال أ

احلب والطحني األمسر واملكرونة املصنوع من كالرز البين واخلبز  ..ل احلبوب الكاملة يوميانتناو
  .مسراألطحني المن  ةاملصنوع

  ملاذا األمسر؟ أخلت أسواقكم من األبيض؟: قلت
  .أما األبيض فيؤكل عاريا جمردا من ثيابه ..ألن األمسر يظل حمافظا على قشوره: قال
  القشور؟إىل  س القصد من الطعام اللباب، فما حاجتكمألي: قلت
  يمة اليت حتملها القشور املباركة؟أال تعلم الفوائد العظ: قال
  .فعلمين مما علمك اهللا ..ال أ علم: قلت
إا  ..نزع القشرة من حبة األرزسأضرب لك مثال عن اخلسائر اليت خنسرها عند : قال

، باملائة  من الفوسفور٥٥، وباملائة  من الكالسيوم٤٠فنحن برتعها نرتع  ..خسائر عظيمة
باملائة من ٥٠، و١باملائة من فيتامني ب٧٨و،باملائة  من البوتاسيوم٥٦، وباملائة  من احلديد٥٥و

  .باملائة  من األلياف٧٠، وباملائة  من فيتامني ب٦٩، و٢فيتامني ب
  .إرادة صلبةإىل  ولكن تناول مثل هذا الطعام حيتاج: قلت
مث إن ذلك خري لنا  ..فاإلنسان ابن ما تعود عليه ..قد بدأنا نتعود على مثل هذا الطعام :قال

  ؟أليس ذلك من هدي النيب  ..مث بعد ذلك ..من معاناة العلل اليت جلبتها لنا مسوم قومنا
  ؟كل احلبوب بنخالتها من هديه أأ: قلت



 ٤٨

 ١النقي ى رسول اللَّه ما رأ: قالفقد ، سهل بن سعد أمل تسمع حديث  ..أجل: قال
هل كان لكم يف عهد رسول اللَّه مناخل؟ : فقيل له، من حني ابتعثه اللَّه تعاىل حىت قبضه اللَّه

كيف : فقيل له، ما رأى رسول اللَّه منخالً من حني ابتعثه اللَّه تعاىل حىت قبضه اللَّه تعاىل: قال
   ٣)٢نطحنه وننفخه فيطري ما طار وما بقي ثَريناهكنا  (:كنتم تأكلون الشعري غري منخول؟ قال

  :املرحلة الثانية
حنن : اقتربت من اموعة الثانية، فسألتهم عن نوع التدريب الذي ميارسونه، فقال أحدهم

  .عن تناول اللحوم احلمراء والدواجن والبيضائيا التوقف ا على ننتدرب ه
ا مل تذبح على الطريقة أم أنكم ختافون من كو ..ة املباركة؟يأليست من األغذ ؟ملاذا: قلت
  الشرعية؟
  .تجنبهانصحنا بلذا  ،هذه األغذية من أغذية اليانج املتطرفة ..ال: قال
لو نصحتم بالتقليل منها، أو بالبحث عن احلالل لكان ذلك أجدى، فال ينبغي أن : قلت

  .حترموا على أنفسكم ما أحل اهللا
 .. تأكلها هذه احليوانات اليت تذحبوا على الطريقة الشرعيةأوال تدري السموم اليت: قال

  .إنكم تذحبوا على الطريقة الشرعية، ولكنكم تبتدعون بدعا كثرية يف تسمينها وحتضريها للذبح
  كيف ذلك؟: قلت
أمل حيرم  ..املراعي أم يسقوا الفضالتإىل  هل خيرجون ا ..سل الرعاة وال تسلين: قال

  ؟ةالشرع اجلالل
   ..بلى: قلت
أم أنك مل تسمع  ..فهذه السموم اليت تذحبوا على الطريقة الشرعية شر من اجلاللة: قال

  ؟جبنون البقر
   ..بلى: قلت
  ؟أتدري ما سببه: قال
أن األبقار وقد روى يل الثقاة  ..سببه الغذاء الذي ال يتناسب مع طبيعة البقر ..أجل: قلت

  .بعد أكلها حلوم أغنام مصابة مبرض اخلرف الربيطانية قد أصاا ذلك املرض

                                                
 .هو اخلبز احلواري، وهو الدرمك)  ١(
  .بللناه وعجناه: أي)  ٢(
  .البخاري)  ٣(



 ٤٩

لو انضممت إلينا لعلمت من أخبار مسومكم ما  ..معلوماتك حمدودة جدا يف هذا اال: قال
  .ينقضي دونه العجب

  .فأخربين عما تعلمه أنت عن هذا اجلنون: قلت
ف قصة هذا الداء بدأت عندما ظهرت يف وقت سابق أعراض غريبة على قطعان اخلرا: قال

ألن اخلراف املصابة به تقضي  ..الربيطانية، وعرف العلماء ما أمسوه آنذاك املرض األكَّال
وهي حتك نفسها على أعمدة حظائرها، وجرى البحث عن أسباب املرض،  ،الساعات الطوال

فاكتشف احملققون أن عظام اخلراف وسقطها، تطحن وتقدم كمكمالت بروتينية يف علف 
  .األبقارإىل  يف أن اجلراثيم املسببة ملرض األكال كانت تنتقل ذه الصورة األبقار، وهكذا اشتبه

م حظرت احلكومة الربيطانية إضافة نفايات اخلراف وسقطها وعظامها ١٩٨٨ويف عام 
علف األبقار، ولكن هذا التدبري مل يتم احترامه، وهكذا تفاقمت األمور واستشرى إىل  املسحوقة

  .اإلنسانإىل  يهدد باالنتقال املرض بني األبقار، وأصبح
م اكتشف العلماء وجود عالقة بني مرض اجلنون البقري ومرض ١٩٩٦ويف مارس من عام 

  .كروتزفلت ـ جاكوب أو التهاب الدماغ اإلسفنجي الذي يصيب اإلنسان
إىل  م صرح العلماء بوجود احتمال كبري بانتقال مرض جنون البقر١٩٩٦ويف يوليو 

اإلنسان عن طريق أكل أنسجة الدماغ واحلبل الشوكي واملصران إىل  نتقالهاألغنام، واحتمال ا
ومن القائلني ذه النظرية الربوفيسور ريتشارد اليسي أخصائي علم اجلراثيم يف  ..التابعة لألغنام
  .جامعة أيدز
  فهل جنت بقرة من أبقارك؟ ..أنت مهتم كثريا ذا: قلت
  .ان حنن من حزب حذيفة بن اليم ..ال: قال
  .ال أعرف أن حذيفة أسس حزبا: قلت
كان الناس يسألون  (:أمل تسمع قوله  ..إن حزبه هو حزب توقي الشر ..بلى: قال

  .١آخر احلديثإىل  ) خمافة أن يدركين، وكنت أسأله عن الشر ،عن اخلري رسول اهللا 
  .ما حيصل هلذه األمة وهو حديث عظيم ذكر فيه رسول اهللا  ..بلى: قلت
إىل  فلذلك أقمنا حنن يف هذا الثغر ننبه ..والشر الذي حييق باألمة قد يبدأ من غذائها: قال

                                                
إنا كنا أهل جاهلية وشر فقد جاء ! يا رسول اهللا: فقلت: ، وتتمة احلديثنعيم بن محاد يف الفنت والعسكري يف األمثال)  ١(

نعم، وفيه دخن، قلت وما : ك الشر من خري؟ قالفهل بعد ذل: نعم، قال فقلت: اهللا ذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال
نعم، دعاة : فهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال: قوم يستنون بغري سنيت ويهتدون بغري هدي، تعرف منهم وتنكر، قلت: دخنه؟ قال

  .بألسنتناقال هم من جلدتنا ويتكلمون ! صفهم يل يا رسول اهللا: إىل أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها، قال قلت
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  .خماطر األغذية والسموم اليت توضع فيها
  .لكنا ـ حبمد اهللا وبفضل ورعنا عن أكل حلومهم ـ وقينا هذا اخلطر: قلت
  ؟أال يفيت علماؤكم حبل ذبائحهم ..ومن قال ذلك: قال
  ؟.. ..:قلت
أال تعلمون االستخدامات اليت يستخدمون فيها هذه  ..قل بأنكم تورعتم عن أكلهفلن: قال
  اللحوم؟

   ..اللحوم تؤكل مشوية أو مقلية أو مسلوقة: قلت
متس حياة كلها ، بل أقصد أن هذه اللحوم تستعمل يف صناعات خمتلفة ..ال أقصد هذا: قال

أدوات إىل  حات، واألمصال، وصوالًتستخدم بعض األدوية، واللقافمن هذه اللحوم كل البشر، 
  .نساؤكماليت تستخدمها  الزينة

اللحوم تستخدم يف تصنيع كل منتجات اللحوم بل إن هذه  ..وال يقتصر األمر على ذلك
اهلامبورجر، والسوسيس، واهلوت دوج، والبيتزا ك وكبارهماحلديثة اليت يقبل عليها شباب اليوم 

  ..باللحم، أو الالنشون
  ؟فهل أجد مثل هذه املأكوالت هنا ..سلت لعايبلقد أ: قلت
  .اسكت وإال مسعتك أجهزة احلزم، وأخرجتك من هذا املستشفى: قال

  ؟أتعرفين: ض أحدهم، وقال ىل مسرا
  ؟فمن أنت يرمحك اهللا ..ال: قلت
هذا إىل  فقد اغتسلت يف مياهها قبل أن آيت ،ستراين عند زيارتك لعيون الطهارة: قال
  .املستشفى
  فما حديثك؟: تقل
ما جيعلهم يف عامل اللحوم ولكن سريى قومك من الفضائح  ..ال يهمك ما حدث يل: قال

  .يتوبون من أكله
  هل ستتمرد احليوانات على من يذحبها؟ ..؟أخفتين، فما الذي حصل: قلت
 احليوانات سخرها اهللا لكم، فال تتمرد ولكنا حنن الذين متردنا، فأطعمنا هذه احليوانات: قال

  .ما قتلنا، وما سيقتلنا
  .فإين أعلم كل هذا، فحدثين حديثك: قلت
وقد كنت فالحا صاحب مواش كثرية، وكنت أستعمل طرقا  ..أنا من مدائن الصراع: قال
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فاستعملت ـ مثل  ..علفها من تكاليفأخفف لكي أملكها تسمني املواشي اليت عديدة يف 
مراعاة لألضرار اليت قد دون ء املواشي والدواجن غذااملختلفة يف نفايات زمالئي يف احلرفة ـ ال

  .تنجم عن ذلك
استخدام فضالت الدجاج كعلف للمواشي وآخر ما فعلته ـ مع زمالئي طبعا ـ هو 

  . بالرغم من كل املخاطر اليت ينطوي عليها هذا االبتكار اجلديد على صحة املستهلكني
  ؟!فضالت الدجاج تسمن املواشي: قلت
   ..أجل: قال
  .لو علمها قومي ملا تركوا استعماهلا: قلت
  .إم يفعلون كل شيء يف سبيل رطل زائد ..ومن قال لك بأم ال يفعلون: قال
فلعل فيها من  ..ولكن ملاذا ال نكون واقعيني فنعرض هذه الفضالت على املخابر: قلت

  ؟أمل يرد يف النصوص جواز التداوي بأبوال اإلبل ..املنافع ما يسيغ استعماهلا
  .لقد عرضوا ما ذكرت على املخابر: قال
  ؟فما ذكروا: قلت

فضالت الدجاج غالباً ما تتضمن نوعني من أنواع البكترييا يتسببان يف لقد رأوا أن : قال 
ويساعدان  ،إصابة اإلنسان ببعض األمراض، كما يتسببان يف وجود طفيليات يف معدة اإلنسان

فضالً عن وجود ترسبات معادن حتتوي  ،دوية البيطريةأيضا على جتمع الرواسب اليت ختلفها األ
  .على نسبة عالية من املواد السامة مثل الزرنيخ والرصاص والكادمسيوم والزئبق

جسم إىل  من املمكن أن تنتقل هاملواشي بكل سهولة، كما أنإىل  وتنتقل مثل هذه البكترييا
  . ها يف املساخلاإلنسان عند تناوله حلوما ملوثة بروث املواشي أثناء ذحب

ومن ناحية أخرى، فقد أفاد مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف والية أتالنتا بأنه 
مليون حالة مرضية نامجة عن تناول املواد الغذائية،  ٨٠توجد يف الواليات املتحدة فقط 

ة ماليني حالة مرضي ٤وحالة وفاة نامجة أيضا عن تناول بعض األصناف من األغذية،٩٠٠٠و
 حالة من هذه احلاالت ١٠٠٠ـ  ٥٠٠نامجة عن اإلصابة ببكترييا ساملونيال حيث انتهت ما بني 

ماليني  ٦ـ  ٤وفاة املريض، كما تتسبب البكترييا من النوع املنطوي يف إصابة ما بني إىل 
  .منهم سنويا ١٠٠شخص بالتهابات حادة يف املعدة ويقتل 

اللحوم امللوثة، فإا تودي بعض مت اكتشافه يف أما البكترييا من نوع إي كوالي والذي 
ألف شخص يف  ٢٠شخصاً سنويا فضال عن أا تتسبب يف إصابة ما ال يقل عن  ٢٥٠حبياة 
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مريضاً على األقل ثبت أن مرضهم ناجم عن تناوهلم  ١٧أمريكا سنويا بأمراض خطرية، وهناك 
  .واحدةحلوما ملوثة من إنتاج شركة 

  ئيات نتائج شركة واحدة؟أكل هذه اإلحصا: قلت
قد دأب مربو املواشي على استخدام خملفات احملاصيل وليس ذلك فقط، بل  ..أجل: قال

الزراعية وقشارة اخلضراوات وعالئق احلبوب واملواد الداخلة يف صناعة اخلبز واخلمر يف تسمني 
املساخل مثل مليار رطل سنويا من خملفات  ٤٠استخدام حوايل إىل  املواشي، وذلك باإلضافة

ماليني القطط والكالب السقيمة اليت يوصي األطباء إىل  الدماء والعظام واألمعاء باإلضافة
البيطريون بأن يكون مآهلا القتل الرحيم أو اليت يسلمها هلم القائمون على مالجئ احليوانات، 

ر اليت سرعان ما علف مما يعتري سلوكيات املواشي واخلنازيإىل  حيث حتول حلوم هذه احليوانات
  . حيوانات آكلة للحومإىل  تتحول من حيوانات آكلة لألعشاب

  أكل هذا حيصل مع احليوانات املسكينة؟: قلت
أَولَم يروا أَنا  :تعاىلضها على األنعام، فقال انواع الرزق اليت أفألقد ذكر اهللا  ..أجل: قال

رِج بِه زرعاً تأْكُلُ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَال الْأَرضِ الْجرزِ فَنخإىل  نسوق الْماَء
كُلُوا  :بعد أن ذكر ما أخرج لعباده من أصناف الرزق تعاىلوقال، )٢٧:السجدة(يبصرونَ

عموها ولكنهم أبوا إال أن يط ..)٥٤:طـه(وارعوا أَنعامكُم إِنَّ في ذَلك لَآيات لأُولي النهى
  .امسوم

  .رشدهمإىل  ولكن ما حصل من جنون البقر جعلهم يثوبون: قلت
الشركات املنتجة ومثلهم ، لقد وردتنا األخبار بأن املزارعني ..؟ومن قال ذلك: قال

يف استخدام أو حماولة استخدام فضالت األطعمة اجلافة املستخرجة من حاويات بدأوا لألعالف 
الشحوم وزيت القلي والشحوم املتجمعة يف حمابس الشحوم  القمامة، وخملفات املطاعم من

وحىت أوراق اجلرائد والورق املقوى املستخرج من  ..والغبار املتصاعد من مصانع اإلمسنت
  . النباتات، كما أجرى الباحثون بعض التجارب على مساد املواشي واخلنازير والرواسب الطينية

ت دقيقة حول عدد املزارعني الذين يطعمون وال تتوافر يف الوقت الراهن أي إحصائيا
لكن يعتقد بأن هذه الظاهرة قد عمت يف نصف الواليات املتحدة ، مواشيهم بفضالت الدواجن

فإنه  ،أو ثالثة أرباعها، وبالرغم من الرائحة الكريهة املنبعثة من فضالت الدجاج والديك الرومي
 ٨ـ  ٤إخضاعها ملدة تتراوح ما بني ميكن استخدامها كعلف بعد تكديسها على حنو سليم و

درجة فهرينهايت، وهي درجة عالية تكفي  ١٧٠ـ  ١٦٠أسابيع لدرجة حرارة تتراوح ما بني 
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لقتل البكترييا، وقد ذكر بعض املزارعني بأم يقدمون لدواجنهم مساد املواشي اخلام دون 
  . إخضاعها ألي تصنيع

ت يف الواليات املتحدة مؤخراً يف أعقاب وقد ازداد االهتمام مبكونات أعالف احليوانا
الضجة اليت قد أثارها يف بريطانيا موضوع جنون البقر واملخاوف اليت انتابت الشعب األمريكي 
من أن تنتقل العدوى إليهم، وقد لقي مئات من الربيطانيني حتفهم نتيجة تناوهلم حلوم األبقار 

  .امللوثة
مليون  ٩٠ؤوس املواشي يف أمريكا والبالغ عددها من ر باملائة ٧٥وتفيد اإلحصائيات بأن 

رأس ظلت تأكل خملفات املساخل، وأن احلظر املفروض على تقدمي املنتجات الثانوية ملصانع 
مضافات مثل السماد وخملفات إىل  اللجوءإىل  اللحوم قد يدفع مريب املواشي ومصانع األعالف

  . أخرى مشكوك فيها
  ماذا آكل بدل اللحوم؟ف ..قلت، وطلقت حلوم املواشي ثالثافنلفرض أين اقتنعت مبا : قلت
ومع ذلك يعيش سليما ، قد يعيش اإلنسان طول عمره ال يأكل قطعة حلم واحدة: قال
  .إن رزق اهللا موزع يف األرض حبيث يغين بعضه عن بعض ..معاىف

  .بروتينات حيوانيةإىل  ولكن اإلنسان حيتاج: قلت
ا قطعنتناول منه إال ولكن ال  ..ا نأكل األمساك بدل اللحومحنن ـ هنا ـ يف تدريبن: قال

  .سبوعوال تتعدى وجبة السمك ثالث مرات باأل ..صغرية فقط
  فما الغذاء األساسي إذن؟: قلت
  .ساسي هو احلبوب والبقوليات مع سلطة خضراءاألالغذاء : قال
  .فسأذهب ألبشر الفقراء إذن: قلت
  مب؟: قال
ال حيزم شيء كما حيزم خلو أطباقهم من تلك اللحوم اليت متأل إن الفقراء عندنا : قلت

  .أطابق األغنياء
  .وال تنس أن خترب األغنياء بالفضالت اليت يأكلوا ..فبشرهم: قال

  :املرحلة الثالثة
حنن ـ هنا : اقتربت من اموعة الثالثة، فسألتهم عن التدريب الذي يعانونه، فقال أحدهم

  .فضل منهأمبا هو بتبديله السكر ن عادة أكل ـ حناول التخلص م
  ؟ومل تعادون السكر كل هذه العداوة: قلت
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  .طعمة الني املتطرفةأمن ألنه : قال
  ؟فبم تستبدلونه: قلت
كالفاكهة احللوة مثل التمر  ..شياء اليت نستطيع أن نستبدهلا بالسكرثري من األكهناك ال: قال
بكثري من اليت وهي أفضل ، مل احلالوة الطحينيةبعالدبس ستخدم نن أكن بل مي ..والدبس

  .من السكر الصناعيتصنعوا 
  .فسهل إذن ختليص غذائنا من السكر املصنع: قلت
صرب وحاول التخلص اف ،نك حباجة للسكرأففي البداية ستشعر ، انتبهولكن  ..أجل: قال

  .منه بالتدريج
  :املرحلة الرابعة

تناول حنن ن: هم عن التدريب الذي يعانونه، فقال أحدهماقتربت من اموعة الرابعة، فسألت
  .عله من الوجبات الرئيسية، بل جناحلساء يوميا

  ؟وما حيتوي هذا احلساء: قلت
أي أن غذاءنا  ..وراقوبعدها األ ،وجزء من ذات السيقان ،على اخلضار ذات اجلذور: قال

  .بني الني واليانجيكون متنوعا 
  ائكم؟أراها يف حسما هذه األعشاب اليت : قلت

  .هي جزء أساسي من غذائنا ..؟!أال تعرفها ..هذه أعشاب البحر: ضحك، وقال
  ؟!أعشاب البحر: قلت
أن الذي يتغذى على الطحلب يكون يف مأمن أال تعلم  ..نعم من الطحالب وغريها: قال

وأن  ..دة من العديد من األمراض املصاحبة للشيخوخة وخاصة األمراض املؤرقة واملعقدة واملفن
سان إذا مل الربوتني الناتج من الطحالب حيتوي على األمحاض األمينية األساسية واليت ميرض اإلن

  ؟ !يتناوهلا مع الغذاء
  املرحلة اخلامسة

حنن نتدرب على : اقتربت من اموعة اخلامسة، فسألتهم عن التدريب الذي يعانونه، فقال
  .يةستبدال األلبان ومشتقاا مبشتقات نباتا

ومبواد كثرية ضرورية، وقد عرفت يف القسم احلليب ومشتقاته غين بالكالسيوم ولكن : قلت
  .السابق ما عرفت من أمهيته

حنن نبين موقفنا من اللنب على إحصائيات علمية، وال حرج عليك يف أن ال توافقنا : قال
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  .فاألمر يف هذه املسائل نسيب ..فيها
  .ولن أجادلك ..فاذكر يل قولك: قلت
دول مشال ـ مع وهم عادة ال يتناولون احلليب ـ  هناك إحصائية أجريت يف اليابان: قال

للنساء املصابات شاشة ـ  وهم يتناولون احلليب ومشتقاته بصورة كبرية جدا ـ وروباأ
دلت النتائج عكس ما هو معتقد فقد تبني أن النساء اليابانيات نادرا ما يصنب  وقدالعظام، 

  .م مقابل نسبة عالية يف مشال اوروباشاشة العظا
  اليت تعتمد عليها النساء اليابانيات؟الكالسيوم فما مصادر : قلت
واألعشاب البحرية اليت حتتوي على  اخلضار الورقية ذات اللون االخضر الغامق،هي : قال

 ،يوجد جنب التوفو املصنوع من حبوب الصوياوالبقوليات واملكسرات ، وبعض نسب عالية منه
  .ن يدهن ا اخلبز بدل الزبدةأوالطحينية اليت ميكن 

  .ولكن اللنب من املصادر املهمة للكالسيوم: قلت
  .ال يستفيد من هذا الكالسيوم كما ينبغي سمولكن املشكلة هي أن اجل ..ذلك صحيح: قال
والذي أثر فيه نوع الغذاء الذي تتناوله ، أال ميكن أن يكون نوع احلليب املستعمل: قلت
فإين أقرأ يف ، ال احلليب يف حد ذاته ..ومنط معيشتها ومعيشتنا هو السبب يف هذا، احليوانات

  .ال يسقينا مسا تعاىلهو الذي سقانا احلليب، واهللا  تعاىلالقرآن الكرمي أن اهللا 
 ..فإن اإلحصائيات املذكورة مبنية على احلليب املوجود يف السوق ..كالمك صحيح: قال

  .ن غريم احلضارةوعلى البشر الذي
ل تأثريه العكسي أفال يد ..الفطرة السليمةإىل  لقد ورد يف النصوص أن احلليب يرمز: قلت

  على فساد الفطرة؟
  .وأزيدك شيئا قد جيعل اهلوة بيننا وبينكم ضيقة ..هذا ممكن أيضا: قال
  ما هي؟: قلت
  .لى النارشرب احلليب مغلى ع مل يرد يف نص واحد من النصوص أن النيب : قال
  .فقد كانوا يشربونه بعد حلبه بدفء ضرعه ..هذا ما أعلمه: قلت
فمخاطر احلليب املغلى تقضي على أكثر  ..وهذا يقيهم كثريا من خماطر احلليب املغلى: قال

  .حماسن احلليب
  .فاذكر يل من ذلك ما يريح ألباننا من النار: قلت
وذلك بسبب تغري ميزة  ،على اهلضمتعقيم احلليب جيعله أكثر صعوبة من ذلك أن : قال
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يدمر الفيتامينات و..يدمر البكترييا املرغوبة ويترك البكترييا غري املرغوبة خلفه وغليه  ..الربوتني
يضاً األجسام أيدمر و ..من فيتامينات ب باملائة ٢٥ج، ونسبة من فيتامني باملائة  ٥٠بنسبة 

ها ملقاومة العدوى ببعض البكترييات غري وهي بروتينات خاصة يتم انتاج، املضادة الطبيعية
  .١املرغوبة

  :املرحلة السادسة
لقد كنا : اقتربت من اموعة السادسة، فسألتهم عن التدريب الذي يعانونه، فقال أحدهم

مبشروبات طبيعية ال حتتوي من املدمنني على القهوة والشاي، وحنن اآلن نتمرن على استبداهلا 
  .احملمصعلى كافيني كشاي الشعري 

  ؟فإين ال أرامها إال حمسنني لعقولنا، ومل تعادون القهوة والشاي: قلت
  ؟كيف ذلك: قال
  .إما ينبهان النائم، وينشطان الكسول، ويوقظان الغافل: قلت
   ..مها من أغذية النفاق: قال
أمل  ..فال ينبغي أن حتملك عداوما على سبهما ..إن ما تدعيه خطري ..ما تقول: قلت
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ  :تعاىلقوله  تسمع

  )٨:دةاملائ(قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ
بلى، مسعته، ولكين مل أقل إال ما وصلت إليه الدراسات العلمية، فقد ذكرت أن : قال
إىل  يدفعه لكن، يولّد شعوراً مؤقتاً بالطاقة واليقظة والرفاهيةاملتواجد بالقهوة والشاي الكافيني 
  .االدمان

ندمن على املاء ألسنا  ..ال حرج يف أن ندمن عليه ما دام متوفرا وما دمنا نستفيد منه: قلت
  واخلبز؟
التعب والصداع واالحباط إىل  االستهالك الدوري للكافيني ميكن أن يؤديولكن : قال

دوراً يف تطوير سرطان الربوستات والبنكرياس أن له إىل  باإلضافة ..واألرق واالهتياج والقلق
  .واملثانة

ى التوتر بزيادة إفراز رفع مستوإىل  يؤديتناول الكافيني بكثرة فإن ، هذاإىل  باإلضافة

                                                
  .جملة الدليل إىل الطب البديل)  ١(
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وجيعلك أكثر قلقا ، فيجعل ذلك نومك صعبا أو متقطعا، ١ألعصابلاهلرمونات املنشطة 
  .وارتباكا واضطرابا

صداع نابض يتعرض له املصاب صباحا إىل  تؤدي املشروبات املنبهةفإن ، هذاإىل  باإلضافة
 على الكافيني الذي يؤدىسبب الصداع هو احتواء تلك املشروبات ف ..عقب اليقظة من النوم

حدوث تقلص باألوعية الدموية، وعندما تقل نسبة الكافيني يف اجلسم فإن األوعية تعود إىل 
  .للتوسع مسببة نوبة الصداع

لك أن تتحدث عن القهوة مبا تشاء، فإنه ال رغبة يل فيها، ولكن الشاي ال حيق لك : قلت
وال يضره بعض  ..من املصاحل املرتبطة به أن تتهمه بأي مة، فقد أثبتت الدارسات الكثري

  .املفاسد اليت وصفتها
 فأخربين لعلي أقتنع مبا تقول، فأعود لشرب الشاي، فإين أحن له أكثر من حنني الناقة: قال

  .حوراهاإىل 
من الدرجة  اصحي امشروبما جيعله  فوائد الشاي األخضرلقد ذكرت الدراسات من : قلت

يعمل على خفض ضغط الدم ، وفض من مستوى الكوليستريولخيأنه من فوائده ف ،األوىل
مضاد وهو  ..نه يؤدى السترخاء العضالت امللساء املتحكمة يف درجة قبض الشراينيأل ،املرتفع

للعدوى بأنواع عديدة من البكترييا املعدية، وخاصة األنواع املسببة لإلسهال وللرتالت املعوية، 
حيافظ على وهو  ..اعد على الشفاء من هذه احلاالتولذلك فإن تناول الشاي األخضر يس
حيتوي على وهو  ..يزيد من كفاءة جهاز املناعةوهو  ..سيولة الدم ويقاوم حدوث اجللطات

ميكن أن يساعد يف و ..نسبة جيدة من معدن الفلورين املعروف مبفعوله املقاوم لتسوس االسنان
  .ويقى من اإلمساك كة األمعاء،يساعد على انتظام حرو ..التخلص من الوزن الزائد

إذ  ،الشاي األخضر يكافح األورام السرطانيةهذا كله، فقد ذكر الباحثون أن إىل  باإلضافة
مفعوله ويساعد  ،مينع منو األوعية الدموية اليت تغذي هذه األورام وتساعدها على البقاء والنمو

  .ةاحملافظة على اخلاليا من املواد املدمريف املضاد لألكسدة 
  .وأستغفر اهللا ..شأنهبفقد كنت خمطئا  ،بورك فيك: قال
وكُلُوا واشربوا وال  :تعاىلشربه قوله إىل  ولكن ال تنس إن عدت ..ال حرج عليك: قلت

نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنست)فإن اإلسراف أصل من أصول العلل)٣١من اآلية: ألعراف ،.  
                                                

الكوكايني (منبهات اجلهاز العصيب املركزي وهي املواد اليت تنشط خاليا املخ وتؤدي اىل اهلياج واالرتباك ويندرج حتتها )  ١(
 )الكافيني –النيكوتني  –القات  –االمفيتامينات  –
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  :املرحلة السابعة
حنن : قتربت من اموعة السابعة، فسألتهم عن التدريب الذي يعانونه، فقال أحدهما

  .بطة ببيئتناتراملالفواكه املناسبة نتدرب على أكل 
  ؟وقد خلقها اهللا لنا ..أليست كل الفواكه فواكه األرض: قلت
حبكمته جعل يف كل أرض ما يتناسب مع طبائع  تعاىلولكن اهللا  ..ذلك صحيح: قال

  .ومن خمالفة الفطرة أن نأكل ما ال يتناسب مع ما خلقه اهللا لنا ..هاأهل
  .فهال ضربت يل مثال على هذا يطمئن له قليب وينشرح له صدري: قلت
أكنت تشترط عليه أن  ..ومل يقدم لك غريه ..لو أن رجال استضافك وقدم لك طعاما: قال

  ام؟يقدم لك ما تشاء من الطع
مضيت مع صاحب : قال ، فقدأيب وائلوقد ذكرتين ب ..دبفليس ذلك من األ ..ال: قلت

لو كان يف هذا امللح سعتر : يل نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعري وملحاً جريشاً، فقال صاحبـي
احلمد هللا الذي : كان أطيب، فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتراً، فلما أكلنا قال صاحيب

  . مبا رزقت مل تكن مطهريت مرهونةلو قنعت : فقال سلمان. قنعنا مبا رزقنا
وله فوق ذلك عالقة ، بل له عالقة بالصحة، هذا ليس خاصا باألدب مع اهللا فقط: قال

  .باملدنية واحلضارة
  ما عالقة هذا باملدنية واحلضارة؟: قلت
وسترى أنه لن تقوم لكم  ..ستعرف ذلك عندما ترحل للبحث عن مفاتيح املدائن: قال

  .ن مثر أشجاركم وحصاد زرعكمقائمة حىت تأكلوا م
  :ـ النظام الشامل ٤

هل هو  ..؟لقد أيتم ـ أنتم ـ مجيع املراحل املرتبطة باملاكروبيوتيك، فما ترون: قلت
  ؟أم أنه ال خيتلف عن سائر األنظمة ..نظام غذائي صاحل وصحي؟

حياة  إنه نظام ..كيف تزعم أن هذا النظام نظام عذائي؟ ..لقد اخطأت خطأ شديدا: قال
  .واألكل أحد جوانبه ..صحية

  .كيف ذلك: قلت
فإنك لن تدخل هذه الطريقة حىت تلتزم هذه النصائح كما  ..امسع هذه النصائح السبع: قال

  .تلتزم األوراد
  ؟فما النصيحة األوىل: قلت
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اختر و ..لفاكهة الطازجة واخلضارمعدتك مبا حتتاجه من ازود  ..امغذي اغذاء اختر: قال
  .سعة ألطعمة طازجة لذيذة وصحيةتشكيلة وا
  ؟فما النصيحة الثانية ..عرفت هذا: قلت
جرب بعض و ..على شكل شاي بأعشابواجعل بعض مائك  ،اشرب ماء نقيا: قال

   ..البنجرو ،الكرفسو ،اجلزركعصري  عصائر اخلضار املعمولة طازجة
  ؟فالثالثة: قلت
ختيارك، ويف مستوى متوافق مع التمرين من اوليكن  ..متارين منتظمةشارك يف : قال

  .مستوى لياقتك
  ؟فالرابعة: قلت
قسطا كافيا من النوم والترويح على وخذ  ..الكافينيمن اضمن الراحة والترويح : قال

  .أساس منتظم
  ؟فاخلامسة: قلت
وال  ..واألطعمة املعاجلة واملعبأة للحفظ، السيجارات احملرمان شرعاًو ،الكحولاجتنب : قال
، الشوكوالتهو ،السكرو ،امللح املكررو ،القهوةكلصحة ب املنبهات األخرى املدمرة لتنس اجتنا

  .مشروبات الكوال ومنتجات الدقيق األبيضو
  ؟فالسادسة: قلت
اهلواء النقي والعناصر الطبيعية جيلبان اإلنتعاش ف ..يف أجوائها النقيةاستمتع بالطبيعة : قال
  . هذه اهلدية الطبيعية بقدر اإلمكانفاستغل  ..اجلسم والروحإىل  والنشاط
  ؟فالسابعة: قلت
عند مضغ طعامك تبدأ و ..ال تأكل إال إذا كنت جائعاو ،كل وجباتك يف جو هادئ: قال

  .عملية اهلضم وتزيد فرصة االمتصاص الكامل لألغذية بدقة
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  الغذاء امليزانـ  ٣
ى القسم يسعى، وهو ما إن خرجت من مطعم املاكروبيوتيك حىت رأيت رجال جاء من أقص

   ..وال شك يف أنك تعرفين ..أنا معاصر لك: يقول
وقد عرفت اهتمامك بالغذاء يف القرآن الكرمي، ولكين ال أعلم أنك تبحث عن  ..بلى: قلت

  .العالج بالغذاء
  .بل هو من صلب اختصاصي: قال
  .فأنت طبيب، وعهدي باألطباء ينكرون مثل هذا: قلت
ومنهم الواسع الذي فتح اهللا مداركه، فعلم أن  ..اجلايف الغليظ فمنهم ..هم خيتلفون: قال

  .قوانني الشفاء أكثر من أن حيصرها احلاصرون
  .فأخربين عنك: قلت
  .فرحت بكل الوسائل أبشر به ..فقد شغلين عن نفسي ..بل سأخربك عن اكتشايف: قال
  .فحدثين عنه: قلت
  ؟اطينبلعلك تسأل عن دوافع اكتشايف مع أين طبيب : قال
  .مل ختطئ قصدي : قلت

  :ـ شفاء لكل داء ١
وال أنسى  ،لنيل التخصص يف الطب الباطين مستشفىأثناء فترة عملي يف بدأ ذلك : قال

وأقف عاجزا عن إعطاء حل جذري ملشكلة مزمنة  ،تلك الليايل الطويلة اليت كنت أناوب فيها
ا يأتيين مريض مثال جمة وخصوصا عندم ،مستعصية من خالل ما تعلمته من الطب احلديث

غري ما تعلمناه يف هذا الطب احلديث  ،فال أجد عندي ما أعطيه ،وضيق نفس شديد ،ربو حادة
 ،من دواء فنتولني على شكل رذاذ أو بعض مضادات االلتهاب الستريوئيدية مثل الربيدنيزولون

  .حيث كنت أعطيه إياه حقنا وريديا ،وهو نوع من أنواع الكورتيزون
ولكين يف نفس  ،كنت أشعر ببعض االرتياح عندما أجد التحسن عند هذا املريضوقد 

وأنا متأكد أنه ، وأنا أعلم أنين قد أحبطت هجمة الربو هذه لديه الليلة ،الوقت أشعر بالعجز
وقد ال أكون قادرا على ، أو غريها جمة قد تكون أشد ،سيعود يل يف الليلة القادمة أو بعدها

  .ورأيناه، وقد حدث ذلك سابقا، وقد يكون فيها حياة املريض، إحباطها أبدا
إىل  ويدور يف خلدي دائما كيف أصل، وكنت يف تلك األيام العصيبة حتت ضغط شديد

تداووا فَإِنَّ  (:، فقال)؟ أنتداوى (:الذي يقول بعد أن سأله الصحايب  حديث رسول اهللا 
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اًء إِلَّا أَنزِلْ دني لَم اللَّه هِلَهج نم هِلَهجو هملع نم هملفَاًء عش لَ لَه١)ز  
أن يكون لكل ، فهذا من املنطق الطبيعي لرمحة اهللا سبحانه وتعاىل، نعم فهناك شفاء لكل داء

 (:احلديث بقوله ولذلك ختم رسول اهللا ، ولكن قصور اإلنسان هو املشكلة، داء دواء وشفاء
ملع نم هملعهِلَهج نم هِلَهجو ه(   

أال  ..ولكن الطب احلديث قد حقق معىن هذا احلديث مبا اكتشفه من األدوية الكثرية: قلت
  .فأنت طبيب خمتص ..تعرف ذلك؟
جنح ـ بفضل اهللا ـ يف حتقيق  الطب احلديثوكوين كذلك جعلين أشعر باإلحباط، ف: قال

ولكنه وقف عاجزا قاصرا ضعيفا أمام  ،االت احلادةكثري من العالجات الناجحة والرائعة يف احل
وما  ،واليت كنت أقف أمامها عاجزا ال أستطيع فعل أي شئ هلا ،احلاالت املزمنة املستعصية

  .أكثرها
  عالجها؟إىل  أهناك علل مل يتوصل الطب احلديث بأساطيله وجيوشه: قلت
وداء  ،هاب القولون التقرحيوالت ،فالتهاب القولون العصيب ،ما أكثر هذه احلاالت: قال
وارتفاع الضغط الدموي  ،وداء الذئبة اجلهازية احلمامية ،والتهاب املفاصل الرثياين ،كرون

 ،والتليف العضلي الليفي ،وارتفاع الكوليستريول، وتصلب الشرايني ،والسكري، الشرياين
تهابات لواال ،الكبد املزمنةوالتهابات  ،واألشكال املختلفة من احلساسية األنفية واجللدية، الربوو

يقف الطب احلديث عاجزا ، املعدية املزمنة وضعف البنية وغريها من األمراض الطويلة يف القائمة
  .وحماولة تأخري اهلجمات أو ختفيفها ،ألملاوكل ما يستطيع أن يقدمه هو تسكني  ،عنها ائيا
  من وظيفتك؟ أم استقلت ..هل ظللت حزينا؟ ..فكيف وقف من هذه العلل: قلت
هذه بل إن  ..فكيف أستقيل ..أنا قائم على ثغر من ثغور بنيان اهللا ..كيف ذلك ..ال: قال

إىل  ينتدفع، اآلالم املتراكمة بالشعور بالعجز جتاه األمراض املزمنة املستعصية املعذبة ألصحاا
فأنا طبيب  ،وكنت أشعر بأن هذا واجيب ،المهذه اآلالبحث الدائم عن طريقة أخرى لتخفيف 

الشفاء إىل  ساسية إراحة الناس من آالمها ومعاجلتها للوصول بشكل دائم تام كاملووظيفيت األ
  .التام الكامل بإذن اهللا تعاىل

 فال بد من امتطاء السنن للوصول ..؟فما السنن اليت اتبعتها لتحقيقها ..هذه نية طيبة: قلت
  .الثمراتإىل 

ـ والذين تشرفت ، راسة كتب طب األقدمني من املسلمنيدإىل  لقد اجتهت يف البداية: قال
                                                

 .مسلم)  ١(
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أن األنظمة الغذائية اليت وضعها علماء كبار مثل يف هذا املستشفى باجللوس معهم ـ وقد رأيت 
وال  ،الرازي وابن سينا تعترب صعبة التطبيق يف مثل هذا العصر الذي أصبحت االبتسامة فيه مغرما

ت اصطدم مث ومن ،تفرغ تامإىل  نظمة الغذائية اليت حتتاجوقت للبشر لكي يطبقوا مثل هذه األ
وذلك  ،عدم عملية هذه األنظمة الغذائية اليت ذكرت يف الكتب اإلسالمية القدمية يف عصرنا هذاب

  .بالرغم من جناحها الفائق وتفوقها املطلق يف عصرها
  ؟فماذا فعلت: قلت
 ،وسنة رسوله  تعاىلكتاب اهللا  :املصدرين األساسينيإىل  الرجوعإىل  اجتهتلقد : قال

إين قد خلفت  (:وكنت متأكدا أين لن أضل أبدا إذا ما التزمت ما مصداقا لقول رسول اهللا 
ولن يتفرقا حىت يردا  ،فيكم ما لن تضلوا بعدمها ما أخذمت ما أوعملتم ما كتاب اهللا وسنيت

  ١) علي احلوض
  .ال مصدر شفاء ،ولكنهما مصدار هداية: قلت
بل إن اهلداية الشاملة تدل على  ..كوما مصدر هداية ال ينفي كوما مصدر شفاء: قال

  .ضرورة وجود مثل هذا العلم يف هذه املصادر
  فما الذي اكتشفته من هذين املصدرين؟: قلت
هي اليت وردت ، أصبح لدي مأكوالت وأطعمة ومشروبات حمددةلقد  ..أشياء كثرية: قال

بتسلسل ، خالل فترة زمنية حمددة ،موزعة على وجبات حمددة ،بتكرارا معنيو ،يف القرآن الكرمي
وما كان علي بعد كل هذا ، وبعالقات خاصة مع بعضها بعضها، وبقواعد ذهبية معينة، معني

  .الفتح من اهللا إال أن أبدأ الدراسة العملية على ذلك
  فهل طبقت العالج ذا عمليا، وعلى املرضى؟: قلت
  ؟إنه ال وجود للفئران يف هذا القسم: أمل يقل لك املعلم ..أجل: قال
  وما هي نتائجه؟ ..فاذكر يل كيف طبقت هذا النوع من العالج: قلت
 )نظام الغذاء امليزان  (، والذي مسيته بدأت بتطبيق أسس علم التغذية والطاقة القرآين: قال

حبيث نقوم بأخذ القصة ، ةعلى أكثر من مائيت مريض بدراسة جديدة دقيقة متناهية يف الدق
مث نقوم بالفحص  ،املرضية املفصلة ملريض يعاين من مرض مزمن مستعصى على العالج احلديث
مث نقوم بالفحوصات  ،السريري الكامل لنجد ما عنده من عالمات مرضية أظهرها مرضه املزمن

قوم بعملية ويف اخلطوة الرابعة ن، املخربية والشعاعية الالزمة لكل مريض كل حسب مرضه
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  ٠مث نقوم بتطبيق نظام الغذاء امليزان عليه  ،تنظيف غذائي للجسم
  ؟فما هي النتائج اليت توصلت إليها: قلت
احلاالت تتحسن الواحدة تلو فقد رأيت  ،قد كانت النتائج مذهلة بشكل معجز رائعل: قال

فاء التام يف خالل الشإىل  بعض املرضىوقد وصل  ،مضطردا شيئا فشيئا، األخرى حتسنا تدرجييا
بعد أن عانوا سنني طويلة من أمراض مزمنة عضال ال شفاء هلا يف الطب  ،وشهرأثالثة أسابيع 

  .احلديث
  فهال حدثتين عن بعض هذه النتائج ليطمئن قليب؟: قلت
تعاين من عقم سببه ارتفاع كانت امرأة كانت أكثر نتائج الشفاء تأثريا يف نفسي : قال

  .عن عالجه وصل ألرقام خميفة عجز الطب احلديثهرمون احلليب الذي 
  فهل جربته قبل أن تأيت إليك؟: قلت 

فقد ورم  ،وقد كان يذيقها ألوان العذاب، دواء البارلوديللقد كانت تتناول  ..أجل: قال
وجهها ويديها وأصاا باالكتئاب والضعف والغثيان والقرف من الطعام واهلزال والتعب والنوم 

ومع كل هذه التأثريات اجلانبية العظيمة هلذا  ..يف العضالت واملفاصل وغري ذلك الكثري وآالم
فقد استمرت املريضة يف تناوله وحتمل كل قرفه وآثاره اجلانبية رغبة ، الدواء اجلبار على اجلسم

ولكن كانت كل احملاوالت اليت قامت ا هذه املرأة قد باءت  ،منها يف احلصول على طفل
  .عبالفشل الذري

  فما فعلت معها؟: قلت
وهي أقل من املدة املقررة  ،فقط أسابيعولثالثة ، نظام الغذاء امليزانطبقت عليها : قال

أرقامه إىل  احلليب قد عادوقد سجدت هللا شكرا عندما رأيت هرمون  ..حسب الشيفرة القرآنية
ملرأة بطريقة محلت هذه اان حىت شهر إال ووما ه ،الطبيعية بعد سنوات طوال من االرتفاع

  .طبيعية
  فهل تلته الفتوح؟ ..لقد كان هذا أول فتح: قلت
واحدة  املستعصية تتعاىفوبدأت احلاالت املزمنة فقد  ..فتوح كثرية حبمد اهللا ..أجل: قال

زكام وال ،رشحوأصبحت أتعامل مع األمراض املستعصية مثلما أتعامل مع ال ،تلو األخرى
وحىت  ،ل شهور قليلة حنصل على شفاء تام يف معظم احلاالتفخالل أيام قالئل وخال ..بسيطال

أصبح املرض املزمن ال يشكل ، جبيث قد حتسنت بدرجة كبريةنراها احلاالت اليت مل تشف متاما 
  .معضلة ومنغصا على احلياةمعها 
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  فهل كانت تكلفة العالج شديدة على املرضى؟: قلت
فلم نكن حنتاج  ..جداا ورخيص، جدا سهالكان حصول الشفاء لقد  ..بالعكس ..ال: قال

بل مل  ،لدفع مئات األلوف من أجل عملية جراحية أو احلصول على عالج من بالد الواق واق
بأسعار باهظة ، استغالل من قبل التجار يف بيع مواد غذائية غريبة عن ثقافتنايكن هناك أي 

  .الثمن
هذه ف ،ريها خالفا ملن يرى حترميهاوغ لتحرمي اللحم واللنب والعسل والتمربل مل نر داعيا 

  .ونعمتهالذي ميثل جناحا فائقا عظيما بفضل اهللا ، األطعمة متثل لب هذا النظام الغذائي القرآين
فهل ذكرت يل األمراض اليت جربتم هذا النوع من العالج عليها، ورأيتم فاعلية هذا : قلت

  الدواء يف عالجها؟
والتهاب االنف التحسسي ، الربو املزمنك ،التنفسيمرا ض اجلهاز منها أ، هي كثرية: قال
التهاب القصبات و ،التهاب اجليوب املزمنةو، والتهاب اللوزات املتكرر عند االطفال، املزمن
  .الرشوحات املتكررة النامجة عن ضعف املناعةو ،النفاخ الرئويو ،املزمن

، لربوالكتني يف الغدة النخاميةمثل الورم املفرز ل ،مراض الغدد واالمراض االستقالبيةومنها أ
الداء السكري بنوعيه املعتمد على و، نقص نشاط الغدة الدرقيةو، زيادة نشاط الغدة الدرقيةو
متالزمة كوشينغ و ،اختالطات الداء السكريإىل  ضافةإ، نسولنينسولني وغري املعتمد على اإلاإل

حاالت العقم و ،هشاشة العظامو، ترقق العظامو ،النامجة عن زيادة الكورتيزول داخل اجلسم
اضطرابات الدورة و ،آالم الدورة الشهرية عند النساءو ،خصوصا تلك اليت من مصدر هرموين

  .الشهرية عند النساء
، احلاد واحلصى املتكررة يف احلالب والكلية ىمثل التهاب الكل ،الكلىمراض ومنها أ

  .والتهابات املسالك البولية املتكررة ،نواع قصور الكلية احلادأوحىت بعض ، متالزمة النفروزو
بعض و، وارتفاع كوليسترول الدم ،مثل ارتفاع ضغط الدم ،مراض القلب والشراينيومنها أ

  .وتصلب شرايني القلب، حاالت قصور القلب
وسرطانات العقد  ،نواع سرطانات الدمأبعض و ،مثل فقر الدم، مراض الدمومنها أ
  .اللمفاوية

وقد الحظنا  ،آ الم الظهر املزمنةو ،مثل التهاب املفاصل الرثياين ،لمراض املفاصومنها أ
  .الم املفاصل العامةآيف مرض الذئبة احلمامية اجلهازية و احتسن

وتساقط  ،والطفح اجللدي ،الشرىو ،واالكزميا ،كاحلساسية ،مراض اجللديةاألومنها 
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  .وبعض حاالت الصدفية ،بعض حاالت البهاقحىت  ،الشعر
والتها ب القولون ، والقرحة املعدية، مثل التهاب املعدة، مراض اجلهاز اهلضميومنها أ

  .بعض حاالت التهاب القولون التقرحيو،املتهيج
  .واليت ال جمال لذكرها كاملة ..مراضوغريها كثري من األ

  :ـ أصول الشفاء ٢
لغة  وتعلم أن، وأنت طبيب ..لقد ذكرت أنك اعتمدت أساسا على القرآن الكرمي: قلت

فكيف وجدت هذا يف القرآن  ..ال تتحدث إال باألرقام واملقاديرـ قدميه وحديثه ـ الطب 
  .إال أنه مل يبني مقاديرهاـ وإن ذكر األطعمة واألشربة ـ فإنه  ..الكرمي
فاهللا ، بل قد وجدت ما ذكرت يف القرآن الكرمي ..وال شك يف ما قلت ..صدقت: قال

أمل  ..أمهيته بشكل مفصل يف كثري من آياتهإىل  ويشري، داالعدد بشكل دقيق جيذكر  تعاىل
أمهية العدد إىل  ويشري يف آية أخرى ،)٩٤:مرمي(لَقَد أَحصاهم وعدهم عداً :تعاىلتسمع قوله 
   )٢٨من اآلية: اجلـن(وأَحصى كُلَّ شيٍء عدداً :تعاىل، فقال يف كل شئ

بدراسة إحصائية على األطعمة واملأكوالت واألشربة اليت ولذلك اعتقدت أنين إذا قمت 
  .ما فعلتهوهذا ، ذكرت يف القرآن الكرمي فإين سأحصل على شيء

  أم أنه جمرد غرام باملترادفات؟، أراك تفرق بني األكل والطعام فما سر ذلك: قلت
وف فاألكل هو كل ما يؤكل ويدخل اجل ،فرق كبري بني الطعام واألكلهناك  ..ال: قال

أي ميكن لإلنسان أن يعيش  ،أما الطعام فهو ما يقتات به ،مثل اخليار واجلزر واملكسرات وغريها
إذا عاشوا على  كما حدث مع أهل مصر يف عصر يوسف  ،لوحده ولفترات طويلة ،عليه

إذا كان يعيش  ومثلما حدث مع رسول اهللا ، وعلى احلنطة فقط سبعة أعوام متواصلة،احلنطة 
  .التمر واملاء ،املني على األسودينشهرين ك
فهل قمت بالدراسة اإلحصائية اليت ذكرا عن األطعمة واألكل الورادة يف القرآن : قلت

  وما استنتجت منها؟ ..الكرمي
جذر كلمة مثلها و ،بإحصاء جذر كلمة طعم يف القرآن الكرميـ أوال ـ قد قمت ل: قال

بالتمييز بني كلمة أكل مبعىن ي ذكرناه، مع قيامي على أساس الفرق الذ أكل يف القرآن الكرمي
واألكل اازي يف القرآن مثل أكل مال ، بأن يضع اإلنسان شيئا يف فمه ويأكله ،األكل احلقيقة

  .األوىلوقد رأيت هنا املفاجأة  ..وأكل الغنائم، اليتيم وأكل الربا
  فما رأيت؟ ..بشرتين: قلت
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أكولة اليت وردت يف القرآن الكرمي من متر وحب وعنب ثبت لدي أن كل املواد امللقد : قال
وغريها من كل املواد املأكولة اليت وردت يف القرآن الكرمي قد  ،وحلم وزيتون وأعناب وفواكه

  .يف القرآن الكرمي) مبعىن األكل احلقيقي ( وردت بتكرار جمموعه يعادل كلمة أكل ومشتقاا 
يف القرآن الكرمي مثل  تعاىلالطعامية اليت ذكرها اهللا وليس ذلك فقط فقد ثبت معي أن املواد 

خيرج الصدقة والزكاة  وهي نفسها اليت كان رسول اهللا ، التمر والعنب واللنب واحلب وغريها
كُنا نخرِج زكَاةَ الْفطْرِ إِذْ كَانَ فينا  : قال ، كما ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري منها

 ولُ اللَّهسر اا صاعص بِيبٍ أَوز نا ماعص رٍ أَومت نا ماعص ريٍ أَوعش نا ماعص امٍ أَوطَع نا مع
طأَق نا اليت وردت فيها يف القرآن الكرمي ، ١)مفعندما أحصيت هذه املواد الطعامية بتكرارا

  .قرآن الكرميكامال وجدت أا مطابقة لعدد كلمة طعم ومشتقاا اليت وردت يف ال
عندما أحصيت األشربة بتكراراا اليت وردت يف القرآن الكرمي مثل الزيت واخلل ومثل ذلك 

وجدت أا مطابقة متاما لعدد كلمة شرب ومشتقاا اليت  ،واللنب والزجنبيل والكافور وغريها
  .وردت يف القرآن الكرمي

ومشتقاا يف القرآن  )شرب  ( عندما مجعت عدد كلماتبل إنين  ..وليس هذا فقط
جمموع كلمة مجيعا مع عدد كلمة طعم ومشتقاا يف القرآن الكرمي وجدت أا تساوي ، الكرمي

  .أكل ومشتقاا يف القرآن الكرمي
  فما استنتجت من كل هذا؟: قلت
تشكيل نظام غذائي وهو ضروري ل، شديدةأن العدد ذو أمهية لقد استنتجت من هذا : قال

  .بق خالل فترة معينةكامل متكامل يط
  فإىل أين بلغ بك هذا االكتشاف؟: قلت
، لقد قمت بدراسات إحصائية يف القرآن الكرمي حول األطعمة واملأكوالت واألشربة: قال

  .ومنه استطعت أن أستنبط هذا العالج
  .وكيفية استعماله ..فحدثين عن هذا النظام الغذائي العالجي: قلت
، وهو مستنبط أساسا كل االنظمة الغذائية املعروفةالجي يفوق هذا النظام الغذائي الع: قال

والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ أَلَّا  :تعاىليات اليت يقول فيها اهللا فبعد اآل ،من القران الكرمي
 جاءت اآليات) ٩ـ  ٧:لرمحنا(تطْغوا في الْميزان وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط وال تخِسروا الْميزانَ

فقد قال اليت توضح امليزان الغذائي والذي يستعيد االنسان من خالله امليزان الغذائي الذي فقده 
                                                

  .الترمذي)  ١(
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والْأَرض وضعها للْأَنامِ فيها فَاكهةٌ والنخلُ ذَات الْأَكْمامِ والْحب ذُو الْعصف  :تعاىل
  )١٢ـ  ١٠:الرمحن(والريحانُ

يشمل كافة اخلضروات فقد احتوى هذا النظام على الفواكه، ومثار النخل، والرحيان، وهو 
  .كلتا هاتني اموعتنيإىل  نه يتبع يف تصنيفهأذ إ ةالنباتات العطريإىل  باإلضافة
 ..)دام اخلل نعم اإل  (:ساسية اخلل من حديث الرسول هذه العناصر األإىل  ضفتأو

اللنب الذي اختاره وأضفت  ..فيها شفاء من كل داءأن  لذكره وداء احلبة السأضفت و
  .سراء واملعراجليلة اإل الرسول 

نسان مبا فيها كمية العناصر املطلوبة كحاجة يومية لإلـ وبطريقة علمية ـ حسبت مث  
  .العناصر النادرة واالمالح والفيتامينات

  .رضىوقد فرقت فيه بني األحوال املختلفة لألصحاء وامل
  فهل هلذا النظام عالقة بالطاقة؟ ..لقد مسعتك تتحدث كثريا عن الطاقة: قلت
وكمثال على  ..اهلدف من هذا النظام هو استعادة الطاقة ..هناك عالقة وثيقة ..أجل: قال

عاجلت به فقد ، جسام وحىت النفوسطاقة األ ةالستعاد ١عطاء القمح املربعمذلك اعتمادي على إ
  .تئاببعض حاالت االك

  ؟مل القمح املربعم ..القمح املربعم: قلت
متكن العلماء من قياس هالة من املوجات الكهرومغناطيسية ذات الطاقة العالية لقد : قال

العناصر النادرة يف حبة القمح أن إىل  باإلضافة ..نربعمهاأن تظهر حول حبة القمح بعد 
مثَلُ  :تعاىلذلك، فقد قال إىل  آن الكرمي، وقد أشار القرعديدة بعملية الربعمة اضعافأتتضاعف 

ئَةُ حبة واللَّه الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة ما
يملع عاسو اللَّهاُء وشي نمل فاعضي)٢٦١:البقرة(   

كل عنصر من العناصر النادرة ينشط املاليني أن ثبت العلم احلديث أقد ف، هذاإىل  اإلضافةب
فبدون هذه العناصر ، دة التفاعالت احليويه يف اجلسمعواليت تعترب بدورها قا ،نزمياتمن اإل

النادرة تتوقف الكثري من االنزميات عن العمل وما يتبعها من توقف العداد هائلة من التفاعالت 
   .نسان اليت تؤثر بدورها على نشاطه وطاقتهاحليويه يف جسم اإل

                                                
ويكون بني القمح وبني الصفاية  ،وضع بعد نقعه يف صفايةمث ي... ساعة ١٢نقع القمح ملدة هي أن ي طريقة برعمة القمح)  ١(

... جيب رشه بعد كل فترة باملاءو... لكي ال يضربه املكيف فيربد وجيف بسرعة منشفة بيضاء وتغطية القمح بأطراف املنشفة
  .أيام ٤اىل  ٣يوضع يف الثالجة ويستخدم مبدة تتراوح من أن القمح وجيب  ىل يومني سينبتإبعد حوايل يوم ونصف و
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  فما هي املقادير اليت حتقق الفائدة يف هذا النظام؟: قلت
أما يف الربنامج الذي وضعته فقد  ،مالعق ٦اجلرعة القصوى لتناول القمح املربعم هي : قال

  .ملعقة ١٥رعة اليومية فأصبحت اجل ..يف اإلسالموضعتها ضعفني ونصف كما هي نسبة الزكاة 
وذلك ألين اعتقد أن املريض يكون حباجة أكثر للعناصر الغذائية النادرة واملوجودة يف 

خذْ من أَموالهِم  :تعاىلد قال قوفقد أصبح مريضا  ،وبسبب نقص هذه العناصر لديه ،القمح
فإذا اردنا تطهري أجسادنا مما تراكم فيها ، )١٠٣من اآلية: التوبة(صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها 

  .ما يطهر أجسامنا وينظفها )القمح املربعم   (فعلينا أن ناخذ من الطعام الطيب  ،من خبائث
  .فحدثين عن تفاصيل هذا النظام للمرضى واألصحاء: قلت
ستجد كل هذا يف صيدلية هذا املستشفى، وقد كلفت الصيدالين بشرح كل التفاصيل : قال

  .ملن أراد أن يعلمها
   :برنامج ازالة السموم الغذائيـ  ٣

هذه الصيدلية، فدلين على شيء أنتفع به إىل  لقد أخربين معلمي بعدم إمكانية ذهابنا: قلت
  .أهليإىل  إذا رجعت
  .سأدلك على كرت من كنوز الصحة: قال
  ما هو ـ زادك اهللا من فضله ـ : قلت
  .جسمك من كل السموم سأدلك على برنامج غذائي يطهر: قال
  .فال أظن أين شربت مسا ..؟!أي مسوم: قلت
  ؟هل نسيت ما قال لك جورج ..تلك السموم اليت متتلئ ا أغذيتكم: قال
  .وقد ندمت على كل ما اقترفته من أكل فيما سبق من حيايت ..ما نسيت ..ال: قلت
  .وزاركأفاستعمل هذا الربنامج ليطهرك من مجيع : قال
  األغية اليت يعتمد عليها؟ ما هي: قلت
جزر و، كـــرفس فما هي إال، ا أسواقكم وبساتينكمأغذية بسيطة متتلئ : قال
، ورق الـسلقو، ورق الــشــمـندرو، ورق اللــفتو، بــقـدونسو، سبانخ
، باذجنانوال، لفوفامل، قرعوال، يارواخل، ثوموال، بصلوال، فجلوال، الرشادو، اهلندباءواخلس و
  .بازالءوال، خضراألمص واحل، شمندروال، لفتوالقرنبيط والوف لفوامل

  فكيف أستعملها؟: قلت
أن جيب و، الربنامجتباع هذا اة أو مطبوخة قليالً أثناء ئتؤخذ هذه اخلضراوات ني: قال
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طعام من خل  مالعق، وثالث من القمح املربعم ملعقةمخسة عشر تناول يومياً ماال يقل عن ت
نصف ليتر أو أكثر و، نصف ملعقة صغريه من احلبة السوداء، وام من السمسمملعقة طع، والتفاح

نصف لتر أو أكثر ، ونصف ليتر أو أكثر من اخلضروات الطازجة، ومن عصري الليمون الطازج
، نصف لتر أو أكثر من اللنب الرائب مرتوع الدسم، ومن شوربة اخلضار املطبوخة طبخاً خفيفاً

إىل  وتضيف ..بعد تغليتها ممنوع للحوامل، وهو البابونجو، ل الزيزفونبعض النباتات العطرية مثو
  . يغسل الفضالت املطروحة عن اجللددافئا لليلياً  امحامهذه املآكل 

أنت تدفنين حيا ذا  ..؟ل عمريوكيف أسري على هذا الربنامج ط ..هذا كثري: قلت
  .األسلوب
مج غذائي ملدة حمدودة ال تتجاوز هو برنا ..؟ومن قال بأنك تلتزمه طول عمرك: قال
  . وهي األيام البيض، أيام يف الشهر أيام ٣إعادته يوماً واحد يف األسبوع أو  كوميكنأسبوعا، 
  ؟!التعلق ا دفإين شدي ..واخلضر والفواكه: قلت
سيصبح ف، ال حتب ألنك إذا أكلت ما، ال تأكل من اخلضروات أو الفواكه إال ما حتبه: قال

  .توازنك اخلاصوالفاً لطاقتكما أكلته خم
  .مل حتدثين عن السكر وامللح: قلت
   .ستخدم امللح البحري اخلاماستخدم الدبس الطبيعي، وبدل امللح ابدل السكر : قال
  فكيف أطبقه؟ ..عرفت هذا: قلت
  .ولئك املرضى وسأطبقه عليكأاجلس مع : قال
  .ء وكيف شاءمعلمي هو الذي يوجهين حيث شا ..؟وهل أنا ملك نفسي: قلت
فإذا ، أما إن قلت ذلك، فخذ هذه الورقة، فقد وضعت فيها برناجما بالوجبات اخلمسة: قال
  .فالتزمه، وانصحهم به، هلكأإىل  رجعت

  .١أعطاين ورقة سجل عليها هذا الربنامج الذي وضعته يف اهلامش
                                                

  :برنامج إزالة السموم)  ١(
  . قبل القيام من الفراش أو بعده مباشرة، ملعقة من خل التفاح يف كأس من املاء. ١ :الفطور

  . كأس من عصري الفواكه بدون سكر. ٢
  . مالعق من القمح املربعم) ٥. ( ٣
  . مغلي النباتات العطريةكأس من . ٤
  . ال مانع من فنجان قهوة. ٥

  . كأس من عصري الليمون حملي بالدبس. ١: الضحى
  . كأس من اللنب الرائب بدون قشطه. ٢
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  ـ العناصر واملركبات ٤
 .. مطعم عصري بألوانه وبريقهفالح يل ..سرت قليال أحبث عن مطعم من مطاعم الشفاء

فرأيت رجال شديد النشاط يدور على جمموعات من املرضى اجلالسني فيه، وهو  ..فدخلت إليه
هل أنت : فاقتربت منه، وقلت، يف حركته بينهم ال خيتلف عن النادل الذي يقدم الطعام للزبائن

  ؟نادل ذا املطعم
  ف ال تعرفين؟كي ..بل خبري تغذية مشهور ..بل طبيب به: قال
  .فليس يل كبري معرفة باألطباء ..؟من أنت: قلت
  .جون بريفا. أنا د: قال
   )الطعام الصحي  (أنت صاحب كتاب  ..عرفتك: قلت
  وحسيب أنك عرفت كتايب، فمن أنت؟ ..أجل: قال
  .أنا جمرد زائر هلذا املستشفى ..أنا لست شيئا: قلت
 ..لقد حذرم من فتح اال للسواح ..؟كيف هذا ..ال أعلم أنه فتح للسياحة: قال

   ..سيخربون الزهرة
  ؟أي زهرة: قلت

                                                                                                                                 
  ". على اخلالط " كأس من عصري اخلضروات . ٣
  . طبق شوربه خضروات. ٤
  . سلطه خضروات عليها ملعقة كبريه من السمسم. ٥

  . عق قمح مربعممخس مال. ١: الغداء
  . ملعقة طعام من خل التفاح يف كأس ماء. ٢
  ". حضرها طازجة " طبق من شو ربة اخلضار . ٣
  . سلطة خضروات طازجة مع نصف ملعقة صغريه حبه سوداء. ٤
  . كوب من اللنب الرائب. ٥

  . كأس من عصري الليمون. ١: العصر
  . كأس من عصري اخلضراوات. ٢
  . العطرية كأس من مغلي النباتات. ٣
  . كوب من اللنب الرايب. ٤
  ". اختياري " عصري فواكه . ٥

  . مخس مالعق من القمح املربعم. ١  :العشاء
  . ملعقة طعام من خل التفاح يف كوب ماء. ٢
  . شوربة خضار. ٣
  . سلطة خضار. ٤
 .كوب من مغلي النباتات العطرية. ٥
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  .أال تعرف أن هذا املستشفى ليس إال زهرة عجيبة من اهللا ا علينا: قال
لقد  ..لكن اطمئن أنا لست وحدي ..رأيتها يف أول زياريت هلذا املستشفى ..أجل: قلت

  .درسة السالموأنا تلميذ من تالميذ م ..جئت مع معلم السالم
  .ألقدم لك شيئا من الطعام فعلت، إن شئت أن جتلس ..مرحبا بك: قال
عهدي ببين قومك  ..كيف تتواضع كل هذا التواضع؟ ..ما أكرمك من طبيب: قلت
  .يتعالون
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة  (:أمل يقل رسول اهللا  ..ال تقل هذا: قال

   ١) سالم إذا فقهواخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإل
  .ال أحسبين إال أسأت إليك ..صدقت: قلت
   ما تأكل؟إىل  ما بك حىت أرشدك :قل يل ..ال عليك: قال
فأنا أحبث عن  ..بل جئت ألسألك عن العالج بالغذاء ..أنا مل آت هنا آلكل طعاما: قلت

  .الغذاء الذي جعل اهللا فيه الشفاء من العلل
فلن يتركين هؤالء املرضى حلظة دون تلبية ، لننتح جانبا فعلى اخلبري سقطت، تعال: قال
  .طلبام

  ؟هل تؤمن أنت وقومك جبدوى العالج بالغذاء: قلت
شذذت ، وبعد معاينيت ملعجزات العالج بالغذاء، ولكين ..هم عموما ال يؤمنون: قال

  .ما ذهبت إليهإىل  بل معي ثلة صاحلة ذهبت، ولست وحدي يف ذلك ..عنهم
  ؟الذي شذ بكم عن قومكمفما : قلت
   ..األمراض الدوائية: قال
  ؟ !ما األمراض الدوائية ..؟!األمراض الدوائية: قلت
وقد فتحنا هلذا النوع من األمراض قسما خاص  ..هي األمراض اليت تسببها األدوية: قال

دثها اليت حي :وتفسريها iatrogenic ، أو ما نطلق عليه بلغتنا األمراض الدوائيةأطلقنا عليه 
  .الطبيب

الطب الطبيعي إىل  العودةإىل  مجاعات طبية داعيةوقد نشأ ملواجهة هذا النوع من األمراض 
  .على منط الطب األبقراطي

  ؟أبقراط وأساليب أبقراط يف البحث عن خصائص األدويةإىل  فهل ستعودون: قلت
                                                

  .أمحد)  ١(
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لفحص عن اخلواص إعادة اإىل  فلذلك ندعوا، حنن منزج بني األصالة واملعاصرة ..ال: قال
من االعتماد على  العالجية للمواد اليت تعد غذائية باألساليب املخربية والتجارب الدقيقة  بدال

  .املذاق والرائحة واحلدس والقياس
  ؟فكيف تتعاملون مع األخالط ..هذا شيء مجيل: قلت
  .كما هو منهج الطب احلديثحتاليل اخلاليا، إىل  نعمدحتاليل األخالط بدل : قال
  .فأنتم جتمعون إذن بني خصائص الطب احلديث والقدمي: قلت
   ..وهلذا قدمت معي ذا الفأر ..أجل: قال

  ؟ !إنه اجلمال عينه ..ما أمجله ..انظر إليه: وقال، أخرج من جيبه فأرا أبيض
ألست يف مطاعم الشفاء، واألغذية ال حتتاج لتجارب  ..فما حاجتك إليه: قلت

  ؟ !علىاحليوانات
  .أحتاج إليه كثريا: قال
  ؟فيم: قلت
  .مث أطعمه ما أشاء من األغذية ألرى مدى عملها فيه، قد ألقحه مبرض من األمراض: قال
أو ينتفع مبا ال  ..فقد يتضرر مبا ال يتضرر به اإلنسان ..وليس إنسانا ..ولكنه فأر: قلت
  .ينتفع به
  .معي ولكين مع ذلك ال أرى نفسي خبريا إال إذا محلته ..صدقت: قال
  ؟فهل أذن لك أهل هذا املستشفى يف هذا: قلت
فالقاعدة عندهم هي البحث عن  ..مل أر يف حيايت أطيب من أهل هذا املستشفى: قال

  .الشفاء بغض النظر عن أساليب البحث عنه
  .فحدثين عن دور الغذاء يف الشفاء: قلت
  ؟أمل تقرأ كتايب: قال
  .نكولكين أريد أن أمسع م ..قرأته ..بلى: قلت
العوامل الوراثية، ومن أمهها  ..هناك عوامل عديدة تؤثر يف صحتنالقد ذكرت فيه أن : قال

  .ومنط عيشنا، نوع الرعاية الصحية اليت نلقاهاو، البيئةو
  ؟فما حمل الغذاء من هذه املنظومة: قلت
باملئة عن العوامل  ٥٠أن مظاهر منط العيش مسؤولة بنسبة تدل اإلحصائيات على : قال

ناتج هو يف الغالب بل  ..عن الوراثةقلما ينجم أن املرض وذلك يدل على  ..ؤثرة يف صحتناامل
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  .هو الذي يشكل الدور األساسي يف هذه األمناط احلياتيةالغذاء و ..اختيارنا لنمط حياتناعن 
  ؟ما هو املنطلق الذي انطلقت منه يف تأكيد دور الغذاء يف الصحة: قلت
ية أن اجلسم البشري يقوم على الدوام بتجديد نفسه، ففي كل من البديهيات الصح: قال

حلظة من كل يوم تبلى املكونات األساسية للجسم ليتم استبداهلا بأنسجة ومكونات كيميائية 
  .باملئة من كامل اجلسم كل سنة ٩٨وهكذا يتجدد حنو من  ..حيوية جديدة

و الركن األساسي من أركان فلذلك كان الغذاء ه ..وهذا التجديد ال يكون إال بالغذاء
  .الصحة

  أم أن له تأثريا عالجيا؟، فهل يقتصر دور الغذاء الصحي على الوقاية: قلت
إىل  باإلضافة، فهو يقي من التعرض لألمراض يف املستقبل ..بل له تأثري يف كال اجلانبني: قال

  .احلد من آثار املرض يف حال وقوعه
  .وينتفع به قومي، بهفحدثين من تفاصيل ذلك ما أنتفع : قلت
  .وإين أرى أا بدأت تؤثر فيه ..اعذرين، فقد أجريت جتربة على هذا الفأر: قال
  ؟فإىل أين أذهب ألتعلم من أصول الغذاء ما يدلين على أصول الشفاء: قلت
  .أولئك النفر الذين كنت أغذيهم، فقد علمتهم من العلم ما يغنيك عينإىل  اذهب: قال
  الطاقة ـ غذاء ١
والعالج الذي يقدم هلم، فقال أحدهم، ، اموعة األوىل، فسألتهم عن عللهمإىل  هبتذ

   ..حنن مرضى الطاقة: والطعام يف فمه
  ؟أأصابتكم إشعاعات الطاقة النووية: قلت
إىل  لقد فقدنا الطاقة اليت متدنا باحلركة والنشاط، فأصبنا بتوترات كثرية، فجئنا ..ال: قال

  .طاقتنا، ومنأل خزاننا بالوقود هذا املطعم لنستعيد
  ؟هناإىل  فما التوترات اليت أجلأتكم: قلت
اخنفاض مستوى إىل  وكلها ترجع ..كل واحد منا أصابه توتر خمتلف عن توتر زميله :قال

وقد فسر يل  ..عند االستيقاظ وعند العصرشديد تعب فأنا ـ مثال ـ أشعر ب ..السكر يف الدم
 ..على نوم مالئم قد تكون منخفضة جداً يف الصباح رغم حصويلا اليت أخزالطاقة ذلك بأن 

ألن ، وقد ينخفض عصراً، اهلبوط أثناء الليلإىل  أن مستوى السكر يف الدم مييلوسر ذلك هو 
مستوى إىل  مما يؤدي، اجلسم يستطيع غالباً التعويض عن ازدياد السكر يف الدم بعد الغداء

  .منخفض من السكر بعد بضعة ساعات
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أمل خفيف يف الرأس أو اهتياج يف حال تفويت وجبة أو و تعبأما أنا فأشعر ب: قال آخر
 االخفاق يف تزويد اجلسم بالوقود املالئم على أساس دوري مييلوقد فسر يل ذلك بأن  ..تأجيلها

أن التعب واألمل اخلفيف يف الرأس واالهتياج وسر ذلك هو  ..خفض مستوى السكر يف الدمإىل 
  .مصدر الوقود األساسيإىل  الة على تضور الدماغ واجلسمعوارض د

يستخدم الدماغ  وقد فسر يل ذلك بأن ..شاكل دورية يف التركيزأما أنا فأشعر مب: قال آخر
  .همشاكل يف عملفلذلك يؤثر فقدها يف حصول  ..نسبة كبرية من السكر يف الدورة الدموية

وقد  ..وحدة الطبع ، االحباطب بل ،زاج السيءشاكل دورية يف املأما أنا فأشعر مب: قال آخر
  .هذاإىل  أدتن اخنفاض مورد السكر يف الدماغ سبب تغيريات يف املزاج فسر ذلك يل بأ
 ..، خصوصاً احللوى واألطعمة النشويةبشكل عجيبالطعام إىل  توقأما أنا فأ: قال آخر

عي أن يطلب اجلسم األطعمة من الطبيفإنه حني ينخفض السكر يف الدم، وقد فسر يل ذلك بأنه 
  .اليت تطلق السكر بسرعة يف الدورة الدموية

  ؟فما عالقة الطعام بكل هذه احلاالت اليت ذكرمتوها: قلت
فمثلما حتتاج  ..الوقود األويل الذي تستخدمه أجسامنا لتوليد الطاقةهو الطعام : قال أحدهم

  .طعام البقاء جسمنا يعمل على ما يرامالإىل  حننحنتاج  كذلك، الفحم للبقاء مشتعلةإىل  النار
  الوقود؟إىل  فهل أنتم سيارات حتتاج: قلت
  .أنسيت تشبيه معلمك جسد اإلنسان بالسيارة: قال
حركة، وال إىل  لكين أعلم كيف يتحول الوقود يف السيارة ..نسيت ذلك ..أجل: قلت

  .طاقةإىل  أعلم كيف يتحول الطعام
اجلهاز إىل  بعد مضغ الطعام يدخلأخربنا معلم الطعام أنه  فامسع ملا نقول، فقد: قال أحدهم

املوجودة يف  اهلاضمةنزميات يتفكك تدرجيياً نتيجة املضغ وتأثري احلمض يف املعدة واإلف، اهلضمي
  .الدورة الدمويةإىل  معاء الدقيقة حبيث ميكن امتصاص املواد املغذية عرب جدار القناة اهلضميةاأل

  .الدمإىل  العصارة املهضومةفإذا وصلت هذه : قلت
فيما ، يضاًأيتم تفكيك املزيد من جزيئات الطعام هنا ، حيث الكبدإىل  تنتقل مبدئياً: قال

  .أشكال ميكن استخدامها لتخزين الوقود حول اجلسمإىل  تتحول جزيئات أخرى
  ؟يف الكبدالطعام ة وبعد أن تنتهي معاجل: قلت
  .حيث تدعو احلاجة اليه يف اجلسمإىل  يذوب يف الدورة الدموية لينتقل: قال
  كيف حيدث ذلك؟: قلت
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  أال تسمع باأليض؟ ..باأليض: قال
  .ولكين ال أعلم حقيقته ..بلى: قلت
وهي ، األيض هو العملية اليت حيترق وفقها الطعام مع األوكسيجني لتوليد الطاقة: قال

لكل منها قدرة على ، اليامن عدة مليارات من اخليتألف اجلسم ف، حتدث عموماً ضمن اخلاليا
، ولكي تعمل بفاعلية ..وتعريضها لتفاعالت كيميائية تولّد الطاقة، امتصاص جزيئات الطعام

  .من املواد املغذيةات خمتلفة جمموعإىل  حتتاج هذه التفاعالت
كما حيصل بالنسبة حملرك  ..فلنفرض أن بعض هذه املعاجلات مل تتم بطريقة صحيحة: قلت

  .ال يستطيع االنتفاع بالوقودالسيارة حني 
 ..يتعطل توليد الطاقة يف اجلسم قد من هذه العمليات األساسيةعملية أي إذا أخفقت : قال

إبقاء األنظمة املولّدة للطاقة قيد العمل الصحيح مرتبط بصحة الوظائف اهلضمية والدموية  ألن
  .والكيميائية واحليوية ضمن اجلسم

  ت األساسية اليت متدكم بالطاقة؟فما املكونا ..عرفت هذا: قلت
نسب هذه املكونات األساسية هي اليت و..اتن والربوتينووالدهالسكريات : ثالثة: قال

  .اجلسمإىل  جتعل الطعام مصدراً جيداً أو رديئاً للطاقة بالنسبة
ولكين أريد التعرف على األطعمة اليت تتناولوا  ..حصون اجلسدعرفت هذا يف : قلت

  .تساهم يف عالجكم واليت ..هنا
وهي حتتوي  ..هناك أربع فئات أساسية من األطعمة املهمة للحافظ على إطالق الطاقة: قال

بسبب احتوائها على مواد مغذية تؤدي دوراً أساسياً يف العمليات ، جيدةنوعية وقود على 
  . الداعمة النتاج الطاقة ونشاط اجلسم

  فما األول منها؟: قلت
البوتاسيوم غناها بإىل  فهي من أفضل مصادر السكريات، باإلضافة، ةالفاكهة الطازج: قال

املياه اليت تؤدي دوراً أساسياً يف كل عمليات ، وغناها باملعدين املهم لعمل األعصاب والعضالت
 .اجلسم تقريباً

تطلق وهي  ..طاقة من اجلسملذلك أي وال تستنفد ، سهلة اهلضمفهي ، باإلضافة ذلك
  .ء يف الدورة الدموية، مما يساعد يف احلفاظ على استقرار السكر يف الدمالسكر عموماً ببط

ويكفيه شرفا أن ذكر يف القرآن الكرمي يف أحد عشر موضعا كلها  ..هذا طعام طيب: قلت
فيها فَاكهةٌ والنخلُ ذَات  :، وقوله)٣١:عبس(وفَاكهةً وأَباً :تعاىليف اجلنة ما عدا قوله 
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  )١١:الرمحن(مامِالْأَكْ
ونسأله مزيد ، فقد أذاقنا من فضله يف الدنيا، صدق اهللا عظيما، واحلمد هللا رب العاملني: قال

  .فضله يف اآلخرة
  ؟فما الطعام الثاين: قلت
فهي مصدر ال سيما اخلضار الشعرية مثل البطاطا واجلزر واللفت، ، اخلضار الطازجة: قال

  .طاقة يف اجلسمىل إ فوراًجيد للسكريات اليت تتحول 
غنية بالكلسيوم واملغرتيوم وتؤدي وهي  وهناك خضار أخرى ـ مثل اخلضار اخلضراء ـ

غنية بالبوتاسيوم املعدين الذي يؤدي دوراً وهي  ..دوراً مهماً يف وظائف األعصاب والعضالت 
 .غنية باملياه الضرورية لكل عمليات اجلسم، وأساسياً يف وظائف األعصاب والعضالت

مما يساعد يف احلفاظ ، تطلق السكر ببطء يف الدورة الدمويةو، سهلة اهلضمأا إىل  اإلضافةب
 .على استقرار السكر يف الدم

غنية باحلديد ومحض الفوليك ) خصوصاً اخلضار اخلضراء ( بعض اخلضار زيادة على أن 
  .الضروريني لتكوين اخلاليا احلمراء يف الدم

  فما املصدر الثالث؟: قلت
مما ، تطلق السكر عموماً ببطء يف الدورة الدموية، فهي احلبوبوالنشويات الكاملة : لقا

اليت تؤدي دوراً يف  بغنية بالفيتامينات وهي  ..يساعد يف احلفاظ على استقرار السكر يف الدم
غنية بالكروم الضروري أليض السكر واستقرار وهي  ..طاقةإىل  التفاعالت اليت حتول الطعام

  .غنية باحلديد ومحض الفوليك األساسيني للتكوين اخلاليا احلمراء يف الدموهي  ..يف الدمالسكر 
  فما املصدر الرابع؟: قلت
تطلق وهي كسابقاا ، السكرياتحتتوي على نسبة عالية من ، فهي اللوبياء واحلبوب: قال

كما ، السكر يف الدممما يساعد يف احلفاظ على استقرار ، السكر عموماً ببطء يف الدورة الدموية
  .طاقة يف اجلسمإىل  الالزمة لتحويل الطعام بغنية بالفيتامينات أا 

  ؟ومن هم ..عرفت أصدقاء الطاقة، فهل هلا من أعداء: قلت
هناك أطعمة مشهورة بقدرا على امتصاص الطاقة من اجلسم، وأبرزها القهوة : قال

  .والشاي والشوكوالته واملرطبات والسكر
  .ت خطر هذ النوع من الغذاء من قبلعرف: قلت
هلا أثر مماثل و، الشوكوالته حتتوي على مواد شبيهة بالكافينيواعلم بأن  ..عرفت فالزم: قال
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  .يف اجلسم
  .خاصة طاقة التركيز ..مادة الكافيني حتسن مستويات الطاقة يف اجلسمولكن : قلت
جيد شاربو القهوة حيث  ..دفترة من الوهن املتزايإىل  هذا التحسن يفضي الحقاً: قال

والشاي واملرطبات أم باتوا يعتمدون على مستوى معني من استهالك الكافيني للحفاظ على 
مشاكل يف خفقان القلب وقلق إىل  وقد يؤدي االفراط يف استهالك الكافيني ..مستويات طاقتهم

  . وأرق
  ؟األطعمة واملشروبات السكريةو: قلت
واملشروبات الغنية بالسكر، مثل املرىب والبسكويت واحللوى إن استهالك األطعمة : قال

  .واملرطبات يؤثر سلباً يف مستويات الطاقة
االفراط يف التعويض إىل  فهذه األطعمة ترفع بسرعة مستوى السكر يف الدم مما يدفع اجلسم

فتنجم الحقاً مشاكل يف اخنفاض مستوى السكر يف الدم واخنفاض مستوى الطاقة ، عن ذلك
قد يتلف السكر املواد املغذية اليت تؤدي دوراً أساسياً يف ، وعلى املدى الطويل، لعقلية واجلسديةا

  .توليد الطاقة يف اجلسم
  :ـ غذاء العظام ٢

والعالج الذي يقدم هلم، فقال أحدهم، ، جمموعة أخرى، فسألتهم عن عللهمإىل  ذهبت
   ..حنن مرضى عظام: والطعام يف فمه

  وما عالقتها باألغذية؟ ..كمما ا عظام: قلت
  .صحيةالنشطة وشرط من شروط احلياة الالعظام واملفاصل الصحية أال تعلم أن : قال
  .ولكين أتساءل عن سر عالقة العظام وأمراضها بالغذاء ..أعلم هذا: قلت
األولية اليت تتألف  فالغذاء هو املادة ..؟العظام كسائر اجلسم تتكون من الغذاء تأليس: قال

سهم يف منو العظام خالل الطفولة واحلفاظ على قوة العظام واملفاصل يف فلذلك ي، ها العظاممن
  .سن النضج
  فلم أصبتم مبا أصبتم به من أدواء؟: قلت
السكر لذلك أسباب كثرية منها مثال أنا أفرطنا يف أكل بعض أعداء العظام، ك: قال

من خطر ضعف العظام وترققها  ، وزادعظامعلى احملتوى املعدين لل ىقضفقد واملشروبات الغازية 
  .الحقاً

  ؟عرفت أعداء العظام، فمن أصدقاؤها: قلت
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األكثر أمهية يف تكوين فهي املواد  املغرتيومولكلسيوم املواد الغذائية احملتوية على ا: قال
وهناك العديد من  ..ن للكلسيوماجيدان مصدرفهما ، احلليب واألجبانومن أمثلة ذلك  ..العظام

وبذور  ،ومثار البحر، اخلضار اخلضراء، والسردينكألطعمة الغنية بالكلسيوم واملغرتيوم، ا
   .السمسم

نوع من التهاب املفاصل الناجم عن تراكم ، وهو اء املفاصلأنا مصاب بد: قال آخر
  .احلمض البويل يف اجلسم

  كيف ذلك؟: قلت
صبع األذلك عادة يف ويكون ، ميكن أن تتجمع بلورات احلمض البويل يف مفصل: قال

  .أمل حاد والتهابإىل  ذلكؤدي يو، الكبري
  وما عالقة دائك بالغذاء؟ ..فما عالقتك ؤالء: قلت
، أما عالقة مرضي بالغذاء، فهي عالقة وطيدة ..مرضي يصنف يف أمراض العظام: قال

   .على مواجهة تأثري احلمض البويل يف اجلسمتساعد الفاكهة واخلضار الطازجة ف
  هؤالء أصدقاء املفاصل، فمن أعداؤها؟: قلت
اللحم ومثار البحر والبازيال ك كل األطعمة احملتوية على تركيز عايل من البيورين: قال

  .والفاصولياء واللحوم العضوية مثل الكبد والكلى
   ..ترقق العظامأما أنا فمصاب بداء : قال ثالث

  ما ترقق العظام؟: قلت
 ..خصوصاً يف العمود الفقري والوركنيلها سهلة الكسر، هو ضعف العظام ضعفا جيع: قال

يشيع لدى النساء أكثر وهو  ..حني يتفكك نسيج العظم بسرعة أكرب من تكونهبه يصاب املرء و
أحد اهلرمونات وهو ، غالباً باخنفاض مستوى األستروجنيعندهن وهو مرتبط ، من الرجال

  .اجلنسية األنثوية بعد انقطاع دورة الطمث
  ؟فكيف حيال بني العظام والترقق :قلت
فكلما كانت عظامك أقوى يف مرحلة ولكنه عمل يبدأ من الشباب،  ..هذا ممكن: قال

  .الشباب، ازداد احتمال االحتفاظ ذه القوة الحقاً
  فما هي األطعمة احلائلة بني العظام والترقق؟: قلت
ظام، فيما تقوم أطعمة أخرى قادرة فعالً على زيادة تقهقر العالبعض األطعمة هناك : قال

السكر  أما األعداء، فيشكل ..بتزويد اجلسم باملواد املغذية األساسية لتكوين عظام صحية
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معدل فهي تسارع يف ، والتدخني أمههاواملشروبات الغازية املبالغة يف أكل اللحوم احلمراء و
  .فقدان الكلسيوم من العظام

أي الكلسيوم واملغرتيوم، ، ملغذية املقوية للعظاماملواد اأما األصدقاء، فهي من عرفت من 
  .تشمل اخلضار اخلضراء والسردين واالسقمري ومثار البحر وبذور السمسموهي 

فقد أشارت الدراسات أن التمارين الناعمة هذا كله هناك التمارين الرياضية، إىل  باإلضافة
إىل  ٢٠ من  املشي اليوميمثل ذلك ، وختفف من تقهقر العظام، ال بل إا تزيد من كثافة العظام

  .يساعد يف تقوية العظام، فإنه دقيقة ٣٠
  :ـ غذاء الشباب ٣

والعالج الذي ، جمموعة أخرى، وقد كانوا شبابا يافعني، فسألتهم عن عللهمإىل  ذهبت
هنا إىل  حنن لسنا مرضى ـ حبمد اهللا ـ ولكنا جئنا: يقدم هلم، فقال أحدهم، والطعام يف فمه

  .مبا حيفظ لنا شبابنالنتزود 
إن اهللا تعاىل مل يرتل داء إال أنزل له الشفاء إال  (:أمل يقل ، وهل الشباب حيفظ: قلت

   ١) فعليكم بألبان البقر فإا ترم من كل الشجر، اهلرم
فذلك ليس لنا، فقد قال  ..حنن ال نسعى ألن حنذف سن الشيخوخة من أعمارنا: قال

أَرذَلِ الْعمرِ لكَي ال يعلَم بعد علْمٍ شيئاً إِنَّ إىل  م ثُم يتوفَّاكُم ومنكُم من يردواللَّه خلَقَكُ :تعاىل
يرقَد يملع اللَّه)وحىت ال ، ولكنا نسعى للتخفيف على شيخوختنا حىت ال تبكر ..)٧٠:النحل

  .تؤذينا
  ؟ما دلكم على سبل تفاديها فهل عرفتم من أسباب الشيخوخة ..صدقتم: قلت
ـ خصوصاً ـ وتركز األحباث األخرية  ..هناك دراسات مهمة وكثرية يف هذا اال: قال

تتولد غري املستقرة يف اجلسم أثناء ، وهي على دور اجلزيئات املدمرة املعروفة باجلذور احلرة
 . شيخوخةالعمليات اليت تولّد الطاقة، وهناك دليل على وجودها يف خضم عملية ال

  ؟يف الشيخوخةفما تأثري هذه اجلذور : قلت
إىل  مما يؤدي، ميكن أن تسبب اجلذور احلرة حدوث خلل يف اجلسم، على مر السنني: قال

  .والظواهر اخلارجية للشيخوخة اتازدياد القابلية ملختلف االضطراب
مرض القلب إىل  مما يعرض اجلسم، من آثار اجلذور احلرة تلف جدران اخلاليا: قال آخر

تلف جيين واستعداد حمتمل إىل  تلف اآللية الداخلية للخاليا مما يؤديومنها  ..والسكتة الدماغية
                                                

 .ووافقه الذهيب ،صحيح :احلاكم وقال)  ١(



 ٠

وتزايد خماطر  استعداد أكرب لاللتهاب، إىل  اخنفاض وظيفة املناعة مما يؤديومنها  ..للسرطان
 ت يف اجللد مما يؤديتلف الربوتيناومنها  ..السرطان وااللتهابات مثل التهاب املفاصل الرثياين

  .فقدان قدرة اجللد على املط وازدياد جتاعيده إىل 
  ؟فما الذي ينقذنا من هذه اجلذور اخلطرية: قلت
 ..للتعاطي مع اجلذور احلرةبطرق عديدة اجلسم لقد زود اهللا ـ بفضله وكرمه ـ : قال

  .حلرة يف اجلسمفاجلزيئات اليت تعرف باملواد املقاومة للتأكسد ميكن أن تتصدى للجذور ا
تتحدد الشيخوخة لدرجة معينة بالتوازن النسيب بني اجلذور احلرة واملواد املقاومة  هكذاو
فكلما ازدادت نسبة املواد املقاومة للتأكسد على اجلذور احلرة بطأت عملية ، للتأكسد
  .الشيخوخة
  ؟فأين جند كنوز هذه املواد الثمينة: قلت
واملواد الكاروتينية مثل البيتا ـ  أ الفيتامني :قاومة للتأكسدمن أبرز املواد املغذية امل: قال

، تؤدي دوراً أساسياً يف محاية الرئتني واجللد، وهي كاروتني هي مواد حمتملة مقاومة للتأكسد
 الربتقال األخضر والفاكهة واخلضار الصفراء مثلو ، الكبدو، زيوت كبد السمك مصادرهاومن 

  .وغريها ..محر واألصفر واألخضر واملانغا واملشمشاجلزر والشمام والفلفل األ
الربتقال ، ومن مصادرها هو مادة قوية مقاومة للتأكسد وتعزز املناعة جالفيتامني ومنها 

 .وغريها ..والكريب فروت والليمون والزبيب والفلفل األمحر واألصفر واألخضر
تؤدي دوراً أساسياً  وهي ..ةهو مادة مقاومة للتأكسد ومعززة للمناعهـ والفيتامني ومنها 

الزيوت النباتية، واملكسرات واللوز والبذور ، ومن مصادرها دون مرض القلباحليلولة يف 
  .واحلنطة

هو مادة قوية ومقاومة للتأكسد تساعد يف التخفيف من خطر االصابة و، السيلينيومومنها 
والزبدة والفاكهة احلمضية اللحم واللحوم العضوية، والسمك واحملار ، ومن مصادره بالسرطان

  .واألفوكادو واالجاص واحلبوب الكاملة
  :القلبـ غذاء  ٤

والعالج الذي يقدم هلم، فقال أحدهم، ، جمموعة أخرى، فسألتهم عن عللهم إىل  ذهبت
  .القلب ىمرضحنن : والطعام يف فمه

نوية وهي مع، ولكن كيف تعاجل األمراض القلبية ..وهل هناك من مل ميرض قلبه؟: قلت
  .ال أحسب أن الغذاء جيتث جذور احلسد، وال أحسبه قادرا على طأطأة رأس الكرب ..بالغذاء
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حنن ـ حبمد اهللا ـ قد رزقنا السالمة من هذه الناحية، وإال ملا كنا هنا، ولكنا  ..ال: قال
  .نقصد أمراضا ترتبط بذلك العضو الصنويري الذي جيثم على يسار صدورنا

وهو  ..فال أعلم إال أنه أكرب مضخة ألعقد شبكة ..؟ما الذي أصابه ..القلب احلسي: قلت
  .من الدقة يف الصنع ما جيعله أطول املضخات عمرا

ولكن تقصرينا يف حفظه والتعامل  ..هو من نعم اهللا العظمى على عباده ..هذا صحيح: قال
من األسباب  أال تعلم أن أمراض القلب ..ومل جيرنا وحدنا ..متاعب كثرية إىل  معه جرنا

اآلن ولكنه ، بأن مرض القلب ذكوري أساساًوقد كان يظن  ..؟للوفاة يف العامل املتقدم ةالرئيسي
باملئة من  ٢٥وقد قالت منظمة الصحة العاملية أن  ..للرجالهو القاتل األول للنساء كما هو 

إىل  زى أساساًمليون شخص، تع ١١واليت تطال ، الوفيات اليت حتدث سنوياً يف اتمع الغريب
  .مرض القلب

  فما سر كل هذه األعداد اهلائلة من املرضى؟: قلت
أمناط املعيشة اليت خيتاروا، واليت يشكل الغذاء جزءا إىل  أكثر هذه احلاالت تعود: قال

ومن  ..دون مشاكل القلب احليلولةتؤكد إمكانية الكثرية األدلة بل قد وردت  ..رئيسيا فيها
  .لتتناسب مع صحتهت يف عادات األكل إجراء تعديالأمهها 

  .ففسر يل بعض ذلك ليطمئن قليب ..هذا خرب سار: قلت
، مضخة عضلية، حبجم القبضة تقريباًفهو  ..لتعرف ذلك ال بد أن تعرف ما هية القلب: قال

تقضي مهمته بضخ الدم حول اجلسم حبيث ميكن ، وموجود يف وسط الصدر بني الرئتنيوهو 
األعضاء إىل  ينتقل الدمو ..كل جزء منهإىل  اسية مثل األوكسيجني واملواد املغذيةنقل املواد األس

   .القلب يف أوعية امسها األوردةإىل  عرب أوعية امسها الشرايني ويعود
ولكين  ..وأعرف أن هذه األوعية الناقلة هي أعقد شبكات العامل ..أعرف كل هذا: قلت

  .أسأل عن عالقة أمراض القب بالغذاء
  .فاألمور تعرف من أبواا ..فال تستعجل، سيأتيك اخلرب: لقا

  .فادخل من أي األبواب شئت: قلت
 مناستثناءاً ليس القلب فإن مورد دم، إىل  حيتاجكل عضو ونسيج يف اجلسم مبا أن : قال

يتم تزويد عضلة القلب بالدم احملتوي على األوكسيجني بواسطة ثالثة ولذلك  ..هذه القاعدة
تبقى اجللطة الدموية كل ما هو الزم ، ويف حال انسداد أي من هذه األوعية، اجيةشرايني ت

نتيجة مثل هذا االنسداد يف شريان تاجي، مما إال لنوبة القلبية وما ا ..الكمال انسداد الشريان
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  .ازداد خطر املوت، وكلما ازدادت مساحة التلف ..يسبب موت عضلة القلب
اآلن مل أمسع حديثا عن فاكهة أو خضر أو إىل  لكين ..وبورك فيك، فهمت كل هذا: قلت

  .دهون أو سكريات
بعد أن عرفت هذا سنحدثك عن أسباب أمراض القلب الغذائية، وهي ترتبط أساسا : قال
  .مبا ذكرنا
  فما هي هذه األغذية اليت تعادي القلب؟: قلت
  .والسكريات، وامللح، الدهون: أمهها وأخطرها ثالثة: قال
  .ين عن الدهونفحدثو: قلت

حول اجلسم ينتقل الدهن أال تعلم أن  ..أنا سأخربك عنها، فعليت بسببها: قام أحدهم، وقال
الكوليسترول يف الدم هو السبب الرئيسي وراء نشوء مرض وارتفاع يف شكل كوليسترول، 

  .القلب
  وهل لذلك من عالمة؟: قلت
ارتفاع مستوى يعرف  يستطيع أنمهما كان عمره أو جنسه أو عرقه ال أحد : قال

قياس مستوى وهلذا يستدعي األمر  ..إذ ال إشارات منذرة بذلك هالكوليسترول يف دم
  .فبدونه ال تعرف نزوله وال ارتفاعه، الكوليسترول يف الدم

  فهل للغذاء تأثري يف ختفيض الكوليسترول؟: قلت
صابة مبرض خطر اإل، وقد خيفف ذلك اهختفيض مستوبل له دور أساسي يف  ..أجل: قال

   .القلب على املدى الطويل
  ؟من أين يأيت؟ وكيف يعملالكوليسترول فحدثين عن هذا : قلت
ميكن أن يتولد الكوليسترول املوجود يف اجلسم داخل الكبد، أو ميكن أن ينبع من : قال

الدورة إىل  وينتقل من مث ،يتفكك يف األمعاء، عند تناول الدهنف ..الغذاء يف شكل دهن
، قبل نقله حول اجلسم )التوضيب  (إىل  حيتاجفإنه الدهن ال يذوب يف اجلسم ومبا أن  ..ةالدموي
لذلك يتم تغليف جزيئات الدهن بالربوتني للحصول على رزم بالغة الصغر امسها الربوتينات و

  .الدهنية
  فما وظيفة هذا النوع من الربوتينات؟: قلت
( الربوتينات الدهنية العالية الكثافة  :نيةهناك نوعان أساسيان من الربوتينات الده: قال
HDL  ( والربوتينات الدهنية املنخفضة الكثافة )LDL .(  
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فيساعد يف ختلص اجلسم من الدهن من خالل إنتاج الصفراء يف اجلهاز  ، األول أما
  )الكوليسترول اجليد  (ولذلك يقال عنه إنه للثاين، مضاد  اأثرله ويبدو أن  .اهلضمي

 ..منها الشرايني التاجية والدماغية ،ينتقل حول اجلسم ويترسب يف أماكن خمتلفة، فاما الثاين
الكوليسترول  (يؤدي دوراً أساسياً يف نشوء انسداد الشرايني ولذلك يقال عنه أحياناً إنه وهو 

   .)السيء 
  فما هي اآلثار السيئة اليت حيدثها هذا الكوليسترول السيء؟: قلت
التراكم إىل  متيل الرواسب الدهنية، ويات الكوليسترول السيء يف الدمعند ارتفاع مست: قال

إىل  متيل وهي، )تصلبات الشرايني  (يطلق على هذه الترسبات الدهنية اسم ، ويف الشرايني
  .ويشجعها على ذلك اضطراب تدفق الدم، التكون عند تفرع الشريان

حتد من أن تزود عضلة القلب، ميكن  اليتوغري أن التصلبات احلادة يف الشرايني التاجية، 
كما أن وجود التصلبات يشجع ، أمل صدري يعرف باخلناق الصدريإىل  تدفق الدم مما يؤدي

  .على تكون اجللطات الدموية
  فهل كل الدهون له هذا التأثري اخلطري؟: قلت
األحادية الدهون املشبعة، والدهون  :ثالث فئات أساسيةإىل  الدهونوهلذا تقسم  ..ال: قال

  .غري املشبعة، والدهون املتعددة غري املشبعة
  فما هي الدهون اليت ترتبط ا أمراض القلب؟: قلت
  .باألطعمة الغنية بالدهون املشبعةأساسا مرض القلب مرتبط : قال
  فأين جندها؟: قلت
مثل اللحم والبيض واألجبان والقشدة واحلليب الكامل  ،منتجات احليواناتيف : قال
  .كما أن أطعمة مثل الشوكوالته واحللوى والبسكويت غنية أيضاً بالدهون املشبعة، دةوالزب

هل هلا عالقة ما بأمراض الدهون األحادية غري املشبعة والدهون املتعددة غري املشبعة و: قلت
  القلب؟
يرى العديد من العلماء أن الدهون األوىل قادرة على محاية اجلسم من هذه بل  ..ال: قال

  .لةاحلا
  فما هي مصادر هذه الدهون الصديقة؟: قلت
  هي ما نتناوله اآلن؟: قال
  وما تتناولون؟: قلت
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  .وأمهها الزيت املبارك ..أحادية غري مشبعة اتشمل دهونأغذية : قال
: النور(يوقَد من شجرة مباركَة زيتونة  :فيه تعاىلالذي قال اهللا  ..زيت الزيتون: قلت
  )٣٥ةمن اآلي
يعتقد أن االستهالك الكبري لزيت الزيتون يف منطقة البحر األبيض وهلذا  ..أجل: قال

  .املتوسط هو أحد أسباب اخنفاض معدالت مرض القلب يف تلك البلدان
  ؟الدهون املتعددة غري املشبعةو: قلت
جندها يف السمك، وهي املكون األساسي للزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس : قال

  .زيت السمسم وزيت بذور العنبو
  شاة؟إىل  أحتولت؟ ما هذا: رأيت أحدهم يأكل خنالة شوفان، فسألته

 ىأفقد ر ..تخفيف من كوليسترول الدمدورا يف النخالة الشوفان فقد ثبت أن ل ..ال: قال
وقد أشارت ، أن خنالة الشوفان هلا أثر يف ختفيض كوليسترول الدم ١٩٦٠بعض العلماء منذ عام 

، أن خنالة الشوفان بالغة األمهية يف ختفيض مستويات الكولستريول يف الدمإىل  دراسات العلميةال
غرامات من خنالة الشوفان كل يوم قادرة على خفض مستوى  ٥وأظهرت النتائج أن 

  .باملئة ٥الكوليسترول لغاية 
  .حدهوهذه النسبة أكرب من كل ما يستطيع الغذاء املنخفض الكوليسترول إجنازه لو

بل  ..فلن يكلفهم الشوفان شيئا ..ما أكثر نعم اهللا على الفقراء البسطاء ..ما شاء اهللا: قلت
  .إنه سيجعل األغنياء يف درجة واحدة مع الفقراء

يأىب اهللا أن يرفع شيئا إال وضعه، فقد رأيت بعض األغنياء يضحك على كسرة : قال
  .املاعزومل ألبث حىت رأيته يأكل أكل الغنم و ..الفقراء

  ماذا تفعل؟ ..رويدك يا رجل: فقلت، تفاحة بشغفرأيت آخر يلتهم 
  .آكل دوائي: قال
  .ال أراك تأكل إال تفاحا ..أي دواء: قلت
  .فهو دوائي الذي أنزله اهللا لشفائي: قال
  فمم تعاين؟: قلت
   ..من الكوليسترول: قال
  فلم مل تأكل الشوفان؟: قلت
  .ذلك قد جعلته لإلفطار: قال
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  فهل للتفاح فائدة يف العالج من الكوليسترول؟: قلت
أكل أن لقد وجد يف دراسة أجريت من قبل االيطاليني وااليرلنديني والفرنسيني  ..أجل: قال

  .تفاحتتني أو ثالث تفاحات يومياً خيفض كولسترول الدم
  ما سر ذلك؟: قلت
  . ترسبات الكولسترولالقشرة اخلارجية للتفاح غنية مبادة البكتني اليت تزيل ألن : قال
  أم استنتاج استنتجته؟ ،أهذا علم علمته: قلت
فوائد التفاح إىل  أشارت عدد من الدراسات الغربية مؤخرافقد  ..بل علم علمته: قال

ولكن الباحثني يف املعهد القومي لعلوم الفاكهة  ..الصحية إال أن اليابانيني مل يتقبلوا تلك النتائج
وهي حوايل ، جرام ٤٠٠متطوعا أن تناول  ١٤اسة حديثة أجريت على يف اليابان أكدوا يف در

  .تفاحتني يوميا يسهم يف ختفيض معدل الكولسترول يف الدم
وأظهرت النتائج اخنفاضا يف ، فقد تناول املتطوعون تفاحتني يوميا وملدة ثالثة أسابيع

   .% ٢١إىل  الكولسترول بنسبة وصلت
يف  Cإن التفاح يزيد نسبة فيتامني : رئيس فريق البحثوقال الربوفيسور ركبيتشي تاناكا 

   .الدم بصورة ملحوظة
وكان اليابانيون يعتقدون لفترة طويلة أن تناول التفاح غري صحي، وأن الفواكه احللوة 

  . بشكل عام تؤدي الرتفاع نسبة الدهون
التفاح  أن يفال شك فإنه  ..ال زالت يف مهدها إال أنه مع ذلكواحلقيقة أن هذه الدراسة 

  .وخصوصا تفاحة على الريق، من أفضل الفاكهة
  أثر السكر يف القلب؟إىل  فهل سننتقل: قلت
وقبل أن تذهب إليهم امسع هذه النصائح  ..سيحدثك عنه إخواننا من مرضى القلوب: قال

  .اليت تكتب مباء الذهب
بالدهن أكثر من  واللحم األمحر غين ..امتنع عن تناول كل الدهون الظاهرةأما األوىل ف

الدجاج، مع استثناء واحد هو حلم الغزال املهرب نسبياً مقارنة مع بقية اللحوم احلمراء املستخرجة 
  .من الغنم والعجل
فدهن الدجاج يتجمع يف اجللد ، مكانتناول الدجاج بدل اللحم األمحر عند اإلوميكنك أن ت

  .حرص دوماً على نزع هذا اجللداولذلك ، عادة
فاألمساك الزيتية مثل الرنكة واالمسقري والتونة ، تناول املزيد من السمكن توميكنك أ
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  .والترويت غنية بالدهون غري املشبعة اليت حتمي من مرض القلب
  هذه النصيحة خاصة باللحوم، فما الثانية؟: قلت
استهلك باعتدال البيض ومشتقات احلليب مثل اجلبنة واحلليب الكامل الدسم والقشدة : قال

مثل احلليب نصف املقشود أو احلليب ، ختر األنواع القليلة الدسم عند االمكان، واالزبدةو
  .وجبنة املراعي القليلة الدسم واأللبان القليلة الدسم، املقشود

  والثالثة؟: قلت
، يفضل اعتماد الشي أو الطهي بالبخار أو الغلي، وجتنب األطعمة املقلية عند االمكان: قال

  .صحية لتحضري الطعام ألا طرق أكثر
أن الزيوت املعصورة على  ، واعلمتأكد من أنه زيت نبايت، عند استخدام الزيت يف الطهوو

  . البارد هي األكثر صحة على االطالق
  .فحدثوين عن تأثري السكر على القلب: قلت

  .فالسكر هو سبب ما حصل يل من أمراض ..أنا عليل بسببه: قام أحدهم، وقال
  ؟كيف ذلك: قلت
شكل من الدهن يعرف إىل  يتحول بعض منه يف اجلسم، نتناول السكرعندما : قال

لكن يبدو أنه يؤدي دوراً يف مرض ، وال ميلك تركيبة الكوليسترول نفسهاوهو بالترايغليسريد، 
  . على رغم عدم التأكد بعد من أمهيته الدقيقة يف هذا الشأن، الكوليسترولال خيتلف عن ، القلب

  تأكد اخلرباء بعد من تأثريه السليب؟أمل ي: قلت
أن مستوى الترايغلسريد لدى النساء أكثر أمهية من مستوى إىل  تشري بعض األحباث: قال

وقد كشفت إحدى الدراسات أن النساء اللوايت ميلكن مستويات مرتفعة من ، الكوليسترول
من اللوايت ميلكن  الترايغلسريد يف الدم معرضات للموت نتيجة ذحبة قلبية سبع مرات أكثر

  .مستويات منخفضة من الترايغلسريد
، ويرى بعض العلماء واألطباء أن تناول السكر له أثر مهم يف خطر تعرضنا ملرض القلب

   .وذلك بتأثريه على مستويات الترايغلسريد يف الدم
  .ولكن السكريات ضرورية للطاقة: قلت
ات اليت حرفتها الصناعة عن فطرا، بل أقصد السكري، ال أقصد السكريات احلقيقية: قال

والشوكوالته واملربيات، والبسكويت واملرطبات وحبوب الفطور احملالة  احللوياتأنواع مثل 
  .هذه املأكوالت تسهم يف مقدار كبري من السكر يف غذائناف ..وسكر املائدة



 ٨٧

ن األطعمة السكر يشكل أيضاً مكوناً أساسياً يف العديد موليس األمر قاصرا على ذلك، ف
فاخلضار املعلّبة والفاصوليا املطهوة والوجبات اجلاهزة حتتوي على  ،املعلّبة واملعاجلة غري احللوة

  .مقادري هائلة من السكر املضاف
خالية تقريباً من الدهون  (أو  )منخفضة الدهون  (العديد من األطعمة اليت تزعم أا وحىت 

ختفيض مقدار الدهون من الطعام قد جيعل مذاقه أقل ن ، ألحتتوي على مقادير كبرية من السكر )
  .حل هذه املشكلة من خالل إضافة املزيد من السكرإىل  ولذلك يعمد صانعو الطعام دوماً، لذة

حتتوي على القليل من الوحدات أمسع أن هناك بدائل عن هذه السكريات، وأمسع أا : قلت
   .تويات الترايغلسريد يف الدموال ترفع مس، احلرارية أو ختلو منها بالكامل

باتت تتوافر احملليات االصطناعية مثل السكّرين واألسبارتام مبثابة فقد  ..هذا صحيح: قال
فقد تبني أن السكرين يسبب ، قد تؤثر سلباً يف اجلسموهي كما ذكرت إال أا  ..بديل للسكر

، ستويات املواد الكيميائية يف الدماغويشتهر األسبارتام بتغيريه م ،األورام لدى احليوانات املخربية
   .مزاج سيء واضطرابات يف النومإىل  مما يؤدي

شجعنا على تناول املزيد من الطعام يف املدى الطويل من خالل ذلك تإىل  وهي باإلضافة
  .تشجيع الرغبة يف املذاق احللو وتوقع ارتفاع مفاجئ ملستويات السكر يف الدم

  .ح على القلبفحدثوين عن تأثري املل: قلت
رغم أن جدالً كبرياً قام لعدة سنني حول األمهية النسبية للملح يف ضغط : قام أحدهم، وقال

    .أن امللح هو يف الواقع عامل أساسيإىل  تشريآخر األدلة فإن الدم املرتفع، 
 ،أظهرت دراسة علمية جديدة أن امللح يؤثر كثرياً يف ضغط الدم املرتفع ومرض القلبوقد 

  .يف صحتنا أكثر بكثري مما كان يعتقد سابقاً اللملح تأثريوأن 
باملئة، بط  ٣٠نه إذا خفض كل شخص مأخوذه من امللح بنسبة أقالت الدراسة العلمية و

إىل  وينخفض عدد املرضى الذين حيتاجون، باملئة ١٦الوفيات النامجة عن أمراض القلب بنسبة 
، باملئة ٦٠ويف حال ختفيض استهالك امللح بنسبة  ..اًالنصف تقريبإىل  عالج لضغط الدم املرتفع

باملئة عدد  ٨٠وينخفض بنسبة ، باملئة ٣٠تنخفض الوفيات النامجة عن مرض القلب بنسبة 
  . عالج لضغط الدم املرتفعإىل  األشخاص الذين حيتاجون



 ٨٨

  مزارع الشفاءا ـ ثاني
ضع يف األغذية الكثرية و تعاىلوقد امتألت قناعة بأن اهللا ، خرجت من مطاعم الشفاء

أداة صاحلة يستأنف ا صاحبها إىل  اإلنسان، ويرمم عطبه، وحيوله ناملتنوعة كل ما يصلح بد
  .مسريته على األرض

فلذلك ال ينجو من الشرور اليت  ..ومعدن البالء، وفوق ذلك أدركت أن املعدة بيت الداء
ال فيما  ..ما يصلحه ويعافيه وخيدمهحتيق ا إال من جعل هواه فيما يدخل إليها هو هواه في

  .أو التغرير بأنفه، أو العبث مبا تراه عيناه ،يكتفي خبداع ذوقه
نفسي قد دخلت  وجدتفجأة  ..لست أدري كم سرت ..كنت سائرا وحدي فيما أرى

والروائح املختلفة تبوح مبا حتتويه هذه  ..مزرعة مملوءة بكل ما خلق اهللا من أصناف األعشاب
  .العظيمة من أصناف النباتاتاملزرعة 

 ..مل يكن أمامي املعلم ألسأله عن سر هذه املزرعة، فبقيت سائرا مملوءا بالدهشة جلماهلا
، فوقف يل، وبينما أنا كذلك إذ رأيت رجال حيمل فأسا ورفشا وكيسا صغري، فاستوقفته

ستشفى لقد كنت يف م: فرد التحية بأحسن منها، فأحسست بببعض األنس، فقلت، وحييته
ولست أدري كيف خرجت حىت وجدت نفسي يف مزرعتك، فأرجو أن تدلين على  ..السالم
  .العودة إليه طريق

  ؟أأنت مريض تطلب العالج ..فى السالمشوما حاجتك ملست: قال
 ..ولكن يل معلما جاء يب إليه، لرييين من تفاصيله ما مل أر ـ ال ـ حبمد اهللا ومنته: قلت

  .مل أعلموليعلمين من علومه ما 
  فأيهم معلمك؟ ..املعلمون كثريون: قال

فإذا  ..سألتك أن تدلين على مكان املستشفى ..ما أكثر فضولك يا رجل: غضبت، وقلت
  .بك تتحرى معي كما تتحرى الشرطة مع ارمني

وال ميكنين أن  ..أنا أسأل عن حاجتك ألقضيها على كماهلا ..أنت فهمتين خطأ ..ال: قال
  .التفاصيل اليت تدلين على طريق خدمتكعرف  أأفعل ذلك ما مل

فال زالت جذور الصراع اليت نبتت بني قومي  ..فقد استفزين الغضب ..اعذرين: قلت 
  .مباداحني متدين كل 
  .فأهل السالم ال يثريهم أهل الصراع ..ال بأس عليك: قال
  ؟أأنت من أهل السالم: قلت



 ٨٩

  .من جامعتها فقد خترجت ..حبمد اهللا ومنته ..أجل: قال
  ؟ !نهائمل مل تصر مديرا أو وزيرا يف مدا ..مث حتمل هذا الفأس ..خترجت من جامعتها: قلت
  ؟ اصبأمل خيربك معلمك بأن مدائن السالم ال يتمىن أهلها ما تتمنون من املن: قال
  ؟ !ما أدىن مهتك ..ل الفأس والرفشمن املناصب إال أن تصري فالحا حتم أمل تتمن: قلت
فالقلب الساكن  ..فاهلمة حملها القلب ال اجلوارح ..ليس يف هذا علو مهة أو دنو مهة: قال

  .إليه الراضي به املتطلع ملا يف يده ال يهمه أن تشتغل جوارحه بالفأس أو بغريه
  ؟فلم اخترت الفأس على غريه: قلت
ورأى يف  ..لقد رأى اهللا يف احلب ملا متتلئ به األرض من أصناف األعشاب والنباتات: قال

فدلين برمحته وفضله على البحث يف  ..جبانب ذلك حنانا ورمحة فائضتني على اخلالئق املتأملني
  .األرض عن أسرار الشفاء

  ؟أأنت تعمل ذا املستشفى إذن: قلت
  .وقد اختارين أهله إلدارة مزارع الشفاء ..أجل: قال
  ؟ !وأنت مديرها ..ذه مزراع الشفاءأه: قلت
ال املدير الذي  ..فاملدير يف مدائن السالم أجري قد كلف بوظيفة التسيري ..بل أجريها: قال

  ؟  !تعرفونه يف مدائن الصراع
  ؟ولكن كيف حتمل هذه الفأس: قلت
  ؟ فأسووظيفيت تستدعي هذه ال ..إين أجري ذا املستشفى: أمل أقل لك: قال
  فما تعمل ا؟: قلت
ألقطف منها بعد ذلك ترياق ،  هلا من رزقوأوصل هلا ما كتب اهللا، أرعى النباتات: قال
  .الشفاء

  ؟ أي النباتات تعتمدون يف عالجكم للمرضى يف هذا القسم: قلت
ال  هامنها ما تعرفه، ويعرفه قومك، وأكثر، كثرية جدا ..حنن نعتمد نباتات كثرية: قال
  .وال يعرفه قومك ،تعرفه

  ؟يتم إليهافكيف اهتد: قلت
  .ذلك شأن آخر: قال

  .ويتمتم بكلمات مل أفهمها، السماءإىل  وإذا به ينظر ..وطلب مين السكوت، سكتفجأة 
أهذه احلالة اليت تأتيك : لكين صربت حىت انتهى من متتمته، وقلت ..ظننت الرجل خمبوال



 ٩٠

  ومل مل تلتمس عالجها؟ ..؟قدمية أم جديدة
  أي حالة؟: قال
  .كالسماء ومتتمتإىل  ما رأيتك تفعله اآلن من نظرك: قلت
   ..لقد جاءتين مكاملة عنك: قال
  ؟ !أم أنك ختبئه يف سترتك ..مل أرك خترج جوالك ..أما رأيته هو مكاملة: قلت
لقد اخترع علماء السالم أجهزة حمادثات خاصة تعتمد على ما يف اإلنسان من  ..ال: قال

  .وسائط خارجيةإىل  وهي ال حتتاج، طاقات االستماع
  ؟هناك أقمار صناعية خاصة بكمأ ..السماءإىل  ونظرك: قلت
ولكنها أنواع من األجهزة مل تسمعوا ا، وال ميكنين أن  ..ذلككميكنك تسميتها : قال

  .أشرحها لك
  وما قالوا؟، لقد زعمت بأن املكاملة اليت وردت إليك ختربك عين، فممن: قلت
  .زراعوهو يطلب مين أن أرشدك يف أقسام هذه امل ..هي من مدير هذا املستشفى: قال
  ؟أيعرفين مديركم: قلت
  .حنن إخوان يف اهللا ال جيهل بعضنا بعضا: قال
  ؟فكيف يعرف بعضكم بعضا ..ولكنكم كثري: قلت
  ؟بأنه يعرف أمته من آثار الوضوء أمل خيرب : قال
  فكيف يعرف بعضكم بعضا؟: قلت
ساملني فللسالم من السكينة والوقار ما يوحي للمتفرسني بامل ..من آثار السالم: قال

  .واملصارعني
  .فحدثين عن أقسام هذه املزراع: قلت
  .سأنزل بك عليها واحدة واحدة ..ال: قال
  .حىت أعلم بداية مسرييت وايتها ..قبل ذلك عرفين ا: قلت
  .هي أربعة أقسام: قال
  فما هي؟ ..أعلم أا أربعة: قلت
  .ج بالنباتات املختلفةنقوم فيه بتجريب العال، فهو حقل للتجارب ..أما األوىل: قال
  والثاين؟: قلت
  .ا من حقل التجارب لنعطي منها كل مريض ما حيتاجههو صيدلية أعشاب منو:  قال



 ٩١

  ؟والثالث: قلت
ولكنه مزرعة يتجول فيها املرضى مع األطباء  ..هو ليس قسما كاألقسام اليت تعرفون: قال

  .ليعطوهم من األعشاب ما يتناسب مع أمراضهم
  ؟ابعوالر: قلت
ونتناول فيه البحث والدراسة واملناقشة فيما حيتاجه  ..) األطباءدستور  (حنن نسميه : قال

  .العالج من قوانني حتفظ الصحة، وحتمي من الدجل
  ؟ فهل سرتور هذه األقسام مجيعا: قلت
  .فقد طلب مين أن أفعل ذلك ..ال مناص لنا من زيارا: قال



 ٩٢

  ـ حقل جتارب ١
، وقد كتب يف مدخله )حقل التجارب  (ما يطلقون عليه إىل  قسمسرت مع مدير هذا ال

  ) ٢٠من اآلية: العنكبوت(قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا  :تعاىلقوله 
  أم سنسري يف األرض؟ ..احلقلإىل  أحنن نسري :فقلت
  .احلقلإىل  بل: قال
  فلم وضعتهم هذه اآلية هنا؟: قلت
فلذلك إن سرنا يف هذا احلقل نكون قد سرنا يف  ..ض هنالقد أحضرنا مجيع األر: قال

  .األرض مجيعا
فكيف تزعم  ..؟أال تعلم أن الكل أكرب من اجلزء ..كيف حتضرون مجيع األرض هنا: قلت

  أن اجلزء حيتوي على الكل؟
وهو يستدعي التعرف على مجيع  ..هذا حقل جتارب على األثر الطيب للنباتات املختلفة: قال
  .لنجري عليه جتاربنا ..فلذلك استنبتنا كل ما نعرفه من نباتات األرض يف هذ احلقل ..النباتات

   ؟ !كثر من أن حتصروها يف هذا احلقلأإن نباتات األرض  ..أتعرف ما تقول يا رجل: قلت
 أساليب جنمع فيها كل نباتات األرض من غري أن حنتاجإىل  مبنه وكرمه ولكن هللا هدانا: قال

  .رضمجيع األإىل 
  .تقصد الربكة اليت حتول القليل كثريا: قلت
  .الربكة عنصر من عناصرها: قال
  .وباقي العناصر: قلت
  .ذلك علم مل يؤذن يل يف كشفه: قال
  .مشكلة أخرى تبقي: قلت
  ما هي؟: قال
 ..نباتات األرض تتوزع حبسب األقاليم والتضاريس واملناخ، فبعضها يؤثر الصحاري: قلت

  ..وبعضها ..وبعضها ال يعيش إال يف املناطق االستوائية ..يعوبعضها يؤثر الصق
أمل أقل لك بأن األرض مجيعا اختصرناها يف هذا ..لقد حسبنا حسابا لكل ذلك: قال
  ؟  !األرض مجيعا بتضاريسها ومناخها وكل ما تراه فيها من تغريات ..احلقل

  بأي تقنية فعلتم ذلك؟: قلت
   )اجلوامع  (بتقنية نسميها : قال



 ٩٣

  .مل أمسع ذه التقنية من قبل: قلت
  .فقد استخدمها رسول اهللا  ..لقد مسعت ا ..ال: قال
  ومىت؟ ..أين: قلت
 (:وكان يقول يف دعائه، ١)أعطيت فواتح الكلم وخوامته وجوامعه  (:أمل يقل : قال

  ٢) اللهم إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه
يا عائشة عليك  (:قال هلا ضي اهللا عنها ـ أن النيب وقد حدثت عائشة ـ ر ..بلى: قلت

ويدع  ،كان يستحب اجلوامع من الدعاءأنه  ، وأخربت عن رسول اهللا ٣) بالكوامل اجلوامع
  .٤ما سوى ذلك

لقد انطلق علماء هذا املستشفى من هذه النصوص، فاختصروا أجواء األرض مجيعا يف : قال
  .ل نباتات األرض من غري استنباتفنبتتت فيه بفضل اهللا ك ..هذااحلقل
  .فوضعوا خارطة لتضاريس األرض ..لقد فعل قومي مثل هذا: قلت
  .ولكن بفارق بسيط ..هذا مثل ذلك: قال
  ما هو؟: قلت
  .وأرضنا تنبت، كم ال تنبتضفأر ..رضنا حيةأأرضكم اليت صنعتموها ميتة، و: قال
  .بالربكة: قلت
  .رى مل يؤذن يل يف كشفها لكوتقنيات أخ ..باجلوامع والربكة: قال
  .ولكن بقيت مشكلة أخرى ..سلمت لك مبا تقول ..ال بأس: قلت
  ما هي؟: قال
  أال توجد هناك نباتات سامة؟: قلت
  .ولكنها سامة نافعة ..وهي كثرية ..أجل: قال
  ؟ما تعين: قلت
  .إن كوا سامة يعين أن هلا مفعوال قويا ال يتناسب مع أجهزة جسم اإلنسان: قال
أتراكم تستعلمون يف  ..ولكين سألت عن وصفك هلا بالنفع ..مل أسأل عن هذا: قلت

  القتل؟
                                                

 .البيهقي يف الشعب)  ١(
  .عن أم سلمةالطرباين يف الكبري واحلاكم )  ٢(
 .احلاكم)  ٣(
 .عن عائشةأبو داود واحلاكم )  ٤(



 ٩٤

  .حنن أهل السالم نفضنا أيدينا مما تسمونه قتال: قال
  فما تفعلون ا؟: قلت
وترياق األخرى ما ميدنا مبا حنتاجه ، حنن خنلطها بنباتات أخرى، فينشأ من سم هذه: قال
  .من داوء
  ذا؟مل أفهم ه: قلت
  أال تعرف التلقيح؟: قال
   ..بلى: قلت
  فما تفعلون فيه؟: قال
  .همنلقح اإلنسان بالداء ليتعلم كيف يقاو: قلت
فنحن نلقح بعض النباتات بالسموم لنستخرج األمصال اليت تقاوم ا السموم، : قال

  .ها لعلل كثريةاوقد رأينا جدو ..فنستعملها عالجا
  ألديكم فئران جتارب؟ ..؟مة من غريهافكيف متيزون النباتات السا: قلت
اصة أعطاها اهللا من علم السموم ما متيز به السم عن خحنن نستخدم حيوانات  ..ال: قال
  .الترياق

  .ولكن املشكلة مل حتل بعد ..سلمت لك فيما قلت: قلت
  .فلم أمسعك تذكرها ..ما هي املشكلة؟: قال
خاصة مع عدم  ..هذا ليس شيئا بسيطاف ..؟!كيف تعرفون تأثري النباتات العالجي: قلت

  .استخدامكم الفئران أو غريها للتجارب
  .فلذلك نستعمل وسائل كثرية بديلة ..لقد أخربوك بعدم جدوى استعمال الفئران: قال
  .املهم أن اإلنسان ليس من بينها: قلت
  .قد يكون اإلنسان من بينها: قال
  سان؟أال تعلمون حترمي إجراء التجارب على اإلن: قلت
  .ولكنا ال نطعمه أي عشب حىت نتأكد من عدم خطورته عليه ..بلى: قال
  كيف ذلك؟: قلت
لقد صمم أهل هذا ملستشفى اختراعا يضاهون به أجهزة اإلنسان لريوا مدى تأثري : قال

  .أنواع األعشاب فيه
  .أهو إنسان آيل ..كيف؟: قلت



 ٩٥

تفاصيل املرتبطة ا من عناصر فيعطيك كل ال ..ولكنه جهاز توضع فيه النبتة ..ال: قال
اآلثار السلبية اليت قد تنجم عن إىل  باإلضافة ..ومركبات وقوى وين ويانغ وبركة وغريها

  .ا قد تصلح هليت، وأنواع االستعماالت الااستعماهل
  ؟ !فهذا جهاز متطور إذن: قلت
  .دوركميف إمكانكم صنعه لو ختلصتم من بارونات الكيميائيات اليت جتثم على ص: قال
 ..بأي أسلوب تتعاملون ..وغريها ..لقد ذكرت العناصر واملركبات مع القوى والني: قلت

  م باحلديث؟أهل بالطب القدمي 
فلذلك زودنا أجهزة بكل تلك املعارف لنستخلص  ..نايحنن ال حنتقر أي علم يأت: قال

  .الشفاء على خمتلف مدارسه
  فأي جهة تعتمدون؟: قلت
  .هم عندنا أن ينهض املريض معاىفامل ..كل اجلهات: قال
  فما املنطلق الذي تنطلقون منه؟: قلت
تداووا فَإِنَّ اللَّه لَم ينزِلْ داًء إِلَّا أَنزلَ لَه شفَاًء علمه من علمه وجهِلَه من:)  من قوله : قال

 هِلَه١)ج  
  .حلديثكل أهل هذا املستشفى مسعتمهم يرددون هذا ا: قلت
  .كل مسعه على ضوء اختصاصه: قال
  فما يسمع منه هذا القسم؟: قلت
وتعببريه بالرتول يدل على أن لكل  ..بأنه ال يرتل داء إال نزل معه الدواء لقد بشرنا : قال

  .والذي يقضي عليه ..داء نباته اخلاص به
  أال ميكن أن يدخل يف هذا االدوية الكيميائية؟: قلت
  .ولفظ الترتيل ينافيها ..ومل ترتل ..صنعتألا  ..ال: قال
  ناها إذن؟وفأنتم تعاد: قلت
ولكنا يف نفس الوقت نبحث عن العالج املرتل  ..بل نتعاون معا ..حنن ال نعاديها ..ال: قال

  .لنتقي أخطار العالج املخترع
   ..ولكن: قلت
  .هذا احلقل تقصد أن قومك اطلعوا على مجيع النباتات، وبالتايل ال حاجة ملثل: قال

                                                
 .مسلم)  ١(
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حث فمع كون النباتات كثرية إال أن قومي مل يقصروا يف الب ..ما قصدت تلقد فهم: قلت
   ..عما متتلئ به من ألوان الشفاء

  .وأنتم مل تعرفوا من العالج ا إال القليل ..النباتات أكثر بكثري ..ال: قال
  أراك ال تعرف قومي؟: قلت 

  .وقد نبتت فيهم ..كيف ال أعرفهم: قال
  .إم يتطورون بني عشية وضحاها ..لديك أخبار قدمية عنهم: قلت
وقد كان آخر ما وصلين من أخبار أم  ..تصلين الساعة تلو الساعة همراإن أخب ..ال: قال

وقد خرجوا منها  ..تتعلق بالعالج باألعشاب متراتقاموا ببعض املؤيف أمريكا والدول األوربية 
  .ايتهم ينفذول ..بتوصيات هامة

  فما هي؟: قلت
البحث عن نباتات جديدة قد تكون مصدر إىل  من أهم توصيام دعوة العلماء: قال
  .للدواء

  بذلك؟ افهل بدأو: قلت
  .وهي بداية مشجعة نتمىن أن ال يقف يف وجهها اللويب الكيميائي ..أجل: قال
  فما فعلوا؟: قلت
ى اقتصادية مل تكن معروفة من اكتشاف نباتات جديدة هلا فوائد طبية وأخرلقد مت : قال

  .قبل
  أهناك نباتات مل يكونوا يعرفوا؟: قلت
   ..أجل: قال
  ن؟ووكم يعرف: قلت
معشبة  ١٨٠٠ل عن قهناك ما ال يوقد علمت أن  ..ولكنها معرفة سطحية ..الكثري: قال

 ٢٥٠٠٠مليون نبات، متثل  ١٧٥حتتوي على ما يقرب من ، ني وأورباتمنتشرة يف األمريكي
ع، وعلى كل منوذج من هذه النباتات اففة بيانات عن هذه النباتات من حيث امسها العلمي نو

كل ذلك جبانب معلومات عن قيمتها الطبية ، وفصيلتها وجامعها وتاريخ مجعها ومكان انتشارها
قليال جدا جبانب ما أودع اهللا يف األرض  ..ولكن كل ذلك يظل قليال ..واالقتصادية إن وجدت

  .ركات الشفاءمن ب
  ا السبيل؟ذفهل وجد هؤالء الباحثون ما قد يشجعهم على املضي يف ه: قلت
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فريق من العلماء األمريكيني بالبحث عن نباتات حتتوي على عناصر لقد قام  ..أجل: قال
وقد اختذوا مركز أحباثهم منطقة شرق  ،فاعلة هلا القدرة على القضاء على اخلاليا السرطانية

من النباتات اليت تنمو يف هذه  انوع ١٢٠٠طاعوا الكشف عن ما يزيد على واست ،إفريقيا
ومن أمثلة ذلك  ..املنطقة، وهلا القدرة على القضاء على اخلاليا السرطانية يف حيوانات التجارب

  .تعاجل أدواء كثريةاستخلص من أنواعه املختلفة عقاقري فقد ، نبات الفنكا
ليبقى العالج ا   ،أم حتتفظون ا ألنفسكم، ائجفهل تنشرون ما تعرفونه من نت: قلت

  .ذا املستشفى اخاص
أمل تسمع مقولة  ..كما أنا ال نسلم العلم ملن ال يستحقه ..حنن ال نكتم العلم ..ال: قال
  ؟)ال تعلقوا الدر على أعناق اخلنازير  (:املسيح 

م هذه األدوية اليت تعرفوا ولكن أال ختافون من أن يتسل ..وقد نفعين اهللا ا ..بلى: قلت
  شركات األدوية لتتاجر ا؟

  .فعلوا ذلك مع نباتات كثرية مت اكتشافها لقد: قال
  .ومل حتاكموهم ..وسكتم: قلت
  ؟ومل حناكمهم: قال
  .على سرقة ما اكتشفتموه: قلت
نا إال فنحن جتار ال يهمنا من جتارت ..فال يهمنا إال أن يتنشر الشفاء ..لقد فرحنا لذلك: قال

  .فهي أغلى عندنا من كل مال ..ابتسامة األنني
  .وينسبه لنفسه، ليستخلص منه غريكم العالج ..فاذكر يل بعض ما اكتشفتموه: قلت
فاستخلصوا تقوية الشعر وعالج سقوطه، فإنا قد عرفنا تأثريه يف ، الصرب من أمثلة ذلك: قال

  .مستحضرات صيدلية لنفس األغراضمنه 
 ونيستخدموهم لعالج األمراض اجللدية والبهاق، فقد استعملناه ل، ة الربيمثار اخللومنها 

  .األمودين املستخلص منها يف نفس األغراض
وختفيف آالم املغص الكلوي، ، إلدرار البول، فقد استخدمناه مثار اخللة البستاينومنها 

نها يف نفس مادة اخللني املستخلصة موهم يستخدمون وإلنزال احلصى من اجلهاز البويل، 
  .ويف عالج الذحبة الصدرية، األغراض

وهم ملينا وعالجا ألمراض املعدة واجلهاز التنفسي، فقد استخدمناه  ،العرقسوسومنها 
  .لنفس األغراضه يستخدمون مادة اجللسرهيزين املستخلصة من
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، بذوره لعالج التهاب اجللد وحب الشباب ومرض السكرفقد استخدمنا ، الترمسومنها 
  .ولتخفيض نسبة السكر يف الدم، احلبوب لنفس األغراضيستخدمون وهم 

***  
لقد كان أرضا حقيقة بكل ما حتمله الكلمة من  ..احلقلإىل  دخلت مع مدير القسم 
كان منظرا يجا ال ميكن  ..حىت أن شكله شكل األرض وحدوده حدود األرض ..معاين
ولكين منعت من أن أخرج  ..الصخمة منه وقد رأيت فيه ما لو أذن يل ملألت األسفار ..وصفه
  .اسبنويف وقته امل ،بإذن أهله إالشيئا 
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  ـ صيدلية أعشاب ٢
، وهي صيدلية ال )صيدلية األعشاب (ما يطلقون عليه إىل  سرت مع مدير هذا القسم

وشكلها ال خيتلف كثريا عن حقول  ..بل هي صيدلية يف اهلواء الطلق ..كالصيدليات اليت نعرفها
  . رب اليت مررت االتجا

يف هذه الصيدلية ال توضع إال : سألت مرافقي عن الفرق بني هذه الصيدلية واحلقل، فقال
وقد وضعنا جبانب كل نبتة ما يتعلق ا من  ..النباتات اليت مت اكتشاف آثارها الصحية

   .معلومات، ليتسفيد األطباء منها يف وصفها للمرضى
  ؟فهل سرتور هذه النباتات: قلت
، عشرة منهاولذلك ستكتفي بزيارة  ..فهي أكثر من أن ميكن حصرها ..ال ميكن ذلك: قال

  .والتعرف على آثاره العالجية
  .عهدي بكم تذكرون األربعة ..؟فلم العشرة: قلت
أنت تبحث عما ميلؤك قناعة جبدوى هذا النوع  ..ام البحث عن األركانقلست يف م: قال
أمل تر كيف أقنعوك بكون  ..الذي يستخدم يف مثل هذه األموروالعشرة هي العدد  ..من العالج

  املرض نعمة بعشرة أمور؟
  .ن أدوية السماء ومشافيهائومثلها ما ذكروا من خزا ..بلى: قلت
فَمن لَم يجِد فَصيام ثَالثَة أَيامٍ في الْحج  :تعاىللقد استنبط أهل السالم ذلك من قوله : قال
، فقد وصف اهللا العشرة بالكمال، )١٩٦من اآلية: البقرة(ذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ وسبعة إِ

  .وهي دليل على ما يف الوصول إليها من بث القناعة يف النفس
  واألربعة؟: قلت
  .ستعرفه من معلمك ..ذلك سر آخر: قال
  ؟أين ستكون أنتف ..وحديلقد ذكرت بأين سأذهب : قلت
  .حدثك هذه النباتات كما حدثتك أدوية الربكةست: قال
   ..ولست مع املتومسني يف السماء ..ولكين يف األرض: قلت
  )١٠٧من اآلية: البقرة(أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ  : قال
  .دوية من األرضأوهذه ، ولكن تلك أوية من السماء ..بلى: قلت
  .كما هي يف أدوية األرض، فاهللا رب السماء واألرض السماءبركات اهللا يف أدوية و: قال
  ؟وأين ستذهب أنت: قلت
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  .فلدي أحباث مهمة هناك ..حقل التجاربإىل  :قال
  ؟فأين أجدك بعد انتهاء زياريت: قلت
  .فإن لدينا من الوسائل ما تعجز عن فهمه ..ال حتمل مها لذلك: قال
  :ـ البابونج ١

وقد كانت حتت قدمي تقول ، ١إال قليال بعد أن تركين حىت مسعت زهرة البابونج ما سرت
  .فإن نعلك آذاين ..ارفع رجلك عين: يل بصوت رخيم

  .فلم يكن يل بد من ارتدائه ..اعذريين: قلت
  .املهم أن تنظر حتت قدميك حىت ال تطأنا ..ال بأس عليك: قالت
  أيؤملكم ذلك؟: قلت
وما من دابة في  :تعاىلأم تراك نسيت قوله  ..؟ألسنا أمة مثلكم ،كما يؤملكم أنتم: قالت

ثَالُكُمأَم مإِلَّا أُم هياحنبِج ريطرٍ يال طَائضِ والْأَر)؟)٣٨من اآلية: األنعام  
  .ولكن اآلية ذكرت احليوانات: قلت
  .النبات واحليوان ..كل شيء يف ملك اهللا سواء: قالت
  .ثيين عن أسرار الشفاء اليت أودعها اهللا فيكفحد: قلت
مفعوالً مقاوماً حلدوث األحالم يل أن اليت وهبين اهللا إياها من اخلصائص الفريدة : قالت

  .الكوابيسواملفزعة 
  ؟أم رائحتك العطرة ..؟أهو منظرك اجلميل ..؟فما سر ذلك: قلت
ىف حاالت األرق أفيد لك للجسم والنفس معاً، ولذ ةعام ئةمهدسر ذلك هو أين  : قالت

  .واإلكتئاب واخلوف واألزمات النفسية الىت تزيد خالهلا فرصة التعرض حلدوث الكوابيس
  .هذه فائدة عظيمة تغنينا عن كثري من مسوم الكيمياء: قلت
من اخلارج ملعاجلة االلتهابات  ييستعمل مسحوق أزهاربل  ..ليس هذا فحسب: قالت

لالستنشاق  يويستعمل خبار مغلي أزهار ..الفم والتهاب األظافراجللدية والقروح واجلروح يف 
ويستعمل مستحلب  ..األنف واحلنجرة والقصبة اهلوائيةمن  يف حالة التهاب املسالك اهلوائية

األزهار من اخلارج لغسل العيون املصابة بالرمد، ولعمل غسيل مهبلي ملعاجلة إفرازات املهبل 
                                                

ـ  ١٥نبات حويل من فصيلة املركبات، يوجد يف احلقول وعلى جوانب الطرق باملناطق احلارة، ويتراوح ارتفاعه ما بني )  ١(
أوراقه طويلة وجمنحة، وأزهاره بيضاء، ولزهرة البابونج رائحة عطرية متيز العشبة عن أعشاب تشبهها ال  سم، ساقه متفرعة، ٥٠

  .رائحة هلا
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  .  ات اجللدية بشكل عامالبيضاء أو النتنة، أو للتقيح
أين إىل  ، باإلضافة١حاالت االضطرابات اهلضميةبل يستعمل مغالي يف  ..ليس ذلك فقط

  . للحرارة ةوخافض ،للتقلصات ةمضاد
  ؟أكل هذه بركاتك أيتها الصغرية اجلميلة ..ما شاء اهللا: قلت
وهلذا  ..هاباتعلى شفاء االلتبل إين ـ بفضل اهللا ومنته ـ أعمل  ..ليس ذلك فقط: قالت
عمل نفس عمل املضادات أين أبسرعة، كما  ، فتشفى ٢كمادات االلتهابات اجللديةأستعمل ك

واستنشقه الشخص، استطاع أن يزيل مين شيء غلي فإذا ما  ..احليوية يف شفاء االلتهابات
ل مدة االلتهاب من جتاويفه األنفية واجلبهية بسرعة، وأن يقضي على مجيع اجلراثيم املوجودة خال

  . ٣قصرية
  فما سر التأثري الذي وضعه اهللا فيك؟: قلت
  أم حبسب احلقيقة؟ ..حبسب ما تعرفون: قالت
  .فحدثيين عن الرسوم ..احلقيقة ال يفهمها قومي: قلت
ـ على حسب ما  ٤الشايفي تأثريين إن مادة األزولني هي املادة الفعالة اليت تكسب: قالت

  يذكر قومك ـ 
  املادة؟ فما خواص هذه: قلت
لفة كزيت الزيتون الذي حيتوي على حوامض دهنية غري مشبعة، كثرية األهي : قالت

فهناك فرق بني  ..وانتبه ..الكيميائية، سريعة االندماج باملواد األخرى لتركيب مواد نافعة منها
  .مادة األزولني املوجودة يف وبني األزولني املوجود يف النباتات األخرى

  ؟ينهمافكيف أفرق ب: قلت
وخيرج  ،وهو أزرق اللون ..شام أزولنياملتواجد يب اسم زولني األعلى  واأطلقلقد : قالت

  . لبخار املاء يف املخترباتي أو إذا ما جرى تعريض أزهار اشايت إذا ما صنع مين
                                                

يساعد البابونج على رفع التشنجات احلاصلة يف املعدة، وسائر أقسام اجلهاز اهلضمي، ويزيل املغص من املعدة واألمعاء )  ١(
 .واملرارة أحيانا

معاجلة  ج على شفاء اجلراح غري امللتئمة بسرعة، وعلى األخص يف تلك األماكن من اجلسم اليت تعسريساعد البابون)  ٢(
  . يمكن معاجلة اجلراح بكمادات البابونج أو املراهم املركبة منه، فتندمل بعد وقت قصريف ،اجلراح فيها، كالقسم األسفل من الساق

يسخن املاء يف قدرعلى النار ، وذلك بأن الت الصدرية والرشوحات الرئويةميكن استخدام أخبرة البابونج يف معاجلة الرت)  ٣(
ويبدأ املريض يف استنشاق خبار البابونج مدة ربع  ،ويلقى فيه شئ من البابونج، مث يغطى الرأس مع القدر بقطعة كبرية من القماش

  . ساعة على األقل، فيقوم البابونج بقتل هذه اجلراثيم ورفع االلتهابات
  .كما حيتوي على فالفو نيدات وجلوكوزيدات مرة وكومارينات ومواد عفصية  )٤(



 ١٠٢

  .وال أراه ينتفع بك ..إن من قومي من يستخدمك: قلت
  ومن جيرؤ على قول مثل هذا؟ ..كيف ذلك: قالت
 ..، فوصفت هذه الوصفة لبعض أصدقائي١لقد قرأت مرة تأثريك يف عالج القرحة: قلت

  .بل ويعاتبين فوق ذلك ..ولكنه عاد إيل بعد فترة يبشرين خبيبة التجربة
  .حق له أن يعاتبه: قالت
  ؟مل: قلت
  .ومل تبني كيفية استعماله، ألنك وصفت الدواء: قالت
  .ذكرت اآلنن جيعل منك شايا كما ألقد نصحته ب: قلت
  .فلذلك ال يتمكن من عالجها ..لشاي يغادر املعدة بسرعةاأنسيت أن : قالت
  وأعلق فيها أزهارك؟ ..هل أشرح معدته ..؟فماذا أفعل: قلت
  .يف إمكانك أن تفعل ذلك: قالت
  .وأهل السالم ال يرضون بتقطيع بنيان اهللا ..هو ال يرضى بذلك: قلت
  .غري تقطيعيف إمكانك أن تفعل ذلك من : قالت
  كيف ذلك؟: قلت
  .واستفد منها جلميع النباتات املرتبطة بعالج املعدة ..امسع هذه النصيحة الغالية: قالت
  .أفيديين أفادك اهللا: قلت
يلعب األزولني دورا هاما يف اليت يف معاجلة القرح املعدية، وي شايمت استخدإذا : قالت
  .اصةعاجلة طريقة خاملتسلك يف فال بد أن شفائها، 
  .أنا أنتظرها: قلت
ومثل ذلك على جانبه  ،مث يستلقي مخس دقائق على ظهرهي، يتناول املصاب شاي: قالت

  .وأخريا على اجلانب األمين ،األيسر، مث على بطنه
  أليس ذلك بدعة؟ ..؟مل كل هذه الطقوس: قلت
اع هذا ال بد من اتبف ..على خمتلف جدران املعدة يمرور شايالغرض من ذلك كله : قالت

  .يغادر املعدة بسرعة إذا ما ظل املريض منتصبا بعد تناوله، ـ كل شايالنظام ألن الشاي 
                                                

يستخدم مغلي البابونج يف أوروبا كمشروب لعالج القرحة، وقد نصح عدد كبري من العشابني املتميزين باستعمال هذا )  ١(
أن البابونج هو  Herbal medicineوقد قال الطبيب رودلف فرتزويس عميد األعشاب الطبية األملانية ومؤلف كتاب ، النبات

وال يوجد وصفة أخرى ميكن أن جتاريه من املستحضرات الكيميائية املشيدة املستخدمة لعالج  ،الوصفة املفضلة لعالج القرحة
  .القرحة



 ١٠٣

  هل أنصحه ذا؟: قلت
  .إذا بقي واثقا فيما تقول انصحه: قالت
فقد أرهقته أدوية القرحة بسمومها  ..وما يقوله غريي، املسكني يثق يف كل ما أقول: قلت
  .صحته ودمرت ،فأفرغت جيبه ..وأسعارها
بصورة مركزة مدة وال تنسى أن تنصحه باالستمرار على استعمال هذا الدواء : قالت
ما أفعله يف نفسه من دئة قد إىل  باإلضافة ..فإن تأثريي ال بد أن يصل إليه بإذن اهللا، ١طويلة

  .تكون هلا عالقة مبا حصل له من القرحة
  .فقد مأل اهللا أرضنا من أزهارك ..ولن يكلفه ذلك درمها وال دينارا ..سأفعل ذلك: قلت
  .يشايوال تنس أن تعلمه كيفية حتضري : قالت
  ألك أسلوب خاص يف التحضري؟: قلت
  .هو أسلوب أشترك فيه مع كثري من النباتات احلساسة: قالت
  ؟أهناك نباتات حساسة: قلت
  .وهي نباتات تؤذيها درجات احلرارة العالية ..أجل: قالت
  ؟ك معشر النباتات احلساسة حىت ال نؤذي مشاعركفكيف نتعامل مع: قلت
  .مث يصفى ويؤخذ ي،غلى يف املاء، بل يصب املاء الغايل فوقأجيب أن ال : قالت
  ؟وهل يؤذيك غليك يف املاء ..؟مل: قلت
أثبتت الفحوص األخرية بأن هذه الطريقة أحسن الطرق الستخراج أكرب كمية لقد : قالت

  .اليت وهبها اهللا يل ها من املواد النافعة األخرىممكنة من مادة األزولني وغري
  أال يؤذيك صب املاء احلار عليك؟: قلت
  .فلذلك ال نشعر باحلرارة والربودة وال نتأمل هلما ..حنن مسخرون يف طاعة اهللا: قالت
  ألك ألبسة واقية؟ ..فما الذي يغيبكم عنهما؟: قلت
  .لنا لباس ال يعرفه قومك: قالت
  .لعلين أنصحهم به ..؟ ما هو: قلت
   ..احلب: قالت

                                                
إىل ألن ذلك يؤدي يف هذه احلالة إال يف حاالت خاصة ينصح ا األطباء، ال جيب اإلكثار من تناول شاي البابونج، )  ١(

عكس املفعول، فيشعر الشخص بثقل يف الرأس وصداع عند القيام بتحريك الرأس، ويستويل عليه األمل، يف كل مرة يهتز ا 
  .، وحدة املزاج واألرق، أي أنه تنتابه مجيع تلك العوارض اليت يوصف البابونج يف مكافحتهاةجسمه، وتعتريه الدوخة والعصبي



 ١٠٤

  .ذاك ما حيسن قومي: قلت
  .أما حنن فنسبح يف حبار احلب املقدس ..هم حيسنون احلب املدنس: قالت

  :الزعترـ  ٢
: ، وهي تناديين بصوت عذب١ما إن ابتعدت قليال عن البابونج حىت مشمت رائحة الزعتر

  .شفاءلتعرف أسرار النبتة اليت جعلها اهللا غذاء و ..تعال
  .ورائحتك يف الطعام لذيذة ..صوتك صوت مجيل: قلت
  .فتعال أخربك عنها ..ورائحىت على الصحة أمجل من ذلك كله: قالت

اتكأت بالقرب منها، ألمسع ما تناجيين به من أسرار ما وضع اهللا فيها من بركات الصحة، 
  أتعلم آخر أخباري؟: قالت

ولكن ملاذا ال  ..فلست من متتبعي األخبار ..ي آخرهاروال أد ..أعلم بعض أوهلا: قلت
  ؟تبدئني من أوهلا

  .ألرغبك يف أوهلا أذكر لك آخرها: قالت
، ويرعونك، فإن لك حكمة جعلت املفكرين يهتمون بك ..فشنفي مسعي: قلت

  .ويستعملونك
وهلذا يقبل طالب العلم علي  ..للذاكرة ةمنبهوكيف ال يستعملوين، وقد جعلين اهللا : قالت
  . دهم يف مراجعتهمألساع

كسندويش مع زيت الزيتون  ونكتناولفي، أرى كثريا من قومي يفعلون ذلك ..نعم: قلت
  .طمعا يف هذه الفائدةاملدرسة إىل  وقبل الذهاب ،صباحا

، فهكذا بعد الوجبات للتغلب على النعاس املصاحب لعملية اهلضم وانصحهم بأكلي: قالت
  .عماهلم جبد ونشاطأة كي يتمكنوا من متابعيفعل املفكرون 

  .ما شاء اهللا هذه فائدة قد تغنينا عن الشاي والقهوة: قلت
  .وقد ذكرت لك أين سأبدأ من آخرها ..تلك فائدة بسيطة من فوائدي: قالت
  .فاذكري يل هذا األخري الذي أراك مسرورة به: قلت

                                                
ويكثر بصفة عامة يف دول حوض األبيض  ،وهو نبات مشهور من الفصيلة الشفوية ،الصعترهو السعتر ويسمى : الزعتر)  ١(

  .ويطلق عليه صفة مفرح اجلبال ألنه يعطر اجلبال برائحته الذكية ،املتوسط
له رائحة والتوابل،  وهو منالفروع املزهرة،واألوراق، : اجلزء الطيب املستعمل منهو، Thymus Vulgarisالعلمي  وامسه

  . بريونوع آخر يزرع: نوعان، وله رية قويةوطعم حار مر قليالًعط



 ١٠٥

له ة يف دراسة كيميائيـ باملركز القومى للبحوث ـ  ١أكد باحث مصرىلقد : قالت
باجلهاز التنفسى مثل السعال الديكى منها يتعلق  السيما ما ،مراضيف شفاء كثري من األ دوري

  .يف عالج مرض نقص املناعة املكتسبة فاعلييتإىل  وااللتهابات الشعبية والربو باالضافة
  ؟ !األيدز: قلت
 ..اعىعلى مواد شديدة تعمل على تقوية اجلهاز املنوذلك ألين أحتوي  ..أجل: قالت

 ،مثل غذاء امللكاتاليت تؤدي نفس الغاية، خرى املكونات األبعض إىل  وخاصة إذا أضيف ذلك
  .والبحوث مع ذلك ال تزال جارية يف هذا ..والزجنبيلالسوداء، بة احلو

  .هذه فائدة عظيمة: قلت
من واليت ، حتوى على بعض املواد شديدة الفاعليةأ  أوضح أينفقد  ..وهناك غريها: قالت

حتوى على مواد هلا خاصية مسكنة لألمل ومطهرة ومنشطة أحيث ، مراضشأا عالج بعض األ
  .للدورة الدموية

حتوى على مادة الثيمول الىت تعمل على قتل امليكروبات وتطرد وقد ذكر من فوائدي أين أ
ادة وهى مسكنة ومطهرة وطاردة للبلغم ومض ،مادة الكارفكرولإىل  ضافةإالطفيليات من املعدة 
  .للرتيف واالسهال
وطاردة  ،ومتنع تصلب الشرايني ،حتوى على مواد راتنجية مقوية للعضالتوذكر أين أ

  .مالحلأل
املواد إىل  ضافة زييتإب مما ميكن االستفادة مين ،كسدةحتوى على مواد مضادة لألوأين أ
  .صحةالضافة مواد صناعية قد تضر بإبدال من  ،كسدةليمنع األ الغذائية

  .هذه فوائد عظيمة: قلت
معاء من ألوتنقية اجلروح فإين معروفة بدوري يف تطهري ا ..ما ذكرإىل  باإلضافة: قالت

اللحوم وأكسبها طعما  لطففإين أ ،مع اخلل تذا وضعإ ، خاصة ألغذيةوتلطيف ا، البلغم
  .اذلذي

ة للدوسنتاريا يقتل االميبا املسبب زييتأن وقد أثبتت التجارب العلمية  ..للديدان ةطاردوأنا 
مع  تذا استخدمإقوي املناعة أمسكن للسعال و، وأين ويبيد جراثيم القولون ،يف فترة قصرية

  .الثوم وحبة الربكة والعسل
  .حنن نستعملك عالجا للسعال: قلت

                                                
  )كونا(الدكتور حممد أمحد مطر يف تصريح لوكالة االنباء الكويتية هو )  ١(



 ١٠٦

مبا يف ذلك السعال  ،بأنواعه املختلفة ١السعالفإين أخفف  ..صحيح ما تفعلون: قالت
هدئ أكما  ،سهل طرده للخارجأني املخاط الشعيب مما يمل على تلعأويف هذه احلالة  ،الديكي

  .لطفهاأالشعب اهلوائية و
  .فإن البعض يستعلمك لألمراض املرتبطة به ..واحللق: قلت
معاجلة التهابات دوري يف أثبتت الدراسات واألحباث الطبية احلديثة فقد  ..أجل: قالت

على تنبيه األغشية املخاطية املوجودة يف الفم  عمل، وأين أاحللق واحلنجرة والقصبة اهلوائية
  . هاتقويتو

  .فأنت تغنينا ذا عن كثري من مسوم األدوية ..ما شاء اهللا: قلت
ساعد أو ،وطرد الغازات ،تنبيه املعدةبل إين أعمل على  ..وليس هذا فقط ..أجل: قالت

  .ألمعاءوطرد الفطريات من املعدة وا ،على اهلضم وامتصاص املواد الغذائية
عاجل التهابات املسالك البولية وأ ،وتقوية عضالت القلب ،عمل على توسيع الشراينيوأ
  .لكوليسترولاخفض أو ،شفي من املغص الكلويوأ ،واملثانة

  .فإن لك صوتا ال شك يف معرفته باجلمال واهتمامه به هأال ختدمين ..واجلمال: قلت
 ةمنشطجلمال ما سخرين خلدمته، فأنا لقد جعل اهللا يف برمحته ولطفه من حب ا: قالت

  .نشطهأكثفه وأو ،منع تساقط الشعر، وأجللد الرأس ةممتاز
خاصة اذا  ،التهابات اللثةويف ، هاينفع يف وجع يمضغفإن  ..أما األسنان مرآة اإلنسان

  .بردأبعد أن  نصح بالتمضمض يبهلذا أ ،مع القرنفل يف املاء تطبخ
  .ةغضت، وأنا خضراء وخاصة اذا مضغ ،قي األسنان من التسوسبل إين أ

  عرفت فوائدك، فما االستعمال السليم لك؟: قلت
 ..سنانيطهر الفم ويسكن آالم األفمضغي مثال  ..خيتلف حبسب نوع االستعمال: قالت

  . يف التهاب اللوزتنييفيد غرغرة واستعمايل 
  فكيف تغلني؟: قلت
  .الشايما يشرب اشرب كوت ،مع املاء ياملزهرة وأوراق يتغلى عروق: قالت

  :عرقسوسـ  ٣
من أنت يا صاحب : وكأنه من باطن األرض ينبع، فقلت ..ناداين صوت ال يكاد يسمع

                                                
 .وهي مادة التيمول ،املادة الفعالة يف معظم أدوية السعال مستخلصة من السعتر)  ١(



 ١٠٧

  الصوت املهموس؟
  .١أنا جذور عرقسوس: قال
  .فإين ال أكاد أمسعك ..فاخرج إيل أحدثك: قلت
بني اهور دق ال يفرق افإن الص ..فأرهف مسعك يل ..مل أنضج بعد حىت تراين ..ال: قال

  .يفرق احملب بني اخلمول والظهورال واملهموس كما 
  .أنت تعرض خبمولك: قلت
فما نبت مما مل يدفن ال يتم  ..ادفن وجودك يف أرض اخلمول (:أمل تسمع قول احلكيم: قال

   )نتاجه 
  ؟ أم ال اختيار لك فيما حصل ..؟فهل تراك تعمل مبا قال ..أجل: قلت
  .فال يعبد اهللا إال باالختيار ..ب واالختيارحنن نعبد اهللا باحل: قال
  ؟ !فال خترج ..م تراك ترضى اخلمولأ ..فحدثين عن بركات منافعك: قلت
  .من كمل عليه أن خيرج لينتفع به الناس ..ويبقى خامال ،بئس من يكمل: قال
  .فإذا كملت مبا تنفع الناس: قلت
منذ نبتيت جذور دهور، فقد عرفت لقد نفعتهم ـ باسم اهللا النافع ـ على طوال ال: قال

  .أكثر من أربعة أالف سنة عند البابليني كعنصر مقو للجسم ومناعته
وقد وجدت جذور العرقسوس  ..يوأعدوا العصري من جذور ،املصريون القدماءين وقد عرف

فقد كان األطباء املصريون  ..١٩٢٣يف قرب امللك توت عنخ أمون الذي مت أكتشافه يف عام 
  .األمعاءوأمراض الكبد وكانوا يعاجلون يب ،خفاء طعم مراراإلباألدوية املرة  خيلطوين القدماء

  .السعال اجلاف والربو والعطش الشديد وكان الطبيب اليوناين ثيوكريتوس يعاجل يب
  .أميت اليت متتد فيها جذوري ..والعرب: قلت
  .د وصفوين لعلل كثريةوق ..دواءوكطعاموين يستخدموكانوا ، لقد عرفوين وأحبوين: قال
  .فحدثين عما وضع اهللا فيك من بركات الشفاء ..حدثتين عن ماضيك: قلت
وهو يلني قصبة  ،إن عصارته تنفع يف اجلروح (:، فقالابن سينا يف القانونلقد ذكرين : قال
وينقي الصوت ويسكن العطش وينفع يف التهاب املعدة  ،وينقيها وينفع الرئة واحللق ،الرئة

                                                
وهو نبات شجري معمر ينبت يف كثري من بقاع العامل ، Glycyrrhiza glabraعلمياً باسم ، ويعرف عرقسوس ة)  ١(

واجلزء املستخدم ... مثل سوريا وآسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوربا ومصر وكان قدماء املصريني يتناولون نقيع جذوره يف املاء
   .منها اجلذور



 ١٠٨

   )اء وحرقة البول واألمع
وطعم هذه العصارة حلو  ،أنفع ما يف نبات العرقسوس عصارة أصله (:ابن البيطار وقال عين

 ،ولذلك صارت تنفع اخلشونة احلادثة يف املريء واملثانة ،كحالوة األصل مع قبض فيها يسري
ت وإذا شربت وافق ،وهي تصلح خلشونة قصبة الرئة إذا وضعت حتت اللسان وامتص ماؤها

وإذا امتصت  ،والكبد واملثانة ووجع الكلى ،التهاب املعدة واألمعاء وأوجاع الصدر وما فيه
وإذا مضغت وابتلع ماؤها تنفع املعدة واألمعاء كما ينفع كل أمراض الصدر  ،قطعت العطش

وأوجاع الكبد والطحال وحرقة البول ويدر  ،وحيل الربـو ،وخيرج البلغم ،ويطري ،والسعال
   )اجل البواسري ويصلح الفضالت كلها الطمث ويع
  فما قال اخللف؟ ..هذا قول السلف: قلت
ساعد ، فأنا أ١لقد أمجعت البحوث العلمية اليت أجراها اخلرباء على فوائدي الكثرية: قال

شفي السعال املزمن وأ ..در البولوأين أ ..على معادن خمتلفة يعلى ترميم الكبد إلحتوائ
السعال وساخناً للوقاية من الرشحمايل ولذا يفضل أستع والً باملاء الساخن،باستعماله كثيفا أو حمل

بعد  سهل اهلضم باستعمايلوأين أ ..أثناء الطعام جلب الشهية باستعمايلوأين أ ..ثار الربدآو
 ..متاماً من السكر العادي يأفضل شراب مرطب للمصابني مبرض السكر خللووأين  ..الطعام
 على عناصر يفيد يف شفاء الروماتيزم ألحتوائوأين م ..ومروق للدممنشط عام للجسم وأين 
ساعد يف أو ،على عناصر تعادل اهلدروكورتيزون يفيد يف شفاء الروماتيزم الحتوائوأين م ..فعالة

  . تقوية جهاز املناعة يف اجلسم
  .مسوم الكيمياءإىل  وهربوا ..أنت صيدلية أدوية، فكيف غفل قومي عنك: قلت
  .ولكن هناك من بينهم من عرف فوائدي فراح يلتمسها ..فهم قومك ..مسله: قال
  .أكثر انفتاحاً من غريهم يف استعمال األدوية العشبيةفقد مسعت أم ، تقصد األملان: قلت
  .يدراسات موسعة علوقد قاموا ب ..أجل: قال
  .فاذكر يل بعض ما اكتشفوا: قلت
أحد األعشاب ـ عض الدساتري العاملية األخرى مع بـ الدستور األملاين  يناعتربلقد : قال

                                                
د سكرية وأمالح معدنية من أمهها املادة الفعالة يف السوس هي الكلتيسريتسن، وثبت أن عرق السوس حيتوي على موا)  ١(

  . البوتاسيوم، والكالسيوم، واملاغنسيوم، والفوسفات، ومواد صابونية تسبب الرغوة عند صب عصريه، وحيتوي على زيت طيار



 ١٠٩

  .عشر اواالثن ١ومن أمهها قرحة املعدة ،اهلامة يف عالج أمراض كثرية
  فبم فسروا ذلك؟: قلت
ومن أمهها مركب محض اجلالسريازين  ،على عدة مركبات مضادة للقرحةأنا أحتوي : قال

Glycyrrhizic acid لكنه ال يسبب التأثريات اجلانبية و ،الذي يشبه تأثريه تأثري الكورتيزون
  .وهو مضاد لاللتهابات ،اليت يسببها الكورتيزون

فما الوصفة السليمة الستعمالك يا  ..لقد سبق أن أخطأت يف وصفة للقرحة بالبابونج: قلت
  عرقسوس؟
 ،وتقلب جيداً، غليه هي ملعقة صغرية يف ملء كوب ماء سبق ياجلرعة من مسحوق: قال

  .ويشرب مبعدل ثالثة أكواب يف اليوم ،دقيقة١٥إىل  ١٠بني مث تغطى مدة ما 
  .٢على ستة أسابيع ال تزيد مدة استعمايلأن و ،بعد األكل بساعتني يويفضل استخدام

والذين  ،ومرضى القلب ي،ومرضى السكر ،وعلى املرضى املصابني بارتفاع ضغط الدم
  .عدم استعمايل ،واحلوامل ،يعانون من أمراض السمنة

  .وتفوم مجع ما ذكرت من فوائد: قلت
فكل من فاتك  ..وليس منه وحده عوض ..من رمحة اهللا أن جعل من كل شيء عوضا: قال
  ؟ )ماذا وجد من فقدك  (:أمل تسمع قول احلكيم ..أدركته من طريق إال هو ..بطريق

  .أراك تفهم حكمه: قلت
  .وأراين أعيشها: قال
  .بركات الشفاءوترى ذلك سر ما جعل اهللا فيك من : قلت
  .فال أنسب لنفسي شيئا ..إن عبودييت هللا جتعلين أسلم أمري هللا: قال
  وهل ما ذكرت لك فيه هذه النسبة؟: قلت
  .وما حنن إال أقمار منفعته ووسائطها ..فاهللا هو النافع ..وهي نسبة شركية ..أجل: قال
  :ـ اهلندباء ٤

  .٢فتحت لك أزهاريفقد ت ..هلم إيل: اجلميلة ١نادتين أزهار اهلندباء
                                                

وجد أن املادة املوجودة يف قد عقار الكاميتداس وهو عالج قوي لقرحة املعدة مستخرج من نبات العرقسوس، و)  ١(
وتدخل أيضا يف األدوية املعاجلة آلالم احلنجرة والكحة وضعف التنفس  ،هي اليت تقوم باألثر العالجي» بونني صا « العرقسوس

  .كما أا تصلح كمضاد لإلمساك
مع مالحظة أن االستمرار يف استعماله ملدة طويلة أو زيادة اجلرعة له تأثريات سلبية مثل الصداع، ارتفاع ضغط الدم )  ٢(

 .ل ونقص يف البوستاسيومواحتباس السوائ
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  ؟تفتحك أو انغالقكإىل  فما حاجيت ..وال بعوضا فتؤويين ..فتضميين ..لست حنلة: قلت
  .تعال ألخربك عن بركات شفائي: قالت
فقد رووا يف حقك ثالثة ، لقد رغبين عنك كذب الرواة بسببك على رسول اهللا : قلت

م من األيام إال وقطرات من وإنه ليس يف ،وال تنفضوه ،كلوا اهلندباء (:أحاديث مكذوبة، فقالوا
 (:وقالوا، )فيه سم وال سحر مث نام عليها مل حيل، من أكل اهلندباء (:، وقالوا)اجلنة تقطر عليه 

   ) ما من ورقة من ورق اهلندباء إال وعليها قطرة من اجلنة
 ..فقالوا هو ابن اهللا، أمل يكذبوا على املسيح ..وما يضرين أن يكذبوا علي: قالت

  ؟أم ما ذكروه عن املسيح  ..ما كذبوه علي :فأيهما أعظم جرما
وكال الكذبني  ..أعظم جرما، وأخطر خطرا ال شك يف أن قوهلم يف املسيح : قلت
  .خطر

  فهل صرفك ذلك عن حبك للمسيح وتعظيمك له؟: قالت
  وكيف أنصرف عن حمبة رسول من رسل اهللا الكرام؟: قلت
  .ا قالوافال تنصرف عن حيب مل: قالت
الغشاوة اليت وضعها  ني بهما متسح فاذكري يل من بركاتك ..لقد أقمت علي احلجة: قلت
  .الكذابون
قدماء  ينعرفأول ما يدلك على بركايت أن اهللا هدى البشر ملنافعي منذ القدمي، فقد : قالت

نذ ملت وظل ..كخضار يحيث كانوا يأكلون أوراق ،سنةمخسة آالف  املصريني منذ أكثر من
ستخدم كغذاء وعالج ممتاز ومعترف به أوحىت أوائل القرن السابع عشر امليالدي ، أيام الفراعنة

  . بني األطباء لعالج الكبد
مث تال ذلك نصيحة أطباء ويلز  ،كعالج األطباء العربي وكان أول من نصح باستخدام

األعشاب اجليدة  كأحد يحيث نصحوا املواطنني باستخدام ،بربيطانيا يف القرن الثالث عشر
  . لعالج كثري من األمراض

  .وتارخيك عريق ..أنت مشهورة: قلت
                                                                                                                                 

 ٨٠__ ٤٠نبات غض يتراوح ارتفاعه ما بني  ، وهي من الفصيلة املركبة Taraxacum afficinalisاهلندباء )  ١(
والقليل منها معمرة تنمو  ،حويل أو ثنائي احلولوهو ... تكسو األوراق شعريات خشنة ،وهلا ساق أجوف قليل األوراق ،سم

  .والنوع اآلخر باهلندباء الربي ،ع بالنوع البستاينوويعرف النوع املزر ،كما تزرع اهلندباء، واجلافة عفوياً يف األراضي الرملية
تتفتح بطريقة عجيبة ، وهي ورمبا يوجد بعض األنواع بلون أزرق ،مستديرة برتقالية إىل صفراء اللون اهلندباءأزهار )  ٢(

  .حيث تنفتح صباحاً وتنقفل بإحكام مساًء
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كل  (:ابن البيطاروقد وصفوين للعلل ملا رأوه يف من بركات الشفاء، فقد قال عين : قالت
أصناف اهلندباء  إذا طبخت وأكلت عقلت البطن، ونفعت من ضعف املعدة والقلب، والضماد 

العني احلارة، وهي صاحلة للمعدة والكبد امللتهبتني، وتسكني الغثيان ا ينفع للخفقان وأورام 
   )وهيجان الصفراء، وتقوي املعدة 

اهلندباء  تذهب احلميات والعطش واخلفقان والريقان والشلل  (:داود االنطاكيعين وقال 
   ) وضعف الكبد والكلى شرباً مع اخلل والعسل، والصواب دقها وعصرها

صلح ما أكلت غري مغسولة وال منقوضة ألا أ (:ابن قيم اجلوزيهالفقيه ظ فوقال عين احلا
   ) مىت غسلت أو نفضت فارقتها قوا، وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من مجيع السموم

  .وأثىن عليك الكل، لقد ذكرك الكل ..ما شاء اهللا: قلت
 ارأوا من منافعي موتعويضنا بسموم املصانع ـ ، وقومك ـ مع تقصريهم يف حقهم: قالت

  .الثناء علي ووصفي للعللإىل  دفعهم
  .فإن قومي ال حيبون أن يسمعوا غري ما أنتجته خمابرهم ..فاذكري يل ما قالوا: قلت
  .ولألوراق منافعها ..هم يقسمون منافعي حبسب أجزائي، فللجذور منافعها: قالت
  .وال فرع من دون أصله ..فهي األصول ..١فلنبدأ باجلذور: قلت
نشط املرارة أا تتأثري مميز على الكبد و اهلي جذورأن لقد نشرت األحباث األملانية : قالت

وهلذا أتعامل  ..٢وم الكبدلطرد مسعترب من أفضل األعشاب على االطالق وأين أ ..فراز الصفراءإل
  .خراج املخلفات منهماعلى إالكبد واملرارة ملساعدما مع أساساً 

  .يف التطهري من السمومفجذورك خمتصة : قلت
 ..قوم على تنظيف الكلى واخراج مسومهابل إين أ ..وليس مع الكبد فحسب ..أجل: قالت

تعترب عالجاً فعاالً للكلى حيث خيلصها من املواد السامة عن أن جذوري ثبتت الدراسات أ فقد
   .٣طريق البول

حيث تعمل  ،للمرارة من أفضل األدوية العشبية يوأوراق يجذوربل إن  ..وليس ذلك فقط
  .ورمبا تذيب احلصوات املتكونة ،على عدم تكون حصاة املرارة

وذلك يف حيوانات  ،خفض نسبة السكر يف الدمأ أين ثبتت الدراسات احلديثة أكما 
                                                

ندباء غليظ خمروطي يتعمق يف التربة وينبعث منه جذامري جانبية عرضية، كما حتوي بعض سيقان اهلندباء عصارة جذر اهل)  ١(
 .لبنية
  .تعترب جذور وجذامري  اهلندباء  أحد العقاقري املسجلة يف دستور األدوية األمريكي كعالج ألمراض الكبد)  ٢(
  .جزاء  اهلندباء  صاحلة لعالج أمراض الكلى وألفضل املواد ادراراً للبولاألملانية مجيع أ الدساتري العالجيةاعتربت )  ٣(
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يلعب ذلك دوراً كبرياً يف عالج سكر الدم لدى اإلنسان بعد االنتهاء من أن وميكن  ،التجارب
  . دراسته

قد جنح و ..لتخفيف آالم النقرسي نه ميكن استخدام جذورأ اتاسثبتت الدرأكما 
الصينيون يف أحباثهم يف عالج أمراض الشعب اهلوائية واجلهاز التنفسي بواسطة استعمال 

  .يجذور
  فكيف أستعملها؟ ..بورك فيك ويف جذورك ..ما شاء اهللا: قلت
بعد ي عق من جذورتنقع حوايل ثالث مالفليس عليك سوى أن  ..ذلك شيء يسري: قالت

 ١٥مث تغلى بعد ذلك ملدة  ،دقائقمخس وتترك ملدة حوايل   ،سحقها مع حوايل لتر من املاء
حيث متنع تكون حصى ، املرارةووذلك لعالج الكبد  ،قبل كل وجبة اشرب منه كأستو ،دقيقة

  .١ن هذه الوصفة جيدة لتخفيض الوزنأكما  ،وتفتتها إن وجدت ،يف املرارة
معاً مبقدار ثالث مالعق يف لتر من املاء مبقدار  يذورجو يوأزهار يي أوراقيستعمل مغلو

  .وذلك لعالج حاالت االنيميا والضعف العام وفقد الشهية ،كوب صباحاً وآخر مساء
  .على هيئة كمادات دافئة لعالج التهابات العني ييستعمل مغلي جذورو

  .فحدثيين عن أسرار الشفاء يف أوراقك: قلت
  .. ٢خراج السوائل الزائدة من اجلسموصفتها الدراسات العلمية كأفضل وسائل إ لقد: قالت

ملعقتني إىل  حيث يؤخذ ملعقة ،لعالج سوء اهلضم ولنقص الشهية ييستعمل مغلي أوراقو 
دقيقة ١٥مث يصفى املاء بعد   ،كوب ماء مغليإىل  ضافتهاإصغريتني بعد سحقها أو تقطيعها و

  .يف الكوب ويشرب دافئاً من وضع أوراق  اهلندباء 
 وميكن عمل منقوع من األوراق املسحوقة حيث تضاف ملعقة صغرية من مسحوق األوراق

  .مث يصفى ويشرب ،ويترك ملدة نصف ساعة ،كوب ماء باردإىل 
 ،لعالج االمساك ينقع حوايل ثالث مالعق من أزهار النبات يف حوايل لتر من املاء الباردو

  .وجبة ويشرب منها كأس قبل كل
  .الطازجة يف عالج آالم األطراف بواسطة التدليك يوأزهار ييستعمل منقوع أوراقكما 
  فهل لك من مضار؟ ..عرفت منافعك: قلت

                                                
أول من فكر يف استعمال جذور اهلندباء  اليابسة ومزجها بالنب، وصنع قهوة اهلندباء منها وجعلها كان اهلولنديون )  ١(

 . مشروباً مقوياً لألمعاء
نشر حبث قيم يف جملة النباتات الطبية العاملية توصي باستخدام  وهناك دراسات علمية أجريت على أوراق اهلندباء حيث)  ٢(

  .أوراق اهلندباء كأفضل مادة إلدرار البول
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وهي ـ مع ذلك ـ ال تتعدى  ..وإمنا يف سوء استخدامي، املضار ليس يف ذايت: قالت
رمبا و ،الت نادرة جداًويف حا ،نسبة احلموضة يف املعدة عند قليل من الناسيف ارتفاع حدوث 
  . من املواد جلدي لدى بعض األفراد الذين عندهم حتسس لكثري حيظهر طف

التوقف مث ، ألكثر من شهر ونصف عدم االستمرار يف تعاطي مستحضرايتأن األحسن كما 
  .مث معاودة االستعمال، ملدة شهر
  فمن تنصحني باالبتعاد عنك؟ ..هذه احملاذير: قلت
لذين يعانون من سدد يف القناة الصفراوية باملرارة أو ي لمن استخداممك لقد حذر قو: قالت

لمرأة احلامل أو املرأة اليت ختطط  لاستخدام مستحضرايتكما حذروا من  ..التهابات يف املرارة
طالقاً لألطفال إعدم اعطاء هذه املستحضرات مع  ..املرضعمثلهما للحمل يف املستقبل القريب و

  .قبل سن الثانية
  :ـ املرميية ٥

برائحتها العطرة،  ١مل أستفق من الدهشة اليت مألتين ا بركات اهلندباء حىت نادتين املرميية
  من تقصدين؟ :وشكلها اجلميل، فأجبتها

  وهل هناك يف احلقل غريك؟: قالت
  .لقد امتألت بربكات اهلندباء: قلت
اجلواد الكرمي وزع جوده يف  تعاىلفاهللا  ..وتغمرك منافعي ..فتعال لتشملك بركايت: قالت

  .فال ترى من شيء إال يدل عليه ..خلقه
  .أراك من العارفني: قلت
وقد تشرفت من بني أخوايت حبمل اسم الطاهرة العذراء  ..وما يل ال أكون كذلك: قالت

  .البتول مرمي ـ عليها السالم ـ فإن مل يكن يل غري امسها لكفاين فخرا وتيها
فاهللا يعلم كم  ..أسباب إعجايب بك وحيب لك محلك هذا االسموقد كان من  ..نعم: قلت

يكن قليب لتلك املرأة اليت بزت الرجال وزامحت األبطال، وصارت مثال أعلى لألولياء، وأسوة 
  .حسنة لألصفياء

                                                
اليت  ،من الفصيلة الشفوية salvia officinalisويعرف علميا باسم  ،هي نبات عشيب معمر صغري sageية مباملر)  ١(

  .تضم الرحيان والنعناع واحلبق والزعتر
  . وتشتهر ا بلدان حوض البحر األبيض املتوسط، دم النباتات اليت تستخدم يف الطب القدمي واحلديثمن أشهر وأقوهي 
  .حتتوي على زيوت طيارة وفالفونيدات وأمحاض فينولية ومواد عفصية، واملادة الفعالة تعود إىل مركبات الزيت الطياروهي 



 ١١٤

  .بان فضلهالأخوان يف الرضاعة من ، فنحن مشتركان يف حبها: قالت
فال أخوة بال معرفة، وقد قال  ..لى املعرفةفأسسيه ع ..فقد عقدت بيننا عقد األخوة: قلت
:) ١) إذا آخى الرجل الرجل، فليسأله عن امسه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة   

وأول ما  ..وسأحدثك عن نفسي لتعرف فضل من آخيته ..صدق رسول اهللا : قالت
عفونة يف ال أجد  فلذلك تراين ..أبدأك به ما جعله اهللا يف من حب للطهارة، وبغض لغريها

  .إال أوقفتها اجلسم
مراض اللثة واللوزتني واحللق أيف معاجلة ـ حد كبري إىل  ـيسهم  يمستخلصأال ترى أن 

  .وعسر اهلضم والسكري
  ؟أكل هذه من بركات االستشفاء بك ..ما شاء اهللا: قلت
يف و ،يف معاجلة بعض األمراض املستعصيةيت أمهي ٢أكد باحث علميبل  ..أجل: قالت

نتائج ، فأعطت يجتارب عملية وعلمية على مستخلصفقد أجريت  ..مقدمتها مرض السرطان
وخاصة القولون  ،جزاء اجلسمأجيدة يف وقف انتشار خاليا مرض السرطان اليت تصيب بعض 

  .والرئة والثدي
إن هذا يشجع علىالعودة إليكم ـ معشر األعشاب ـ للبحث عن أدوية العلل : قلت
  .املستعصية
عيدها أو ،قوي الذاكرة الضعيفةبأنين أجريارد يف القرن السابع عشر لقد ذكر العامل : لتقا

ن املرمية بط االنزمي املسئول أثبت أحيث  ،جنليزي هذه املقولةإكد باحث أيف وقت قصري، وقد 
  .عن حتطيم استيايل كولني الدماغ والذي يسبب الزهيمر

  ، فهل ذلك صحيح؟كرللسرأيت بعض قومي يستخدمك كمخفض : قلت
وأدلك على ما  ..ولكن بنسبة بسيطة ،خفض البول السكريفأنا أ ..ال شك يف ذلك: قالت

  هو أحسن مين يف هذا؟
  وما هو؟: قلت
  .وعروق البصل ،احللبة البلديما مررت عليه يف أدوية السماء من : قالت
  .فقلما جند هذا فينا معشر البشر ..لقد أنصفت يف ذكر غريك: قلت
  .فمن حتقق بعبودية اهللا ال يكون إال منصفا ..نصافال جتد عندنا إال اإل: لتقا

                                                
  .نعامة الضيب عن يزيد بنوالبخاري يف التاريخ والترمذي ابن سعد، )  ١(
  .ستاذ علم العقاقري والنباتات الطبيعية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةأ محد كمايلأ الدكتورهو )  ٢(



 ١١٥

  .فواصلي يف ذكر بركات االستشفاء بك: قلت
خمفضة للعرق ومادة مقبضة ومطهرة ومعطرة وطاردة للغازات لقد ذكروا أين : قالت
لعدة مضادة أين و ..وضد تقلصات العضالت ،ضد االلتهاباتوأين أصلح عالجا  ..ومقوية

  . منظمة للعادة الشهرية، وستخدم مقوية لألعصابأكما  ..أنواع من البكترييا
  فكيف أستعملك؟: قلت
ملء كوب ماء سبق إىل  تضاف يوراقأكل من جبرعة تقدر مبلء ملعقة األأنا أؤخذ : قالت

   .وميكن تناول ثالثة أكواب يف اليوم الواحد ..مث يصفى ويشرب ،ويترك ملدة ربع ساعة ،غليه
  فهل الستعمالك من حماذير؟: قلت
عدم مع  ..ذا استخدمت حسب اجلرعات احملددةيف تناويل إضرار ليس هناك أي أ: قالت
  .١بصفة مستمرة ياستخدام

الذي حيتوي على مركب الثيوجون  ٢الزيت الطيار من أهم مركبايتأن إىل  وأنبهك
)Thujone(.. يسبب بعض فهو ، ركبيجب احلذر من استخدام كمية كبرية من هذا املف

  .التشنجات
مولدة ، ألين قلل حليب املرضعأين أإىل  االحباث اجلديدة تشريأن إىل  كما أنبه املرضعات
  .فانصحهن بتجنيب فترة الرضاعة ..ليباحلنتاج لالستروجني اخلافض إل

  :ـ الشوفان ٦
  .كباتلقد مسعت بأمهيتك يف مطعم العناصر واملر: ، فقلت هلا٣نادتين بذرة شوفان

                                                
  .كما يشاع ال تسبب فشالً كلوياًاملرميية )  ١(
حمتويات الزيت  من% ٥٠واهم مركباا ثوجون والذي ميثل  ،املرمية من النباتات اليت حتتوي على الزيوت الطيارة)  ٢(
  .كما حتتوي على تربينات ثنائية مرة وفالفو نيدات وامحاض فينولية ومواد عفصية. الطيار
نبات عشيب حويل يشبه احلنطة والشعري هو : GRAMINEAEمن الفصيلة النجيلية  Avena Sativa الشوفان)  ٣(

  .اجلزء املستخدم منه هو البذور والسيقان اجلافة، وعريوبذوره متوسطة بني حب احلنطة والش ،وهو ينبت عادة بينهما ،يف الشكل

وهي  ،وقد عرف يف املاضي بأمساء خمتلفة مثل هرطُمان ،وال يف املفردات ،مل يرد اسم الشوفان يف املعاجم العربية القدميةو
جديدة فهي وفان كلمة شأما ... والنوع الذي يزرع يسمى خرطان زراعي أو خرطان معرف ،كلمة فارسية وخافور وقرطمان

  .فقطيف القرن املاضي  تطلقحيث أ
 ،وفيتامينات ،والذي يشمل اجللوتني ،وبروتني ،ومحض السليسيك ونشا، وفالفونيدات ،وسيترولز، قلويدات: ومن حمتوياته

رات وباألخص جمموعة فيتامني ب، ومعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم واملغنيسيوم والفوسفور واحلديد والصودمي وهيد
وعلى الكاروتني باالضافة اىل فيتامني ب ب ) اهلرمون املبيضي(ما حيتوي على دهن وهرمون قريب من اجلريبني .. .الكربون



 ١١٦

  .وهي كثرية تكتب مباء الذهب ..لقد رأيت فائدة واحدة من فوائدي: قالت
فيشهد اهللا أين أحببتك مذ عرفت تأثريك يف محاية القلب واألوعية  ..فحدثيين عنها: قلت
  .الدموية

فإن قومك من العرب مل يكونوا على معرفة  ..كما تعلم ..أحبك الذي أحببتين له: قالت
  .فقد أخرج اهللا من ينتبه لفوائدي وبركات الشفاء يب ..ذلكوال يضريين  ..يب

  فما قال فيك إخواننا من العجم؟: قلت
العامل ، حيث ذكر الطب اإلجنليزيلقد أولوين كل احترامهم، فقد ذكرت يف : قالت

Nicholas Gulpeper  وذكر ، م لبخة حتضر من عجينة بذور الشوفان مع الزيت١٦٥٢عام
  .احلكة ومرض اجلذامتفيد يف عالج أا 

لبخات من سيقان وأوراق  John Genandالعامل ـ ذكر م ١٥٩٧يف عام وقبله ـ 
  . ورمبا للروماتزم ،جيدة لألمراض اجللديةووصف أا الشوفان 

يف محامام كعالج  يوأوراق يستخدمون سيقاينوهلذا كان إخوانكم من بين أوروبا 
  . وملشاكل املثانة والكلى ،للروماتزم
 ..وباألخص أمراض الرئة والسعال املزمن ،كعالج ألمراض الصدراستعمايل إىل  اإلضافةب

  .كلصقات مفيدة ملرض النقرس والبثوركما كنت أستعمل 
  هذا ما قال فيك سلفهم، فما قال خلفهم؟: قلت
 ،على بعض األمراض يوأوراق وسيقاين يأثبتت الدراسات العلمية تأثري بذورلقد : قالت
 ومن قامت مصانع كبرية لصناعة مستحضرات متعددة مينبل  ..واها كعالجوأثبتت جد
  .مشتقايت

  ؟ما كل هذا االهتمام بك: قلت
كلينيكية إفقد قامت دراسة  ..لقد أدركوا دوري يف شفاء كثري من العلل املستعصية: قالت

 اليوم خفضت جراماً يف٤٠أثبتت أن األلياف النباتية الذائبة مثل املوجودة يف الشوفان مبعدل 
  .ثالثة أسابيعإىل  سبوعنيأكوليسترول الدم خالل 

جرام من األلياف الذائبة اذا ٣أن كما نشرت دراسات يف جمالت علمية حمترمة أوضحت 

                                                                                                                                 
)PP( تتفاوت احملتويات الكيميائية بني أنواع الشوفان العادي والتركي واألمحر والقصري والنبوي لكن املواد و... وفيتامني د

 .مجيع األنواع األساسية واجلوهرية توجد يف



 ١١٧

  .١باملائة ٥أخذت يومياً خفضت الكولسترول بنسبة 
في دراسة عملت ف ..خفض مستوى محض اليوريك يف الدمأ ويف دراسة أخرى أثبتوا أين

أسابيع  ٣وملدة  ،والذي وضع على غذاء خمصص من الشوفان فقط ،لى رياضي يف أسترالياع
الغذاء املخصص من الشوفان للرياضي إىل  من أسدية نبات الشوفانباملائة  ٤زيادة أن وجد 

  .أثرت كثرياً يف وظائف عضالت الرياضي خالل التمارين الرياضية
  .فدورك التخفيض إذن: قلت
  .ا أخفض كل من ارتفع ليأكلين كما تأكلين األنعامأن ..أجل: تقال

  ؟ !وأنت يف أرض السالم ..أحقدا: قلت
فاخنفض  ..لقد أكل بعض املترفني من قساة القلوب بعض إخواين ..بل رمحة ..ال: تقال

  .فراح يرحم عباد اهللا ..واخنفض معه من الكرب ما كا يعانيه ..كوليسترول دمه
  .فأنت داعية اهللا إذن: قلت
  .ويفهم عن كل شيء ..الواعي يسمع من كل شيء: تقال

  .فال أحسبك إال حكيمة ..ت شفائكين من بركايديفز: قلت
نوبات حصاة ااري البولية واضطرابات به سكّن لقد جعل اهللا يف من القوى ما أ: قال
ني وينصح األطباء مرضى األعصاب واملفكرين واملرهق ..سكن آالم البواسريألني وأالبول و

  . ملا جيدون من بركايت على عافيتهمبتناويل مرضى السكر ومرضى الغدة الدرقيةو
  .مسعت أن بعض قومي يستعملك ملقاومة اإلجهاد: قلت
 ال أن يلإغري مثبت علمياً وال يزال ذلك  ..لذلك مشتقايتهناك من يستعمل : قالت

ب للنوم ومقوٍ لألعصاب كمضاد لإلجهاد واألرق ومهدئ وجال يجيابيات جيدة مثل استخدامإ
  .اهلنود لعالج إدمان مشتقات األفيون والتبغ ينكما استخدم ..ومنشط
  :الزيزفونـ  ٧

مجيلة، فاقتربت منها، وحييتها، فردت التحية بأحسن منها، فقلت  ٢رأيت شجرة زيزفون
                                                

ضافة هذا االدعاء إل للشركات املصنعة للشوفان) FDA(مسحت منظمة األغذية واألدوية األمريكية  ١٩٩٧ويف عام )  ١(
 .على منتجام الغذائية من الشوفان

 وهلذه الشجرة أنواع ،ذات قشرة ملساء كثرية األغصان ،وساقها خشبية ،شجرة معمرة من فصيلة الزيزفوناتهو )  ٢(
 ،وهي مسننة وبعضها رحمية شبيهة بأوراق الزيتون ،وأوراقها كبرية على شكل قلب مائل ،عديدة ال فرق بينها من الناحية الطبية

  .وأما أزهارها فهي عنقودية بيضاء أو شقراء هلا رائحة عطرية طيبة ،ولوا فضي وهذا الصنف شائع يف البالد العربية
  .ر والصمغ والفانيلنيتانني والسك :ومن عناصره الفعالة



 ١١٨

  .فقد أعياين الوقوف ..أتأذنني يل أن أرتاح بقربك قليال: هلا
  .كل حاضرلوأزهاري مونعة معطرة  ..لوبا متفتحة لكل ناظرأال ترى أوراقي ق: قالت
  أو من جذر حامت؟، فهل أنت حامت ..ال أراك إال حمال لألضياف: قلت
   ..من خبالئنا حامتكم الذي تفخرون به إال خبيل ما: قالت
إنه  ..فال تكوين من أهل اإلجحاف وكوين من أهل اإلنصاف ..اعريف ما تقولني: قلت

  .رمحامت أبو الك
وحامت  ..أما حنن فننفق من أجسادنا ..ومل ينفق من جسده ..لقد أنفق حامت من ماله: قالت

وحامت مات  ..أما حنن فال نطعم إال الربكات املضمخة بعطر الشفاء، ويضر، أطعم ما قد يؤذي
  .زال عطاؤنا ممتدا ال ينقضييوانقضى، وحنن ال 

  .ولتربأ مما ينسبه الناس إليه ..ا من كرمهولو كان حامت معنا الستحي ..لقد حججتين: قلت
ولكن لنغيظ بذلك مادرا  ..ال لكرمه ..لكنا مع ذلك نكرم حامتا وأحفاد حامت: قالت

  .وأحفاده من البخالء
  .فحدثينا عنه ..لقد زعمت لنفسك كرما: قلت
  ؟ !أال تعلم أن الكرمي واحد ..فهو البخيل ..من زعم لنفسه الكرم: قالت
  من هو؟: قلت
حقق  ..فال منلك شيئا حىت نتكرم به، أما حنن ..ألنه يتكرم مما ميلك ..الواحد: قالت
  .وال تلتفت للعبيد ..التوحيد

  .فحدثينا عما بث فيكم من الربكات ..لقد جعلكم اهللا وسائط لكرمه: قلت
يف ويف اخوايت  كوسأذكر لك من فضل اهللا ما يرغب ..فال بأس ..أما إن قلت هذا: قالت
  .ات احلقولمن بن

  .فحدثيين ..ما علمتكن إال كرميات: قلت
ذهب أمراض الصدر كالربو وقرحة أو ،فتح السددأين أ داود اإلنطاكيلقد ذكر : قالت

  .ستسقاء والريقان والفاجل واللقوة والكزاز والنافض والضربان الباردالوأمراض الكبد كا ،الرئة
وينفع من  ،صفراء املنصبة داخل األحشاءويقمع ال ..حيبس كل سيالن (:ابن سينا قال عينو

   )وخيفض السكر  ،وحيبس القيء ،السعال احلار
لصقة إلزالة الورم وتسكني األمل، كما استخدمها كشراب مغلي  يأوراق وقد استعمل
  . ملعاجلة الدوايل



 ١١٩

  .لقد عرفك العرب إذن، خبالف الشوفان الذي جهلوه: قلت
متتع بصفات أ، يوما زلت جبميع أقسام، فقد كنت لقد عرفين الناس من زمان قدمي: قالت

ي املؤرخ الروماين بلني يف القرن األول بعد امليالد حيث استعمل أوراقفقد عرفين طبية ومتنوعة، 
  . ملعاجلة تقرحات كان يشكو منها يف فمه

  .فإين أحن ملا عرفوا ..قومي احملدثون ..واحملدثون: قلت
 يبدأت أزهاروقد م املعدة منذ عصر النهضة، كمهدئ ومسكن آلاللقد عرفت : قالت

وجلميع  ،ومضادة للصرع ،ستخدم كمنشطة للقلبأ، وأصبحت الصيدلياتتأخذ مكاا يف 
  .أنواع إصابات التشنج

وصف للذين يعانون من أستعمل كمسكن لآلالم املعدية والتشنجات، وكم هذه أأيامويف 
  . األرق والقلق وتوتر األعصاب

  .بأنه يستخرج من أخشابك عقاقري الشفاءلقد مسعت : قلت
قد دلت التجارب اليت أجريت على بعض احليوانات و ..فكلي منافع حبمد اهللا ..أجل: قالت

فالتأثري  ..وصفراوية ،وتشنجية ،عرقية: له ثالثة تأثريات أساسيةيت لشجري ١أن اخلشب األبيض
 ..لتشنجي يتبدى باملستقيم واألمعاءوالتأثري ا ..العرقي يوسع العروق والشرايني وخيفض الضغط

  . ويشمل املرارة والقناة الصفراوية ،هو األهم واألعمو، التأثري الصفراويو
  ؟فأنت مفيدة للكبد إذن: قلت
األبيض أفضل منظم لعمل األقنية الصفراوية ودئة االضطرابات  خشيبف ..أجل: قالت

  . ة من اإلصاباتباملائ ٩٠إىل  ٧٥الكبدية والصداع احلاد، فهو يشفي 
  ؟فكيف يستعمل هذا اخلشب النافع: قلت
كشراب مغلي، إال أن استعمال أخبرته أفضل وأسرع تأثريا، وال ميكن يستعمل : قالت

احلصول على هذه األخبرة إال عن طريق حتضريها يف املختربات، وتوجد يف األسواق على شكل 
  . حبوب

  .ملرور على املصانع واملخترباتفال ميكن االستفادة منك إذن إال بعد ا: قلت
غسل الكليتني، كما وهو نافع بإذن اهللا ل ..صنع شراب من قشر خشيبميكنكم  ..ال: قالت

ليس هناك أي حمذور يف تناول أية كمية من ف ..اشربه وال ختف ..يستعمل يف دئة األعصاب
                                                

وتدعى اصطالحا باللحاء أو  ،لوا أبيض ،تتوسط القشرة واخلشب ،طبقة يف الشجريةهو : اللحاء أو اخلشب األبيض)  ١(
 . ، ج٢، ب١ب :سكرية وعفصية قابضة، باإلضافة إىل الفيتامينات:وهي حتتوي على مادتني رئيستني ،اخلشب األبيض الكاذب
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  . هذا الشراب
  ؟فما فضل أزهارك العنقودية الطيبة ..عرفت فضل خشبك: قلت
  .مرهم يستعمل يف تطرية اجللد وتنقيته من النمش ييستخرج من أزهار: قالت
  .إا أخبل أجزائك ..أهذا ما صل إليه كرم أزهارك املسكينة: قلت
 وال تنظر ..فالكرمي هو الذي يقبل كل ما يوهب له ..وال تقل هذا ..استغفر ربك: قالت

  . عظم مهديهاإىل  صغر النعمة، وانظرإىل 
  .واعذريين أيتها األزهار اجلميلة ..قتصد: قلت

أكد باحثون بريطانيون أن زهور شجرة فقد  ..أما إن قلت هذا: نظقت زهرة منهن، وقالت
  .الزيزفون ميكن استخدامها كشراب مفيد للهضم والسعال كما تفيد أيضا يف عالج الدوايل

  .ن الشرجيةعن طريق االستحمام والغسول واملسح والتكميد واحلقمغالي يستعمل و
  .فحدثيين عنه ..الزيزفونأمسع عن شاي : قلت
وتسكني اآلالم واألرق  ،واملساعدة على النوم ،لتهدئة األعصابستعمل يهو : قالت

والرتالت  ،واالحتقانات ،وتنشيط الدورة الدموية ،وملعاجلة تصلب الشرايني ،والصداع النصفي
فتنخفض درجة حرارة  ،ويثري إفراز العرق ،ويسهل التقشع ،كما يسكن السعال ،الشعبية والربو

   ..ويزيل صداع الزكام واحتقانه ،ويسهل التنفس ،اجلسم
  .وبركاتك كثرية ..نفعك عظيم: قلت
اجلروح والقروح النتنة يف يعاجل  همسحوقف ..حىت فحم أخشايب ميكن االستشفاء به: قالت

فيمتص العفونة ويزيل  ،احلاجة حيث يذر املسحوق فوقها مرة أو أكثر يف اليوم حسب ..اجللد
  .الرائحة

  ؟ !تأثريه ضفقد مسعت عن بع ..فيم ينفع ..والغسول بك: قلت
وإزالة اإلفرازات الزائدة  ،وتنشيط البشرة ،على اجللدفإن له تأثريه ، صحيح ما مسعت: قالت

د يف يفي، وهو وإعطاء اجلسم نعومة وطراوة ورائحة عطرة ،كما يعمل على تليني اجللد ،منها
   .عالج ضربات الشمس واحلمى الشديدة

  :ـ العوسج ٨
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سبحان : فقلت ..١فإذا يب أفاجأ بشجرية عوسج ..سرت خطوات قليلة بعيدا عن الزيزفون
وهذه جبانبها  ..تلك كانت ترحب يب بأزهارها وقلوا املتفتحة ..اهللا الذي جيمع بني املتناقضات
  .تنذرين وختيفين بأشواكها السامة

وال  ..ولكنا ال نتصارع كما نتصارعون: وقالت، بصوت ال يقل عن أذى أشواكهافنطقت 
  .يؤذي بعضنا بعضا كما يفعل بعضكم مع بعض

  .حسب الزيزفون أملا أن تقفي جبانيب ..ولكن: قلت
يف اهللا فلو خطر على باله هذا حلوله اهللا شجرة الزقوم اليت يطعمها  ..ال تقل هذا: قالت

  .القيامة ألهل النار
  ؟وأنت تقفني جبانبه بأشواكك السامة ..أال يسخر منك: قلت
إىل  بعضنا كما ينظر بعضكمإىل  بل حنن ال ننظر ..هو ال يسخر مين وال خياف: قالت

يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيراً  :فيكم تعاىلبعض، وقد قال 
مهنم  نهنراً ميخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء مال نِسو)ومل يرتل اهللا  ..)١١من اآلية: احلجرات

  .فينا ما أنزل فيكم
  .ذلك أنكم لستم مكلفني: قلت
السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها إىل  ثُم استوى :تعاىلوقد قال  ..كيف تقول ذلك: قال
  )١١:فصلت(ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعني وللْأَرضِ
  .قد قال ذلك عن السماء واألرض: قلت
   ؟وهل األرض إال مكوناا: قالت
بل  ..ولكين ال أحبث عن األخالق ..ت ألخواتك حسن اخللقمسلمت لك كما سل: قلت

  .أحبث عن الترياق
                                                

وهو ، Lycium shawiكما يعرف علمياً باسم ، قصر، عوسجة، وعنب الديب: ة أمساء منهايعرف العوسج بعد)  ١(
.. له سيقان خشبية متفرعة والفروع متعرجة ومتداخلة.. عبارة عن شجرية شوكية معمرة يصل ارتفاعها إىل حوايل مترين

  .األوراق صغرية وبسيطة ذات لون أخضر مييل إىل الصفرة
األزهار أحادية خترج يف اجلانب املقابل موعة األوراق .. شوكتان حادتان وهذه األشواك سامة ويوجد على جانب األوراق

  .األزهار بيضاء متيل إىل الزرقة.. وهي جرسية الشكل
حتتوي على بذور كثرية والبذرة .. وعند النضج يتغري إىل اللون األمحر، حلوة املذاق، تؤكل.. الثمرة لبية عنبية لوا أخضر.. 

  .شكلها كلوي منضغطة وذات لون بين
  ينتشر يف األماكن الرملية الساحلية واملسطحات الرسوبية واألراضي احلصويةوهو 
كما حيتوي على املنجنيز والنيكل والنحاس .. حيتوي على فالفونيدات ومواد عفصية وستريوالت وتربينات ثالثيةوهو 

  .واد سكرية ومحض اهليدروسيا نيك وحتتوي الثمرة على زي زانتنيكما حيتوي على قلويدات وم.. والكروم واملولوبدمي
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  ؟عما أودع اهللا يف من منافعفال تصرفك أشواكي السامة : قالت
  أفيك من املنافع ما يرغب فيك؟: قلت
  .لوال منافعي ما وضعين أهل السالم يف صيدلية الشفاء: قالت
فحدثيين عما وضع  ..نسيت أين يف الصيدلية اليت انتقيت أعشاا واختريت ..صدقت: قلت

  .اهللا فيك من بركات الشفاء
األغارقة القدماء يف مداواة ، وقد وصفين آالف السنني من النباتات املشهورة منذأنا : قالت

والتشققات اليت تصيب الشفتني، ولعالج .. القشرة اليت تكون على اجلفنني ولعالج اللثة امللوثة
  .الدسنتاريا والسعال
ن قدم، إيربئ سائر أمراض العني خصوصاً البياض و (:فقال، داود االنطاكيوقد وصفين 

وطبيخ جذره يوقف اجلذام أو يربئه، .. ببياض البيض، أو بلنب النساء كيف استعمل، وقد ميزج
وإن متودي عليه قطع القروح السائلة واجلرب، واحلكة واآلثار حىت احلناء إذا  ..جمربوهو 

ورماده يزيل  ..ومثره كذلك يف كل ما ذكر ..وهو ينبت الشعر ..عجنت مبائه واختضب ا
   ) القروح

  .فاذكري يل ما قال احملدثون ..هذه منافع عظيمة: قلت
عالج املغص وأين أفيد يف  ..فتت احلصى املتولدة يف الكلىت يروجذلقد ذكروا أن : قالت
اللينة، وتصنع منها خالصة  ونباتايت يويف مشال عمان تطحن مثار ..للبطن ةللبول وملين ةومدر

  .تستخدم يف ختفيف املغص ولتحسني حدة البصر
  .االضطرابات اليت تصيب املعدةوتعاجل آلالم ن التسك يكما تؤكل مثار

كما ذكرت األحباث العينية  ..ختفض ضغط الدمي وتقول الدراسات احلديثة أن جذور
وأعطت  ،وقد عملت دراسة اكلينيكية ،تأثري ملحوظ على ختفيض احلمى ياحلديثة أن جلذور

دراسة أخرى أن الثمار العينية كما تقول .. نتائج متميزة يف ختفيض احلمى وباألخص يف املالريا
  .للعوسج تقوي الكبد والكلى

  .أراك مجة املنافع: قلت
وقد ذكر يل  ..وال زالت األحباث جتري علي يف حقل التجارب ..هذه بعض منافعي: قالت

  .فسأذكرها لك ..فإن مررت علي ..أن نتائج ستظهر هذا املساء
  :ـ ناردين ٩
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: تناديين بصوت هادئ كهدوء النسيم، فقلت١ننارديرت خطوتني حىت مسعت شجرة سما 
  .عضاليتإىل  والفتور ..فإن صوتك جلب النعاس إيل عيين ..فمن أنت؟ ..لبيك

  .أنا الناردين جعلين اهللا دواء نافعا، وترياقا شافيا: قالت
  .ولوال ذلك ما كنت يف هذ احملل ..أعلم ذلك: قلت
ومرخ لألعصاب منذ عصر مهدئ ت كاستخدمإذا علمت ذلك فاعلم بأين : قالت

كنت يف القرون الوسطى ترياقاً، وعندما مل تكن الكينا متوفرة آنذاك ت وقد اعترب ..الرومان
م شفوا أكد بعض املصابني بداء الصرع أكما   ..ستعمل بدالً عنها يف مكافحة احلميأ

  . بواسطيت
  .االضطرابات العصبيةعترب من أفضل أنواع املهدئات املستعملة ضد يومكم هذا أإىل  وأنا
  .أرى أن قومي من العرب مل يعرفوك: قلت
 ،نه مقو للمعدةإ (:نطاكيداود األيف قال وقد ، واستعملوين ..لقد عرفوين ..ال: قالت

 ،ذا طلي على اجلسم قطع العرقإومسقط للبواسري، كما انه  ،ومدر للفضالت ،ومفتت للحصى
 ،وأحد البصر ،نبت الشعر يف األجفانأو ،ة العنيزال محرأوإذا اكتحل به . وطيب رائحة البدن

  .وإذا ذر على اجلروح أدملها ،وإذا خلط مع العفص واكتحل به قطع الدمعة
وجمفف للرطوبة السائلة من القروح، ينفع  ،الناردين حملل لألورام (:ابن سينا يف قانونهوقال 
يفيد أورام الرحم إذا جلست و ،مقو للمعدة،  يدر الطمث ،وينقي الصدر والرئة ،من اخلفقان

   ) وله خاصية يف حبس الرتف املفرط من الرحم ،املرأة يف طبيخه
ويشفي  ،ن الناردين ينفع الكبد وفم املعدة، ويدر البولإ (:ابن البيطار يف جامعهوقال 

وجيف الرطوبة  ،وإذا عملت منه  حتميلة واحتملته النساء قطع الرتف ،احلرقان احلادث يف املعدة
وإذا طبخ باملاء ، ونفع من اخلفقان ،وإذا شرب مباء بارد سكن الغثيان، سائلة من القروحال

   ) برأهن من األورام احلارة العارضة لألرحامأوهن جلوس يف مائه  ،وتكمد به النساء
  فما قال فيك قومي من احملدثني؟: قلت 

                                                
عبارة عن نبات وهو ، Valeriana officinalisيعرف علمياً باسم واملعروف حبشيشة القطة، هو الناردين الطيب )  ١(

ق متقابلة مركبة وله أورا ،سم، له ساق مستقيمة قوية جوفاء ومضلع اغصانه قليلة١٥٠ -٨٠معمر يتراوح ارتفاعه ما بني  
األزهار  ،وريقة ضيقة وهي مسننة احلواف٣٣  -١١وريقة عريضة أو ما بني  ١١  -٥ريشية الشكل تضم كل ورقة ما بني  

جذور النبات قصرية له فسالت . الثمرة تاجية هلا صرة ريشية. جتتمع يف قمم األغصان على هيئة باقات بلون ابيض إىل زهري
أوروبا ومشال آسيا وينمو يف الرباري يف ظروف رطبة ويزرع يف له املوطن األصلي و... وقوية حتت األرض  ورائحته كريهة

  .وسط أوروبا وشرقيها
 .حيث يتم مجعه طازجاً يف الربيع أو اخلريف وينظف مث جيفف يف اهلواء مباشرة ،اجلزمور مع جذوره هاألجزاء املستعملة منو



 ١٢٤

حسن أو ،لى النومحث عين أنأأكدت األحباث الواسعة يف أملانيا وسويسرا لقد : قالت
  .خفض ضغط الدمأو ،نوعيته

  فما عرفوا من سر هذا التأثري؟: قلت
أن كما  ..املواد الفعالة اليت يعود هلا هذا التأثري هي الفاليبوترياتاتا أن ولقد ذكر: قالت

على ختفيض عملي يقوم و ..مل يتم التعرف عليها بعد هناك مواد أخرى مسؤولة عن مفعويل
  .إطالة مفعول ناقل عصيب مثبطلى عالنشاط العصيب 

  فأنت ترياق إذن ملا يعتري البدن من أعراض عصبية؟: قلت
من أفضل بل أعترب  ..على القلق واألرق يأثبتت الدراسات تأثريفقد  ..أجل: قالت

، رخي العضالت املفرطة التقلصفأنا أ ..العالجات لألرق الذي كان سببه القلق أو فرط اإلثارة
مع بعض أين كما  ..الكتف والعنق والربو واملغص وأمل احليض وتشنج العضالتلتوتر  ةمفيدو

ضد كما أين  ..ستعمل كعالج لفرط ضغط الدم الناتج عن الكرب والقلقأاألعشاب األخرى 
  .القلق املزمنإىل  ضافةالتوتر السابق للحيض باإلومثله  ،األرق الناتج عن  أمل الظهر

  فيمنعها من االكتحال بإمثد النوم، فكيف أستعملك؟، ناإن األرق يزور عيين أحيا: قلت
عترب من وهلذا أ ،يزيد من زمن النوم يجزمورأن أثبتت التجارب العملية لقد : قالت

الضطرابات النوم الذي يصاحبه اضطرابات فأنا عالج  ..املنومات اليت ميكن استخدامها بأمان
  . عصبية

  .عن املضار اليت قد يقع مستعملك فيهافحدثينا ، ذكرت الكثري من املنافع: قلت
أثبتت ومع ذلك فقد  ..١ابالكميات املنصوح  تمن األدوية اآلمنة إذا استخدمأنا : قالت

  .أنه يصح استعمايل غذاءهيئة الدواء والغذاء األمريكية 
 ينمريض استخدمو ١٢٠٠٠جريت على  أأما من الناحية الدوائية فقد أثبتت التجارب اليت 

  .يوماً عدم ظهور أو وجود أي أعراض جانبية١٤ملدة  
  واالستعمال الطويل؟: قلت

                                                
جرامات ٣  -٢وب شاي مرة إىل أربع مرات يف اليوم وحيضر شاي الناردين بأخذ  اجلرعة املعروفة للناردين هي أخذ ك)  ١(
واجلرعة . دقائق مث يصفى ويشرب١٠  -٥ملي من املاء املغلي ويترك ما بني  ١٥٠ذومور املسحوق ووضعها على جلمن ا

  .جراماً يف اليوم الواحد١٥القصوى للناردين هي 
لتر ماء مغلي مث يضاف ٢جرام من مسحوق اجلذمور مع  ١٠٠سم بالناردين فيخلط أما فيما يتعلق باحلمام املائي لغسل اجل

هذا املزيج إىل حوض املغطس اململوء وجيلس فيه الشخص حوايل نصف ساعة وذلك لقطع العرض والضفاء رائحة طيبة للجسم، 
  .وكذلك مفيد ملشاكل الرحم عند النساء
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دمان أي أم ال مشابه لإل ءبعض مستعملي يصيبهم شيأن ثبتت الدراسات أقد ل: قالت
  .يستطيعون التوقف عن استعمايل

  ؟عشاب األخرى اليت هلا نفس تأثريكاألمع  نيتعارضتفهل : قلت
 ..التأثريأخرى قد يزيد مع أدوية مهدئة  تاستخدمة، فإذا ي هو التهدئأساس عملإن : قالت

  .طورةاخلكون هناك وت
  :ـ اليانسون ١٠

ما الذي جعلك تنامني جبانب الناردين أال : ، فقلت هلا١كان جبانب الناردين عشبة يانسون
  ختافني أن يذيقك ترياقه فتنامني كنومة أهل الكهف؟

أمل تعلم أن نوم العابد  ..وماذا يف ذلك :ين ـقالت ـ دوء ال خيتلف عن هدوء النارد 
  ؟خري من عبادة اجلاهل

  .ولكن قيام العامل العابد خري من نوم العامل القاعد: قلت
د بعد طول قيام كان نومه خري له من صالته، أو كان نومه هو بفإذا نعس العامل العا: قالت

  .صالته اليت أمره الشرع بأدائها حبلول مواقيت النعاس
ما بالك أال  ..فلم أر من أهل العلم من فضل النوم على الصالة ..اعريف ما تقولني: تقل

جتهلني صالة الفجر، وال ال أرى إال أنك  ..)الصالة خري من النوم  (:تسمعني قول املؤذن
  تعرفينها؟
  .ومسعت معه ما يقول رسول اهللا ، بلى مسعت قول املؤذن: قالت
  بني هذا املذهب؟أي حديث مسعته جعلك تذه: قلت
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فينم حىت يعلم ما  (:لقد قال رسول اهللا : قالت

فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو ال  ،إذا نعس أحدكم وهو يصلي (:، وقال٢) يقول
   ٣)يدري

  ولكن ما سر علمك ذا؟ ..وصدق رسول اهللا  ..لقد حججتين: قلت
فأنا أستعمل  ..ا جعل يف الناردين من دئة األعصاب وجلب النوملقد جعل اهللا يف م: قالت

                                                
اآلنسون املعروف بالشمر، ساقه رفيعة مضلعة تتشعب منها فروع  وهو غرينبات عشيب معروف من فصيلة اخليميات هو )  ١(

% ٣زيت طيار  :مكوناتهمن ... الناضجة هوتستعمل مثار، طويلة حتمل أوراقاً مسننة مستديرة، واألزهار صغرية بيضوية الشكل
 . مادة انيثول وميثيل شانيكول من الزيت الطيار، وهرمون االستروجني وزيت ثابت

  .أمحد والبخاري وأبو داود)  ٢(
  .النسائي وابن حبان)  ٣(
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  .شرابا ساخنا مع احلليب لعالج األرق وهدوء األعصاب
  .بدل تفرقكما على نبتتني، ما دام األمر كذلك مل مل تشكال نبتة واحدة: قلت
  .ليس يفوله من الفوائد ما  ..فلي من الفوائد ما ليس فيه ..حنن ال نتفق يف كل شيء: قالت
  .لو كنتما بني قومي لتصارعتما: قلت
  .حنن نتكامل وال نتصارع: قالت
  فحدثيين عما متيزت به عن الناردين؟: قلت
ويزيل الصداع وآالم  ،يطرد الرياح (:داوود اإلنطاكي يف تذكرتهلقد قال عين : قالت

ومضغه  ،شيمةودخانه يسقط األجنة وامل ،ويدر البول ،الصدر وضيق التنفس والسعال املزمن
     )ويقوي اللثة  ،وجيلو األسنان ،واالستياك به يطيب الفم ،يذهب اخلفقان
إذا سحق الينسون وخلط بدهن الورد وقطر يف األذن أبرأ ما  (:قانونهابن سينا يف وقال عين 

   )يعرض يف باطنها من صدع عن صدمه أو ضربة وألوجاعهما أيضا 
  فما قال احملدثون؟: قلت
للهضم  ةمنشط، وللمغص والسعال ةلألعصاب، ومسكن ةمهدئذكروا أين لقد : قالت
ساخن يسكن املغص املعوي شرايب المغلي وأن  ..درار اللنبوإلفيد للوالدة ، وأين أللبول ةومدر

دخل يف أو، كما يفيد يف نوبات الربو، كما ينفع يف طرد الغازات ،عند الرضع واألطفال والكبار
 ةقوي ةمنبهأنا و ..وضيق التنفس ،فيد يف بعض أنواع الصداعأما ك ،كثري من أمزجة الكحة
  .خراج البلغمإمن األعشاب اجليدة يف وأين  ..للشهية ةللجهاز اهلضمي وفاحت

  ؟كيف تستعملني يف هذا كله: قلت
ملء كوب ماء سبق إىل  وتضاف ،ملعقتني وجترشإىل  ؤخذ ملء ملعقة صغريةت: قالت

وكوب  ،ويؤخذ كوب يف الصباح ،مث يصفى ويشرب ،أو حنوها ،ويترك ملدة ربع ساعة ،غليه
  .آخر عند النوم
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  ـ أطباء يف احلقول ٣
خرجت من صيدلية األعشاب، وقد كانت األعشاب واألشجار والشجريات تناديين بألسنة 

ولكين أكملت  ..عذبة تطلب مين االستماع إليها لتروي ما وضع اهللا فيها من أسرار الشفاء
دعين أزيد عشرة : جرد إكماهلا جاءين مدير املزرعة يئته وتواضعه، فقلت له مبادراومب ..العشرة
  .فللحديث مع هذه األعشاب لذة ال تعادهلا لذة ..أخرى
فإن أردت  ..وال مناص لك من تنفيذها ..أنت حمكوم بقوانني أهل السالم ..ال: قال
  .فاذهب للعلماء يف أرضك يعلمونك ..املزيد

  .ا أرضى بتعليم هؤالءأن ..ال: قلت
فإن  ..ولكنك دخلتها لتتعلم السالم ..أنت مل تدخل مستشفى السالم لتتعلم العطارة: قال

  .معلم العطارينإىل  فاذهب، أردت العطارة
  .لست أدري ما عالقة تلك األعشاب بالسالم: قلت
ويل ـ يف لقد خلق اهللا تلك األعشاب لنستعملها ـ كما استعملها أهل التاريخ الط: قالت
لكنكم أبيتم يف هذا العصر إال أن تتخلوا على الصيدلية اليت وضعها اهللا لكم، ورحتم  ..العالج

  .تصنعون بدهلا السموم اليت هداكم إليها غروركم
  ونفتح بدهلا حقوال؟، أتريد منا أن نغلق املصانع: قلت
  .كل حقل ينوب عن مصنع فاحلقل أوىل منه ..أجل: قال
  ماذا تقصد؟: قلت
  .لقد مررت على أعشاب كثرية هلا فوائد صحية ثابتة: قال
  .لقد رأيت كل ذلك، واقتنعت به ..أجل: قلت
ولكنكم تركتم كل تلك الوصفات النافعة اليت ختلو من كل ضرر، واستبدلتموها : قال

وصارعتم ، فصارعتم بذلك أجسامكم اليت خلق اهللا هلا هذه النباتات ،بتراكيب مصانعكم
، وصارعتم اهللا بعد ذلك حني اتموه بأنه أنزل الداء ..ني رميتموها يف سلة املهمالتالنباتات ح

  .ومل يرتل الدواء
  ؟أفتريد أن نغلق تلك املصانع ..صحيح هذا: قلت
الذي تصنع فيه  يةودوترى أنواع األ ..وستمر على مصانع الشفاء ..أنا مل أقل ذلك: قال

  .وشروطه وكيف ترتع عقاقري الصراع منه
  .فلنذهب اآلن إليه: قلت
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  .األطباء يف احلقولإىل  أنسيت أنك ستذهب ..ال: قال
  .كثر نسياينأفما  ..اعذرين: قلت

بل حقول  ..دري كيف خرجنا من الصيدلية اجلميلة لنجد أنفسنا يف حقل مجيلألست 
ع عن وقد كانت عامرة مبختلف أصناف الناس، فسألت مدير املزار ..مجيلة ممتدة امتداد األفق
احلقول مبرضاهم ليصفوا هلم ما حيتاجون إىل  هؤالء أطباء خرجوا: هذا املنظر البديع، فقال

  .ألدوائهم من أصناف الدواء
  فلم مل يكتفوا بوصفها داخل عيادام؟: قلت
إىل  طباءفلذلك احتاج األ ..ومن املرضى من ال يعرفها ..أنواع النباتات كثرية خمتلفة: قال
  .واستقبال املرضى فيها ..ولاحلقإىل  اخلروج

  فهل سرتور هؤالء األطباء؟: قلت
 ..وال حرج عليك أن تسأهلم ما بدا لك ..ستزورهم أنت لتسمع ما يقولون للمرضى: قال

فقد شرط أهل السالم على طبيب السالم أن يفصل الطبيب للمريض كل ما يتعلق مبرضه مما 
  .حيتاجه لشفائه

  وأنت؟: قلت
   .. الكثرية اليت تنتظرينسأذهب ألعمايل: قال
  فكم طبيا أزور؟: قلت
  كم يف رأيك؟: قال
   ..أربعة: قلت
ولكن األمراض ال  ..الكتفيت بزيارة أربعة ..اض حمصورة يف أربعةرلو كانت األم: قال
   ..فلذلك ستزور ..حصر هلا

  .لوننعم سأزور عشرة ألكمل به العدة اليت متلؤين قناعة مبا يقو ..عشرة :قاطعته قائال
  .فعشه ..لقد استوعبت الدرس: قال

  .مث انصرف وتركين
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  اإلجهاد
كان أول ما خطر على بايل أن أزور األطباء املكلفني بعالج اإلرهاق والتعب واإلجهاد، ملا 
رأيت من كثرة تردد املصابني ذا على األطباء، وقد كان أكثر األطباء يغزو أجساد هؤالء 

  .من األدوية واألغذية املقويةاملترددين مبا تفرزه الصناعة 
 ..نعم: وقد التف حوله املرضى، فوجدته جييب من غري سؤال، اقتربت من أحدهم ألسأله

  . رد فعل ملتاعب حقيقية أو متوقعة يف احلياةكدث حيرهاق إجهاد هو تعب بدين أو اإل
 ،ذهينعصاب، واخلمول الوارتفاع ضغط الدم، وتوتر األ زيادة ضربات القلبأعراضه من و

عدم النوم إىل  وكثرة االخطاء يف العمل نتيجة لوقف القدرة على التركيز، ورمبا يؤدي االجهاد
  . والقلق الزائد

  ما سر ما حيصل لنا من إجهاد وتعب؟: سأل أحد املرضى
اهلرمونات بعض فراز إيزداد ئه ثناأويف  ..يف جسم اإلنسان يجهاد رد فعل حتذيريثرياإل: قال

وهي ما يعرف  ،تتلقى مساحة صغرية يف قاع الدماغ تسمى الوطاءف..زيادة كبريةيف جمرى الدم 
فراز قشرة الكظر إوتزيد االشارات من  ..خرىألجزاء الدماغ اأشارات من إبتحت املهاد، 

فيؤثر هذا اهلرمون على الغدة النخامية،  ،طالق موجة قشرة الكظرإهلرمون ) الغدة فوق الكلوية(
قشرة إىل  مون املوجه لقشرة الكظر، يف جمرى الدم، مث ينتقل هذا اهلرمونوجيعلها تفرز اهلر

الكظر، وتفرز الغدة الكظرية هورمونات تسمى القشرانيات السكرية، وتوفر هذه اهلرمونات 
  . طاقة فورية وتوقف نشاط اجلهاز املناعي باجلسم

رمونات هو خرى، أهم هذه اهلوأويف نفس الوقت، تفرز الغدد الكظرية هورمونات 
  .االدرينالني الذي يزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم

قمتها اثناء هذه إىل  فتصل املقاومة البدنية ،وإذا طال االجهاد تبدأ مرحلة املقاومة يف اجلسم
االخنفاض دون مستواها العادي، وهذا يفسر إىل  خرى متيلمقاومة الضغوط األأن غري ، الفترة

  .صابة برتالت الربد واالنفلونزالإلمن تعرضهم  من ضغط يف العملالذين يعانون سر معاناة 
وإذا استمر التعرض لالجهاد يفقد اجلسم قدرته على التالؤم مع احلياة، فيدخل مرحلة 

  .حد بعيدإىل  ثناء هذه الفترة تتدىن املقاومة للضغوطأاالاك، و
  طرية على اجلسم؟ة خيأمراض حقيقإىل  فهل استمرار هذا اإلجهاد يؤدي: سأل آخر

نواعاً عديدة من األمراض قد تنتج عن والباحثون يعتقدون أن أاألطباء ف ..أجل: قال
مراض املعدة واألمعاء مثل القرحات أما تعلل فهلذا كثريا  ..االجهاد الطويل أو تكرار حدوثه
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  .اخلاصة باملعدة واالثين عشر، والتهاب غشاء القولون باالجهاد
ن النوبات القلبية تكون بسبب حاالت إابات ضربات القلب، بل وحتدث أحياناً اضطر

كما يعوق االجهاد ايضاً مقدرة اجلسم على مقاومة االمراض، فأمراض مثل  ..االجهاد الشديدة
وهو ما يظهر على الشفه من بثور بعد املرض، وبعض ) احلال(واحلمى الغدية واهلربس  الرشح

  .هادا تتأثر باالجأنواع السرطان ثبت أ
  .فعلمنا الدواء ..عرفنا الداء: سأل أحد املرضى 

والرياضة املنتظمة والغذاء أول الدواء هو مقاومة أسباب اإلجهاد بالراحة واالسترخاء : قال
   ..اجليد

ونريد أن نعرف اآلن منك ما  ..حصون اجلسدلقد عرفنا كل ذلك يف : حد املرضىأقال 
  .نستعمله من هذا احلقل

زل ما نفلذلك أ، وتتعب ذريته، سيشقى يف األرض ويتعب هللا بأن آدم لقد علم ا: قال
  .خيفف هذا التعب ويرفع هذا الشقاء

فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَال  :عن آدم  تعاىلفقد قال ، صدقت: قلت
  ) ١١٧:طـه(يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى

هلا لقد تداركت رمحة اهللا آدم وبين آدم فرتلت أعشاب وأغذية كثرية : يل، وقالالتفت إ
  .جهاد أو القضاء عليهتأثري كبري يف ختفيف اإل

  .فصف لنا بعض وصفاتك لنلتزمها: صاح بعضهم
فهو ينقي الدم وينظم دورته ويدر البول  ..فهو من األغذية املباركة ..فلنبدأ بالبصل: قال

نواع البكترييا، ومفيد أمضاد للجلطات ومضاد جيد لعدد كبري من هو جهاد وويزيل االرق واال
  .وكل هذه من أسباب اإلجهاد أو أعراضه ..مراض الرئة واحلمى القرمزيةألعالج كثري من 

خرى مع الغداء أو وأ ،بصلة متوسطة مع طعام الفطوروكل هذه املنافع حتصلها بأكل 
  .جهاد بشكل كبريوهو خيفف اإل ،كسابه املناعة والقوةإيف فيد اجلسم كثرياً فذلك ي ..العشاء

وال أرضى أن ، وأنا من املعلقة قلوم باملساجد ..ال أجدين أرتاح ألكل البصل: صاح آخر
  .أدخلها برائحة البصل

فهو يقلل من محض البولينا وخيفف من آالم  ،غذاء وعالجفهو ، التفاحفعليك ب: قال
البلغم وينشط القلب وخيفف آالم االعصاب وحيافظ على األوعية الطمث وينشط الكبد ويطرد 

  .نه مفيد جداً آلالم الروماتزم والنقرسأالدموية ويزيل الشعور باالجهاد والتعب كما 
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يف ا عجيبا تأثريذلك لفإن  ..تفاحة واحدة يومياً بقشورهاع حتصلها بأكل فوكل هذه املنا
  .ختفيف االجهاد والتخلص منه

  فصف لنا ما ميكن تناوله مىت شئنا؟ .. يتسىن لنا التفاح كل حنيال: قال آخر
لو علم الناس  (:تلك اليت قيل فيها ..ذلك الدواء املبارك الذي نزل من السماء ..احللبة: قال

 ،مراضلكثري من األ اعالجتلك اليت جعلها اهللا  ..) الشتروها بوزا ذهباًاملنافع مبا يف احللبة من 
فالعسل مشهور بقيمته  ،العسلخاصة لو ضممت إليها  ..ف االجهاديختفبري يف هلا أثرها الك

  .الغذائية والدوائية
  .فصف لنا وصفة جتمع احللبة والعسل: قلت
حوايل نصف كيلو لقد جربت وصفة ناجحة لعالج اإلجهاد وأعراضه، وهي أن تأخذ : قال

ملعقة  ملء، مث تأخذ منها ١لبةيف ع هاوتضع هامث تسحق ،جيداً هاوتنظف ،من احللبة البلدي
  .وتلعق بعد كل وجبة ،ومتزج جيداً ،كل عسل نقيأملعقة  ملءإىل  هافيمتوسطة تض

  .هذه وصفة سهلة وطيبة: قلت
  .٢البقدونسفهي من ، منها وصفة ال تكاد تكلفك شيئا، خرىوهناك وصفات أ: قال
ال عشبة ضعيفة هزيلة مل أكن أتصور أن البقدونس ميكن أن حيوي دواء، فما هو إ: قلت

  .تفيئها الرياح ذات اليمني وذات الشمال
 ..جعل من أسرار الشفاء والقوة ما جيعلها إعصارا على األدواء تعاىلولكن اهللا : قال

للبول وميكن استعماهلا لعالج فعل مدر  ٣هاولبذور ،مكملة فيتامينيا ومعدنياً طبيعياًفأوراقها 
  .ضادة لالكسدةاملضادة لاللتهابات واملمن أفضل املواد وهي والتهاب املفاصل،  ،مرضى النقرس

وخاصة املغص  ،وازالة املغص ،الزيت املوجود فيه من املواد اجليدة لطرد الغازاتأن كما 
   ..وهو منبه للرحم ،وانتفاخ البطن ،املعوي

من  وحدثنا عما اجتمعنا ..فال أراه إال كثري الفضول ..ال تنشغل ذا الرجل: سأل سائل
  .أجله

خذ حزمة من ميكن أن تأ ..جهادلإلالبقدونس األخضر من أفضل املواد املانعة ف ..أجل: قال
                                                

  .وقاية هلا من األشعة )عنربي(يكون لوا بين أن يفضل )  ١(
سم، االجزاء  ٣٠عشب يصل ارتفاعه إىل وهو ، Petroselinum crispum يعرف علمياً باسم :البقدونس)  ٢(

ت طيار يتكون من مركب املرييستيسن واالبيول وفالفونيدات حيتوي على زيوهو ... االوراق واجلذور والبذورمنه املستخدمة 
  .وفتاليدات وكومارينات وفيتامينات أ، ج،ه وكميات كبرية من املعادن

  .جيب عدم استعمال البذور من قبل املرأة احلامل)  ٣(



 ١٣٢

وتكفي احلزمة الواحدة  ..مع السلطة يف الغذاء والعشاء، مث تأكلها جيداً هاوتنظف ،البقدونس
  .ليوم كامل

   ..فهل ..إن طعم البقدونس شديد علي: سأل آخر
   ..١عليك بالكزبرة: قال
 ..كأحد التوابل املشهورةوحنن نستعملها  ..فرائحتها طيبة ..الكزبرة أفضل ..نعم: لتق

  .تصور أن هناك شيئا من العالج فيهاأولكن مل 
 ،مضادة النتفاخات البطن والتطبل واملغصفهي  ..هي مملوءة أدوية وبركات شفاء: قال

ها مضغأن لتوترات العصبية، كما تأثري ال ةضاد، وهي ممعاءوهي دىء كثرياً من التشنج يف األ
   ..كل الثومأبعد ، وخاصة حيسن النفس الكريه

  .حدثنا ملا جئنا من أجله، ودعك من هذا الفضويل: وقال، قام أحدهم
 ،حوايل نصف كيلو من مثار الكزبرةفليست سوى أخذ  ..وصفة الكزبرة سهة جدا: قال

ويؤخذ منها ملء ملعقة  ،مكان بارد مث حتفظ يف ،مث توضع يف قنينة ملونة ،وطحنها جيداً
أن حيث  ،وميكن االستمرار يف استخدامها ،وتؤكل ،وتوضع مع طعام العشاء يومياً ،متوسطة

  .ولكن جيب التقيد باجلرعة املعطاة ..االستمرار عليها ال يضر
  ؟فهل هو دواء لإلجهاد ..مل يبق إال الكرفس: قلت
ويؤكل عادة  ،خلضار اليت تؤكل مع السلطاتمن افهو  ..وأحسنت إذ ذكرتين ..أجل: قال

شهر أويستمر عليه لفترة ال تقل عن ستة ، وذلك مبعدل رأسني يوميا ،غضاً طازجاً بعد غسله
  .وذلك لعالج ضعف االعصاب

ن بذور الكرفس أوالشد النفسي كما ، النقرس والروماتيزمكخرى ألمراض أكما يستخدم 
وعالج املثانة واضطرابات الكلى واحتقانات  ،وسيةمراض الكبد غري الفريأتستخدم لعالج 

يوجد حوايل وفوق هذا  ..ختفيض ضغط الدم املرتفع، ولتخفيض معدل سكر الدم، والقلب
  .جنليزية تستعمل لعالج االلتهابات يدخل فيها الكرفسإمخسني وصفة 
  .١نصحنا بعض اربني بالبلوط: سأل سائل

                                                
زرع حالياً يف مجيع احناء سم املوطن االصلي هلا جنويب اوروبا وغريب آسيا وت٥٠الكزبرة نبات حويل يصل ارتفاعه إىل )  ١(

  .اجلزء املستعمل االوراق والبذور والزيت العطري املفصول من البذور coriandrum sativumالعامل وتعرف علمياً باسم 
احملتويات الكيميائية حتتوي البذور على زيت طيار الذي يتكون من دلتا اللينالول والفا الباينني والتربنني وفالفو نيدات 

  .ت وفتا ليدات وامحاض فينوليهوكومارنيا



 ١٣٣

  .فال تترك صحتك بأيدي العابثني ..ال اربنيالصحة مهمة األطباء  ..يا رجل: قلت
لقد صدق يف : نظرت إيل اجلماعة بشزر، لكن الطبيب مل يلتفت يل وال هلم، بل قال

فنحن مل  ..وال مانع من أن تسمع النصائح بعد عرضها على املختصني ..نصحك هذا ارب
  .ما وصلنا إليه من معارف إال بعد إخبار اربني لناإىل  نصل

أردت أن أقول شيئا، فنظرت إيل اجلماعة نظرا، فكتمت كلمايت يف فمي، وأصخت مسعي 
ا تستخدم لعالج إ (:، حىت قيلتستعمل قشور البلوط علي نطاق واسع :للطبيب، وهو يقول

 ،حيث تستخدم على هيئة غسول اللتهابات اجللد )الرأس إىل  مخص القدمأمراض اجلسم من أ
، واللتهابات اللثة واحلنجرة ،والمراض العيون ،وللدوايل ،وللرتف ،لزاحفةوللجروح واالكزميا ا

  . ضد االسهال احلادو
ستعمل كحمام مائي لعالج ضعف االعصاب حيث يؤخذ نصف كيلو من مسحوق تو

مث يصفى  ،وتغلى ملدة ربع ساعة ،حوايل ثالثة لترات من املاءإىل  وتضاف ،قشور البلوط
ويظل املريض يف املغطس ملدة نصف ساعة مع احملافظة على ماء  ،داىفءماء املغطس الإىل  ويضاف

  .املغطس دافئاً
ويفضل ان يكون ، ويفضل عدم خروج املصاب من املرتل بعد احلمام حيت ال يصاب بالربد 

  .لكي ال يعيق عملية اهلضم ،احلمام قبل العشاء وليس بعده
وانصرفت حبثا عن داء آخر، وأدوية  فتركتهم،، فنظرت اجلماعة إيل، أردت أن أقول شيئا

  .أخرى

                                                                                                                                 
حيتوي حلاء او قشور  QUERCUS ALBAوالبلوط عبارة عن نبات شجري كبري معمر يعرف علميا باسم )  ١(

 .البلوط على كمية كبرية من املواد العفصية القابضة وامهها محض الكويرستانيك



 ١٣٤

  الكآبة
انصرفت كئيبا بسبب املعاملة اليت عاملين ا اهدون، وقد عذرم ألسباب كثرية أمهها أين 

كما أمجع من يعرفين ـ ومنها أنين  ..إذا كنت جمهدا ال أكاد أطيق أحدا، وال يكاد يطيقين أحد
قد سبب هذا قلة و، أواجه من حيادثين مبا ال حيتسب فأنا كثري الفضول، وقد ..ثقيل بطبعيـ 

  .أصدقائي، بل ندرم، بل عدمهم
ر احلقل يف عيين كتلك اجلنة اليت فصافمألين باحلزن والكآبة، ، جرى على خاطري هذا

وتالشى األطباء واملرضى الذين كانوا يعمرون تلك  ..طاف عليها طائف اهللا فصارت حصيدا
ورحت أبكي ، حدا منهم، فتربعت جالسا، ووضعت يدي على خدياحلقول، فلم أكد أرى أ
  .ألغسل أدران أحزان قليب

: بينما أنا كذلك إذ ربت على كتفي رجل من أحسن الناس وجها، وألطفهم أدبا، وقال يل
  .فلدي ـ حبمد اهللا ـ ما ميسح األحزان عنك ..هون عليك
  .وكالمك كالم طيب ..فوجهك وجه طيب ..من أنت: قلت
  .وختصصي مداواة األحزان والكآبة ..أنا طبيب ذا احلقل: قال
  أهناك أطباء خمتصون يف هذا؟: قلت
  .أما أرضكم، فال أعلم ..يف أرضنا يوجد هذا النوع من األطباء: قال
  .يف بلديت ال يوجد إال أطباء العظام واللحوم والشحوم: قلت
  .ال يفتك بالعظام واللحوم والشحوم مثل اهلموم: قال
  .فقد ترى الشباب شيخا هلمومه، وترى الشيخ شابا ملسرته ..صدقت: لتق

  أتدري ما سر ذلك؟: قال
  .وما يكون يل أن أتكلم يف حضرتك عما خيص ختصصك، وأنا املريض، أنت الطيب: قلت
له تأثريه الكبري على صحته  ١إن كل ما حيصل لإلنسان من مشاعر ..بورك فيك: قال
  .  وعافيته

التغريات  :هناك عاملني حيددان املشاعر واالنفعاالت ومهاأن إىل  لماءوقد توصل الع
  . والسبب الذي يعلل به الشخص تلك التغريات ،الفسيولوجية اليت حتدث يف جسم اإلنسان

                                                
االنفعاالت اليت توجد على مستويات متنوعة من  ي يف مثانية،، وه األساسيةنفعاالت حصر االنفس العلماء حاول بعض )  ١(
... الغضب، اخلوف، السرور، احلزن، الرضا، النفور، الدهشة، االهتمام او الفضول، وتتحد لتؤلف االنفعاالت االخرى:الشدة
   .٣٨السنة  ١٢٧٠١العدد ١٤٢٤حمرم  ٢٨االثنني : جريدة الرياض :انظر



 ١٣٥

ن االنفعاالت تنتج من تأويالت الناس ألحواهلم بعد استثارم إف، اهذإىل  واستناداً
جي لالنفعال ظاهراً للناس كالبكاء والضحك وامحرار الوجه ثر اخلاروقد يكون األ ..فسيولوجيا

  . واحلزن والفرح وغري ذلك من تغريات الوجه االخرى
 ،هذه التغريات اخلارجية يصاحبها تغريات فسيولوجية داخلية حيس ا الشخص نفسهإن 

نمل يف وباندفاع الدم الذي قد جيعله حيس بت ،فهو يستطيع ان حيس بتسرع نبضات قلبه وتنفسه
و أو كليهما أو خلف الرأس ورمبا قشعريرة وتصبب العرق أيديه أو قدميه وبوخز يف فروة الرأس 

  .الوقوف ارجفة يف اجلسم ال يستطيع معه
نشيطا مملوءا حياة، وأنا اآلن مقعد ال  فقد كنت قبل قليل ..كل ما ذكرتصحيح : قلت

  .أطيق حراكا
إىل  اجلسد الباطن كما سرىإىل  مث يسري مفعوهلاهكذا تبدأ مجيع األمراض النفسية، : قال

  .اجلسد الظاهر
  ماذا تقول؟ أميكن أن تقعد أجهزيت الباطنية كما قعدت أنا؟: قلت
تعطيل كثري من وظائف اجلسم كاهلضم، بل إىل  بل قد يؤدي إفراط الكآبة ..أجل: قال

ية مثل قرحيت املعدة واالثين نسجة اجلسم، كما هو احلال يف القرحة اهلضمأتلف إىل  حيانا تؤديأ
  .عشر والتهاب القولون

وكثرياً من  ،واحلساسية يورمبا السكر ،ارتفاع ضغط الدمأن من املعروف فإنه  ..وهلذا
  .خرى يدخل يف نشوئها عامل انفعايل قوي، وكثريا ما تكون ذات منشأ نفسياألمراض األ

فإن هلا من التأثري مراض لنفسية لألسباب ااالهتمام باألـ يف االطباء وهلذا نشدد ـ معشر 
  .ما ال يقل عن األسباب اجلسمية

 ،مع أن النفس نفس ..فما السر يف هذا الدور الذي تلعبه األحوال النفسية يف اجلسم: قلت
  واجلسم جسم؟

يغضب فعندما  ..فما يؤثر يف النفس يؤثر بالضرورة يف اجلسم ..اإلنسان واحد ..ال: قال
  .وحيس بارتفاع قد حصل يف ضغط دمهتسارعت، ضربات قلبه قد بس حي اإلنسان ـ مثال ـ

فيزيد مقدار  ،يف الدم قدرا كبريا من وقود الطاقة املخزون فيهاالكبد تطلق ويف ذلك الوقت 
كرب من الدم احلامل أالعضالت لتمدها بكمية إىل  وعية الدموية الذاهبةالسكر يف الدم، وتتسع األ

فتقف تبعاً لذلك عملية اهلضم  ،مداد اجلهاز اهلضمي بالدمإلوقت يقف ويف نفس ا ..هلذا الوقود
  . و الغضبأويشحب لون جدار املعدة حىت يزول الفزع  ،ومتتنع شهوة الطعام ،مؤقتاً



 ١٣٦

  فهل ميكن لألدوية أن حتد من كآبيت؟: قلت
هب لفؤاد املريض تذ ٢مةجم ١التلبينة (:فقال ..التلبينة لذلك بل قد وصف  ..أجل: قال

كانت إذا مات امليت من ـ رضي اهللا عنها ـ ن عائشة أعن عقيل وهلذا روي ، ٣) ببعض احلزن
   ) كلوا منها (:مث قالت ،مث تفرقن أمرت بربمة تلبينة فطبخت ،مث اجتمع لذلك النساء ،أهلها

  .لقد عرفت األسرار املودعة يف التلبينة: قلت
 دخلت على النيب   :قال عبيد اهللا عن طلحة بن ، فلسفرجلمثلها ا وقد ذكر : قال

فإنه  ،كلوا السفرجل (:وقال ، ٤)دونكها يا طلحة، فإا جتم الفؤاد  (:وبيده سفرجلة، فقال
كلوا السفرجل على الريق فإنه يذهب  (:وقال ، ٦) الصدر ٥ويذهب بطخاء ،جيلي عن الفؤاد

   ٨) الصدر ٧وغر
  .قد عرفته يف األدوية املباركة: قلت
يا عائشةُ؛ إذا طبختم قدراً، فأكثروا فيها من  (:دباء للكآبة، فقاللا وقد وصف  :قال

   ٩) الدباء، فإنها تشد قَلْب احلَزِين
فهل من أدوية  ..دوية السماءأوكلها مما مررت عليه يف ، هذه وصفات شريفة: قلت

  .رض ما ينفع من الكآبةاأل
  ؟ناردينهل تعرف ال ..والسماءفاهللا رب األرض  ..أجل: قال
  .قد مررت عليه يف صيدلية األعشباب: قلت
مع ه ينصح باستعمالوهلذا  ..دواء جيد للكآبة احلاصلة من جراء تأثريات خارجيةهو : قال
ملعقة شاي من جذور الناردين وملعقة شاي من الرحيان، مث تغمر بكوب بأن تأخذ ، الرحيان

مث  ..دقائق ١٠ع على النار لغاية الغليان، مث يترك مغطى لينقع مدة اجلميمث تضع  ..كبري من املاء
  .يصفى ويشرب كوب منه بني وجبات الطعام

                                                
اء يعمل من دقيق أو خنالة ورمبا جعل فيها عسل، مسيت به تشبيها باللنب لبياضها ورقتها حس: التلبينة والتلبني: التلبينة)  ١(

  .٤/٢٢٩ :النهاية. وهي تسمية باملرة من التلبني، مصدر لنب القوم؛ إذا سقاهم اللنب
 .١/٣٠١:النهاية. أي مظنة لالستراحة: جممة)  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
  .الطرباين واحلاكم)  ٤(
  .٣/١١٦النهاية . الظلمة والغيم: ثقل وغثى، وأصل الطخاء والطخية: الطخاء: اءبطخ)  ٥(
 .ابن السين وأبو نعيم عن جابر)  ٦(
 .٥/٢٠٨النهاية . شدة احلر: وأصله من الوغرة. الغل واحلرارة: هو بالتحريك وبالسكون: وغر)  ٧(
  .بن السين وأبو نعيم عن أنسا)  ٨(
  .الغيالنيات)  ٩(



 ١٣٧

  .هذا سهل ويسري: قلت
والستعماهلما عالجان جيدان للكآبة، ، فهما ٢زعرورالو ١دبقومن الوصفات اليسرية ال: قال

من الدبق، مث ) أي حلافتها(حا وملعقة شاي مملوءة مس ،ملعقة شاي من أزهار الزعرورتأخذ 
 ..دقائق، مث يصفى عشريترك هذا املغلي لينتقع مدة مث  ..غمر اجلميع بكوب من املاء الساخنت

  .وتستخدم هذه الوصفة لعالج االنفعاالت احلادة والكآبة
بني وجبات واجعل ذلك تشرب من هذا الدواء أكثر من كوبني يف اليوم، واحذر أن 

  . الطعام
  .ين وصفة أخرىفزد: قلت
  ؟ردقوشوامل ٣رعي احلمامأتعرف : قال
  .وقد مررت على أحدمها يف األدوية املباركة ..أعرفهما مجيعا: قلت
 واملردقوشمن كل من رعي احلمام والستعماهلما تأخذ لكآبة، فهما عالجان مهمان ل: قال

يصفى ، مث دقائق ١٠تغطى وتترك لتنقع مدة ، مث غمر بكوب من املاء املغليتملعقة شاي، مث 
  .ويشرب كوب بعد كل وجبة طعام

                                                
نبات متطفل على أشجار الزيتون واخلوخ واملشمش والطلح وهو ، Viscum Albumيعرف علميا باسم و: الدبق)  ١(

  .االوراق واالغصان والثمار الصمغيةه اجلزء املستخدم من... نواعأومنه  ،والرمان
لببتيز، تثبط األورام ومتعددات ا، وحيتوي على جلوكوبروتينات ومتعددات الببتيز وفالفونيدات ومحض الكافئني واستيل كولني
 .وتنبه املقاومة املناعية وهي ختفف القلق واالنفعال واحلث على النوم يفرج نوبات األمل والصداع

اجلزء املستعمل منه األطراف املزهرة والعينات ، وCrataegus Oxyacanthaيعرف علمياً باسم وهو : الزعرور)  ٢(
نيدات حيوية مثل الروتني والكويرستني وتربينات ثالثية وجلوكوزيدات حيتوي على فالفو.. .ذات اللون األمحر القاين
  .وكومارينات ومحض العفص

 .ويستعمل الزعرور كمقو للقلب ويوسع األوعية الدموية ومزيل للسموم
نبات معمر يصل ارتفاعه اىل متر واحد له وهو ، Verbena Officinalisيعرف علمياً باسم وهو : رعي احلمام)  ٣(

  . مجيع األجزاء اهلوائية: هاجلزء املستخدم منو... صلبة وسنابل زهرية ارجوانية مع بياض سيقان
يستعمل كمقو وهو ... وحيتوي على ايريدويدات مرة وامههما فرنبني وفرنبالني وكذلك زيت طيار وقلويدات ومواد هالمية

 . عصيب ومقو ومنبه الفراز الصفراء وكمضاد لالنفعاالت ودئة النفس



 ١٣٨

  النحافة
لقد كان لكلمات طبيب الكآبة مفعول أدوية الربكة يف نفسي، فلهذا ضت، وكأين 

وكأن ااعة قد ، نشطت من عقال، وكان أول ما الح يل قوم من املرضى ال يكادون يظهرون
فمألا بالشحوب ، ها، ويف جلودهمفنهشتها، ويف عظامهم، فقوست، ضربت أطناا يف حلومهم

   ..والتشققات
عسى اهللا أن ميأل شحوم ، ألذهنب إليهم ألصلي معهم صالة االستسقاء: فقلت يف نفسي

  .دهم دهوناووتشققات جل، حياة
مرضا ١قد تكون النحافة: دت الطبيب املكلف بعالجهم يقولجما إن وصلت إليهم حىت و

  ؟أال تعرفون قصة عبد اهللا بن مسعود  ..ا ال حرج فيهاض، وقد تكون شيئا عاديرمن األم
ملا رأى  بلى وهو سلوانا اليت نرد ا على العيون اليت امجنا، فقد قال  :قال أحدهم
مم تضحكون؟ لرجل عبد اهللا بن أم عبد أثقل يف امليزان  (:من دقة ساقيه  ضحك الصحابة 
   ٢) يوم القيامة من أحد

  وتؤمنون به؟ ..إذا كنتم تعتقدون هذا ..فما جلوسكم هنا: قلت
 تعاىلفنحن نعلم بغض اهللا  ..أو لنمتلئ شحوما وحلوما ،مل نأت هنا لنسمن: قال أحدهم

  .للسمن، ولكن النحافة قعدت بنا عن بعض أعمال اخلري، فجئنا نبحث عن عالجها
ال يؤثر  اطبعي يئاأنا أتصورها ش ..؟فهل يف احلقول ما يداوي النحافة ..نعم النية هذه: قلت

  .فيه أي عالج
 ،هناك من هو حنيفف ،الوراثة تلعب دوراً هاماًف ..هذا شيء صحيح وخاطئ: قال الطبيب

هو الذي جعله  ن سوء التغذيةوهناك حنيف أل ..ألنه ينحدر من أسرة كل أفرادها من النحفاء
  .حنيفا

فكيف تتهم  ..د إال حنافةولكنه ال يزدا، كل اجلبال من الطعامأعرف من قومي من يأ: قلت
  التغذية هذه التهمة؟

منها قلة الكمية اليت يتناوهلا الشخص من الطعام، لكن املقصود ال أعين بسوء التغذية : قال
                                                

، وهي أن الشخص حنيفاًكون هناك قاعدة بسيطة ملعرفة و ،النحافة هي نقص الوزن عن املعدل الطبيعي قليالً أو كثرياً)  ١(
ويكون حمسوباً بالكيلوجرام  ،فيكون املقدار الباقي هو الوزن الصحيح املناسب للشخص ،سم من الطول ١٠٠نطرح ما مقداره 

ومن نقص عن ذلك الوزن مثالً فيكون  ،كيلوجراماً ٧٠= ١٠٠  -١٧٠كون  فإن وزنه سي ،سم١٧٠فلو كان شخص طوله 
  .حنيفاً
  .أمحد عن علي)  ٢(



 ١٣٩

أن الشخص ال يتناول أطعمة متنوعة حتتوي على مقادير مناسبة من الفيتامينات واألمالح 
  .سدكما عرفت ذلك يف حصون اجل ..والربوتينات والنشويات

  أهذا هو السبب يف النحافة يف رأيك؟: قلت
دور يف من هلا ملا االنفعاالت النفسية والقلق واهلموم هناك  ..هناك أسباب أخرى: قال

واليت ال  ،وجود الطفيليات والديدان املعويةنتيجة ستمر املسهال وهناك اإل ..ضعف الشهية
من اجراء الفحوصات املعملية واالكلينيكية البد وهلذا  ،جتدي معها التغذية السوية وال األدوية

كتئاب الذي وهناك اال ..يف هذه احلالة حىت يتم التأكد من عدم وجود هذه املواد داخل األمعاء
بعض األمراض اليت تفسد عمليات اجلسم وهناك  ..دمان اخلمور وبعض املخدراتإيسببه 

فإن دد الصماء وأمراض املعدة واالمعاء اضطرابات اجلسم والغدة الدرقية والغوهناك  ..الكيميائية
كما أن هناك أمراضاً خطرية تسبب نقصاً كبرياً يف الوزن مثل  ..يف نشوء النحافة اهلا دور

  .السرطان والسل وااليدز
  .فحدثنا عن عالجها ..عرفنا العلة: حدهمأقال 
نذكر لكم سبعة وس ..لقد أنزل اهللا أدوية كثرية تعاجل النحافة من أسباا املختلفة: قال
  .فالسبعة عدد شريف ..منها

  فما أوهلا؟: قال أحدهم
  أتعرفون احللبة؟: قال
  .كيف ال نعرفها، وهي من أدوية السماء: قالوا
مث  ،كأس من املاءوهي أن تقوموا بغلي  ..سأصف لكم وصفة منها عساها تنفعكم: قال
 ،مث يصفى ،مدة دقيقة واحدةي للغلويترك  ،جرامات من مسحوق احللبةثالث  إليه مقدر تضيفوا

ويستمر الشخص يف االستعمال حىت  ..ويشرب مبعدل ثالث مرات يف اليوم ،وحيلى بالعسل
  .حيصل على الوزن املطلوب

  فالثانية؟: قال آخر
   ..التني واليانسونال شك أنكم تعرفون : قال
  .فأرضنا متتلئ ما ..أجل: قالوا
 ،وملء ملعقة صغرية من مسحوق اليانسون ،جمففحبات تني أربع يؤخذ ما مقداره : قال

عن مث يبعد  ،مث يوضع على نار هادئة حىت يدفأ املاء ،ويوضع يف وعاء به قدر كوب من املاء
 ،مث يؤكل التني ومجيع احملتويات املوجودة بالوعاء ،ويترك ينقع حىت يكون التني طرياً ،النار



 ١٤٠

   ..١ملدة أربعني يوماًويستمر عليه  ،ويكون ذلك يومياً قبل اإلفطار
  .فصف لنا الوصفة الثالثة: قالوا
  أتعرفون السمسم؟: قال
  ؟كيف ال نعرفه ..أجل: قالوا
 اؤكل منهيحيث  ،٢بسبب علو قيمتها الغذائية بذور السمسم من املسمنات اجليدة: قال

  .وقد أكد ابن سينا على متيز السمسم يف زيادة الوزن ،يومياً ملء كوب
  ا الرابعة؟فصف لن: قالوا
  أتعرفون اخلوخ؟: قال
  .ولكن فصله ضيق جدا ..كيف ال نعرفه: قالوا
لتر إىل  ويضاف ،جراماً من مثار اخلوخ افف ٥٠ يؤخذحيث  ..اففوخ هناك اخل: قال

  .مبعدل مرة واحدة يف اليوم ،مث يربد ويؤكد ،دقائقمخس ويترك على النار حىت يغلي ملدة  ،ماء
  .امسةفصف لنا اخل: قالوا
  ؟املكسراتأتعرفون : قال
  .ولكنها غذاء ال دواء ..وكيف ال نعرفها؟ ..؟ومن ال يعرفها: قالوا
ت االدراسوقد دلت  ..فاهللا يغذينا ويداوينا ..كل ما جعله اهللا غذاء جعله دواء ..ال: قال
أي فمحتواها من املعادن يفوق كافة ما حتتويه  ،لمكسراتالعالجية لمهية على األاحلديثة 
  .وهلذا، فهي من أفضل أدوية النحافة ..٣فاكهة

 ..أألبيك حمل مكسرات مل جيد من يشتريها ..أال ترى أنك تبالغ يف شأن املكسرات: قلت
  فأردت من هؤالء املساكني شراءها؟

ال : التفتت اجلماعة إيل مندهشة، لكن الطيب مل يبايل مبا قلت، بل التفت إيل، وقال دوء
                                                

  .مريض السكر عدم استخدام هذه الوصفةعلى أن يتجنب )  ١(
وتتوقف نسبة الزيت على الصنف ومنطقة الزراعة % ٦٣ -٤١تتراوح نسبته ما بني  اثابت احتتوي بذور السمسم زيت)  ٢(

ومحض % ٨/٥ومعادن بنسبة % ١٣-١٢وسكريات بنسبة % ٢٦كما حتتوي البذور على بروتينات بنسبة . املناخية والعوامل
وحتتوي الربوتينات على امحاض امينية % ٧٤وكمية من املاء بنسبة .% ٢٦. ٠١٥وفيتامينات بنسبة % ٢٥٢،االوكزاليك بنسبة 

االنني والفالني وااليزوليوسني والثريونني والتايروستني واملثيونني والاليزين متعددة مثل محض الغلومتيك واالرجنني والليوسني فنايل 
اليت هلا تأثريات هامة يف جسم  األمحاضالبذور ذه  أغىنواهلستدين والتريثوفان والسستني وعليه فإن بذور السمسم تعترب من 

  .اإلنسان
بوتاسيوم، فالبندق مثال عنصر غذائي هام لتنشيط العمل الوظيفي مثل الفسفور املفيد لغذاء املخ والعظام، والكربيت وال)  ٣(

 .ملخ العظام يف اجلسم وعنصر شايف بالنسبة لألطفال املصابني بفقر الدم احلاد



 ١٤١

  .وهلذا سأخاطبك مبا ينفي عين ما امتمين به ..لصراعشك أنك من أرض ا
  .اء بدفاع اهللا عنهمفعهدي بأهل السالم ال يدافعون عن أنفسهم اكت: قلت
فالنقطة اليت حتت الباء ال ترى نفسها حىت  ..الدفاع عن نفسيإىل  لن أحتاج ..ال: قال
  .تدافع عنها

  فعلى من تدافع إذن؟: قلت 
أجبين ما الذي يرفعه قومك من  .. تتهمها أو تتهمين بسببهاعلى املكسرات اليت: قال

  األغذية، واليت يعتقدون قوا يف إخراج النحيف من حنافته؟
  .فاللحم هو الذي ينبت اللحم ..ال شك أا اللحم: قلت
ولذلك سأذكر لك ما ذكرت البحوث من املقارنة بني قيمة اللحم  ..كالمك صحيح: قال

 ،كيلو من حلم البقر أو اخلراف٢نصف كيلو من اجلوز تعادل د ذكرت أن وقيمة املكسرات، فق
  .كيلو من البيض ٢وحوايل  ،كيلو من حلم الدجاج اخلايل من الدهن ٣وتعادل 

  من أي جهة متت هذه املقارنة؟: قلت
يف املكسرات من ـ الذي هو املقصود األصلي من اللحوم ـ فهو حيث الزالل من : قال

يفوقه يف  بل هو ،وهي تتساوى مع اللحوم من حيث إمداد اجلسم به ،قيمةالنوع الكامل ال
 ، فحمضيف اجلسم واليت تسببها اللحوم املكسرات ال تكون أمحاض البولأن  منها ..أمور

املكسرات تكاد ومنها أن  ..وغريهامثل أمراض املفاصل ، البوليك سبب لكثر من األمراض
زالل املكسرات ومنها أن  ..وجودة باللحوم وخاصة بالصيفتكون خالية من اجلراثيم الضارة امل

وال تفقد شيئا من عناصرها بسبب الطبخ  ،املكسرات تؤكل نيئةومنها أن  ..خال من الطفيليات
لذلك فضررها قليل جدا نسبة  ،١الدهون املوجودة باملكسرات غري مشبعةومنها أن  ..مثال

 ،من األمراض فواكه الطازجة نافعة يف عالج كثرياحلمية على املكسرات والومنها أن  ..للحوم
   .كأمراض الكلي والكبد وأمراض الدورة الدموية

  .فصف لنا الوصفة السادسة ..فقد أزحت عين شبهة ..بورك فيك: قلت
  ؟٢أتعرفون القرفة: قال

                                                
تقول الدراسات اليت قامت ا إحدى جامعات كاليفورنيا أن اجلوز يساعد يف ختفيض نسبة الكلسترول الضار يف الدم   )  ١(

)LDL   ( شهر من تناوله يوميا بنسب معتدلة بسبب احتوائه على نسبة علية من الدهون الغري مشبعةخالل.  
ذات أوراق دائمة تنبت يف أراض رملية على سواحل البحار، وجتمع  ،حلاء أشجار من فصيلة الغارهي عبارة عن  :القرفة)  ٢(

. كل سنتني يف الفترة اليت يصعد فيها نسغ الشجرةعندما يبلغ عمر الشجرة أربع سنوات، فتقطع القشور حبذاء األرض مرة 
  .سيالن واهلند، وهي يف مقدمة التوابل الثمينة ذات الفوائد الواسعة واالستعماالت املختلفةوموطنها األصلي 



 ١٤٢

  كيف ال نعرفها؟: قالوا
  .ف شهيتهمولذلك تصلح للنحفاء الذي سبب حنافتهم ضع ..القرفة مشهية جيدة: قال
  فكيف تستعمل؟: قلت
وعاء به ملء إىل  ويضاف ،مقداره ملء ملعقة صغرية من مسحوق القشرة يؤخذ ما: قال

مث يفرغ يف كوب  ،وحيرك جيداً ،ويترك حىت يغلي ،مث يوضع على النار ،كوب من املاء
  .وميكن حتليله مبلعقة عسل حنل ويشرب ،زجاجي

 ..ولكين شاك يف مدى أثرها ونفعها ..نستعملهاوحنن  ..لقد رأيت القرفة كثريا: قلت
  .فشكلها ال يوحي بشيء

  أحتتقر القرفة كما حتتقر املكسرات؟: رمقتين اجلماعة بأبصارها، لكن الطبيب قال يف هدوء
حلاء  ولكين ال أراها سوى ..فمن اخلطر أن أحتقر شيئا خلقه اهللا ..ال أحتقرها: قلت

  .شبأشجار ال فرق بينها وبني سائر اخل
فهي حمرض ومنظم من الطراز األول فمنافعها ال ميكن وصفها هنا،  ..ال تقل هذا: قال

  . صديق اجلهاز اهلضمي: يطلق عليها علماء التغذية يف فرنسا اسمهلذا و.. لعمليات اهلضم
واملنشط للدورة الدموية والتنفس، واملدر  ،هو العامل الرئيسي يف مفعوهلا املقويف، أما زيتها

يف القرفة رازات، والقابض لألوعية واحملرك لألمعاء، واملعقم املضاد للتعفن، وهلذا تدخل لالف
  .تركيب الكثري من األدوية واملستحضرات الصيدالنية

فلو ذاق ما ذقنا  ..وحدثنا عن الوصفة السابعة ..دعك من فضول هذا: قال أحد احلاضرين
  .من النحافة ما اهتم بالبحث يف غريها

  ؟احلمصأتعرفون : بقال الطبي
  وكيف ال نعرفه؟: قالوا
مثل البوتاسيوم والفوسفور  ،واألمالح املعدنية ،غين جداً باملواد الربوتونية وفه: قال

  .وهو مفيد جداً ومسمن يف نفس الوقت ،والكربيت والكالسيوم واحلديد
  فكيف يستعمل؟: قالوا
غذائية فقط خالل اليوم  يتناول الشخص حفنة واحدة من احلمص يف منتصف وجبة: قال
صحاب املعد الضعيفة حيث أوجيب عدم تناول احلمص أو اإلفراط يف تناوله من قبل  ..الواحد

                                                                                                                                 
 ،ستخدم كمشروبتو ةمنشط يوه ،وتستخدم كطاردة للغازات ومهضمة وفاحتة للشهية ،حتتوي على زيوت طيارةهي و

 .أضرار جانبية اوليس هل ،م الشتاءوخاصة يف أيا



 ١٤٣

  .إنه ثقيل اهلضم
انفضت اجلماعة عن الرجل لتطبق ما قال من وصفات، وما إن ذهبت حىت جاءت مجاعة 

  .أخرى، وقد كانت أحسن حاال، ليصف هلا من الوصفات ما يناسبها
  ؟من أنتم :قلت
  .وجئنا نطلب املزيد ..وقد حسن حالنا ..حنن قوم طبقنا ما مضى من وصفات: قالوا
  أال يكفيكم ما وصلتم إليه من اللحم الزائد؟: قلت
  ؟وهل هناك من يشبع من فضل اهللا: اقالو

  .فالح يل ما مألين بالعجب ..مث تركتهم ..ضحكت يف نفسي



 ١٤٤

  البدانة
ا وحلما حىت ال يكادون يتحركون، وقد جلسوا لطبيب لقد رأيت قوما قد امتألوا شحم
  .يصف هلم ما خيفف عنهم ما هم فيه

مت به بطونكم من أغذية إن ما مأل ..ما هذا السمن: اقتربت منهم، وقلت من غري أن أستأذن
  ؟اهللاإىل  أال تتوبون ..؟أال ختافون اهللا ..هو الذي سبب النحافة ألولئك

بورك فيك ـ يا أخانا ـ وال : على وجهه أي غضبقال أحدهم، من غري أن يظهر 
ولسنا ندري هل هو خطأ وقعنا  ..ولكن هذا البالء حل بنا ..حنسبك إال قد صدقت يف نصحنا

نزل اهللا له أوعما  ..وحنن ال يهمنا إال أن نبحث عن أسباب دائنا ..فيه، أم هو قضاء اهللا وقدره
  .من أدوية

وأهم أسباا النمط الذي  ..للبدانة أسباب خمتلفة: قالفقاطعين الطبيب، و، أردت أن أحتدث
، ولذلك فعالجها األساسي هو تغيري منط احلياة ..ه اإلنسان لنفسه من أمناط العيشرااخت

  .وتنظيمها لتتوافق مع الفطرة اليت فطر اهللا اخللق عليها
  ؟وصفات عالجية للبدانةإىل  فلم حتتاج ..ما دام األمر كذلك: قلت
والطبيب الرحيم هو الذي يعاجل  ..العالجإىل  مرحلة حيتاجون فيهاإىل  ء وصلواهؤال: قال
  .حدمها عن اآلخرأفال يصرفه  ..وينصح لالستقبال ..يف احلال

  .فنحن على أحر من اجلمر ..عجل بذكر وصفاتنا: قال أحدهم
  .سأذكر لكم اآلن سبع وصفات: قال
  .فابدأ باوهلا: قالوا
  ؟١ن احلملذور لساأتعرفون ب: قال
  .نعرفها ..أجل: قالوا
بإعطاء جرعات من بذور لسان احلمل الباحثون فيها يطالية قام إدراسة لقد ورد يف : قال
وتشرب قبل األكل بثالثني دقيقة لعدد من النساء  ،تذاب يف كوب من املاء ،جرامات ٣مبقدار 

  .ةبنفس البدانة وضعن على محية خاص ،وقورنت بنساء أخريات ،البدينات
                                                

ولسان عشبة  Plantago Ovataيوجد عدة انواع من لسان احلمل مثل لسان احلمل البيضوي املعروف علميا باسم )  ١(
وهذه األنواع الثالثة تستخدم منذ آالف  Plantago Indicaولسان احلمل اهلندي  Plantago Psylliumالرباغيث 
  .السنني

حيتوي لسان احلمل . ل على نطاق واسع من اجل قشور مثره وبذوره اليت تستخدم لعالج املشاكل املعويةيزرع لسان احلم
  . على مواد هالمية وزيتاً ثابتاً ومواد نشوية



 ١٤٥

أكثر من باملائة  ٦٠عطني بذور لسان احلمل نقص وزن مبعدل أ يتن النساء الالأفوجد 
  . األخريات
  فما السر يف ذلك؟: قلت
التأثري املخفض للوزن كان فوجدوا أن ، السر يف ذلكروس من العلماء لقد أجرى : قال

من لسان احلمل حتت  مستحضروهلذا صنع  ..نتيجة للمواد اهلالمية املوجودة يف بذور النبات
مع ملء كوب وخيلط ، حيث تؤخذ منه ملء ملعقة صغرية من املستحضر، Psylliumاسم 

  . ١قبل الوجبةويشرب و ماء أعصري 
  .ثانيةالوصفة الفصف لنا : قالوا
  ؟الفلفل األمحرهل تعرفون : قال
  .الشطةوحنن نسميه  ..أجل :قالوا
 ،كسفورد يف بريطانياأمحر يف معهد التقنية باألدراسة على الفلفل  الباحثونجرى أقد ل: قال

حيث  ..شخاص البدناء الذين يستعملون غذاء متوازنايض عند األحيث قاسوا نسبة عملية األ
ملعقة صغرية من مسحوق ومثلها ، ضافوا لغذائهم ملعقة صغرية من مسحوق الفلفل االمحرأ

غذائهم الفلفل االمحر إىل  ضيفأاالشخاص الذين أن بدت الدراسة أاخلردل لكل وجبه حيث 
  .باملائة ٢٥يض لديهم بنسبة نسبة األت واخلردل ارتفع

له تأثري يف  طعامالوجبات إىل  محر واخلردلضافة الفلفل األوقد استنتجوا من ذلك أن إ
  .النحافة
  .فصف لنا الوصفة الثالثة: قالوا
  .أتعرفون خل التفاح: قال

نعم اإلدام  (:فقال، ٢اخلل وقد شرف النيب  ..رفهوكيف ال نع ..أجل: قام أحدهم، وقال
ومل يفتقر بيت فيه ، اللهم بارك ىف اخلل، نعم اإلدام اخلل (:، ويف حديث آخر قال ٣) اخلل
   ٤) اخلل

                                                
  .خرىأمباشرة وال تستعمله مرة  فأوقفهذا حصل لديك حساسية هلذا العقار أنه إمع مالحظة )  ١(
عادة من التفاح ، وهو يصنع ويعد خل التفاح من أحسن أنواع اخلل ،يعترب من التوابلاخلل مادة سائلة ذو طعم حاد و)  ٢(

والعنب والربتقال والشمندر والبطيخ والتوت وعسل النحل والقمح والشعري والذرة والبطاطس بعد حتويل النشا إىل سكر بواسطة 
  .د الكيميائيكما حيضر اخلل بطريقة التشيي ،مخرية خاصة تعرف باسم مخرية الدياستيز

 .يتركب اخلل من املاء وحامض اخلليك ومواد صلبة وطيارة وعضوية تعطيه الطعم والرائحةو
 .مسلم)  ٣(
  .ابن ماجة)  ٤(



 ١٤٦

ملء كوب إىل  وتضيفوها كل من خل التفاح النقيأملء ملعقة ميكنكم أن تأخذوا : قال
  . بعد كل وجبة يومياًاولوا مث تتن، جيدا، مث متزجون ما فيه ماء بارد

  .إن أسعار خل التفاح يف السوق غالية: قلت
فإنه  ..اخلل املوجود يف األسواقإىل  ميكنك حتضري خل التفاح بنفسك دون اللجوء: قال

  .ال تعرف مدى نقاوته وال نوعيتهبل  ..ليس مرتفع السعر فقط
  آالت؟وليس لدي ما يف املخابر من  ..فكيف أحضره يف بييت: قلت
قطع إىل  هقطعت غسل التفاح جيداً باملاء؛ مثفليس عليك سوى أن ت ..ذلك يسري جدا: قال
يف آنية من الفخار ؛ أو مرطبان من البالستيك ؛ وتغطى األنية بقطعة وتعبئه احلجم ؛  ةمتوسط

 ،يعصروبعد ذلك  ..ربعني يوماً حيث خيتمرأيف مكان دافئ ملدة مخسة و همن القماش ؛ وحتفظ
   .يعبأ يف قناين من الزجاج وخيتمو

  .فإنه يبقى على حالته من غري فساد، زجاجاتالعليه  دتوسدفإذا فعلت ذلك، 
  السمن، ففيم أستخدم هذا اخلل؟إىل  النحافة مينإىل  أنت كما تراين أميل: قلت
وهو ،  وهو من األغذية املباركة اليت أشار إليها رسول اهللا ..هذا اخلل مفيد جدا: قال

تصلب ، ووالغدد اللمفاوية ،مراض األوعيةفهو ترياق شاف أل ..يفيد يف عالج أمراض عديدة
، أمراض اجللد، وأمراض اجلهاز البويل، وعامالفقر الدم ، وأمراض الكبد، وداء النقرس، والشرايني

  .عصاب، واألالروماتيزمو
  فما سر هذه الصيدلية املباركة؟: قلت
مقاومة اجلسم فهو يعزز  ،خاليا اجلسم حبالة جيدة هيف جعلن تكمخل التفاح أمهية إن : قال

  .اليت ددهاألدواء للكثري من 
  .أقصد سر التركيب: قلت
ويف طليعة هذه  ،غين بالعناصر اليت حيتاج إليها اجلسم لتأمني التوازن بني خالياههو : قال
 ،والسلكيوم ،غنيزوامل ،لسيوماوالك ،والصوديوم ،والكلور ،واحلديد ،الفوسفور: العناصر
  .والفلور
  .وحدثنا عما جئنا من أجله ..دعك من هذا الفضويل: قالوا
مخسون  يؤخذ، حيث ورق العنبالوصفة الرابعة، وهي تتكون من إىل  لقد وصلنا: قال

ويترك  ،مث يوضع على نار هادئة ،ويغمر يف لتر ماء بارد ،جراما من مسحوق ورق العنب اجلاف
ويترك جانباً ملدة  ،مث يبعد عن النار ،بدء الغليان يترك نصف دقيقة على النار وبعد ..حىت الغليان



 ١٤٧

  .فإنه يقلل الوزن ،مث يصفى ويؤخذ منه ثالثة فناجني بعد الطعام ،ربع ساعة
  .فاذكر لنا الوصفة اخلامسة: قالوا
  ؟الكمثرىأتعرفون : قال
  .األجاصوحنن نسميها  ..ال شك يف معرفتنا ا: قالوا
غىن الفواكة بالبوتاسيوم الذي يساعد على طرح كميات كبرية من املاء من هي من أف: قال
وهي فوق ذلك  ..وي عنصر الصوديوم الذي يساعد على جتمع املاء يف اجلسمحتال وهي  ،اجلسم

من املواد املفيدة يف فهي ، وهلذا كله ..ببعض الفيتامينات واملعادن اجدا بالربوتني مع غناه ةفقري
اتباع إىل  شيء، باإلضافة ايؤكل معهأن كوجبة كاملة دون  ايستعمل الناضج منهفلوزن نقاص اإ

  .احلمية اخلاصة
  .فصف لنا الوصفة السادسة: قالوا
مزجها مع عصري  كم وميكنمنه يوميا، ملء ملعقة مث اشربوا ، اعصروه ..تعرفون البصل: قال
  .بل من بركات األشجار ..ال من مسوم املعلبات ..فواكه

  .فصف لنا السابعة: قالوا
  ؟بذور الكمون والليمونأتعرفون : قال
  ما بالك أحتسبنا قدمنا من املريخ؟: قالوا
ملء كوب ماء وأضيفوا إليها  ..نصف ملعقة صغرية من مسحوق الكمونخذوا : قال

يف ، وضعوها ليمونة كما هي مع قشرها وبذورهاقطعوا مث ، جيدامث حركوا املزيج  ..مغلي
املاء فقط على مث اشربوا ، ساعة١٢ملدة ، وغطوه، واتركوه الذي حيتوي على الكمونالكأس 

  .الريق يومياً
  .فقومي يستعملونه كثريا ..١فحدثين عن الكمون: قلت
اللنب  يدرو ،ويزيد يف اإلفرازات اهلاضمة ،طارد للغازاتفهو  ..هو من التوابل املباركة: قال

وفوق ذلك كله  ..حاالت احلموضة واملغص واالنتفاخمفيد يف عالج وهو  ..عند املرضعات
  .الطيار يف صناعة العطور هيستخدم زيت

                                                
موطنه األصلي بالد الشرق يف ، نبات معروف من العائلة اخليمية، يتميز برائحة نفاذة، وهو من التوابل املشهورةهو )  ١(

 .والتركستانحوض البحر األبيض املتوسط 



 ١٤٨

  اجلهاز اهلضمي
عن  قليالما ابتعدت  ..فرحت أسري بني األطباء واملرضى ..أحسست ببعض األمل يف معديت

فقد وضع ، طبيب البدانة حىت وجدت طبيبا مل أشك يف كونه خمتصا يف أمراض اجلهاز اهلضمي
  .ويشري إليه، جبانبه شكال جمسما هلذا اجلهاز، وهو يتكلم

  : احلموضة
وقد ، أنا من أرض الصراع: اقتربت منه، ومن مجاعته، فسمعت أحد احلاضرين يقول

وتناول ، زيارة خمتلف األطباءإىل  وال زلت أشكو من محوضة املعدة، وقد جرين ذلك ،كنت
  ؟فهل عندكم من عالج هلذا ..ا أشعر بهلكين ال أزال أشعر مب ..الكثري من األدوية

الكثري من األطباء، وتناول إىل  ما تشعر به هو ما يشعر به الكثريون، وهو ما جيرهم: قال
  .الكثري من األدوية

ما إفراز محض اهليدروكلوريك من املعدة، إزيادة  هامن أبرزوهلذه احلالة أسباب متعددة 
زيادة افراز احلمض بصورة متواصلة مما يؤدي ىل إ لسبب مرضي مثل مرض زولينجر الذي يؤدي

لالصابة بالقرحة، أو بسبب اختالل عملية معادلة احلمض داخل املعدة لنقص بعض األنزميات، 
أو شرب ، لوياتواحلمكسرات، للما باألكل املتواصل إأو بسبب عدم انتظام عملية األكل 

  .اصلة طوال اليومافراز احلمض بصورة متوإىل  مما يؤدي ،الشايوالقهوة، 
وجود ضعف يف عضلة االغالق أسفل املريء مما ـ يف بعض األحيان ـ ومما يزيد املعاناة 

وبالتايل الشعور باآلم حادة جداً  ،املريءإىل  ارجتاع احلمض املوجود يف املعدةإىل  يؤدي
  .خصوصاً عند االستلقاء على الظهر

ا طبيبا يفصل يل احلاالت اليت ميكن أن فهذه أول مرة أمسع فيه ..بورك فيك: قال املريض
  .تكون سببا فيما حصل يل

فال جيوز ملريض أن جيهل مرضه، أو يكتفي بتناول الدواء كما  ..هذا واجب الطبيب: قال
كان : أمل تسمع ما روي عن هشام قال ..تتناول البهيمة من غري إدراك ألسرار تأثريه وحماذيرها

وابنةُ أيب بكر، وال  زوجةُ رسول اهللا : من فقهك، أقول ال أَعجب: عروة يقول لعائشة
ابنة أيب بكر، ولكن أَعجب من علْمك بالطِّب، : أَعجب من علْمك بالشعر وأيام الناس، أقول

كان سقيماً يف آخر عمره، فكانت تقْدم عليه وفود العرب من كل  (:إن رسول اهللا : فقالت



 ١٤٩

األنعات عتنه فَتجو ثَم ن١)، فكنت أعاجلها، فم  
  .ففي هذا احلديث بيان أن املريض أو ممرضه ال ينبغي أن جيهل ما يستعمل من األدوية

  .فحدثنا عن املقاومة ..حدثتنا عن العلل: قلت
من تنظيم احلياة جبميع ما تتطلبه من  اجلسدأول املقاومة هو ما عرفتموه يف حصون : قال
مع احلرص على تنوع منتظمة فترات إىل  توزيع الوجباتويف األكل يجب االعتدال ف ..وظائف

على عدم االكثار من األكل بني الوجبات الرئيسية حىت ال  وحيرص املريض ..الغذاء يف كل وجبة
فراز احلمض بصورة إإىل  ؤديي االبتعاد عما جيب و ..فراز احلمض طوال اليومإحيدث افراط يف 

  .كبرية
الطماطم واخليار والفواكه كعلى تناول اخلضروات الطازجة ملريض وفوق ذلك كله حيرص ا

  . املعتدلة احلموضة مثل التفاح ملعادلة احلمض داخل املعدة
جيب احلرص على عدم األكل أو الشرب قبل النوم بساعتني على األقل حىت ال يؤدي افراز و
  .٢على ظهره أو جانبهما إاالرجتاع أثناء النوم حيث يكون اإلنسان مستلقياً إىل  احلمض

  .فاذكر يل العالج ..هذه الوقاية: قال املريض
  .ا لك كثريا من األدوية فيما سبقولعل أطباءك وصف: قال

االدوية اليت و االدوية املضادة للحموضة مثل مالوكسلقد وصفوا يل  ..أجل: قال املريض
  .ةدوية اخرى كثريأإىل  باإلضافة ..تثبط افراز احلمض مثل دواء زنتاك

 من الوصفات اليت عسى اهللا أن ينفعك التزامك ا ـ مع ما ذكرت من أنواع الوقاية: قال
  .٣اتناوهلتمث  اناعمتطحنها طحنا مث  هاففجتمع قشر الرمان وـ هي أن جت

 ..اخلسوتأكل  ..من املشروبات لعالج احلموضةفهو ، العرقسوسومنها أن تشرب 
  .اللنب بدون سكروتشرب 

                                                
 .٦/٦٧: املسند)  ١(
  .يف حالة ازدياد املشكلة تعقيداً ينصح مبراجعة طبيب أمراض اجلهاز اهلضمي الجراء منظار للمعدة واملريء ملعرفة السبب)  ٢(

ومن مث ... بريق واضافة ملعقه صغريه من مسحوق قشر الرمان اليهاإغلي كوب من املاء يف إما ب: بطريقتنيوذلك )  ٣(
  .ةانه سيكون شديد املرور إالب كالشاي يشر

تحمل مرورة مل ي هذا اذا ما... ومن مث يتم تناوهلا ،ىل علبة زبادي طازجه ختلطإضافة ملعقه من مسحوق قشر الرمان وإما بإ
  . األوىل الطريقة

نه او احلاالت املتأخره واليت واحلرقان يف احلاالت العاديه وليست املزم املعدةوهذه الطريقه جمربه وتعترب دواء ناجح حلموضة 
  .ينصح فيها باستشارة الطبيب والكشف الطيب السليم



 ١٥٠

  :القرحة
  .عالجها باألعشابوأحبث عن  ..قرحة املعدةأما أنا، فأشكو من : آخرقال 
منها ، وملعرفة التعامل معا ..م معرفتها لتوقيهاهللقرحة املعدية أسباب كثرية من امل: قال

 ..التعرض للضغوط النفسية والعصبية واالضطرابات النفسيةومنها  ..فراز العصارة املعديةإزيادة 
 ..القلق واحلزن املستمرومنها  ..كل وعدم التقيد مبواعيد وجبات الطعامالشراهة يف األومنها 

فراط يف تناول املواد اليت يج جدار املعدة وخاصة األغشية اإلومنها  ..جهاد العصيبومنها اإل
املواد و، األقراص والكبسوالت اليت حتتوي على مواد محضية مثل األسربين ومشتقاتهك ١املبطنة له

شرب الشاي ، واملواد االخرى املهيجةواملواد احلريفية الزائدة مثل الشطةو، ة اهلضمالصلبة صعب
شرب املياه الغازية وبعض االقراص و، تناول االطعمة الساخنة جداو، والقهوة على معدة فارغة
   .الفوارة تؤذي جدار املعدة

فاذكر يل  ..وعيأشياء مهمة كنت أقع فيها بال إىل  فقد نبهتين ..بورك فيك: قال املريض
  .من الوصفات ما يصلح العطب الذي جلبته لنفسي

 ..لقد أنزل اهللا بفضله وكرمه أدوية كثرية مأل ا احلقول لتمأل املعدة شفاء وعافية: قال
  .وسأصف لك سبعة وصفات تصلحك وتعافيك

  فما الوصفة األوىل؟: قالوا
  ؟الزجنبيلال شك أنكم تعرفون : قال
  .وهو من األدوية املباركة اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي، كيف ال نعرفه: قالوا
فقد عرف  ..تأثريه على قرحة املعدة واالثين عشرج اليت جعلها اهللا فيه من أنواع العال: قال
مركباً هلا تأثريات على ١١علي بل وجد أنه حيتوي  ..ضد االلتهابات فعاال اله تأثريأن الزجنبيل 

    ..٢قرحة املعدة
 ٣Paulقال الدكتور اليت تسبب القرحة، وقد البكتريا على  هاان هلذه املركبات تأثري كما

Schulick:) وال  ،فإنه ال يوجد له مثيل يف عالج القرحة ،ن الزجنبيل إذا مزج بعسل طبيعيإ
   )على البكتريا اللعسل أيضاً تأثريأن سيما 

                                                
 .املادة املخاطية اليت حتمي جدار املعدة)  ١(
 pingerol, anr - ١٠ ,gingesol- ٨,shogaol - ٨ ,gingerol - ٦ ,shogaol: وهذه املركبات هي)  ٢(

- curcumene, beta = bisalone, ٦ - gingediol, betasesquiphell and rene, ٦ - 
gingerdicone and ٦ - paradol.  

  .Ginger Common Spice and Wonder Drugمؤلف كتاب بعنوان هو )  ٣(
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ه يتناول يومياً حىت بعد شفائه نأو ،الزجنبيل كان مفتاح عالجه من القرحةوهو يذكر أن 
قليل من مسحوق وناناس، أ والذي يتكون من موز، ،خملوطاً مع فواكه الكوكتيل الذي يتناوله

  .مسحوق الزجنبيل وعسلوقليل من مسحوق القرنفل، والقرفة، 
  فما الوصفة الثانية؟: قالوا
  أتعرفونه؟ ..١األذريون: قال
  ؟ما األذريون: قالوا
وهو من  ،من أشهر النباتات املستخدمة يف الغربوهو  ،باتات األقحوانهو أحد ن: قالوا

موقف وخيفف آالم العضالت، ومضاد لاللتهابات، فهو  ..األدوية اليت مألها اهللا بربكات الشفاء
  . طارد للسموموومطهر،  ٢شاف للجروحوللرتيف، 
 جيد وأنه منظف لفريوساتاألذريون أثري قاتل للبكتريا وأن لإىل  تشري الدراسات احلديثةبل 

  .ميكن استعماله لعالج املشاكل اخلاصة ذين العضوينفلهذا  ..للكبد واملرارة
ينقي الدماغ  (:قال عنه داود األنطاكي يف تذكرته وهو من النباتات املعروفة قدميا، وقد

. ابوالصدر واالحشاء، وخيرج اهلوام من البطن واملرتل ورب منه حيث كانت وباألخص الذب
يفتت احلصى ويدر الفضالت، ويسقط األجنية حىت ولو مسكت به يد احلامل مدة وجيزة، 

يذهب االستسقاء والطحال والريقان مطلقا، واملفاصل . يصلح األسنان غرغرة وأم الصبيان
   ) واخلنازير طالء

  .فكيف تصفه لنا ..مل نر للقرحة فيه ذكرا :قالوا 
ضد ته ثبتت فعالي، وقد أ أوروبا عن نبات األذريونلقد قامت دراسة اكلينيكية يف: قال
  .وضعه ضمن قائمة األدوية املعاجلة للقرحةاقترحوا بل  ..القرحة

  فما سر ذلك؟: قلت
ثبتت أن أهذا النبات على مركبات كثرية السر يف ذلك ـ كما فسروه ـ هو احتواء : قال

ا تستخدم من أا مك ..هاز املناعةهلا تأثريات مضادة للبكترييا ومضادة للفريوسات ومنشطة جل
                                                

اجلزء املستعمل من . من الفصيلة املركبة calendula officinalisوعلميا باسم  pot marigoldويعرف باسم )  ١(
  .ن مجيلة الشكل واملوطن األصلي هلذا النبات هو جنوب أوروبااألذريون هو أزهاره الربتقالية اللو

حيتوي نبات األذريون على مواد تربينية ومواد راتنجية وجلوكوزيدات مرة وزيوت طيارة وستريوالت وفينوالت ومواد 
وصبغة  وحملول للعني% ٤، مرهم بنسبة %١٠، %٧كرمي وجيلي نسبة ه منها يوجد مستحضرات منو... هالمية وكاروتونز

 .وشامبو
ويعترب األذريون من أفضل الوصفات لألمراض اجللدية حيث يستعمل كعالج جيد للحروق وللجروح وااللتهابات )  ٢(

 .اجللدية وضد حرقان الشمس وكذلك للطفح اجللدي
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  . عشرات السنني ضد التهابات املعدة
  .بل يهمنا كيفية حتضريها ..ال يهمنا السر: قالوا
حوايل مخس مالعق صغرية من أزهار نبات االذريون ليس عليكم سوى أن تأخذوا : قال
مث يصفى ويشرب  ،ئقوتترك ملدة عشر دقا ،ثلثي كوب من املاء سبق غليهإىل  وتضيفوها، اجلافة

  .مرتان يف اليوم
  .فصف لنا الوصفة الثالثة: قالوا
  ؟١البطاطسأتعرفون : قال
  .وهي غذاؤنا الذي ال بد منه ..ومن ال يعرفها: قالوا
دراسة على عصري البطاطس جبرعات حمددة على قرحة املعدة واالثين أجريت لقد : قال
  .ةتأثريها على القرحـ حبمد اهللا ـ ثبتت أو ،عشر

  فما سر ذلك؟: قلت
قلويد األتروبني الذي يقلل من إفراز احلامض على جدران إىل  لقد أعادوا سبب ذلك: قال
  .املعدة

                                                
،واجلزء املستخدم منه الدرنات Solanum Tuberosumنبات عشيب حويل يعرف علمياً باسم  :البطاطس)  ١(
  .وبقية أجزاء النبات سام جداً ،واليت قد يصل وزن بعضها كيلوجرام إن مل تكن أكثر ،جودة يف جذور النباتاملو

، ج، ك، ومعادن ٢، ب١وكمية كبرية من الفيتامينات مثل أ، ب ،حتتوي درنات البطاطس على كمية كبرية من النشأ
  .وباألخص البوتاسيوم وكمية صغرية من قلويد االتروبني

البطاطس يف الغذاء، ويعترب نشأ البطاطس أحد أنواع النشأ املوجودة يف دساتري األدوية والذي يدخل يف كثري من  تستعمل 
  .املستحضرات الصيدالنية
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  فكيف نستخدم هذه الوصفة؟: قالوا
ماؤها ويشرب  ،تقشر مث تفرم جيداًمن البطاطس، واجلرعة احملددة هي حبة متوسطة : قال

  . هذا العصريإىل  امللح أو املنكهات وجيب عدم إضافة ،مرة واحدة فقط يف اليوم
خارجياً لتخفيف آالم املفاصل والصداع أن هذه الوصفة ميكنكم استخدامها إىل  وأبشركم

  . تستخدم كلبخة توضع على املكان املصابوهي  ..وآالم الظهر والطفح اجللدي واهليمورويد
  .فصف لنا الوصفة الرابعة: قالوا
  أتعرفون امللفوف؟: قال
  .وهو طعامنا الذي متتلئ به أسواقنا ..ومن ال يعرفه :قالوا
إىل  وسر ذلك يرجع ،يعترب عصري امللفوف الطازج من األدوية الناجحة لعالج القرحة: قال

وقد أجريت  ..عصري امللفوف حيتوي على مركبني هامني مها جلوتامني وإس ميثايل ميثايوننيأن 
  .للملفوف اطازج اى القرحة عصريحيث أعطوا مرض، ١بعض األطباءدراسة من قبل 

باملائة  حتسنت القرحة لديهم بشكل ملحوظ جداً خالل الثالثة  ٩٢واتضح من الدراسة أن 
باملائة  من املرضى الذين يتم عالجهم مبادة كاذبة ال حتتوي  ٣٢األسابيع األوىل مقارنة بعدد 

  .على امللفوف
تامني جبرعة يومية مقدارها عطوا مركب اجللوأمرضى  ىكما قامت دراسة أخرى عل

نتائج هذا املركب كان أفضل من نتائج مضادات أن ثبتت هذه الدراسة أوقد  ،ملليجم١.٦٠٠
  .القرحة الكيميائية املستخدمة يف عالج القرحة

  .فصف لنا الوصفة اخلامسة: قالوا
  ؟٢اخلروبهل تعرفون : قال
  .وهو متوفر لدينا ..نعرفه: قالوا
مث  ،مث تطحن ،وذلك بتحميصها مثل القهوة ،لعالج قرحة املعدةه مثار بذورفاستعملوا : قال
ويغلى مع املاء مثل  ،مقدار ملء كوب ثالث مالعق صغرية من مسحوق البذورإىل  يضاف

                                                
األستاذ االكلينيكي املساعد يف الطب النفسي جبامعة كاليفورنيا يف لوس اجنليس  Melvyn Werbachالطبيب هو )  ١(

 Nutritional Influences on Illnessبعنوان ومولف كتاب 
عبارة عن شجرة كبرية تعطي مثار قرنية وهو : Ceratonia Siliquaعرف علمياً باسم ، ويأو اخلرنوب اخلروب)  ٢(

  . طويلة ذات لون نيب إىل مسود عند النضج وتتميز بصالبتها
... يزرع اخلروب من أجل مثاره الغذائيةو. فريقياإل وموطن النبات األصلي هو اجلنوب الشرقي ألوروبا وغرب آسيا ومشا

باملائة،  ٧٠حتتوي مثار اخلروب على كمية كبرية من السكر تصل إىل ، حيث طبياً هي الثمار وقشور الساقه اجلزء املستخدم منو
 .ودهون ونشأ وبروتني وفيتامينات ومواد عفصية
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وعلى عدة  ،كوب يومياً اراًمنه يؤخذ ل، ويترك حىت يربد ،مث يزاح من على النار ،القهوة
وهكذا  ،مث يعاود استعماله مدة أسبوع آخر ،ريض أسبوعاًمث يرتاح امل ..وملدة أسبوع ،جرعات

  .أسبوع بعد أسبوع حىت الشفاء
  .فصف لنا السادسة ..هذه وصفة يسرية: قالوا
  ؟١الكركمأتعرفون : قال
  وما الكركم؟: قالوا
 ،مضاد قوي لألكسدةففيه املنافع الكثرية، فهو  ..هو من النباتات املباركة: قال

نصح العلماء وي ،وللسرطان ويتمتع خبصائص خافضة للكولسترول ،هاباتولاللت ،وللفريوسات
فقد أظهرت الدراسات أن الكركم أكثر فعالية من ، به لعالج مرضى التهاب الكبد الوبائي سي

وذلك بعد أن ثبتت قدرته على  ،خالصة الشاي األخضر يف تثبيط التلف الفريوسي خلاليا الكبد
  . مج للخاليا السرطانيةحتفيز االنتحار الذايت املرب

أن على مرضى السرطان  )التغذية والسرطان (ويرى الباحثون يف الدراسة اليت نشرا جملة 
مليغرام يوميا من خالصة كركيومني مع وجبة غنية  ٤٠٠٠و ٢٠٠٠أن يتعاطوا ما بني 

  .تصيبه حيث تعمل هذه املادة على جتديد وظائف الكبد ومحايته من األمراض اليت ،باملغذيات
  .حدثنا عن عالقته بالقرحة اليت نعاين منها: قالوا
بأنه يقولون ، وهم يستخدم الكركم على نطاق واسع يف اهلند وآسيا لعالج القرحة: قال

  .٢فهو عالج القرحة عند الفقراء ،نعمة من اهللا على الفقراء
وي على وبعد دراسات عملت يف تايلندا وجد أن أخذ كسبوالت حمضرة من الكركم حتت

  .ملليجم مبعدل كبسولة ثالث مرات يومياً تشفي القرحة ٢٥٠
                                                

 Curcumaيعرف علمياً باسم منه نوع و، Curcuma longaاملعروف علمياً باسم  :الكركم)  ١(
xanthorrhizia اجلزء .. ويزرع حالياً يف جافا مباليزيا وتايالند والفلبني.. وموطن هذا النوع غابات اندونيسيا وماليزيا

، Ar-curcumenaواملركب الرئىسي هو % ١٢ ٣حيتوي الكركم على زيت طيار بنسبة .. املستخدم هي اجلذامري الدرنية
xanthorrhizol ،Beta-curcumene ،Grmacrine ،Faranodien ،Furanodienon  كما حيتوي على
curcuminoids  باإلضافة إىل النشا% ٢ ٠.٨بنسبة.  

األملانية لعالج مشاكل الكبد واملرارة وفقدان الشهية  دساتري العالجويستعمل جذمور كركم جافا والذي اثبت من قبل 
يؤخذ نصف ملعقة صغرية من مسحوق الكركم اجلاف وتضاف اىل ملء كوب .التجارب ومضاد للسرطان وخاصة يف حيوانات

جرام من املسحوق مرتني اىل ثالث مرات يف اليوم بني ٢ماء مغلي ويترك ملدة عشر دقائق مث يصفى ويشرب وميكن استعمال 
 .الوجبات

استخدم  :كبسوالت الكركم ولذلك يقاليقال إن األدوية املشيدة لعالج القرحة كان سعرها مثانية أضعاف سعر )  ٢(
  .الكركم حيت لو كنت غنياً
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  .فصف لنا السابعة: قالوا
  ؟املوزأتعرفون : قال
  .واليت وصفها القرآن الكرمي بكوا من طعام أهل اجلنة ..هو من األغذية املباركة: قالوا
بسبب وذلك  ،من مئات السنني كعالج ملشاكل اجلهاز اهلضمياملوز  عرففقد : قال

  . تطريته للقناة اهلضمية
للمرضى يمكن فعلى حيوانات التجارب ثبت تأثري املوز على القرحة، دراسة أجريت وقد 

وذلك قبل تناول الوجبة  ،تناول إصبع موز واحدة مع كوب من احلليب الدسم ذي القشدة
  .مع ضرورة كون احلليب بارداً ،الغذائية حبوايل نصف ساعة

  :الغازات
بطىن نتيجة وجود غازات أو هواء داخل املعدة أو يف بعدم ارتياح أنا أشعر  :قال أحدهم

  .يكون مصحوبا باضطراب ىف حركتهاوهو قد  ..األمعاء
   ..تجنب ابتالع اهلواءوملن هو مثلك أن ت، أول عالج لك: قال
  ؟ !ابتالع اهلواء: قالوا
 ..ادية مع الطعام أو الشرابرإكلنا نبتلع كميات متفاوتة من اهلواء بطريقة ال ..أجل: قال

  .ابتالع كمية كبرية من اهلواءإىل  ولكن الطرق الغريبة لألكل أو الشرب قد تؤدى
رتشف الطعام والسوائل بصوت نكمية كبرية من اهلواء تبتلع عندما مثلة ذلك أن أومن 
  .وعند مص السوائل بالشفاطة أو شرا من الزجاجة مباشرة ،مسموع
  .باملص عند الشرب هلذا أمرنا : قلت
أكثر أسباب ابتالع اهلواء شيوعا ولكن . ..فقد أسدى لنا بذلك أعظم نصيحة ..جلأ: قال
  .حدوث هذا العرضإىل  اضطراب عصىب يؤدىإىل  يعود

  فبم تنصحنا؟: قالوا
  .سأسدي لكم اليوم أربعا منها: قال
  .فهات األوىل: قالوا
مثل ملء املعدة وتناول األطعمة أو  تصحيح العادات اخلاطئة للطعامتبدأون ب: قال

وتناول الوجبات النباتية املتبلة الىت حتتوى على كمية كبرية من  ،املشروبات احملتوية على الغازات
  . الفضالت
  فالثانية؟: قالوا
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ن وجود الغازات ىف األمعاء قد ينتج عن فعل البكترييا على الطعام غري املهضوم إ: قال
متصة الىت تبقى ىف القولون مثل البقول واحلبوب، واخلضروات املورقة كالكربوهيدراتات غري امل

طالق ثاىن أوكسيد الكربون وامليثان، كما أن تعفن إإىل  الغنية بالسليلوز الىت يؤدى ختمرها
  .انتاج كربيتيد اهليدروجني والنشادرإىل  الربوتينات غري املهضومة بفعل البكترييا القولونية يؤدى

أن البقوليات حتتوى على مواد توقف عمل بعض االنزميات اهلاضمة ومن املعروف 
  .تراكم كميات من الربوتينات غري املهضومة تتعفن بفعل البكتريياإىل  للربوتينات مما يؤدى

وميكن جتنب ذلك عن طريق طهو البقوليات طهوا جيدا للقضاء على تلك املواد املعوقة  
  .حدوث انتفاخ شديدإىل  البقوليات غري املطهية جيدا لعمل االنزميات اهلاضمة ويؤدى تناول

ومتر الكربوهيدراتات والربوتينات غري  ،كما أن األطعمة املقلية ليست سهلة اهلضم
  .املهضومة ىف القولون حيث تتخمر وتتعفن بفعل البكترييا منتجة الغازات الىت تسبب االنتفاخ

  .فهات الثالثة: قالوا
، ألا تسبب حركة سريعة ىف األمعاء الدقيقة ،الت وامللينات القويةتناول املسه واجتنب: قال

كما أن   ..القولون حيث حيدث التخمر والتعفنإىل  دفع الطعام غري املهضومإىل  تؤدىوهي 
  .االمساك وركود حمتويات القولون يزيد من االنتفاخ ألنه يشجع منو البكترييا

  .فهات الرابعة: قالوا
  .يف بعض األحيانتغيري نوعية بكترييا األمعاء ىل إ قد حتتاجون: قال
  وأين تباع هذه البكتريا لنشتريها؟: قالوا
حتتوى على اليت طعمة أو غريها من األ اللنب الرايب أو الزبادىميكنكم شراؤها مع : قال

  .تقليل االنتفاخ بالغازاتلوذلك  ..١بكترييا محض اللبنيك
  .تفهات الوصفا ..مسعنا النصائح: قالوا
  .تعلمون أن الوصفات سبع: قال
  فما األوىل؟: قالوا
ويؤخذ من املغلى  ،ويغلى على النار ،ملعقة كبرية من الكمون ىف لتر ماء ونتضع: قال

وكذلك  ..وملدة مخسة عشر يوما ،نصف فنجان قبل األكل بنصف ساعة ثالث مرات يوميا
  . خ واملغصيزيل االنتفافإنه الكمون املطبوخ بالزيت مع ماء الشعري 

  .فهات الثانية ..إا وصفة يسرية:قالوا
                                                

  .األطعمة تلعب دورا أساسيا ىف منو األنواع املختلفة لبكترييا األمعاء باقيفشل حيث أن قد تولكن هذه الطريقة )  ١(
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  .الغازاتفهي متنع ، ال شك يف معرفتكم هلا ..اجلبة السوداء: قال
  كيف نستعملها؟: قالوا
ـ سف ، مث تجم من سكر النبات ٧٥مع وا تسحقها، مث جم من ١٠٠حتمصون : قال

  . بتالعهاويؤخذ معها املاء ليسهل ا ،نصف ملعقة صغريةـ صباحا ومساء 
  .فهات الثالثة: قالوا
 ،ملعقة صغرية من بذور الكراويا لكل فنجان من املاء الساخن لدرجة الغليانتضيفون : قال

  . ثالث مرات يوميا الزالة املغص وطرد الرياح واشربتمث  ،حىت يربد قليال تتركوامث 
  .فهات الرابعة: قالوا
ىف زيت الزيتون مع  واوتغمس ،شرائحىل إ مثار من التني اجلاف ٧ - ٦تقطعون : قال

وىف الصباح تؤكل هذه الشرائح  ..ملدة ليلة كاملة واتتركمث  ،إضافة بضع شرائح من الليمون
  . على الريق لعالج كسل األمعاء

  .فهات اخلامسة: قالوا
  . شراب النعناع يسكن املغص املعوى وأسفل البطن ويطرد الغازات املعوية: قال
  .ات السادسةفه: قالوا
مث ، بقليل من عسل النحل واومتزج ،نقط من عصري الليمون ١٠ - ٥تاخذون من : قال

  .على جرعاتتأخذوا 
  .فهات السايعة: قالوا
فهي عالج  ..وختلطوا مبا حيليها، قمحات من مسحوق القرنفل ٦ - ٥تأخذون : قال

  .عسر اهلضم واالنتفاخل
  :اإلسهال

  وما يف احلقل من عالجه؟ ..فما أسبابه؟ ..باإلسهال صاب أحياناأ: قال أحدهم
ناجتة عدوي بفريوس أو بكترييا أو طفيليات فقد يكون نتيجة  ..أسباب اإلسهال كثرية: قال

اإلكثار من أو نتيجة  ..حالة نفسيةوقد يكون بسبب  ..أو أكل فاسد ،ماء غري نظيفعن شرب 
بعض أمراض أو بسبب  ..ل املضادات احليويةبعض األدوية مثو نتيجة لأ ..استعمال امللينات

  .اجلهاز اهلضمي
  ؟فما عالجه: قالوا
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، ومنها ما ميكن تدبريه يف البيت ١عرض احلالة على الطبيبإىل  من العالج ما حيتاج: قال
  .عرب بعض الوصفات اليسرية

  .خوااأفهي سبعة مثل : قالوا
أخي  (:وقال له، رسول اهللا  إىل رجلجاء فقد ، وأبدؤها بوصفة النيب  ..أجل: قال

 فرجع ،وكان الرجل متعجالً لشفاء أخيه.. بأن يسقيه عسالً فأمره الرسول ، ) استطلق بطنه
وقال  ..بسقيه عسال فأمره  لقد سقيته عسالً فلم يزده إال استطالقاً: وهو يقول، النيب إىل 
   ٢) وكذب بطن أخيك. .صدق اهللا (:له

  .واليت أثبتت الدراسات احلديثة جدواها ..فة النيب وقد شفى اهللا أخاه بوص
  .فهات الثانية: قالوا
 ونوتستمر ..ماءها ثالث مرات يف اليوم ونا وتشربوقشور الرمان وتطبخ ون تأخذ: قال

  .يتوقف االسهالأن إىل  يف هذا الشرب
  .فهات الثالثة: قالوا
  ؟٣أتعرفون السدر: قال
وهو يذكر نعيم  تعاىلذكره يف القرآن الكرمي، فقد قال وقد ورد  كيف ال نعرفه،: قالوا
  ) ٢٨:الواقعة(في سدرٍ مخضود :اجلنة

  .قطع االسهال املزمنفإا ت ..فكلوا مثاره: قال
  .فهات الرابعة: قالوا

                                                
ساعات يف  ٣ل ملدة عدم التبوـ و يف األطفالـ احللق اجللد جفاف : الطبيب احلاالت اليت تتطلب الذهاب إىلمن )  ١(
  .الشعور بالتعب واإلجهادمع ، ساعات يف األطفال األكرب سناً ٦أو  ،الرضع

أمل و، دم يف الربازووجود ، الشعور بالعطش الشديد وعدم التبول بصورة طبيعيةو، لون أسود يف الرباز، فبوجود الكبارأما 
  . جفاف اجللدو، جفاف شديد يف احللقو، شديد يف املعدة

بعض األدوية اليت استعمل املريض إذا أو ... ساعة مع ارتفاع درجة احلرارة ٤٨استمر اإلسهال ملدة أكثر من لك ما لو ومثل ذ
   .مرات يومياً ٨زادت عدد مرات اإلسهال عن أو إذا ... قد تكون السبب يف اإلسهال

  .مسلم)  ٢(
نبات شجريي شائك، بري  Christ,s Thornأو الشوك املقدس  Zizyphus Spina Christiالسدر )  ٣(

وهو من الفصيلة العنابية أو السدرية . وزراعي موطنه شبه اجلزيرة العربية واليمن ويزرع يف مصر وسواحل البحر األبيض املتوسط
Rhamnaccaeأهم العناصر الفعالة املوجودة فيه هي سكر العنب والفواكهة . ، والنبق هو مثر السدر حلو الطعم عطر الرائحة

ومحض العفص، مثاره مغذية وتفيد كمقشع صدري، وملينة وخافضة للحرارة ونافعAcide Zizyphique  ض السدر ومح
. ونافع من الربو وآفات الرئة. مغلي أوراقه قابض طارد للديدان ومضاد لإلسهال ومقوٍ ألصول الشعر. يف احلصبة وقرحة املعدة

. وطبيخ خشبه نافع من قرحة األمعاء ونزف الدم واحليض واإلسهال. وميكن أن تضمد اخلراجات بلبخة حمضرة من األوراق
 .وصمغه يذهب احلزاز
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يؤخذ عصري اجلرجري املمزوج مبلعقة كبرية من احلبة السوداء الناعمة، ويشرب كوب : قال
ت حىت يتوقف اإلسهال يف اليوم الثاين، مث يتوقف املريض عن العالج حىت ال من ذلك ثالث مرا

  .حيدث إمساك
  .فهات اخلامسة: قالوا
  .و كأسنيأس من هذا املاء أمث شرب ك، غلي عود القرفة يف املاء: قال
  .فهات السادسة: قالوا
  .لب الرمان احلامض مع بذوره: قال
  كيف نستعمل هذه الوصفة؟ :قالوا
ه ووختلط ،ن اللب حببوبه يف اخلالطةومث تضع ،القشر اخلارجي واوتزيل ،رمانةأخذون ت: قال

مث بعد ذلك مرة يف  ..ولنيه كامال مرة واحدة يف اليوم أو مرتني يف اليومني األوتشرب، مث جيداً
  .ي وقت من اليومأاليوم، يف 
  .فهات السابعة: قالوا
 اللتشنج ومطهر اللمغص ومضاد اكنللغازات ومس ايوصف طاردفإنه  ..السعتر: قال

  .لألمعاء يف حاالت اإلسهال
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  األمراض الصدرية
حىت وجدت جمموعة من املرضى مل أشكك يف ، مل أبتعد قليال عن طبيب اجلهاز اهلضمي

كوم مرضى اجلهاز التنفسي، فأعراض أمراضه عليهم بادية يف وجوههم وسعاهلم وطريقة 
  .كالمهم
  :نفلونزااأل

من األمراض اليت يكثر  افإ، ١نفلونزااألحدثنا عن عالج : م، فقال أحدهماقتربت منه
  .وتناول األدوية بسببها، األطباء انتشارها، ويكثر ترددنا على

وال يوجد إنسان يف الدنيا مل يصب ، االنفلونزا أكثر األمراض انتشاراف ..أجل: قال الطبيب
أو عامة يف بلد من ، أو أوبئة موضعية، ةحتدث على شكل حاالت فرديوهي  ،ا مرات متعددة

عندما  ١٩١٨أو يف مجيع أحناء العامل كما حدث يف أعقاب احلرب العاملية األوىل يف سنة ، البالد
  .واستمر عاما كامال ،عم وباء االنفلونزا العامل كله

فيهملون ، ون بهئالناس ويستهترقد حيتقره هي ليست باملرض البسيط الذي ف ..ومع ذلك
االلتهاب ألا قد تسبب ، وال حيترسون من عدواه إن أصاب غريهم، جه إذا أصامعال

وقد حتدث التهابات يف اجلهاز  ..يف الدورة الدموية ايف القلب وهبوط ادث متددحتوقد  ..الرئوي
  .العصيب
  فما أسباا؟: قالوا
 ،ت اهلوائية العلياويتصل خباليا املمرا ،عن طريق استنشاق الفريوسا تم االصابة ت: قال

ومبرور الوقت تطلق  ..اخلاليا اليت تبطن هذه املمرات اهلوائية ويتكاثر داخلهاإىل  وينفذ الفريوس
وتعدي خاليا أخرى على طول اجلهاز  ،نفلونزا جديدة من اخلاليا املصابة بالعدوىأفريوسات 

مكن أن يحمل الفريوس بعيدا يف من  املأنه وقد تنتشر االنفلونزا يف أعمال الرئتني كما  ،التنفسي
  . ناس آخرينويسبب العدوى أل ،هواء الزفري
  فما عالجها؟: قالوا
قاصرا ما زال العالج وهلذا  ..لألنفلونزا احىت اآلن عالجالطب احلديث مل يكتشف : قال

                                                
املشاة  األمراضأو  األنفلونزا إىلأحيانا لتشري بصورة عامة  أنفلونزاوتستخدم كلمة  األنفلونزامرض يسببه فريوس هو )  ١(
عشة، والتهاب باألغشية املخاطية ملسالك اهلواء العليا، وحيدث تميز بارتفاع مفاجىء يف احلرارة مع شعور بالربد أو ر، وهو يهلا

  .رشح من األنف وسعال وحبة يف الصوت وتسيل الدموع من العني
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ومتنع  ،وختفض احلرارة ،وتقلل الصداع ،على استعمال العقاقري اليت ختفف آالم املرضى
  .ات أو تعاجلها إذا وقعتاملضاعف

 ،٢اعدم التردد على األماكن املزدمحة يف مواسم انتشارهمنها ب ١عالج هلا هو الوقايةوأهم 
  .التردد على هذه األماكنإىل  ووضع املنديل على األنف يف احلاالت اليت يضطر فيها اإلنسان

  فما تصف لنا من عالجها؟: قالوا
  .تخفف كثريا من أعراضهاس، يوم أربع وصفاتلسأصف لكم ا: قال
  .فهات األوىل: قالوا
 ،وورق اجلوافة ،واحلبة السوداء ،من أزهار الزيزفونمكونا  امستحلباستعملوا : قال
 ،وحب الرشاد ،والعرقسوس ،والزعتر ،وبذور الكتان ،ولبان الذكر ،والشمر ،والنعناع

  . على األقلساخنا وحملى بعسل النحل مرتني يوميا مث اشربوه  ..واألهليلج
  .فهات الثانية: قالوا
مسحوق شيح البابونج استنشاقًا بعد أن يضاف مع ماء مغلي، حيث استخدموا : قال

واستنشاق  ،خبار الكافور الناتج من وضعه يف ماء مغليومثله يساعد على وقف الرشح والزكام، 
  . البخار الناتج منه

  .فهات الثالثة: قالوا
العطرية املستخلصة من بعض النباتات كنقط لألنف ملقاومة الرشح الزيوت  استخدموا: قال
من زيت احلبة السوداء والربدقوش واللوز املر والورد والنعناع  امزجيواستخدموا  ..والزكام

وحصى اللبان للتقطري منها لألنف مبعدل مرتني أو ثالث مرات يوميا لتخفيف حدة احتقان 
  .اجلهاز التنفسي والرشح

  .فهات الرابعة :قالوا
 واوتناول ..الفواكه الشتوية كاملواحل ومنها الليمون والربتقال واليوسفيتناولوا : قال

ا يف جيد اهلا تأثريفإن ، وبعض احلبوب كالقمح والشعري ،اخلضراوات الطازجة واجلزر واجلرجري
  .لوقايةالعالج وا

                                                
على فريوسات انفلونزا مقتولة وتوفر هذه  األنفلونزاعن طريق التطعيم وحتتوي معظم لقاحات  األنفلونزاالوقاية من  تتم)  ١(

ا ليست فاعلة بالصورة اليت يريدها العلماء وقد مت تطوير لقاحات صنعت من الفريوسات احلية كما اللقاحات بعض الوقاية ولكنه
  .لقاحات أفضل إلنتاجمت استخدام هندسة اجلينات 

والعدوى عن طريق الرذاذ مباشرة من املريض إىل السليم، وهي عدوى سريعة جدا، إذ يكفي وجود الشخص بضع )  ٢(
    .كي يأخذ العدوىدقائق يف حجرة املريض ل
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  :الرتلة الشعبية
 ..فحدثنا عنها ..فلونزا الرتلة الشعبيةنلقد ذكرت من مضاعفات األ: م، وقالقام أحده

  .وبني لنا أسباا وعالجها
وقد تكون الرتلة  ،الرتلة الشعبية هي التهاب الغشاء املخاطي املبطن للقصبة اهلوائية: قال

وآالم يف األطراف، ) محى(تبدأ عادة كربد عادي يعقبه قشعريرة فاحلادة  أما… حادة أو مزمنة
مث ترتفع درجة حرارته وحيس بدوخة وصداع وأمل  ،لطعام ويزداد عطشهويفقد املصاب الشهية ل
وبعد يومني أو ثالثة يكون  ،ويصاحب ذلك سعال جاف يف املراحل األوىل ،داخل عظام الصدر

  .ويكون للتنفس صوت مسموع ،السعال أقل حدة ومصحوباً بإفرازات
صابة استعداد كبري لإل يوجد أشخاص كثريون لديهمومن األمراض املعدية، وهذا النوع 

فإن تعرضهم ألقل برد ورطوبة أو للجراثيم الناجتة عن إصابة وهلذا بااللتهاب الشعيب احلاد، 
  . أشخاص آخرين بالربد جيعلهم يصابون ذا املرض

الرئتني ويصابون بعد ذلك إىل  أكثر خطورة على األطفال حيث ينتشر بينهم بسرعةوهو 
  .بالتهاب شعيب رئوي

 ،وتكون أعراضها أكثر ما تكون يف الشتاء ،بني املتقدمني يف السنفتنتشر عادة زمنة أما امل
وتتلخص أعراضها يف حدوث سعال متواصل وإفراز بلغمي كثري جبانب التهجيات وضيق 

  .١فصل الصيفيف ختتفي أو التنفس، وعادة ما تقل هذه األعراض 
  .رض  فهو كثري االنتشارفاذكر لنا الوصفات اليت نعاجل ا هذا امل: قالوا
  .سأذكر لكم أربع وصفات: قال
  .هات األوىل: قالوا
  ؟٢أتعرفون الشمر: قال
فإن  ،السنوتوعليكم بالسنا (:فقال، وكيف ال نعرفه، وقد ذكره رسول اهللا : قالوا

                                                
ينصح املصابون بااللتهاب الشعيب املزمن أن يلتزموا احلرص خالل فصل الشتاء بالتدفئة ولبس املالبس الصوفية واالبتعاد )  ١(

 .عن االصابة برتالت الربد، واإلكثار من اللنب والشوربة وعصري الفواكه لكي تزيد مقاومتهم للمرض
ج والشمار والبسباس والكمون والشمرة والشمر املر والشمر احللو واحللوة والشمر الكبري يعرف بالسنوت والرازيانوهو )  ٢(

  .ومشر احلدائق والشمر الوحشي والشمر الزهري
عشبية من الفصيلة اخليمية يبلغ ارتفاعها حنو متر أو مترين، كثرية األغصان بأوراق خيطية تتدىل إىل األسفل، ولوا مييل وهو 

  . قها مربومة زرقاء أو محراء داكنة، وأزهارها صفراء اللون تكون حبيبات صغرية طوالنية صفراء رمادية خمططةإىل الزرقة، سا
 .املستعمل منها اجلذر الغض والبذورو
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     ١)وهو املوت  ،فيهما شفاء من كل داء إال السام
واتركوها  ،على ملء كوب ماء مغليها وضعو ،ملء ملعقة من الشمر اروش خذوا: قال

فرازات إهذه الوصفة تزيل و ..مبعدل ثالث مرات يف اليوم صفوا، واشربوامث  ،ملدة عشر دقائق
  .االلتهاب عن الغشاء املخاطي وتسكن األمل

  .فهات الثانية: قالوا
  ؟٢بذور الكتانأتعرفون : قال
  . ال أرى له كبري فائدةولكين ..أمسعهم يتحدثون عنه ..وما بذور الكتان؟: قلت
فهو لغناه  ..إنه من النباتات املباركة اليت متتلئ بالصحة والعافية ..كيف تقول هذا: قال

خاصة إذا  ..بالدهون واملواد اهلالمية يشكل عالجا جيدا لكثري من املشكالت املعوية والصدرية
وتنتفخ  ،ومتتص السوائل ،ةفإا تلطف التهيج يف القناة اهلضمي ،داخليا ٣البذور كاملةأخذت 

  .حيث تشكل كتلة هالمية تعمل كملني كتلي فعال
صوات والتهابات اجلهاز احلمساك وقرحة املعدة واالثين عشر ووتستعمل بذور الكتان لإل

  .٤البويل
لذلك فيستعمل  ،لقروح وتيفوئيد االمعاء واحلصوات املرارية ونوبات املغصلعالج وهو 

  .دل ملعقة صغرية ثالث مرات يف اليومزيت بذر الكتان مبعكله 
ستعمل لبخات بذر الكتان الساخنة لقروح اجللد والتهابات الغدة النكفية مبعدل مرتني تو
  .فيستخدم زيت بذر الكتان كدهان موضعي على احلروق ،ما عالج احلروقأ ..يوميا

لتهابات عالج ا، ومساكملاين باستخدام بذور الكتان كعالج لإلوقد صرح الدستور األ
                                                

  .  الترمذي وابن ماجة وأمحد)  ١(
البذور : هدم منمن الفصيلة الكتانية، واجلزء املستخوهو  Linum Usitatissimumيعرف علميا باسم و :الكتان)  ٢(

له ساق حنيلة واوراق رحمية وازهار زرقاء، اما ... و ثنائي احلول أو معمر يصل ارتفاعه ايل حوايل مترأنبات حويل ، وهو والزيت
  .بذوره فبنية زيتية

يستخدم  شعبة من شعب احلياة النشطة ال أي «:بقولهوقد مجع بلينوس تطبيقاته الكثرية ، حظي بتقدير متميز كعشبة طبيةوقد 
  » اكرب من هذه؟ أعاجيبحتمل إلينا  األرضمن منتجات  وأيفيها الكتان؟ 

هم مركباته محض اللينولينيك ومحض اللينوليتيك أومن % ٥٠ -٤٠على زيت ثابت بنسبة ما بني  حتتوي بذور الكتان و
ويستخرج من البذور ذات . يكوبروتني وصموغ وجلوكوزيدات اللينامارين الذي يكون السيانوجني وجلوكوزيد السيانوفور

 .واملعروف بالسريج" الزيت احلار"الرائحة املميزة زيت يطلق عليه 
البذور الناضجة فليس هناك  أما ،جيب عدم استخدام البذور غري الناضجة الحتوائها على جلوكوزيدات سيانوجينية سامة)  ٣(

  .حماذير اذا استخدمت حسب اجلرعات املنصوص عليها
دقائق مث ١٠مكونا من ملعقة كبرية من جمروش البذور تضاف اىل ملء كوب ماء مغلٍ وتترك ملدة   ىرب مغلحيث يش)  ٤(

  .حترك جيداً وتشرب كاملة مبا يف ذلك جمروش البذور وذلك مبعدل مرة يف الصباح ومرة يف املساء
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  .ض الكوليستروليختفيف بذور الكتان جدوى خرية ثبتت الدراسات األأقد و ..اجللد
ويف الطب اهلندي يستخدم بذر الكتان على نطاق واسع للعالج حيث يستخدم لعالج 

  .السعال وااللتهاب الشعيب والسيالن
  .ودعك من هذا البغيض، صف لنا الوصفة: قالوا
لعالج الرتلة الشعبية والسعال حيث يؤخذ ملء ملعقة أكل  ناذور الكتيستعمل مغلي ب: قال

ويشرب مرة  ،مث يترك ملدة عشر دقائق، ثالث دقائقملدة  وتغلى مع ربع لتر ماء ن،من بذور الكتا
  .واحدة يف اليوم
ن مشروب مسحوق البذور ملني ومدر للبول ويفيد كثريا يف أثبتت الدراسات احلديثة وقد أ

ويف حتضري لبخات موضعية رية ويستعمل يف عمل احلقن الشرجية املفيدة عالج الرتالت الصد
  .ورام وااللتهابات واالكزميا والتهابات الغدة النكفيةلعالج األ
  .فهات الثالثة: قالوا
  ؟البنفسجأتعرفون : قال
  كيف ال نعرفه؟: قالوا
، وذلك بعمل ملعاجلة الرتالت الشعبيةه وجذوره أوراقفقط ـ  للكبارفاستعملوا ـ : قال
 ،وتوضع يف ملء كوب ماء مغلي ،بأخذ ملء ملعقة صغرية من األوراق واجلذور معاً ،مغلي منه

  . ثالثة فناجني يف اليومإىل  مث يشرب منه فنجانني ،ويترك قبل أن يستعمل ملدة ثالث ساعات
 ٨  وتترك ملدة ،ويصب عليها ماء مغلي ،ملعقة أكل من األزهار ونخذأفي ،ألطفالاأما 
وتكرر  ،ويصب فوق الشراب األول ،ويصفى ويعاد على األزهار مع كوب ماء ،ساعات
أن يصبح إىل  ويغلى مع كمية من السكر ،مث جيمع الشراب ،مراتأربع إىل  من ثالثالعملية 

مث يعطى الطفل ملء ملعقة شاي خمففة يف  ،وحيفظ بعد ذلك يف قنينة ،لزج القوام شبيهاً بالعسل
  .رتني يف اليومنصف كوب ماء م

  .فهات الرابعة: قالوا
 ..فهو مفيد جدا هلالعالج الرتالت الشعبية فاستعملوه  ..الزعترال شك أنكم تعرفون : قال
ملدة   تتركوايف ملء كوب ماء سبق غليه وتضعوا  ،بأخذ ملعقة صغرية من الزعتروذلك 
  .مث يصفى ويشرب مبعدل فنجان إيل فنجانني يف اليوم ،دقائق١٠

ال و ..اإلكثار من شرب عصري الليمون الدافئالتدفئة، وإىل  وال تنسوا أن املريض حباجة
يزيد كثرياً فإن ذلك  ..كل ساعةوغريوها وضع بذور الكتان الساخنة فوق صدر املصاب تنسوا 
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  .. من راحة املصاب وسرعة شفائه
  :االلتهاب الرئوي
  .وعن أسبابه، وعالجه ..حدثنا عنهف ..االلتهاب الرئوينسمع عن : قام أحدهم، وقال

املكور "صابة مبيكروب يسمى حيدث نتيجة اإلوهو  ..هو مرض من األمراض الصدرية: قال
وهو مرض معد تنتقل فيه العدوى عن  ..خطري إذا أصاب األطفال وكبار السنوهو  .."الرئوي

اء استعمال أدوات من جرأو الشخص السليم إىل  طريق الرذاذ املتطاير من أنف املصاب وفمه
  .املريض

  فكيف نتعرف على املرض؟ :قالوا
وقد  ،وارتفاع يف درجة احلرارة ،على هيئة قشعريرةعادة أعراض املرض تظهر : قال

ويكون املريض عادة مستلقياً على فراشه  ،يصاحب املرض أمل يشعر به املريض يف جانب الصدر
ويأخذه سعال قصري من وقت  ،تحرك أنفهأمحر الوجنتني قلق الوجه يتنفس تنفساً سريعا، ي

 ،آلخر، وسرعان ما يصيب املريض هلث وجان، ويكون السعال يف البداية جافاً وقصرياً ومؤملاً
وقد يكون بلون الدم أو يكون مصفراً بلون الصدأ، وغالباً ما  ،مث يصاحبه بعد ذلك بلغم خماطي

  .الطفل وحوهلا بثور مائيةيصاحب املرض يف األطفال تشنج، كما تظهر علي شفيت 
  فهل من وصفات يف هذا احلقل لعالج هذا؟: قالوا
  .سأكتفي اليوم بأربعة منها: قال
  .فهات األوىل: قالوا
  .حللبةال شك أنكم تعرفون ا: قال
  .وهي من األدوية املباركة اليت قيل فيها ما قيل ..كيف ال نعرفها: قالوا
 ييغلاتركوه كوبني من املاء وإىل  ، وأضيفوهملء ملعقة من مسحوق احلبلةفخذوا : قال

  . جبرعات متعددة مبقدار ملعقة أكل كل ساعة، مث صفوه واشربوه دقيقة واحدة
، من مسحوق احللبة مع كمية معادلة من زيت الزيتونعشر غرامات مزج مقدار  كمميكنو

  . ربع هذه الكمية مبعدل أربع مرات يف اليوموخذوا 
حيث ميزج مسحوق احللبة مع فصوص  ،حمضر من احللبة كدهان استعمال مرهم كموميكن

باملرهم باطن القدمني بسمك اطلوا مث  ،هذا املزيج زيت زيتونإىل  أضيفوامث  ،من الثوم مهروسة
فوق القدمني برباط من قماش ثقيل ليبقي املرهم ، واربطوا سكينة األكل يف املساء عند النوم

  .العملية ليالًوميكن تكرار  ،عليها حىت الصباح
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  .فهات الثانية: قالوا
  أتعرفون اجلرجري؟: قال
  وكيف ال نعرفه؟ ..أجل: قالوا
مث خذوا ، وذلك بعصر النبات عن طريق اهلرس ..لعالج االلتهاب الرئويفاستعملوه : قال

  .ثالث مرات يف اليوم مع املاء أو احلليبإىل  عصريه ملعقة كبرية ما بني مرةمن 
  .لثةفهات الثا: قالوا
مث تسخن الشرائح أو البصل  ،فرمتوميكن أن  ،شرائح مستديرةإىل  البصلقطعوا : قال

وتغري  ..مث توضع فوق الصدر والظهر لعالج االلتهاب الرئوي ،املفروم دون أن يصفر لوا
  .وتوضع فوق اللبخة قطعة قماش من الكتان ..ساعة١٢الشرائح أو املفروم كل  

  .فهات الرابعة: قالوا
  .ال أشك يف معرفتكم باهلندباء الربية: لقا

  ؟  !ومن جيهل ذلك النبات املبارك :قالوا
على االلتهاب وأثرها كشفت التجارب األكلينيكية اليت متت على اهلندباء الربية لقد : قال

حيث أعطت ، وكذلك عدوى اجلهاز التنفسي بامليكروبات ..الرئوي والتهاب الشعب املزمن
  .ج هذه احلاالتنتائج متميزة لعال

  فكيف نستعملها هلذا الغرض؟: قالوا
استعمال أوراق وجذور نبات اهلندباء الطازج أو اجلاف على هيئة مغلي  كمميكن: قال

تصفيته وشربه مرة يف تتم مث  ،مبعدل ملعقة على ملء كوب ماء مغلي وتركه ملدة عشر دقائق
  .الصباح ومرة يف املساء
   :الذحبة الصدرية
  .وعالجها ..وأسباا ..وعن حقيقتها ..حدثنا عن الذحبة الصدرية: فقال قام أحدهم،

القلب كفايته من األكسجني،  يتلقعدم إىل  يرجع ١أمل صدريالذحبة الصدرية : قال
 ..القلب يف الدم املتدفق عرب الشرايني التاجيةإىل  االكسجني عدم اكتمال نقلإىل  ويرجع ذلك

تراكم الدهون على جدران الشرايني، ويتكون هناك إىل  دوسبب ذلك يف أكثر األحيان يعو
ينتج عن هذه ووبذلك تصبح الشرايني صلبة وضيقة، مما خيفض من تدفق الدم،  ،نسيج ندويب

                                                
إىل الكتفني، خاصة الكتف  األملينتقل  أنوميكن  ،يشعر اغلب املعرضني للذحبة بأمل ضاغط أو عاصر فوق عظمة الصدر)  ١(

 .دقيقة، ولكن معظمها ينتهي يف أقل من ذلك١٥وتدوم النوبة حىت . الذراعني إىل األيدي وأسفلاأليسر 
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  .وهي السبب الرئيسي للذحبة الصدرية ،احلالة تصلب الشرايني
  ها؟كيف ينشأ أملف: قالوا
البدين، أو الضغوط العاطفية، أو  جهاداإلنتيجة ينشأ فقد  ..أسباب ذلك كثرية: قال
مداد إإىل  احلالة حيتاجيف مثل هذه ألن القلب كثر من العادة، أيعمل القلب عندما أو  ،التدخني

وحترم  ،القلب عرب الشرايني التاجية الضيقةإىل  ضايف ال يصلالدم اإلأن ضايف من الدم، إال إ
يتسبب تشنج أن وميكن  ..أمل الذحبةعضلة القلب مؤقتاً من االكسجني، وتولد هذه احلالة 

  .١الشريان التاجي يف الذحبة
  فما عالجها؟: قالوا
ميكن تسكني معظم نوبات الذحبة الصدرية بالراحة واألدوية، ويصف األطباء تعاطي : قال

دوية متكن بعض املرضى من تفادي نوبات أرات الكالسيوم، وهي ضرات بيتا، وحمضالنترات وحم
  .ذه األدوية يف منع القلب من العمل أكثر من طاقته حتت االجهادوتساعد ه ،الذحبة

إىل  ـخالل فترة طويلة ـ املرضى الذين يتعرضون لنوبات حادة من الذحبة وقد حيتاج 
إىل  ويف هذه العملية يقوم اجلراح بتوصيل قطعة قصرية من وريد ..عملية جمازة الشريان التاجي

  .د، اليت تؤخذ من رجل املريض، ممراً جديداً للدموتوفر قطعة الوري، الشريان التالف
  .فحدثنا عن أدوية احلقول ..أو املناسج، ولسنا يف املصانع ..حنن يف احلقول: قالوا
ها ال على الوقاية من الذحبة، ولكنها املساعدة يوجد عدد من األعشاب الطبية اليت ميكن: قال

الصناعية  التداخالت الدوائية بني األدوية لتاليفللحالة مناقشة الطبيب املتابع تستعمل قبل 
  .واألدوية العشبية

  .فنحن نعلم دساتري العطارة ..ال شك يف ذلك: قالوا
  .فسأصف لكم سبع وصفات شافية بإذن اهللا ..إذا عرفتم هذا: قال
  فما األوىل؟: قالوا
  .الزعرورال شك أنكم تعرفون : قال
  وكيف جنهله؟: قالوا
وقد  ..م مثار الزعرور الطبية على نطاق واسع لعالج الذحبة الصدريةوروبا تستخدأيف : قال

خالصة مثار الزعرور حسنت كثرياً من أن ثبتت وقد أ، ر ألحباث مكثفةوخضع نبات الزعر
                                                

ومعظمهم ذوو وزن زائد، ولديهم ضغط دم ... غلب ضحايا الذحبة الصدرية هم من متوسطي العمر أو كبار السنأ)  ١(
 .لكوليسترول ويدخنون السجائر أو قلما ميارسون الرياضة البدنيةعال ويأكلون اطعمة غنية با
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 كسجنيذا حيسن من تدفق الدم واألوردة التاجية، وهحيث تقوم على فتح األ ،وظائف القلب
ووفقاً للخربة  ..نبات الزعرور تقلل كوليسترول الدم مثارفإن ، زيادة على هذا ..القلبإىل 

  .نه ميكن استخدام مثار الزعرور ملدة طويلةإاالكلينيكية االوروبية ف
 أن فاعلية نبات الزعرور على القلب تعودإىل  ١ويرجع سر ذلك كما يذكر بعض املختصني

وكذلك ) Oligomeric procyanidins(املركبات الكيميائية املوجودة يف الثمار وهي إىل 
  .وردة التاجيةالفالفونيدات واليت تعمل على توسيع األوعية الدقيقة يف األ

 ..مراض القلبألنبات الزعرور تأثرياً قوياً لبعض مشاكل أن  واأثبتأن األطباء األملانيني كما 
ر املقننة كجرعة يومية، وميللجراماً من خالصة مثار الزعر ٤٨٠إىل  ٢٤٠وقد مت استعمال 

نه جيب عدم استخدامه بدون استشارة أويوجد مستحضرات مقننة منه يف الصيدليات إال 
  .الطبيب
  ؟فما الثانية: قالوا
  ؟٢حشيشة املالكأتعرفون : قال
   ..نعرفها: قالوا
دوية املضادة للذحبة حد صادات قناة الكالسيوم اليت تعترب من جمموعة األفهي أ: قال
وبالتايل  ..عشر مركباً تعمل كمواد قافلة لقنوات الكالسيومحتتوي على مخسة وهي  ..الصدرية

  .تكون مضادة للذحبة الصدرية
مثل  ،وهي الفصيلة اخليمية ،كثرياً من النباتات التابعة لفصيلة هذا النباتوأبشركم بأن 

إذا كان أنه طباء األقد ذكر بعض و ..اجلزر والكرفس والشمر والبقدونس تعطي نفس التأثري
نه بدون شك سيستعمل مزجياً مكوناً من حشيشة املالك واجلزر والكرفس إف ،ة صدريةعنده ذحب

املاء بوذلك مبزجها مع بعض ، ضافة بعض البهاراتإجزاء متساوية مع أوالشمر والبقدونس ب
  .وشرا

  .فصف لنا الثالثة ..هذه وصفة يسرية : قالوا
  ؟١ويسةأتعرفون األ: قال

                                                
الربوفيسور فارو تيلر عميد كلية الصيدلة جبامعة بوردو األمريكية سابقاً ووكيل جامعة بوردو بوالية انديانا فيما بعد هو )  ١(

  )Herbs of Choice(يف كتابه بعنوان 
حيتوي وهو اجلزء املستخدم منه اجلذور واالوراق والثمار،  ،ائي احلولنبات عشيب ثنهو  :Angelicaحشيشة امللوك )  ٢(

    .ويوجد من هذا النبات مستحضرات يف السوق ،على زيوت طيارة، وكومارينات وامحاض عضوية ومواد مرة ومواد عفصية



 ١٦٩

  .وكيف ال نعرفها: قالوا
هلا تأثري ) anthocyanins(عضوية تعرف باسم انثوسيانني فإن يف هذا النبات صبغة  :قال

وخمفضة لضغط الدم،  ،وعية الدمويةالثمار هلا تأثري موسع لألأن جيد خمفض للكوليسترول، كما 
  .النوبة القلبيةإىل  ويقوم االنثوسيانني على منع تكون جلطة الدم اليت تؤدي

  .فصف لنا الرابعة: قالوا
   ..لثوم والبصلال شك يف معرفتكم ل: قال
  .ولكنا ال نعرف عالقتهما بالذحبة ..نعرفهما ونعرف أمهيتهما: قالوا
حيث يعمالن على  ،يساعدان على عالج أمراض القلباملباركان ن التابالفهذان : قال

  .بة قلبيةنوإىل  كما مينعان تكون اجللطات الدموية اليت تؤدي ،ختفيض الكوليسترول وضغط الدم
فصاً واحداً من الثوم يتناوله الشخص يومياً يقطع أن ثبتت أووفقاً لدراسة عملت على الثوم 

باملائة  نقص  ٢إىل  باملائة  نقص يف الكوليسترول يترجم ١باملائة  وكل  ٩الكوليسترول بنسبة 
قلبية بنسبة  وعليه فإن فص ثوم يومياً خيفض خطر االصابة بنوبة ..يف خطورة اهلجمات القلبية

  .ن البصل له نفس املفعولأكما وجد  ،باملائة ١٨
  .فصف لنا اخلامسة: قالوا
  .فوائده اليت ال حتصىوال جتهلون  ،الزجنبيلأنتم تعرفون : قال
  .فلم منر بطبيب إال حدثنا عنه ..أجل: قالوا
بول عشاب الربيطاين خصائي األأخرب أوقد فهو ـ كذلك ـ عالج للذحبة الصدرية، : قال
نه الحظ بعض األطباء يصرفون ملرضى الذحبة الصدرية جرعة يومية من مسحوق أشوليك 

  .الزجنبيل قدرها نصف ملعقة شاي يومياً
  فما سر هذا النوع من التأثري؟: قلت
وعية الدموية من حيث حيمي األ ،كمضاد لألكسدةمن تأثري جيد للزجنبيل هو ما : قال
نسجة أسدة مثل الكوليسترول، كما يعمل الزجنبيل على تقوية ي حتدثه املواد املؤكذاخلراب ال

 عن نفسه الدكتور جيمس دوك وحيدث ..عضالت القلب بالضبط، كما يفعل عقار الدجيتالس
واستعماله  ،نه لو كان عنده ذحبة صدرية فانه لن يتردد يف استعمال الزجنبيل بطريقة منتظمةأ

                                                                                                                                 
ذات لون بنفسجي ويعطي النبات مثاراً عنبية الشكل  ،له جذور زاحفة ،نبات شجريي معمر: Bilberryويسة األ)  ١(

حيتوي النبات على مركبات كثرية حيث حتتوي االوراق على واجلزء املستعمل من النبات هو االوراق والثمار الناضجة، ومسود، 
اما الثمار الناضجة فتحتوي على سكر وبكتني وفيتامني ب، ج . مواد عفصية وامحاض عضوية وجلوكوزيد يعرف باسم اربيوتني

 )anthocyanins(سم انثوسيانني وصبغة عضوية تعرف با



 ١٧٠

  .دائماً يف الطبخ
  .ةفصف لنا السادس: قالوا
   ..لقد عرفت اخللني عند غريي: قال
  .فوجدناه مباركا حبمد اهللا ..واستعملناه ..عرفناه ..أجل: قالوا
م ١٩٥١عام  New England Journal of medicineيف دراسة نشرت لقد : قال

يف زيادة انسياب أو تدفق ـ وهو املركب الرئيسي يف مثار اخللة ـ ثبتت فاعلية مركب اخللني أ
   ) لني عقار مأمون اجلانب وفعال لعالج الذحبة الصدريةاخل (وكان عنوان املقالة  ،القلب إىل الدم

  فكيف نستعمله؟: قالوا
الدكتور مايكل وقد ذكر  ،اجلرعة من مركب اخللني قدرت بثالثني ملليجراماً يومياً: قال
بني أن أخذ جرعة من خالصة مثار اخللني ما ـ مؤلف موسوعة الطب الطبيعي ـ مرعي 
  .ملليجرام يومياً تقوم مقام جرعة اخللني النقي٣٠٠إىل ٢٥٠

  .فصف لنا السابعة: قالوا
  ؟عرق األرضأتعرفون : قال
  وما عرق األرض؟: قلت
زهاراً ذات لون أمتراً له أوراق مركبة وحيمل  ٣٠إىل  هو نبات متسلق يصل ارتفاعه: قال
وقد ، يات كربى يف اليابان وشرق آسياويوجد بكم ،من أشهر النباتات الصينيةوهو  ..بنفسجي

  .زرع هذا النبات يف الواليات املتحدة األمريكية
حتتوي على وهي  ..خدم من النبات طبياً اجلذور اليت جتمع يف فصل اخلريف أو الربيعويست

  .اكيزوفالفونيدات وبيورارين، وديارزين وستريوالت
  .وحدثنا عن الذحبة ..دعك من هذا: قالوا
وقد  ..ثبتت الدراسات األكلينكية الصينية فائدة عرق األرض للذحبة الصدريةألقد : قال

جراماً من جذر النبات على ١٥إىل  ١٠عطوا جرعات ما بني أمريضاً  ٧١قامت دراسة على 
  . أسبوعا٢٢ًإىل ٤هيئة خالصة يومياً ملدة تتراوح ما بني 

مريضاً بدت  ٢٠داً ومن املرضى قد حتسنت حالتهم ج ٣٢وخالل هذه املدة وجد أن 
  . كان حتسنهم بطيئا٢٢ًأما الباقون وعددهم  ،عليهم عالمات التحسن

  فبم فسروا سر تأثري هذه النبتة؟: قلت
 ،وتزيد من تدفق الدم ،وردة التاجيةتقوم خالصة جذر نبات عرق األرض بتوسيع األ: قال



 ١٧١

  .كما تقوم بتنظيم ضربات القلب ..وتقلل من ضغط الدم
رب األكلينكية أن مستحضرات عرق األرض ليس هلا تأثري معاكس أو غري وتفيد التجا

  .ا مأمونة اجلانبأمالئم و



 ١٧٢

  األمراض اجللدية
سرت يف ذلك احلقل اجلميل الذي اختاره أهل مستشفى السالم الجتماع األطباء مع 

نظر فاستوقفين مظهر مجاعة تبدو عليهم مظاهر األمراض اجللدية، فتقدمت منهم أل ..املرضى
  .العالج الذي ميكن أن يوصف ملثل هذا النوع من األمراض

وما أنزل اهللا لعالجها من  ..وعن أسباا ..حدثنا عن األكزميا: تقدم أحد املرضى، وقال
  .  أدوية

وتكون البشرة  ،األكزميا عبارة عن اضطراب جلدي يتميز باحلكة وااللتهاب: قال الطبيب
  .ومكسوة بقشرة أو تنضح بالسوائلأحيانا ملتهبة وجافة ومتورمة، 

د األكزميي لالتهاب اجل: اقسمني رئيسني مهإىل  تصنف، ولكنها أشكال متعددةوهلا 
  .١و ما يسمى االلتهاب البنيويأ ،اخلارجي، والتهاب داخلي املنشأ

ويسبب التهاب اجللد األكزميي عوامل خارجية، مثل التأثري التهيجي ملنظفات األوساخ على 
  .وليس لألكزميا الداخلية سبب ظاهر ،البشرة

  فما عالجها؟: قالوا
وهناك وصفات حقلية كثرية أثبتت جدوها يف  ..عالجها يتوقف على معرفة أسباا: قال
  .عالجها
  .فصف لنا منها ما نرى به فضل اهللا علينا بإنزال الدواء مع الداء: قالوا
  .سأصف لكم سبع وصفات أثبتت فاعليتها يف عالجها: قال
  .فهات األوىل: قالوا
النبات كامال عدا منها ـ جزاء اهلوائية األميكنكم استعمال  ..نبات عشبة الطيورأوهلا : قال

                                                
  : فرعية هي أنواعمخسة  إىلتنقسم األكزميا الداخلية املنشأ )  ١(
االنتشار يف العائالت،وتبدأ معظم حاالا يف مرحلة الطفولة، وتنمو  إىليضا اجللد التأبيت متيل أاألكزميا التأتبية واليت تسمى . ١

مر، ويستمربعضها خالل مرحلة البلوغ او الرشد، وتتهيج من وقت آلخر خصوصا حني الرابعة من الع أوبسرعة فائقة عند الثالثة 
  .يكون الضحية مضطربا أو غاضبا او قلقا

ميكن رؤيته على األيدي واألقدام، وينتشر عادة بني األشخاص الذين يف العشرينات ، واألكزميا املعروفة بالنوع البومبفيكي. ٢
  .او الثالثينات من اعمارهم

تكون على هيئة صفيحات قشرية على الوجه وفروة الرأس وتكون الصفيحات يف األكزميا القرصية الشكل وألكزميا املثية ا. ٣
  .على هيئة قطع معدنية، وتبدو واضحة املعامل

  .تظهر بسبب ضعف الدورة الدموية يف األرجل، وأكزميا الدوايل. ٤
  .د املسننيحتدث غالبا عنوهي مع ما سبق ميا القرصية، األكز. ٥



 ١٧٣

  .على شكل مراهم لعالج األكزميا واملتهيجات اجللدية ـاجلذور
وروبا، كما يستعمل الزيت املستخرج من أعلى نطاق واسع يف تستعمل الوصفة وهذه 

  .لعالج األكزميا النبات كبديل للمرهم
جزاء النبات أتسحق أن ، وميكن االغتسالملعقة على احلمام املائي قبل وميكن إضافة ملء 

 ،ميكن خلطه مع فازلنيو ،بدقائقاالغتسال احلمام املائي قبل إىل  وتضاف ،ماعسحقا نا
  .وجد مستحضرات من نبات عشبة الطيور تباع يف الصيدلياتفال تواستخدامه كمرهم 

  .فهات الثانية :قالوا
مضادة  فهي..البابونجفليس عليكم سوى إحضار أزهار  ..هي وصفة سهلة: قال

 ،زهار البابونجأرام من غ ٥٠يؤخذ ا هلذا الغرض والستعماهل ،ومن ضمنها االكزميا ،لاللتهابات
وهو  ،اخلليطيضاف و أ ..على األماكن املصابة يربدأن مث يوضع بعد  ،وتنقع يف ماء سبق غليه

  .دقيقةعشرين  ملدةاملريض لس فيه ، وجياحلمام املائيإىل  خنسا
  .فهات الثالثة: قالوا
حيتوي ه، فهو وقشور هأوراقميكنكم استخدام  ..نبات شجري معمروهو  ..اهلماميلس: قال

وراق والقشور لعالج تستخدم األو ..على مواد عفصية وفالفونيدات ومواد مرة وزيوت طيارة
نبات هذا التوجد مستحضرات صيدالنية من ولقروح من التلوث بالبكترييا، األكزميا كما حتمي ا

  .يف الصيدليات
  .فهات الرابعة: قالوا
 القد أثبتت االحباث أن له تأثري ..Borageو ما يعرف باحلمحم أزيت لسان الثور : قال

الت ويوجد الزيت يف كبسو ..ومن ضمنها األكزميا ..على عالج حاالت االلتهابات اجللدية
  .مللجرام يوميا ٥٠٠تباع يف الصيدليات حيث يؤخذ 

  .فهات اخلامسة: قالوا
 اأمحاضفقد وضع اهللا فيه  ..جزائهأمجيع ميكنكم استخدام  ..نبات السرساباريال: قال

 ..وباألخص األكزميا ،تستعمل جذور النبات لعالج االلتهابات اجللديةو ..صابونية وفايتوسريولز
  .مستحضرات صيدالنية تباع يف الصيدليات ويوجد من هذا النبات

  .فهات السادسة: قالوا
وباالخص  ،مراض اجللدأيستخدم من مئات السنني لعالج فهو  ..زيت نبات البلقاء: قال
صبح هذا الزيت حاليا مشهورا بالواليات املتحدة أوقد  ،وللزيت خاصية ضد البكتريا ..األكزميا



 ١٧٤

  .االمريكية
  .فهات السابعة: قالوا
 ..تستعمل من مدة طويلة يف عالج االمراض اجللديةفهي  ..جذور نبات األرقطيون: الق
ويستخدم على هيئة  ..نه منق للدم وطارد لسموم اجلسمأحناء العامل بأيشتهر يف مجيع هو و
  .و على هيئة شاي وتوجد له مستحضرات يف السوقأقراص داخليا أ

  .زيوت النباتية املستخدمة يف العناية بالقدمنيعشاب الطبية والاألصف لنا : تقدم آخر، وقال
قشور منها  ..القدمنيبعناية كثرية ميكن استخدامها يف العشاب وزيوت نباتية أوجد ت: قال

  .نبات البلوط وقشور حلاء البلوط
برودا الزائدة، حيث ، وهي صابع القدمنيأيستخدم مغلي القشور لعالج حاالت تثليج ف

 ،ويضاف له لتران من املاء ،ويوضع يف قدر ،من مسحوق القشور يؤخذ ملء ملعقة كبرية
مث يوضع يف وعاء كبري يتسع  ،دقائقمخس  ويوضع على النار حىت يغلي ويترك يغلي ملدة

ويضاف له ماء بارد حىت يكون املزيج دافئا تتحمله االقدام، مث تغمس القدمان فيه مع  ،للقدمني
صابع بصفة خاصة، ويشمل التدليك الساق والقدم واأل ،وملدة نصف ساعة ،التدليك املستمر

، نسبياً ةمع ضرورة لبس جوارب صوف واسع ..جيب جتفيف القدمني والساقني بعد ذلكو
  .وىلطبيعتها األإىل  صابع الباردةتكرر هذه العملية يومياً حىت تعود األو

   ..صف لنا وصفة ثانية: قال آخر
ظافر القدمني، حيث يستخدم مغلي ألعالج قرحة  أزهار البابونحميكنكم استخدام : قال

وتوضع يف  ،زهار البابونحأوذلك بأخذ ملعقة كبرية من  ،زهار البابونح على هيئة شرابأ
مث يشرب مبعدل كوب  ،دقائقمخس مث يغطى  ،ويضاف هلا املاء املغلي حىت ميتلئ الكوب ،كوب

  .رعة عن هذا املعدلوجيب عدم زيادة اجل ،خرى بعد العشاءأو ،مرة بعد الفطور
حيث يؤخذ مقدار قبضة اليد  ،زهار البابونح كحمامات للقدمنيأكما ميكن استعمال مغلي 

 ،ويسخن حىت الغليان ،ويضاف هلا حوايل لترين من املاء ،وتوضع يف قدر ،زهار البابونحأمن 
اء حىت ويصب عليه م ،مث يصب هذا املغلي يف وعاء يتسع للقدمني ،دقائقعشر ويترك يغلي 

ماكن املتعبة قدام فيه مع تدليك األمث تغمس األ) يكون دافئاً(٤٠تكون درجة حرارته حوايل 
ويكرر هذا احلمام مرة واحدة ليلياً حىت يتم الشفاء  ..ظافروتدليك قرحة االظافر وما بني األ

  . بإذن اهللا
  .فصف لنا وصفة ثالثة: قال آخر



 ١٧٥

يستخدم يف عالج ، وهو ١ن نبات اجلربيستحصل عليه من سيقاو ..صمغ اجلرب: قال
وبعض هذه التشققات مؤملة وتدمي  ،التشققات اليت حتدث يف عقب القدمني عند كثري من الناس

  . أحيانا
 ،مث حتشى به التشققات ،مث يدفأ على نار حىت يلني ،ؤخذ الصمغ من سيقان النباتيو

  . وهو عالج ناجح وجمرب ،وتدهن به
  .ابعةصف لنا وصفة ر: قال آخر

لتشققات اجللدية يف حيث ميكن استخدامها ل ..ذلك اإلكسري املبارك ..احللبة: قال
 ،بعض كوب من املاءإىل  وتضاف ،ويستعمل منها ملء ملعقة متوسطة ،حيث تسحق ..القدمني

وتعترب من الوصفات  ..و ميكن سفها ومبعدل ثالث مرات يف اليومأشرب تمث  ،وحترك جيداً
  .ق كعب القدمنياجليدة لعالج تشق
  .صف لنا وصفة خامسة: قال آخر

وهي حتد من عرق  ،تستخدم ضد تعرق القدمني ..تلك الصيدلية العجيبة ..ةيمياملر: قال
مث ميأل مباء  ،وتوضع يف كوب ،يةمييؤخذ ملء ملعقة صغرية من مسحوق املرحيث  ..اجلسم
خرى بعد العشاء أو ،طورمث يشرب بعد ذلك مرة بعد الفمخس دقائق، ويغطى ويترك  ،مغلي
  .حىت يزول عرق القدمني ،يومياً

                                                
حيتوي على زيت ، وهو وهو شجرية صغرية معمرة ذات أوراق شريطية وأزهار صغرية كثة تتكون فيها اية االغصان)  ١(

 .طيار وقلويدات وفالفونيدات وكومارينات ومواد عفصية



 ١٧٦

  آالم الرأس
منهم  رأيت مجاعة معصويب الرؤوس، فعلمت أم يشعرون بآالم يف رؤوسهم، فاقتربت

حدثنا عن : ألعرف ما أنزل اهللا من أسرار الشفاء يف بركات األرض، فسمعت أحدهم يقول
  .ال تزال تفتك بنا، ومتنعنا الراحة فإن آالمه ..الصداع، وأسبابه، وكيفية عالجه

مواله، إىل  أبت رمحة اهللا إال أن ترتل اآلالم اليت تذكر العبد بالرجوع: ض الطبيب، وقال
 : إن السبب الذي محل فرعون على قوله (:وهلذا قيل ..وعدم االطمئنان لنفسه أو هلذه الدار

فية والغىن، فإنه لبث أربعمائة سنة مل يتصدع رأسه، طول العا) ٢٤:النازعات( أَنا ربكُم الْأَعلَى
   )ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية ..ومل يضرب عليه عرق

  أترى بأن نبقي الرأس على آالمه ال نعاجلها؟: قلت
 وكما نعرف اهللا يف استقبال األول، نعبده ..فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ..ال: قال

  .فال ينفي األول الثاين، وال ينفي الثاين األول ..بالبحث عن الثاين
  .ونعم احلكمة قلت ..صدقت: قلت
مل قد أعبارة عن هو و ،مراض شيوعاً بني البشرالصداع أكثر األفإن  ..إذا فهمتم هذا: قال

إىل  وقد ميتد ..الرقبةإىل  وقد ميتد ..وقد يشمل كل الرأس أو جزءاً منه ..يكون خفيفاً أو شديداً
  .يامأقد يستمر عدة و ..قل من ساعةأقد يستمر و ..الكتفني
  .فاذكر لنا أسابه لنتقيها: قالوا
صابة فقد يكون بسبب إ ..فهو عرض ألمراض وأحوال كثرية ..ال ميكن حصر أسبابه: قال

أن وميكن  ..أو تقلص عضالت الرأس، أو خفقان الشرايني اليت تغذي فروة الرأس ،الرأس جبرح
أن يكون بسبب وميكن ..توتر العني والتهاب اجليوب األنفية أو اعراض احلساسيةيكون بسبب 

بعض املتاعب يف األوعية الدموية  أن يكون بسببوميكن  ..الضغوط النفسية والشد العصيب
واحلمد هللا فإن ، مراض الدماغأيف الدماغ أو غريه من أن يكون بسبب ورم وميكن  ..والقلب

  .يف حاالت حمدودة للغايةون إال هذا ال يك
كانت تصيبه بني  بل إنه  ..فال يكاد أحدنا ينجو منها ..حدثنا عن الشقيقة: قال أحدهم

فيمكث اليوم  ،كان رمبا أخذته الشقيقةأنه  حيكي عن سول اهللا  احلني واحلني، فعن بريدة 
  .١واليومني ال خيرج

                                                
  .ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن بريدة)  ١(



 ١٧٧

ويطلق عليه الصداع املرضي بسبب األمل  ،شدهاأنواع الصداع وأقسى أمن  الشقيقة: قال
  .الذي يكون مصحوباً بالغثيان والتقيؤ

 ،من حني آلخرـ وهو ما اصطلح عليه للتعبري عن الشقيقة ـ ويتكرر الصداع النصفي 
مالزمة الفراش، وقد يعاود الصداع إىل  حوال حىت يضطر املريضويكون مؤملاً يف معظم األ

حوال اخرى فقد تعاود نوبات الصداع أمرات يف االسبوع، ويف  النصفي مرضاه مرتني أو ثالث
نذار هلا ظهور ويسبق النوبة عادة اإل ..حياناً سنوات متباعدةأالنصفي املريض عدة اشهر بل 

شعاعات تتراقص امام العني أو اضواء متوهجة كالومض اخلاطف أو يرى املريض بقعة مظلمة 
ويعقب ذلك الشعور بالغثيان  ، جانباً واحداً من الرأسيف جمال الرؤية وغالباً ما يصيب األمل

، وبعض املرضى مييلون للبكاء وتفرز عيوم دموعاً غزيرة على الرغم منهم، وقد ؤوامليل للتقي
  .أو حيدث تنميل يف األطراف بالذراع أو األرجل يكون هناك عدم وضوح يف الرؤية

  .فحدثنا عن عالجها: قالوا
 ..وصفات قد تصلح جلميع أنواع آالم الرأس من الشقيقة وغريهاسأذكر لكم سبع : قال

فال بد من زياريت يف عياديت ألقوم مبا جيب القيام  ..أما يف احلاالت اخلاصة ..هذا يف احلالة العامة
  .به من التعرف على علة الداء، ووصف ما يرتبط به من دواء

  .فحدثنا عن األوىل: قالوا
وراق أخذ أن أثبتت أراسة نشرت يف جملة الطب الربيطانية في دف ..١حشيشة احلمى: قال

  .نبات حشيشة احلمى بانتظام مينع نوبات الشقيقة
صبح أوراق حشيشة احلمى أكل عدد قليل من أن أوقد ذكرت نشرة مدرسة هورد الطبية 

ين مل ن مرضى الصداع النصفي يف بريطانيا الذإ :وقيل ..مراً طبيعياً ملنع الشقيقة يف بريطانياأ
نتائج إىل  وتوصلوا ،حشيشة احلمىإىل  تتحسن حالتهم مع األدوية الكيميائية املشيدة جلأوا

  .ورقات طازجة من حشيشة احلمى حتمي من الشقيقةأربع  ن تناول حوايلإ :ويقال ..مذهلة
  ف نستعمل هذه احلشيشة املباركة؟يفك: قالوا
 ،من النباتعشر أوراق ذ حوايل حيث تؤخ ،وراق النبات على هيئة شايأتستخدم : قال

مث تصفى ويشرب مرة واحدة يف  ،وتترك ملدة عشر دقائق ،وتوضع يف كأس ملئ باملاء سبق غليه

                                                
  TANACETUM PARTHENIUMتعرف علمياً باسم ) ١(



 ١٧٨

  .١اليوم
  .فحدثنا عن الثانية: قالوا
األملانية قشور نبات الصفصاف  دساتري الصحةدخلت أقد ف ..٢قشور الصفصاف: قال

 ..سني ومحض العفص وقلويدات وجلوكوزيداتحيتوي على ساليفهو  ..كعالج ألمل الصداع
  .سربينول نبات حيضر منه األوهو أ

ملجم من الساليسني لعالج ١٢٠إىل  ٦٠من  نصح الدستور األملاين باستعمالوهلذا 
  .٣والذي يعادل ملعقة من قشور الصفصاف ،الصداع

  .فحدثنا عن الثالثة: قالوا 
ن املصادر النباتية للقضاء على آالم الصداع هذا النبات من أحسف ..خدرية احملولةاأل: قال

ينصح وهلذا  ..PHENYL ALANINEالنصفي، حيث حيتوي على مركب فينايل االنني 
  .نباتهذا الكبسوالت من زيت  ٨إىل  ٦من  املختصون بتناول

  .فحدثنا عن الرابعة: قالوا
ليت تدخل يف لوحيات صفائح الدم ا ألن ..من مرققات الدمفهما  ..الثوم والبصل: قال

كل الثوم أو البصل يقلل أوعليه فإن  ..تشكيل اخلثرات الدموية هي اليت حتدث الصداع النصفي
  .وبالتايل مينع تكوين الشقيقة ،من تأثري هذا الصفيحات

  .فحدثنا عن اخلامسة: قالوا
داع الناس يف آسيا عادة ما يستعملون الزجنبيل الطازج أو اجلاف ملنع الصف ..الزجنبيل: قال

امرأة صينية حاولت مجيع األدوية اليقاف آالم وقد حدث املختصون أن  ..أو الصداع النصفي
 ،زال ما كانت تعانيهأالزجنبيل الذي إىل  خرياًأواهتدت  ،الشقيقة الذي عانت منه ملدة طويلة

وختلطة باملاء عندما تشعر  ،ملجم من الزجنبيل اجلاف ٦٠٠إىل  ٥٠٠حيث كانت تأخذ مابني 
وملدة أربعة ايام، مث حتولت من  ،ربع جرعات يف اليومأعراض الشقيقة، واستمرت تأخذ بأ

  .عراض الشقيقةأالزجنبيل الطازج حىت انقطعت إىل  استعمال الزجنبيل اجلاف

                                                
ها طريقة االستعمال، ولكن جيب االنتباه إىل ان املرأة احلامل واألم يوهي مقننة وعلاألسواق، كبسوالت جاهزة يف توجد )  ١(

  .املرضع جيب عدم تعاطيهما ألي مستحضر من مستحضرات حشيشة احلمى
 SALIXم من نبات الصفصاف تستعمل قشورها لعالج الصداع وهي مايعرف علمياً باس أنواعيوجد ثالثة )  ٢(

FRAGILIS وSALIX DAPHNOIDES وSALIX PURPUREA  
الذين  وباألخص لألطفالكما جيب عدم اعطاء قشور الصفصاف   ،عاين من احلساسية ضد االسربينوهذا ال يصلح ملن ي)  ٣(

 .فلونزا والذي من شأنه التسبب يف خراب الكبد واملخنيعانون من الربد أو األ



 ١٧٩

  .فحدثنا عن السادسة: قالوا
 إىل الشقيقة تزول عندما يزيد انسياب الدمتنص على أن الدراسات العلمية ف ..١جلنكةا: قال

  .املخإىل  الرأس، وهذا ما تفعله اجلنكة حيث تسهل عملية انسياب الدم
  .فكيف نستعملها: قالوا
قطرة من  ٣٠سواق عدة مستحضرات من هذا النبات حيث يؤخذ يوجد يف األ: قال

وذلك مبعدل  ..جلوكوزيدات فالفونوديةباملائة  ٥خالصة اجلنكة اليت حتتوي على ما ال يقل عن 
  .يام فقطأوذلك ملدة يومني أو ثالثة  ،ليوميف اثالث مرات 
  .فحدثنا عن السابعة: قالوا
ن نبات حشيشة النحل قد إ (:٢فقد قال بعض املختصني ..حشيشة النحل أو الترجنان: قال

ملعقتني إىل  وينصح باستخدام ملعقة ،دخل ضمن الوصفات اجليدة لعالج الصداع أو الشقيقةأ
  ) ويترك حىت يربد مث يشرب ،كوب ماء سبق غليه ءمل إىل وراق النبات اجلاف تضافأمن 

 ،يعمل مزيج بكميات متساوية من احلشيشة وحشيشة احلمى والكركمأن ميكن وذكر أنه 
  .وتؤخذ على هيئة منقوع لعالج الشقيقة

                                                
  G.BILOBAباسم املعروفة علمياً هي و)  ١(
  .الصيدلة يف كلية امللك جبامعة لندن ومؤلف كتاب العقاقري الطبية أستاذالربفيسور نورمان )  ٢(



 ١٨٠

  السكري
ما سرت قليال حىت رأيت مجاعة كثرية العدد، وهي تلتف حول طبيب مل أكد أراه من كثرة 

وقد جلس بيننا  ..هذا طبيب سكري: ه، فسألت أحد املرضى عن هذا الطبيب، فقالالزحام علي
  .ويصف لنا بعض ما أنزل اهللا من أدوية ملقاومته ..يفسر لنا سر هذا الداء

يصيب فهو  ..من أكثر األمراض شيوعاالسكري : أصخت بسمعي للطبيب، فسمعته يقول
  .نهم ال يعلمون أم مصابون بهوكثري م ..حوايل ثالثني مليون إنسان يف العامل

  ؟وما أسبابه ..فما حقيقة هذا الداء: قالوا
النموذج األول للداء  (املعروف باسم فهو ، أما احدمها ..الداءهذا من هناك نوعان : قال
ويعرف هذا النوع بالداء السكري املعتمد على  ،أو ما يعرف بداء الفتيان أو الصبيان ) السكري
  . األنسولني
املعروف بالداء ، و) النموذج الثاين للداء السكري (النوع الثاين فيطلق عليه اسم أما 

  .أو ما يعرف بداء الكبار أو البالغني ،السكري غري املعتمد على األنسولني
  فما الفرق بني كال الداءين؟: قالوا
زه م نقص كبري يف هرمون األنسولني الذي تفرفيوجد لديه، مرضى النوع األولأما : قال

أو بسبب توقفها عن انتاج هذا اهلرمون  ،جزر الجنرهانز املوجودة يف البنكرياس بسبب خلل فيها
تعاطي حقن األنسولني من والبد للمرضى من هذا النوع  ..ألي سبب آخرأو  ،بسبب تلفها

  .كبديل لألنسولني املفقود لديهم
لني من جزر الجنرهانز ال يوجد لديهم نقص يف إفراز األنسوف، النوع الثاينمرضى أما 

  . ولكن اخلاليا املستقبلة لألنسولني يف اجلسم ال تستجيب له ،املوجودة يف البنكرياس
أن وقد وجد ، من السمنةعادة وممن يعانون  ،ومرضى هذا النوع هم ممن تعدوا سن الثالثني

  .من حاالت مرض السكر هم من فئة النوع الثاينباملائة  ٨٥
ا النوع باتباع احلمية والرياضة وتقليل الوزن واستعمال بعض وميكن السيطرة على هذ

ولكن املرضى الذين ال يستطيعون السيطرة على  ،عن طريق الفم ١أو الصناعية ١األدوية الطبيعية
                                                

من أهم األدوية الطبيعية هرمون األنسولني الذي يعترب أحد املشتقات احليوانية حيث يستحصل عليه من بنكرياس املاشية )  ١(
. املختص عن طريق احلقن للمرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع األولوهذا اهلرمون يعطى جبرعات مقننة من قبل 

كما يوجد من األدوية الطبيعية كثري من األعشاب الطبية واملعادن وبعض املشتقات احليوانية األخرى واليت تعطى عادة ملرضى داء 
 .النوع األولالسكري من النوع الثاين وميكن ان يعطى بعضا منها ملرضى داء السكري من 



 ١٨١

  . استعمال األنسولنيعليهم حاالم باحلمية فقط 
  .فحدثنا عما أنزل اهللا هلذا الداء من أدوية: قالوا
وهلذا سنكتفي ذكر سبع وصفات ، وال ميكن حصره يف هذه اجللسة ..مفضل اهللا عظي: قال

  .لنرى من خالهلا فضل اهللا بإنزال الدواء على عباده
  فما الوصفة األوىل؟: قالوا
أثبتت دراسة فقد  ..مبا وضع اهللا فيها من بركات الشفاء احلبة السوداء اليت أخرب : قال

ا من الزيت هلا علمية حديثة أا تأثري واضح يف خفض نسبة السكر يف الدم للمسنني ومكونا
  .واملصابني بزيادة نسبة الدهون يف الدم ،املصابني مبرض السكري

أن الدراسة ركزت على التأثريات  ٢بعض الفاضالتكدت الدراسة الىت قامت بإعدادها أو
بول السكري ومرضى البيولوجية واملناعية الناجتة عن إعطاء جمموعة من املسنني املصابني مبرض ال

( وزيتها السوداء بة احلنيميا لكبسوالت وكذلك مرضى األ ،زيادة نسبة الدهون يف الدم
  .مرات يوميا على الترتيب ملدة ثالثة أشهرثالث ) جمم٤٥٠وجمم٧٠٠

  .فهات الثانية: قالوا
الطبيب إىل  م كتب طبيب من فلوريدا١٩٨٩في عام ف ..٣جاكاسنبات عشيب يسمى : قال
مريتز مدير قسم الزراعة بالواليات املتحدة األمريكية مبركز أحباث تغذية اإلنسان يف  وولتر

إحدى مريضات السكر يف أن وأخربه  ،بلتسفيل بوالية مرييالند مرفقا عينة من نبات جاكاس
ها داء السكري يوكان يوجد لد ،عيادته استخدمت هذه العشبة اليت أحضرا من جزيرة ترينيداد

والذي كانت تستخدم  ،وكانت تأخذ األنسولني حىت استخدمت هذا النبات ،الثاينمن النوع 
وهي  ،واستمرت على استخدامه ستة أشهر ، تعد تستخدم األنسولنيملو ،منقوعه مرتني يف اليوم

  . والزالت تستخدم هذا النبات ،والسكر لديها يف وضعه الطبيعي ،اآلن بصحة جيدة
وبعد  ،وما هي املواد اليت حيتويها هذا النبات ،ف النباتوطلب من الدكتور وولتر بتعري

حيث فصل  ،سيسكوتربني الكتونز: نه حيتوي على املواد الكيميائية التاليةأحتليل النبات اتضح 
" ٢"ونيورولنني " ١"مثانية مركبات من هذه اموعة كان من أمههم نيورلينني 

                                                                                                                                 
هي عبارة عن أقراص أو كبسوالت ال يدخل يف حتضريها أيا من املشتقات احليوانية أو الصناعية األدوية الكيميائية )  ١(

تعطى مع األنسولني ملرضى أن وميكن يف حاالت قليلة  ،وتستعمل عادة ملرضى داء السكري من النوع الثاين ،العشبية أو املعدنية
  .وع األولداء السكري من الن

  .أمل سعيد عبد العظيم باملركز القومي للبحوث بالقاهرة للحصول على درجة الدكتوراهوهي )  ٢(
 .neurolaena lobataوهو نبات عشيب صغري يعرف علميا باسم )  ٣(



 ١٨٢

مشتقات الثيمول وفالفونيدات وهيدرفيليك كما حيتوي العقار على " ٣،٦"وجريماركنواليدز 
  . كمباوندز

 neurolaenaعن تقدمي املنتج العجيب عشب  zenith the planetوقد أعلنت شركة 
lobata فهذا العقار مضاد للسموم ومضاد  ،ويعترب هذا العشب من أهم األعشاب للشفاء

  . شفي متاما من السكري ن هذا النباتبأسكان وسط أمريكا يذكر و ،للفطور ومضاد للبكتريا
  .فهات الثالثة: قالوا
حيث أثبتت ١٩٦٠قد بدأت األحباث على مثار هذا النبات عام ف ..١القرع املر: قال

  . تتحكم يف مستوى سكر الدم لدى مرضى داء السكريأن هذه الثمار ميكنها أن الدراسات 
حوايل ملعقتني أي جرامات أن مخس ويف جتربة اكلينيكية أجريت على اإلنسان وجد 

  .باملائة ٥٤صغريتني من مسحوق الثمار اجلافة تؤخذ يوميا خفضت سكر الدم مبعدل 
حوايل ربع كوب من خالصة الثمار خفضت أي ، ملليلتر ٥٠ويف دراسة أخرى أخذت 

  .٢باملائة ٢٠سكر الدم مبقدار 
  فكيف يستعمل هذا النبات؟: قالوا
 ،أو ميكن عمل مغلي منها ،أو ميكن عصرها ،هيتؤكل مثار هذا النبات كما أن ميكن : قال

وتغلى حىت يصل  ،وتغمر يف لتر من املاء ،حيث يؤخذ أربع أونسات من الثمار املقطعة الطازجة
  . ويصفى ويشرب مرة واحدة يف اليوم ،نصف لترإىل  كمية املاء
  .فهات الرابعة: قالوا
البصل والثوم من املكمالت اعترب وقد  ..فهما من األغذية املباركة ..البصل والثوم: قال

وباالخص يف آسيا وأوروبا  ،الغذائية اليت تستخدم منذ قرون طويلة لعالج الداء السكري
  .والشرق االوسط

كل الثوم أن إ :قوى يف جمال داء السكر ويقالأالبصل أن ال إيشبه البصل يف تأثريه فما الثوم أ
  .يؤدي نفس الغرضأن كل ملطبوخ مع األوميكن للثوم ا ..فضل لتخفيض السكرأطازجا هو 

                                                
 ،ويعرف شعبيا بعدة أمساء مثل الكمثرة البلسمية واخليار الكوري momordica charantiaيعرف علميا باسم )  ١(
ولكنه يربز على  ،ويعترب من النباتات املشهورة اليت أعطت مثاره اليت تشبه الكوسة أو اخليار ،نبات عشيب حويل زاحفوهو 

  .سطحها اخلارجي نتوءات كثرية وتتميز مبذاقها املر
ن سامل القحطاين قد قامت دراسة علمية يف قسم العقاقري بكلية الصيدلة جامعة امللك سعود حيث قام الدكتور جابر بو)  ٢(

املر وأثبت فعالية هذه الثمار يف ختفيض نسبة سكر الدم ولكن هناك نباتات أخرى  ،بدراسة عدة نباتات من ضمها مثار القرع
عام  International Journal of crude Dirg Research: كانت متميزة عن هذا النبات وقد نشر هذا البحث يف

١٩٨٥.  
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قد عملت دراسات كثرية علي البصل والثوم يف جمال الداء السكري ومن ضمن الدراسات و
ما قام به الدكتور جابر بن سامل القحطاين بكلية الصيدلة جامعة امللك سعود على النباتات 

الثوم على حيوانات واليت كان من بينها البصل و ،املستخدمة يف الطب الشعيب السعودي
وقد نشر هذا البحث يف الة العاملية  ،التجارب حيث حصل على نتائج مميزة للبصل والثوم

أن ثبت أوقد  ،خرىأكما قام بدراسة اخرى على البصل ضمن نباتات ، الحباث خامات االدوية
  .١باملائة ٤٠للبصل القدرة على ختفيض نبسة السكر يف الدم حبوايل 

  .اخلامسةفهات : قالوا
وكان  ،حناء العاملأعملت على بذور احللبة دراسات علمية كثرية يف مجيع فقد  ..احللبة: قال

من بني تلك الدراسات ما قام به الدكتور جابر بن سامل القحطاين بقسم العقاقري جامعة امللك 
 Medical(وقد اثبتت الدراسة اليت نشرت يف جملة  ،سعود بدراسة تأثريها على سكر الدم

Science ( و أوتستعمل احللبة على هيئة سفوف  ،للحلبة تأثريا جيدا على خفض سكر الدمأن
  .على هيئة كبسوالت حيث يوجد منها حاليا يف األسواق مستحضرات مقننة

ا جبانب ختفيضها لسكر الدم تقوم بتخفيض أمن آمن االدوية هلذا الغرض كما وهي 
  .درار احلليب لدى املرضعاتإوم بالكوليسترول وبط سرطان الكبد وتق

  .فهات السادسة: قالوا
 ،سود على حيوانات التجاربقام اهلنود بدراسة على الشاي األ قدف ..٢الشاي األسود: قال

ن مرضى السكر ميكنهم إوعليه ف ..خالصة الشاي خفضت نسبة سكر الدمأن ثبتت الدراسة أو
  .تناول كمية كبرية من الشاي األسود

  .ت السابعةفها: قالوا
ويف  ،استعمل اهلنود هذا النبات من عدة قرون لعالج الداء السكريفقد  ..٣جيمنيما: قال

وثبت فعالية  ،السنوات االخرية عملت عدة دراسات على حيوانات التجارب وعلى االنسان
نسولني لدى فراز اإلإوراق هذا النبات تزيد من أن أوراق هذا النبات لعالج سكر الدم وثبت أ
  .ي املعتمدين على االنسولنيأول ملرضى املصابني بالنوع األا

وراق هذا النبات حتتوي على جلوكوزيدات تسمى جامينيمني أن أقد وجد و
                                                

  .بربيطانيا) IRCS Medical SCi(جملة  وقد نشر هذا البحث يف)  ١(
  .اجلزء املستخدم منه االوراق الطرية الطازجة والشاي االسود حيضر من تلك االوراق.. .نبات عشيب معمرهو )  ٢(
واجلزء املستخدم منه هو االوراق واحيانا  Gymnem Sylvestreهو نبات شجري معمر يعرف علميا باسم )  ٣(

 .هلذا النبات اهلند وافريقيا ولكنه يزرع حاليا يف معظم بلدان العامل املوطن االصلي. السيقان
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)Gymnemin(..  متت دراسة هذا النبات على االشخاص املعتمدين على االنسولني حيث فقد
  .م من النوع االولمريضا بالسكر الذين يتعاطون االنسولني أل ٢٧جربت االوراق على 

قد ثبت و ..نتاج االنسولني من البنكرياسإوراق تقوم على تنشيط األأن ثبتت الدراسة أوقد 
ضرار جانبية بالرغم من استعماله لفترة أدوية اليت مل يوجد له هذا النبات يعترب من األأن يضا أ

  .١طويلة

                                                
وجيب على مرضى السكر الذين يتعاطون االنسولني ، ويوجد من هذا العقار مستحضرات مقننة على هيئة كبسوالت)  ١(

  .بعد التنسيق مع الطيب املختص إالعدم استخدام هذا النبات 
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  األرق
ألنصحنهم اليوم نصيحة مل : نفسيوالنعاس باد عليهم، فقلت يف ، رأيت مجاعة يتثاءبون

من غري  تنهضهم من هذا الكسل الذي يعبث م، اقتربت منهم، وصحت، يسمعوا ا يف حيام
، ألستم يف مستشفى السالم ..وعالمات الكسل بادية عليكم ..أراكم تتثاءبون: مسع حديثهمأأن 

وقوموها قبل  ..نظروا ألنفسكمفا ..فال أعرف أهل السالم إال باجلد والنشاط؟ !بني أهل السالم
  .أن ال تستطيعوا أن تقوموها

  ما الذي تقوله يا أخي؟: نظروا إيل مبهوتني، وقال أحدهم دوء
فإن شئتم أخذمت بنصيحيت، ففزمت يف الدنيا  ..نصحتكم مبا نصحتكم به لوجه اهللا: قلت
  .فعبثتم بدنياكم وآخرتكم، قصرمت يف األخذ ا موإن شئت ..واآلخرة
وأنك مل تقصد  ..بورك فيك ـ يا أخي ـ ال شك يف كونك صادقا وخملصا: ال آخرق

  .ولكن كل ذلك ال يكفي لتأمرنا أو لتنهانا ..بنصحنا إال وجه اهللا
، أم عليههل أجاريكم فأحضر لكم فراشا تنامون  ..وما ينقص نصيحيت لتكتمل: قلت

  ؟ !لكم مراهم متسح النعاس عن عيونكمأحضر 
 ..عيونناإىل  وما الذي جلب النعاس، عرف ـ أوال ـ ما الذي اجتمعنا ألجلهت ..ال: قال

  .وال األمر باملعروف إال بعد حتقيق العلم ما، فال ينبغي إنكار املنكر
  .فما الذي مجعكم هنا، وما الذي جعلكم تتصرفون تصرف الكساىل: قلت
  .فهو أدرى مبا أصابنا ..سل الطبيب: قالوا

  .ـ يا أخي ـ وستسمع ـ إن شاء اهللا ـ ما يثلج صدرك اجلس: قال الطبيب
فال يكادون  ..فراح النوم فارا من عيوم ..هؤالء قوم ابتالهم اهللا باألرق: جلست، فقال

   ..يغمضون أعينهم حىت يفتحوها
  .فليستغلوا يقظتهم يف طاعة اهللا ..فهم يف رمحة اهللا: قلت
أال  ..النوم سباتا يقطع آالم اليقظة وأتعاا جعل تعاىلولكن اهللا  ..هم يفعلون ذلك: قال

كما يهبط ضغط  ، يبطىء من حركته حبيث تقل نبضاته وقوة ضخه للدمكيف القلب ترى 
  ؟الدم

  مل ذلك؟: قلت
يأخذ قسطاً من الراحة، لكنها راحة نسبية، وطبيعي ـ خالل النوم ـ القلب ألن : قال

  . نبضة يف الدقيقة ٥٠و حىت أ ٦٠إىل  تقل نبضاته وقد يصل معدهلاأن جداً 
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جهزة اجلسم تكون أن أل ،انعدام احلركة والنشاط والتفكري خالل النومإىل  هذا كلهويرجع 
  .هزيال جدان احتياجها للدم والغذاء يكون إولذلك ف ،يف حالة راحة

  .إذا نعس اإلنسان نام ..ولكن النوم شيء خارج اإلرادة: قلت
   ..ولكن قد يبتلي اهللا بعض خلقه باألرق ..عاديهذا صحيح عند اإلنسان ال: قال
فلم مل ترسلهم  ..لقد عرفت يف حصون اجلسد ما يقوله من أصابه الرق من أذكار: قلت

  ؟ !وفيه النوم احلامل اجلميل، ففيه غرف نوم خاصة ..لذلك القسم
 أما هؤالء فقد يكون سبب أرقهم نوع من االختالل ..ذلك يصلح لإلنسان العادي: قال

  .أصاب أجسادهم
   ..اختالل: قلت
إىل  فاحتاجوا ..ولكين أقصد أن عوزا ما أصاب أجسادهم ..يال أقصد االختالل العقل: قال
  .تكميله

  ؟ !أال يأكلون ..كيف ذلك: قلت
  .ولكنهم قد ال يأكلون ما يغطي ذلك العوز ..هم يأكلون: قال
  .اضرب يل مثاال على ذلك: قلت
ولذلك  ..رقنسان يسبب األنقص الكالسيوم يف جسم اإل ـ مثال ـ أنلقد وجد :١قال

واحلوامل  ،ملجم يومياً من الكالسيوم ٨٠٠إىل  ن البالغني من الرجال والنساء حيتاجونإف
  .ملجم يوميا١٢٠٠ًإىل  واملرضعات حيتجن

لبان لبان ومنتجات األاليت يوجد فيها الكالسيوم مثل األكثار من املواد كن اإلوهلذا مي
  .ا تأثريها يف تغطية هذا العوزهلف وفول الصويا والسبانخوالسمك ية والبام

فيعاجل  ..قد مأل احلقول مبا جيلب النوم املطمئن اهلادئ تعاىلفإن اهللا  ..هذاإىل  باإلضافة
  .بذلك علة األرق

  .فحدثنا عن هذه النباتات اليت هلا هذا التأثري: قلت
  .ينمثل إخوا ..سأحتدث عن سبعة منها فقط: قال
  مل السبعة؟: قلت
وحنن مل جنلس جمالسنا هذه إال لنثبت سعة فضل اهللا  ..ألا يف اللغة تدل على الكثرة: قال

  .علينا بإنزال الدواء
                                                

  ٣٨السنة  ١٢٧٢٩العدد ١٤٢٤صفر  ٢٦ جريدة الرياض، االثنني: انظر)  ١(
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  .فحدثنا عن األوىل: قالوا
جرام من  ٢حيث يؤخذ حوايل  ،على هيئة مغليفهو يستعمل  ..١سودالفراسيون األ: قال

ويترك ملدة ما  ،وحيلى بالعسل ،ويقلب ،عليه املاء املغليمث يصب  ،وراق يف كوبمسحوق األ
  .وذلك عند النوم ليالً ،مث يشرب مبعدل فنجان واحد يف اليوم ،دقائق١٠ -٥بني 

  .فحدثنا عن الثانية: قالوا
وذلك  ،وراق النبات جللب النومأتستعمل حيث  ..٢لسان احلمل السناين الكبري: قال

ومتأل باملاء املغلي وحتلى بالعسل  ،وتوضع يف كوب ،وراقاألباستعمال ملء ملعقة من مسحوق 
النوم إىل  مث يشرب مبعدل كوب واحد عند اخللودعشر دقائق،  وتترك مغطاة ملدة ،وتقلب جيداً

  .ليالً فقط
  .فحدثنا عن الثالثة: قالوا
ن يؤخذ ملء ملعقة شاي أذلك وطريقة  ..تأثري مهدىء ومنومفلها  ..٣حشيشة اهلر: قال

مث تصفى وتشرب  ،وتترك ملدة عشر دقائق ،وتغمر يف ملء كوب ماء مغلي ،ن مسحوق النباتم
  .ربعني دقيقةأالنوم خبمسة وإىل  قبل الذهاب
  .فحدثنا عن الرابعة: قالوا
، وذلك بأخذ ملء ملعقة من مسحوق النبات..تستعمل جللب النومحيث  ..٤الترجنات: قال

مث يشرب مرة واحدة عند  ،ويترك مغطى ملدة عشر دقائق ،غليمث ميأل باملاء امل ،ووضعه يف كوب
  .النوم فقط
  .فحدثنا عن اخلامسة: قالوا

                                                
زهاره قرنفلية اللون أمتقابلة بيضاوية مسننة و أوراقه ،حوايل متر إىلهو نبات عشيب معمر ذو رائحة قوية، يصل ارتفاعه )  ١(

على  داألسوحيتوي الفراسيون . النبات عدا اجلذور أجزاءاجلزء املستعمل من النبات مجيع . األوراقيف جماميع عند قواعد 
  ).Darrubiin(الديتربينوييدات 

  .دهنية ونشاء وأمحاضوالذي حيتوي على مواد هالمية وزيت ثابت  Plantago Psylliumاملعروف علمياً باسم )  ٢(
قلبية الشكل  أوراقهاهي عشبة معمرة يصل ارتفاعها اىل متر واحد، و، Nepeta Catatriaتعرف علميا باسم )  ٣(

حتتوي على زيت طيار ومحض . عدا اجلذور األجزاءاجلزء املستعمل من النبات مجيع . بلون ارجواين بيضاء منقطة وإزهارها
  .ايريدويدات وأيضاالعفص 

هو نبات عشيب معمر يصل ارتفاعها اىل متر ونصف املتر ذات أزهار  Melissa officinalisيعرف علميا باسم )  ٤(
وهي تستعمل . فونيدات وتربينات ثالثية وفينوالت متعددة ومحض العفصوحيتوي على زيت طيار وفال. صفرية بيضاء اللون

 . وتزيد التعرق ومهدئة لألعصابمضادة للتشنج ومقوية 
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تستعمل بعض املستشفيات االجنليزية زيت الالفاندر حيث  ..١و الالفاندرأالضرم : قال
خذ مقدار ملعقة شاي من مسحوق أوذلك ب ،ويستخدم الالفاندر جللب النوم ،جللب النوم

النوم مرة  مث يشرب عند ،وتركه ملدة عشر دقائق ،مره يف ملء كوب ماء مغليوغ ،النبات
  .واحدة يف الليل

و رش أ ،واالستحمام فيه قبل النوم ،يف املغطس الداىفء زيته كما ميكن وضع قطرات من
  .بضع قطرات من الزيت على الفراش قبل النوم

  .فحدثنا عن السادسة: قالوا
لف أكثر من أمن النباتات اليت استخدمت لعالج االرق منذ هو ف ..٢حشيشة الدينار: قال
ملء ملعقة شاي من  يؤخذيقة ذلك أن روط ..صبح النبات من ذلك الوقت مشهوراأو ،سنة

مث  ،وتترك ملدة عشر دقائق ،وتغمر يف ملء كوب ماء مغلي، زهار املؤنثةاأل، وهي خماريط النبات
  .تشرب مرة واحدة قبل النوم بنصف ساعة

  .فحدثنا عن السابعة: واقال
حيث تؤخذ  ..٤والدرقة ،٣الم احلمراءزهرة اآل، مع خلطة مكونة من الناردين املخزين: قال

وتوضع  ،ؤخذ من املسحوق ملء ملعقة شاييمث وتطحن، ، نواع الثالثةكميات متساوية من األ
مث يشرب فقط  ،ىوهو مغط ،مث يترك عشر دقائق ،وحيرك جيداً ،مث ميأل باملاء املغلي ،يف كوب
  .وذلك مرة واحدة يف اليوم ،عند النوم

                                                
بنفسجية  وأزهار، وهو نبات عشيب معمر ذو اوراق صغرية متطاولة األملاينمن النباتات املسجلة يف دستور الدواء وهو )  ١(

 .لاللون على شكل سناب
، وهي نبتة معمرة متسلقة يصل Hamulus Lapulusعرف علمياً باسم تحشيشة الدينار باسم اجلنجل و تعرف)  ٢(

توي على مواد مرة وزيت طيار وفالفونيدات ومحض العفص ومواد مولدة لالستروجني هي حتوأمتار،  ٧ إىلارتفاعها 
  .امتار ٧وهي نبتة معمرة متسلقة يصل ارتفاعها اىل . واسباراجني

واجلزء  Passiflora incarnataاحلمراء عبارة عن نبات متسلق يشبه العنب يعرف علمياً باسم  اآلالمرة زه)  ٣(
وحتتوي على فالفونيدات وجالكوزيدات وقلويدات االندول وهي من املواد . عدا اجلذور األجزاءاملستخدم من النبات مجيع 

  .املضادة للتشنج واملهدئة
 Scutellaria، وعلمياً باسم "الدرقة جانبية الزهر"سم وتعرف باسم ٦٠صل ارتفاعها اىل الدرقة فهي نبتة معمرة ي)  ٤(

Lakeriflora حتتوي على فالفونيدات وزيت طيار ومحض التنيك. واجلزء املستخدم من النبات مجيع االجزاء عدا اجلذور.  
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  األطباء دساتريـ  ٤
ما إن انتهيت من حديثي مع الطبيب العاشر حىت شعرت بقناعة متلؤين بفضل اهللا، وأن 

  .رمحته اليت تدراكت كل شيء، فغطت عوزه ال تعجز أن تغطي حاجات اإلنسان من دواء
، وكفايته خللقه ما يهمهم ينوع هلم كل ذلك الفضل يف تغطيته للحاجات تعاىلبل إن اهللا 

وتنفتح له شهيته، فهو عندما جعل الربوتني من حاجات اإلنسان مل ، ليتناول كل إنسان ما يناسبه
بل وضعه يف أكثر ما خلقه من أغذية، ليتناوله الفقري  ..وال يف البقول ..جيعله يف احليوانات فقط
  .والغين، والنبايت واحليواين

وأغاث يف مجيع األحوال  ..وغطى احلاجات ..كذا يف كل شيء نوع الكفاياتوه
بل ذلك من آثار  ..١فلذلك ال يستحيل أن يرتل مع كل داء دواءه، بل أدويته ..واألوقات

  .وآثار فضله الذي غمر كل شيء ..رمحته اليت وسعت كل شيء
                                                

  :يث، فذكر األقوال التاليةذكر ابن القيم اختالف العلماء يف معىن اإلنزال الذي وردت به األحاد)  ١(
أخرب بعموم اإلنزال لكل داٍء  وليس بشىء، فإن النىب  «:وقد رد ابن القيم هذا فقالإعالم العباد به، أي إنزالُه  :القول األول

  » علمه من علمه، وجهِلَه من جهِلَه  «: ودوائه، وأكثر اخللق اليعلمون ذلك، وهلذا قال
قال ، » إنَّ اهللا مل يضع داًء إالَّ وضع له دواًء «:خلْقُهما ووضعهما ىف األرض، كما ىف احلديث اآلخر: إنزالُهما :القول الثاين

لوضع، فال ينبغى اوهذا وإن كان أقرب من الذى قبله، فلَفْظةُ اإلنزال أخص من لفظة اخللق و« :ابن القيم معلقا على هذا القول
  »  للَّفظة بال موجِبإسقاطُ خصوصية ا
إنزالُهما بواسطة املالئكة املوكلني مبباشرة اخللق من داء ودواء وغريِ ذلك، فإنَّ املالئكة موكَّلَةٌ بأمر هذا العالَم، : القول الثالث

وهذا أقرب « :ل ابن القيمقاوأمر النوع اإلنساىنِّ من حني سقوطه ىف رحم أُمه إىل حني موته، فإنزالُ الداء والدواء مع املالئكة، 
            »  من الوجهني قبله
إنَّ عامة األدواء واَألدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء الذى تتولَّد به األغذيةُ، واَألقوات، واألدويةُ،  :القول الرابع

لعلوية، فهى ترتل من اجلبال، وما كان منها من واألدواُء، وآالت ذلك كله، وأسبابه ومكمالته؛ وما كان منها من املعادن ا
األودية واألار والثمار، فداخلٌ ىف اللَّفظ على طريق التغليبِ واالكتفاِء عن الفعلني بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة 

  :العرب، بل وغريها من اُألمم، كقول الشاعر
  غَدت همالَةً عيناهـا علفْتها  تبناً وماًء   بارداً      حتى

  :وقول اآلخر
  متقَلِّداً سيفـاً  ورمحــا  ورأَيت زوجك قَد   غَدا   

  :وقول اآلخر
  وزججن الْحواجِب والْعيونا  إذَا ما الغانِيات برزنَ يوماً  

وهذا من متام حكمة الرب عز وجلَّ، ومتامِ ربوبيته، فإنه كما ...أعلم واهللا.. وهذا أحسن مما قبله من الوجوه« :قال ابن القيم
 ابتلى عباده باألدواء، أعام عليها مبا يسره هلم من األدوية، وكما ابتالهم بالذنوب أعام عليها بالتوبة، واحلسنات املاحية

اطني، أعام عليها جبند من األرواح الطيبة، وهم املالئكة، وكما واملصائب املكفِّرة، وكما ابتالهم باألرواح اخلبيثة من الشي
ال ابتالهم بالشهوات أعام على قضائها مبا يسره هلم شرعاً وقدراً من املشتهيات اللَّذيذة النافعة، فما ابتالهم سبحانه بشىء إ

 اوت بينهم ىف العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إليهأعطاهم ما يستعينون به على ذلك البالء، ويدفعونه به، ويبقى التف
 « 
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: املكلف ذا القسم، وقال جاءين إذ، وقد امتألت ذه القناعة اجلميلة، بينما أنا كذلك
أو تفتح  ..فلم نقصد أن تتعلم وصفات تعاجل ا املرضى ..هذا ما قصدنا من جتوالك بني األطباء

القناعة بأن اهللا بولكنا قصدنا أن تغمرك  ..فذلك ألهل االختصاص من األطباء ..حانوت عطار
  .البحث عنه وتناولهوأن البشر هم الذين قصروا يف  ..أنزل الدواءالذي أنزل الداء 

  ؟ فهل تريد إقناعي بشيء آخر، قبل أن أخرج من هذا القسم ..لقد اقتنعت ذا: قلت
   ..األطباءال بد أن منر على دستور  ..أجل: قال
  ؟ مل: قلت
فراح جيعل من خلق اهللا ، ألن من اخللق من أساء التعامل مع هذا النوع من الدواء: قال

  .يقتلهم، ويدمر صحتهمفئران جيرب عليها بضاعته، ف
   ..لقد ذكرتين بنفر من قومي: قلت
أو  ..تقصد الرقاة الذين راحوا يداوون باألعشاب من غري أن يعرفوا أسرارها: قال

  .يتخصصوا فيها
فتجد أحدهم يبيع بعض األعشاب املخلوطة  ..وهم يغالون كثريا يف بيعها ..أجل: قلت

  .الكيميائياتإىل  وتلجئهم ..س من األعشاببالعسل باألموال الكثرية اليت تنفر النا
   ..فال حتزن عليهم ..أولئك هم اجلهلة الذين يعبثون ببنيان اهللا: قال
  .بل أحزن على من يأتيهم ..أنا ال أحزن عليهم: قلت
وشروط  ،حىت حيفظ هلذه الصناعة أهلهااألطباء  رودستهلذا وضع هذا املستشفى : قال

  .االستفادة منها
  قسم خاص؟ الدستورذه وهل هل: قلت
  .إن شئت مسه جملسا خاصا: قال
  ؟األطباءأهو جملس شورى : قلت
جيتمع فيه أهل احلل والعقد منهم ليناقشوا ما جيعل من الدواء الذي أنزله اهللا  ..نعم: قال
  .دواء نافعا
  فما وجدوا؟: قلت
ع مسهم، وتستذهب إليوويف كل قسم دستور خاص به  ..أربعة أقسام ستزروها كهنا: قال

  .وميكنك أن تسأهلم لتعرف ما جيعل من هذا الدواء ترياقا نافعا، منهم
  ؟ أنتوأين ستذهب  ..سأذهب أنا إليها: قلت
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وقد اكتشفت منذ  ..فهو حملي األول يف هذا املستشفى ..حقل التجاربإىل  أنا ذاهب: قال
ستشفى يستعملوا فارقتك عشر أدوية نافعة دم عشر أدوية كيميائية كان أهل هذا امل

  .للضرورة
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   اخلربة
قصدت القسم األول من دساتري العطارين، وهو الدستور اخلاص باخلربة، فوجدت الفتة 

  ٢) ومل يعلَم منه الطِّب قَبلَ ذلك، فهو ضامن ١من تطبب:) مكتوبا عليها قوله 
إىل  ، يستمع بعضهمدخلت القاعة، فرأيت مجعا من الناس، وكأن على رؤوسهم الطري
  .بعض، وحيترم بعضهم بعضا، وكان اجلو مملوءا باخلشوع اهلادئ اجلميل

فإين أشم فيه من روائح األدب ما ال أمشه يف  ..من هذا اجلمع املبارك: سألت أحد اجلالسني
  .جمالس قومي
فة هذا مجع من الفقهاء واألطباء يتناصحون فيما بينهم يف الدستور الذي ينظم وظي: قال

  .الطبيب، وجيعلها رمحة للمريض
ا أدخل الشيطان فيم ..ما باهلم: وجدم تفرقوا على أربعة أقسام، فسألت صاحيب ..فجأة 

  ؟وشتت صفوهم، بينهم ففرق مجعهم
الشيطان حيب االس اليت تنتفخ  ..ال يدخل الشيطان االس العامرة بذكر اهللا ..ال: قال
  .فيغذيها الصراع ..فيها األنا
  ؟ !اليت أصاا الصراع ففرقت وحدمأم أن عيين هل  ..ولكن ما باهلم تفرقوا: قلت
  .جلان عملإىل  كما تتفرقون أنتم ..لقد تفرقوا: قال
  وهؤالء؟: قلت
ختتص كل جلنة بالبحث يف ناحية معينة من النواحي التنظيمية  ..جلانإىل  تفرقوا: قال

  .لوظيفة الطبيب
 :تعاىل، وأصخت بسمعي، فإذا بأحدهم يقرأ بصوت مجيل قوله اقتربت من أقرب جلنة يل

ال  ..يا إخواين ..نعم: ، مث يعقب على ذلك بقوله)١١٤من اآلية: طـه(وقُلْ رب زِدنِي علْماً
وقد أقامنا اهللا  ..واألدوية ترتل معها ..فاألمراض كل يوم ترتل ..بد أن نستزيد دائما من العلم

فإن قصرنا سرى هذا التقصري  ..حنرس فيه قالع اجلسد من أن يدامهها العدويف هذا الثغر الذي 
   ..جلميع مناحي احلياة

                                                
من طَب، ألن لفظ التفعل يدل على تكلُّف الشىء والدخول فيه بعسر وكُلفة، وأنه : ومل يقل، » من تطَبب:» قال )  ١(

  :هذا الوزن، قال الشاعرليس من أهله، كتحلَّم وتشجع وتصبر ونظائرِها، وكذلك بنوا تكلَّف على 
 وقَيس عيالنَ ومن تقَيسا

  .أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده)  ٢(
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 ..فإن هم حرسوا الدين ..وحنن يف عملنا هذا ال نقل عن الفقهاء شأنا ..صدقت: قال آخر
: انإمنا العلم علم (:أمل تسمعوا ما قال الشافعي ..فنحن حنرس الثغور اليت لوالها مل يقم الدين

   )والعلم الذي للدنيا هو الطب  ،فالعلم الذي للدين هو الفقه ..وعلم الدنيا ،علم الدين
ال أعلم بعـد احلالل واحلرام  (:وقال ـ مبينا فضل هذا العلم الذي وفقنا اهللا لدراسته ـ

   ) أنبل من الطب، إالَّ أنّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه
اليهود إىل  ووكلوا ،ضيعوا ثلث العلم (:تعلمه وقال متأسفا على تقصري املسلمني يف

   ١)والنصارى 
فكم  (:ومثله تأسف الغزايل على تضييع املسلمني للطب، وتركه لغريهم، فقال: قال آخر

وال جيوز قبول شهادم فيما يتعلق باألطباء من  ..من بلدة ليس فيها طبيب إال من أهل الذمة
   ٢) بهمث ال نرى أحدا يشتغل  ..أحكام الفقه

ال  ،ويتهاترون على علم الفقه (:مث يذكر علة ذلك، وهو االهتمام باجلدل والصراع، فيقول
واجلواب عن  ،مبن يشتغل بالفتوىوسيما اخلالفيات واجلدليات والبلد مشحون من الفقهاء 

فليت شعري كيف يرخص فقهاء الدين يف االشتغال بفرض كفاية قد قام به مجاعة  ..الوقائع
    )ما ال قائم بهوإمهال 

تويل إىل  هل هلذا سبب إال أن الطب ليس يتيسر الوصول به  (:مث يبني سوء نية هؤالء بقوله
، وتقلد القضاء واحلكومة والتقدم به على األفران ،وحيازة مال األيتام ،األوقاف والوصايا

فاهللا  ..السوءهيهات هيهات قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء  ..والتسلط به على األعداء
 تعاىل املستعان وإليه املالذ يف أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرمحن ويضحك الشيطان

(٣    
ملازري كان يفزع إليه يف اأن وقد كان هذا دافعا للفقهاء لتعلم الطب، وقد روي :قال آخر

الطب تعلمه بب وحيكي أن س ..كما يفزع إليه يف الفتوى يف الفقه ،الفتوى يف الطب يف بلده
، ا سيدي مثلي يطب مثلكمي (:فقال له اليهودي يوما ،فكان يطبه يهودي ،نه مرضأونظره فيه 

  .٤فمن حينئذ نظر يف الطب، )أي قربة أجدها أتقرب ا يف ديين مثل أن أفقدكم للمسلمني 
ن إف ،نعم، يا عباد اهللا تداووا (:ضرورة اخلربة يف الطب، فقالإىل  لقد أشار : قال آخر

                                                
  .٣٢١ص  ،آداب الشافعي ومناقبه: انظر)  ١(
  .١/٢١: اإلحياء)  ٢(
  .١/٢١: اإلحياء)  ٣(
 .٢٥٣ص ، ابن فرحون يف الديباجهذا ذكر )  ٤(
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، ففي هذا احلديث ) ن جهلهمعلمه من علمه وجهله  ،نزل له شفاءأاهللا عز وجل مل يرتل داء إال 
   ..مداومة البحثإىل  بل، التعلمإىل  دعوة

ألن الباحث الذي  ..عظم تشجيع على البحث العلميأهذا احلديث فيه  ..نعم: قال آخر
خبالف  ..بذل كل جهده بنشاط وحيويةينطلق يف حبثه من يقينه بوجود ما يبحث عنه، سوف ي

  .من يشك يف وجود ما يبحث عنه، فإن ذلك قد يصرفه عما هو فيه
أما أحدمها، فقد أخربه مهندس خمتص ال تتخلف ، إن مثل ذلك مثل رجلني: قال آخر

  .فراسته بوجود ماء يف حمل معني، وأما اآلخر، فذهب حيفر من غري أن يستعلم عن ذلك
أن يظفره اهللا مبطلوبه، وأما الثاين، فيحفر إىل  فيحفر، كفي اهلم واحلزنفقد ، فأما األول

وقد ال يبقى بينه وبني املاء بعد  ..وقد يتوقف يف أي حلظة يائسا، خائفا أن يذهب جهده هدرا
  .توقفه إال أمتار حمدودة

 ..وهلذا جيب أن ينص دستور الطبيب على ضرورة كون الطبيب من أهل البحث: قال آخر
  . يكفي أن يأخذ الطب تقليدافال

  .وال بد أن حندد العلوم اليت جيب على الطبيب إتقاا: قال آخر
فقد كان  ..مث منتحن النابغني ..بل ال بد من النبوغ ..ال يكفي أن نذكر اإلتقان: قال آخر

  .امتحان األطباء سنة من سنن السلف
من علم جبسم اإلنسان  ..العلومال بد أن يعرف الطبيب كل ما يتعلق بالطب من : قال آخر

  .وعلم بأنواع العالج املرتبطة بكل علة ..وعلم مبا ميكن أن يعتريه من أدواء وسببها ..بتفاصيله
فحقول التجارب تزودنا كل يوم باملزيد من العقاقري  ..وال بد أن يستمر يف تعلمه: قال آخر

  .فينبغي أن يهتم ا كاهتمامه مبصاحله ..يةفالشا
فقد  ..وال بد من االس املختلفة الكثرية اليت جيتمع فيها األطباء لتبادل اخلربات: رقال آخ

  .يفتح اهللا على بعضهم ببعض ما جيهل غريه
   ..نقطة مهمة ال ينبغي إمهاهلا رأيتها يف أرض الصراع: قال آخر
  ؟وما رأيت: قالوا
، صية، فيحتفظ به سرا لنفسهرأيت بعض األطباء يوفقه اهللا لدواء يعاجل العلل املستع: قال

  .ليجلب الزبائن إليه
  ؟ !..أيتاجر بأجساد الناس من أجل هواه ..؟كيف يفعل هذا: قالوا

ال جيوز لطبيب يعرف مسألة من الطب أو : ضعوا هذا القيد يف دستور الطبيب: قال أحدهم



 ١٩٥

  .فائدة إال وينشرها بني أصحابه
فينبغي التعاون  ..ز البحث املختلفةكتعلق مبرابل ي، هذا ال يتعلق باألفراد فحسب: قال آخر

  .بينها، وال يكتم بعضهم ما وصل إليه من نتائج عن البعض اآلخر
كل يريد أن  ..لقد رأيتهم يف أرض الصراع يتناطحون يف هذا كتناطح الكباش: قال آخر
  .فلذلك يستعمل كل وسائل الصراع ..يكون السبق له
واحلرص ، لبحث العلمي يف أرض الصراع هو عدم التعاونإن أكثر ما يتخلف به ا: قال آخر

وكأن تلك الرباءة هي اهلدف من البحث ال خدمة اإلنسان وحفظ بنيان  ..على براءة االختراع
  .اهللا

ويتسترون بالرباقع ، الصادقون من أهل اهللا كانوا حيملون اجلبال على ظهورهم:  قال آخر
  . الناساهم لئال ير

  .ي وضع مادة أخرىهذا يستدع: قال آخر
  وماهي؟: قالوا
لرياها األطباء ويستفيدون  ..طباء وخربامبنك معلومايت تصب فيه معلومات األوضع : قال
  .منها

  .وال بد أن تتعرض للتمحيص قبل طرحها: قال آخر
  .أضيفوا مادة أخرى: قال آخر
  وما هي؟: قالوا
سله ملن يثق يف خربته وقدراته، إذا جاء الطبيب أي مريض، ومل يعرف كيف يعاجله ير: قال

لالبنة النصف، ولألخت  (:فقال، عن ابنة وابنة ابن وأختسئل  موسى كما روي أن أبا 
 ،وأخرب بقول أيب موسى فسئل ابن مسعود ، ؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعين) النصف
بنة النصف، والبنة لال: أقضي فيها مبا قضى النيب ! وما أنا من املهتدين ،لقد ضللت إذا (:فقال

فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود ، ) االبن السدس تكملة الثلثني، وما بقي فلألخت
   ١) ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم (:فقال

عن زيد بن أسلم، أنَّ رجالً ىف زمان رسول اهللا ، لقد ورد حديث يف املسألة ..بل: قال آخر
 قَنفاحت ،حرم أصابه جالد حظَرا إليه فزعما أنَّ  ،اجلُرن من بىن أمنار، فنلَيوأن الرجلَ دعا رج

أنزلَ  (: أو ىف الطِّب خري يا رسولَ اهللا؟ فقال: فقال ،)؟أَيكما أطَب (:قال هلما رسولَ اهللا 
                                                

  .البخاري)  ١(
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   ١) الدواَء الذى أنزلَ الداء
ى االستعانةُ ىف كل علم وصناعة أنه ينبغداللة صرحية على ىف هذا احلديث : قال آخر

  .اإلصابة أقربإىل  بأحذقِ من فيها فاألحذق، فإنه
أن يستعني على ما جيب املُستفىت ف ..وهذا ما دلت عليه فروع الشريعة الكثرية: قال آخر

لةُ، فإنه وكذلك من خفيت عليه القب ..نزلَ به باألعلم فاألعلم، ألنه أقرب إصابةً ممن هو دونه
يقلِّد أعلم من يجده، وعلى هذا فَطَر اهللا عباده، كما أن املسافر ىف الرب والبحر إنما سكونُ 

أحذقِ الدليلَين وأخبرِمها، وله يقصد، وعليه يعتمد، فقد اتفقت على هذا إىل  نفسه، وطمأنينته
  .٢الشريعةُ والفطرةُ والعقلُ

  .خرى مهمةأافة مادة وينبغي إض: قال آخر
  .تركتهم وانصرفت قاصدا قسما آخر

  

                                                
  .مالك)  ١(
  .زاد املعاد)  ٢(



 ١٩٧

  املسؤولية
، فوجدت مجعا ال يقل نشاطا وأدبا عن )دساتري األطباء  (دخلت القسم الثاين من أقسام 

إال أين الحظت وجود رجال احلزم يف هذا القسم، وهم رجال كالرجال الذين  ..اجلمع السابق
  .دة والغلظةبواب تظهر عليهم الشيقفون على األ

إن الطبيب يتحمل مسؤولية عظيمة : اقتربت من جمموعة منهم، فسمعت أحدهم يقول
فلذلك ال بد من وضع القوانني  ..فقد جعل اهللا بنيانه بني يديه ليتصرف يف إصالحه ..بوظيفته

  .وال يصيب بنياا بالدمار ..فال يصيبها باخلراب ..اليت تنظم كيفية تعامله مع املرضى
ومل يعلَم منه  ،١من تطبب (:هذه املسؤولية، فقالإىل  لقد أشار رسول اهللا : خرقال آ

ناملَ ذلك، فهو ضقَب ٢) الطِّب  
لقد فكرت يف األصول اليت ميكنها أن حتفظ مسؤولية الطبيب، فوجدا أربعة : قال آخر

  .أرى أن ينصب مجيع كالمنا حوهلا
  لكن ما هي؟و ..نعلم أا أربعة: قالوا
  .والتضمني، والتحذير، احلسبة، واالختبار: قال
  وجه احلصر فيها؟إىل  فكيف توصلت: قالوا
 ..أول شيء هو أن نبحث عن األطباء لنرى مدى شعورهم باملسؤولية املعلقة عليهم: قال

  .وال يقوم ذا إال احملتسب
  ؟فإن وجد هؤالء األطباء: قالوا
  .هم ملمارسة هذه املهنةخيتربهم لريى مدى صالحيت: قال
  والتضمني؟: قالوا
  .وإن مل يقصروا ضمن املسؤول ..إن قصروا ضمنوا: قال
  والتحذير؟: قالوا
  .فاءة حذروا منهرأوا من طبيب من األطباء عدم الك إن: قال

  : احلسبة
                                                

من طَب، ألن لفظ التفعل يدل على تكلُّف الشىء والدخول فيه بعسر وكُلفة، وأنه : ومل يقل، » من تطَبب:» قال )  ١(
  :اعرليس من أهله، كتحلَّم وتشجع وتصبر ونظائرِها، وكذلك بنوا تكلَّف على هذا الوزن، قال الش

 وقَيس عيالنَ ومن تقَيسا
  .أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده)  ٢(
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  .فلنبدأ بقوانني احلسبة: قالوا
اتمعات، والصحة من احلسبة هي النظام اإلسالمي الذي حيمي مصاحل األفراد و: قال
  .فلذلك ال ينبغي تركها ملن يعبث ا، املصاحل

د مبكر جدا منذ برزت هلقد أبدع النظام اإلداري اإلسالمي مؤسسة احلسبة يف ع: قال آخر
وظيفة احملتسب كل فئات اتمع وقد استوعبت  ..وبدأت يف التشكيل ،مالمح اتمع اإلسالمي

  .وما جيب أن تكون عليه كان فئة من السلوك القومي ،االجتماعييف أخالقها العامة وسلوكها 
فكانت  ..هذه االختصاصاتداخلة يف وقد كانت املراقبة على مهنة الطب : قال آخر

خاضعة لشروط وقيود دقيقة حتدد ما لألطباء وما عليهم، وكان احملتسب يقوم ة التطبيب ممارس
وبث الفوضى  ،عا ليصل ما يكون سببا يف ايذائةذه املراقبة حفاظا على سالمة اتمع ودف

  .والفساد فيه
وسأذكر لكم ما يدل على وجوب تشدد أهل  ..لقد كنت يف أرض الصراع :قال آخر

  .احلزم مع ارمني الذين يلبسون لباس األطباء
  .فصف لنا ما رأيت: قالوا
لقد رأيت جهلة كثريين  ..يتفتت هلا القلب، وتعتصر هلا الكبد ..١أشياءا كثرية رأيت: قال
وهناك من يعاجل باألعشاب واملشتقات  ..حلجامة، أو اجتبري الكسورأو  ،بعمليات الكييقومون 

وهناك من يقوم بفصد اجلبهة لعالج  ..وهناك من جيلو املاء األزرق من العني ..احليوانية واملعدنية
 ..ية اليت ينسبوا للشرعوهناك من يتكسبون بالرق ..وهناك املشعوذون والسحرة ..الشقيقة

   ..وهناك ..وهناك ..والشرع منها برئ
أو  ،الكثري من احملجمني ال يفقهون شيئا عن التعقيمفقد الحظت  ..صدقت: قال آخر

نقل فريوسات يف تسبب ترمبا  ،ملوثةيتهم يستخدمون سكاكني أبل ر ..تطهري أدوات احلجامة
  .خطرية

وتصوروا معي  ..أكثر من شخصحجامة يف وا مستخدبل ي ..بل إم ال يكتفون بذلك
بدون شك فإنه ، أو خالف ذلك، يدزحيمل فريوس الكبد الوبائي أو فريوس األ اشخصلو أن 

  .سيصيب بالعدوى كل من ذحبه بتلك السكني
م بشفط الدم يف احملاقن املستخدمة لذلك اهلدف ني من يقواحملجمبل رأيت من : قال آخر

  .أن لعاب أي من احملجني ملوث بفريوس ما فسوف يعطيه للمريضواذا حصل  ،بأفواههم
                                                

  .جريدة الرياض: انظر)  ١(
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اكتفى فالبعض منهم فوجدت عجبا  ..لقد درت عليهم ألرى مستويام العلمية: قال آخر
والبعض حيمل  ..والبعض اكتسب هذه املهنة عن طريق الوراثة ..مدرسة احلياةبتعليم من يسميها 

والكثري منهم أمي ال يقرأ وال  ..هلا مبا يطبب به ولكنها ال عالقةمؤهالت ثانوية وجامعية 
  .يكتب

  .من درس طب األعشاب أو املمارسات األخرىومل أر فيما رأيت ـ إال نادرا ـ 
ومن تسمى بالدول اهلند والباكستان والصني لقد جلت مناطق كثرية من العامل ك: قال آخر

أو يف وصف أي دواء إال بعد حتصيل فرأيتهم ال يؤذن هلم يف مزاولة هذه املهنة  ..املتقدمة
  .الكفاءات املرتبطة به

أما يف بالدنا اليت كان عليها أن تصبح منوذجا صاحلا لسائر األمم، فإا تقصر يف : قال آخر
  .ذلك تقصريا عظيما

 ،يقومون بعمل خلطاتلقد رأيت من  ..سببه اجلشع واحلرص على املال:قال آخر
ورمبا تكون هذه  ،اآلالفإىل  قد تصل، باهظة الثمن جداويروجوا لعالج بعض األمراض و

  .اخللطات قاتلة
يوجد من العطارين واألطباء املختصني يف العطارة من يغشون األعشاب بل : قال آخر

ويبيعوا  ،مث خيلطوا بأي عشب ،ويسحقوا ،مبستحضرات صيدالنية يشتروا من الصيدليات
  .للمرضى على أا أعشاب

يقوم بشراء أقراص خمفضات سكر ت ذلك بنفسي، حيث رأيت من وقد اكتشف :قال آخر
ورأيت من يفعل  ..الدم وسحقها وخلطها مع أوراق نباتية وبيعها بأغلى األسعار كعالج للسكر

  .كلها تعمل بنفس الطريقةو ..حبوب الضغط والكورتزونذلك مع 
ت العشبية واملشتقات تحضري بعض اخللطاوقد رأيت بعض العطارين يقوم ب: قال آخر

احليوانية دون إملام بالتداخالت اليت ميكن أن حتدث عند خلط هذه األعشاب أو املشتقات 
واليت حيدث عنها  ،وأم ال يعرفون ااميع الكيميائية اليت حتتويها هذه املوادخاصة  ..احليوانية

طرية على حياة تداخالت فيما بينها عند السحق ينتج عنها مركبات جديدة قد تكون خ
  . املستهلك

حيق ألي شخص ال  ..وهلذا كله ال بد أن نضع يف دساتري األطباء هذا الشرط: قال آخر
جهات معترف يف الطب واجلراحة من ملؤهالت علمية كافية معاجلة املرضى ما مل يكن حامال 

  .ا
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ل وتكليف احملتسبني وك ..وهذا يقتضي وضع تراخيص خاصة باملستحقني: قال آخر
  .جهات احلزم بتطبيق ذلك

  .هنا اأخرى كثرية ينبغي ذكرهأمورا بل إن هناك  ..ليس هذا فقط: قال آخر
  ما تقصد؟: قالوا
على هيئة مساحيق لقد رأيت يف دكاكني العطارين خلطات مستوردة من دول كثرية : قال

 ال ندري ما الذي وضع فيها منوأقراص وكبسوالت وحبيبات ذات استعماالت خطرية 
  .مركبات

من كرميات البشرة  اكثريوكثرياً من الزيوت احليوانية والنباتية لقد رأيت بنفسي : قال آخر
هذه و ..أو رمبا تسبب عاهات مستدمية ..رمبا تسبب تسرطن اجللد ..حتتوي على مواد خطرية

ويروج هلا يف مدارس البنات ويف  ..الزيوت والكرميات حتضر مع األسف يف حمالت العطارة
  .وغري مدروسة ،وهي غري مقننة ،الت احلالقةحم

  .هلذا ال بد من وضع مادة ترتبط ذه القضية: قال آخر
  ؟كيف نصيغ هذه املادة: قال الكاتب

بيع أي دواء عشيب أو حيواين أو معدين يوجد على هيئة حيرم شرعا وقانونا  :لنقل: قال
ل أو املستحضرات املستوردة من مسحوق أو على هيئة سائل أو مرهم أو كرمي أو خملوط بعس

  .كل الدول إال بعد اطالع املختصني من أهل الرقابة عليها
كما إال بوصفها الطبيعي تباع األعشاب أو املشتقات احليوانية ال  :هذاإىل  أضف: قال آخر

أزهار، وعلى هيئة أوراق، بل  ..هي دون جرش ودون تكسري ودون سحق ودون إضافات
  .مري، وهكذاجزاوجذور، وبذور، و

نع استرياد وبيع بعض األعشاب اخلطرية واملوجودة حالياً لدى مي ..هذاإىل  أضف: قال آخر
ملا هلا من وغريها  ..حمالت العطارة مثل عني الديك والسورجنان والسمفتون وأصبع العذراء

  .بنيان اهللاخطورة على 
وجودة على هيئة املستحضرات غري املقننة واملتسحب كل  ..هذاإىل  أضف: قال آخر

ومثلها  ..تباع يف بعض الصيدلياتأو ،يف حمالت العطارةسواء كانت مستحضرات صيدالنية 
إصدار تعميم حيذر من بيع هذه بل ينبغي  ..اخللطات العشبية وخلطات العسل من الصيدليات

ممارسة  وال يصرح هلا باالستمرار يف ،وأي صيدلية يكتشف بيعها ملثل هذه املواد تقفل ..املواد
  .املهنة
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املتجولون الذين يروجون لبعض اخللطات أمام أبواب مينع الباعة  ..هذاإىل  أضف: قال آخر
جيب على اجلهات و ..استعمال اجلوالأو باملساجد وأمام املراكز الكبرية وعند إشارات املرور 

حضرات املسؤولة متابعة ومطاردة مثل هؤالء الذين رمبا يروجون ألشياء أخطر من املست
  .وأن يصدر حبق من ميسك متلبساً ببيع وترويج مثل تلك املستحضرات العقوبة الرادعة ..العشبية

  :االختبار
  ما تقصد باالختبار؟: قالوا
  .امتحان األطباء الختبار كفاءم، فال يتقدم هلذه املهنة اخلطرية إال األكفأ فاألكفأ: قال

  .يتم على أساسه االختبارهذا حيتاج لوضع برنامج تعليمي : قال أحدهم
بل ال بد أن تتبين الوزرات املكلفة بالصحة قوانني تنظم ا احلياة الصحية  ..أجل: قال آخر
  .حىت ال تصبح لعبة ببني أيدي اربني ..للمجتمع

بل ال بد من نشر الوعي الصحي  ..ال يكفي أن يقوم احملتسبون وحدهم باالختبار: قال آخر
  .ىت ال يعبث بصحتهم العابثونيف أفراد اتمع ح
  .ليه من تقنيات هلذا الغرضإال بد من استعمال كل ما توصلنا : قال آخر
فاملسجد هو الذي يعلم احلياة الصحية  ..ال ينبغي أن جننب املساجد هذه املهمة: قال آخر
ة فقد كان حيمل نظرية صحي ..وليس لنا من أسوة يف ذلك غري رسول اهللا  ..جبميع معانيها

  .متكاملة
  .هذا يستدعي تعليم من يقوم بشؤون املساجد ما يؤدي به هذا الدور: قال آخر
طباء بنشر مل هذه التوعية لتفتح للرعية بل ينبغي أن يكلف األ ..كلال يكفي ذ: قال آخر

  .مجيع منافذ الصحة
  أكل هذا يدخل يف االختبار؟: قال آخر
هل الصراع من امتحانات صورية يعبث ا فليس االختبار ما يقوم به أ ..أجل: قال آخر

التطبيب يظل  يةبل إن الطبيب الذي ال يتوفر على أهل ..وتقدم يف سبيلها الرشاوى، العابثون
  .حماصرا من مجيع أفراد اتمع

  .ولنرسل لوزراة احلزم لتقوم مبهمتها ..فلنسجل كل هذا: قال آخر
  :تضمنيال

  فما التضمني؟: قالوا



 ٢٠٢

، )من تطبب ومل يعلم منه الطب فهو ضامن  (:بقوله ول اهللا سإليه ر هو ما أشار: قال
  ..عن مسؤلية الطبيب عن أي خطر يتعرض له املريض فقد أخرب 

 ..بل هي مسؤولية مادية ..وهذه املسؤولية ليست مسؤولية معنوية فحسب: قال آخر
  .فللمريض حق تعويض الضرر الذي أصابه

وما يكون لنا أن نتحدث فيها إال  ..فقهاءإىل  فقهية حتتاج هذه قضية ..يا مجاعة: قال آخر
  .بعد إذم

 ..لقد حضر معنا يف هذه اجللسة فقيهان جليالن: ولعله كان املشرف عليهم ..قال أحدهم
  .فاسألومها ما بدا لكما

  ومن مها؟: قالوا
  .وابن القيم، اخلطايب: قال

الج إذا تعدى، فتلف املريض كان ضامناً، ال أعلم خالفاً ىف أن املع: تقدم اخلطايب، وقال
 ،واملتعاطى علماً أو عمالً ال يعرفه متعد، فإذا تولَّد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القَود

  .ألنه ال يستبِد بذلك بدون إذن املريض وجنايةُ املُتطبب ىف قول عامة الفقهاء على عاقلَته
إجياب الضمان على الطبيب اجلاهل، فإذا تعاطى علم هاء على لقد نص الفق: قال ابن القيم

الطِّب وعمله، ومل يتقدم له به معرفة، فقد هجم جبهله على إتالف األنفس، وأقْدم بالتهور على 
  .ما مل يعلمه، فيكون قد غَرر بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إمجاع من أهل العلم

  مع عليها؟أهذه مسألة جم: قالوا
  .على ذلك وقد نص رسول اهللا  ..وكيف خيتلفون: قال
أليس هو  ..فهل حياسب على ظنه ..ولكن الطبيب قد يعمل ظنه يف كثري من األحيان: قلت

  وإن أخطأ فله أجر واحد؟ ..جرانأكاتهد إن أصاب فله 
ل صنف لك ..مخسة أصنافإىل  وهلذا فقد رأيت تقسيم األطباء ..أجل ذلك صحيح: قال

  .منهم حكمه اخلاص
  .فحدثنا عن أوهلم:  قالوا
ومل جتن يده، فتولَّد من فعله املأذون فيه من  ،طبيب حاذق أعطى الصنعةَ حقَّهاهو : قال

صفة العضو أو النفس، أو ذهاب ه تلفن يطبجهة الشارع، ومن جهة م..   
  فما حكم من هذا وصفه؟: قالوا
  .تصرف مأذون فيه، فإنه هذا ال ضمان عليه اتفاقاً: قال
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  أال حياسب على خطئه؟ ..لقد أخطأ ..مل؟: قلت
الطبيب احلاذق ال يسأل عن الضرر : قال أحدهم، ويظهر عليه أنه من الفقهاء املعاصرين

ذن له بعالجه، ومل أالذي يصيب املريض، ولو مات املريض من جراء العالج، ما دام املريض قد 
مر مل يكن يف أو املوت احلاصل نتيجة ألعالج، بل كان الضرر يقع من الطبيب خطأ يف هذا ا

   ١)أمرال ميكن توقعه او تفاديه  (:وهو ما يسميه الفقهاء احملدثون، حسبان الطبيب
ذن بالعالج عمل الطبيب عند اإلأن من القواعد املقررة يف الشريعة االسالمية وكذلك فإن 

ن واجب الطبيب متروك أشرط السالمة، ولو أو عند طلبه يعد واجبا، والواجب ال يتقيد ب
الختياره وحده والجتهاده العلمي والعملي، فهو أشبه بصاحب احلق ملا له من السلطان الواسع 

  . واحلرية يف اختيار العالج وكيفيته
   ..أتقصد أن انتفاء املسؤولية عن الطبيب يتطلب: قلت

عدم و ..الشفاء قصدو ..املريض ىرضو ..ذن الشارعإ :يتطلب أربعة أمور: قاطعين، وقال
  . وقوع اخلطأ من الطبيب

  فمن الثاين؟: قالوا
متطبب جاهلٍ باشرت يده من يطُبه، فتلف به، فهذا إن علم اىن عليه أنه جاهل ال : قال

  .علْم له، وأَذنَ له ىف طبه مل يضمن
لة من األطباء على اللعب كيف تقول هذا ـ يا ابن القيم ـ أراك تشجع اجله: قلت
  وهو صريح يف التضمني؟، مث كيف تعارض احلديث ..بالناس
ال تخالف هذه الصورة ظاهر احلديث، فإنَّ السياق وقوة الكالم يدلُّ على أنه غر  ..ال: قال

إن ظن املريض أنه طبيب، وأذن له ىف طبه ألجل أما  ..العليل، وأومهه أنه طبيب، وليس كذلك
رفته، ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعملُه، والعليلُ يظن أنه مع

  .وصفه ملعرفته وحذْقه فتلف به، ضمنه، واحلديثُ ظاهر فيه أو صريح
أمل  ..غالل غباء الناس وغفلتهمتولكن كيف يترك للطبيب اجلاهل اس ..سلمت ذا: قلت

الذي خيدع الناس مبظهره ويضرهم  -ع الطبيب اجلاهلالفقهاء على وجوب من تسمع بإمجاع
: مينعون عن العملومن القواعد املقررة يف احلجر أن ثالئة حيجر عليهم بل من العمل،  -جبهله

                                                
الضرورة  إىلالعلة ترجع أن فرأى ابو حنيفة : تعليل انتفاء املسئولية عن الطبيبولكن الفقهاء مع هذا اختلفوا يف )  ١(

ن الطبيب يقصد أعليه، و اين إذنالعلة ترجع إىل أن رأى الشافعي وأمحد بن حنبل و... عليه أو وليه اين وإذنجتماعية اال
ذن احلاكم أوالً وإذن املريض ثانياً، وباجتماع هذين الشرطني إورأى مالك أن العلة هي .. .به األضرارصالح املفعول وال يقصد 
 .خالف أصول الفن أو أخطأ يف فعله ال مسئولية على الطبيب إذا
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  .املفيت املاجن، والطبيب اجلاهل، واملكاري املفلس
  .ولكين قلت بأنه ال يضمن ..نه ال يعاقبأأنا مل أقل ب: قال
  ما؟الفرق بينه افم: قلت
  .أما العقوبة فتخص الطبيب وحده ..وفائدة للمريض ،الضمان عقوبة للطبيب: قال
  وخصصت الطبيب بالعقوبة؟ ..ومل حرمت املريض من الفائدة: قلت
فإين أرى نفرا من  ..حىت يكون ذلك رادعا ألفراد اتمع من االخنداع لألطباء اجلهلة: قال

  .ن بنيام لعبث العابثنيقومك يتركون املختصني من األطباء ويسلمو
  .وأرى لكالمك قوة وحجة ..صدقت: قلت
  فحدثنا عن الثالث؟: قالوا
  .طبيب حاذق، أُذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده: قال
  فما حكمه؟: قالوا
  .١إن كانت الثُّلُث فما زاد، فهو على عاقلَتهلكنه  ..هذا يضمن، ألا جِنايةُ خطإٍ: قال
  ما نوع اخلطأ الذي يتطلب التضمني؟: قلت

علماء الشريعة االسالمية يقصدون خبطأ الطبيب، اخلطأ الفاحش الذي : قال الفقيه املعاصر
ن الطبيب يف الشريعة االسالمية مل إفوهلذا  ..وال يقره أهل االختصاص ،ال تقره أصول الطبابة

طبيب، ولكنه يسأل عن اخلطأ الذي ال ي أيقع فيه أن يكن يسأل عن اخلطأ اليسري الذي ميكن 
ما نتيجة اجلهل أو عن خطأ فاحش ال تقره أصول فن الطب وال إوذلك  ،ن يقع فيه طبيبأجيوز 

  .أهل املعرفة فيه
  .اضرب يل مثاال على هذا: قلت
غري موضع العالج إىل  أو أن متتد يده ..قلع غريها خطأيف ،قلع سنيريد طبيب كأن : قال

   .أو يعطي املريض دواء غري  مناسب للداء فيضره ..عضوا منه بتلف فتنال اجلسم أو
  فمن الرابع؟: قالوا
الطبيب احلاذق املاهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواًء، فأخطأ ىف اجتهاده، :قال
  .٢، فيعترب قتيال، وتدفع دية ألهلهفقتله

                                                
  :على قولني عاقلةٌله مل تكن واختلف فيما لو )  ١(

  .تكون الدية ىف ماله :القول األول
  .بيت املالتكون من  :القول الثاين

  :اختلف فيمن يدفع الدية على قولني)  ٢(
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  فمن اخلامس؟: قالوا
طع سلْعةً من رجل أو صىب، أو جمنون بغري طبيب حاذق، أعطى الصنعةَ حقها، فق: قال

،فله فَتليصبياً بغري إذن و نته، أو خلييضمن، ألنه تولَّد من فعلٍ غري مأذون فهذا  إذنه، أو إذن و
  .١فيه، وإن أذن له البالغ، أو ولى الصىب وانون

  :العقوبة
  فما العقوبة؟: قالوا
لمني من أصناف الروادع اليت متنع اجلهلة من اجلراء على هو ما يضعه ويل أمر املس: قال

  .أجساد الناس
  .ولكن الشرع مل يرتب عقوبات معينة على املتطببني اجلهلة: قالوا
فيمكنه أن يرتب بعد استشارة أهل  ..فهذا من صالحيات ويل األمر ..ليس بالضرورة: قال

  .باتاحلل والعقد من أهل االختصاص ما يراه رادعا من العقو
  .فال جيوز اللعب بالصحة ..هذا مما اتفق عليه البشر جبميع طوائفهم ومذاهبهم: قال أحدهم
وتشددوا  ،في عهد البابليني وضعت قوانني صارمه ملزاولة مهنة الطبف ..أجل: قال آخر

يف حماسبة األطباء على أخطائهم، وقد تضمن قانون محورايب القواعد املشددة حملاسبة األطباء 
ذا عاجل الطبيب رجال حراً من جرح خطري مبشرط إ (:منه على ما يلي١٢٨نصت املادة حيث 

وتسبب بذلك يف فقد  ،وتسبب بذلك يف موت الرجل، أو اذا فتح خراجا يف عينه ،من الربونز
   )عينه، تقطع يداه 
كرب بصلب الطبيب جلوكيس يف االسكندرية إلمهالـه يف  قد أمر االسكندر األو: قال آخر

  . مريض مما تسبب يف وفاته عالج
تطبيق إىل  وىف عهد الرومان مل تكن هناك نصوص خاصة باملهنة الطبية مما دعا: قال آخر

القانون العام على األطباء، وكانوا يعتربون اجلهل وعدم املهارة خطأ موجباً للتعويض، وكان 
ملية أو أعطاء دواء ترتب جراء عإالطبيب يعترب مسئوال عن التعويض اذا مل يبد دراية كافية يف 

عليه موت املريض، وكان العقاب خيتلف حبسب املركز االجتماعي للطبيب، فإذا كان من طبقة 
                                                                                                                                 

  .أنَّ ديةَ املريض ىف بيت املال :القول األول
  .عاقلة الطبيبأا على  :القول الثاين

وحيتملُ أنْ ال يضمن مطلقاً ألنه حمسن، وما على « :قال ابن القيميضمن، وقد ذكر ابن القيم قوال آخر، وهو أنه ال )  ١(
 »وأيضاً فإنه إن كان متعدياً، فال أثر إلذن الوىلّ ىف إسقاط الضمان، وإن مل يكن متعدياً، فال وجه لضمانه. املُحسنني من سبيلٍ
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   !وضيعة أعدم، أما اذا كان من طبقة راقية نفي يف جزيرة
 وروبا اذا مات املريض بسبب عدم عناية الطبيب أوأويف العصور الوسطى يف : قال آخر

  . سرة املريض ويترك هلا اخليار بني قتله أو اختاذه رقيقاأ إىل جهله يسلم الطبيب
وكانت حماكم بيت املقدس حتكم يف عهد الصليبيني يف القرنني الثاين عشر : قال آخر

ذا تسبب جبهله يف وفاة رقيق، إوالثالث عشر امليالديني بأن الطبيب مسئول عن مجيع أخطائه، ف
وكانت املسألة  ،دينة، وان كان اىن عليه رجالً حراًويترك امل ،يدفع مثنه لسيدةأن وجب عليه 

تتعلق جبرح بسيط أو سوء العناية مبا مل يترتب عليه موت املريض قطعت يد الطبيب، ويشنق 
  .الطبيب إذا مات املريض
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  النصح
ص باديا على ل، وقد كان الصفاء اخلا)دساتري األطباء  (دخلت القسم الثالث من أقسام 

فلذلك فإن يف مصطلح الطب  ..تعرفون اهتمامي باللغة: القسم، قال أحدهموجوه أهل هذا 
  .داللة على ما ينبغي أن يكون عليه الطبيب

  .وضح لنا ما تقصد: قالوا
إذا : طببته: يقال، فاإلصالحمن أمهها ، يراد به معان يف اللغةالطِّب  بكسر الطاء، : قال
  . بد أن يكون مصلحا، فالطبيب الله طب باألمور: ويقال، أصلحته

  :قال الشاعر، كما سياسةالطف وومن معانيه الل
  وإذَا تغير من تميمٍ أَمرها        كُنت الطَّبيب لَها بِرأْىٍ ثَاقبٍ

  .وهلذا على الطبيب أن يكون لطيفا صاحب سياسة
أصل : ل أبو عبيدكلُّ حاذقٍ طبيب عند العرب، قا: قال اجلوهرى، كما احلذق ومن معانيه

إذا كان كذلك، وإن كان ىف : طب وطبيب: يقال للرجل، واحلذْق باألشياء واملهارة ا: الطِّب
ويدل هلذا  ..حاذق، مسى طبيباً حلذقه وفطْنته: رجل طبيب؛ أى: وقال غريه. غري عالج املريض

  :قال علقمةما 
  بِري بِأَدواِء النساِء طَبِيبفَإنىن  خ   فَإنْ تسأَلُوىن بِالنســـاِء  

يبصن نهدو  نم لَه سالُـه  فَلَيقَلَّ  م ِء أَورالْم أْسر ابإذَا ش  
  :وقال عنترةُ

  إنْ تغدفى دوىن الْقــناع   فَإننِى   طَب بِأَخذ الْفَارِسِ الْمستلْئمِ
ترى وجهك رغبةً عىن، فإىن خبري حاذق بأخذ الفارس إن ترخى عىن قناعك، وتس: أى

  .١الذى قد لبس َألمةَ حربه
                                                

  : عادتى، قال فَروةُ بن مسيك: ليس ذلك بطبى، أى: العادة، يقال: ومنها)  ١(
  فَما إِنْ طبنا جبن ولَكن    منايانا ودولَةُ آخرِينا

  :وقال املتنىب
  وما التيه طبى فيهِم غَير أَننِى     بغيض إلَى الْجاهلُ الْمتعاقلُ

ملَّا سحرت يهود رسولَ اهللا ـ رضي اهللا عنها ـ مسحور، وىف حديث عائشة : رجل مطبوب، أى: السحر؛ يقال: نهاوم
 ،رأسه وعند رجليه، فقال أحدمها دنع لِ؟ قال اآلخر: وجلس امللَكَانجما بالُ الر :وبطْبه؟ قال: قال. من طَبفالن : م

اليهودى.  
سليم تفاؤالً : مطْبوب؛ ألم كنوا بالطِّب عن السحر، كما كنوا عن اللَّديغ، فقالوا: قالوا للمسحور إمنا: قال أبو عبيد

  . مفازة تفاؤالً بالفوز من اهلالك: بالسالمة، وكما كنوا باملفازة عن الفالة املُهلكة الىت ال ماء فيها، فقالوا
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  .فالطبيب هلذا حيتاج أن يكون حذاقا عارفا بأسرار مهنته
ولكنا جئنا للبحث يف أصول  ..مل نأت لنتحدث هنا عن أسرار اللغة وال دالالا: قال آخر

  .النصح اليت ينبغي وضعها يف دساتري األطباء
  .لقد حبثت يف أصول ذلك، فوجدا أربعة: آخر قال
  فما هي؟ ..ةعنعلم أا أرب: قالوا
تعليم املرضى، ومراعاة أحواهلم، واستعمال مجيع وسائل االستشفاء، مث التنفيس : قال

  .وال أرى أنكم ستعانون يف وجه احلصر فيها ..عنهم
فلنبدأ احلديث  ..ذكرتفال نرى شيئا من النصح يعدو ما  ..وبورك فيك، صدقت: قالوا

  .عنها
  :تعليم املريض

  فما تقصد بتعليم املريض؟: قالوا
  .لقد رأيت يف أرض الصراع من العجائب ما ينقضي دونه العجب: قال
  وما رأيت؟: قالوا
رأيت املريض يدخل على الطبيب، فيجده متجهم الوجه عبوسا قمطريرا ال يكاد ينبس : قال
  .ببنت شفة
  ؟لتهفكيف يعرف ع: قالوا
إىل  بادر ..فإن ذكر علته وانتهى منها ..ورمبا سأله منتهرا ..يسأله كما تسأل اآللة: قال

وال  ..دون أن خيربه عن سر علته ..مث يسلمه إياه بعد أن يقبض أجرته ..مكتبه ليكتب الوصفة
  .عمالهوال نوع الدواء الذي سلمه له أو كيفية است ..وال ما تتطلبه من تدبري ..إمكانية شفائها
مث يسأهلم ، من األطباء من يدخل مجعا من املرضى ..وقد رأيت أعجب من ذلك: قال آخر

مث ال جيد من الوقت الكايف ما يشرح به  ..دباأجبانب بعضهم بعضا ال يراعي يف ذلك حرمة وال 
  .ملرضاه أسرار العالج

فضة عن فقد غرهم بريق الذهب ورنني ال ..هل الصراعأدعونا من عجائب : قال آخر
  .وقوانني أهل السالم ..وحدثونا عن أهل السالم ..اإلنسان وعن كل شيء

لقد روي يف حديث صحيح ما يدل على ضرورة تعلم املريض ما حيتاج إليه : قال آخر
                                                                                                                                 

  :سلتقال ابن أىب األ، كما نفس الداء: ومنها
  أَسحر كَانَ طبك أَم جنونُ؟   أَالَ من مبلغٌ حسانَ عنى
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: ال أَعجب من فقهك، أقول: كان عروة يقول لعائشة: لتطبيب نفسه، فقد روي عن هشام قال
ابنة أيب : وال أَعجب من علْمك بالشعر وأيام الناس، أقول.  بكروابنةُ أيب زوجةُ رسول اهللا 

كان سقيماً يف آخر عمره،  (:إن رسول اهللا : بكر، ولكن أَعجب من علْمك بالطِّب، فقالت
 ثَم نفكنت أعاجلها، فم ،األنعات عتنه فَتجالعرب من كل و م عليه وفودقْد١)فكانت ت  

فإن ظاهره يدل على سبب تعلم عائشة ـ رضي اهللا  ..؟هم من هذا احلديثفما تف: قلت
وكل ذلك مما ..وهو ما يدل على قوة عقلها، وشدة حافظتها وعظمة انتباهها، عنها ـ الطب
  .وال أرى أنه يفهم من ذلك غري هذا ..يصب يف مناقبها

تعليم املريض أو من إن قوهلا هذا يدل على قانون عظيم من قوانني الطب، وهو لزوم : قال
  .حييط به من العلوم ما حيفظ عليهم الصحة

  .لعلك تقصد الثقافة الصحية: قلت
جبه الصحة من وفحفظ الصحة للصحيح أو املريض يستدعي املعرفة مبا تست، نعم: قال
  .شروط

  التصريح من هذا الدليل؟إىل  فهل لذلك من دليل أقرب :قلت
ئض والسنن واملواقيت واملبطالت، وال يصح احلج إال ال تصح الصالة إال بعلم الفرا: قال

  مبعرفة السعي والطواف والوقوف، كذلك ال يصح الصحيح إال بعلم قوانني الصحة واملرض؟
  ؟فأنت تقيس حفظ الصحة بالعبادات اليت هي توجه هللا بالعبودية: قلت
  وهل يعبد اهللا بالعلل؟ : فقال
  .يمه املريضفلنتحدث عما جيب على الطبيب تعل: قالوا

أول ما جيب تعليمه النظام احليايت الذي ينبغي أن يسري عليه يف حياته من أكل : قال أحدهم
  .وما يتطلبه مرضه من تصرفات، وشرب ونوم
  .ومن العامة من يثقل فهمه ..ولكن ذلك قد جيعل املريض مدرسا أكثر منه طبيبا: قالوا
فلذلك من املمكن تسجيلها على  ..لفة حمدودةإن نظم احلمية املتبعة مع األمراض املخت: قال

  .أوراق مطبوعة تسلم للمرضى، كما تسلم الوصفة، ليتوىل أهلهم شرح ذلك هلم
  .وهي تكفي هذا اجلانب ..هذه فكرة جيدة: قالوا

ومن العلوم اليت أرى على الطبيب تعليمها املريض ما يتعلق مبرضه من الناحية : قال آخر
ومثلها األجهزة، ومن اليسري طبع أوراق ، عضاء اليت يرتبط ا مرضهاجلسمية، كأن يعرف األ

                                                
 .٦/٦٧: املسند)  ١(
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  .فاألمراض املنتشرة بني العامة يف عمومها حمدودة ..خاصة بذلك أيضا
  .فهناك أخطاء كثرية يف هذا اجلانب ..ونرى أن يعلموا كيفية تناول الدواء: قال آخر
  .منهاونرى أن تذكر هلم مضاعفات األدوية ليحترزوا : قال آخر
   ..هل هي من املسكنات، أم من املعاجلات ..ونرى أن نبني هلم نوع تأثري األدوية: قال آخر
ونرى أن يذكر هلم كون املرض معديا أو غري معد حىت يطبقوا ما أمرنا به رسول : قال آخر

  .من سنن التعامل مع األوبئة اهللا 
اذا ال نقترح تأسيس عيادات فلم ..أرى أن تكليف الطبيب بكل ذلك قد يرهقه: قال آخر

فلتنشأ عيادات خاصة تم  ..أمل تنشأ الصيدليات خلدمة توزيع الدواء ..خاصة بتثقيف املرضى
  ؟ !قد يرجع إليها إذا طلب االستشارةأو  ..بتثقيف املريض

  ؟ ولكن كيف تطبق ..فكرة جيدة: قالوا
لون شرح ما يتعلق وهم يتو ..فالطبيب يكتب هلذه اجلهة نوع املرض ..تطبيقها سهل: قال

  .به من املعلومات اخلاصة اليت حيتاجها
  :مراعاة األحوال

  فما تقصد مبراعاة األحوال؟: قالوا
  .فلم يتخلف كعهدنا به ..بت منه احلضورلوقد ط ..لقد أفادين هذا املعىن ابن القيم: قال

فاملرض  ..اٌء، واحنطاطٌابتداٌء، وصعود، وانته: للمرض أربعةُ أحوالف ..نعم :قال ابن القيم
  .ال خيلو من هذه األحوال األربع

  .فما فائدة التعرف عليها: قالوا
الطبيب مراعاةُ كل حال من أحوال املرض مبا يناسبها ويليق فعلى  ..هي فائدة جليلة: قال

  .ا، ويستعملُ ىف كل حال ما جيب استعمالُه فيها
   ..فاضرب لنا على ذلك مثال: قالوا
 ،ما يحرك الفضالتإىل  ابتداء املرض أنَّ الطبيعة حمتاجةالطبيب يف ذا رأى إ: قال

ويستفرِغُها لنضجها، بادر إليه، فإن فاته حتريك الطبيعة ىف ابتداء املرض لعائق منع من ذلك، أو 
لضعف القوة وعدم احتماهلا لالستفراغ، أو لربودة الفصل، أو لتفريط وقع، فينبغى أن يحذَر كل 
احلَذرِ أن يفعل ذلك ىف صعود املرض، ألنه إن فعله، حتيرت الطبيعة الشتغاهلا بالدواء، وختلَّت 

  .عن تدبري املرض ومقاومته بالكلية
فلكل قوم  ..فوضح لنا ما تريد ..أنت تتحدث بأسلوب أهل عصرك ..يا ابن القيم: قالوا
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  .لسام
إىل  فإن كان املرض شديدا احتاج ..رضأقصد تشجيع املقاومة الذاتية يف ابتداء امل: قال

إىل  أن جيىَءومثل ذلك مثل  ..ومل جتد املقاومة لضعف اجلسم وقوة املرض ..استعمال الدواء
فارس مشغول مبواقعة عدوه، فيشغله عنه بأمر آخر، ولكن الواجب ىف هذه احلال أن يعني 

  .الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه
كن، أخذ ىف استفراغه، واستئصال أسبابه، فإذا أخذ ىف فإذا انتهى املرض ووقف وس

  . االحنطاط، كان أوىل بذلك
ومثالُُ هذا مثال العدو إذا انتهت قُوته، وفرغ سالحه، كان أخذُه سهالً، فإذا ولَّى وأخذ 

ه إمنا هى ىف ابتدائه، وحال استفراغه، وسعة قُوكتوته وشدته، ىف اهلرب، كان أسهلَ أخذاً، وح
  .فهكذا الداء والدواء سواء

  .أراك تتعامل مع املرض كعدو يهجم على اإلنسان: قالوا
  .فلذلك أسسنا يف هذا املستشفى احلصون اليت حتمي الروح واجلسد من العلل ..أجل: قال
  أهذا فقط ما يراد مبراعاة احلوال؟: قالوا
   ..هناك شيء أمسيه التدرج ..ال: قال
  ؟فما التدرج: قالوا
فلذلك من  ..بل قبل ذلك هو سنة من سنن رب العاملني ..هو سنة من سنن الصاحلني: لقا

 األصعب، ويتدرج من األضعفإىل  حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبري باألسهل، فال يعدلُ
  .األقوى إال أن خياف فَوت القُوة حينئذ، فَيجب أن يبتدىء باألقوىإىل 

  .بالدواء األكثر تركيزا حىت يبدأ مبا هو دونهتقصد أن ال يبدأ : قالوا
وحيفظ حبيث يتعرف ، وهلذا ينبغي أن يسجل التاريخ املرضي لكل مريض ..أجل: قال

الطبيب على كل ما أصاب املريض من علل، وأنواع العالج اليت يستخدمها ليتسىن له عالجها 
  .وعدم حصول تداخل بني األدوية

  فكيف نطبق هذا؟: قالوا
ولكن التقنيات اليت توصلم هلا يف حفظ املال طبقوها يف  ..نتم أعلم بأمور ديناكمأ: قال

  .فحفظ الصحة أهم من حفظ املال ..حفظ الصحة
  ؟ما تقصد: قالوا
 ..جزئية صغري أو كبرية ترتبط باملالكل رأيت يف بنوك أرض الصراع كيف تسجل : قال
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  .كل األمكنة تنتقل املعلوماتوإىل  ..و خيرج مبواقيتهأفالبنك يسجل كل ما يدخل 
حبيث تسجل كل معلومام ليعاجل على  ..ميكن تطبيق مثل هذا مع املرضى ..أجل: قالوا
  .ضوئها
   ..شيء آخر له عالقة بالتدرج: قال
  ما هو؟: قالوا
وإذا أمكنه أن يعتاض عن املعاجلة  ..ذا أمكنه العالج بالغذاء، فال يعالج بالدواءإ: قال
اغ باجلوع أو الصوم أو النوم، مل يستفرغه، وكُلّ صحة أراد حفظها، حفظها باملثل أو باالستفر

  .ما هو أفضلُ منها، نقلها بالضدإىل  الشبه، وإن أراد نقلها
 ..فإن املريض يف هذا املستشفى يرتل قسم الربكة أوال ..وهلذا ..هذا صحيح: قال أحدهم
  .فإن مل جيد كل ذلك نزل مناسجها ..امث مصانعه ..مث مزراعها ..مث مطاعم الشفاء

  .هناك شيء آخر له عالقة ذا: قال
  ما هو؟: قالوا
فإن له يف ذلك منهجا خاصا رأيت أنه يتكون ، خمتلفة يف املريض إذا اجتمعت أمراض :قال

  .من ثالث خصال
  ؟فما أوالها: قالوا
  .نه يبدأ بالورمأن يكون برء اآلخر موقوفاً على برئه كالورم والقُرحة، فإ: قال
  فما الثانية؟: قالوا
  .أن يكون أحدهما سبباً لآلخر، كالسدة واحلُمى العفنة، فإنه يبدأ بإزالة السبب: قال
  فما الثالثة؟: قالوا
ومع هذا فال يغفُلُ  ..أن يكون أحدمها أهم من اآلخر، كاحلاد واملزمن، فيبدأ باحلاد: قال
والعرض، بدأ باملرض، إال أن يكون العرض أقوى كالقُولنج، وإذا اجتمع املرض  ..عن اآلخر

  . فيسكن الوجع أوالً، مث يعاجل السدة
   ..فكل ما ذكرته ينبغي تسجيله يف دستور األطباء ..بورك فيك: قالوا
الناصح مراعاا نرى أا تستحق  اذقلقد ذكرت عشرين أمرا حيتاج الطبيب احل: قال
  .التسجيل
  ما هي؟ف: قالوا
  النظر ىف نوع املرض من أى األمراض هو؟ :أوهلا: قال
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  والثانية؟: قالوا
  ؟النظر ىف سببه من أى شىء حدث، والعلَّةُ الفاعلةُ الىت كانت سبب حدوثه ما هى: قال
  ة؟الثالثو: قالوا
فإن كانت مقاومةً للمرض، ؟ قوة املريض، وهل هى مقاومة للمرض، أو أضعف منه: قال

  .عليه، تركها واملرض، ومل يحرك بالدواء ساكناًمستظهرة 
  ة؟الرابعو: قالوا
  ؟ أصلهإىل  لريدهمزاج البدن الطبيعى التعرف على نوع : قال
  ة؟اخلامسو: قالوا
  . املزاج احلادث على غري ارى الطبيعىالتعرف على : قال
  والسادسة؟: قالوا
  .فما يصلح للكبري ال حيصل للصغري ..فلكل سن عالجه اخلاص به ..سن املريض :قال
  ة؟السابعو: قالوا
  .وكيفية عالجه ..فإن هلا تأثريا كبريا يف التعرف على سبب مرضه ..اتهعاد: قال
  والثامنة؟: قالوا
  . الوقت احلاضر من فصول السنة وما يليق به: قال
  ؟التاسعو: قالوا
  .ب هلافإن لكل منطقة جوها املناس ..بلد املريض وتربته: قال
  والعاشرة؟: قالوا
  . حال اهلواء ىف وقت املرض: قال
  ؟عشر واحلادي: قالوا
  .النظر ىف الدواء املضاد لتلك العلَّة: قال
  ؟الثاىن عشرو: قالوا
  .النظر ىف قوة الدواء ودرجته، واملوازنة بينها وبني قوة املريض: قال
  ؟الثالث عشرو: قالوا
ك العلَّة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أال يكون كلُّ قصده إزالة تل: قال

أصعب منها، فمىت كان إزالتها ال يأمن معها حدوث علَّة أُخرى أصعب منها، أبقاها على حاهلا، 
وتلطيفها هو الواجب، وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه مىت عوجل بقطعه وحبسه خيف حدوث 
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  .ما هو أصعب منه
فكثري من األطباء  ..هذا من املواد اليت ينبغي التركيز عليها ..فيكبورك : قال أحدهم

  .يعاجلون علال بسيطة بأدوية تنشئ علال أخطر من اليت يريدون عالجها
  ؟الرابع عشرفما : قالوا
الدواء إال عند تعذُّرِه، إىل  أن يعالج باألسهل فاألسهل، فال ينتقلُ من العالج بالغذاء: قال
الدواء املركَّب إال عند تعذرِ الدواء البسيط، فمن حذق الطبيب عالجه باألغذية إىل  وال ينتقلُ

  .بدل األدوية، وباألدوية البسيطة بدل املركَّبة
  ؟اخلامس عشرفما : قالوا
فإن مل يمكن عالجها، حفظ ؟ أن ينظر ىف العلَّة، هل هى مما ميكن عالجها أو ال: قال

ه، وال حيمرمتناعته وحوإن أمكن عالجها، نظر هل ميكن  ..لُه الطمع على عالج ال يفيد شيئاًص
فإن مل  ..؟فإن علم أنه ال ميكن زوالُها، نظر هل ميكن ختفيفُها وتقليلُها أم ال ..؟زوالُها أم ال

ميكن تقليلُها، ورأى أنَّ غاية اإلمكان إيقافُها وقطع زيادا، قصد بالعالج ذلك، وأعان القوة، 
  .املادةوأضعف 
  ؟السادس عشرفما : قالوا
إىل  أال يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإذا متَّ نضجه، بادر: قال
  .استفراغه
  ؟السابع عشرفما : قالوا
أن يكون له خبرة باعتالل القلوب واألرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم ىف عالج : قال

وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود، والطبيب إذا كان عارفاً األبدان، فإنَّ انفعال البدن 
بأمراض القلب والروح وعالجهما، كان هو الطبيب الكاملَ، والذى ال خبرة له بذلك وإن كان 

  .حاذقاً ىف عالج الطبيعة وأحوالِ البدن نصف طبيب
قُواه بالصدقة، وفعل وكلُّ طبيب ال يداوى العليل، بتفقُّد قلبه وصالحه، وتقوية روحه و

  . اخلري، واإلحسان، واإلقبال على اهللا والدار اآلخرة، فليس بطبيب، بل متطبب قاصر
إىل  ومن أعظم عالجات املرض فعلُ اخلري واإلحسان والذِّكر والدعاء، والتضرع واالبتهال

ألدوية الطبيعية، ولكن اهللا، والتوبة، وهلذه اُألمور تأثري ىف دفع العلل، وحصول الشفاء أعظم من ا
  .حبسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها ىف ذلك ونفعه

وقد رأيت يف أرض الصراع األطباء اجلفاة الذين يتعاملون مع  ..صدقت: قال أحدهم
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  اإلنسان طينا ال روح فيها 
  ؟الثامن عشرفأخربنا عن : قالوا
  ؟التلطف باملريض، والرفق به، كالتلطُّف بالصىب: قال
  ؟التاسع عشرف: قالوا
أن يستعمل أنواع العالجات الطبيعية واإلهلية، والعالج بالتخييل، فإنَّ لحذَّاق األطباء : قال

  .ىف التخييل أُموراً عجيبة ال يصل إليها الدواء، فالطبيب احلاذق يستعني على املرض بكل معني
  ؟العشرونف: قالوا
حفظ الصحة : ه وتدبريه دائراً على ستة أركانهو مالك أمر الطبيب  أن جيعل عالج: قال

املوجودة، ورد الصحة املفقودة حبسب اإلمكان، وإزالة العلَّة أو تقليلها حبسب اإلمكان، 
واحتمالُ أدىن املفسدتين إلزالة أعظمهما، وتفويت أدىن املصلحتين لتحصيل أعظمهما، فعلى 

، وكلُّ طبيب ال تكون هذه أخيته الىت يرجع إليها، فليس هذه اُألصول السـتة مدار العالج
  .بطبيب

  :استعمال كل الوسائل
  .فحدثنا عن الركن الثالث من أركان النصح: قالوا
فال ينبغي للطبيب أن يقصر يف استعمال أي وسيلة  ..لقد كفانا ابن القيم احلديث عنه: قال

  .عالجية ميكن أن تنهض باملريض
  .ات الطبيب حمدودةولكن قدر: قالوا
 ..فهناك أدوية الربكة ..ال بد من توفري هيئات أخرى تم بالصحة من غري األطباء: قال

  .وهناك املتومسون
  .نرى أن لفتح هذا الباب خطرا على صحة اتمع: قال أحدهم

  كيف؟: قالوا
ومسني وأخشى لو مسحنا للمت ..لقد رأيت يف أرض الصراع تالعب الرقاة بصحة الناس: قال

  .ذا لعاجلنا داء بأدواء
  .من يعاجلهم بغري األدوية العاديةإىل  ولكن الناس حيتاجون: قالوا
  .فلنضع من احللول ما نسد به ذرائع الفساد: قال

هذا هو الطمع إىل  فإن أكثر ما جير الناس ..نرى اشتراط الزهد يف املتومسني: قال أحدهم
  .يف األموال
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  .فهو أخطر من املال ..وال تنس اجلاه: قالوا
  ..حل هلذه املعضلة فال بد أن نفكر يف ..صدقتم: قال

ولكن حنذر من تالعب  ..فال نتعرض للحديث عنه ..نرى أن نترك هذا للواقع: قال آخر
  .املفسدين

فإن الفساد قد يسري من غفلة ويل األمر عن النقري  ..ال بد أن نضبط األمور ..ال: قال آخر
  .والقطمري
  .للشر من املنافذ ما يستحيل حصرهف ..بل قد يدخل الفساد من اخلري ..تمصدق: قلت
  .لعل اهللا يفتح علينا بسببك ما تدي به ..دليت بدلوك معناأفهال  ..نراك غريبا: قالوا
من مترنوا على الرقية الشرعية البديلة عن رقيا  )حصون الروح  (لقد رأيت يف : قلت
  .مفيمكن االستعانة  ..املشعوذين
  كيف؟: قالوا
وطب اجلسد وطب الروح ليعاجلوا الناس  ..يكونون تكوينا ممزوجا بني العلم والدين: قال

  .على أساس اجلمع بني األمرين
  .ولكن منافذ الفساد ..صدقت: قالوا
  .فلتتول أمرها ..لقد مسعت بوزارة احلزم: قلت
   ٢) عظم مما يزع بالقرآناهللا بسلطان أ١واهللا ما يزع (:عمر وقد قال  ..صدقت: قالوا

  :غرس األمل
  .فحدثنا عن غرس األمل: قالوا
منا كيف نتعامل مع لهذا الركن من أركان النصح، فقال وهو يعإىل  لقد أشار : قال
وهو يطيب بنفس  ،فإن ذلك ال يرد شيئا ،إذا دخلتم على املريض فنفسوا له يف األجل (:املرضى
   ٣) املريض

قال ـ ف وهي تتوجعـ  زار أم العالء االنصارية حلديث انه وقد روي يف ا: قال آخر
فإن مرض املسلم حيط اهللا به عنه خطاياه كما حيط عن الشجرة  ،بشري يا أم العالءأ (:هلا

   ) أوراقها يف اخلريف
                                                

 .٥/١٨٠:النهاية. يقال وزعه يزعه وزعا فهو وازع، إذا كفه ومنعه)  ١(
  .اخلطيب)  ٢(
 .غريب: وقال) ٢٠٨٧(رقم احلديث ) ٣٥(الترمذي كتاب الطب باب رقم )  ٣(
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  .لقد رأيت بعض األطباء يف أرض الصراع خيرب مريضه مبا حيطم روحه وجسده: قال آخر
  .الطبيب عن تيئيس املريض نذكر مادة تنهى هلذا ينبغي أن: قال آخر
ولكن املريض قد يضطر للتعرف على مرضه ليعرف كيف يتعامل معه ويف ذكره ما : قالوا

  .حيقق هذااخلطر
العالج  حسىن ..فيجمع بني احلسنيني ..هناك أساليب ميكن أن يتفادى ا الطبيب هذا: قال

  .وحسىن التنفيس
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  اخللق
، ، فرأيت الطيبة بادية على وجوه أهله)دساتري األطباء  (قسام دخلت القسم الرابع من أ

  .وكأن مجيع ما أنزل اهللا من مكارم األخالق قد صورت يف وجوههم وسلوكهم
  .ال بد أن حندد مقاييس أخالق الطبيب: قال أحدهم
ومبا أن الطبيب له عالقة  ..ولكن لكل حمل أخالقه املرتبطة به ..اخللق واحد: قال آخر

  .هلا عالقة ذا اوهم شديدو اإلحساس فإن وظيفته تستدعي أخالق، رضىبامل
   ..أرى أن أصول أخالق األطباء أربعة: قال آخر
  .ولكن ما هي هذه األصول األربعة اليت ترجع إليها أخالق األطباء ..نعلم ذلك: قالوا
  .لقد تأملت فوجدت أا تنحصر يف اإلخالص والرمحة والتواضع والرفق: قال

  :إلخالصا
  فما تريد باإلخالص؟: قالوا
اإلخالص هو األساس الذي يقام عليه كل بنيان، وأساس االحنراف هو فقدان : قال
  .كما أن أساس النجاح هو وجوده، اإلخالص
  .ولكنا نسأل عن كيفية ختلق الطبيب به ..ال نشك يف قيمة اإلخالص: قالوا
فال  ..األطباء أجشع من التجارفرأيت كثريا من  ..لقد كنت يف أرض الصراع: قال

  .يقصدون من عالجهم إال الطمع يف املال الذي ميتلئ به جيب املريض
  .فإن كان جيبه خاويا: قالوا
  .بل منهم من يصرفه كما تصرف الكالب ..أعرضوا عنه: قال
  .أجرة على عملهإىل  ولكن الطبيب حيتاج: قالوا
  .همهم املرضولكن مع ذلك ال يصح أن ندع الفقراء يلت: قال

إن فراغ جيوب الفقراء يف أرض الصراع حيول بينهم وبني التداوي الذي خيص : قال آخر
  ؟املترفني، فبعض العمليات عندهم تتطلب أمواال ضخمة تنوء ا كواهل األغنياء فكيف بالفقراء

  .ذلك ألم حولوا من الطب جتارة: قالوا
  وهل هو شيء غري التجارة؟: قلت
  .ن تصبح احلاجات األساسية للخلق جتارةال يصح أ: قال
  ؟أتقصد أن يداوي األطباء جمانا: قلت
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وفيهم الفقري وال قدرة له على ، فيهم الغين الذي يقدر على أن يدفع، الناس خمتلفون: قال
   ..الدفع

  .تقصد أن يقبض الطبيب من األغنياء حق خدمته، وال يقبض من الفقراء: قلت
  ؟منهم ما ليس عندهم هذا صحيح، فكيف يقبض: قال

لكأين بكم ال تعرفون هؤالء األطباء، إم ال يضعون مساعام على : ضحكت، وقلت
  .صدرك حىت يضعوها على جيبك

  أجيبك ينبئهم عن مرضك؟ ..كيف: قالوا
  .بل ينبئهم عن استحقاقك للعالج أو عدم استحقاقك ..ال: قلت
  أيتركونك للموت من أجل فراغ جيبك؟: قال
  .خيلون أنفسهم من املسؤولية هم: قلت
  فأين زكاة صناعتهم؟: قال
هذا إن بقي هلم النصاب الذي مل يأت عليه ما  ..يدفعون ربع العشر عند مرور احلول: قلت

  .يتطلبه الترف
  .هناك زكاة املال، وهناك زكاة الصناعة: قالوا
  .ال أعرف يف أبواب الزكاة ما يسمى بزكاة الصناعة: قلت
  أال تعرف أن زكاة العلم إنفاقه؟: قالوا
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من  :تعاىلبلى، فال يصح أن يكتم العلم، وقد قال : قلت

 مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتنيالْب
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه  :تعاىلوقال، )١٥٩:البقرة(للَّاعنونَا

يهِم ولَهم  يزكِّثَمناً قَليالً أُولَئك ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم إِلَّا النار وال يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة وال
يمأَل ذَابع)١٧٤:البقرة(  

 من كتم علماً يعلمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار (:الشريف قوله احلديث وقد ورد يف 
   ) إن من الصدقة أن تعني صانعاً أو تصنع ألخرق (:، وقد قال )

  أليس الطب علما من العلوم؟: قالوا
فلواله ما حفظت الصحة اليت هي األصل  ..يفةبل هو علم من العلوم الشر ..بلى: قلت
  .حلفظ الدين
  فكيف يكتمون ما حيفظ الصحة وال يبذلونه؟: قالوا
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  .ولكن كيف يصطادون املال إن بذلوا هذا النوع من العلم النفيس: قلت
وال أتصور طبيبا يقف أمام مريض  ..ال نتصور أبدا أن تصبح الصحة موضعا للتجارة: قالوا

  .ت، يتركه ملعاناته ألجل خلو جيبه من املالعلى شفا املو
  .هذا هو الواقع: قلت
اكتبوا كل ما يقينا من هذه االحنرافات  ..أما واقعنا، فمختلف متاما ..هذا هو واقعكم: قالوا

  .اليت وقع فيها أهل الصراع
  .أنا اقترح تأسيس مستشفيات للفقراء تغنيهم عن البخالء من األطباء: قال أحدهم

  مباذا نؤسسها؟ وكيف نؤسسها؟: قالوا
  .بأموال احملسنني، وزكاة األطباء: قال
  .تقصد أن نؤسس مستشفيات األوقاف: قالوا
فقد كانت املستشفيات ـ واليت كان يطلق  ..نعم، فتلك سنة السلف الصاحل : قال

أن أساس ومن املعلوم  ،من الظواهر البارزة يف تاريخ احلضارة اإلسالميةـ البيمارستانات عليها 
: وتعليماً للعاملني فيها، وبرزت أمساء عديدة يف هذا اال، مثل، وتطويراً، نشأا األوقاف بداية

البيمارستان العضدي ببغداد، والبيمارستان النوري يف دمشق، والبيمارستان املنصوري يف 
  .القاهرة، وبيمارستان مراكش، والبيمارستان املقتدري

 هذه البيمارستانات العناية الصحية وفق تنظيم مدهش لفت ويقدم للمرضى يف: قال آخر
وامللبس الذي يقدم للمرضى برزت ، والشرب، األكلإىل  فباإلضافة، انتباه كل من زارها

خدمات اجتماعية مصاحبة، ومن ذلك أنه مت ختصيص بعض البيمارستانات للفقراء دون 
الدين زنكي   البيمارستان الذي أنشأه نوراألغنياء، فيتم عالجهم دون مقابل، ومثل هذا كان يف 

ـ يرمحه اللَّه  ـ يف دمشق حيث متّ ختصيصه للفقراء دون األغنياء مما يؤكد اهلدف االجتماعي 
  .من إنشائه

كما طالت يد الرعاية االجتماعية هلذه البيمارستانات الفقراء يف منازهلم، فقد : قال آخر
إىل  ارستان الذي أنشأه على أن متتد الرعاية الصحيةنص السلطان قالوون يف كتاب وقفه البيم

الفقراء العاجزين ويصرف هلم ما حيتاجون من أدوية وأغذية، وقد بلغ عدد هذا الصنف من 
  .١املرضى الذين يزورهم األطباء يف بيوم يف فترة من الفترات أكثر من مائيت فقري

                                                
دراسة تارخيية وثائقية، دار النهضة ) هـ٩٢٣هـ  ـ ٦٤٨(أمني، األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر  حممد حممد  )١(

  .١٦٩م،ص١٩٨٠العربية، القاهرة، 
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بعض البيمارستانات رعاية املريض ومن األدوار االجتماعية اليت كانت تؤديها : قال آخر
إىل  حىت بعد خروجه، فيعطى ما يكفيه من معيشة حىت يباشر عمله الذي يتقوت منه، باإلضافة

كسوة، وهذا كان دارجاً يف البيمارستان املنصوري، ومتتد رعايتهم للمريض حىت بعد وفاته، فقد 
ه من تكفني من ميوت من يصرف الناظر ما تدعو احلاجة إلي ( نصت وثيقة الوقف على أن

، وحنوطه، ومثن كفنه، املرضى واملختلني من الرجال والنساء فيصرف ما حيتاج إليه برسم غسله
ويف ذلك . ١) على السنة النبوية واحلالة املرضية، ومواراته يف قربه، وحافر قربه، وأجرة غاسله

عموم الناس وغطى مجيع  يقول أحد الشعراء املعاصرين لذلك البيمارستان الذي مشلت خدماته
 :جوانب الرعاية

ــاعه   ــتانه واتســـــــ ــنس مارســـــــ   وال تـــــــ

   
  وتوســــــــعة األرزاق للحـــــــــول والشـــــــــهر 

    
ــه   ــه وكفاتــــ ــن قوامــــ ــه مــــ ــا فيــــ   ومــــ

   
ــر  ــاملعتفني ذوي الفقـــــــ ــم بـــــــ   ورفقهـــــــ

    
ــازه  ــن جهـــــ ــور حســـــ ــت املقبـــــ   فللميـــــ

   
  وللحـــــــي رفـــــــق يف عـــــــالج ويف جـــــــرب

    
عليه يف جمال الرعاية االجتماعية  يذكر مصطفى السباعي عن غريب ما اطلع: قال آخر

والنفسية للمريض أنه وجد وقف خمصص ريعه لتوظيف اثنني ميران باملارستان يومياً فيتحدثان 
جبانب املريض حديثاً خافتاً ليسمعه املريض عن امحرار وجهه وبريق عينيه مبا يوحي له بتحسن 

  .رعة شفائه، وهذا له أثره الفعال يف نفسية املريض وس٢حالته الصحية
                                                

، املؤسسة العربية )موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية(سعيد عاشور، املؤسسات االجتماعية يف احلضارة العربية يف   )١(
  .٣٥٣-٣٤٩، ص٣٤٢م، ص١٩٨٧للدراسات والنشر، بريوت، 

  .٢٠٧مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، الكويت، ص  )٢(
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واستكماالً حللقات الرعاية االجتماعية للمرضى جند أن الواقفني قد نصوا على أن : قال آخر
أصحاب الوظائف الذين يعملون يف املدارس اليت أوقفوها حني إصابتهم بأمراض خطرية أو 

  .١معدية فإم جيري عليهم رزقهم طوال فترة عزهلم عن الطالب حىت يشفوا أو يتوفاهم اللَّه
وهذا ميثل نظاماً للضمان االجتماعي، وقد يعد أساساً لنظام التأمينات االجتماعية أو نظام 
التقاعد يف وقتنا املعاصر، كما أنه ميثل قمة اإلحساس مبتطلبات الرعاية االجتماعية ألفراد اتمع، 

  .وتلمس حقيقي ملواطن االحتياج لديهم
  :الرمحة
  اء من الرمحة؟فما يتعلق بدساتري األطب: قالوا
  .فبالرمحة يعاجل الطبيب ..ال يصح أن خيلو قلب الطبيب من الرمحة: قال

  .فلها عالقة ذا الباب ..هناك مسألة مهمة إن رأيتم أن نبت فيها هنا: قال آخر
  ؟وما هي: قالوا
  .فرأيتهم يتصارعون فيما يسمى بالقتل الرحيم ..أرض الصراعإىل  ذهبت: قال
  وما رأوأ؟: قالوا
وسأعرضها عليكم يف هذا  ..وقد نقلت صورة ملا رأيت ..احلديث عن ذلك طويل: قال

  .الرائي
التفتت اجلماعة حنو جهاز كذلك اجلهاز الذي رأيته يف حصون اجلسد، والذي يعمل بتقنية 

لقد كانت الصورة واضحة، وكأن أعيننا هي اليت انتقلت ال الصورة هي اليت  ..قوس قزح
  .حضرت

: ٢ع من الناس جمتمعني كما يف الربملانات اليت عهدناها، قال رئيس اجللسةظهرت صورة مج
   ..وهو ما يسمى بالقتل الرحيم ..جلستنا اليوم تتمحور حول موضوع مهم أرجو أن نبت فيه

هل نرمحهم من  ..هل من حق الطبيب احلكم باإلعدام على املريض امليئوس من شفائه؟ف
وفر عليهم وعلى أسرهم نل ه ..وتون بشكل إنساين رحيم؟هل جنعلهم مي ..؟عذاب بال اية

هل نرحيهم من آالم اإلبر  ..؟املعذبة استمرار نزيف املعاناة النفسية واملعنوية واملادية بال أمل
                                                

  .١٧٧دراسة تارخيية وثائقية، ص) هـ٩٢٣هـ  ـ ٦٤٨(حممد حممد أمني، األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر   )١(
موسوعة اإلعجاز العلمي يف نسانية أم دعوة شيطانية؟؟، الدكتور حممد السقا عيد، هل هو رغبة إ" القتل الرحيم : انظر)  ٢(

  .القرآن والسنة
 .السنة الرابعة عشرة ١٩٩٢يوليو  ٦٩٤يف عددها رقم " زهرة اخلليج " جملة : وانظر
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خنلع تلك الوصالت اليت تربطهم حبياة هي يف احلقيقة هل  ..؟روسة يف أوردم ليالً واراًغامل
معجزة إهلية تدفع النبض من … نتمسك بأمل جمهول  مأ… ك هل نفعل ذل ..؟حياة ومهية

هل من حق اإلنسان امليئوس من شفائه أن يظل حىت  ..؟جديد يف اجلسد الكائن يف سكون
هل تفرض علينا  ..حىت وحنن نعلم أنه عالج بال جدوى؟… الدقيقة األخري حتت العالج 

  ؟ اً على قيد احلياةأو حياً ميت… اإلنسانية أن نبقي إنساناً ميتاً حياً 
جتمع مؤمتر االحتاد الدويل جلراحي املخ واألعصاب اوقد  ..أنا من اهلند: قال أحدهم

آالف طبيب على اختاذ  وكانوا أربعة ..م وأمجع أعضاؤه ١٩٨٩أكتوبر  ١٣-٨بنيودهلى من 
لطبيب لوىف املرحلة األخرية حيق  ..يف حاالت األمراض غري القابلة للشفاءقرار ينص على أنه 

بعد مناقشة واضحة وقرار من املريض أو أقرب أقاربه أن حيد تدخله من هذا العالج بشكله 
  . قدر اإلمكان لنوعية احلياة اليت تقترب من ايتهاإىل  املناسب

من الواجب العناية باملريض وقد نص أيضا على أنه ، كنت معه يف هذا املؤمتر: قال آخر
  . ولكن بطريقة تسمح للمريض باحملافظة على كرامته ..هايةالذي على حافة املوت حىت الن

آالف طبيب من خمتلف دول أربعة القرار الذي وافق عليه وكان  ..كنت معهم: قال آخر
  . ريض الذي أصبح ميئوساً من شفائهاملحق الطبيب يف إيقاف عالج أن من العامل على 
   )اليوتانيجا  (لقد أبدعنا يف بالدنا : قال آخر

  ؟)اليوتانيجا  (وما : واقال
   )القتل يأساً من الشفاء  (أو  )القتل من أجل الرمحة  (تستطيعون تسميته : قال
  .وضح ما تريد: قالوا
بالفعل وهناك دول متارس  ..قضية متفجرة يف أكثر من دولة يف كل أحناء العاملهذه : قال

القوانني اليت تنظم ممارسة هذا ولكنها حىت اآلن مل تصدر التشريعات و ..ظاهرة القتل الرحيم
  . العمل

  .اآلن مل نفهم ما تريدإىل  :قالوا
حدي االت إنشرت  ١٩٩١مارس عام يف  ..سأضرب لكم مثاال يوضح لكم هذا: قال

 (الطبية األمريكية واقعة حول هذا املوضوع أشارت الكثري من اجلدل وفيها يروي الطبيب 
وقررت أال تتناول زاليت كانت مصابة بسرطان حاد يف الدم  )دياين ( حالة املريضة )تيموثي كيل 

ونظراً القتناعه بأن دياين  ..واليت وصفها هلا الطبيب املعاجل ،جرعة الدواء الكيميائي املخصص هلا
فقد وصف هلا الطبيب احملاليل الكيميائية اليت ساعدا على ، قد اختذت بالفعل القرار احلكيم
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  . التخلص من حياا
  .وصف هلا ما يقتلها: لواقا
بتهمة  )كيل  (وىف يوليو يف نفس العامل رفضت هيئة احمللفني إدانة الطبيب  ..أجل: قال

   .مساعدة املريض على االنتحار
وهى استفتاء والية واشنطن على مشروع قانون يبيح ممارسة )  ١١٩املبادرة ( مث جاءت 

  . ييد هلذه الفكرة يف الواليات املتحدةليصبح أكرب دليل على تزايد التأ ،القتل الرحيم
  فهل جيد هذا تأييدا شعبيا عندكم؟: قالوا
جاك  يب املتقاعدبكان الط ١٩٩٠ففي عام  ..ر األمر على ذلكصومل يقت ..أجل: قال

سيدة ، وهي كينعوركاتاب حديث العناوين الرئيسية يف الصحف عندما ساعد جانيت إدكيز
 ..يف مدينة ميتشجان باستخدام آلة االنتحار اليت اخترعها مصابة مبرض عضال على االنتحار

  . واليت من خالهلا يستطيع املريض حقن نفسه مبادة سامة من خالل أنبوبة خاصة
ساعد الطبيب كيفور اثنني من مرضاه على االنتحار أيضاً يف  ١٩٩١وىف سبتمرب عام 
  . ملساعد مرضاة على االنتحار ها أي قوانني حدية متنع تدخل الطبيبيميتشجان اليت ليس لد

 Finalاملخرج األخري  (نشرت مجعية هيملوك كتاب ديري مهفري  ١٩١٩وىف أبريل 
Exit ( ويقدم بيانياً كامالً باألقراص اليت يستطيع  ،الذي يصف أكثر من طريقة لالنتحار

تب مبيعاً الشخص تناوهلا لالنتحار وعددها، وسرعان ما أصبح هذا الكتاب يف مقدمة أكثر الك
  .يف الواليات املتحدة األمريكية

وقد امتدح مؤيدو الكتاب مضمون الكتاب واعتربوه مادة قيمة ملساعدة املرضي امليئوس من 
  . خاصة املصابني باإليدز الذين خيشون فقد السيطرة على أنفسهم وعدم كيفية موم ..شفائهم

إىل  قوةبألمراض العصبية دفع أصحاب اقد يانتشار الكتاب على هذا النحو بل إن 
  . االنتحار

يعطي املريض حماليل فعندنا  ..ولنا طرقنا اخلاصة بالقتل الرحيم ..أنا من هولندا: قال آخر
دقيقة  ٣٠وهذه العقاقري تصيب املريض بغيبوبة عميقة ال إفاقة منها خالل  ..به ةدف قتله رمح

  . على أن تضع حداً حلياته يف غضون عدة ساعات
، وصدرت عن أطباء )الليثمامنيا(وثيقة خاصة بـ وقد أصدرنا  ..أنا من بلده: خرقال آ

جيب عدم منح املريض أي عقاقري خاصة وهي تنص على أنه  ..اجلمعية اهلولندية امللكية لألدوية
يجب أن يواجه بإعطاء املريض املزيد من فاحتمال للتقيؤ وإن حصل  ..باهللوسة أو التشنجات
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  . العقاقري
عاماً مضت قبل أن تصبح اليوتاجنيا عمالً مقبوالً يف النظام الطيب اهلولندي  ٢٠ذ حنو ومن

في ف ..كان املريض الذي يطلب تطبيق اليوثانيي عليه خياطر مبواجهة موت أقل راحة وكرامة
إصابة إىل  ذلك الوقت كان األطباء الذين يشعرون باألسي لوضع حد آلالم املرضي يلجئون

نقص السكر من خالل حقن جبرعات مضاعفة من األنسولني وحقنه بعقاقري أخري املريض بنسبه 
  . تساعد على إصابة نوبة قلبية، وأحياناً كانوا خينقون املرضي بالوسائد

رق يف غيبوبة غأما اآلن فيتم ختيري املريض بني حقن بعقار سام حتت اجللد حىت ي: قال آخر
ارختاء العضالت من أجل شل عمل اجلهاز التنفسي كاملة يعقبها حقن آخر مبواد تساعد على 

عالوة على طرق أخري يتم خالهلا قتل املريض امليئوس من شفائه على عدة مراحل تستغرق عدة 
  .ساعات من خالل عقاقري سامة أيضاً

فيصبح األطباء  ..وخنشى أن خيرج األمر على السيطرة ..واألمر يزداد شدة: قال آخر
املريض هو ومل يعد ، الطبيبوخاصة إذا أصبح األمر بيد  ..م أطباءمنفذي إعدام أكثر منه

فإن ذلك سيفتح الباب أمام ممارسات غري مشروعة ال أول هلا وال آخر وقد  ..صاحب القرار
وليس بعيداً عن األذهان جتارة األعضاء اليت أصبحت رائجة عند الكثريين  ..يصعب وقفها

  . خاصة ذه التجارة اطرق لدرجة أنه ميكن التأكيد على أن هناك
لقد مسعتم ما حيصل يف : وقال، أغلق الرائي بعد أن بث وقائع هذه اجللسة، فقام املتحدث

  .وانظروا كيف تسدون ذرائع الفساد ..فاذكروا رأيكم، أرض الصراع
أو أن ، أول شيء ال أتصور أنكم ختالفونه هو أنه ال جيوز ألحد أن يقتل نفسه: قال أحدهم

  .كما يرى من مسعنا من املصارعني، يقتل نفسه يقرر أن
وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ  :يقول تعاىلوقد دلت النصوص املقدسة على هذا، فاهللا : قال آخر

   )٢٩من اآلية: النساء(اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً
من جبل من تردي  (:وقد دل احلديث الصريح الصحيح على هذا، فقد قال : قال آخر

فقتل نفسه فهو يف نار جهنم يتردى فيها خالداً خملداً أبداً، ومن حتسي مساً فقتل نفسه فسمه يف 
يده يتحساه يف النار خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ ا يف بطنه يف 

      ١) نار جهنم خالداً أبدا

                                                
 .البخاري)  ١(
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   ١) فسه بشيء عذب به يوم القيامةمن قتل ن (:ويف حديث آخر قال : قال آخر
كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ   (:قال ، ويف حديث آخر: قال آخر

عبدي بادرين بنفسه حرمت عليه : سكيناً حنر ا يده فما رقأ الدم حىت مات، قال اللّه عز وجلّ
  ٢) اجلنة

املريض لنفسه سواء بالفعل أو حرمة قتل : املادة األوىل املتعلقة ذا إذن هي: قال آخر
  .بالقرار

  .فال نظن أن هناك من خيالف يف هذا ..أجل: قالوا
بقيت مسألة االستمرار يف العالج من مرض ميئوس منه، هل جيب على : قال أحدهم

مع العلم أن قطع  ..؟أم جيوز قطع العالج يف حال اليأس، الطبيب واملريض االستمرار يف العالج
  .املوتإىل  حمالةالعالج يؤدي ال 
فإن مل يتحقق  ..أرى أن املقصد من العالج هو حصول الشفاء أو تسكني األمل: قال آخر
  .فال جدوى من العالج ..أحد الغرضني
  ما تقصد؟: قالوا
ولكنه يظل ـ مع  ..أي أن هذا الشخص إن كان يستعمل الدواء ليبقي بصيص احلياة: قال

  .ف العالجذلك ـ يعاين، فأرى أنه ال حرج يف وق
  .هذه مسألة خطرية ال ميكن البت فيها إال بفتوى الفقهاء: قالوا
إىل  وهي تدل على عدم جلوئهم، أظن أن هناك نصوصا وردت عن السلف يف هذا: قال

وهي تدل على أن القصد هو الشفاء أو تسكني األمل مع  ..الطبيب إذا يئسوا من الشفاء
   ..االستمرار يف احلياة

 ملا مرض عبد اللَّه بن مسعود منها أنه  ..قرأت نصوصا كثرية عن هذالقد : قال آخر
: قال. رمحة اللَّه: فما تشتهي؟ قال: قال. ذنويب: ما تشتكي؟ قال: عاده عثمان بن عفان فقال
: ال حاجة يل فيه قال: أال آمر لك بعطاء؟ قال: قال. الطبيب أمرضين: أال آمر لك بطبيب؟ قال

ختشى على بنايت الفقر؟ إين أمرت بنايت أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، إين أ: قال. يكون لبناتك
   ٣)من قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً (:يقول مسعت رسول اللَّه 

                                                
  .البخاري ومسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
 ه، ومل أره يف شيء من األصول، وذكره أبو القاسم األصبهاين يف كتابه بغري إسنادذكره رزين يف جامع «:قال املنذري)  ٣(

  .٢/٢٩٤: الترغيب والترهيب» 
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 ..ومن جهة أخرى، فإن هذا املريض سيجعل نفسه وأهله يف معاناة مستمرة: قال آخر
وا والدم إلجراء عملية يف اخلارج لدي احلال ـ أرسوأعرف أن بعضهم ـ وكانوا فقراء حمدو
ولكنها ما إن وصلت،  ..املرض ميئوسا منه نوكا، بأموال ضخمة، وقد كانت عجوزا مسنة

  .وأجريت هلا العملية حىت لفظت أنفاسها األخرية
ولو  ..فلو أن هؤالء تركوا والدم متوت جبانبهم كان أفضل هلم وهلا ..صدقت: قال آخر

أهل احلاجة لكان إىل  ك األموال الكثرية اليت ذهبت جليوب املستشفيات اخلاصة ذهبتأن تل
  .أجنح هلم مجيعا
فالعالج الواجب هو ما حقق مقصد الشرع من  ..أظن أننا نتفق على هذه النقطة: قال آخر

قدر واألفضل للمريض هو االستسالم ل ..أما ما ال طائل وراءه إال التعب فال حاجة له ..التداوي
   ..اهللا باملوت

ال بد من سد ذرائع الفساد اليت قد يتخذها البعض لقتل مريضه قتل ..ولكن: قال آخر
  .الرمحة الذي يتصوره

مع أن ذلك العذاب الذي يعانيه  ..هم يتصورون أن الرمحة يف ختلصه من العذاب: قال آخر
ل ذنوبه تغفر يف تلك الدقائق ولع، يطهره من ذنوبه تعاىلألن اهللا  ..يف تلك اللحظات من الرمحة

  .اليت متتلئ أملا
   ١) موت الفجأة أخذة أسف (أن    وهلذا أخرب : قال آخر
  .٢يتعوذ من موت الفجأة وكان يعجبه أن ميرض قبل أن ميوت كان وهلذا : قال آخر
أن  :وقد روت عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ..أن للموت سكرات وهلذا أخرب : قال آخر
كانت بني يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح ما   رسول اهللا
يف الرفيق  (:مث نصب يديه فجعل يقول،)ال إله إال اهللا إن للموت سكرات  (:يقولووجهه،

   ٣)مالت يده واألعلى حىت قبض
د قال وق ..ويف هذه السكرات رمحة ال ينبغي أن نتسبب يف حرمان املريض منها: قال آخر

بعد الذي رأيت من شدة موت  .ما أغبط أحداً ون موت (:عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ
 ١وإنه لبني حاقنيت، مات رسول اهللا  :وقالت ـ رضي اهللا عنها ـ ..٤) رسول اهللا 

                                                
  .عن عبيد ابن خالد. ٣١١٠أبو داود كتاب اجلنائز باب موت الفجأة رقم )  ١(
  .عن أيب أمامةالطرباين يف الكبري )  ٢(
  .البخاري)  ٣(
 .  الترمذي)  ٤(
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   ) ، فال أكره شدة املوت ألحد أبداً بعد النيب ٢وذاقنيت 
وهو ، دخلت علَى النيب  :قال ابن مسعود وقد روي يف احلديث عن : قال آخر
جل إين أوعك كما يوعك أ (:قال، يا رسول اللَّه إنك توعك وعكا شديدا: يوعك فقلت
أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه  (:قال ) ذلك أن لك أجرين (:قلت، ) رجالن منكم

  ٣) ط الشجرة ورقهاشوكة فما فوقها إال كفر اللَّه ا سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما حت: أذى
فلنتحدث عن نقطة مهمة اختلف فيها بعض أهل  ..ما دمنا قد بتتنا يف هذا: قال آخر

  .الصراع
  وما هي؟: قالوا
ولكنهم مرتبطون بأجهزة متدهم حبياة صورية ال معىن  ..هناك مرضى يف عداد املوتى: قال

جتول هي يف نفس الوقت و ..مع العلم أن تكاليف هذه األجهزة ضخمة ال ميكن حتملها ..هلا
  .دون استفادة الغري منها

  .هذه املسألة مثل اليت قبلها: قالوا
  ؟ !هاز عن العمل نوعا من قتل املريضولكن أال يعترب وقف اجل: قال

فهناك احلياة  ..ففرقوا بني جمموعة صور للحياة ..لقد حتدث الفقهاء عن هذا: قال أحدهم
احلياة (: بدرالدين الزركشي احلياة املستقرة بقولهرة، وقد عرف املستقرة، وهناك احلياة غري املستق

املستقرة هي أن تكون الروح يف اجلسد ومعها احلركة االختيارية دون االضطرارية كما لو كان 
وأما ، إنسان، وأخرج اجلاين أو حيوان مفترس حشوته وأباا، الجيب القصاص يف هذه احلالة

   ٤) يبقى معها إبصار وال نطق وال حركة اختيارية حياة عيش املذبوح فهي اليت ال
) أي اين عليه(وإن أاه  (:اية احملتاجفقد نص يف ، قال الرمليمبثل ذلك و: قال آخر

حركة مذبوح بأن مل يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار، وهي املستقرة اليت يبقى إىل  رجل
حالة إىل   جىن عليه اآلخر، فاألول قاتل ألنه صيرهمعها اإلدراك ويقطع مبوته بعد يوم أو أيام، مث

   ٥) عطي حكم األموات مطلقاً ويعزر الثاين هلتكه حرمة ميتأاملوت، ومن مث 

                                                                                                                                 
  . الترقوةواحللقاملطمئن بني)  ١(
  .ما تناوله الذقن من الصدر: الذاقنة: نقره الذقنوقال  اخلطايب )  ٢(
  .البخاري ومسلم)  ٣(
 . ٢/١٠٥املنشور يف القواعد ج: بدر الدين الزركشي)  ٤(
علماء املسلمني،  اية احلياة اإلنسانية يف ضوء اجتهادات: حممد نعيم ياسني.د :وانظر، ١٦، ١٥/ ٧اية احملتاج ج: الرملي)٥(

  .٦٦٠-٦٣٥ص ٢ج ٣ندوة احلياة اإلنسانية الكويت واملنشورة أيضا يف جملة جممع الفقه اإلسالمي جملد 
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أم اعتربوا فقدان اإلحساس واحلركة إىل  يشريفهذا الذي نص عليه الفقهاء : قال آخر
رحلة املوت، وأن احلركة مإىل  االختيارية عالمات تورث غلبة الظن بوصول اين عليه

االضطرارية الصادرة من اين عليه ال تعطي غلبة الظن ببقاء الروح يف اجلسد إذا كانت وحدها، 
ومل تقترن بأي نوع من اإلحساس أو احلركة االختيارية وإال جلعلوا القصاص من نصيب اجلاين 

  .الثاين، إذ يكون فعله القاتل وارداً على جسد فيه روح
 ..اعتبار حركة املذبوحعليه من عدم أمجع الفقهاء وميكن االستدالل هلذا مبا : قال آخر

لو أن حيوانا مفترسا أو شخصا قام باالعتداء على آخر وأفقده النطق واإلبصار وهلذا ف
فإن  ،مث جاء آخر فأجهز عليه، واإلحساس واإلدراك ومل يبق منه إال ما يسمى حركة املذبوح

فمهما كان قلبه ينبض وهو يتنفس .. ا يعزر الثاين النتهاكه حرمة امليتالقاتل هو األول، وإمن
  .ويتحرك إال أن هذه احلركات اضطرارية فال حيكم له فيها حبياة

موت عمر على  فقد استدل السلف ، وقد دلت النصوص على هذا اإلمجاع: قال آخر
 أن الطبيب سقى عمر ب أن الطعنة كانت نافذة  لبناً فخرج اللنب من اجلرح، ومعىن ذلك

ورغم أن عمر . األمعاء أو املعدة، ومثل تلك احلالة ال تعيش يف ذلك الزمانإىل  حىت وصلت
  .اعترب يف عداد األمواته كان يتكلم ويعهد وبقي ثالثة أيام على ذلك إال أن

أن الشخص يعترب ميتا إذا تبينت فيه على  ١قرر بعض الفقهاء املعاصرينقد ل: قال آخر
 ..إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه:حدى عالمتنيإ

إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال ائيا، وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا أو 
  .التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل

ركبة على الشخص، وإن كان بعض األعضاء ويف هذه احلالة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش امل
  .اليزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة

وقد وافق امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة : قال آخر
على رفع أجهزة اإلنعاش وإيقافها مىت تبني بالفحوصات الطبية املؤكدة من ) هـ١٤٠٨(املكرمة 
  .صني بأن هذا الشخص قد مات دماغياقبل املخت

  ؟أميكن االستفادة من أعضاء هذا الذي حكم عليه باملوت: قال آخر
إنقاذ مئات املرضى الذين يعانون من فشل ائي ألعضائهم وذا ميكن  ..أجل: قال آخر
  .وبالتايل إنقاذهم ،احليوية اهلامة

                                                
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ -األردن  -جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة املنعقدة يف عمان )  ١(
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سباقة يف هذا اال حيث مت أن تكون  ١بعض الدول اإلسالميةوقد استطاعت : قال آخر
صماما  ٨٤قلباً و ٦٤كلية من متوفني دماغياً كما مت زرع  ٧٣١م زرع ١٩٩٥حىت اية عام 

  .كبدا وثالث حاالت زرع بنكرياس وحاليت زرع رئة ٩٤قلبيا و
  :التواضع
  فما تريد بالتواضع؟: قالوا
ينقضي دونه  فرأيت من عجائب كرب األطباء ما ..لقد كنت يف أرض الصراع: قال
  .العجب
  ؟كيف يتعامل املريض مع طبيب مستكرب ..؟ويتكرب، أطبيب ..عجبا: قالوا
  .لقد رأيت من املرضى من يرتج عليه إذا وقف أمام الطبيب: قال
  فما ترى من عالج هلذا؟: قالوا
أرى أن يتصرف الطبيب بكل ما يزيح اهليبة منه من نفس املريض حىت يستطيع أن : قال

  .لهيصف له حا
وال أرى ما يفعله كثري من األطباء من االنقباض عن املرضى حبجة حفظ : قال آخر

  .أعظم الناس هيبة مع أنه كان أعظم الناس تواضعا فقد كان  ..هيبتهم
  :الرفق
  فما تريد بالرفق؟: قالوا
 :عن أيب رمثة قالد ورد يف احلديث قعلى هذا اخللق، ف لقد نص رسول اهللا : قال

، )دعين أعاجله فإين طبيب (:، فقال٢فرأى أيب الذي بظهره يب على رسول اللّه دخلت مع أ
اهللا  (:فقال، علة كون اهللا هو الطبيب احلقيقي وقد ذكر  ..٣) اللّه الطبيب  (:فقال 

   ) الطَّبِيب، بل أنت رجلٌ رفيق، طَبِيبها الذي خلقها
  .إن شئتم قرأا لكم ..ق ذالقد قرأت نصوصا مجيلة البن احلاج تتعل: قال آخر 

  .وسيذكرها لكم ..فها هو ابن احلاج ..ال حاجة ألن تقرأها: قال آخر
عند مباشرته ملريضه يتعني عليه أن يؤنسه ببشاشة من آداب املريض أنه : قال ابن احلاج

                                                
  .اململكة العربية السعوديةهي )  ١(
  .تئاً فظنه سلعة تولدت من الفضالتخامت النبوة وكان ناوهو )  ٢(
  .حسن غريب: الترمذي والنسائي خمتصرا ومطوال وقال الترمذي)  ٣(
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ن وينبغي للطيب أن يكو ..وطالقة وجه ويهون عليه ما هو فيه من املرض اقتداء بالسنة املطهرة
أمينا على أسرار املرضى فال يطلع إال إذا علم أن املريض مل يأذن له يف ذلك إال بقصد استجالب 

وينبغي أال يقعد مع الطبيب غريه ملن هو مباشر للمريض  ..خواطراالخوان أومن يتربك بدعائه
  . وعامل حبال مرضه بشرط أن ال يستحى املريض أن يذكر مرضه حبضرته

ربه يب حني جلوسه عند املريض أن يتأىن عليه بعد سؤاله حىت خيالطعلى كد ما آومن  
ن املريض رمبا تعذر عليه اإلخبار حباله جلهله به أو تأثره بقوة ويعيد عليه السؤال أل، املريض حباله

  .أمله
  فهل انتقدت األطباء؟ ..د كثريا من أهل عصرك يف املدخلقأراك تنت: قلت
ال ميهلون املريض حىت يفرغ من هم  ..عن منكرهموكيف أرضى  ..كيف ال أنقدهم: قال
واحلال أن املريض مل يفرغ  ..ن الطيب جييب أو يكتبإبل عندما يشرع يف ذلك ف ،ذكر حاله

   ..من ذكر حاله
  .يزعم بعضهم أن ذلك من قوة املعرفة واحلذق وكثرة الدراية بالصناعة: قلت
داب السنة املطهرة فكيف ا يف حاالت فالعجلة لغري الطبيب قبيحة ملخالفتها آل ..ال: قال
فلعل آخره ينقض  أوله أو  ،آخرهإىل  فيتعني على الطبيب أن يسمع كالم املريض ..الطيب
لرمبا يغلط املريض يف ذكر حاله أو  يعجز عن التعبريعنه، فإذا تأىن الطيب وأعاد عليه و ..بعضه

ن أصل الطب واملقصود منه هو معرفة فإن الغلط يف هذا خطر أل ..السؤال برفق أمن من الغلط
  . فإذا عرف سلمت مداواته غالبا ،املرض

  وهل هناك ناحية أخرى تتعلق بالرفق؟: قالوا
بل يسأل من خيدم  ،ينبغي للطيب أن ال يقتصر على سؤال املريض وحده ..أجل: قال

  . املريض إذ رمبا يعرف عن املريض أكثر مما يعرفه هو
  .فقد ال يعرف املريض كيف يعرب عن مرضه ..ةهذه ناحية مهم: قالوا
وينبغي للطيب أن يعرف حال املريض يف حال صحته يف مزاجه ومرباه وأقليمه وما : قال

وإذا تعذر عليه ذلك  ..سواء بالسؤال من املريض أو ممن يلوذ به ،أعتاده من األطعمة واألدوية
  .ويطبه مبقتضى حاهلما ،فليسأل عن والدي املريض

  هل هناك ناحية أخرى تتعلق ذا؟ف: قالوا
ن كان مليا أعطاه من األدوية ما إف ..ينبغي للطبيب أن ينظر يف حال املريض ..أجل: قال

  . يليق حباله، وان كان فقريا أعطاه ما تصل إليه قدرته من غري كلفة وال مشقة
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  فهل هناك ناحية أخرى تتعلق ذا؟: قالوا
الناس عنده على أصناف فصنف يأخذ منه، وصنف ال ينبغي للطبيب أن يكون  ..أجل: قال

فالصنف األول    ..م شيئا من األدوية أعطى هلم ما ينفقونه فيهيأخذ منه، وصنف إذا وصف هل
فال يأخذ  ،والصنف الثاين العلماء والصلحاء املستورون يف حال دنياهم .. دنياهيفمن له سعة 

لث الفقراء الذين ال يقدرون على  كفايتهم يف والصنف الثا ..ن يكون حمتاجاأمنهم شيئا إال 
  . هم مثن ما يصفه هلم إن كان يف سعةيفهؤالء يعط ،حال الصحة
  .التحلي اإىل  فكل هذه أخالق حيتاج الطبيب ..فلنسجل كل ما ذكره ابن احلاج: قالوا
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  مصانع الشفاءا ـ ثالث
من فضل اهللا على عباده بتيسري خرجت من مزارع الشفاء بالقناعات الكثرية اليت امتألت ا 

األجل الذي أراده اهللا النتهاء الوظيفة، والتسريح إىل  أنواع الدواء اليت ترمم ما يصلح أجسادهم
  .لتقاعدعلى ا من اخلدمة، واإلحالة

فدخلت، فوجدت كثرة كثرية من  ..)مصانع الشفاء  (فجأة الحت يل الفتة كتب عليها 
  .عن شغل غريه كل واحد يف شغل خيتلف ..الناس

فجاءين  ..السؤال عن سر هؤالء ووظيفتهم، وعالقتهم باملصانعإىل  أحسست باحلاجة
   ..هذه مصانع الشفاء: معلمي من غري أن أجهد نفسي بالبحث عنه، وقال

  وما يعملون؟ ..ولكين أستغرب هلؤالء ..قرأت ذلك: قلت
  .هؤالء يبحثون يف صنع ما يشفي اخللق من آالمهم: قال
ومل  ..لقد علمت بأن أهل كل هذا املستشفى يعتقدون أن الدواء أنزل من السماء :قلت

فكيف يستقيم هذا املصنع  ..ما نصنعه من األدية مسوما بل رأيتهم يسمون ..تصنعه يد اإلنسان
  ؟ !أم تراهم ختلوا عنها ..مع مبادئهم
  .هم مبادئهمومل تف، ولكنك أنت الذي مل تفهمهم ..هم مل يتخلوا عنها ..ال: قال
  فما يقصدون؟: قلت
 ..إن ما محلته من بذور اخلطأ اليت استوحيتها من كلمام ستصحح لك يف هذا القسم: قال

  .فقد وضعوا فيه قسما مرتبطا بالضوابط الشرعية الستخدام األدوية املصنعة
  أتكون زياريت هلذا القسم مرتبطة ذا فقط؟: قلت
وهلذا  ..وأدويتها غري أدويتكم ..ختتلف عن مصانعكمفمصانع هذا املستشفى  ..أجل: قال

  .ستمر ـ فقط ـ على ما يبني لكم األحكام املرتبطة بأدويتكم
  كسائر ما رأيت؟ ..أهي أربعة: قلت
مل يأذن الذي  فال حيل صنع الدواء  ..فهي قاعة الشرعية، أما القاعة األوىل ..أجل: قال

  .الشرع يف صنعه
  والثانية؟: قلت
استعمال هذا النوع من  اوهي القاعة اليت تبني ألحوال اليت جيوز فيه ..ة الضرورةقاع: قال
  .األدوية

  والثالثة؟: قلت
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وهي القاعة اليت تتم فيها املوازنة بني املصاحل واملفاسد املنجرة عن  ..قاعة املوازنة: قال
  .صناعة األدوية

  ؟والرابعة: قلت
ث فيها عن بدائل األدوية املصنوعة مبا هو أقل وهي القاعة اليت يبح ..قاعة البدائل: قال

  .خطرا وأجدى نفعا
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  ـ الشرعية ١
القاعة األوىل املرتبطة بقيد الشرعية، فوجدا بشكل مسجد مجيل جيلس فيه إىل  سرت

إىل  وقد كان املنظر مجيال أغراين بالدخول، واالنضمام ..الفقهاء يف حلق خمتلفة ومعهم األطباء
  .حلقة من احللقات

 ..بعباده أنه مل جيعل دواءهم فيما حرم عليهم تعاىلمن رمحة اهللا : حتدث أحدهم، فقال
  .الدواءإىل  والداء ال يوصل ..الطيبإىل  فاخلبيث ال يؤدي
احملرمات على إىل  لقد وقف الورعون املوقف الصحيح من أول خطوة حني نظروا: قال آخر

يسأله بعض الناس عن ، سليل بيت النبوة جعفر الصادق أا علل ال أدوية، فهذا اإلمام 
 (:ال يوافقين قال: قال ،)املاء الذي جعل اهللا منه كل شيء حي؟ منا مينعك م (:لهاخلمر، فيقول 

ال  :؟ قال)٦٩من اآلية: النحل(فيه شفَاٌء للناسِ  :فما مينعك من العسل الذي قال اهللا فيه
 (:قال. ال يوافقين: بت منه حلمك واشتد عظمك؟ قالفما مينعك من اللنب الذي ن :قال. أجده

   ) ركمال واهللا ال آ ..تريد أن آمرك بشرب اخلمر
 ،ما أحببت أن أنظر إليه وال أمشه (:فقال، عن الدواء يعجن باخلمر وسئل : قال آخر

   )؟فكيف أتداوى به
باء تناول طخري وصف له بعض األىف مرضه األ أنهومما يذكر عن ابن النفيس : قال آخر
فأيب ان يتناول شيئا من  ،إذ كانت علته تناسب أن يتداوي ا على ما زعموا ،شيء من اخلمر

   )وىف باطين شيء من اخلمر  ..ال ألقي اهللا تعاىل (:ذلك وقال
فقد ورد يف  ..بل هو من الورع الواجب ..وهذا ليس من الورع املستحب: قال آخر

وجعلَ ، إنَّ اَهللا أَنزلَ الداَء والدواء (:رمات، فقد قال النصوص ما يبني حرمة التداوي باحمل
   ١)موال تداووا بِالْمحر، فَتداووا، لكُلِّ داٍء دواًء
من  (:فقال ، بعدم وجود داوء يف احملرمات بل ورد يف احلديث إخبار النيب : قال آخر

فإن اهللا تعاىل مل جيعل يف شيء مما  ،مما حرم اهللاشيء إىل  فال يفزعن ،أصابه شيء من األدواء
   ٢) حرمه شفاء

                                                
  .أبو داود)  ١(
إنَّ اَهللا لَم يجعلْ شفَاَءكُم فيما حرم:»  عن ابن مسعود ، وقد ورد موقوفا أبو نعيم يف الطب  عن ابن سريين مرسال)  ٢(

  .ي وغريهوهو يف البخار»  عليكم



 ٢٣٦

إمنا أصنعها  :عن اخلمر، فنهاه، أو كَرِه أن يصنعها، فقال وسأل بعضهم النيب : قال آخر
عن طارق بن سويد حديث آخر وىف  ..١)إنه لَيس بِدواٍء ولكنه داٌء  (:فقال ، للدواء

، ) ال (:يا رسول اهللا ؛ إنَّ بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها، قال :تقل :احلضرمى؛ قال
ه، قلتا : فراجعتفقال ، ستشفى للمريضنإن:) اٌءد هنلَكفَاٍء وبِش سلَي كإنَّ ذَل (   
إنها داٌء  (:فقال، سئل عن اخلمر يجعل ىف الدواء ويف حديث آخر أنه : قال آخر

   ٢) يست بِالدواِءولَ
  :مضار احلرام
 ..من كون اخلمر داء ال دواء فيه وسأخربكم مبا يوافق ما أخرب به  ..أنا طبيب: قال آخر

رئيس وهو الدكتور أوبري لويس فهذا  ..وسأنقل لكم ما يقوله من ال يفرق بني احلالل واحلرام
إن الكحول  (:٣مرجع طيب بريطاين ىف أكرب وأشهريقول قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن 

وجيده حتت يده كل من يريد  ،هو السم الوحيد املرخص بتداوله على نطاق واسع يف العامل كله
اضطراب إىل  ويؤدي هو ،وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب الشخصية ..أن يهرب من مشاكله

   )) Psycho-pathic Anomaly(الشخصية ومرضها 
اهليجان أو إىل  إما حدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤديإن جرعة وا (:مث يقول

فيتعرضون ) ch Alcoholics( أما شاربو اخلمر املزمنون  ..الغيبوبةإىل  وقد تؤدي ،اخلمود
   )للتحلل األخالقي الكامل مع اجلنون 

 ..رسول اهللا بل على زمن  ..قد كان األطباء يزعمون يف األزمنة الغابرةل: قال أحدهم
  .أن للخمر بعض املنافع الطبيةحىت كثريا من عوام عصرنا بل 

الكتشافات العلمية بطلت اتقدمت وملا  ..تلك أوهام كثرية وقعوا فيها بسب اجلهل: قال
عنها هو احلق الذي ال ريب  وأن كالم الصادق املصدوق  ،أوهامجمرد تلك املزاعم وتبني أا 

  .فيه وال التباس
يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ  :كر أن للخمر منافع، فقالذ تعاىلولكن اهللا : قلت

فقد أثبت  ..)٢١٩من اآلية: البقرة( فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما 
  .كثر من املنافعأن املضار أولكنه أخرب ب ..املنافع

                                                
  .مسلم)  ١(
  .أبو داود، والترمذى)  ٢(
  .الطبعة العاشرة -مرجع برايس الطيب)  ٣(
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اليت ذكرها القرآن الكرمي هي حبسب ما يتومهه الذين كانوا نافع اخلمر م ..صدقت: قال
ولكنها طامة كربى على اتمع  ،هي إما منافع مادية ملن يبيع اخلمر ويتجر ايقولون بإباحتها، و

  . .وخسارة مادية أية خسارة
وقد  ،هيةمثل االعتقاد بأن اخلمر تفـتح الش ..وإما منافع طبية وصناعية وأغلبها موهوم

واستخدمها اليونان والرومان والفرس  ،استخدمت اخلمر كفاتح للشهية منذ أقدم العصور
) Apenibf(يستخدمها األوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون وتدعى بل  ..والعرب وتفننوا فيها

  .. اإليطاليونومثلهم  ..للشهية، وعادم أن ال يشربوا صعب األطعمة إال النبيذ ةأي فاحت
فريق عظمهم ويسلمهم ذلك للموت ، فكثري من الناس تسد شهيتهم ..فهذه منفعة: تقل
  .احملقق

فتزيد من إفراز حامض  ،تفتح الشهية أول األمرفهي  ..تكذب على أصحاااخلمر : قال
وتعقب تلك املنفعة املوهومة  ..ولكنها بعد فترة تسبب التهاب املعدة ..)Hcl(املعدة كلور املاء 
وفقدان الشهية والقيء املتكرر وآخرها  ة،أوهلا التهابات املعد ،اقب وبيلة وخيمةمضرات وعو
  .سرطان املريء

وخاصة للذين يسكنون  ..ومن املنافع اليت يذكرها بعض قومي محايتهم من الربد: قلت
  .املناطق الباردة

يسمح طلبوا منه أن ، والنيب إىل  حضرموتمن وقد جاء وفد اليمن ووفد  ..كذبوا: قال
 أن ديلم احلمريي سأل النيب  يفقد رو ..ذلك فأىب، هلم بشرب اخلمر حبجة أن بالدهم باردة

وإنا نتخذ من هذا القمح نتقوى به ، يا رسول اهللا إنا بأرض باردة نعاجل فيها عمال شديدا: فقال
 )بوه فاجتن (:قال، نعم: قال، )هل يسكر؟  (:قال رسول اهللا ف ،رد بالدنابو ،على أعمالنا

  ١) فإن مل يتركوه فقاتلوهم (:قال، إن الناس غري تاركيه: الق
  وما موقف العلم من هذا؟: قلت
  ؟أال يكفيك ما أخرب نبيك : قال
   ..وتعرف قومي ..أنت من قومي: قلت
ذلك الدفء ليخرب بأن جاء الطب احلديث بعد هذه احلادثة بألف وأربعمائة عام لقد : قال

يشعر املرء ف، وخاصة تلك اليت حتت اجللد ،ر توسع األوعية الدمويةفاخلم ..اليس إال ومه
 ،كما حيصل يف أعياد امليالد يف أوروبا وأمريكا حيث يسكر كثري من الناس، بالدفء الكاذب

                                                
  .أبو داود)  ١(
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وهم ينعمون  ،فيموتون من الربد، ويبقى بعضهم يف الشوارع واحلدائق يتعرضون للربد القارس
  .باإلحساس الكاذب بالدفء

من املنافع اليت يعتقدها قومي تأثريها الصحي على مرضى القلب، وقد مسعت من  :قلت
لو أخربه الطبيب بأنه ال جيد ما يدفع به أنه وكاد ميوت فعلم  ،من أصابته أزمة قلبية (:يقول

   )فإنه جيوز له شربه  ،اخلطر سوى شرب مقدار معني من اخلمر
خلمر ال توسع الشرايني التاجية املغذية فإن ا ..وهم قاتلبل هو ، هذا خطأ فاحش: قال
  .وإمنا تضيقها ،كما كان موهوما من قبل ،للقلب

  هذا من املعلوم عند العامة بالضرورة؟ ..كيف ذلك: قلت
ترسيب الدهنيات والكوليسترول إن اخلمر تسبب يف  ..؟!ومىت يؤخذ العلم عن العامة: قال
 ..وخاصة مع التدخني ،والذحبة الصدريةوبذلك تساعد على تسبب جلطات القلب  ،يف جوفها

بترسيب الدهنيات ) أي اخلمر(األوىل  ،يف انسداد الشرايني التاجية انفكلتا املادتني تسامه
  .والثانية بانقباض الشرايني وتضييق جمراها ،والكوليسترول

  ؟ !..ولكن ..:قلت
فهي  ..له دواء  جتعل منها داء للقلب ال للخمر خاصية أخرىليس ذلك فقط، بل إن : قال

  .)Toxic Cordionyopathy(تصيب عضلة القلب بالتسمم 
  .إن من قومي من يذكروا عالجا للبواسري: قلت
 اخلمر تسبب البواسري ويجها وذلك، وما دروا أن ١األزمنة الغابرة يفذلك قد كان : قال

سطة تليف الكبد وازدياد بواوإما  ..مباشرة بسبب االحتقان ومتدد األوعية الدموية يف الشرجإما 
  .ضغط الدم يف الوريد البايب

  :خبث احلرام
بل إن احلرام حيوي ما هو  ..ضارمواألمر ال يتوقف على ما حيمله احلرام من : قال أحدهم
  .أخطر من ذلك

  خطر من ذلك؟أما هو وهل هناك : قالوا
أىب فعن ، واء اخلبيثمسى الدواء احملرم الد وهلذا ورد يف احلديث أن النيب  ..اخلبث: قال

                                                
وقد وصف له دواء من نبيذ ال يريد  ،عن رجل به مرض البواسري الشديد اإلمام الصادق سأل أحدهم وقد روي أن )  ١(

  .ألنه حرام وأن اهللا مل جيعل يف شيء مما حرمه دواء وال شفاء: قال ومل؟: قيل. ال وال جرعة: به اللذة بل يريد الدواء فقال
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  .١عنِ الدواِء اخلَبِيث ى رسول اهللا  :قال، هريرة 
  وما يف اخلبيث من املعاين؟: قالوا
بل إنه يؤثر  ..فيتوقف تأثريه عليها، أال تعلمون أن الدواء ليس جمرد مواد تدخل اجلسم: قال

  ؟  !من جهات أخرى ال نعرفها
  كيف ذلك؟: قالوا
إذا  ..وهي ممحوقة الربكة ..بل حرم اخلبائث ..٢برمحته مل حيرم الطيبات ىلتعاإن اهللا : قال

  .بل ترتله لتمأله باألسقام ..نزلت اجلسم مل ترتله لتداويه
  .ولكن الربكة شيء معنوي: قال آخر

فذكر يل سرا يف عدم صحة ، لقد التقيت ابن القيم ..إن هلا تأثريا حسيا قويا ..ال: قال
  .االستشفاء ا

  فما ذكر لك؟: لواقا
وما جعل اهللا فيه ، واعتقاد منفعته، إنَّ شرطَ الشفاء بالدواء تلقِّيه بالقبول (:لقد قال يل: قال

واملبارك من الناس أينما كان هو ، وأنفع األشياِء أبركُها، فإنَّ النافع هو املبارك، من بركة الشفاء
د املسلم حترمي هذه العين مما يحولُ بينه وبني اعتقاد ومعلوم أنَّ اعتقا، الذى ينتفَع به حيث حلَّ

، بل كلَّما كان العبد أعظم إمياناً، وتلقِّى طبعه هلا بالقبول، وبني حسن ظنه ا، بركتها ومنفعتها
كانت داًء له ، فإذا تناوهلا ىف هذه احلال، وطبعه أكره شىء هلا، كان أكره هلا وأسوأ اعتقاداً فيها

فال ، وهذا يناىف اإلميان، وسوُء الظن والكراهةُ هلا باحملبة، إال أن يزولَ اعتقاد اخلُبث فيها ال دواء
    ٣)يتناوهلا املؤمن قَطُّ إال على وجه داء

 ..بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعتهنتفاع فإن شرط اال ..صدق ابن القيم: قال أحدهم
  ).Plucebo effect(تأثري ومسى هذا ال ..وهذا كالم يعرفه األطباء

  فحدثنا عن هذا؟: قالوا
اختالف تأثري الدواء الواحد يف فقد رأوا  ..هذاإىل  تتجهاحلديثة األحباث الطبية إن : قال

خيتلف ذلك التأثري ولو  ،فبينما يؤثر الدواء يف جمتمع بعينه بطريقة خاصة ،اتمعات املختلفة
  .آخرإىل  واء خيتلف من شخصبل إن تأثري الد ..يسريا يف جمتمع آخر

                                                
  .الترمذي وغريه)  ١(
فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات  :'الطيبات على بعض األمم من باب العقوبة، كما قال  'لقد حرم اهللا )  ٢(

نع مهدبِصو ملَه لَّترياً أُحكَث بِيلِ اللَّهس)١٦٠:النساء ( 
 .١٢٤: الطب النبوي)  ٣(



 ٢٤٠

تلقى املريض الدواء بالقبول فإن والعامل النفسي أحدها،  ..وقد ذكروا لذلك عوامل عديدة
مل  ،واعتقاد مضرته ،وإن كان تلقيه له بسوء الظن فيه، ولو نوع شفاء، حصل لهواعتقد منفعته 

  .حيصل له نوع شفاء بل رمبا حصل له نوع ضرر
يث أو املأكل أو املشرب اخلبيث يف النسل فهو باب جديد من أبواب أما تأثري الدواء اخلب

وهو عقار  ،)Thaludomude(وقد كثر الكالم فيه بعد اكتشاف عقار الثاليدوميد  ..الطب
وخرج األطفال بدون  ،فلما أعطى للحوامل تشوهت األجنة ،مهديء خال من املضاعفات

  . أطراف
، حيث اكتشفت هذا الدواء ، أملانيايفوخاصة  ،وثارت قضايا أمام احملاكم يف أوروبا

  .ولكن الشركة اليت أنتجته أفلست لفرط ما دفعت من غرامات وتعويضات ،وسحب الدواء
  فما ترى من تفسري لذلك؟: قلت
ال  (:فقال ـ وهو يذكر االثار اخلبيثة للدواء اخلبيث ـ، لقد ذكر ذلك ابن القيم: قال

بيعة والروح صفة اخلبث ألن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء جيوز أن يتخذ دواء وهو يكسب الط
وهلذا حرم ، فكيف إذا كان خبيثا ذاته، فإذا كانت كيفيته أكسب الطبيعة منه خبثا، انفعاال بينا

ملا تكتسب النفس من هيئة اخلبث ، اهللا سبحانه على عباده األغذية واألشربة واملالبس اخلبيثة
   ١)وصفته

  .فحدثنا بأسلوبك أنت، فهو أكثر إقناعا ..يعرب بأسلوب عصرهابن القيم : قلت
إن األغذية واألشربة ..مسألة مهمة كثري ما يغفلها قومكإىل  لقد أشار ابن القيم: قال

مواد لبناء إىل  أو ،طاقة حترك اجلسم ووقود للعقل والقلبإىل  تتحول بعد اهلضم واالمتصاص إما
  .صاحل األنسجة وإبدال التالف منها جبديد

  .وقد رأيت تفاصيله يف حصون اجلسد ..أعلم هذا: قلت
طاقة بينما تتحول املواد إىل  وحنن نعرف اآلن أن املواد النشوية والدهنية تتحول: قال
 Krebs(ويقع ذلك ضمن عمليات كيماوية معقدة فدورة كريب  ،خاليا وأنسجةإىل  الربوتينية

cyde (وية البالغة التعقيد اليت حتول سكر الدم يف مثال هي جمموعة من العمليات الكيما
  .طاقة خمزونة عرب ما يقرب من أربعني عملية كيماويةإىل  ميتوكوندريا اخلاليا

اهلامة لبناء اخلاليا  وتتحول ضمن دورة كريب وخارجها جمموعة من األمحاض األمينية
  .مينية هذهفاملواد الربوتينية ليست إال جمموعة ضخمة من األمحاض األ، واألنسجة

                                                
 . ١٢٤: الطب النبوي)  ١(
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حمرك لعضلة يدك أو عضلة قلبك أو إىل  وهكذا ترى أن ما تأكله أو تشربه يتحول بالتايل
أو جيري يف  ،نفس تلك العضلة يف اليد أو اللسان أو القلبإىل  أو يتحول ،قادح لزناد فكرك

 أو حيوانا منويا خيرج من ،عروقك مع دمك مكونا الكريات احلمراء أو البيضاء أو الصفائح
أفال يدخل يف تركيب جسمك وتكوين فكرك بعد هذا ما تأكله أو تشربه من  ..صلبك وترائبك

  .اخلبائث كاخلمر وحلم اخلرتير وغريها مما حرمها اهللا؟ بل إا لكذلك
  :ضرورة مقبولة

  .فإين أريد أن أبث إليكم شيئا ال أرى أنكم ختالفوين فيه ..إن اقتنعتم ذا: قال أحدهم
  .ن حقا فلن خنالفكإن كا: قالوا
  .ولكنه قد يصطدم مع مل يفقه دقائق الشريعة ..حق إن شاء اهللا هو: قال
  .فللحق من النور ما يطفئ ظلمة كل باطل، وال تعبأ مبن خيالفك ..قل قولك: قالوا
ولكن  ..وأنه يستوي يف ذلك القليل والكثري ..لقد اتفقنا على أن شرب اخلمر حرام: قال

 ،مسكرة يستخدم يف بعض املصاحل اليت ال عالقة هلا بعلة التحرمي يف اخلمرالكحول، وهو مادة 
  .واليت هي اإلسكار

فصف لنا ما يستخدم فيه لنرى وجه اجلواز أو  ..احلكم يدور مع علته وجودا وعدما: قالوا
  .غريه

وكمادة منشفة للرطوبة أ ،يف الصناعة كحافظ لبعض املوادهو اآلن يستخدم : قال
)Dehydrating Agent(، وكمذيب لبعض املواد القلوية والدهنية أ)Solvent(..  أنه كما

 ..كمذيب لبعض األدوية اليت ال تذوب إال يف الكحولأو  ،يستخدم يف الطب كمطهر للجلد
  .ويستخدم بكثرة يف صنع الروائح والعطور ..كما يستخدم كمذيب للمواد العطرية

فوجدت فيه كالما فيه الداللة على إباحة مثل هذا  لقد كنت أقرأ مغين احملتاج،: قال أحدهم
  .النوع من االستعمال

  فما قال؟: قالوا
إن التداوي باخلمر حرام إذا كانت صرفا غري ممزوجة بشيء آخر تستهلك  (:لقد قال: قال

فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به  ،أما الترياق املعجون ا وحنوه مما تستهلك فيه، فيه
وكذا جيوز ، فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية وبول ..من الطاهرات التداوي

 ،التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به
   )وبشرط أن يكون القدر املستعمل قليال ال يسكر 
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  فما فهمت من هذا النص؟: قالوا
ال يكون هناك دواء آخر أوهلا أن : تعمال مثل هذالقد ذكر ثالثة شروط جلواز اس: قال

أن والثالث  ..ذلك طبيب مسلم عدلعلى يدل والثاين أن  ..خاليا من الكحول ينفع لتلك احلالة
  .يكون القدر املستعمل قليال ال يسكر

  فهل ترى انطباق هذه الشروط على ما ذكر؟: قالوا
ثل هذا لنرى وجه استعمال الكحول ذلك يستدعي استقراء األدوية اليت تستعمل م: قال
  .فيها

  .لقد حاولت حماولة مثل هذه: قال أحدهم
  فما وجدت؟: قالوا
إما : فوجدا على قسمني، األدوية املوجودة اليت ا شيء من الكحولإىل  لقد نظرت: قال

ت ، وال يتحقق ذلك يف الوقوال بد إلذابتها من الكحول، مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية
وإمنا إلعطاء  ،فمواد يضاف إليها شيء يسري من الكحول ال لضرورةوأما الثانية،  ..الراهن بغريه

  .الغرب عليهومذاقا تعود  ،الشراب نكهة خاصة
يف وصف  ىوالبد للطبيب املسلم أن يترو ..ال شك يف حرمة هذا النوع الثاين: قالوا

  .ذلك سبيالإىل  تطاعوليتجنبها ما اس ،األدوية اليت ا شيء من الكحول
  .والنوع األول: قلت
 ..واستغنينا عن اخلبيث بكل أشكاله، فقد وجدنا حال لذلك ..أما حنن أهل السالم: قالوا

  .فال جيد إال الصادقون ..فستجدون ..أما أنتم فاحبثوا بصدق
لقد حضرت مؤمترا إسالميا وفد إليه العلماء والصاحلون، وقد نقلت صورة : قال أحدهم

  .فأرجوا أن تنظروا إليها ..وقائع التوصيات اليت خرجوا اعن 
فإذا مبجلس من االس اليت رأيت مثلها بني  ..الرائي الذي أشار إليه حبركة خاصةإىل  التفتنا

ال حرج شرعا من فوجدنا أنه ، لقد حبثت مع جمموعيت: وهم يتحدثون، قال أحدهم، ١قومي
  .قاتل للجراثيمألنه واألدوات أاجلروح و أاستخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد 

اليت يستخدم الكحول  ماء الكولونيامثل استعمال الروائح العطرية ورأينا ـ كذلك ـ أن 
                                                

وذلك مبشاركة األزهر الشريف وجممع الفقه ، الندوة الفقهية الطبية الثامنة، رؤية اسالمية لبعض املشاكل الصحية)  ١(
 ٢٤-٢٢درية ووزارة الصحة بدولة الكويت، وذلك يف الفترة من اإلسالمي جبدة واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية باإلسكن

وقد ساهم يف أعمال الندوة مجع من كبار الفقهاء  ١٩٩٥من شهر مايو  ٢٤-٢٢هـ الذي يوافقه ١٤١٥من شهر ذي احلجة 
  . واألطباء والصيادلة والعلماء من علوم إنسانية أخرى
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ال  فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكرميات اليت يدخل الكحول فيها
  .عليها ما ينطبق على اخلمر من احلرمةينطبق 

حيرم تناوهلا، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه إنه ف ،ملا كان الكحول مادة مسكرةو: رقال آخ
وال سيما أدوية األطفال واحلوامل،  ،املسلمون من تصنيع أدوية ال يدخل الكحول يف تركيبها
ويدخل يف تركيبها نسبة ضئيلة من  ،فإنه ال مانع شرعا من تناول األدوية اليت تصنع حاليا

احلفظ، أو إذابة بعض املواد الدوائية اليت ال تذوب يف املاء مع عدم استعمال  الكحول، لغرض
  . الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث ال يتوافر بديل عن تلك األدوية

املواد الغذائية اليت حتتوي على نسبة من اخلمور مهما تكن ضئيلة، وال سيما أما : قال آخر
اآليس كرمي، من  والتة  وبعض أنواع املثلجاتالشائعة يف البالد الغربية، كبعض  الشوك

اعتبارا لألصل ، فإنه ال شك يف حرمة أكلهاوبعض املشروبات الغـازية، ، البوظةواجلياليت، و
  . ١الشرعي يف أن ما أسكر كثريه فقليله  حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص ا

مثل بعض ٢ ..شحم اخلرتير يف تركيبها املواد الغذائية اليت يدخلومثل ذلك : قال آخر
األجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكوالتة 
واآليس كرمي، هي حمرمة وال حيل أكلها مطلقا، اعتبارا إلمجاع أهل العلم على جناسة اخلرتير 

  . تناول هذه املوادإىل  وعدم حل أكله، والنتفاء االضطرار
اإلنسولني اخلرتيري املنشأ يباح ملرضى السكري التداوي به وقد رأينا أن : آخر قال

   .مع تكليف من جيتهد لالستعاضة عنه ..للضرورة بضوابطها الشرعية

                                                
لغذائية اليت يستعمل يف تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول إلذابة بعض املواد املواد اأن  «ومن التوصيات اليت خرجوا ا )  ١(

اليت ال تذوب باملاء من ملونات وحافظات وما إىل ذلك، جيوز تناوهلا لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول املضاف يف أثناء 
اجة، مع ما تبني لنا من خماطر مثل هذه ، ومل أر إدراجها ألنه ال شك يف كون ذلك من الشبهة، مع عدم احل» تصنيع الغذاء
 .األغذية املصنعة

 .فإنه يكفي خلبثه أن يكون مصدره حلم خرتير»  دون استحالة عينه «:وقد ذكروا قيدا هنا وددت لو حذفوه، وهو)  ٢(
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  ـ الضرورة ٢
القاعة الثانية، وهي القاعة اليت تبحث يف الضرورات املبيحة الستعمال األدوية إىل  سرت

وحياول أن يتعرف على وجه ، ني كل ميسك بشيء من األدويةالصناعية، فوجدت أهلها متفرق
  .الضرورة فيها
ال شك أنكم تعرفون غرابة هذه األدوية : جمموعة منهم، فسمعت أحدهم يقولإىل  تقدمت

ولكنها مع ذلك قد  ..على بنيان اإلنسان، فهي من طينة غري طينته، ومن شكل ال يالئم شكله
يا واليت مل جند هلا بعد عالجا كاف ..يت تعاين منها البشريةتصلح عالجا لكثري من األمراض ال

  .شافيا
 ..يف استعمال هذه األدوية ةولكن الذي ننكره هو املبالغات الكثري ..سلمنا هلذا: قال آخر

من أقراص وكبسوالت وسوائل بأنواعها املختلفة  العقاقري الكيمياويةيصف الطب املتداول ف
  .١ئيةكما يصف املواد الغذاوحقن، 

اجلراحية العملية وأثناء  ..اجلراحةإىل  األدوية يلجأوهو إذا ما فشل يف استخدام : قال آخر
يعطى املريض كميات أكرب من فتراه ، ال يكف هذا الطب عن هوسه ذه الكيميائيات، وبعدها

  . هذه األدوية
اجلديد من  فالتجار يتنافسون كل يوم يف صناعة ..وليس األمر قاصرا على هذا: قال آخر

  .وهم ال يفكرون إال يف العقاقري الكيميائية، األدوية
إال أن  عقم الكثري من هذه العقاقري يف عالج الكثري من احلاالت املرضيةومع : قال آخر

  .اهلوس يبقى مستمرا
فكم من  ..لقد الحظت يف أرض الصراع أنواع الغرر اليت يتعرض هلا املرضى: قال آخر

ملرض ما، وكأنه  ت البحوث وشركات األدوية والدوائر الطبية املختلفةصدر من مؤسسادواء ي
 ،ويبدأ األطباء بوصفه للمرض ،السوقإىل  بعد أن خيرجوإذا به  ..الذي يكسر كل علة قالتريا

ورمبا  ..ن هذا الدواء اجلديد ليس أفضل من سابقهأبفترة من الزمن يتبدد األمل ويكتشف الناس 
  .اًء بسبب اآلثار اجلانبية اليت خيلفهااكتشفوا أنه أكثر إيذ

   ..ال أظن أننا اجتمعنا ملناقشة هذا: قال آخر
مث نواحي  ..لقد جئنا ملناقشة خماطر األدوية لنبني األصل يف حكمها ..نعم: قال آخر

                                                
ل، كالعالج الطبيعي ال متثل إال جزءاً يسرياً جداً من العالج املتداويستعملها الطب احلديث، ولكنها هناك طرق عالجية )  ١(

  .من متارين ومساجات، وتعريض باإلشعاع، والكهرباء وغريها
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  .الضرورة يف استعماهلا
  فمن حضر لنا ما ميكن قوله يف هذا؟: قالوا

   :قرحةأدوية ال
حالة محوضة لعالج على نطاق واسع جمموعة أدوية تستعمل  لقد درست: قال أحدهم
  . اإلثين عشريووقرحة املعدة
  فما وجدت؟: قالوا
  .الكثري من املخاطر اليت حتتوي عليها هذه األدوية: قال
  .بت احلكم فيهإىل  فصل لنا ما حنتاج: قالوا
هي أهم أسباب  ال يعتقد أن التغذية اخلطأـ يف أرض الصراع ـ الطب املتداول إن : قال

أو عدم  ،عدوى من األسنان أو اللوزتني أو األمعاءإىل  السببيرجع حصول قرحة املعدة، وإمنا 
مبا أن حامض قد رأوا أنه و، حصول القرحةإىل  يدوصول الدم بشكل كاف مما يؤ

  . اهليدروكلوريك موجود بكثرة يف املعدة فإنه يبقي القرحة مفتوحة
  ج هذا؟فماذا اقترحوا لعال: قالوا
وإىل استعمال عقاقري ضد احلموضة، وأخرى  ،نظام غذائي قلويإىل  لقد قادهم هذا: قال

  . لتأخري إفراغ املعدة من الطعام، وثالثة لتقليل إفراز احلامض املعدي
  فما وجه اخلطر يف هذا؟: قالوا
ها ومن، األول القابلة لالمتصاص، نوعان من مضادات احلموضة، بصفة عامة، هناك: قال

امتصاص أي منهما يسبب حصول مستويات ، فاربونات الكالسيومكو ،بيكاربونات الصوديوم
  .والنتيجة ازدياد يف قلوية الدم واألنسجة ،عالية من أمالح الصوديوم والكالسيوم يف اجلسم

  فلم تشنع عليها؟ ..اآلن ال نرى هلذه األدوية أي خطرإىل  :قالوا
أعراضها الغثيان ربة املرضى الكثريين هلا رأيت أن من أهم فبعد دراستها وجت ..اصربوا: قال

ومن املمكن ترتفع مستويات  ،تلف الكلىإىل  مث من املمكن أن تؤدي ،والضعف والصداع
  .تكلس األنسجة واألعضاء الناعمةإىل  الكالسيوم يف الدم مما يؤدي

  .هذه خماطر عظيمة ال ينبغي التوقف يف حترمي ما يؤدي إليها: قالوا
ومنها هايدروكسيد  ،متصاصهي مضادات احلموضة غري القابلة لالو، النوع الثاين أما: قال
مما يدفع اجلسم الستخالصها من العظام،  ،مستويات الفوسفات يف الدمفإنه يقلل ، األملنيوم

درجة جتعل حصول الكسور إىل  يصبح العظم فاقداً للملحبل  ..ضعف العظاموهذا يسهم يف 
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  .سهلة نسبياً
على الرغم من اعتباره ـ كما أنه من املمكن  ..احتمال اإلصابة باإلمساكذلك إىل  إضافة

  .وهو مادة سامة إذا ما كان مستواه عاليا، أن يذوب رافعاً نسبة األملنيومـ غري قابل لالمتصاص 
غ اليت تؤخر من إفرا خاطراملفما  ..ال شك يف املخاطر اليت حيملها مثل هذا الدواء: قالوا

  ؟املعدة من الطعام
وحالة املاء األزرق يف  ،احتباس البول، ولكن األخطر ،من آثارها اجلانبية األقل شيوعا: قال
انسداد كامل للفتحة البوابية عند هؤالء الذين عندهم حصول املمكن أنه من كما  ، العني

  .ال جيوز وصفه ملن لديه قرح يف املريءوهلذا ، إنسداد جزئي
  ؟ية اليت توصف لتقليل إفراز احلامض املعديألدووا: قالوا
من آثارها البسيطة اليت من املمكن أن حتدث اإلسهال و ..منها السميتدين والرانيتدين: قال

كما مت تسجيل حاالت نادرة من العقم، وانعدام  ..وآالم العضالت والدوار والطفح اجللدي
ثار أخرى حصلت بسبب بعض اخلواص آإىل  ، باإلضافةاملنوية من السائل املنوي واناتاحلي

ذلك سجلت حاالت التهاب البنكرياس والتهاب إىل  فةاباإلض ..اهلرمونية اجلنسية يف السميتدين
  .الكلى معه أيضاً

  فهل من بدائل عنها؟ ..لقد عرفنا املخاطر اليت حتويها مثل هذه األدوية: قالوا
ولكن الناس يأبون إال هذه  ..ارعههناك بدائل كثرية، متتلئ ا مطاعم الشفاء ومز: قال

  .الكيميائيات
  .فليفت الفقهاء حبرمة مثل هذه األدوية وعدم استعماهلا إال للضرورة القصوى: قالوا
  .هم خيافون: قال
  .إن الفقيه ال خياف إال اهللا ..؟!ممن: قالوا
 مأنت (:وهم يروون قوله  ..هم خيافون أن يرموا بالتخلف إن هم حتدثوا يف مثل هذا: قال

   )أعلم بأمور دنياكم 
  )ال ضرر وال ضرار  (:فليخربوهم أن يرووا معه  قوله : قالوا

  :الروماتزمأدوية 
حاالت الروماتزم وأمراض أما أنا، فقد حبثت يف األدوية اليت توصف لعالج : قال أحدهم

  .، فوجدت هلا من املخاطر ما سأصفه لكماملفاصل
  .اآلمنة األدويةوال نرى له من املخاطر، بل هو من  ..ألسربينامن األدوية املستعملة : قالوا
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 ..لوجع الرأس أو الربدوالقرص والقرصني ولكن ذلك يصح مع  ..نعم ذلك صحيح: قال
ال غم فإنه من املؤكد تقريبا أن يصاب املريض بآثار جانبية قوية  ٢.٤أما إذا زادت اجلرعة عن 

درجة خطرية يف إىل  فقدان الدمإىل  الرتيف الذي يؤديالقرح املعدية و منها ..شك يف خطورا
 ..والصمم ، بل درجة مساع رنني يف األذنإىل  تأثر السمعومنها  ..الغثيانومنها  ..ىبعض املرض

حصول الدوار الترحني عند تناول جرعات عالية من األسربين، وحىت ومن األمور العادية 
يض شديد احلساسية حبيث حيصل معه حالة احتباس ومن املمكن أن يصبح املر ..التشوش الذهين
ويف حاالت معينة قد حتصل حاالت دم مرضية نادرة  ..الطفح اجللديإىل  إضافة ،املاء يف اجلسم

  . كفقدان القدرة على إنتاج الصفائح الدموية
على أن هناك آثار أكثر خفاء هلذا العقار هي تدمري وزيادة إفراز فيتامني أَ وحامض 

ن هذين الفيتامينني ألحمزن حقا وهو أمر  ..ينيك وهو من جمموعة فيتامني ب املركبالبنتوث
يف العمليات املختلفة للجسم املساعدة على ويلعبان دوراًضرورياً يف ختفيف التهاب املفاصل، 

  . مقاومته املرض
  فما عالج كل هذه احلاالت اليت وصفت؟: قالوا
، مع ذلك ..نبية سوى التوقف عن تناول األسربينليس هناك أي حل هلذه اآلثار اجلا: قال

  . هذه اآلثار ما ال ميكن شفاؤه بعد ذلكفقد وجدت أن من 
  ولكن أمل يضعوا بدائل أخرى؟: قالوا
، قد حصل يل هذا يسبب نزف املعدة ـمثل األسرببن ـ وهو  ،هناك الفينلبيوتازون: قال
واليت كان هلا مضاعفات غري  ،احية كبريةحيث مل يتوقف الرتيف إالّ بإجراء عملية  جرشخصيا 

  .قابلة للتقومي
  له أثرين جانبيني نادرين وخطرينهذا، فإن إىل  باإلضافة
  ما مها؟: قالوا
 يدالدرجة اليت تؤإىل  يكون هذا، ىهذا العقار يسبب احتباس املاء، ويف بعض املرض: قال

 حيث يتوقف خناع العظام ،ض الدمخر فهو مرض من أمراأما األثر اخلطري اآل ..عجز القلبإىل 
فيترك  ،وهو ما يقلل املناعة الطبيعية للجسم ضد األمراض ،عن إنتاج كريات الدم البيضاء

  .املريض فريسة سهلة للعدوى
  ما نسبة ندرة هذا اخلطر؟: قالوا
من باملائة  ٤٠إىل  باملائة ٢٠هذه اآلثار اجلانبية تصيب ف، هو ليس نادرا ندرة حقيقية: قال
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  .ملرضى الذين يأخذون الفينلبيوتازونا
قرح املعدة والرتيف والغثيان واحتباس املاء وارتفاع العامة من آثاره اجلانبية أن إىل  باإلضافة

أما الطفح اجللدي وتضخم الغدة الدرقية يف أمراض الدم ..ضغط الدم والدوار الترحني واألرق
حدوث إىل  وعندما حيقن فإنه قد يؤدي ،ةاملميتة والتهاب الكلى فناًدرة ولكنها أكثر خطور

  . خراجات وتلف عصيب
  فهل هناك بدائل أخرى؟ ..هذه مسوم وليست أدوية: قالوا
، يف جمموعة العقاقري غري الستريويدية، من العقاقري اليت ميكن مقارنتها ذا العقار: قال

  .هااألندوميثاسني والنابروكسني والفنبوفن واألبوبروملن والسلنداك وغري
  أهذه عقاقري آمنة؟: قالوا
إىل  إضافة ..هلذه العقاقري آثار جانبية مشاة لتلك اليت يف الفينلبيوتازونبل  ..ال: قال
   .اختالطات الكبد والكليةو ،وبضمنها الربو ،احلساسية
 ..) ACTH ) ١الكورتزون وهورمون األدرينوكورتكوتروفكما بالك ال تذكر : قلت

الثاين هورمون واألول هورمون طبيعي تفرزه الغدة الكظرية، ف ..ات الطبيعيةوكالمها من اهلرمون
   .زيادة نسبة الكورتزون يف اجلسمكالمها ويعطى  ..طبيعي أيضاً تفرزه الغدة النخامية

هلذين العقارين على أساس أما الدواء الشايف من الروماتزم التصفيق مت لقد  ..أجل: قال
، بل أما يؤثران يف العالجفهما ال ، احلقيقة ليسا عالجاً شافياما يف ولكنه ..والتهاب املفاصل

  .حيجزان ما يسبب املرض عن املريض
  ؟ !وهل احلياة إال أيام وساعات ..رج يف أن ينعم املريض ببعض الراحةحال : قلت
بالراحة وزوال اآلالم حينها ، يشعر املريض قصريةال يدوم إال فترة ذلك التأثري : قال

قد تكون بالساعات و ..نتكاسة بعد مدة قصريةيستتبعها من الكآبة، مث حتصل االما إىل  إلضافةبا
  .أسوأ مما كان عليهإىل  ليعود املريض
  آلثار اجلانبية هلذه العقاقري؟افما : قالوا
ويعتقد بعض  ..ثار اجلانبية هلذين العقارين زيادة إمكانية التعرض لشلل األطفالمن اآل: قال
 ،فإا من املمكن أن تسبب ضعف عظام املريض ،اء أنه إذا ما استعملت بشكل غري دقيقاألطب

وقد سجلت حاالت تأثر كبري لفقرات  ..الكسورإىل  بسبب تقليل األمالح منها مما يؤدي
كل ذلك بسبب نقص حاد يف الكالسيوم و، العمود الفقري بعد االستعمال الطويل للكورتيزون

                                                
 .لتحفيز الغدة الكظرية إلفراز الكورتيزون يعطى)  ١(
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   .بسبب الكورتيزون كما يعتقد األطباء، والفسفور والنتروجني
من أخطار الكورتيزون فتقول بعضها بأنه يشل دفاعات اجلسم حتذر االت الطبية بل إن 

الطبيعية ضد العدوى، وأنه قد يسبب أعرضاً مضرة يف حاالت السل وانفصام الشخصية 
تقدم املرض عن الطبيب كما أنه، ورمبا كان أسوأ من اجلميع، يغطي  ..والسكري وقرحة املعدة

  . واملريض حبيث ال يعرفان بأنّ املرض قد تقدم
وقد يصاب  ،ورمبا أسوأ ،سابق عهدهاإىل  وبعد التوقف عن تناول العقار تعود األعراض
   .املريض بالعدوى بسبب هبوط مناعته ضد األمراض

ة مخسة وبعضهم ملد، وبعد أخذ عينات من غدد بعض املرضى الذين يأخذون الكورتيزون
  .أيام فقط لوحظ حدوث ضمور يف الغدد األدرينالية، فتصور احلال بعد سنني من استعماله

احتمال حصول ردود الفعل احلادة يف خمتلف أحناء اجلسم مثل اجللد إىل  هذا باإلضافة
والكليتني والدم واألعضاء التناسلية والشعر واملعدة والعقل والشخصية واألعصاب والقلب 

ولعل أكثر أثر جانيب وضوحاً هو الوجه املدور للمرض الذين يتعاطون  ..الدمويةواألوعية 
   .الكورتيزون، وكذلك عالمات الشد والبثور يف الوجه

  فهل اخترعوا أدوية أخرى ال حتمل هذه اآلثار؟: قالوا
وهي هرمونات صناعية دخلت السوق على ، الستريويدات الكورتيزونيةاخترعوا : قال

إال أن التجربة أثبتت أا حتدث آثاراً جانبية خطرية ، قل ضرراً من الكورتيزونأساس أا أ
  .كالكورتيزون

  فهل حبثت فيها؟ ..حقن الذهبمسعت عن : قال أحدهم
ودائماً تتوقف املعاجلة عندما ، تستعمل عندما تفشل كل العقاقري األخرىوهي  ..أجل: قال

  .توقف املعاجلةإىل  ما الطفح فشائع ويؤدي ظهورهأ، تبدأ أمراض الدم ومشاكل الكلية بالظهور
واضطرابات  ،والتهاب القولون ،واحتباس املاء ،ومن آثارها اجلانبية األخرى قرح الفم

  . ١ومشاكل رئوية ،عصبية
                                                

أن أشكال معينة من الطب التكميلي »  الرأي احلايل يف العلوم الروماتيزمية «أكد الباحثون يف تقرير جديد نشرته جملة )  ١(
  .  ختفيف اآلالم املصاحبة اللتهاب املفاصل العظمي وتليف العضالتوالبديل قد تساعد يف

وبالرغم من أن هلذه العالجات تارخيا قدميا يف الطب الشعيب والتقليدي إال أن خصائصها وفعاليتها الطبية مل تثبت علميا إال 
  . حديثا

حتلل املفاصل الناتج عن مرض التهاب املفاصل وقد أظهرت العديد من الدراسات اليت اختربت آثار تقنية الوخز باإلبر على 
، وهي وخز اإلبر يف مناطق غري مناطق "شام"يف املائة مقارنة مع تقنية  ٥٢العظمي يف الركبة أن هذه التقنية خففت األمل حبوايل 

  . الوخز املعروفة
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  :النقرسأدوية 
النابروكسني ون يصف، فوجدم النقرسلقد حبثت يف األدوية اليت يعاجلون ا : قال آخر
  .رأينا أخطارهاوقد  ، والفينلبيوتازونواألندوميثاسني

خاصة بعالج ، وهي والربوبينيسيد ،والكولكيسني، األلوبيورينولووجدم يصفون 
   ..النقرس
  فما آثار األول؟: قالوا
، وأحياناً تصاحبه احلمى، واختالطات املعدة واألمعاء ،الطفح اجللديمن آثاره : قال

وار الترحني وفقدان حاسة التذوق وضغط الدم العايل ويسبب بدرجة أقل التوعك والصداع والد
  .وسقوط الشعر والتهاب الكبد

  ؟الثاينو: قالوا
يسبب الغثيان والتقيؤ وأمل البطن واإلسهال ونزف املعدة واألمعاء والطفح اجللدي : قال

                                                                                                                                 
تستخدم لعالج األمل، مما يشري إىل أن هذه  وأثبت الباحثون أا بنفس فعالية تقنية التنشيط العصيب الكهربائي عرب اجللد، اليت

  . التقنية متثل وسيلة عالجية فعالة لتخفيف األمل يف التهاب املفاصل والتليف العضلي
وقال الباحثون إن العالجات العشبية قد تساعد يف ختفيف التهاب املفاصل العظمي يف الورك والركبة واإلام، فقد وجدت 

قللت األمل يف األشخاص املصابني بالتهاب املفاصل العظمي " خملب الشيطان"غرام يوميا من عشبة مللي ٤٣٥إحدى الدراسات أن 
  . يف الركبة واألوراك، وقللت أيضا احلاجة إىل عالجات إضافية، مقارنة مع العالجات التقليدية
يدي، ولكنه مل يكن بفعالية مسكن وأظهرت جتربة أخرى أن الزجنبيل قلل آالم الركبة واألوراك بشكل أفضل من العالج التقل

  ". آيبوبروفني"األمل 
وأشار الباحثون إىل أن آالم اإلام والسبابة خفت بصورة ملحوظة عند استخدام دهونات جلدية من نبات القريص، يف حني 

  .مل تالحظ أي فوائد من الدواء العادي
، كان أفضل من "ساليسني"ملليغرام من مادة  ٢٤٠لى كما تبين أن االستهالك اليومي من حلاء الصفصاف الذي حيتوي ع

  . الدواء العادي يف عالج التهاب املفاصل العظمي يف الركبة واألوراك
" فرانكينسينس"و" آشواجاندها"اليت حتتوي على نباتات " آيورفيديك"وكشفت األحباث عن أن الصيغة العالجية اهلندية 

  . عند األشخاص املصابني بالتهاب املفاصل الروماتيزمي والزجنبيل والكركم، خففت انتفاخ املفاصل
فقد أظهرت ! ويرى الباحثون أن بإمكان األشخاص الذين يعانون من آالم مزمنة يف املفاصل والعضالت االستفادة من التدليك
دقيقة،  ٢٠ إحدى الدراسات أن مخسة أسابيع من العالج التقليدي بالتدليك الذي يتألف من عشرة جلسات مدة كل منها

  . ساعدت يف ختفيف األمل وحتسني املزاج، عند مقارنتها مع العالجات التقليدية
جلوكوزامني "وتقترح الدراسات أن بعض املكمالت الغذائية مثل كوندرويتني سلفات، اليت تساعد يف تكوين الغضاريف، و

  . يف آالم املفاصل، قد تكون مفيدة يف عالج التهاب املفاصل العظمي، وتساعد يف ختف"سلفات
يف املائة، مقارنة باألدوية العادية،  ٥٠وأظهرت بعض هذه الدراسات أن هذه املكمالت جنحت يف ختفيف درجة األمل بنسبة 

  . يوميا ملدة ثالثة أشهر لتحقيق الفوائد املرجوة" جلوكوزامني سلفات"ملليغرام من  ١٥٠٠وتوصي بتعاطي 
مون ميالتونني قد يساعد يف معاجلة حاالت التليف العضلية، حيث سجل األشخاص وأفادت دراسة أولية أن استخدام هر

  .الذين تناولوا ثالثة ملليغرام من أقراص هذا اهلرمون يوميا ملدة شهر، درجة أقل من الضعف العضلي ونوعية نوم أفضل



 ٢٥١

  .وأحياناً التهاب األعصاب وسقوط الشعر وأمراض الدم، وعطب الكلية
  والثالث؟: قالوا
وبدرجة قليلة  ،سبب الغثيان والتقيؤ والتبول الكثري والصداع والدوار والطفح اجللديي: قال

عدم إنتاج كريات ، وهو وأحد أنواع فقر الدم ،يسبب احلساسية وأمراض الكلية واختالط الكبد
  .الدم احلمراء
  كيف مل يضعوا عقارات بديلة؟: قالوا
يف أوروبا فترة قبل  ،انبية هو األوبرنلعل آخر عقار قامت حوله ضجة بسبب آثاره اجل :قال

 بل قد أدى، وأمريكا بعد أن أضر بالكثريين، الذين كان بعضهم قد أصيب مبا ال ميكن شفاؤه
يف شكاوى املرض على الشركة املنتجة بعد أن رفضوا اآلن وتنظر احملاكم  ..بعض الوفياتإىل 

   .جيب عرض الشركة باملبالغ التعويضية معتربين إياها أقل مما
  فهل جيهل األطباء خماطر هذه األدوية اليت يصفوا؟: قالوا
أو ، ملؤسف غاية األسف أن هؤالء األطباء على علم بكل هذه املخاطر اجلانبيةمن ا: قال

الطرق العالجية البديلة اليت أثبتت وتثبت كفاءا يف ون كل حيارب ، مث همبعضها على األقلب
، وكل ذلك مع عدم النظر يف إمكانيات الشفاء اجلانبية اخلطريةعالج املرض بدون هذه اآلثار 

  .اليت حيملها العالج البديل
  فما تفسر ذلك؟: قالوا 

ال أجد من تفسري لذلك غري الغرور الذي جيعل هؤالء يغامرون باإلنسان من أجل ال : قال
طريق حيصل ذلك ن أي مشفاء املريض هو الغاية، وال يهم فهم ال يضعون يف أعينهم أن  ..شيء
  .اإلعاقة أو املوتإىل  ولو أدى عالجه، بل يضعون يف أعينهم أن يعاجل عن طريقهم فقط، الشفاء

  داركه وحبث عن البديل؟مفهل هناك من توسعت : قالوا
   ..هم حبمد اهللا يكثرون يوما بعد يوم: قال

  :املضادات احليوية
    ..١يةفبحثت فيما يسمى املضادات احليو، أما أنا: قال آخر

                                                
يبياً على نطاق واسع الستخدامها يف اليوم تنتج ترك أصبحت أا إال، مواد اكتشفت أصالً يف العضويات الدقيقة هي )  ١(

وكان باستور .الفطرية أوويستفاد من هذه املضادات يف معاجلة االلتهابات اجلرثومية .و وقف منوهاأعضويات دقيقة أخرى 
Pasteur  يف حني اثبت الكسندر فليمنغ  ، قد الحظ تأثري هذه املضاداتAlexander Fleming  ألول مرة يف عام
ويف عام . ينتج مادة البنسلني القادرة على القضاء على بعض أنواع اجلراثيم Penicillium notatumعفن  أن ١٩٢٩
و يعترب عزل .من صنع كميات كافية من البنسلني لالستعمال السريري Chainوشاين Floreyمتكن العاملان فلوري  ١٩٤٠
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 ..فلها الفضل يف بقاء البشرية، ال ميكنك أن تتهم املضادات احليوية بشيء: قاطعته قائال
  .ولوالها لكانت البشرية اآلن حتت أطباق الثرى

ولكين أذكر احلقائق املوضوعية اليت رأيتها  ..كما أين ال أبرئ أحدا ..أنا ال أم أحدا: قال
  .عن البديل تاركا لغريي فرصة التعديل أو البحث

  فحدثنا عما رأيت؟: قالوا
نتاج اخللية اجلرثومية إتعطيل أنا أقر بقدرته على  ..١لقد حبثت ـ أوال ـ يف البنسلني: قال

 ..مواإىل  يؤديوداخلهاإىل  ن املاء يتسربإف ،واذا فقدت اجلرثومة جدارها ،جلدارها الواقي
  .التهاب يف الكلىو ،فقر الدمو ،تشنجاتولكين وجدت له مضاعفات كثرية أمهها حدوث 

  .عدم استعماله إال للضرورات القصوىإىل  هذه مضاعفات خطرية تدعو: قالوا
  .وخاصة أين وجدت بدائل كثرية ميكن تعويضه من غري ضرر: قال
  أين وجدا؟: قالوا
 فأنزل، فقد علم اهللا أن هناك أحياء تريد أن تؤذي اإلنسان ..مزارع الشفاء متتلئ ا: قال

  .هلا من يقاومها
  .حدثنا عما وجدت يف املضادات األخرى: قالوا
ومع إقراري ببعض قدراته العالجية إال أن له مضاعفات خطرية على  ..٢التتراسيكلني: قال
يقاف إسابيع بعد أقد تستمر لعدة اليت حساسية اجللد كنواعها أاحلساسية على ومنها  ..الصحة

                                                                                                                                 
من أهم ، وعزل السيفالوسبورين Dubosوالغراميسيدين من قبل دوبوس Waksmanالستربتوميسني من قبل واكسمان 

  .االكتشافات املبكرة للمضادات احليوية املفيدة يف معاجلة االلتهاب اليت تصيب اإلنسان
وقد سامهت املضادات احليوية شبه .والبحث ما زال مستمرا الكتشاف املزيد منها،وهناك العديد من أنواع املضادات احليوية 

  .يف زيادة مدى املواد املوجودة طبيعياً، ي معدل كيميائياً حيث اجلزيء األساس، التركيبية 
وقد يكون مفعول املضاد على الغالف اخلارجي ، أو كبح امليكروبات ، تعمل املضادات احليوية على قتل امليكروب    

صنيع او يعمل على مستوى اخللية اليقاف ت، ) Cell Membrane( أو الغالف الداخلي ، ) Cell Wall( للميكروب 
  ).Protein Synthesis( الربوتني 

مثل جمموعة ، وله فاعلية عالية ضد امليكروبات ، ١٩٢٨مت اكتشاف البنسلني عام ، هو من أهم املضادات احليوية )  ١(
  .وضد جرثومة الزهري،الالهوائيات 

احلمرة ، يستعمل كذلك ضد . زواللو،التهاب الكلى ، مرض الزهري ، التهاب سحايا املخ ، يستعمل يف التهاب الصدر وهو 
كما يستعمل ضد التهاب اجلروح بعد العمليات اجلراحية ، وكذلك التهاب املسالك البولية ،محى التيفود ، عالج بطانة القلب ، 
 .وكاجراء وقائي ملن زرعت هلم صمامات صناعية يف القلب،ويف احلمى الروماتيزمية ،

جرثومة ، والسماتية ،ويف عالج املكورات السيالنية ، ضد موجبة االصطباغ  ويستعمل، ١٩٤٨بدأ استعماله يف عام )  ٢(
  . وهو كاحبوليس قاتال للجراثيم،جرثومة الكولريا، احلمى املموجة 

ميكروب الكالميديا اليت تسبب مرض التراكوما يف ، ميكروب ميكوبالزما ، يستعمل تتراسكلني أيضا يف عالج الركيتسيا    
  .العيون
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ومنها  ..كليفضل استعماله مع األوهلذا  ،مل يف البطنواأل ،قيءوال ،غثيانومنها ال ..العالج
وبالذات يف  ،اء الكبدذإيومنها  ..تقليص قدرة الدم على التجلطومنها  ..اضطرابات خاليا الدم

لون يف تشوه إىل  ومنها أنه يؤدي ..قصور يف الكلىإىل  قد يؤديومنها أنه  ..اجلراعات الكبرية
  . رارهاو اصفأطفال سنان عند األاأل

  فهل هناك غريه؟: قالوا
ومنها ، إال أن هلا مضاعفات خطرية ٢ومع إقرار بآثارها العالجية ..١مشتقات السلفا :قال
وتزداد  ،و التهاب عام يف البشرةأطفح جلدي مؤقت املتمثلة يف احلساسية إىل  أا تؤدي

وذلك ، ى نسيج الكليةت السلفا علاقد تتسرب بلورومنها أنه  ..حساسية البشرة ألشعة الشمس
 ،فقر دمإىل  يؤديوذلك  ،ل كرات الدم احلمراءيلومنها حت ..قصور يف الكليةإىل  يؤدي
ومنها أنه  ..قصور مناعة اجلسمإىل  يؤديوهو ما  ،اخنفاض كرات الدم البيضاءومنها  ..ريقانالو

  .حياناًأالكبد  رتضرومنها  ..محى الدواءإىل  قد يؤدي
  :اآلثار املتعدية

  .واليت تتعلق بغري املستعملني هلا ..لقد جبثت يف التأثريات املتعدية لألدوية: ال آخرق
  وكائن ذلك؟: قالوا
  .٣فهذه األدوية تضر مستعملها وغريه ..كما أن التدخني يضر املدخن وغريه: قال
  .فاذكر لنا ما يثبت هذا: قالوا
يف العاملني بالصحة رضية املمن األعراض كثري من عدة دراسات وجود لقد أثبتت : قال

أو  ،يج وحساسية موضعية باجللدمنها  ..املسئولني  على حتضري وإعطاء الدواء للمرضى
خروج الدواء ومنها  ..تغري يف عدد كريات الدمومنها  ..األغشية املخاطية بعد مالمسة الدواء

صداع وتساقط م البطن والآالمع بول الشخص املعرض للدواء مع وجود أعراض مصاحبة مثل 
إجهاض للمرأة احلامل املتعرضة للدواء أو تشوهات ومنها  ..ضرر الكبدومنها ت ..الشعر والقيء

ضعف وحدوث تشوهات إىل  يؤديوهو اضطراب باجلهاز التناسلي الذكري ومنها  ..باألجنة
الدواء يف حدوث التشوهات والسرطانات والطفرات  هسببومنها ما ي ..باحليوانات املنوية

                                                
السبحيات القياحة، : تؤثر علىهي و، وليس قاتال  اكبحيتأثريا على اجلراثيم  وهي تؤثر، ١٩٠٨أ استعمال السلفا عام بد)  ١(
  .والتراكوما،الدفتريا وجرثومة االنتراكس، واملكورات الرئوية، و

عالج التهاب العني و ،عالج االسهال، وعالج التهاب املسالك البوليةوعالج احلمى الشوكية، حيث أا تستعمل يف )  ٢(
  .عالج التهاب القلون املزمن، وعالج احلروق، ووالتراكوما،

  .، موقع خاص باملخلفات الدوائيةالطاهر إبراهيم الثابت/د، خماطر أدوية العالج الكيماوي)  ٣(
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  .لخاليا بسبب التعرض للدواء يف حيوانات التجاربل
  مع الدوية؟ نيأهذه كلها أضرار قد حتصل للمتعامل: قالوا
األحياء الربية من إىل  حال وصوهلاففي  ..بل حىت البيئة مل تسلم من شرها ..أجل: قال

عن ذلك  بعدإلنسان السليم مث ستؤثر على ا، فإا ستؤثر عليهانبات  وحيوان وكائنات دقيقة 
  .طريق مياه الصرف الصحي وحمطات معاجلة املياه

 ..لقد حبثت يف اآلثار املتعدية هلذه األدوية من ناحية أخرى ال عالقة هلا بالصحة: قال آخر
  .أو هلا عالقة ولكنها غري مباشرة

  وما هي؟: قالوا
ع ما حتمله من لقد قمت بدراسة اقتصادية مقارنة بني تكاليف هذه األدوية الكيميائية م: قال

  .خماطر بالعالج البديل البسيط
  فما وجدت؟: قالوا
ما يصرف على األدوية والعمليات اجلراحية ووسائل العالج املتداول وجدت أن : قال

وحىت يف الغرب فإن املصاريف عالية جداً، ومنها ما هو عبارة عن خسارة ، األخرى كبري جداً
  .كاملة

  كيف ذك؟: قالوا
ممن يصرف باملائة  ٦٥تعمل الدواء الذي يصرفه الطبيب العام يف بريطانيا إالمثال ال يس: قال

  .سلة املهمالتإىل  من الدواءباملائة  ٤٠، بينما يذهب هلم
يفيد املريض حقاً، وكم منه زيادة عن باملائة، مما  ٦٠تناوله ال يكم من الدواء  واتصورمث 
الكم اهلائل من احلبوب املهدئة واملخففة لها ومث ..فاملضادات احليوية تعطى بال حساب ..حاجته

تظار فيها النوهي اليت وصل ا ،لاللتهاب واآلالم ألولئك املنتظرين عمل عملية تبديل مفصل مثالً
 ..أما ما يصرف على أمراض القلب والسرطان فحدث وال حرج ..أربع سنواتإىل  يف بريطانيا

  . ل عقيمة غري ناجحةوسائإىل  يذهبهذه املصاريف أغلب مع العلم أن 
  فلو أن تلك املصاريف وضعت يف حماهلا؟: قالوا
  ..واطمأنت احلياة بساكنيها، لشفي العباد والبالد: قال
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  ـ املوازنة  ٣
 )مصانع الشفاء  (قصدت القاعة الثالثة من القاعات اليت يناقش فيها أهل احلل والعقد يف 

والسماَء رفَعها  :تعاىلمكتوبا عليها قوله  ضوابط استعمال األدوية الكيميائة، فقرأت الفتة
انيزي الْما فوطْغانَ أَلَّا تيزالْم عضوو)٨ـ  ٧:الرمحن(  

بل ال بد من وضع موازين تضبط التعامل  ..ال يكفي أن ننكر أو نقر: مسعت أحدهم يقول
  .مع هذه األدوية اليت مزجت بني كوا ترياقا، وكوا مسوما

  ما تقصد بذلك؟: لواقا
أن يكون فيها ضرر  أما األوىل، فهي :ثالث حاالتإىل  األشياء لقد قسم الفقهاء : قال

أن : الثالثة، ووال ضرر فيها أصلًا ،أن يكون فيها نفع حمضوالثانية ، ةحمض وال نفع فيها البت
  .يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة

التهلُكَة إىل  وال تلْقُوا بِأَيديكُم :تعاىلله أما الضرر احملض، فال شك يف حرمته لقو
)١٩٥من اآلية: البقرة( وقوله ،:) ال ضرر وال ضرار (   

  .وأما املنفعة احملضة، فال شك يف إباحتها
  والضرر املختلط بالنفع؟: قالوا
ز املضبوط وإن كان أقل أفيت باجلوا ..فإن كان الضرر أشد أفيت باحلرمة ..يوازن بينهما: قال

  .بضوابط الضرورة
  فكيف نطبق هذا على األدوية املصنعة؟: قالوا
  .على املريضو،وعلى الطبيب، هذا يطبق على الصانع: قال
  .فصل ذلك: قالوا
لقد رأيت اجلميع يتنافسون  ..فوجدت العجب العجاب، لقد كنت يف أرض الصراع: قال

واستلوا ما ،  جيبه، فإذا ما عاد األمل عادوايف زرع ابتسامة حلظية على فم املريض ليستلوا ما يف
  .وهكذا ..يف جيبه مقابل ابتسامة أخرى

  وإىل أن ينتهي م هذا؟: قالوا
بل  ..وحينذاك يعلقوه حبياة ومهية خري منها املوت ..زرع اآلالم يف مجيع جسدهإىل  :قال

  أمل تسمعوا عن املوت الرحيم؟ ..إم قد يبيعون له املوت املبتسم
  فما ترى من عالج هلذا؟ ..بلى: لواقا
  .لقد وضعت دراسة طويلة يف هذا درست فيها مجيع األدوية املصنعة يف أرض الصراع: قال
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  من أي ناحية درستها؟: قالوا
  .من جهة مضارها ومنافعها: قال
  كيف ذلك؟: قالوا
  .لقد رأيت بعض األدوية ـ مثال ـ يوقف أمل الرأس يف حلظات معدودات: قال
  .هذا منفعة حمضة: اقالو
فهو ال مير  ..ولكين وجدته يؤذي مجيع أجهزة اجلسم ابتداء من الفم الذي مير عليه: قال

   ..على شيئا إال خلف خلفه ضررا
  فبماذا حكمت على هذا النوع؟: قالوا
  .هذا النوع ضرر حمض: قال
  ؟أليس ذلك منفعة ..لقد ذكرت أن له منفعة يف وقف إيالم الرأس ..مل: قالوا
أما هذا السم الذي آذى  ..وهي ال تضر بشيء ..ولكن هناك بدائل كثرية هلذا ..بلى: قال

إنه مثل التخدير الذي تلقاه الدجاجات  ..فإن منفعته منفعة موهومة، كل أجهزة اجلسم
  .املسكينات قبل ذحبها

  فهل حبثت يف البدائل؟: قالوا 
  .وقد أنبأوين على الكثري منها ..هل البدائل يف القاعة ااورةأذلك من شأن : قال
  .اختالط النفع بالضرر فاذكر لنا أمثلة على: قالوا
استعمال بعض األدوية املصنعة بسبب إىل  فيضطر، قد يصاب اإلنسان جبراثيم فتاكة: قال

ففي هذه احلالة جيوز استعمال هذه األدوية مع اإلقرار بضررها باعتبار  ..إمهال البحث يف البدائل
  .دودا من جهة، وضرورة من جهة أخرىذلك حم
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  ـ البدائل  ٤
وقد كنت أتصورها كسائر القاعات، لكين ملا دخلتها وجدا ، ١قاعة البدائلإىل  خرجت

إىل  فأصخت بسمعي، ومبجرد دخويل مسعت مهسات فارحة داخلها، مستشفى قائما بذاته
  :بعضها، فسمعت هذا احلوار

األقاليم للتعرف على إىل  ماء السبعة الذين أرسلوالقد قدم ـ اليوم ـ احلك: قال األول
  .بدائل الدواء

  وهل جاءوا بشيء؟: قال الثاين
وهم يزعمون أن لكل مرض ما ال حيصى من أنواع  ..لقد جاءوا بأشياء كثرية: قال األول

  .األدوية
  .إم سيقضون ذا على ما تنتجه مصانع الصراع من أدوية: قال الثاين
نهم أخربوا عن مدى اإليذاء الذي تلقوه من هذه املصانع، بل من املرضى ولك: قال األول

  .الذين امتألت أفواههم بالسخرية منهم
  ؟فهل تأثروا بذلك: قال الثاين
  .وهلذا ال يؤثر فيهم شيء ..هم مقتنعون متاما مبا يفعلون ..ال: قال األول
  وما سبب قناعتهم؟: قال الثاين
  .ك األدوية الصناعية ما جعلهم ال يرتدون القهقرىلقد القوا من فت: قال األول
  كيف فكر هذا املستشفى يف إرساهلم؟: قال الثاين
فإن طلب العلم فريضة على  ،ولو بالصني ،اطلبوا العلم (: لقد مسعوا قوله: قال األول

   ٢) كل مسلم
  .وعهدي م ينفرون من الضعيف ..ولكن احلديث ضعيف: قال الثاين
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى  :تعاىلد مسعوا معه قوله لق: قال األول

  )١٣من اآلية: احلجرات(وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا 
  ؟فما فهموا منها: وقلت، تقدمت منهما
  .تاريخ والعاملفألغو جبلوسهم ال، إن قومك جلسوا على عرش العامل: قال األول

                                                
  .شاةأكثر ما نورده يف هذا املبحث من معلومات علمية موجود مبواقع الطب البديل، وهي مواقع كثرية مت) ١(
مل يصح ) ٥٤٣، ١/٥٤٢(قال املناوي يف الفيض (وابن عبد الرب يف العلم العقيلي وابن عدي والبيهقي يف شعب اإلميان ) ٢(

  .فيه إسناد
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  .مل أفهم: قلت
وخربام الطبية وقدرام العالجية، مع ان القرآن ، إن قومك ألغوا حضارات العامل:قال

  .الكرمي يطلب التعارف وتبادل اخلربات، واحترام كل طرف للطرف اآلخر
  ؟فهل ترى من حل لقومي: قلت
  .حلول كثرية ..أجل :قال
  فما أوهلا؟: قلت
ودخان املعامل، ويطلقوا حرية  واملرضى من قوقعة املستشفيات باءأن خيرج األط: قال

ويبحثوا عند اهلنود والصينيني عن ، ليتجولوا بني البدو يف الفيايف وقمم اجلبال، الفئران البيضاء
  .بدائل الدواء

  .وهبهم ذهبوا ..؟!أو هل ميكن ذلك، وهل يوجد ذلك: قلت
  .اال يكفي أن يذهبوا، بل جيب ان يسمعو: قال
  .فهبهم مسعوا: قلت
وجيربوا، فحينذاك ستلتقي ، ويبحثوا، ال يكفي ان يستمعوا، بل ال بد أن يتعلموا: قال

  فهل وعيت ما قلت؟ ..البشرية مجيعا على هدف واحد، وحينذاك ترتل بركات الشفاء
  ؟ال أعي إال مبثال: قلت
   ..هؤالء احلكماء السبعة خري األمثلة: قال
  ؟ !ربععهدي بأهل السالم حيبون األ ..مل كانوا سبعة: قلت
  .أما السبعة فعدد يفيد الكثرة، وهو غري حمصور ..وهي حمصورة، تلك أركان: قال
  فما قال هؤالء السبعة؟: قلت
واعلم  ..قترب منهم لتسمع من أفواههم ما يقولونافهيا  ..العلم ال يتلقى إال من أهله: قال

وقد تصيب، وأهل هذا املستشفى ـ ، وهي قد ختطئبأن ما يصفونه أدوية من أدوية األرض، 
  ..كما تعلم ـ ال يردون املخطئ حىت ال حيرموا املريض من إمكانية صوابه

  وأنتما أال تسرياين معي؟: قلت
  .فلم يؤذن لنا يف السري معك ..ال بد أن تسري وحدك ..ال: قاال
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  مغناطيس الشفاء
  اطيس؟نغأأنت معلم امل: قلتفرجل حيمل مغناطيسا بشكل حذوة حصان، إىل  تسر
رزقين اهللا يف صغري هذا املغناطيس الذي تراه معي،  ..أنا عامل ولست معلما ..ال: قال

ـ من رحلة هذا املستشفى إىل  فسخرت حيايت كلها يف البحث عن أسرار املغنطة، وقد جئت
  .ها هنالتطبيقـ وقد جئت  ١طويلة يف البحث عن أسرار العالج به

  ؟ن لك فقهاء هذا املستشفى يف ذلكوهل أذ: قلت
   ..لقد شجعوين على ذلك: قال
قوة إهلية، بل  لهاعتقد بعض األقوام بأن ولكن أمل يسمعوا مبا لقي من تقديس حىت : قلت

أال يعرفون سد  ..حد القول بأن للمغناطيس روحاً ألنه حيرك احلديدإىل  وذهب أحد الفالسفة
  ؟الذرائع
فهل هناك شيء مل يعبد  ..شيئا يف احلياة وان ذرائع الفساد ملا تركلو طبقوا ما خفته م: قال

  ؟ !من دون اهللا
  وهل رأوا ما تفعل؟: قلت
فما كان هلم أن يفتوا من غري ، )اعرضوا علي رقاكم  (:أمل يقل  ..ال بد من ذلك: قال
  .أن يعرفوا
  العالج به؟قد عرفت املغناطيس، وقد غرمت به يف صغري كما غرمت به، فما هو : قلت
 ..ستخدم الطاقة املغناطيسية يف عالج كثري من األمراض اليت تصيب اجلسمهو عالج ي: قال

حيث كان األشراف  ،للمغناطيس خواص رائعة يف املاضيفقد كان يعتقد  ..وهو عالج قدمي
 تلبسه على جبهتها للمحافظة على مجاهلا، يوباترا، وكانت كل٢السنيلبسونه للحيلولة دون تقدم 
  . كما كان يلبس إلزالة الصداع

                                                
الطريقة العالجية اليت تستعمل مغناطيساً واحداً أو أكثر  هي :MAGNETOTHERAPYاملعاجلة املغناطيسية )  ١(

  .قيق الشفاءعلى مواضع خمتلفة من اجلسم لتح
" كوماروف"وقد وجد العامل الروسي الدكتور . أجريت جتارب على احليوانات للنظر يف إمكانية زيادة أعمارها)  ٢(

البيولوجي يف معهد علوم اجلينات ونائب رئيس اللجنة الوطنية إلطالة العمر صناعياً بأن عمر الذباب املرتيل قد تضاعف بإطعامهم 
وهو يأمل يف إطالة عمر . ملعرفة التغريات اليت تطرأ على األنسجة إلطالة العمر متطوعنيى جتارب على كما أجر. السكر املمغنط

  . سنة ٤٠٠اإلنسان إىل 
من معدل العمر % ٥٠جتارب أخرى إلطالة أعمار الفئران يف االحتاد السوفييت وتوصلوا فيها إىل إطالة أعمارها بنسبة  وأجريت

 أثناء التجارب وهي أن فأرة عمرها أربع سنوات ولدت يف هذا السن املتقدم، بل إن العمر املعتاد وقد حصلت مفاجأة يف. الطبيعي
 . هلا ال يتجاوز ثالث سنوات



 ٢٦٠

جذبية للحديد، له خواص وقوى غيبيةإىل  عرف اآلريون املغناطيس على أن له باإلضافة وقد
  . وهناك ذكر للعالج باملغناطيس لبعض األمراض يف الكتابات املوجودة لبعض األديان. عالجية

كالواليات املتحدة  نياًتق وقد بدأ تطوير العالج باملغناطيس مؤخراً يف بعض الدول املتقدمة
  . واالحتاد السوفييت واليابان ودول أخرى غريها

رائد املغناطيسية البشرية الدكتور فرانتس مسمر الذي درس الطب يف فيينا يف القرن  وكان
 ..وطور فكرة وجود قوى من أماكن أخرى من الكون تؤثر على اإلنسان بقوة ،الثامن عشر

والذي  ،ار الفيزياوي فيليبوس باراسلساس يف القرن السادس عشروقد كان مسمر متأثراً بأفك
قوى عالجية حبيث ميكن أن يشفى العضو املصاب بوضع قطعة مغناطيس  طيسقال بأن للمغنا

والذي استعمل املغناطيس يف  ،كما تأثر مسمر بعمل األب هول أستاذ التنجيم يف النمسا، عليه
  . عالج املصابني حباالت عصبية

د الدكتور صامويل هامنان منشئ اهلوميوباثي الذي كان معاصراَ ملسمر وجود القوة أك وقد
كما أكد على . احلركية يف املغانط امللحية بعد التجارب الدقيقة، وأيد استعمال قطيب املغناطيس

وهي اليت ميكن استعماهلا يف العالج إذا ما اتصل الشخص  ،وجود القوة املغناطيسية البشرية
ية الصادقة والرغبة القوية يف شفاء املريض، إذا اتصل باملريض ملساً أو حىت بدون الن احبص

وهذا متحقق يف . اتصال أن يستعمل هذه القوة املغناطيسية الطبيعية اليت حباه اهللا إياها يف شفائه
  ) HEALERS( فعل املعاجلني املوجودين حالياً والذين يسموم 

  .أراه إال حديدا قد آتاه اهللا قوة اجلذب كيف يعاجل املغناطيس، وما: قلت
  .، بل يهيئ بيئة متوازنة للجسم لإلسراع يف عملية الشفاءبذاته ال يقوم بالشفاءهو : قال
  كيف ذلك؟: قلت
حيث ختترق ، عتمد على نفس قواعد الطاقة املغناطيسية يف الطبيعةيالعالج املغناطيسي : قال

ني لتمتص عن طريق الشعريات الدموية املوجودة يف اجللد الطاقة املغناطيسية اجللد يف موضع مع
جمرى الدم الرئيسي الذي يغذي مجيع إىل  وتسري يف الدم حىت تصل، املغطي هلذا املوضع

  .الشعريات الدموية املوجودة باجلسم
  ؟الطاقة املغناطيسيةوكيف ميتص الدم : قلت
 ،على جزيئات حديدتوي وهو حي، يموجلوبنيأال تعلم أن الدم حيتوي على اهل: قال

فينشأ تيار مغناطيسي يف جمرى ، متتص هذه الطاقة املغناطيسية ، وهي وشحنات كهربية أخرى
  .أجزاء اجلسم املختلفةإىل  الدم حيمل الطاقة املغناطيسية
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  وما تأثري هذه الطاقة املمتصة؟: قلت
وتتحسن الدورة  وبالتايل تزداد، على حتفيز األوعية الدموية فتتمددهي تساعد : قال
تساعده على التخلص من بالتايل و، كل خاليا اجلسمإىل  مما يؤدي لزيادة تدفق الغذاء، الدموية

  .السموم بشكل أفضل وأكثر كفاءة
وتساعد هذه البيئة املتوازنة ، تعادل احملتوى اهليدروجيين خلاليا وأنسجة اجلسموهي كذلك 

  .ي اجلسم نفسه بنفسهعلى حتسني أداء وظائف اجلسم، وبالتايل يشف
فالطاقة املغناطيسية إذاً تساعد اجلسم على أن يشفي نفسه بنفسه عن طريق حتفيز : قلت

  .الكيمياء احليوية املوجودة فيه
  .وبالتايل حيدث الشفاء بطريقة تلقائية، ما يعرف بآلية الشفاء الذايتوهو  ..أجل: قال
  أم أنه مطلق؟ ..فهل تأثري هذه الطاقة حمدود زمانا وحمال: قلت
وهذا التأثري  ..أن للطاقة املغناطيسية تأثرياً على كل أجزاء اجلسملقد أثبتت الدراسات : قال

  .اال املغناطيسي عن اجلسمحىت لو أبعدنا قد يظل عدة ساعات 
  فما الفوائد اليت ملستها من خالل تطبيق هذا النوع من العالج؟: قلت 

موجلوبني الدم على امتصاص جزيئات األكسجني مما يزيد زيادة قدرة هيمنها ، كثرية: قال
  .من مستويات الطاقة باجلسم

  .تقوية خاليا الدم غري النشطة مما يؤدي لزيادة عدد اخلاليا يف الدمومنها 
، خاليا اجلسمإىل  متدد أوعية الدم برفق مما يساعد على زيادة كمية الدم اليت تصلومنها 

  .داد قدرا على التخلص من السموم بشكل أكثر فاعليةفيزداد إمدادها بالغذاء وتز
تقليل نسبة الكوليسترول يف الدم وإزالته من على جدران األوعية الدموية، مما يؤدي ومنها 

  .لتقليل ضغط الدم املرتفع للمعدل املناسب
تعادل األس اهليدروجيين يف سوائل اجلسم مما يساعد على توازن احلمض مع ومنها أا 

  .نزميات باجلسم مبا يتناسب مع احتياطياتهأنشطة اإل، زيادة على أا تعدل وي باجلسمالقل
، إنتاج اهلرمونات واطالقها يزداد أو يقل تبعاً ملتطلبات اجلسم يف أثناء فترة العالجومنها أن 

  .زيادة سرعة جتدد خاليا اجلسم مما يساعد على تأخري الشيخوخةومثل ذلك 
تساعد على التخلص من و، ى تنظيم وظائف األعضاء املختلفة باجلسمتساعد علومنها أا 

اإلحساس باألمل عن طريق دئة األعصاب، فعندما يتم إرسال اإلشارات اليت تعرب عن األمل للمخ 
تقوم الطاقة املغناطيسية بتقليل النشاط الكهريب وتغلق قنوات وصول هذه اإلشارات للمخ، 
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   .فيزول األمل
احلاالت املرضية اليت ميكن عالجها فاذكر يل  ..ئد مباركة عظيمة النفعهذه فوا: قلت

  .الطاقةهذه باستخدام 
خشونة وضعف مفاصل : من احلاالت اليت ميكن عالجها باستخدام العالج املغناطيسي: قال

عسر اهلضم، ، كاملشاكل اهلضميةومنها عالج  ..األيدي واألرجل واألذرع واألقدام واألكتاف
عدم انتظام عمليات التمثيل الغذائي باجلسم مثل نقص ومنها عالج  ..وغريمها، املعدةوالتهاب 

اإلصابات مثل اجلروح ومنها عالج  ..١بعض أنواع السرطانومنها عالج  ..إنتاج األنسولني
 ..الرتيف الذي ينتج عن ضعف األنسجة واألعضاء مثل نزيف اللثةومنها عالج  ..واحلروق

، وعالج كسور املفاصل والعظامومنها عالج  ..املختلفة اللتهاب املفاصل األشكالومنها عالج 
ومنها عالج  ..عدوى وحصى الكلىومنها عالج  ..انثناء املفاصل يف أي جزء من أجزاء اجلسم

ملشاكل اجللدية ومنها عالج ا ..دم انتظام عملية التنفس مثل أمراض الربو وااللتهاب الشعيبع
  .امثل حب الشباب واألكزمي

  ما هي نتائج العالج ذه الطاقة؟ف: قلت
ناكاجاوا مدير مستشفى أسوزا بطوكيو  .ففي دراسة قام ا دنتائج إجيابية عموما، : قال

ألف مريض يعانون من تشنج العضالت يف األكتاف  ١١استخدم فيها العالج املغناطيسي لعالج 
  .ء املرضىباملائة بني هؤال ٩٠حتقق الشفاء بنسبة  ومنطقة الرقبة

  فهل له من سلبيات؟ ..عرفت إجيابيات هذا الدواء: قلت
أحد علماء معهد املغناطيسية ، وهو كيميث مكلني .دأحد زمالئي، وهو أطلق لقد : قال

حيث أنه يفيد يف  ،بوالية نيويورك األمريكية على العالج باملغناطيسية وصف معجزة الطبيعة
  .تذكر وبدون أعراض جانبية ،عالج كل األمراض

  .فعهدي باألدوية حتوي من السلبيات بقدر ما حتوي من اإلجيابيات ..مل: قلت
ال ميكن أن يسبب اإلدمان مثل بعض األدوية ، فلذلك لعالج باملغناطيسية دواءال يعترب ا: قال

                                                
أخصائي أمراض النساء يف مدينة نيويورك األمريكية نتائج ممتازة يف عالج حاالت السرطان " ماكلني"حقق الدكتور )  ١(

والدكتور ماكلني يرى أنه ال ميكن أن . ذا مع أنه مل يعاجل سوى احلاالت اليت اعتربت ميئوساً منهااملتقدمة باستعمال املغناطيس، ه
كما حقق نتائج رائعة فيما خيص شعر رأس مرضاه، حيث استعاد العديد منهم لون . قوي سييوجد السرطان يف جمال مغناطي

ويبدو الدكتور ماكلني نفسه أصغر من عمره احلقيقي . مرلتقدم الع) الشيب( إىل البياض -لشعرهم األصلي بعد أن استحال 
كما استطاع إزالة اآلالم املسببة بأي سبب . اتغاوس يومياً لسنو ٣.٦٠٠بعشرين سنة، فهو يعرض نفسه ال مغناطيس قدره 

  .باستعمال املغناطيس
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جتارب كثرية جداً على احليوانات  أجريتزيادة على ذلك فقد  ..نه ال يتفاعل مع أي دواءأكما 
رى عليها التجارب عادة ملصلحة اإلنسان كاألرانب والفئران واألمساك والطيور، وكذلك اليت جت

قوة إىل  وقد أكد يف هذه التجارب أن تعرض الكائن احلي ،النبات وبعض األنسجة احلية
مغناطيسية عالية جداً ال تسبب له ضرراً مما شجع على تدعيم التعريض للمغناطيس لألغراض 

  .العالجية
  .و ال حيوي أي سلبيات إذنفه: قلت
فالعالج الذي ال حيوي أي سلبيات هو العالج املبارك، أما هذا فله  ..ليس على العموم: قال
  .كنها قليلة جدالو ..سلبياته

  فما هي؟: قلت
بشكل واضح لعدة أيام  ـإن وجدت ـ  قد تظهر واليت  األعراض اجلانبية بعض : قال

 ..الصداع واألرق وارتفاع درجة حرارة اجلسموهي تتمثل يف  ..قليلة بعد العالج باملغناطيسية
  .تزول بعد يوم أو يومني من العالج وبشكل تلقائيوهي 

  فهل تعاجلون مجيع املرضى مبغناطيس واحد؟: قلت
ومن ، درجة شدة املرض ومدته هي اليت حتدد قوة حجر املغناطيس املستخدم ..ال: قال

جر املغناطيس ذي قوة منخفضة، مث يزيد من قوته تدرجييا األفضل أن يبدأ املريض باستخدام ح
  .بعد ذلك
  .عن طريق مغناطيس كهريب منخفض القوةفيعاجلون ، األطفال، والصغار، وكبار السنأما 
  هل هي سواء بالنسبة جلميع املرضى؟ ..واملدة: قلت
يميا، أو نقص فترة العالج باملغناطيسية تزداد إذا كان املريض يعاين من األنف ..ال: قال

  .أو العالج بعقاقري ختمد نظام املناعة التلقائي باجلسم، الكالسيوم
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  ملسات الشفاء
، تصورت للوهلة األوىل أنه يعاين مرضا عقليا، رجل حيرك يده حركات خمتلفةإىل  سرت

 ..ما بك يا أخي: فقد رأيت بعضهم بني قومي يبالغ يف مثل هذه احلركات، اقتربت منه، وقلت
  ؟ !هل حتتاج لشيء ..لك قد أمهلوكأرى أه

حضن والديت أو إىل  وهل تراين صبيا أحتاج ..؟ومل يهملين أهلي: وقال، نظر إيل متعجبا
  ؟ !رعاية والدي

   ..ولكين أراك ..ال أراك صبيا: قلت
فأنا حكيم من احلكماء السبعة الذين قدموا  ..ال تذهب بك الظنون مذاهبها: ضحك، وقال
  .رحلة البحث عن بدائل الصناعة هلذا املستشفى من

  فأي مغاطيس وجدت؟: قلت
  .بل ذهبت للبحث عن الدواء البديل ..أنا مل أذهب للبحث عن املغناطيس: قال
  فما وجدت؟: قلت
   ) أندرو تيلر ستل (لقد وجدت رجال من قومك امسه  : قال
   ..؟وهل يوضع هذا الرجل يف كوب املاء ليشرب بدل الدواء: قلت
دم يف اخلطوط األمامية للقتال يف احلرب األهلية األمريكية هذا رجل كان خي ..ال: قال
  .فقد أوالده الثالثة يف ذات السحايا الفقريةوقد  ..كجراح

  فما ميزته؟ ..كثريون هم الذين يشبهون هذا الرجل: قلت
  .متشائماً من الطب املتداولبل  ..غري مقتنع )أندرو تيلر ستل  (أصبح لقد : قال
  مىت كان ذلك؟: تقل
  .يف أواسط القرن املاضي: قال
وكانت ، كان العالج املتوفر غري نافع يف أكثر احلاالتفقد  ..حيق له أن يتشاءم: قلت

   .وأسباب أخرى ..اجلراحة أمراً قاسيا جداً حلداثة استعمال املخدر
  . ر نفعاًأراد ستل أن جيد طريقة عالجية أكثر تعاطفاً مع املريض وأكثهلذا كله : قال
  ذا وجد؟افم ..هنا بدأت تدخل املوضوع: قلت
تأكد من أن الوسائل اليدوية لوحدها أكثر فعالية بشكل طويلة أجراها جتارب  بعد: قال

بدأ  ١٨٧٤عام  ويف ..ملفت للنظر من الطرق األخرى يف أكثر احلاالت اليت تعامل معها
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، وذلك مع اجلراحة أيضاً يف عيادة ١ستيوباثيباستعمال الطرق اليدوية يف العالج، واليت مساها األ
  .وأصبح معروفاً للنجاحات اليت حققها، كبرية جداً

وبعد أن أثبت بأن هذه الطرق هي أكثر فعالية من الطرق املتوفرة يف ، وبعد مثاين عشرة سنة
مدرسة لتعليمها مساها مدرسة الطب األوستيوباثي يف كركسفل بوالية  أولأسس ، حينه

  .مزوري
عدة أبو الطب فقد وصف أبو قراط   ،والدعك اليدوي ليس جديداًولكن املعاجلة : قلت

كما أن الطب الشعيب يف كل أحناء العامل حيتوي على أشكاالً  ..حركات ملعاجلة العمود الفقري
  .لعبا اوأعرف من بين قومي من يلعب  ..من هذه املعاجلة

وليس ملختلف احلاالت  ..اض حمدودةولكنه بينهم حمصور يف أمر ..ذلك صحيح: قال
  . أندرو ستلرأى املرضية كما 

  كن أن حيقق الشفاء ملختلف العلل؟ميفهل رأى صاحبك هذا أن هذا الدعك : قلت
وإمنا قال ـ كما قال إخوانه من أصحاب الطب البديل  ..هو مل يقل بأنه حيقق الشفاء: قال

إذا ما تداخلت وقد متيز عنهم بتصوره أنه  ،واستعادة الصحةذاتية للشفاء ـ بأن للجسم قوة 
بشكل فإن ذلك سيؤثر ، أو غريمها ..مثل شد عضلي أو احنناء يف العمود الفقري، مشكلة بنيوية

وحيصل  ،على قدرة اجلسم على الشفاءوبالتايل يؤثر ، يبسليب على السريان الدموي والعص
  . املرض

  ما تقصد بذلك؟: قلت
ادر الدم واألعصاب لكل أنسجة اجلسم غري معاقة لكي ضرورة كون مصهو يرى : قال

  .وتقوم بترميم اجلسم وتصليحه، تعمل هذه األنسجة بالشكل الصحيح
  ولكن كيف طبقها يف العالج؟ ..وما أسهل أن نفكر ..هذه الفكرة: قلت
 مساها بلغته طريقة للمعاجلة أو الدعك باليد لقد أسس ـ انطالقا من ذلك التصور ـ : قال

MANIPULATION ، وضعها الطبيعيإىل  إعادة أي احنرافات بنيويةويقصد منها .  
  .أرى أن صاحبك يغلب اجلانب امليكانيكي اآليل يف اإلنسان: قلت
املرض حيصل وأن  ..على دفاعاته الذاتيةحيتوي اجلسم فهو يرى أن  ..هذا صحيح: قال

  . ح غري صحيح ميكانيكيااجلسم أصبلكون الضعف قد حصل و ..عندما تضعف هذه الدفاعات
                                                

ظام واملفاصل واألربطة نظام عالجي يتعامل مع بنية اجلسم، أي الع هو :OSTEOPARHY األوستـيوباثي    ١(
 .واألوتار والعضالت وكل األنسجة الرابطة، وعالقتها مع بعضها، وتأثريات وضعها الصحي على أجهزة اجلسم املختلفة
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  .لقد ذكرت يل صحبتك له: قلت
  .وتعلمت على يده ..لقد صحبته طويال ..أجل: قال
  فكيف كان يتعامل مع مرضاه؟: قلت
ومل يكن ينظر إليهم  ..مرضاه بنفس النظرة الكليةإىل  الدكتور ستل ينظر كان: قال

كان يسأل املريض عن وهلذا  ..بابالطريقة املعتادة أي معاجلة األعراض بدون البحث عن األسب
صحته العامة فيسأله عن  ..كل ما يتعلق به مما يعتربه الطبيب البديل ذا عالقة حبالته املرضية

وهو يالحظ قبل أن يبدأ بسؤاًل املريض كيف ميشي وكيف هو  ..ومهنته وحىت حياته السابقة
يف ذلك  ،كة يف كل املفاصليهتم بدرجة احلروهو  ..ودرجة احلركة عندما جيلس ١وضع قامته

  . وهو شيء يستطيع مالحظته من تنفس املريض مثالً ،القفص الصدري
  .ولكين أريد العالج ..هذا التشخيص: قلت
الرابطة بواسطة أصابعه، وكان يفحص األعضاء الداخلية  جةكان يقوم بفحص األنس : قال

ألعضاء مترابطة بشكل ال فكاك  ايفأن البنية والوظيفة فقد كان يرى  ..يدويا كالكبد واملعدة
من العظام واألربطة والعضالت ، اجلهاز العظمي العضلي إن (:وقد مسعته يقولعنه، 

أن  ملمكنن امتكون بنية واحدة واليت عندما تتعرض لالختالف عن وضعها الطبيعي ٢والصفاق
   ) حتدث تغيريات يف وظائف أجزاء أخرى من اجلسم

  .ية كربىأره يعطي للصفاق أمه: قلت
                                                

وملا لذلك من تأثري  ،حالة العضالت وواجبها يف إسناد البنيةملا لذلك من دور يف األوستيوباثي بوضع قامة املريض  يهتم)  ١(
  : العوامل اليت تؤثر على القامة هي، وهم يرون أن أهم ضعلى صحة املري

وهذا يؤثر بأشكال خمتلفة على األلياف العصبية املغذية هلا، . االستعمال املستمر للعضالت يف حالة معينةألا تعين املهنة،    -١
التقلص العضلي ال بد وأن يتبع وعندما حيصل ذلك فإن . وكذلك بدرجة السموم اليت تفرزها العضلة عندما تعمل بشكل مستمر

  . وعندما تستمر هذه احلالة لسنني حياول اجلسم أن يتكيف معها فيتغري وضع القامة. املفصل كةمما يؤدي إىل التأثري على حر
األشخاص حنيفي البنية أكثر عرضة فالعوامل الوراثية، كوجود الشخص ذي البنية النحيفة واآلخر ذي البنية السميكة،    -٢
كما إن .. .وبذا تصعب مقاومة القوى اخلارجية اليت تسبب مشاكل القرص الفقري مثالً.. .مرض بسبب كون بناهم أقل جتمعالل

أما النوع السميك فبعكسهم، إال أم عندما ، أجسامهم موزعة على مسافة بعيدة من مركز الثقل ونقاط اإلسناد األساسية
  . عبيصابون ذه املشاكل فإن عالجهم يكون أص

وكثرياً ما حتصل تغريات يف الصغر بغري ظهور ألعراض مرضية وهذا يؤدي إىل اختالف يف وضع ، الشذوذات البنيوية   -٣
وكثري من الناس عندهم إحدى الساقني أطول من  ، العضالت واملفاصل واألنسجة الرابطة مما يغري من الوضع املفترض للقامة

األقصر، وهو ما يؤدي إىل احنراف العمود الفقري أي احنراف يف القامة إىل  الساقهة األخرى وهذا جيعل احلوض هابطا من ج
  .إحدى اجلهتني اليمىن أو اليسرى

وهو الطبقة اليت توجد حتت اجللد مباشرة واليت تتألف من حزم من أنسجة ليفية مرنة واليت تغلف العضالت واألعصاب )  ٢(
 .واألعضاء املختلفة
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الصفاق هو املكان الذي تبحث فيه عن أسباب املرض،  إن (:وهلذا كان يقول ..أجل: قال
   )وهو املكان الذي يبدأ فيه عمل 

  فهذا النوع من العالج يهتم ـ فقط ـ بالصفاق؟: قلت
ستل أول من قدم تفسرياً مقبوالً  كانفقد  ..العمود الفقري بربلعل اهتمامه األك ..ال: قال
واحلبل  ..أمهية العمود الفقري للمحافظة على الصحة حيث أنه حميط باحلبل الشوكي حول

مبا فيها على كل فعاليات اجلسم، وهو يسطر  ..دماغالشوكي ـ كما تعلم ـ ملحق بال
  .األوعية الدموية والغددوامة كالكلى والقلب والكبد والرئتني اهليوية احلعضاء األ

اب املارة من وإىل الدماغ من خالل احلبل الشوكي ال بد أي تداخل مع األعصوهلذا فإن 
  . وأن يؤثر على العمل الطبيعي لألنسجة اليت متر منها أو إليها هذه األعصاب

  ؟١الصفاق والعمود الفقري مها حمال الداء والدواء عند صاحبك: قلت
وجود إىل  باإلضافة ..خرى كاملفاصل والعضالتاأليكانيكية هناك األعضاء امل ..ال: قال

ال يدعي إمكانية فهو  ..والنفس والبكتريا البيئةعوامل أخرى مسببة للمرض كالغذاء والوراثة و
  .عالج احلاالت املرضية الناجتة من هذه العوامل

  فهناك ميادين حمدودة للعالج ذا النوع على حسب ما فهمت؟: قلت
تم ختليصه من اخللل بأن املريض الذي يفقد أثبتت التجارب ألصحايب  ..أجل: قال

 ستيوباثي،وذلك بإزالة اخللل املرضي األو ،امليكانيكي احلاصل يف جهازه العظمي العضلي
صحته الكاملة إذا ما إىل  يتخلص من حاالت مرضية كانت قد سببت من هذا اخللل، بل ويعود

لعضوي إذا ما ترسخ املرض اولكنه  ..كان سبب املرض هذه االختالالت األوستيوباثية فحسب
  . الةفإن األوستيوباثي ال تعود نافعة إلزالة احلـ حبيث سبب عطباً دائماً يف األعضاء احملنية ـ 

  فما الذي تقصد به؟ ..املرضي األوستيوباثي اخللللقد ذكرت : قلت
                                                

( اجلمجمي  األوستيوباثييسمى ألوستيوباثي بدأ باالنتشار من الواليات املتحدة األمريكية نوع من ا هناك)  ١(
CRANIAL OSTEOPATHY ( أحد تالمذة " سذر الند"العالج األوستيوباثي للجمجمة الذي بدأه الدكتور وهو

  . الدكتور ستل
وينصح ذا العالج ملن يشكو من مشاكل أساسها . مهذا العالج يتم التعامل مع اجلمجمة باإلضافة إىل باقي أجزاء اجلس ويف

فكثرياً ما تنتهي املعاجلة يف املستشفى بعد حادث سيارة مثالً ويظن . التعرض حلادث أو بسبب حصول أعطاب عند الوالدة
  . ادثالزمن قد تطول أو تقصر حيس ببعض املتاعب ويتبني أا بسبب ذلك احل مناملريض أنه استرد عافيته مث بعد مدة 

  .ولصغر املفاصل فيها فإن التعامل مع مفاصل اجلمجمة يكون بلطف وعناية فائقتني حلساسية املنطقة وبالطبع
حصل املعاجلون على نتائج جيدة يف حاالت عديدة مثل املشاكل القصبات اهلوائية، والتنفس غري الطبيعي، واحلساسية  وقد

 .الكآبة، كما أن أفضل النتائج قد مت التوصل إليها يف عالج األطفال الصغار من الصوت، والنشاط الزائد عن املعتاد، ونوبات
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فنحن نعتقد ـ كما  ..القاعدة العلمية لفعل العالج األوستيوباثيتقدم هذه التسمية : قال
وتساعد املفاصل  ..الطبيعيوهو اال من احلركة،  امعين لكل مفصل جماالن يعتقد معلمنا ـ أ

  .يف حركتها األربطة واألوتار والعضالت وكذلك الصفاق
وهذه األنسجة متكن املفصل من احلركة حسب اال الطبيعي لكل إنسان، ذلك ألنّ لكل 

مفصل بشكل غري  يأل وعندما حيصل حترك ..إنسان جماال حلركة املفاصل خيتلف عن غريه
اعتيادي حيصل تثبيت للمفصل مما يبقيه، مبساعدة األوتار واألربطة والعضالت يف نقطة هي 

وعندما يكون املفصل ذا الوضع يسمي األوستيوباثيون هذه ، أقصى ما ميكن يف جمال حركته
   .احلالة باخللل املرضي األوستيوباثي

  فهل يظهر هذا اخللل لعيون أصحابك؟: قلت
ً  اهذا اخللل ليس واضح إن ..ال: قال ال  فهو ..وإال لبان ذلك يف صور األشعة، عيانا

حترك بسيط للمفصل حبيث يثبت  هو جمرد  يتضمن تباعداً كبرياً للعظم عن مكانه الطبيعي، وإمنا
حبيث أن تشخيصه ، مع ذلك فإنه من األمهية مبكانو ..يف أقصى ما ميكن من جمال حركته

وهنا تربز ضرورة مراجعة معاجل أوستيوباثي متدرب بشكل  ..للعالج دمةكمقضروري جداً 
  .صحيح على ذلك

  فكيف يؤثر هذا االختالل البسيط؟: قلت
من املصادر الدموية  همينعوهو ما  ..أي جزء يف اجلسمألنه بذلك سيؤثر على : قال

  .املرض إىل وهذا يؤدي به ال حمالة، وبالتايل من التغذية ،والعصبية الالزمة
  .كثر هلذاأأريد توضيحا : قلت
اليت حصر األعصاب إىل  ـ مثال ـحدوث اخللل املرضي األوستيوباثي يؤدي إن : قال

 أجزاء اجلسم املختلفة، ومن أجزاء اجلسم عائدةإىل  تسري من خالل الفقرات من احلبل الشوكي
زاء القريبة منه ال بد أن وعند حصول اخللل األوستيوباثي يف مفصل ما فإن األج ..الدماغإىل 

  .املفصل من خالهلاإىل  املارةأن حتصر األلياف العصبية إىل  وهذا يؤدي، تصاب باملشكلة ذاا
   .إمنا قريباً من املنطقة احملصورةو،كما ميكن أن يلتهب العصب الذي ال مير من املنطقة مباشرة

   ..هذه ناحية ناجتة عن اخللل امليكانيكي: قلت
وهذا حيصل إذا ما حصل أي شد ، نقص مصدر الدموهي  ..ناحية أخرىهناك : قال

عضلي يف العضالت املتصلة مباشرة أو بشكل غري مباشر للجزء من العمود الفقري املتأثر باخللل 
عدم عمل الصفاق بالشكل إىل  وسيؤدي ذلك ..حىت وإن مل يكن قريباً منه ،األوستيوباثي
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  . حاالت مرضية خطريةإىل  مما قد يؤدي، ً كلياأو قد يوقفه الطبيعي مما يقلل من سريان الدم 
  هل هناك مضاعفات أخرى غري هذين؟: قلت  
عندما يستمر اخللل األوستيوباثي ف ..عطب القرص الفقريإىل  فهذا قد يؤدي ..أجل: قال

من  وحىت لو مل يكن القرص الفقري متحركاً ..بدون عالج لفترة طويلة تصبح إمكانية إزالته أقل
اللمف تقل إذا ما وفقد لوحظ يف البحث املختربي بأن قابليته على امتصاص املاء من الدم ،مكانه

وهذا يسبب تقلصاً يف حجم القرص مما يقلل من كفاءته  ،يوباثياستمرت حالة اخللل األوست
   .كمانع للصدمات

يف أي جزء للتلف الذي حيصل متاما مشابه وذلك  ..تلف املفصلإىل  وقد يؤدي كل ذلك 
من املاكينة املوضوع باستمرار حتت الشد املستمر عندما يكون يف غري الوضع االعتيادي له 

   .حسب التصميم
  .اآلن ال زلت متشوقا ملعرفة كيفية الفحصإىل  :قلت
سبب املشكلة يبدأ باملعاجلة اليت غرضها إىل  توصل املعاجليو ،تم التشخيصيأن  بعد: قال

الفقري والشد فيما حوله، وكذلك موازنة الشد يف األجزاء البنيوية إعادة توازن العمود 
طبيعتها وتقليل احلصر واالختالفات إىل  وذا ميكن إعادة حركات كل أجزاء البنية ..األخرى

  . ويف الدورة الدموية ألعصابغري الطبيعية عن ا
  طبيعتها؟إىل  لكن كيف يعيد كل أجزاء البنية: قلت
مثل املد والتدليك وغريها، ويعتمد إجراؤها على عدة عوامل لذلك دة طرق عدي هناك: قال

منها حجم املريض ووضع قامته ونوع املشكلة ووضع املفصل املعني، فإذا ما كان املفصل معاقاً 
ومن  ..وضعه الطبيعي، بل ينصح املريض مبا جيب عملهإىل  مثالً ال جيب أن حياول املعاجل إعادته

يف إزالة تثبيت املفصل يف أقصى نقطة من جمال حركته هي احلركة السريعة  استعماالأكثر الطرق 
  . جداً

التدليك فهو خاص ذه الطريقة العالجية، وإن كان يشابه التدليك املعروف الذي يقوم  أما
وما يقوم به املعاجل  ،بعمله املعاجل الطبيعي يف الطب املتداول والذي يقوم به أي شخص يف احلقيقة

  .تيوباثي هنا هو معاجلة لألنسجة الرقيقة املوجودة حتت اجللد مباشرةاألوس
  تقصد الصفاق؟: قلت
مسعت اهتمام األوستيوباثي بالصفاق بدءاً من الدكتور ستل حيث فقد رأيت  ..أجل: قال
  .ما قال
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  ؟أال يؤمل هذا األسلوب العالجي: قلت
 ة السريعة جداً، إال أن الواقعتلك احلركمن خصوصاً هذا من خيشون املرضى كثري من : قال

ولكن قد حيس املريض بعدم الراحة للحظة واحدة بسبب  ..ينفي حصول أي أمل يف العالج
  . وضعه غري املريح على سرير العالج مثالً

، وخصوصاً يف احلركة السريعة للمريض االسترخاء الكاملولكن كل ذلك يعتمد على 
درجة متنع حصول إىل  ت مرختية مما ال يشد املفاصلذلك ألن االسترخاء جيعل العضال ..جداً

  . الوضع الطبيعي وهو ما يبتغيه املعاجلإىل  حتركها
 ..املعاجلة وخارجها أثناءن االسترخاء ضروري جداً ملن كان يشكو من اآلالم، يف أكما 

   .عديدة لتحقيق ذلكا ن طرقواألوستيوباثيوقد طور املعاجلون 
  ؟مدة العالج ماف: قلت
فإن املراجعة األوىل قد  ،فإذا كانت احلالة مزمنة ..على احلالة نفسها تعتمدهي : لقا

كما يضع املعاجل يف هذه احلالة برناجماً ، وقد يعطى فيها بعض العالج ،تستغرق ساعة من الزمن
بني  يماحبيث تطول الفترات الزمنية ف ،من جلسات عالجية قصرية على مدة زمنية طويلة

  .فشيئاًاجللسات شيئا 
  . إذا كانت احلالة جديدة، فإن جلسات العالج ال بد أن تكون معدودةأما 
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  إبر الشفاء
حيرك يديه حبركاته الغريبة، مث سرت يف القاعة أحبث عن حكيم آخر،  األوستيوباثيتركت 

  .البديل عن أسلوب آخر من أساليب العالجو
أم كان يعبث ا، اقتربت منه لست أدري هل كان ينظمها  ..رأيت رجال حيمل جمموعة إبر

  .هذه اإلبر خطرية ميكن أن تصيب أي إنسان بآالم شديدة ..يا أخي: ناصحا، وقلت
  .بل أثبتها فيها تثبيتا ..ليس يل مهمة يف احلياة إال أن أغرسها يف األجسام: وقال، إيل التفت
   ..حقدا عظيما حتملأراك : قلت
  .بل أشفق شفقة عظيمة: قال
  .يم لك الشفقة مع إيالم خصومكال تستق: قلت
  .يف أجسام أصدقائي إال أنا ال أغرس هذه اإلبر: قال
  .ال أرى أنه ميكن أن يفكر أحد يف صحبتك: قلت
وقبل آالف السنني كانوا يقصدون إخوانا يل كانوا حيملون  ..هم يقصدونين ..ال: قال

  .نفس اإلبر اليت أمحلها
  .ين عن شأنكفحدث ..أرى أن لكالمك نربات صدق: قلت
  .أنا أحد احلكماء الذين أتوا ببدائل الصناعة: قال
  من أين أتيت ا؟ وعلى من تتلمذت؟: قلت
وقد تتلمذت هناك على خلق  ..الصني لتعلمهاإىل  لقد رحلت ..أتيت ا من الصني: قال
  .كثريين

  على ما يعتمد عالجك؟: قلت
  .على هذه اإلبر: قال
  هل أنت جراح؟: قلت
  .١وأعاجل ا، أنا أغرس هذه اإلبر يف اجلسم ..ال: قال
  أي بدعة هذه اليت تقوهلا؟: قلت
بل ال يعرف ألوهلا تاريخ على  ..هذه أقدم من طب قومك ..ليست هذه بدعة ..ال: قال

                                                
الطريقة العالجية املعتمدة على إدخال إبر ذات هيئة معينة يف  هي ACUPUNCTUREالعالج باإلبر الصينية )  ١(

  .نقاط معينة على جسم املريض ملدة زمنية قصرية يف اجللسات العالجية
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  .١التحديد
  .فحدثين عن هذا النوع من العالج: قلت
  ؟اليانغأتعرف الني و: قال
  .شاوافقد عرفت ذلك من جورج أو ..عموما: قلت
واآلخر هو  ،مسارين للطاقة يف جسم اإلنسان أحدمها هو النيفاعرف اآلن بأن هناك : قال
أو القوة  ،أو قوة احلياة)  CH‘i( وذلك يف مفهوم عام عن الطاقة يسمى تشاي ، اليانغ
اليانغ متكامالن على الرغم من كوما متعارضني، وألجل بقاء اإلنسان يف والني و ..احليوية

  .اليانغ يف حالة توازنوحية جيدة جيب بقاء الينحالة ص
  .عرفت هذا: قلت
تدور يف اجلسم يف مسارات ) اليانغ والين( ن هذه القوة احليوية أوجد الصينيون لقد : قال
تدل يف واليت )  MERIDIANS( اللمف واألعصاب، ومسوها خطوط املريديان وتشابه الدم

وميكن رصد هذه املسارات اآلن ، الطول والعرض خطوط الزوال أو خطوطعلى معناها احلريف 
  .غياا يعين املوتو ى،بالطرق اإللكترونية ووسائل أخر

  أهي شبكة يف اجلسم كشبكة العروق واألعصاب؟: قلت
دائرة رئيسة من خطوط املريديان، وكل واحدة مقترنة بوظيفة أو  ٢٦ هناكف ..أجل: قال

  . عضو من وظائف وأعضاء اجلسم
  فكيف تعرفون هذه املسارات؟ ..نعرف حركات الدم جبس العروقحنن : قلت
وضع هذه املسارات بواسطة النبضني الذين يتم اإلحساس ما يف منطقة حنن نقيم : قال

  .ولكنه شيء خمتلف كلياً عنه ،الرسغ، أي قريبا من نبض القلب الذي يفحصه الطبيب االعتيادي
وذا  ،قة حىت قبل أن تبدأ األعراض بالظهوروميكن تقييم وضع اجلسم الصحي ذه الطري

بذا ينصح املريض قبل أن تظهر و،فالطبيب الصيين يستطيع أن يعرف بأن صحة املريض تتدهور
  . املشكلة وتتعقد

                                                
 هذا املوضوع يعود إىل أيام اإلمرباطور األصفر هوانغ تاي الذي عاش يف وقت الواليات احلربية يف أول كتاب كتب يفف)  ١(

اإلبر وأن يتم  افي هذا الكتاب أمر اإلمرباطور بعدم استعمال أي عالج عدف... قبل امليالد ٢٢١و ٤٧٥الصني يف الفترة بني 
  . ستقبالًتدريسها وممارستها حبيث يصعب نسياا أو العزف عنها م

. سنة يشري إىل وجود صخور تنفع يف صنع اإلبر ٢.٠٠٠وهناك كتاب آخر امسه كتاب اجلبال والبحار كتب قبل أكثر من 
سنة حبيث  ١.٥٠٠سنة واستمرت ملدة  ٤.٥٠٠على أن هناك من يعتقد بأن أوىل الكتابات يف هذا املوضوع كانت قد بدأت قبل 

  . سنة ٣.٠٠٠كتب آخر فصل منها قبل 
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بصحة جيدة،  متمتعاًأجراً عندما يكون اإلنسان  ىكان الطبيب الصيين يتقاض وهلذا السبب
  .ستطيع الطبيب أن يعافيه من املرضأن يإىل  فإذا ما مرض يتوقف عن الدفع

  فما دور الطاقة احليوية يف اجلسم؟: قلت
اليانغ يف توازما املطلوب بطرد الطاقة الفائضة خالل سطح واليندورها أن تبقي : قال

  . املناطق اليت تفتقد إليهاإىل  اجلسم عند نقاط معينة على خطوط املريديان وحتويلها
  خمتصة ذا؟أهناك نقاط يف اجلسم : قلت
  . وال يزال البحث فيها مستمرا ..طةنق ٨٠٠وقد اكتشفوا منها حاليا  ..أجل: قال
  فكيف يتم العالج باإلبر؟: قلت
معظم نقاط العالج تكون يف ويستعمل الطبيب عادة أكثر من ست نقاط لإلبر،  ال: قال

  . أماكن ال تؤذي جسم اإلنسان
سم، ٥إبرة يف يده ـ أي حوايل إىل  ـ وأشار ١ذا الطولواإلبر اليت تستعمل عادة هي 

أما النصف اآلخر فلكي ميسك ا الطبيب،  ،نصفها هو اجلزء الذي يدخل بعضه يف اجلسم
أما املقبض الذي ، ويكون الرأس مدبباً متاماً رنويصنع اجلزء الداخل يف اجلسم من حديد م

لكي ميكن الطبيب من حتريك ميسكه الطبيب فغالباً ما يكون مصنعاً من سلك فضي ملفوف 
  . اإلبرة بسهولة

بعض احلاالت كرة صغرية من أعشاب معينة على رأس اإلبرة بعد إدخاهلا، مث وحنن نضع يف 
ويسمى هذا النوع من العالج الكي ، نقطة املعاجلة لزيادة التحفيزإىل  تشعل إلرسال حرارا

  ، ) MOXIBUSTION( بامليسم 
أعمق من اجللد إىل  واليت جتد رواجاً اآلن، يتم إدخال اإلبرةبعض أنواع املعاجلة،  ويف
وهي تستعمل يف احلاالت ، النسيج الذي يغطي العظم، وهي طريقة ال تؤمل إطالقاًإىل  وصوال

  . املزمنة، وهلا فائدة إدخال عدد أقل من اإلبر يف آن واحد
  ؟اجلسمإىل  كيف يتم إدخال اإلبر: قلت
برفق باألصابع لتقليل  هادلكناليت ستدخل فيها اإلبرة بالكحول، مث  تنظف املنطقةنبدأ ب: قال
  . دقيقة مث ترفع ٢٠إىل  ١٥وتترك ملدة  ،اإلبرة بسرعةندخل مث ، اإلبرة لأمل إدخا

                                                
ويستعمل النوع الطويل ملعاجلة األنسجة العميقة ، أنواع أخرى من اإلبر، بعضها أطول والبعض اآلخر أصغر تستعمل)  ١(

وهناك اإلبرة القصرية ذات الرأس املثلث . وقد يستعمل بشكل مواز للجلد لتحفيز عدة نقاط تقع على خط واحد يف نفس الوقت
ملم  ٩وهناك اإلبر الصغرية جداً اليت ال يزيد طوهلا عن . أنواع إىل العالج لبعضلدم وهي تدخل حبركة معينة إلخراج نقطة من ا

 .واليت تدخل يف طبقات اجللد السطحية وتثبت بشريط الصق وتترك أليام أو أسابيع لتحفيز طويل األثر
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  يف أي حمل تفعلون ذلك؟: قلت
توضع عدة إبر يف آن واحد على النقاط اليت يرى الطبيب أا املناسبة لتحفيز القوة : قال
مث إخراجها وإدخاهلا يف نقطة  ،وهي إدخال إبرة واحدة فقط ،وهناك طريقة أخرى ..يةاحليو

  .مث إخراجها وإدخاهلا يف نقطة ثالثة وهكذا ،أخرى
  فهل تكتفون بإدخاهلا من غري أي تصرف آخر؟: قلت
حتريك ظفر أو إدارا يف مكاا حبركة دائرية، ك، بعد إدخاهلا بطرق معينةبل حنركها : قال

اهتزاز بسبب كون هذا إىل  صبع على اجلزء من اإلبرة الذي يبقى خارج اجلسم وهذا يؤدياإل
  . اجلزء سلكا ملفوفا

  .بل قصدت إدخال أدوية أو أي شيء حمفز ..مل أقصد هذا: قلت
حيث يوصل سلك  ،ستعمل التيار الكهربائي لتخفيف األمل املزمنيف أحيان كثرية ن: قال

نقطة العالج، وهذا هو التحفيز إىل  لينقل التيار الكهربائي ،اإلبرة الدائرة الكهربائية بطرف
  . العصيب الكهربائي حتت اجللد

 ،وقد يسبق ذلك إمرار جهاز خاص على اجلسم يستطيع معرفة النقاط اليت جيب أن تعاجل
 وميكن بعدها أن يعطى املريض جهازاً مماثالً ..وهي اليت تعطي مقاومة كهربائية أقل من غريها

وذلك لتحقيق  ،يعطي تياراً كهربائياً مناسباً ميكن إمراره من خالل قطع مطاطية أو ورقية خاصة
  . وهناك استعماالت أخرى للكهرباء مع اإلبر الصينية ال جمال للتوسع يف ذكرها ..نفس الغرض

  أال ختافون من التأثريات السلبية للكهرباء؟ ..ولكن: قلت
ألنه لدينا حمفزات أخرى ، وهذا يف حاالت خاصة ..فقطحنن نستعمل اآلمن منها : قال
  .غريها

  مثل ماذا؟: قلت
التهاب إىل  يؤدي، وهو ما إدخال خيط صغري يف اجللد وتثبيته يف مكانه بعقدهمنها : قال
وبالتايل حتفيز عصيب، وهو ما ميكن زيادته بأن يقوم املريض جبر طرف اخليط بني احلني  ،مستمر
  . مل عند معاجلة اإلدمان على املخدرات والتدخني واألكل بشراهةوهذا مستع، واآلخر

حقن املاء أو حملول ملحي مركز لتحقيق التحفيز على أساس اختالف تركيبها امللحي ومنها 
  . مع ذاك الذي ألنسجة اجلسم

التدليك بالضغط املستمر القوي على نقاط العالج باإلبر لتحقيق التحفيز الذي حتققه ومنها 
وهذا التحفيز قصري العمر، إال أنه نافع يف احلاالت البسيطة  ..رة عند إدخاهلا يف تلك النقطةاإلب



 ٢٧٥

  .الطبيبإىل  اليت ميكن إزالتها بدون الذهاب
استعمال ما يسميه الصينيون إبرة زهرة اخلوخ، وهي على شكل مطرقة خفيفة تصنع ومنها 

وتكون هذه متقاربة يف أحد  ..ة جداًهذه األيام من البالستك برأسني من املسامري الصغري
الرأسني حبيث تعاجل عدة نقاط عالجية عند وخز اجللد ا، أما الرأس اآلخر فمسامريه متباعدة 

وهذه الطريقة مفيدة جداً عند عالج األطفال الذين خيافون ، مناطق أكرب تحفيزحبيث تسمح ب
  . اإلبر

صلة يف أعضاء اجلسم املختلفة بإدخال إبر يف العالج اُألذُين، وهو عالج احلاالت احلاومنها 
وهذه ، مناطق معينة من األذن، فمثالً، لعالج الربو تدخل إبرة يف نقطة معينة يف شحمة األذن

الطريقة مستندة على وجود نقاط معينة هلا اتصال ما بأجهزة اجلسم املختلفة حبيث لو حفزا 
  .العضوعالج احلالة اليت تبدو أعراضها على ذلك  أمكن

أو ، الكي، وهو وضع بعض األعشاب يف إناء على املنطقة اليت يراد حتفيزها وإشعاهلاومنها 
ومبا أن الطريقة الثانية تؤمل  ..وضع رأس خمروط مملوء باألعشاب على نقطة عالجية وإشعاله

ن وبعد مدة م ،ترك آثار دائمة توضع قطعة من الزجنبيل بني رأس املخروط والنقطةإىل  وتؤدي
احملترقة ال يعود املريض حيتمل احلرارة فتبعد عنه، مث تعاد من جديد، وهكذا لعدة  عشابوضع األ

  . مرات
أو أنواع العلل اليت ميكن  ..ولكين ال أزال ال أدرك دور اإلبر يف الشفاء ..فهمت هذا: قلت
  .أن تعاجلها
وهذه ، املريديانخطوط م ري مستويات الطاقة يف نظايعلى تغتعتمد املعاجلة باإلبر إن : قال

وجود ، وسر ذلك هو تربط النقاط العالجية اخلاصة باألعضاء املختلفة١اخلطوط عبارة عن قنوات
  . شبكة معقدة منها واليت تشكلاتصاالت بني هذه القنوات املختلفة، 

كأمل الشقيقة ها فبعض ..اختالفاً شديداًفتختلف ، أما أنواع العلل اليت ميكن عالجها
غالباً بشكل جيد جداً، يف حني أن غريها كروماتزم املفاصل والربو تستجيب يف بعض  تستجيب
  . وبشكل جزئي ،األحيان

وإن كان  لقاً،وهناك أنواع من احلاالت كاحلاالت املعدية واألمراض اخلبيثة ال تستجيب مط

                                                
وهناك اختالف يف  ،وىولكن دون جد ،حاول أخصائيو التشريح واملكروسكوب أن يعثروا على هذه القنوات الدقيقة)  ١(

إذ ال يعترب البعض هذه القنوات إال خطوط اللمف  ،الرأي حول ما اكتشفه الكوري كم بون هانغ مما قال إنه خطوط املريديان
 .دقيقةال
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  . ميكن إزالة بعض أعراضها
احاً ختتلف درجته يف عالج وعلى كل حال ميكن القول بأن العالج باإلبر قد جنح جن

األمراض الوظيفية املختلفة كالشقيقة والصداع املزمن والقرح ومشاكل اهلضم والتهاب املفاصل 
العايل والكآبة والقلق  لدموالتهاب األعصاب وعرق النسا والتهاب اجللد واألكزميا وضغط ا

  . وااللتهابات الصدرية وكثري غريها
تغريات يف إىل  اً يف األنسجة كالتهاب املفاصل الذي أدىأما األمراض اليت حتدث تغيري

وليس  ،فإن العالج باإلبر ال ميكن أن يكون إال عالجاً مساعداً لعالج آخر ،سطوح املفاصل
  . عالجا يتوقع منه أن يشفي هذه احلاالت

  فما سر هذه االستجابات املختلفة؟: قلت
حيث لوحظ أن بعض من يعاين  ،الفرديالعامل منها ، ذلك يعتمد على أسباب خمتلفة: قال

لعالج باإلبر استجابت بشكل ملفت للنظر، يف لبدرجة كبرية اعتقدنا عدم استجابتا من حاالت 
  . حني أن حالة أخرى تعترب من احلاالت اليت تعاجلها هذه الطريقة بسهولة مل تستجب

نه معروف منذ زمن فإ ،الوقت من اليوم، واليوم من الشهر الذي يعطى فيه العالجومنها 
بأن الكثري من األفعال والعمليات اجلسمانية هلا إيقاع حيوي كذاك الذي حيدث ملدة يوم واحد 

هلذا و ..األمالح واهلرمونات يف الدم اتساعة يف أمور مثل درجة حرارة اجلسم ومستوي ٢٤أو 
النهار والليل يفضل بعض املعاجلني التقليديني أن تتم جلسات العالج يف ساعات خمتلفة من 

  . للحصول على نتائج أفضل
  بر مع األدوية الصناعية؟إلفهل يتعارض استعمال ا: قلت
فبعض هذه األدوية هلا تأثري  ..قد حيصل ذلك، ويكون من عوام ختلف العالج باإلبر: قال

 ..على اجلهاز العصيب املركزي، بل إن منها ما يعطى هلذا السبب كاملهدئات ومضادات الكآبة
مضادات اهلستامني اليت تستعمل للحساسية أو غثيان السفر غالباً ما يكون هلا تأثري على  فكل

  .الدماغ
مالمسة النقاط اليت عوجلت باإلبر، سواء باملالبس أو باليد أو أية مالمسة فإن ، ومثل ذلك

على شكل تلقائية أخرى، يف األيام اليت تعقب العالج تعترب تقوية للتحفيز الذي قامت به اإلبرة 
لذا فإن أي دواء مضاد لاللتهاب سيقضي  ..استجابة التهابية من األنسجة اليت يف نقطة العالج

  . والذي يطيل من عمر التحفيز العالجي ،على هذا األثر املهم
واليت ال شك أنك عرفت  ..ومن هذه األدوية الكورتزون واألسربين والبيوتازوليدين
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  .خطرها على الصحة
  .د عرفت ذلك يف قاعة الضرورةفق ..أجل: قلت
  .وألجلها نا يف األرض للبحث عن البدائل: قال
أم ميكن أن جيرب أي جمر من غري أن  ..أيشترط اإلميان جبدوى العالج حلصول الشفاء: قلت
  ؟ يؤمن

  .ولكن اإلبر قد تؤثر من غري إميان ..باإلميان يتحقق الشفاء من غري إبر: قال
  الذين عاجلتهم ما جدوى العالج؟ من مالحظتك للمرضى: قلت
فمنهم من كانت استجابته  ..ذلك خيتلف باختالف املرضى واختالف أمراضهم: قال

أن او  ..أقل إزعاجاً، أو بتحوهلا وترددها على املريض ،بتخفيف األعراض من حيث قوا
  .حبمد اهللاومنهم من يشفى متاما  ...األدوية اليت كان يأخذهايقلل من اعتماده على املريض 

  على ما يعتمد ذلك؟: قلت
حنو األحسن منذ أنه ال ميكن أن حيصل تقدم إىل  باإلضافة ..على ما ذكرنا من أسباب: قال

  . مرور عدة جلسات عالجيةإىل  حيتاج ذلكاجللسة األوىل، وإمنا 
 أن تتوقع أن تشتد األعراض يف البداية، وهذا حيدث يف الكثري من احلاالت، وهو يدل وجيب

  . على أن التحفيز قد حدث يف نقاط هلا عالقة باملرض، وهو املطلوب
  فهناك أعراض جانبية إذن؟: قلت
رد فعل عادي جداً ومتوقع يف كل العالجات وإمنا هي  ..هي ليست كأعراض األدوية: قال

وحتفز القوة  ،السطحإىل  وإمنا خترجهايفعل قومك ـ كما ـ البديلة اليت ال تسكت األعراض 
  . يوية لكي تقضي عليهااحل

  فهل هناك خماطر من هذا الدواء؟: قلت
فهي من أدوية األرض واجتهادات أهل  ..ال أكتمك بأا قد حتوي على بعض املخاطر: قال
  .ولكنها تقل مع األطباء املهرة، األرض

  .فاذكر يل خماطرها كما ذكرت يل بركاا: قلت
، وهلذا يفضل د إدخال اإلبرة غري املعقمةحتصل عنواليت قد العدوى، من خماطرها : قال

من املمكن أن حتصل العدوى من أنه كما  ..استعمال اإلبرة مرة واحدة مع مريض واحد فقط
  . جلد املريض نفسه، وهنا ال بد من تعقيمه بالكحول

تدمري األنسجة، وهو ما ميكن أن حيصل عند إدخال اإلبرة فتدمر األوردة أو ومنها 
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ا ـ مراجعة طبيب احتياطوهلذا يفضل ـ  ..مثالً ٢أعضاء كبرية كالرئتني أو حىت ١األعصاب
  . درس التشريح اجلسماين بشكل كاف حبيث يعرف املناطق احلساسة والرقيقة

إسكات املرض، وهذا حيصل إذا ما استطاع العالج باإلبر ختليص املريض من أعراض ومنها 
فقد  ..تتحسن يف حني أن املرض يتقدم حنو األسوأ املرض كاآلالم مثالً فيعتقد املريض بأن حالته

 أنأمل الظهر مصاحباً للسرطان فإنه ميكن للعالج باإلبر أن يزيل األمل فيعتقد املريض بيكون 
  . احلالة تتحسن يف حني أن األورام مستمرة باالنتشار

  .هذه خماطر عظيمة: قلت
  .ذالقد عرفت يف غرفة املوازنات كيف تتعامل مع مثل ه: قال
يسأَلونك عنِ  :تعاىلاحملاسن واملساوئ مث نوازن بينهما، كما قال إىل  ننظر ..أجل: قلت

من : البقرة(الْخمرِ والْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما 
  اإلبر؟ فكيف تطبق هذا امليزان يف ..)٢١٩اآلية

فإن فشلت يف حالة من  ..وكل ما ميكن أن يؤدي إليها ..أجتنب مواطن اخلطر: قال
   ..احلاالت أرسلتها إلخواين من احلكماء

   ..السبعة: قلت
  .السبعةإىل  السبعون أقرب منهمإىل  هم ..ال: قال
   )احلكماء السبعة  (ولكين مسعتهم يقولون : قلت
  .ال ليحصروها ..لك كثرة البدائللقد قالوا ذلك لك ليبينوا : قال

                                                
 .يؤدي ذلك إىل آالم عصبية أو فقدان اإلحساس أو غري ذلكوذلك )  ١(
يف احليز ااور فيحدث ضغطاً يتزايد حىت يؤدي إىل توقف الرئة  ميكن أن خيرج اهلواء من الرئة املثقوبة ويدخلحيث )  ٢(

  .عن العمل واالختناق
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    أقدام الشفاء
ما ابتعدت قليال عن صاحب اإلبر حىت وجدت رجال ميسك بقدمه، وهو يدلكها دلكا 

 دعين أنظر ..؟كيف وقعت: غريبا، فتصورت أنه قد تعثر وسقط، فاقتربت منه مسرعا، وقلت
  .من يضمدكإىل  أو أمحلك، موضع األمل حىت أضمدكإىل 

  .يس األمل يف قدميل ..ال: قال
  أين هو إذن؟: قلت
  .فجلست أعاجلها ..لقد أصابين أمل يف معديت: قال

إن بين آدم حيملون  ..؟ألست من بين آدم ..؟وهل معدتك يف قدمك: ضحكت، وقلت
  .ال يف أقدامهم، معدهم يف بطوم

  .معديت ال تزال يف بطين ..ومثلهم، أنا منهم: قال
  هل تراك أحول؟ ..رحت تبحث عنها يف قدمكمل ت عنها، ف ..ولكن: قلت
  .أنا أبصر بكال عيين جيدا ..ال: قال
  قدميك بدل معدتك؟إىل  فلم ذهبت: قلت
  .املركز  الصحي ملعديتإىل  ذهبت: قال
  ؟وأين ..؟وهل ملعدتك مركز صحي: قلت
 ومل ..أترى أن اهللا خلق لنا كل شيء ..ملعديت، ولكل أعضائي وأجهزيت مراكز صحية: قال

  .خيلق ألجسامنا مراكز صحية ترمم فيها
  ولكن أين هذه املراكز؟ ..هذه فكرة طيبة: قلت
  ..يف القدمني: قال
  .يف القدمني كل مراكز صحة اإلنسان: قلت
   ..أجل: قال
فتكون لك أوزار  ..وأخاف أن أخندع بتصديقك ..فإين طالب علم ..ال متزح معي: قلت

  .جهلي
وقد آملين أنني املرضى،  ..ولكين طالب حق مثلك ..ادعالست كاذبا وال خم ..ال: قال

  .فقطعت اجلبال السبعة ألحبث هلم عن أسرار الشفاء
  أمل جتدها إال يف القدمني؟: قلت
أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم  أمل تعلم أن اهللا ، هتممت له ويسره اهللا يلاهذا ما : قال
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  )٥٠من اآلية: طـه(هدى
   ..بلى: قلت
  .فاهللا مل حيتقرين حني أعطانيه ..فال حتقر ما أعطاين: قال
ولكين مع ذلك من  ..وامتألوا بعده باجلدل ..فأنا من قوم امتألوا بالغرور ..اعذرين: قلت

من : البقرة(قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ كُنتم صادقني :تعاىلأمل يقل اهللا ، قوم ال يقبلون إال بالربهان
  )١١١يةاآل

  فعن أي برهان تبحث؟ ..بلى: قال
  عما تفعله وتقوله؟: قلت
  .ال بد أن تعرفين ـ أوال ـ وتعرف ما أعمل حىت تعلم برهاين: قال
  .فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره ..صدقت: قلت
أنا ممن يسمون باحلكماء السبعة، وقد قدمت هذه األيام من الصني بعد أن من اهللا : قال

  .على عالج ولد قبل أكثر من مخسة آالف سنة علي بالتتلمذ
  .وقد كنت عند احلكيم الذي يعاجل ا ..تلك اإلبر الصينية: قلت
 ،االثنتني تعمالن على أساس واحد، وعليه فمن كان يأخذ عالجاً باإلبرف ..مها أخوان: قال

   ..والعكس صحيح ..عالجيال جيب أن حياول االستفادة من 
  ؟فبم تعاجل أنت: قلت
  .١املعاجلة االنعكاسيةأنا أعاجل ب: قال
  ؟املعاجلة االنعكاسيةما  ..املعاجلة االنعكاسية: قلت
  .أفعله من التدليك يف قدمي تينيهي ما رأ: قال
  .وإمنا سألتك عن سره ..مل أسألك عن هذا: قلت
 قسمد وق ..خمتلفة كاملناطق اليت تقسم ا البالدمناطق إىل  مقسماجلسم حنن نعتقد أن : قال

حبيث تقع كل مخسة على  ٣عشرة مناطق طوليةإىل  اجلسم ٢الدكتور فترجريالدأستاذي ومعلمي 
                                                

تدليك نقاط معينة يف القدمني بطريقة معينة حبيث حيدث ذلك  هي :REFLEXOLOGYاملعاجلة االنعكاسية )  ١(
  .تأثريا عالجياً يف مناطق اجلسم املختلفة

م  ١٥٨٢املناطق، أي تقسيم اجلسم إىل مناطق، ما كتبه طبيبان أوروبيان يف الكتب اليت كتبت حول العالج حسب  من)  ٢(
  . كما كتب الدكتور بل يف اليبزغ كتاباً بعد ذلك بقليل حول نفس املوضوع مها الدكتور أدامز والدكتور أتاتس

هلا انعكاسات يف القدمني، إىل هذه املناطق الطولية العشرة، هناك ثالث مناطق عرضية من املمكن أن يكون  باإلضافة)  ٣(
 وقد... اخلط املار مبستوى منطقة احلوض، واخلط املار بالوسط مبستوى أضالع الصدر السفلى، واخلط املار بالكتفني: وهي

 .نيوجدوا أن املنطقة العرضية األوىل متثلها منطقة أصابع القدم، أما املنطقة الثانية فتمثلها املنطقة الوسطى والثالثة منطقة الكعب
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قسمني إىل  بتناظر على جانيب اخلط الومهي الذي يقسم اجلسم طولياً ،أحد جانيب اجلسم
  . متساويني
  ؟الصينيةاإلبر أتقسمون اجلسم كما يقسمه أصحاب : قلت
وهناك نقاط يف القدم تنعكس  ..تساو وعلى عمق اجلسمبعرض م مقاطع يبل ه ..ال: قال

بالتأثري على أعضاء اجلسم حبيث تقع النقطة أو النقاط اخلاصة بعضو ما يف نفس املنطقة الطولية 
  . اليت يقع فيها هذا العضو

  ضاء اجلسم يف القدمني؟عأهذا ما أردته بوجود املراكز الصحية أل: قلت
رأس، توجد مناطق انعكاساته فال ..أجل :لفة من قدمه ـمناطق خمتإىل  يشري قال ـ وهو

يف منطقة األصابع حيث توجد نقاط انعكاسية لكل من الدماغ واجليوب األنفية والعينني 
  . واألذنني وقناة أوستاكي

اجلهاز العضلي العظمي، توجد مناطق انعكاساته يف خمتلف مناطق القدمني كما هو و
عمود الفقري على جانب القدم حبيث تبدأ باملنطقة العنقية يف وهناك مناطق انعكاس لل ..واضح

وتنتهي بالعجز يف كعب القدم، وهناك مناطق انعكاسية للرقبة والكتفني  ،اإلصبع الكبري
الساقني وهو املسمى عرق النسا واملفاصل األخرى إىل  احلاجز وعصب الظهر النازل بواحلجا
  . مجيعاً
للغدد املختلفة كالبنكرياس ، وهي يف باطن القدم اسااهلرمونات، توجد مناطق انعكاو

واألدرينالني وااورة هلا والدرقية، أما الغدد املنتجة كالرحم واملبايض وقناة فالوب يف النساء أو 
  . الربوستات واخلصية للرجال ففي وجه القدم

   .واألنف اجلهاز التنفسي، توجد مناطق انعكاسات للرئة والقصبة اهلوائية واحلنجرةو
ومنطقة انعكاس القلب يف املنطقة العرضية األوىل من القدم ، القلب والدورة الدمويةو

أما األوعية الدموية فيمكن حتسني دوران الدم ا بتدليك املناطق ، اليسرى يف وسط باطن القدم
   .أو حسب املنطقة ذات الدورة الدموية غري الطبيعية ،املختلفة من القدم

وتقع نقاط انعكاس عقد اللمف يف قاعدة األصابع بني كل إصبعني يف ، مفاوياجلهاز اللو
   .أما الطحال والغدة الثيموسية ففي باطن القدم اليسرى، وجه القدم ويف جانب الكاحل

  .وتقع مناطق انعكاسات أجزائه املختلفة يف باطن القدمني، اجلهاز اهلضميو
ألين ال زلت ال أعرف مصدر هذه املعلومة  ..هكل ما ذكرته ال ميكنين أن أناقشك في: قلت

  .وال توجيهها
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ن أن تدرك أال تعرف أنك تتعامل مع أشياء كثرية يف حياتك دو ..ال يهمك ذلك: قال
  حقيقتها وال وجه عملها؟

   ..رمبا: قلت
إن معدتك ضم الطعام دون أن حتتاج أن تشرح لك كيفية  ..هذا هو الصحيح ..ال: قال

  .هضمها للطعام
  .وهي خاضعة لالجتهاد ..أما هذه فأدوية ..معديت مأمورة: قلت
  .تكون توقيفية مرتلة مباور ،رمبا تكون خاضعة لالجتهاد: قال
  ؟أميكن هذا: قلت
أال  ..عندما دل اخللق على طعامهم دهلم على شفائهم تعاىلفاهللا  ..ال يستنكر هذا: قال

  ؟ !تعلم أن احليوانات تعرف كيف تعاجل نفسها
   ..ال أعلم ذلك: تقل
أفترى أن  ..هناك حكيم من حكمائنا تعلم على يد احليوانات كثريا من أسرار الشفاء: قال

  .اهللا يهدي احليوانات وال يهدي عباده
  .وضح ما تقصد: قلت
هذا العالج القدمي الذي ال تعرف جذوره قد يكون وحيا من وحي اهللا نزل على نيب : قال

احلجامة والعسل والقسط إىل  اخللق لعباد إليه كما أرشد رسول اهللا فأرشد ا ..من أبنياء اهللا
   ..واحلبة

  .ولكين ال أعرف أن اهللا أرسل نبيا يف الصني: قلت
وإِنْ من أُمة إِلَّا  :تعاىلأمل يقل اهللا  ..و بين إسرائيلأوهل الصني أدين شأنا من العرب : قال

يرذا نيهال فخ)٢٤من اآلية: فاطر (  
  .ولكن القرآن الكرمي مل خيربنا ذا: قلت
ولَقَد أَرسلْنا رسالً من قَبلك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من  :تعاىللقد قال اهللا : قال

 كلَيع صقْصن لَم)٧٨من اآلية: غافر(  
   ..اآلن ومل يذكروا هذاإىل   لقد ذكر املفسرون واملؤرخون أخبار العامل من آدم: قلت
وهو تفسري بين إسرائيل  ..إن التاريخ الذي مألوا به كتبهم هو تاريخ بين إسرائيل: قال
  .فال تسمعوا هلم، وهم خيتصرون التاريخ يف قوميتهم ..للتاريخ

  .دليلكإىل  عد بنا:  قلت
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مل تثبت جدواه ملا ولو  ..مما يدلك على هذا أن العالج به مل يقتصر على الصينيني: قال
  .انتشر هذا االنتشار

  أعرف يف غري الصني؟: قلت
ما يثبت أن املصريني قد استعملوا هذه الطريقة بشكل أو بآخر كما لقد وجد  ..أجل: قال

 ٣.٠٠٠تدل على ذلك الرسوم األثرية حيث رسم فيها تدليك القدم بشكل معني، وذلك قبل 
  . عام

  ؟هل قبلوا هذا ..واملعاصرون: قلت
هو األمام إىل  أول من أعطى هذه الطريقة العالجية دفعة حقيقيةلعلك ال تصدق بأن : قال
وكان يف ذلك الوقت رئيساً لقسم  ..م١٩١٣الدكتور األمريكي وليم فتزجريالد يف معلمي 

األنف واحلنجرة يف مستشفى سانت فزانس يف هارتفرد بوالية كونكتكت، وكان حيظى باحترام 
ويبدو أن عمله السابق يف أوروبا، يف لندن وفيينا، قد  ..راح يف هذا التخصصبالغ كطبيب وج

على هذه الطريقة العالجية اليت مل تكن آنذاك سوى أفكار غري ممارسة عملياً على  يتعرفجعله 
  . نطاق واسع
الحظ الدكتور فتزجريالد بأن بعض املرضى مل يكونوا حيسون بآالم شديدة عند إجراء  لقد
وعلم أن السبب هو أن األولني ، مليات يف األنف واحلنجرة يف حني يتأمل غريهم كثرياًبعض الع

بسبب ـ  والتدليك يف اليدين مستعمل هنا كما يف القدمني ـ كانوا يضغطون على أيديهم
ومبرور الوقت استطاع معرفة هذه املناطق وغريها ، خوفهم أو قلقهم مما كان خيفف األمل

  . ى أعضاء وأقسام اجلسم املختلفةوتأثريات كل منها عل
آخرون سامهوا يف تطوير ونشر الطريقة االنعكاسية مثل الدكتور بوورز الذي كتب  وهناك 

والذي يعود إليه تسمية الطريقة، ومنهم الدكتور جو رايلي وزوجته  ،مقاالت حول املوضوع
  . اليزابث حيث كتب كتباً عديدة حول املوضوع

مع الدكتور رايلي،  دربتعى يونس انغهام واليت كتبت، بعد أن توهناك سيدة أمريكية تد
أما الرائد األول هلذه الطريقة يف  ،كتابني أصبحا من الكتب املعتمدة يف دراسة وممارسة الطريقة

واليت تعرفت على الطريقة من السيدة انغهام أثناء زيارا  ،بريطانيا فهي السيدة دورين بيلي
  .ألمريكا

  .ا أقنع به قوميسولكين أريد شيئا ملمو ..بكل هذا سلمت لك: قلت
  .مي الذي ينسجم مع عقول قومكلتقصد التفسري الع: قال
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  .مل تعد ما يف نفسي: قلت
نظريات عديدة يف ذلك، إالّ أنّ الشيء املقبول هو أنّ املعاجلة االنعكاسية  قدمتلقد : قال

   ..تؤثر على الدورة الدموية واألعصاب
الدورة الدموية الصحية مهمة جداً ألداء الوظائف بالشكل الصحيح  أن ال أشك يف: قلت

منها  ملوهو الذي حي ،كل األنسجةإىل  الدم هو الناقل للمواد الغذائيةف، لكل أعضاء اجلسم
  .الفضالت لطردها

  . املشاكل سببها شد عصيب يف مناطق اجلسم املختلفةأكثر  فإنّ، أما اجلهاز العصيب 
  هذه املعاجلة يف الدم واألعصاب؟ ولكن كيف تؤثر

 ،مما جيعل هذه املناطق املختلفة مسترخية أكثرالعصيب مفيدة جداً يف تقليل الشد هي : قال
جيب أن وكذلك أمهيتها  ،مدى دقة العملية وملعرفة ..وبالتايل تؤدي وظائفها بشكل أفضل

أجزاء اجلسم من خالل اية عصبية يف القدمني واليت تتصل بباقي  ٢٠٠،٧أنه توجد تعرف 
  . احلبل الشوكي والدماغ

الكالسيوم اليت توجد يف  لبلوراتومن األمور املصاحبة هلذه الطريقة العالجية تكسري املعاجل 
واليت تتجمع يف القدمني،  ،وهذه البلورات هي جزء من الكالسيوم املوجود يف الدم ..القدمني

وعندما يدلك  ..م توازن يف اجلسم أي حالة مرضيةبسبب اجلاذبية األرضية، إذا ما كان هناك عد
  . التدليكاملعاجل القدمني وحيس بوجود هذه البلورات فإا تتكسر بفعل 

املعاجلة االنعكاسية تساعد القوة الشفائية املوجودة يف اجلسم دون واألهم من ذلك هو أن 
  .األدوية اخلارجيةإىل  اللجوء

  كيف ذلك؟: قلت
، سريان من الطاقة يربط بني األعضاء الواقعة يف نفس املنطقة الطوليةعرف وجود  قدل: قال

  .إال أن طبيعة هذه الطاقة ال تزال غري معروفة
  حبث فيها أصحاب إبر الشفاء؟خطوط املريديان الصينية اليت أهي ك: قلت
بواسطة قد أمكن و ..واتفاقنا على هذا يدل على أن هذا له أصل ال نعرفه ..أجل: قال
وقد  ..مشاهدة جماالت الطاقة احمليطة باألشياء)  KIRLIAN( ير الكرلياين احلديث التصو

ن جماالت الطاقة املوجودة حول مناطق االنعكاسات يف القدمني تضعف أشوهد يف هذا التصوير 
كما شاهدوا كيف أن ، إذا ما كان هناك عدم توازن يف املنطقة املتعلقة ذه النقاط االنعكاسية

  .بعد املعاجلة االنعكاسية اطاقة هذه تزداد قوجماالت ال
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  ؟التدليك نفسههو  قدرة املعاجلة االنعكاسية على تقليل األملأال ميكن أن يكون سر : قلت
 ..قد يسبب إفراز املورفينات الطبيعية من الدماغميكن أن يكون ذلك خاصة وأنه : قال

اس معني يف منطقة اجلسم اليت جيري بإحسيشعرون املرضى، يف بعض احلاالت، وهلذا جند بعض 
  .معاجلتها، أي تدليك نقاط انعكاساا

  .فحدثين عن كيفية العالج ..لقد بدأت أشعر ببعض القناعة ملا تقول: قلت
ـ مثال ـ تدل األقدام الباردة ف..املعاجل مبالحظة جلد القدمني وحرارما ولوما يبدأ: قال

 ،عدم توازن يف الغددإىل  أن األقدام اليت تعرق كثرياً تشري يف الدورة الدموية، يف حنيعلى خلل 
  . وهكذا
فإذا كان هناك أي  ..ذلكإىل  أي تشققات أو تقرن أو دمامل أو ثآليل وماإىل  ينظر مث

أما إذا كان االلتهاب  ..التهاب فإن املنطقة امللتهبة ال جيوز تدليكها خمافة أن يزداد االلتهاب
كما ال جيوز ، تدليك املنطقة املناظرة يف اليدإىل  فيلجأ عندئذ ،من القدمشامالً ملنطقة كبرية 

  . اخلارج يف حالة الدوايل خمافة أن تدمر األوعيةإىل  تدليك األوعية املنضغطة
، مشاكل داخليةإىل  ذين إن وجدا فإما إشارةلانتفاخ أو تورم القدم الإىل  املعاجل وينظر
مني ألن الكثري من املشاكل البعيدة عنهما تؤثر بشكل أو بآخر حالة عظام القدإىل  كما ينظر

عليها، كحالة باطن القدم املنبسطة اليت قد تعين وجود مشكلة يف العمود الفقري، أو األصابع 
من أجزائها السفلى الذي قد يعين وجود مشكلة يف قسم الرأس أو اجليوب األنفية أو  مللتصقةا

  . األسنان، وغريها
معرفة ما إذا كانت هذه احلاالت يف القدمني مسببة من املشاكل اليت يف املناطق ميكن  وال

وعلى كل حال فإن ، البعيدة من اجلسم أم أن هذه املشاكل هي اليت سببت حاالت القدم هذه
  .العالج االنعكاسي ينفع القدمني أثناء عالجه للمشاكل األخرى

  فكيف يتم التدليك؟: قلت
 ..كاسيني طريقة خاصة يف التدليك تتم بواسطة اإلام حبركة دائريةاالنع للمعاجلني: قال

وجيب على املعاجل أن يدلك مجيع نقاط االنعكاس بال استثناء مع التركيز بشكل أكرب على النقاط 
  . اليت يرى أن هلا العالقة مع املشكلة

ة يقوم املعاجل وعاد تركيز،إىل  تكون النقاط املؤملة عند الفحص هي اليت حتتاجما وعادة 
  . بإعادة تدليكها بعد إمتام تدليك مجيع النقاط

  .ويف كثري من األحيان جيد املريض أن األمل قد خف بعد التدليك األويل
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  فما يشعر املرضى أثناء تدليكهم؟ ..لقد جربت بال شك العالج ذا: قلت
ظافره ألنه حيس وكأن املعاجل يدلك بأ ،فهناك من حيس ..مبختلف األحاسيسيشعرون : قال

أما يف منطقة  ..وهناك من حيس بتكسر بلورات الكالسيوم حتت إصبع املعاجل ..بإصبعه حادا
الكاحل، حيث يوجد العديد من نقاط العالج، فإن املريض قد حيس بأمل عند التدليك إال أنه 

  . وذلك لرقة اجللد يف هذه املنطقة ،بسبب الضغط على العظام
ما إىل  رشادات متنوعة للمريض حول كيفية العناية بقدميه، إضافةويعطي املعاجل إ ،هذا

  . يعتقده من عوامل أخرى سببت املشكلة وخصوصاً النظام الغذائي
  اليدين يف حالة استعصاء القدمني؟إىل  لقد ذكرت إمكانية اللجوء: قلت
منطقية الكفني نقاط انعكاسية جلميع أقسام اجلسم، وهي مرتبة بطريقة ففي  ..أجل: قال
وتوجد معظم نقاط االنعكاسات يف باطين الكفني الذين ميكن اعتبارمها  ،اجلسمإىل  بالنسبة

  . معادلني لباطين القدمني
  . ١فواحد حتت كل إصبع سةأما وجهي الكفني فيعادالن وجهي القدمني، وأما املناطق اخلم

  ه العالج الذايت؟أم يكفي في، طبيب معاجلإىل  فهل حيتاج هذا النوع من العالج: قلت
ال ميكن أن يتم إجراؤها، إلعطاء أفضل النتائج، إال على يد الكاملة املعاجلة االنعكاسية : قال

  . املعاجل املتخصص، إال أنه ميكن االستفادة منها بعض الشيء باملعاجلة الذاتية
كما  ..مالحظة عدم عمل التدليك لفترة طويلة وبدون ضغط قويعلى املعاجل الذايت وجيب 

  .حاالت معينة كمشاكل القلب والسكري واحلوامل ختصجيب مالحظة بعض االحتياطات اليت 
  ؟العالج مدةفما هي : قلت
مدة إىل  حتتاجاحلاالت املزمنة ف ..خيتلف ذلك باختالف احلاالت اليت يتم عالجها: قال

وقت أطول إىل  اًكما حتتاج احلاالت األكثر تعقيد، أطول من تلك اليت مل ميض عليها وقت طويل
  . لعالجها من احلاالت البسيطة

فإنه ينصح ، إذا ما كانت جلسة عالجية واحدة كافية للتخلص من املشكلة وحىت
باالستمرار يف عدة جلسات عالجية لتحقيق التوازن الكامل يف اجلسم كله، وملنع ظهور احلالة 

ن يفصل بني كل جلستني جلسات يف معظم احلاالت، على أ ٨إىل  ٦ينصح بإجراء  من جديد

                                                
الكثريون بأن استعمال اليدين يف املعاجلة أسهل من القدمني لسهولة الوصول إليهما، باإلضافة إىل إمكانية القيام ا  جيد)  ١(

يف أي وقت وبأي وضعية دون جلب انتباه اآلخرين كان تقوم بالتدليك أثناء مشاهدة التلفزيون أو انتظار القطار أو يف فترة 
  .العمل الراحة القصرية أثناء
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  . مدة أسبوع
إىل  دقيقة ٤٥هناك وقت حمدد لطول اجللسة العالجية، إال أا قد تستغرق ما بني  وليس

  . تدليك مجيع نقاط االنعكاسات دقيقة حيث يتم ٦٠
 ..والقاعدة العامة هنا هو أمل التدليك األقل من الالزم أفضل من التدليك األكثر من الالزم

البالغني ألن أقدامهم أصغر مساحة، وألنه من الصعب أن  منطفال يلزم وقت أقصر ويف حالة األ
  . حركة بدونطفالً ملدة ساعة من الزمن  يتبق

  فهل هناك آثار مزعجة هلذا النوع من التداوي؟: قلت
  .ولكنها قليلة مقارنة بأدوية قومك ..توجد آثار مزعجة: قال
  ما هي؟: قلت
رغبة أكرب بالتبول ألن الكليتني منها  ..بني مريض وآخر هناك ردود فعل ختتلف: قال

زيادة ومنها  ..والذي قد يكون ذا لون ورائحة خمتلفني ،أي البول ،تطردان كمية أكرب من اليوريا
أعراض مشاة ألعراض الربد بسبب ومنها  ..يف عمل األمعاء الغليظة مع احتمال تكون الغازات

املمكن أن يزداد ، ومن املخاطية مما قد يدفع املريض للتمخط زيادة إفراز املخاط من األغشية
زيادة يف الطفح اجللدي خصوصاً إذا كان قد تتم إسكاته باألدوية ومنها  ..السعال مع البلغم

 ..قد تظهر حاالت من املاضي كان قد مت إسكاا سابقاًو ..كما ميكن أن يزداد التعرق، املتداولة
  . ١نوم أعمق أو صعوبة يف النوم، كما قد تصبح األحالم ملحوظة أكثر إىل قد تتغري طبيعة النومو

  فهل ميكن تفادي هذه اآلثار؟: قلت
اجلسم حياول إعادة ، وأن على أن العالج يعملوهي دالة  ..عالمات إجيابيةهذه  ..ال: قال

  . التوازن املفقود
يها أعراض احلالة املرضية وهي اليت تزيد ف ،) أزمة الشفاء (وهلذا قد حيدث ما يطلق عليه 

ومن اخلطأ  ..مث تزول ليصبح اجلسم بعدها بوضع أفضل مما كان عليه قبلها ،ملدة زمنية قصرية
يف الوقت الذي بدأ فيه العالج تركه إىل  املعاجل قد يدفعوالذي ، فشل العالجتصور أن هذا من 
  .العالج بالعمل

                                                
مما يعلن عنها بأا نوع من املعاجلة االنعكاسية مثل بعض األحذية ) يف الغرب( هناك بعض املواد اليت تباع يف األسواق )  ١(

ويف حالة النعال أو . والنعال أو القطعة اخلشبية االسطوانية احملززة واليت يراد منها تقوية عضالت القدم وتنشيط الدورة الدموية
مراعاة عدم انتعاله ملدة طويلة خمافة عمل التدليك ذه الطريقة أكثر من الالزم، هذا مع أن احتمال أن يكون التدليك  احلذاء جيب

 .متوازناً بني النقاط احتماالً ضعيفاً متاً جيعل استعمال هذه األحذية غري حمبذ
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   املرض الشايف
وصارتا جذلتني مسرورتني تكادان ، فمألما نشاطا سرت كلمات االنعكاسيني يف قدمي،

  .تشفى قائما بذاته لعالجيسفهذه أول مرة أدرك أن اهللا وضع يف قدمي م ..أن تطريا يب
وهو ـ مع  ..ما ابتعدت قليال عن صاحيب حىت وجدت رجال قد أخذته احلمى كل مأخذ

ال شك أنك أحد أولئك : اية الفرح والسرور، فهرعت إليه، وقبلت رأسه، وقلتغذلك ـ يف 
  .الذين رأيتهم يف حصون الروح يبتسمون للبالء

  ومل يبتسمون له؟: قال
  .رضى مبا قدر اهللا: قلت
  .ولكين ال أزعم لنفسي هذا ..نعم الرجال هم: قال
  فكيف تبتسم مع أن احلمى تلتهم أعضاءك ومتتص دماء احلياة من جسدك؟: قلت
  .القوة احليوية اليت حتميين من العللأنا فرح ألين ال أزال احتفظ ب: قال
وحدثين عن سبب احلمى اليت اعترتك لعل أنواعا من  ..ولكن دعين منها ..مسعت ا: قلت

  .الطبيب لعالجهاإىل  هيا بنا ..السموم ختترق جسدك
  .وقد حقنت نفسي بدواء أثار يف هذه احلمى ..أنا طبيب: قال
  ألعلة أصابتك؟ ..؟ومل حقنت نفسك به: قلت
وأرى نوع  ..ولكين فعلت ذلك ألرى تأثريه يف ..أنا حبمد اهللا سليم معاىف ..ال: قال

  . األمراض اليت يعاجلها
، مدارككإىل  أم أن تأثري احلمى قد امتد، ما تقول ـ يا رجل ـ أأنت يف وعيك: قلت

  ؟ !فجعلك رف مبا ال تعرف
  .ما ال أعرفما كان يل أن أجلس يف هذا املستشفى مث أهرف  ..ال: قال
  .فإين أرى لك حديثا عجبا ..من أنت: قلت
   )احلكماء السبعة  (أنا من احلكماء الذين يطلق عليهم : قال
برة إلأصحابك املغناطيس وا دلقد وج ..ماذا وجدت ..غرب هؤالء احلكماءأما : قلت

  فماذا وجدت أنت؟ ..واليد والقدم
   ..وجدت أربعة أركان للعالج: قال

  :لالقانون األو
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  وقبل ذلك من أنت؟؟ فما هي ..أعلم أن أركان كل شيء أربعة: قلت
فجربوا فيها كل ، أنا رجل من بين قومك أصابتين أمراض مزمنة احتار فيها األطباء: قال
وهو ، م ١٧٩٦صديق يل من أملانيا وذلك عام إىل  وبعد أن يئست منهم ذهبت ..مسومهم

، واعتاد أن يزيد من دخله بكتابة املقاالت وقد درس الكيمياء والطب ..صامويل هامنان
واعتاد يف كتاباته االحتجاج ضد املمارسات الطبية اخلشنة واجلرعات الكبرية من ، والكتب

  .فصار يعمل بالترمجة ،األدوية اليت تعطى للمرضى، ولكنه ما لبث أن يئس من أن يصبح طبيبا
  فهل جلستما تبكيان على حظ الطب املتداول؟: قلت
  .ولكن حدثت بعد ذلك املفاجأة ..تقريبا كنا نفعل ذلك: قال
  ماذا حدث؟: قلت
 نابالتحديد، بينما كان هانيمان يقوم بترمجة كتاب املواد الطبية لصاحب ١٧٩٠يف عام : قال

وهي ـ أن الكينني إىل  الدكتور ويليام كولني مر على عبارة حول حلاء الكينا يشري فيها كولني
لكن تلك  ..عالج جيد للمالريا بسبب اخلصائص القابضة لهـ  اء الكينامادة مستخلصة من حل

العبارة مل تقنع هانيمان الذي كان يدرك ككيميائي أن هناك الكثري من املواد القابضة األكثر قوة 
  .من الكينني اليت ليس هلا أي تأثري يف عالج املالريا

  هذا؟إىل  صاحبه ينبههإىل  فهل أرسل رسالة: قلت
   ..قد قرر أن خيترب املادة أكثرل ..ال: قال
  ؟أعلى مرضى املالريا ..كيف خيتربها: قلت
  .ليخترب تأثريه عليه ويسجل ردود أفعاله ،أعطى نفسه جرعات من الكيننيلقد  ..ال: قال
  فماذا حصل؟: قلت
  .أعراض املالريا عليهلقد ظهرت  ..لقد حصلت املفاجأة: قال
  ؟راض داءأدواء ينتج أع ..هذا عجيب: قلت
والذي ال يزال سائدا يف أوساط الطب ، هذا معاكساً للرأي الطيب السائد نكالقد : قال
  .املتداول

  .فلماذا اهتم هلا أو اهتممت هلا كل هذا االهتمام ..لعلها صدفة: قلت
  .فافترض فرضية راح يبحث عن دليلها ..لقد كان صاحيب عبقريا ..ال: قال
  فما افترض؟: قلت
   ..الشفاء ن األول من قواننيالقانو: قال
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  األربعة؟: قلت
   ..أجل: قال
  فما هو؟: قلت
استخلص بأن املادة اليت تعاجل مريضاً ما تظهر نفس أعراض املرض على الشخص لقد : قال

املادة اليت تنتج أعراضاً على الشخص السليم هي اليت تعاجل املريض بنفس  أنالسليم لو تناوهلا، أو 
  .األعراض
  ف تأكد من صحة هذا؟فكي: قلت
 ..من بينهم شخصي الضعيف الذي جيلس أمامكأعاد التجربة على آخرين لقد : قال

، مث أعاد الكرة مستخدما مواد أخرى كانت تستخدم كعالج ناواستمر يف تدوين ردود أفعال
اليت أجريت يف ظل شروط وومسيت العملية باإلختبارات العملية،  ..مثل البالدونا والزرنيخ

  .رمة من عدم تعاطي املتعرض للتجربة للكحوليات أو الشاي أو القهوةصا
األعراض املشتركة املتكررة يف أغلب احلاالت إىل  وقد توصل من خالل تلك التجارب

الناجتة عن كل مادة من املواد اليت استعملها يف اإلختبار، ومسيت تلك األعراض باألعراض 
 ومن مث فقد توصل ..نسميه الصورة الدوائية لكل مادة خمتربةالرئيسية اليت تكون معا ما ميكن أن 

  .اكتشاف قاعدة املثل يعاجل املثلإىل 
  املرضى؟إىل  فهل انتقلتم: قلت
األدوية على املرضى الذين كانوا يعانون من حاالت هلا نفس لقد جربنا هذه  ..أجل: قال

ستطاعوا شفاء من كانت حاالم حىت أم ا ممتازة،كانت النتائج وقد  ..أعراض األدوية هذه
  .أحيانا جبرعة واحدة فقطيتم الشفاء بل إن  ..ميئوساً منها

  هذا النوع من العالج؟ فما أطلقتم على: قلت
اقا من اشتق ١على هذا الطب اجلديد اسم اهلوميوباثي أطلق الدكتور هامنانلقد : قال

أي أن املادة اليت  ..ي معاناةأ) PATHOS( أي مشابه، و)  OMEOS( الكلمتني اليونانيتني 
جيب أن تعاجل املريض يف حالة معينة وتشفيه هي اليت تنتج نفس املعاناة لدى الشخص السليم لو 

  .تناوهلا
  .التطعيم ضد األمراض الساريةإن هذه الفكرة تشبه ما نعرفه من : قلت

                                                
حمضراً بأسلوب خاص، حبيث أن هذا طريقة عالجية تعتمد على إعطاء املريض دواء  :Homeopathy اهلوميوباثي) ١(

 .الدواء لو أعطي إىل السليم جبرعات عالية فإنه يسبب عنده نفس األعراض املرضية الظاهرة عند املريض
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اإلصابة التطعيم إجراء وقائي قبل وهو أن  ..ولكن مع فارق مهم وخطري ..أجل: قال
  . عالج حلالة مرضية موجودة، ولكل احلاالت بال استثناءهو اهلوميوباثي فيف أما ، باملرض

أم أنه خاف أن يرموه ، الناسإىل  فهل خرج صاحبك ذا النوع من العالج: قلت
  باحلجارة؟
أحدث ضجة يف األوساط الطبية ، وقد م ١٨١٠عام يف ظهر كتاب هلامنانلقد  ..ال: قال
( على نظام عالجي جديد كلياً وجذرياً وهو اهلوميوباثي، واسم الكتاب  الشتماله

ORGANONN OF THE ART OF HEALING  .(  
واليت كانت حصيلة  ،وقد وضع فيه القانون واملبادئ اليت يقوم على أساسها هذا العلم

  . ١عشرين عاماً من العمل املتواصل الدؤوب
  فهل رماه الناس باحلجارة؟: قلت
هذا النوع من فقد لقي ..أما عالجه، فقد لقي كل االحترام ..لئك بين جلدتكأو: قال

  .ويدرس هذا الطب يف جامعاا ،العالج شعبية كبريه يف اهلند وباكستان
ذات شعبية كبريه وخاصةً وهي ، مريكاأبا ووورأللطب التماثلي معاهد ومستشفيات يف بل 

وبسبب تشجيعها له انتشر يف  ،تعاجل ذا الطب امللكة اليزابيتأن حيث  ،يف اململكة املتحدة
ساهم يف فتح مراكز للتعليم ، وقد األمري تشارلز من رواد هذا الطبو..وروبا وأمريكاأ

من املستشفيات تقدمي وجبات نباتية متوازنة خالية من املواد مؤخرا طلب  وقد ..واملعاجلة
  .الكيماوية
جناحات  أحرز أنهحيث  ..للطب احلديث دياًالطب البديل حت أنواعكثر أمن  اآلنيعترب و
  .خاصة مع خلوه من اآلثار اجلانبية كثرية

  :القانون الثاين
  فما القانون الثاين؟ ..هذا القانون األول: قلت

                                                
  : هوـ واليت سنشرحها هنا ـ وملخص هذه املبادئ )  ١(
  . حيصل الشفاء بتوافق مع قوانني معينة موجودة يف الطبيعة -١
  . خارج هذه القواننيميكن حصول الشفاء  ال -٢
  . ال وجود لألمراض وإمنا هناك أفراد مرضى -٣
  . بطبيعته، ولذا فالعالج جيب أن يكون كذلك كي يصبح فعاال) متغرياً متحركاً( املرض يكون ديناميكياً -٤
 يتم تناول هذا وال ميكن أن حيصل الشفاء إذا مل. ال حيتاج املريض إال إىل دواء واحد يف أية مرحلة من مراحل املرض -٥

 .الدواء املعني
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ـ  هاملرض ليس هو العطب يف عمل عضو معني، لكن (ينص القانون الثاين على أن : قال
   )عن عمل اجلسم ككل  اختالل يف قوته احليوية املسؤولةـ كل شيء 
  .مسعت هذا من كل من مررت به من احلكماء: قلت
 ..وهلذا يعتقد صاحيب ..وهو خيالف جتزئة قومك لإلنسان ..كلهم يتفقون على هذا: قال

 VITAL( أنه توجد يف اجلسم قوة، مساها هامنان بل كل احلكماء  ..بل كل أصحايب
FORCE  (ا هي اليت تأو ،أي القوة احليوية قف وراء عمل األعضاء بالشكل الصحيح أي

فإذا ما حصل اختالل يف الوضع الطبيعي هلذه القوة ظهرت أعراض املرض على  ..الصحي
  .رد فعل اجلسم على شكل احلمى عندما يصاب بربدوقد استدل على ذلك ب ..اإلنسان

  ؟أكان صاحبك مسلما: قلت
  .تعريفا صحيحا مجيال لكان أسلم ولو أنه وجد من يعرفه باإلسالم ..لألسف ..ال: قال
مثل املؤمنني يف توادهم  (:فقد قال، لقد نطق مبا نطق به رسول اهللا  ..أتدري: قلت

 وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
  .لوحدة اجلسد باحلمى فقد استدل  ..١)

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا  (:يف احلديث اآلخر له هذه القوة قوإىل  وقد أشار: قال
 فقد اعترب ، ٢) صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب

  .صالح اجلسد وفساده رهنا لصحة القلب
  ؟فكيف تعرف على هذه القوة: قلت
يع أن نتأقلم مع إننا مجيعا حنس ذه القوة احليوية يف حياتنا اليومية عندما نستط: قال

الظروف املتغرية، سواء كانت تغيرياً يف الطقس أو عند السفر أو تغيريا يف الطعام، أو عند احلزن 
نحن نالحظ يف مجيع هذه األحوال قوة ومرونة وقابلية على التأقلم على ف ..أو املرض لشديدا

  .هذه الظروف املستجدة
لوجود وسائل التعرف على أمور أخرى مشاة اآلن أكثر قدرة على إدراك القوة احليوية  إننا

  .هلا كاملغناطيسية والكهرباء اللذين ال نستطيع معرفة الدافع وراء حركاا وقواها املختلفة
   ..أرى أن أصحابك يعظمون هذه القوة: قلت
، لقد كتب أحد أصحابنا ..ومصدر قوته، وهي حقيقة اإلنسان ..وكيف ال يعظموا: قال

                                                
  .عن النعمان بن بشري مسلم)  ١(
  .البخاري ومسلم)  ٢(
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إا حمبوة بذكاء خالق، أي أا  (:واصفاً بعض خصائص القوة احليويةيقول  ١)كنت  (وهو 
إا بناءة، فهي تبقي اجلسم حبالة بناء وإعادة بناء  ..تعمل وتكون اقتصاديات العضو البشري

ولكن عندما يكون العكس صحيحاً، عندما تنسحب القوة احليوية من اجلسم ألي ، مستمرة
إا معرضة للتغريات، أو  ..حرة غري منضبطة تصبح قوى تدمريية سبب فإن القوى اليت أصبحت

إا يمن وتسيطر  ..بعبارة أخرى، ميكن أن تسري بنظام أو ال نظام، بوضع اعتيادي أو مرض
إن وجود قابلية التأقلم يف اجلسم ال شك فيها،  ..إن هلا خاصية التأقلم ..على اجلسم الذي حتتله

البد إا ، إن اجلسد امليت ال يتأقلم؟ ه الذي ميكنه أن يكون متأقلماولكن ما هو هذا الشيء في
القوة احليوية اليت جتعله يتأقلم ليبقى، حبالة منتظمة يف حر أو برد، يف رطوبة أو جفاف ويف مجيع 

   ) الظروف
  .العلمإىل  عر منهاشالإىل  هذه لغة أقرب: قلت
وهل احلياة  ..مونه بالشعر والفلسفةفهم يرمون كل ما ال يفه ..هذا أسلوب قومك: قال

  ؟ !إال شعر وفلسفة
  فكيف يطبقون هذ الفلسفة على العالج؟: قلت
لتحقيق الشفاء جيب أن يكون العالج معيناً للطبيعة وليس إجراءاً معزوالً هم يرون أنه : قال
 ..ذاك لألمراض كتشخيص هلذا املريض أواملختلفه مع التسميات ولذلك ال يصح أن نتيه  ..عنها

ولكنها بسبب علتني خمتلفتني، أو أن  ،ألنه من املمكن أن يشكو مريضان من أعراض متشاة
  . ولكن العلة واحدة ،خمتلفة راضيشكوان من أع

أي الصحيح مائة يف املائة وإال ال ميكن  ،ولتحقيق الشفاء جيب أن يوصف الدواء الالزم
  .الة فحسببل ميكن أن ختف احل ،احلصول على نتائج إجيابية

  فكيف يتم هذا؟: قلت
لتحقيق الشفاء جيب تغيري الدواء عندما تتغري األعراض يف كل مرحلة من مراحل : قال

املرض، فإن اهلوميوباثي يساعد اجلسم على حماربة املرض وال حياربه هو بنفسه كالدواء 
ملرض، أي لذا وجب مساعدة اجلسم بالشكل املطلوب يف كل مرحلة من مراحل ا ..املتداول

كلما حصل تغري ما يف األعراض أو قوة املريض يعود الدواء الذي كان يتناوله غري منسجم مع 
  . ما استجد

                                                
 حماضرات يف الفلسفة اهلوميوباثية «يعتربه البعض أعظم طبيب هوميوباثي بعد هامنان، يف كتابه املوسوم ، وأمريكيوهو )  ١(
«  



 ٢٩٤

  ؟ما معىن هذا: قلت
  .ستفهمه يف القانون الثالث: قال

  :القانون الثالث
  فما القانون الثالث؟: قلت
ي للوصول ئسم الفيزياال ميكن لألدوية أن ختترق اجل (هو القانون الذي ينص على أنه : قال

   )والتأثري على القوة احليوية إال إذا كانت هذه األدوية يف حالتها الديناميكية املنشطة 
  فما معىن هذا لقانون؟: قلت
  .اهلوميوباثي الدواءتفهمه بإدراك معىن : قال
  ؟اهلوميوباثيفما الدواء : قلت
 ٦٠أن النباتات تشكل أكثر من الدواء اهلوميوباثي من مصادر متعددة، إال  يستخرج: قال

قشور وجذور وأوراق من وتستخلص املواد من أجزاء خمتلفة من النبات،   ..من مصادرهباملائة 
األمالح مثل فوسفات الكالسيوم  مث ..وأزهار وأمثار األشجار والشجريات والنباتات األخرى

ل حليب البقرة، وأصداف احليوان، مث مث ..والفضة والبالتني والكربيت الذهبوملح الطعام و
بعض البحريات، والصبغة الزرقاء من احليوان البحري احلبار اليت يقذفها عندما يتعرض له، 

األنسجة املريضة مثل تيوبركلنيوم  مث ..ولسعات احلشرات، وفرو القطة، وشعر احلصان
، ررةاملستخلص من قيح السل والذي يستعمل يف عالج حاالت مشاكل الصدر واحلنجرة املتك

املواد املثرية للحساسية عند بعض األفراد مثل مث  ..شبيه بعملية التلقيح يف الطب املتداولوهو 
الدواء الذي مث  ..غبار الطلع الذي يثري حساسية الرمد الربيعي، أو غبار البيت الذي يسبب الربو

جلانبية هلذه األدوية ويستفاد منها يف عالج اآلثار ا، يصنع من األدوية اليت يصفها الطب املتداول
فإن الدواء اهلوميوباثي احملضر منه يساعد على ، مثل حامض الساليسيليك الذي هو مادة األسربين

  . ختفيف اآلثار اجلانبية لألسربين كالدوار ورنني األذن
  .إا مصادر غريبة ..أهذه مصادر أدويتكم: قلت
لى أساس قاعدة معاجلة الشبيه تؤثر علتستعمل فإا كلها  ..وطريقة عملها أغرب: قال
  . أي معاجلة املريض بدواء يسبب أعراضا يف السليم تشابه األعراض اليت عند املريض ،بالشبيه

الدواء تأثري فما معىن توقف  ..ولكين مل أفهم القانون الثالث بعد ..فهمت كل هذا: قلت
  ؟الديناميكية املنشطةعلى كونه يف حالته على القوة احليوية 

  .الدواء اهلوميوباثيستفهم ذلك بإدراك كيفية حتضري  :قال
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  فكيف حيضر هذا الدواء؟: قلت
" الدكتور هامنان حتضري الدواء اهلوميوباثي من هذه املصادر املختلفة  مسىلقد : قال

POtENTIZATION  " أو التقوية، أي وسيلة احلصول على قوة أو فعالية املصدر الدوائي
  .عاونة عملية الشفاءولكنه فعال مل ،بشكل أمني
  وكيف تكون؟ ..؟ما التقوية: قلت
والذي  ،الغاية من عملية حتضري الدواء هو الكشف عن اجلوهر الطبيعي للمصدر إن : قال

  .جيب أن يكون متناسقاً مع جوهر الشخص املتعاطي له
  ولكين أسأل عن الكيفية؟ ..فهمت هذا: قلت
مث  ،الرج والضرب على سطح قويطريق  تلك احلالة تتم عنإىل  كيفية الوصول: قال
باستعمال ماكينة يجري جيري يدويا، أما اآلن فوقد كان ذلك على عهد صاحيب  ..بالتخفيف
  . خاصة

  .فال يزال خيايل عاجزا عن تصوره ..فسر يل كيفية ذلك: قلت
أو سكر  ،أو املاء ،مث ينقع يف الكحول ،ويطحن ،البدء يؤخذ مستخلص املادة يف: قال

بعدها تؤخذ قطرة من  ..ليب ملدد معينة للحصول على احمللول األول املسمى احمللول األماحل
احمللول األم وختلط مع قطرات من الكحول، مث يرج بقوة ملدة معينة مع الضرب على سطح 

بعدها تؤخذ قطرة من هذا احمللول األخري وختلط مع  ..١٠:١على حملول  النحصل عنده ،قوي
ول، مث يرج بقوة ملدة معينة مع الضرب على سطح قوي لنحصل على حملول قطرات من الكح ٩
  .يف الطريقة العشرية هذاو ..١٠٠ :١

واليت هي مستخدمة أيضاً، فتخلط قطرة واحدة من مستخلص املادة  ،أما يف الطريقة املئوية
ية ويف املرة الثان، ١٠٠ :١ومع الرج والضرب حنصل على حملول  ،قطرة من الكحول ٩٩مع 

أي  ١.٠٠٠.٠٠٠ :أقل نسبة مصنعة، عادة، هي او ..وهكذا، ١٠.٠٠٠ :١حنصل على حملول 
  .مليونإىل  واحد

  .ختيل وجود دواء فيهاوال أستطيع أن أ ..ال أرى أن هناك مادة يف هذا احمللول: قلت
هذه النسب املخففة هي ليست فقط فعالة، وإمنا تنص على أن احلقيقة العجيبة ولكن : قال

كلما مت ختفيفه، مع الرج  ىأي أن الدواء يصبح أقو ..فعالة أكثر من النسب األقل ختفيفاهي 
  .ال ميكن مقارنته بالدواء االعتياديوهو شيء  ..والضرب طبعاً

ال  ..كيف يكون التأثري بنقص التركيز؟ ..إنك وصاحبك تناقضان أصوال عقلية: قلت 
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  هلا جسمك تأثري فيما تدعي؟أليس للحمى اليت يرتعش  ..أكاد أعي ما تقول
التخفيف، يف احلاالت القصوى، صدقت يف أن  ..إا محى شفاء ال محى داء ..ال: قال

درجة ينعدم فيها وجود أي جزيء منها، وهذا ما محل البعض على القول إىل  يصل باملادة األوىل
  .ولكنهم متومهون ..بعدم وجود أي فعالية يف هذه احملاليل املخففة جداً

  .درجة التالشيإىل  وأنت تقر بنفسك بضعف التركيز ..كيف يتومهون: لتق
  .ولكين ذكرت معه قوة التأثري..لقد ذكرت ضعف التركيز: قال
  فما سره؟ ..سلمت لك هذا: قلت
فإنه شكل من القوة الداخلية عند كل مادة يف الطبيعة، بأن هذا هامنان  لقد اكتشف: قال

قد أوضح و ..كيف نتعامل مع املادة بشكل صحيح اهلا إذا عرفنميكن حتريك هذه القوة واستعما
حالتها اجلزيئية حبيث يتم فصل جزيء إىل  العلم، بعد هامنان بكثري، بأنه إذا مت تقليص مادة ما

، ١اجلزيء يعرض شكال من أشكال احلركة التلقائية مسيت احلركة الرباونية هذامنها، فإن 
اجلسميات املوجودة داخل الذرة ، وأن الية من الطاقةوتتألف كل ذرة وجزيء من درجات ع
ومن هذا يتضح أن املواد كلها ختزن كميات هائلة من ، تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء

   .بداخلها اكنةالطاقة الس
والتخفيف اهلوميوباثي من إطالق هذه الطاقات العظيمة  جما، يتمكن الر وبسبب
حلركة الرباونية يف اهر، فإنه ميكن رؤية هذه الطاقات من ميكن رؤية اأنه كما و..العالجية

  .خالل النتائج الباهرة اليت حتققها يف العالج
 ،ن املادة هي يف احلقيقة طاقةأأينشتاين من والكمية ياءما تقوله الفيزأصبحتم تتقبلون وكما 

، واليت تتوجه ل عجيبنه ميكن إطالق هذه الطاقة، فإنه ميكن هضم أمر هذه املواد الفعالة بشكأو
  .لتخليص اإلنسان من املرض

  .وامسح يل أن أعترض اعتراضا عليك وعلى صديقك ..أدركت هذا: قلت
  .اعترض كما تشاء ..ال حرج عليك: قال
أال يتناىف  ..املرضى لقد ذكرت أنه قام بالتجارب على نفسه وعلى أصدقائه وعلى: قلت

  .ري جتارا على اإلنسان قبل إجرائها على احليوانفهي ال جت ..هذا مع أصول التجارب العلمية
الدواء على احليوانات حبقنها مبواد تصيبها فهم جيربون  ..هذا خطأ من أخطاء قومك: قال

  .بعد ذلك يطرح الدواء اجلديد يف السوق مث ..باملرض، مث حتقن بالدواء ملعرفة مدى فعاليته
                                                

  .نسبة إىل براون)  ١(
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  مسا؟ فقد يكون الدواء ..هذه الطريقة املثلى: قلت
فاحليوانات ختتلف فزيولوجياً عن  ..متاماًخاطئة طريقة ناقصة إن مل تكن ولكنها : قال

قد وجد أن بل  ..اإلنسان، كما أا ال تستطيع الكالم لتخربنا عما حتس به عند أخذ الدواء
ا  الفئران، وهي من أهم احليوانات وأكثرها استعماالً يف هذا اال، تتأثر باملواد اليت حتقن

وهذا يعين أن ما حيسبه املصنعون فتحا جديداً يف ، بدرجة ختتلف كثرياً جداً عن تأثر اإلنسان ا
هذا  ..كونه ومها، ألنّ أثره العالجي على اإلنسان سيكون خمتلفاً  وعالج املرض الفالين ال يعد

  .األخرىمتاما هي اآلثار اجلانبية ستكون خمتلفة أن إىل  باإلضافة
  ؟..وحرمة اإلنسان ..مانواأل: قلت
فكيف  ..وأن تركيزه جيعله ماء صافيا ..بأن دواءنا خال من الدواء يلذكر تلقد كنت : قال
  ؟ ختاف منه
  ؟ !....:قلت
يف السنني األوىل هلذه نا فإن الدواء يف اهلوميوباثي جيرب على اإلنسان كما فعلوهلذا : قال

تعطى لإلنسان املتطوع )  PROVINGS( ىوذه التجارب واليت تسم ..الطريقة العالجية
وتسجل املالحظات كلها حسب الدقة اليت  ،املادة اليت هي قيد البحث)  PROVER( للتجربة

وبعد أن تصبح املادة دواءاً يتم مطابقة أعراض املريض مع ما حصل  ..يف التشخيصوضعت 
  .ويوصف الدواء على أساس التماثل بني االثنني ،للمتطوع للتجربة

  :قانون الرابعال
  .فحدثين عن القانون الرابع ..فهمت هذا: قلت
جيب البحث عن املرض يف املستوى الديناميكي  (إن القانون الرابع ينص على أنه : قال

    )الكيمياوي  -وليس املستوى الفيزياوي 
  .أرى صاحبك جيعل القوة احليوية يف كل شيء حىت يف املرض: قلت
هامنان يبحث يف إمكانية وجود العوامل فقد كان  ..نالقد فهمت فلسفت ..أجل: قال

اخلارجية كأسباب للمرض، وهو شيء مشابه لفكرة البكتريا واملكروبات السائدة يف الطب 
فإنه يف كتابته عن الكولريا قارن بينها وبني خملوقات قاتلة التصقت بشعر  وهلذا، ..املتداول

ل بأن هذه املخلوقات ال تستطيع أن تضر اجلسم قا دومع ذلك فق ..املريض أو جلده أو مالبسه
إال بعد أن حتدث تشويشاً يف الوضع الطبيعي للقوة احليوية فيقع، ألجل ذلك، هذا اجلسم فريسة 

  .للمرض
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  فالصراع يتم إذن بني مسببات املرض والقوة احليوية لإلنسان؟: قلت
خلوقات أو العوامل عتقد بأن هذه املاأسبابه كذلك، فقد بل  ..هذا فحسب ليس: قال

التدمريية املضرة ليست هي اليت تسبب املرض كأجسام وال حىت مسومها، وإمنا طبيعتها اخلاصة أو 
من ذلك، وهو أن هذه املخلوقات احلية  أكثرإىل  بل ذهب ..قوا احليوية ذاا أو روحها

ر عليهم إال على مستوى ا ال تؤثأالنابضة التدمريية ال تؤثر إال على األجسام القابلة لذلك، و
  .الطاقة احلركي

  وهل تفرق هذه املخلوقات بني جسم وجسم؟ ..؟ملاذا: قلت
إذا كان املرض حيل مبجرد التعرض للبكتريا أو لعدد كبري  والدليل على ذلك أنه ..أجل: قال
  ؟ ذا ال يصاب كل من يتعرض هلاامل ،منها

وبنفس الوقت ، مث ال يصاب باملرض ،نفس السرير مع مريض بالسل مثالً يفهناك من ينام ف
أن إىل  وهلذا فقد ذهب أصحايب ..ومع ذلك يصابون باملرض ،هناك من يعيشون معيشة صحية

والثاين قابلية اجلسم  ..وجود عامل خارجيأوهلما  ..املرض ال حيصل إال بتحقق شرطني
  .للمرض

  ؟التعرض لكمية أكرب من املكروباتفليس السبب إذن : قلت
  . ألصيب مجيع السكان بالوباء الذي يصيب منطقتهمولو كان األمر كذلك  ..ال: قال
   ..أصل العدوى فقد نفى  )ال عدوى وال طرية  (:لقد ذكرتين بقوله : قلت
الفكرة متناسقة متاماً مع فكرة احلساسية اليت يؤمن ا الطب املتداول، حيث  هذهو: قال

هذا على الرغم من ، مبجرد أن يتعرض لكمية صغرية منها يصاب اإلنسان بكل آثار املادة املعينة
  . أن هذه املادة غري مضرة لألغلبية الساحقة من الناس

الفترة األوىل من اإلصابة باملرض، وهي إىل  ميكن إثبات ذلك بشكل واضح عند النظربل 
لفترة ففي هذه ا ..ولكن بدون أي أعراض ظاهرة ،فترة محل املرض حيمل فيها املريض املرض

ولكنا سنعرف به بعد ظهور األعراض، فهل  ،يكون املرض موجودا على املستوى غري احملسوس
  أن ينكر وجود املرض قبل ظهور األعراض؟  يبيستطيع أي طب

  فهمت فلسفتكم للمرض، فكيف متيزون بني األنواع املختلفة لألمراض؟: قلت
 ننظرا من أصحاب الطب البديل ـ أمل تعلم بأنا ـ مع إخوانن ..أنت مل تفهمنا بعد: قال

فليس هناك  ..فعن طريقها، وعن طريقها فقط، ميكن القضاء على املرض ،املريض نظرة كليةإىل 
ولكن  ..مصابة باملرض الفالين عدةاملبأن ليس صحيحا أن نقول وشيء امسه مرض عضو معني، 
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ن املعدة أدته، أو وأن األعراض املرضية ظهرت يف مع، الشخص مريضنقول بأن الصحيح أن 
  .هي أكثر جزء متأثر باملرض

فإن  ..فسواء قلنا إن املعدة مريضة أو عليها عرض املرض ..فما الفرق بني القولني: قلت
  .األمر ليس سوى خالف عبارات وألفاظ

كان اإلنسان يعاجل املرض، منذ عصور  ملاوهلذا  ..األمر أخطر من ذلك بكثري ..ال: قال
فقد سبب ذلك ضعفا يتضاعف شيئاً فشيئا على مر األجيال،  ،ض فقطبإسكات أعراض املر

وبدأ األطفال بوراثة حساسيات معينة يف أعضاء معينة من كل من األب واألم مما ينتج عطباً يف 
  .كان عند أحد األبوين أو من جمموع ما كان عند االثنني معاً الذيإما هو نسخة من  ،الطفل

  .األمرين  فإين ال أكاد أفهمه أريد الفرق العملي بني: قلت
 إن النظرة اهلوميوباثية للمريض نظرة كلية، وبالتايل فإن العالج ال بد وأن يكون ناظراً : قال

أي جيب أن يكون العالج عالجاً للمريض ، املريض كجسم مريض وليس كمرض معنيإىل 
ليست إال ردود فعل  ذلك ألنّ األعراض ،وليس لذلك العضو الذي تبدو عليه آثار املرض ،ككل

التخلص من التأثريات املضرة اليت ليست إال تعبريات مادية عن اختالالت سبقتها  لتهاجلسم وحماو
  .على املستوى الديناميكي الكهرومغناطيسي

  .أو الدواء ..ريد التأثري العمليأو ..عرفت هذا: قلت
اً كان قد ثبت بالتجربة أن يعطى املريض دواءوهي ، تنطلق من هذايف الدواء  الفكرة: قال

  .نه يسبب للسليم أعراضاً مشاة لتلك اليت عند املريضأ
  ومن إعطائه ذا الشكل؟ ..ما الغرض من هذا الدواء: قلت
مبا أن هذا الدواء حيفز أعراضاً مشاة لتلك اليت عند املريض بالتجربة، فإنه سيحفز : قال

  .ز القوة احليوية أن تقاومه ألنّ لكل فعل رد فعلوهذا سيحف ..عندما يتناوله ههذه األعراض عند
وهي يف معرض مقاومتها  ،ن القوة احليوية تقاوم األعراض املرضيةأفالذي حيصل هو 
  .لألعراض الناجتة عن الدواء

  وال حيفزها قبله؟ ،ولكن ما الذي حيفز القوة احليوية بعد تعاطي الدواء :قلت
وائية اليت تعطي أعراضاً أقوى من أعراض املرض ذاته الد عةقوة اجلرإنه ما ذكرنا من : قال
  .رد فعل أقوى من جانب القوة احليويةإىل  مما يؤدي
فالعوامل املؤثرة يف القوة احليوية كثرية  ..أرى أنه من الصعوبة حتديد مثل هذا الدواء: قلت

  .جدا
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وأن تكون،  حصول املرض قد تكون، بل ال بد إىل إىل  تؤديالعوامل اليت ف ..أجل: قال
وهناك عامل  ..وهو وراثة الضعف على مر األجيال ،فهناك العامل الوراثي ..أكثر من واحد

وهناك عامل األدوية القوية اليت يصفها الطب  ..يةالتطعيم ضد األمراض السارية والوبائ
الة الدرجة اليت تصيب املرض حبإىل  كل هذه العوامل تسبب خلال يف القوة احليويةف ..املتداول

  .مرضية مزمنة
عندما يعاجل الطبيب اهلوميوباثي هذا املريض فال بد أن يالحظ بدقة كبرية التبدل هلذا و

تعمل على ألنّ األدوية اليت يصفها يف هذه املراحل  املختلفة،املستمر لألعراض يف مراحل العالج 
 عامل بإظهار نفسهوكلما بدأ  ..ا واحداالعوامل اليت اجتمعت مسببة املرض واحدالقضاء على 

  .كان على املعاجل أن يغري الدواء إن كان هذا الدواء ال ينفع يف احلالة بعد أن تبدلت أعراضها
  ؟ األفعال جتاه األدوية اهلوميوباثيةة لردود يم بدارسة علمكهل قام أصحاب: قلت
  .فعلمنا أصوله الشاملة اليت جتيب عن كل تساؤل ..أجل: قال
  فما ذكروا؟: قلت
  .ختتل حبسب مرحلة العالج ..لقد وجدوا اثنني وعشرين رد فعل :قال
  ؟بعد الوصفة األوىلماذا حيصل : قلت
إىل  تنتقل من أعلى اجلسمأو  ..حميطهإىل  ألعراض املرضية من مركز اجلسماتنتقل : قال
ب ختتفي برتيب معاكس لترتيأو  ..األقل أمهيةإىل  ١تنتقل من األعضاء األكثر أمهيةأو  ..أسفل

ظهورها يف اجلسم، فتختفي األعراض اليت ظهرت يف البداية يف اية العالج، وختتفي اليت ظهرت 
   .يف آخر األمر يف بداية العالج

فكيف يشخص أطباؤكم املرض، وكيف يصفون  ..وأدركت سره ..فهمت هذا: قلت
  الدواء؟
تم فقط بالعضو املريض نظرة كلية وال يهإىل  أن الطبيب البديل ينظرلقد عرفت : قال

أن جيد إىل  ينقب على األسبابفلهذا جتده  ..املصاب أو الذي يشكو منه املريض أكثر من غريه
ما يعتقد أته السبب الكامن وراء احلالة، هذا إذا مل يستطع أن يعرف العلة مباشرة إذا ما تشات 

   .جتارب الطبيب السابقة معحالة املريض 
أوصاف من تشابه احلالة كلها هو ه األعراض املرضية إمنا ليس تشابالذي نريده والتشابه 

                                                
عة حتاول دائماً أن تبعد املرض عن األعضاء األكثر أمهية وعن مركز اجلسم، إال أنه أن الطبيعلى اهلوميوباثي  ينص الطب)  ١(

  .بعد مدة، وعندما تتالشى مصادر مقاومته يتقدم املرض إىل األعضاء األكثر عمقاً
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املريض الفيزياوية والنفسية، وطريقة كالمه وحركاته، وتارخيه املرضي وعائلته وظروفه 
  .وكل ما ميكن أن يؤثر على حالته الصحية ،االجتماعية والعملية

  فما الذي يسألين عنه؟ ..جلست أمام طبيب من أصحابك فلنفرض أين: قلت
بشكل مل يسبق لك أن عهدته مع األطباء العاديني، وبشكل أكثر من أطباء  سيسألك: قال

  .ومعاجلي الطب البديل ألمهية ذلك يف وصفة الدواء
  .أمثلة عن أسئلته اضرب يل : قلت
أنسيت أن مؤسس هذا النوع من الطب من  ..أراك ختاطبين وكأين صحفي ال حكيم: قال
  .أصحايب

  .ذا النوعفأنت تعاجل : قلت
  .واحلمد هللا، بل خبري به: قال
  فكيف تسأل املريض إن جاءك؟: قلت
هل عندك خماوف حمددة، من و ..؟هل أنت حار الدم أو حتس بالربد عادة :سأقول له: قال

واحد من جسمك أم  جانبهل مشاكلك عادة يف و ..الكلب أو الظالم أو املكانات املرتفعة؟
 ..؟هل خترج رجليك من األغطيةو ..؟وبأي وضعية ..؟نامكيف تواجلانبني وأي جانب؟ يف 
  ؟ كيف تؤثر فيك املوسيقىو

  .وليست أسئلة طبيب ..هذا حتقيق: قلت
إن أطباءكم ال يسألونكم حرصا على الوقت  ..ال يصح أن يكون طبيبا ما مل حيقق: قال

وصف الدواء قبل  ولكن احلقيقة اليت يغفلون عنها هي أنه ال يستقيم ..الذي يكسبون به املال
  .معرفة الداء
  ماذا يفعل الطبيب؟ ..وبعد التشخيص: قلت
  .يعطيك الوصفة: قال
  ؟الطبيب اهلوميوباثيفما هي وصفة : قلت
  .١يعطى دواء واحدوهو عادة على أساس النظرة الكلية للمريض، هي وصفة تقوم : قال

                                                
فإنه له، حا لطبيب العاديلو شكا لاملريض الذي يشكو من الربو واإلمساك واآلالم الروماتزمية وكمثال على ذلك، فإن )  ١(
  .بالطبع سيصفها له ثالث أطباء كل يف اختصاصه، وله أدوية لكل من شكاويه فيص

أما إذا راجع اهلوميوباثي فإنه يعطيه دواء اً واحداً فقط، ذلك ألنه يعتقد أن املريض يشكو من مرض واحد ظاهر على شكل  
  .أعراض مرضية خمتلفة، أو هلا تسميات خمتلفة عند الطب املتداول
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فإنه قد يصف  ،د خبصائصهأن اهلوميوباثي يعطى أمهية فائقة العتبار كل إنسان متفر ومبا
كما ميكن أن يصف نفس الدواء  ..دوائني خمتلفني ملريضني يشكوان من نفس األعراض متاماً

  . ملريضني يشكوان من أعراض خمتلفة
  ونسبة تركيز الدواء؟: قلت
إعطاء الدواء ذي النسبة املخففة جداً أي ذي األصفار هذا هي القاعدة العامة يف : قال

إىل  احلالة املرضية احلادة، وإعطاء الدواء ذي النسبة األقل ختفيفاً ملدة طويلةإىل  ريةاألكثر ملدة قص
  .قاعدة عامة ولكن هذا ليس إال ..احلالة املرضية املزمنة

  .أرى أن طبكم شديد الصعوبة: قلت
الطبيب اهلوميوباثي جيب أن يكون ملما خبصائص األدوية ف ..هو أصعب مما تتصور: قال

ومبا أن هناك  ..لى األقل الرئيسة منها لكي جيد الدواء املناسب للحالة املرضية املعينةكلها، أو ع
  .جدادواء فإن املهمة صعبة )  ٢٠٠٠( حوايل ألفي 

ألنه متخصص يف  ،أنواع من األدوية عضوصف بإىل  ال حيتاج إال هفإن ..طباء قومكأأما 
م الطبيب اهلوميوباثي بكل جوانب حقل واحد من حقول الطب، وهو ال يقارن بضرورة إملا

  .يةالطب، كمريض وكأمراض على شكل أعراض أو بسبب عوامل خارج
اخلربة إىل  بل يف حاجته ..ولكين أرى أن مصدر الصعوبة ليس يف األدوية فقط: قلت 

  .وال يكتسب الطبيب هذه اخلربة إال بعد مرور األعراض الكثرية عليه، العظيمة املمتدة
يندر أال جتد من األعراض ما مل هذا الطب اليت خيتلف ا عن طبكم هو أنه  من مزايا: قال

  .يسجل يف جتربة الدواء مهما كان ذلك بسيطاً وغريباً
احلمى اليت تأيت بني الساعة السادسة والثامنة مساءاً، والصداع فهم يذكرون ـ مثال ـ 

الثالثة بعد الظهر، والدوار الترحني املزمن الذي يأيت بني يوم وآخر بني الساعة العاشرة صباحا و
الذي يظهر عندما يكون املريض مستلقياً وعيناه مغلقتني، واخلوف من أن ينام وال يستيقظ ثانية، 
والكآبة واحلزن اللذين ال يظهران إال عند الغروب، واخلوف من السرطان أو مرض القلب أو 

أيت مرة واحدة يف األسبوع، وأمل ت يتال ةصبيالم العاآلقفزاً من عل، و النتحاراملوت، والتفكري با
  .عرق النسا الذي يأيت كل يوم رابع، ونوبة الربو اليت ال تأيت إال يف منتصف الليل

                                                                                                                                 
إجراء  دمثال ذلك ا مرأة طلبت دواء ا بع. أن يصف الدواء على األساسني يف آن واحدـ مع ذلك ـ  أنه من املمكن إال

أعطاها الطبيب دواء ا ليساعدها ككل، أي بالنظر إىل التهاب . عملية جراحية يف قدمها، وكانت تشكو من التهاب املفاصل
 .املفاصل، ودواءاً ثانياً لقدمها فقط
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واليت ال يستطيع أن يعمل  ،هذه األعراض توجد مكتوبة يف كتب أدوية اهلوميوباثي كلف
وهي احلاالت املرضية العامة اليت  ،اللهم إال يف احلاالت اليت مرت مثيالا عليه ،الطبيب بدوا

  .ميكن فيها وصف الدواء على الطريقة املتداولة
  .إذن سجالت طبكم ضخمة بالتجارب: قلت
ينفع كثرياً يف وهذا  ..فليس الطب إال جتارب ناجحة ينقلها السلف للخلف ..أجل: قال

لى أساس تشابه احلالة من أدوية هوميوباثية أعطيت هلم ع لكثريونحيث انتفع ا ،حاالت الطوارئ
  .كأعراض بغض النظر عن األمور األخرى

  فطبيكم ال ميكن أن يداوي من غري مراجع؟: قلت
جتد الطبيب اهلوميوباثي حماطا بكتب عديدة يرجع إليها أثناء  الأوهلذا يستحيل  ..أجل: قال
  . االستشارة
شروه بني الناس ليستغنوا أو ان ..فضعوا برناجما حاسوبيا تيسرون به على األطباء هذا: قلت
  ؟ أمل تذكر بأن أدويتك ال خطر هلا على الصحة ..عن األطباء
  .عالج نفسه، ومل تصدق يف استغنائه عن الطبيبإىل  صدقت يف حاجة املريض: قال
  كيف صدقت يف األوىل؟: قلت
وتعني املريض على  ،تعني الطبيب على تشخيص احلالةكربى للمريض مسؤوليات  :قال
تدوين املالحظات املهمة عما حيس به قبل وأثناء فعليه  ..يف العالج بالشكل الصحيحالسري 
فال بد إذاً من ، واألعراض تتبدل أثناء العالج، فإنّ الوصفة تتبدل كلها بتبدل األعراض، العالج

  .الطبيبإىل  تسجيل كل التغريات اليت حيس ا املريض وإبالغها
والصرب مهم بشكل مؤكد  ..فإن املرض ال يذهب يف حلظة ..الصربوعليه بعد ذلك التحلي ب

فليس يف اهلوميوباثي أدوية لتسكني األمل أو إزالة  ..يف احلاالت املزمنة، واملؤملة منها بشكل أخص
وإنما هناك عالج لتخليصك من األمل املزمن أو األرق املزمن أو  ..األرق أو إزالة الصداع

  .١يالصداع املزمن بشكل حقيقي وائ
 ،ألنها تعارض األدوية اهلوميوباثية ،عدم تعاطي األدوية املتداولةوعلى املريض بعد ذلك 

ومثل  ..إالّ يف احلاالت الضرورية جداً وبعد استشارة الطبيب اهلوميوباثي، وتقضي على فعاليتها
  . يفضل عدم شرب القهوة فهي مضادة للدواء أيضاً ذلك

                                                
، لألعراض تاركة املرض يزداد سوءاً كتةاملرض تعقد بسبب استعمال األدوية املسكنة واملسى هذا النوع من الطب أن ير)  ١(

  . ولو راجع املريض اهلوميوباثي منذ البداية لزال املرض الذي كان حاداً يف بدايته وملا أصبح مزمناً
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أو الروائح القوية كالكافور ، بعدم تعريضه ألشعة الشمسالتعامل مع الدواء وعلى املريض 
فإنّ حبوب الدواء ، كما جيب عدم ملس احلبوب ذاا خمافة مسح املادة العالجية منها ..والنعناع

وهي الطريقة اليت يعمل فيها  ،عبارة عن سكر كالالكتوز مثالً وعلى سطحها فقط املادة الدوائية
وإمنا تركها تذوب يف الفم ليحصل االمتصاص من  ،دم بلع احلبوبدائماً بع ىكما يوص ..لدواءا

   .هناك بدون تضييع الوقت يف اجلهاز اهلضمي
وهي من أعظم مسؤوليات املريض إذ مير بفترة أو فترات، ، أزمة الشفاءوعلى املريض حتمل 

التيبس  كأن تزداد اآلالم أو الصداع أو ،وخصوصاً يف بداية العالج تزداد فيها أعراض مرضه
والسبب يف ذلك هو التغري الذي يطرأ على ، املفصلي أو األعراض اجللدية أو أي عارض منها

أو أن حياول ختفيف  ،أالّ يدع الرعب يتملكه، وعلى املريض يف هذه احلالة القوة احليوية
  .به الطبيب اهلوميوباثي املعاجل ىاألعراض اليت ازدادت بأخذ دواء عادي أو أي إجراء ال يرض

  فكيف مل أصدق يف الثانية؟: قلت
  .ألن عملية العالج معقدة ال بد هلا من خمتص خبري يقوم ا: قال
  فما مدة العالج؟: قلت
قاعدة عامة وهلا وهي  ..القاعدة العامة هي شهر واحد لكل سنة من سنوات املرض: قال

تكون املدة أطول من كما ميكن أن ، فإن الغالب هو أن تكون املدة أقصر من ذلك، شواذ كثرية
وإذا كانت احلالة غري  ..كثريحلاالت احلادة فاألمر أقصر من ذلك باأما ، املزمنة يف احلاالتذلك 

  . معقدة فيمكن أن يتمكن الطبيب من شفائها يف مراجعة واحدة
 ،فإذا كان املريض ذا قوة حيوية قوية، حالة القوة احليوية املؤثرة يف مدة العالجالعوامل  ومن

سلسلة إىل  فإنه قد حيتاج ،أما إذا كانت قوته احليوية ضعيفة، العالج بسرعةإىل  إنه يتجاوبف
  . من األدوية
 ..الوقت الذي يستغرقه املعاجل يف إجياد الدواء الصحيح املؤثرة يف مدة العالجالعوامل  ومن

ء املالئم هلذا الكم اهلائل من األدوية اليت جيب أن خيتار الطبيب منها ذلك الدواوقد عرفت 
   .املريض املعني
فإذا كانت  ..بدنية أو نفسيةفقد تكون نوعية الشكوى،  املؤثرة يف مدة العالجالعوامل  ومن

املشكلة نفسية وبدنية كانت القوة احليوية ضعيفة مما جيعل العالج أبطأ مما إذا كانت املشكلة 
  .بدنية فقط
  فميت يتوقف املريض عن العالج؟: قلت
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أما  ..احلاالت غري املزمنة جيب التوقف عن أخذ الدواء مبجرد حصول حتسن واضحيف : قال
فإنّ  ،أما إذا مل حيصل أي حتسن يف وقت قصري ..فيجب االستمرار ،إذا كان التحسن قليالً

   .الدواء غري صحيح والبد من تغيريه
من الزمن قبل أن يف احلاالت املزمنة فإن املريض جيب أن يستمر يف تعاطي الدواء ملدة  أما

  . حيصل حتسن واضح



 ٣٠٦

  التأمل الشايف
بعد أن بذلت جهدا عقليا شديدا يف حماولة فهم ما قاله احلكيم اخلامس شعرت بالراحة 

 ..إن اجلهد اجلسدي يثمر التعب ..سبحان اهللا: وقلت ..فتعجبت من هذا ..تسري يف أوصايل
  .ستقرارولكن اجلهد العقلي ال يثمر إال الراحة والسكينة واال

وقد  ..صدقت: ما إن خطر هذا اخلاطر على خاطري حىت ربت أحدهم على كتفي، وقال
  .١فهمت أساسا مهما من األسس اليت تقوم عليها اليوغا

  وكيف عرفت ما أفكر فيه؟ ..؟من أنت: قلت
  .أما سر معرفيت ملا تفكر فيه، فلن تفهمه إال إذا فهمت اليوغا ..أنا فرد من هذا الكون: قال
  فما اليوغا؟: لتق

  .وميكنك أن تسميها التكامل ..٢هي الوحدة: قال
  .مل أقصد ترمجة الكلمة، وإمنا قصدت معناها: قلت
والذي يبدأ بربط اإلنسان بالوجود، وينتهي بربط اإلنسان  ..الوحدة مبعناها الشامل: قال

  .بعضه بعض
  كيف يتوحد اإلنسان بالوجود؟: قلت
بل هو خياطبه كما خياطب  ..٣)هذا جبل حيبنا وحنبه  (:دعن أح أمل تسمع قوله : قال

، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، أحدا صعد النيب  (:قال األحياء، فعن أنس بن مالك 
   ٤)فما عليك إال نيب أو   صديق  أو شهيدان ، اثبت  أحد (:وقال، فرجف م فضربه برجله

  .ففيهما إثبات حياة الكائنات ..بلى: قلت
  .وتوحد مشاعرها، بل فيه توحدها ..ليس ذلك فقط ..ال: قال
  .بقنوت كل شيء له وسجوده بني يديه تعاىلفقد أخرب اهللا  ..أنا أعرف هذا: قلت
  .فهذا هو التوحد الكوين: قال
  فما احلاجة إليه؟: قلت
وهو ما جيعل كل شيء حياول طردك كما  ..ألن التشتت جيعلك فردا شاذا يف الكون: قال

                                                
اليوغا لتحقيق التوازن املفقود وعلى أساس األفكار هي الطريقة العالجية اليت تستعمل حركات  :YOGAاليوغا )  ١(

  . الفلسفية لليوغا
 .اليوغا كلمة مأخوذة من اللغة السنسكريتية الشرقية القدمية، وتعين التكامل أو الوحدة)  ٢(
  .٢/٩٩٣: ، مسلم٢/٥٣٩: البخاري  ٣
  .٥/٦٢٤: ، الترمذي١٥/٣٤٨: ، ابن حبان٣/١٣٤٨: البخاري ٤
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  .ك األشياء الغريبة عنهيطرد جسم
  أحدا مبا خاطبه به؟ أهلذا خاطب : قلت
أمل تعلم  ..كهروقد وعى اجلبل ذلك وأد ..لقد أخربه بأنه ومن معه ليسو غرباء ..أجل: قال

   ؟ حمبته لرسول اهللا 
  .وله روح واحدة ..وكأنه جسم واحد، إنك تصور يل الكون: قلت
ولكنه يف احلقيقة ليس إال ذاتا  ..ألجهزة املختلفةفالكون كاجلسم فيه ا ..ذلك صحيح: قال
  .واحدة

  فما التوحد الشخصي؟: قلت
  .أو هو توحد العقل واجلسم ..هو توحد الروح واجلسد: قال
  مباذا توحدمها؟: قلت
أو توفر للعقل الوسائل اليت  ..وتدعو اجلسد خلدمة العقل ..تدعو العقل خلدمة اجلسد: قال

  .خيدم ا اجلسد
ولوال أن يل مهمة يف هذا القسم جللست معك  ..أنا احترم مجيع ما ذكرت من أقوال: قلت

  .فإن يل حنينا إليها ..وتبادلنا أطراف احلديث يف هذه املسائل
  وعم تبحث؟: قال
وأنا أحبث  ..وقد زرت حىت اآلن مخسة حكماء ..أنا أحبث عن أسرار الشفاء بالبدائل: قلت

  .عن سادسهم
   ..أنا حكيم من احلكماء السبعة ..فأنا سادسهم: قال
أما  ..وأمثرت طرقهم يف عالج املرضى ..ولكن احلكماء السبعة جاءوا بطرق عالجية: قلت

  .أنت فال أراك تريد غري دمج اإلنسان مع نفسه، مث دجمه مع الكون
  .اهلند لتعلمها على يد أهلهاإىل  هذه هي طريقيت العالجية اليت ذهبت من أجلها: قال
  فهل ميكن ملا ذكرته أن حيقق الشفاء؟ :قلت
بأن اليوغا هي  ،وهو أحد كبار حكماء اليوغا ، عام قال باتاجنايلفقبل ألفي  ..أجل: قال

استطعنا بالتدريب أن منشي ونستعمل أيدينا بتوافق يف أول  افمثلم ..السيطرة على فعاليات العقل
  . ل عقولنا بشكل مسيطر عليهمراحل الطفولة، نستطيع بالتدريب أن نتعلم كيف نستعم

  فالغرض من اليوغا إذا هو السيطرة على العقل؟: قلت
( بالتأمل ما نسميه هي  على العقلالطريقة املركزية لتحقيق السيطرة ف ..أجل: قال
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Meditation  (  
  أللتأمل من التأثري ما حيدث الشفاء؟: قلت
اكتشفوا أن فقد  ..دهشة حقاًوقد مت فحص التأمل علمياً وكانت النتائج م ..أجل: قال

يف احلني الذي ال يستطيع  ..باملائة  ٢٠الشخص املتأمل خيفض من حاجته لألوكسجني حبوايل 
  .باملائة ٥من ختفيضه يف األحوال العادية أكثر 

  فما السر يف ذلك؟: قلت
ة الدماغ هو أكرب مستهلك للطاقف ..هذا سر مهم جدا له تأثريه الكبري على اإلنسان: قال

وسبب إدمانه للطاقة هو  ..باملائة  من حجم اجلسم ٢على الرغم من أن حجمه ال يزيد على 
  .ههبوط فعاليات

  .إن نشاطه دليل على حياته ..أتريد من العقل أن ينام: قلت
ـ اليت فعاليات الدماغ إن  ..وال خري يف الصراع..ولكنه نشاط صراع ال سالم: قال
 ،هي األفكار اليت ختطر يف بالنا بسرعة، وتبتعد وتقتربنا ـ واليت تستخدم جل طاقت، ننكرها

  .وكأن هناك يف أدمغتنا مناقشات حامية
  فكيف عرفتم هذا التأثري؟: قلت
فلعل نبيا من األنبياء ـ عليهم الصالة  ..أسالفنا تلقوه حقائق ال ندري مصدرها: قال

  .هذا الطريق احليايت العالجيإىل  والسالم ـ أرشد
  .ين مبا يفهمه قوميحدث: قلت
هناك جهاز إلكتروين يقوم بفحص مدى استرخاء اجللد، حبيث أن اجللد يبدو أكثر : قال

وميكن معرفة تغري احلال بواسطة صوت ، استرخاء مبجرد أن جتلس لتستريح ملدة قصرية من الزمن
  .خيرج من اجلهاز

دة ثوان ستسمع وقمت باإلحساس بأنك تعيس مل ،وإذا وضعت قطيب اجلهاز على إصبعيك
ما إىل  بعدها إذا توقفت عن ذلك اإلحساس ال يعود الصوتن بأن الصوت قد أصبح عالياً جداً
  .كان عليه قبله إال بعد مرور دقائق

  أيوجد هذا اجلهاز؟: قلت
فاألفكار اليت حنملها هي اليت تسري يف أجسادنا  ..وهو يعمل بأساليب بسيطة ..أجل: قال

من حدث مع ما ما حيدث عندما تصاب مبختلف األحاسيس املؤملة قارن بني ف ..بالبالء والعافية
  . تغيري يف اجللد بسبب إحساس مفتعل مل يستغرق أكثر من ثوان معدودة
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  أيتأثر اجلسم باحلقيقي واملفتعل من التأثرات؟: قلت
 فإن التأثري السليب على ،فسواء كان القلق أو اخلوف حقيقيني أو مفتعلني ..أجل: قال

  . ويستمر ملدة من الزمن حىت بعد زوال احلالة ،اجلسم مؤكد
  فكيف تربطون هذا باملرض والعالج؟: قلت
أي معيشته بطريقة غري متوافقة  ..املريض املرض نفسحنن نعتقد أن من أهم أسباب : قال

  .مع الطبيعة سواء أكان ذلك بسبب إمهاله أو عدم معرفته
  بيعة؟الطإىل  فكيف تعيدون اإلنسان: قلت
وعلى املريض أن يتبع  ،فاليوغا تعلم الطريق ..بتصحيح األخطاء ومن قبل املريض نفسه: قال

  أمل تسمع قول معلمك بأنه ال طاقة له ببناء وال هدم؟ ..النظام الصحيح
  .عقلك هو الذي يبنيك :ومل يقل )يداك مها اللتان تبنيانك  (:ولكنه يقول يل دائما: قلت
فلذلك إن أردت من شخص شيئا هل تذهب يده  ..ان بأمر عقلكألن يداك تأمتر: قال
  عقله حتاول إقناعه؟إىل  أم تذهب ،تستجديها
  .عقلهإىل  بل أذهب: قلت
بل اطلب من  ..املرض تطلب منه اخلروجإىل  ال تذهب ..فهكذا مع املرض والشفاء: قال

  .العقل أن يطرده عنك
  قوته؟ىل إ وهل فعل العقل شيئا من هذا حىت أطمئن: قلت
كما أثبتت  ..استخدمت اليوجا بنجاح مع حاالت مرضى القلبلقد  ..فعل الكثري: قال

 ،واالكتئاب، واإلمساك، والربد، االلتهاب الشعيب، كمن األمراضكثرية أنواع فاعليتها مع 
، وعدم انتظام الدورة الشهرية عند النساء، وعسر اهلضم ،الصداعو، االنتفاخ، ووإجهاد البصر

ومشاكل اجليوب ، وعرق النسا ،والروماتيزم ،ومشاكل الربوستاتا، والسمنة، ضعف األعصابو
أصبحت أحد العناصر األساسية يف ممارسات وهلذا  ..وجتاعيد البشرة، والتهاب احللق، األنفية

  .الطب البديل يف الغرب
  هل ميكن أن تشرح يل كيفية التأثري على حسب ما يفهمه قومي؟: قلت
فمريض البول السكري ال يستطيع ، رضى السكريضرب لك مثال على ذلك مبسأ: قال

الذي ، جسمه إنتاج هرمون األنسولني بكفاءة، وهو اهلرمون الذي يساعد على حتريك اجللوكوز
من جمرى الدم يف اخلاليا، وأظهرت األحباث احلديثة أن بعض أنواع اليوجا ، مصدر للطاقةهو 



 ٣١٠

توفر فائدة حقيقية يف توازن السكر يف الدم؛ حيث ) HATHA YOGA) ١وهي اهلاثا يوجا
أثبتت األحباث اليت أُجرِيت على عينة من مرضى السكري أن التزام هؤالء املرضى مبمارسة 

وبشكل يومي قد مكنهم من تقليص عدد جرعات األنسولني اليت  ،اليوجا مخس مرات
  . حيتاجوا
  هذه فائدا للمرضى؟: قلت
ممارسة اليوجا مرة واحدة أسبوعيا هلا فائدة كبرية يف ف ..اء ال تقل شأناوهي لألصح: قال

  .مقاومة الضغوط النفسية واألمراض عموما
  ما هي األعمار اليت تسمح بأدائها؟: قلت
املهم أن يطور اإلنسان مهاراته يف رياضة اليوجا مبا يالئم فمالئمة لكل األعمار، هي : قال

  .قدراته اجلسمية
فهمت ـ عموما ـ نوع تأثري اليوغا، فلنتحدث اآلن عن التقنيات  لقد: قلت

  كيف متارس اليوغا؟ ..والتطبيقات
يطلب من املريض أن يقوم بعمل متارين اليوغا حسب مرضه وحالته اجلسمانية ويف : قال

أما يف بعض  ..) ASANA ) ٢أكثر احلاالت، ال يتطلب ذلك أكثر من عدة متارين من األسانا
مع األسانا )  PRANAYAMA ) ٣املرضية فيتطلب عمل بعض متارين الربانايامااحلاالت 

، أو )PRATYAHARA) ٤راتياهاراوقد ال نستعمل سوى  ..للحصول على نتائج جيدة
ويف حاالت خاصة هناك متارين  ..)DHYANA) ٦ديانا، أو )DHARANA) ٥دهارانا

  . أخرى ال بد من عملها لتحقيق الشفاء
  ا؟مساء الغريبة اليت ذكرما هذه األ: قلت
املعاهد واملصحات وهي ختتلف حبسب  ..هذه متارين خمتلفة يتعلمها ممارس اليوغا: قال

  . املختلفة اليت تستعمل اليوغا يف العالج سواء يف اهلند أو خارجها
فاذكر يل  ..اعذرين إذا قلت لك بأن ذهين ال يزال كليال دون فهم ما ذكرت: قلت

                                                
  .وهذا النوع من اليوجا ميثل الفكرة املركزية لليوجا، وهي الترابط بني اجلسم والعقل ،ازنتعين التووهي )  ١(
  .تعلم اجلسم السليم كيفية اجللوس لفترات طويلة للتأملاليت هي األوضاع والتمارين اجلسدية و)  ٢(
 .ائيأي جمال التنفس وقوة احلياة وهو يعلم كيفية إيقاف التنفس لوقت طويل وبشكل تلق)  ٣(
أي انسحاب احلواس عن أغراضها ليتحرر الفكر من القيود احلسية واألمناط االعتيادية لإلدراك، وهذا حيدث يف أول )  ٤(

 .مرحلة من الغوص يف أعماق الفكر
  .وهي االنسحاب من تعددية وعشوائية األفكار وتوحيد االنتباه إىل موضوع داخلي واحد)  ٥(
  .فكرية والوصول إىل مستويات أعمق من منهج التفكري يف اجتاه منبع األفكاروهي ختفيف االضطرابات ال)  ٦(
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  .يعتمد عليها ممارس اليوغا، فلن يستوعب عقلي إال القواننيالقوانني اليت 
  .القوانني أربعة: قال
  فما هي؟ ..أعلم أا أربعة: قلت
  .التنفس، واحلركة، والتصور، والوسط: قال

  : التنفس
  .فحدثين عن التنفس: قلت
أن التنفس ليس جمرد توصيل إىل  اليت ذهب إليها قومكأثبتت نظريات الطب  لقد: قال

عضالته وصدره بدءا من اإلنسان كثري من أجزاء إىل  وإمنا ميتد تأثريهالدم، إىل  ألكسجنيا
تشجع على التنفس بطريقة ا جنحت اليوجا يف التعامل مع أزمات الربو، حيث إوهلذا  ..وبطنه

يساعد على تقليل التهابات القصبة اهلوائية وآالم الظهر ومشكالت اهلضم وهو ما صحيحة، 
كما أن التنفس الصحيح يمكِّن اإلنسان من التعامل مع حاالت الرعب املفاجئ،  ..والتنفس
  .بالتنفس السريع والبطئ الرتباطها
  .أراك تعطي التنفس مرتبة الصدارة يف وظائف اإلنسان: قلت
يعيش بدون كالم أو نظر أو مسع أو فكر أو فاإلنسان ميكنه أن  ..وهو يستحق ذلك: قال
  .يستطيع أن يعيش بدون تنفس ولكنه ال ..أعضاء

بعد أن يأتيهم  إال وال األعضاء باحلركة ،وال الدماغ بالتفكري ،بالعملال يبدأ القلب بل إن 
  .مدد اهلواء الذي يرسله التنفس

ولكين أتساءل عن الدور الكبري  ..اإلنسانآلة اهلواء هو الوقود الذي يشغل أعلم أن : قلت
  .الصحة أو عطبها س يف إصالحفالذي أوليتموه للتن

اإلنسان ن يصاب إما لكنه  ..التنفس الطبيعي الكامل يإن عالمة الصحة اجليدة ه: قال
 ..فيزداد املرض شدة ،مما يستتبع تأثرياً سلبياً على األعضاء ،رض حىت يبدأ تنفسه بالتأثر سلبياًاملب

  ؟إذا فقد أعصابهأال تسمع ما يقال لإلنسان 
   )خذ نفسا عميقا  (:هعهدي بقومي يقولون ل: قلت
  فهل ترى لذلك من أثر؟: قال
  .بدأ بالتبخريتوتره الشديد أرى أن  ..أجل: قلت
 ..حالة الرعب، فإن املرعوب يبدأ باالطمئنان بعد أخذ عدة أنفاس عميقةوهكذا يف : قال
  .ترى بأن التنفس ال يسيطر على الفعاليات البدنية فحسب، وإمنا على العواطف والعقلوهكذا 
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فهم  ..ولكين ال أرى أطباء قومي يتحدثون عن التنفس ..ما تقوله مقنع متاما: قلت
  .يتجاهلون تعليل األمراض به كما يتجاهلون اعتباره عالجا

األطباء بدأ يف السنوات األخرية بل إنه  ..سيخففون من غرورهم يف املستقبل القريب: قال
وفيها ، التهوية العالية، فهم يذكرون عيحاالت مرضية سببها التنفس غري الطبيإىل  يشريون

ولكن تنفساً سطحيا، يف أعلى الرئتني مما خيل بالتوازن بني األوكسجني  ،يتنفس اإلنسان بسرعة
  . ويتبع ذلك أعراض كثرية إال أا تزول عند عودة التنفس الطبيعي. وثاين أوكسيد الكربون

وهذا حاصل ، من املطلوب باستمرارالتهوية الواطئة، حيث يتنفس اإلنسان أقل ويذكرون 
  .عند املصابني بأمراض معيقة خصوصاً الذين يستعملون الكرسي املتحرك

والغاية منه  ،منها ما يسمى بإطالق احلجاب احلاجز ،أخرى من التنفس اأنواعويذكرون 
  . أقصى ما ميكنإىل  حتقيق التنفس العميق غري املصدود وهو ما حيرك احلجاب احلاجز

وغايته  ،وهو التنفس بطريقة معينة من املنخرين بالتبادل ،تنفس املنخر التباديلن ويذكرو
 ٢٠حتقيق التنفس باملنخرين مجيعا على أساس أن اإلنسان ال يتنفس باملنخرين مجيعا إال يف 

ونتيجة  ..مؤخراً إال الغربومل يكتشفه  ..اكتشف ذلك اليوغيون قبل مئات السننيوقد  ..باملائة
اهلدوء ب وإشعار املريضنفس هو موازنة التنفس من املنخرين، وحتفيز اجلهاز العصيب هذا الت

  .داخليال
  .فأنتم خرباء تنفس ..وحدثين عن تنفسكم ..دعين من قومي: قلت
  .لتفهم التنفس عندنا ال بد أن تفهم فلسفته: قال
  فما فلسفته؟: قلت
  ل شيء واحد؟أليس ك ..لن تفهم فلسفته حىت تفهم فلسفة احلياة: قال
  فما فلسفة احلياة؟: قلت
عنصرين أساسني مها اإلرادة والتوتر من جهة، واالنصراف إن احلياة تعتمد على : قال

  . الذهين واالسترخاء من جهة أخرى
  تقصد النشاط واخلمول؟: قلت
   ..ال النشاط واالسترخاء: قال
  ذي تسميه استرخاء؟اخلمول الإىل  فكيف تدعو ..ال أرى أن احلياة إال نشاطا: قلت
األمام يف كل الفعاليات إىل  بدون إرادة احلياة والتوتر أو الشد ال ميكن الدفعف، صدقت: قال

 ، فإنه استمر على ذلك بدون فترات من الراحةاحلال لو  ولكن ..سواء كانت ذهنية أو بدنية
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وهو الَّذي جعلَ لَكُم  :تعاىلأمل يقل اهللا ، االسترخاءإىل  وهلذا احتاجت احلياة ..حيدث االيار
وجعلْنا نومكُم  :، وقال)٤٧:الفرقان(اللَّيلَ لباساً والنوم سباتاً وجعلَ النهار نشوراً

  ) ١١:النبأ(وجعلْنا النهار معاشاً :، مث قال)٩:النبأ(سباتاً
  .حركة وسكونفاحلياة ال بد هلا من  ..علمت هذا: قلت
فكل  ..بعملييت الشهيق والزفريبينهما التوازن يقوم بدور التنفس فإن  ..إذا فهمت هذا: قال
أن ندفع اهلواء يف الرئتني، وكل زفري استرخاء حيث يترك اهلواء خيرج إىل  ألننا حباجة دشهيق ش

ألن الشد  ،طبيعياًذا فإن الشخص املتوتر ال يستطيع أن حيقق زفرياً وهل ..بسهولة من املنخرين
  . العقلي يهزم احلالة اإلسترخائية املصاحبة له

  فكيف يعاجل ليتخلص من هذا الشد الذي يلزم به نفسه؟: قلت
على  هظهرولتحقيقه يستلقي املمارس على ..التنفس اإلسترخائيأن يتعلم إىل  حيتاج: قال
  . وبعكسه ميكن عمل ذلك جلوساًـ إن كان ذلك ممكناً ـ األرض 
وخصوصاً على الصدر والبطن، بل  ،جل التمرين جيب عدم لبس املالبس احملددة للحركةوأل

  . وحىت ساعات املعصم واألحذية الضيقة
باعد ما بني يضع الكتفني على األرض، مث مع و، ولكن الرأسضع شيئاً حتت وميكنه أن ي

  . قليالً الساقني
ن يف اوأن توضع الكف ،حد ممكن أقصىإىل  أما للجالسني فيجب أن يكون الظهر منتصباً

  . يساعد على التركيز والطمأنينةذلك احلالتني يفضل غلق العينني ألن كال ويف  ..احلضن
وتستغرق استعادة التنفس الصحيح وقتاً، إال إن النتيجة مفيدة للغاية فإذا كان التنفس 

  . صر هلاومن مث العقل، ويعقب ذلك فوائد ال ح ،استرخائياً كان اجلسم مسترخياً
  أو كيف يعرف أنه ميارس التنفس االستراخائي؟ ..فكيف يتنفس؟ ..عرفت الوضعية: قلت
هو الذي التنفس اإلسترخائي املطلوب هو الذي ال يتحرك فيه غري البطن وبرفق، و: قال

ألنه هو اجلزء  ،أبطأ من الشهيقفيه يكون متناغماً وخالياً من اإلرجتافات، ويكون الزفري 
  . ي يف التنفساإلسترخائ
  فهل حددوا لذلك مواقيت ميكن التأكد من سالمة النتفس فيها؟: قلت
 ٦إىل  يف الدقيقة ١٦ـ  ١٤جيب بعد حتقيقه أن بط عدد مرات التنفس من  ..أجل: قال
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  . ١يف الدقيقة ٩ ـ
يتركه البطن دفعاً، بل إىل  دفع اهلواء، مع عدم متنبها حلركة البطنوأهم شيء هو أن يكون 

  .أن الصدر ال يتحركإىل  تنبهيوجيب أن  ...دخل برفقي
  ماذا ينبغي أن يستشعر خالل هذا التمرين؟: قلت
عليه متاما خصوصاً عند الزفري، و هذهني، ويصرف سترخيالتنفس املتناغم، وإىل  يستمع: قال
 هنى أريبسالم وطمأنينة عقليني، بل سوسيشعر حينذاك  ..هشعر باالسترخاء ينسل يف جسمأن ي
  . مثل هذا التمرين كل يوم كمضاد نافع جداً للتوتر واإلجهاد وخصوصاً أثناء العملإىل  تاجحي

  فما تنفس الشد؟ ..هذا تنفس االسترخاء: قلت
التحضريات وفيه ميارس املتمرن كل  ..زيادة الطاقةغرض هذا النوع من التنفس هو : قال

  .صاب العمود الفقريخصوصاً انت ..يف التنفس اإلسترخائياليت ذكرناها 
  .عدم حركة الصدرإىل  لقد نبهت يف التنفس االسترخائي: قلت
عضالت الصدر فإن على  ..عكس ذلك يف التنفس الذي يقصد منه التزود بالطاقة: قال

يد على األضالع اليفضل أن تقع وهلذا  ..لتحفيز حركة األضالع السفلىالعمل واألضالع 
، فهذه هي املنطقة اليت جيب أن ) V( ألضالع احلرف لتتحسس املكان الذي تشكل فيه ا

  . وليس الصدر العلوي أو البطن ،تتحرك
األعلى وإىل إىل  عند التنفس، أن تكون هناك حركة واضحة لألضالع السفلى، جيبوهلذا 

ذه الطريقة ، ووأال يتحرك أعلى الصدر إال قليالً جداً ،أال ننفخ البطنعلى اخلارج، ولكن 
  . جاب احلاجز بعمق وبفعاليةيتحرك احل
  .االنشغال عن التنفس والغيبة عنهإىل  لقد نبهت يف التنفس االسترخائي: قلت
   ..بوعياملمارس تنفس يجيب أن ، حتفيز الطاقةخالف ذلك التنفس الذي يقصد منه : قال
  فما فائدة التمرن على كال النوعني من التنفس؟: قلت
هذين النوعني من التنفس نكون قد أوجدنا األساس إذا استطعنا أن نسيطر على : قال

  .الصحيح للحياة
  ؟واهلموم العقلية ستزول مباشرةالصحية، أن املشاكل هل تعين : قلت

                                                
قق نفساً واحداً، أي شهيقاً حيحبيث ي، سترخيتمرن على التنفس ال أن يعندما ، ستعمل الساعةيأن املمارس ستطيع ي)  ١(

 ٥وجيب أن تتمرن ملدة . ٨إىل  ٦خذ من وسيأ ،مث تترك الزفري كما هو ،للشهيق ٤ثوان، أو أن حتسب إىل  ١٠ - ٨وزفرياً، كل 
  . دقائق ١٠دقائق على األقل، بل يفضل أال يقل التمرين عن 
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أرضية صحيحة أكثر تكامال هذا لبناء على ولكن نستطيع أن نستند  ..ال أقصد هذا: قال
املهم يف مساعدتنا على التخلص من  عن توجهاتنا احلياتية اجلسمانية والعقلية واليت تلعب الدور

  . ومنها األمراض ،الكثري من املشاكل
   :احلركة

   ..فحدثين عن الركن الثاين من أركان ممارسة اليوغا: قلت
ناتج عن الثالوث الذي يتكون منه احلركة التلقائية، حىت ، كل ما تراه من حركات: قال
  . العقل والتنفس واجلسم: اإلنسان

  . فللحركة ـ كما أعلم ـ أسباب كثرية ..كيف ذلك: قلت
، فإن العقل يرسل إذا فاجأتنا مشكلة عقليةأال ترى أنه  ..ولكن أركاا هذه الثالثة: قال

وهكذا احلركات التلقائية  ..رسالة عاجلة لتغيري نوعية التنفس لتحقيق درجة التركيز املطلوبة
  .ل الصحيحمن أعظم النعم إذا استعملناها بالشكفهي  ..والطوعية
  فكيف متارس حركات اليوغا؟: قلت
وهي  ..ألن ذلك يشبه تعليم شخص حركات الصالة ..ال ميكن تفصيل ذلك هنا: قال

  .ممارسةإىل  وحتتاج ..طويلة وكثرية
  ؟كيف تربط بني اليوغا والصالة ..ما بك أيها احلكيم: قلت
ولكن القصد منها  ..صالةاليوغا هي نوع من املمارسات اليت ال ختتلف كثريا عن ال: قال

   ..اجلسمإىل  هو إعادة التوازن
احلكم بالضاللة على إىل  وذلك جير ..إن قولك هذا قد يصم هذه املمارسات بالبدعة: قلت
  .فاعلها
أما هذه، فهي من وسائل  ..أو االستدارك عليه ع،تعلق مبضاهاة الشارتالبدعة  ..ال: قال

  .حفظ البنيان الذي ائتمننا اهللا عليه
وقد ال يؤمنون باهللا الذي  ..ولكن أصحاب اليوغا األصليني قد يعتقدون أمورا حمرفة: قلت
  .نؤمن به
لبيك ، لبيك اللهم لبيك (:ويقولون، املشركني يطوفون بالكعبة لقد رأى رسول اهللا : قال

مث يدخلون معه ، فيوحدونه بالتلبية، )متلكه وما ملك، إال شريك هو لك، ال شريك لك
  .وجيعلون ملكها بيده، مهمأصنا

وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم  :تعاىلوقد نص على ذلك قوله  ..نعم: قلت
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  .أي ما يوحدونين ملعرفة حقي إال جعلوا معي شريكا من خلقي، )١٠٦:يوسف(مشرِكُونَ
  ؟ تلبيةأو منعه من ال ..من الطواف بالبيت فهل منع ذلك رسول اهللا : قال
  .ولكنه أبدل التلبية الشركية بتلبية املوحدين ..مل مينعه من ذلك ..ال: قلت
  .املؤمنني ةفبدلوا تلبية اليوغيني ـ إن كانت هلم تلبية ـ بتلبي: قال
  .توقيفية يوه، ولكن احلج عبادة: قلت
للحم ال ندري يا رسول اهللا، إن قوما يأتوننا با (:قالوا لهللذين  ماذا قال رسول اهللا : قال

   )اذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟
   ١) وكلوا ،مسوا اهللا عليه (:هلم قال رسول اهللا لقد : قلت
التركيز يف أداء منها بل تعلموا  ..ومارسوها باسم اهللا ..فسموا أنتم على اليوغا: قال

  .فإين أرى نفرا كثريا منكم ال يعلم من الصالة إال حركاا ..اليوميةعباداتكم 
هناك تشاا بني التمارين اليت يقوم عليها أحد فروع اليوجا وبني لقد أخربت بأن : قلت

  .٢اليت منارسها حنن املسلمني عبادة الصالة
) HATHA YOGA( يسمى هاثا يوجاوهذا الفرع  ..ذلك صحيح ..أجل: قال

متارين اهلاثا ن بل إ ..جمموعة من احلركات واألوضاع اجلسميةمع الصالة يف تشابه فحركاا ت
  .يقوم املسلم بالصالة مخس مرات يومياكما يوجا متارس مخس مرات يوميا، 

  فما سر هذه العالقة؟: قلت
سرها ما ذكرت لك من أن أصل كثري من هذه األنواع القدمية من التداوي يرجع : قال

الروح وما حيفظ فاهللا أنزل ما حيفظ  ..لتعليم اهللا أنبياءه أو أولياءه كيف حيفظون صحتهم
  .اجلسد

  فهل ميكن االستفادة من الصالة يف هذا اجلانب؟: قلت
ولكن ذلك ال يعين االستغناء  ..فالصالة العميقة تفوق بكثري مجيع فوائد اليوغا ..أجل: قال

  .عن اليوغا ملن احتاج للتداوي أو حفظ الصحة ا
  كيف ذلك؟: قلت
يف اإلنسان ترتبط باملراكز العصبية اليت  أن مراكز الطاقةعلماء عصرك على يؤكد : قال

تتفرع من العمود الفقري؛ وبالتايل فإن األوضاع اليت يقوم ا املسلم يف صالته حتفز العمود 
                                                

  .الدارقطين عن عائشة ومالك مرسال عن هشام بن عروة عن أبيه، مل خيتلف عليه يف إرساله)  ١(
  .صالةولكن بالطبع هذا ال يعين أن كل األوضاع اليت تشملها اهلاثا يوجا توجد يف ال)  ٢(
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التمسك فإن الفقري لتصحيح ما يطرأ عليه من قصور نتيجة املمارسات اليومية للحياة؛ لذلك 
تعويد النفس على التركيز والتأمل يساعد و ،وممارسة العبادات بشكل منتظماإلسالم بتعاليم 

اإلنسان على حتقيق التوازن العقلي والروحي واجلسدي؛ وبالتايل حتسني الصحة العامة، واحملافظة 
  .على االتصال باهللا واإلميان بعظمة ديننا احلنيف

، فهي املركز الذي )أرحنا ا يا بالل  (:يقول عن الصالة صدقت، وهلذا كان : قلت
  .فيه الروح واجلسد ترتاح

  .ولكن ذلك ال يتحقق إال يف الصالة اليت ينسجم فيها الروح مع اجلسد ..صدقت: قال
  .فقد علمت يف حصون اجلسد اآلثار الصحية للصالة ..حركات اليوغاإىل  عد بنا: قلت
، جيب أن تكون متوافقة مع مهما كان نوعها، اليوغا حركاتجيب أن تعلم بأن : قال

ذلك كات اليوغا ليست كالتمارين الرياضية اليت كلما أجريت عدداً أكرب كان التنفس، فحر
  . وبتوافق كامل مع التنفس الصحيح ،وإمنا هي حركات جترى ببطء، أحسن

وكأنك  ،حيث تشعر ،وإمنا هو إحساس باحلركة ككل ،وهذا التوافق ليس تفكرياً متشنجاً
حركات اليوغا إىل  املمارسنظر ينبغي أن ي ال وهلذا ..ابتعدت عن هذا العامل ومشاغله ومشاكله

بتؤدة وإتقان وإحساس عليه أن يؤديها ولكن ، هذا يقلل من فائدا كثرياألن متارين، على أا 
  . عميق

  .هذه تنبيهات مهمة: قلت
إجراء احلركات والتنفس بانتظام يف وهو أن التعود على ، هناك تنبيه آخر ال يقل أمهية: قال

كما  ..يبدأ بانتظارها يف وقتها احملددفلهذا ، جيعل اجلسم منسجما معهال يوم وقت واحد ك
  .الطعام والدواءينتظر 

على جيب ، وهلذا حتقيق االسترخاء الكامل عند أداء احلركاتواألهم من ذلك كله هو 
فقد لوحظ بالتجارب أن الكثريين يؤدون حركات اليوغا  ..التخلص من كل شد عقلياملمارس 

بدون أن يتحقق تغري معقول يف احلالة العقلية يف أثنائها، مما يدل على أن املشكلة العقلية أو ولكن 
  .اإلجهاد العقلي من القوة حبيث مل يستطع االسترخاء الذي يسبق احلركات

كل  ١فنوافذ العقل تعصف ا الرياح األربع ..من الصعوبة التخلص من الشد العقلي: قلت
  .حلظة

حبيث خيرج بعض هذه  ،كاجلري ،يئبعمل فيزيااملمارس يقوم سن أن هلذا يستح: قال
                                                

  » رياح الفنت  «انظر رسالة )  ١(
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قني الذين ال يستطيعون القيام بعمل اوميكن للمع ..املكبوتات العقلية قبل الشروع بأداء احلركات
فهو أرضية مناسبة للحركات اليت ، ي كهذا أن يقوموا بعمل تنفسي من احلجاب احلاجزئفيزيا
  .تعقبه

  : التصور
  .ين عن الركن الثالثفحدث: قلت
  .أو هو التأمل الذي يثمر التصور ..هو التصور الذي خيدم التأمل: قال
  وما أتأمل؟ ..ما أتصور؟ ..أريد شرحا هلما: قلت
يتخيل املريض كيف يقاتل املرض يف ف ..يف املخيلةمجيلة صور لطيفة وضع التصور هو : قال

  . يما معاىفيرى نفسه سلكيف مث  ،يقضي عليهكيف و ،داخل جسمه
  أي خيال جامح هذااخليال؟ ..؟ما الذي تقوله يارجل: قلت
للتنومي املغناطيسي  هي األساس، ووسيلة فعالة يف العالج إا ..ليس خياال جاحما هذا: قال
  . العالجي
  فكيف أطبق هذا يف جلسة اليوغا اليت ذكرا؟: قلت
بارة عن طاقة عالجية تسري ن كل نفس يدخل عبأعندما تتنفس تستطيع أن تتخيل : قال

ما وإذا  ..ن كل نفس خيرج عبارة عن خروج اآلالم والفضالتوأيف كل أحناء جسمك، 
هذا التوحد مع الطاقة الداخلة والسارية من إىل  جاءتك فكرة طارئة أبعدها برفق جانباً وعد

إىل  إضافةومية التصور الذهين من أمتع األفعال اليوهذا  ..قدميكإىل  رأسك نزوالإىل  منخريك
خصوصاً وهو ال يتطلب غري اجللوس يف مكان هادئ لبعض الوقت والتفكري مبا حتب أن  ،فوائده

  . حيدث لك
  و التأمل يظل حبيس جلسة اليوغا؟أفهل هذا التصور : قلت
أن تكون تأمالً، ألننا جيب أن ها ينبغي بأن احلياة كليقول أصحايب من اليوغيني  ..ال: قال

، وأن حنل مجيع املشاكل العويصة والبسيطة ١مكانية دئة أنفسنا يف كل األوقاتحنافظ على إ

                                                
الصورة اليت حيملها الكثري للتأمل عند اليوغيني هي جلوس أشخاص يلبسون مالبس معينة بدون حراك لساعات )  ١(
وهذا غري صحيح، فالتأمل ميكن ممارسته يف أي مكان ويف أي وضعية سواء كنت جالساً على األرض أو على ... طويلة

  .املهم عندهم هو أن يكون الظهر منتصباًوالشيء ... كرسي
وإذا كان هذا غري ممكن أو مؤمل، فال بد من االعتياد عليه، أو أن يكون نصب العني كهدف ألولئك املصابني بعاهات أو 

  .أمراض متنع من ذلك، فلعل التحسن حيدث وإن كان بطيئاً
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  . دوء وتأكد
  فماذا يتأملون؟: قلت
ولكنك مع إخوانك من املؤمنني  ..١لقد وضع أصحايب كتبا متخصصة يف ذلك: قال

   ..الحتتاجون لذلك
  ؟مل: قلت
  .لى درجات السعادة والكمالإن ما معكم من اهلدي يكفيكم لتأمله لترتقوا يف أع:قال
  فكيف نبدأ يف تعلم التأمل؟: قلت
تأسيس مث جيداً وطبيعياً، ية التنفس علم كيفـ بتأوال حيث نبدأ ـ   ..ذلك يسري: قال

 وال حيتاج األمر يف البداية ..نتعلم كيف نتعامل مع الشد وردود األفعالمث ، ااالتصال بأجسامن
وميكن أن تكون نصف الساعة ، د ذلك زيادة املدة تدرجيياًأكثر من عشر دقائق، وميكن بعإىل 

ويف مكان واحد  ،يفضل أن جيرى العمل يف وقت حمدد من كل يومو ..كافية ألغراض العالج
  .ألن الدماغ حيب الروتني ،دائما

   :الوسط
  فما الركن الرابع؟: قلت
  .وسطتقتضي املمارسة باليوغا توفري جو مناسب للشفاء نعرب عنه بال: قال
  فما هذا الوسط؟: قلت
كيفية أداء واالستحمام واللباس والراحة واهلدوء واملكان والزمان أصحايب يذكرون : قال

   ..كمية املمارسةوسمك اجلاحلركات حسب قابلية 
  .فحدثين عما يرتبط بالصحة منها: قلت
يؤثر على ه ألنعندهم، حيتل مكاناً هاماً فهو  ..الغذاءمن أهم مايذكره أصحابنا : قال

  . احلالتني العقلية واجلسمية
                                                                                                                                 

ة للعطل أو السفر لكي حيققوا الراحة اليت هم حباجة إليها، ويعتقد بعض الناس بأم حباجة إىل الذهاب إىل األماكن املخصص
  . وهذا ليس صحيحاً بدليل إن ممارسي اليوغا والتأمل يستطيعون حتقيق ذلك يف أي مكان

فقد قام أحد اليوغيني بتقليل عدد ضربات قلبه بواسطة التأمل لسماء زرقاء فيها بعض الغيوم الساكنة، وذلك يف أحد املعاهد 
األمريكية، فلم حيتج هذا الرجل إىل الذهاب إىل شاطئ البحر أو إىل سفح جبل يف معزل عن الناس، وإمنا أتى ذه الصورة الطبية 

 .إىل خميلته مع اللوازم األخرى بالطبع كالتنفس
حيث ال تذكر »  أن التقيت مبن ال ميلك قدمني بكيت ألين كنت بال نعلني، إىل «:يردد املتأمل قوله أنمن أمثلة ذلك )  ١(

 .هذه اجلملة فقط مبعاناة اآلخرين اليت قد تكون أكثر من معاناتنا فحسب، وإمنا تذكرنا بأن احلياة تستمر رغم املعاناة مهما كانت
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  . رجاسي، ومتاسي، وساتفك :ثالثة أقسامإىل  الطعام ونيقسموهم 
مدة إىل  ألنه يزيد يف الوزن والدهن واإلحساس بالثقل ،طعام غري مناسبفهو الرجاسي أما 

  . طويلة بعده، كما يثري العاطفة
ثري من التوابل وامللح وهذا النوع غري أما التماسي فيمثل األطعمة اليت حتضر حارة، أي بك

  .مناسب هو اآلخر
وأما الساتفك فهو الطعام الذي حيضر بأقل كمية من التوابل وغريها، ويكون طازجاً 

هو النوع الذي و ..وهذا هو النوع املفضل واملناسب ملن ميارس اليوغا ..ومطبوخاً أقل ما ميكن
  .ليه املعاجلة الطبيعيةحترص ع
  . أنواع األطعمة اليت يطلقون عليها هذه اإلطالقاتفحدد يل: قلت
إن بل حسب املبادئ اليوغية، ليس هناك طعام رجاسي أو متاسي أو ساتفك حبد ذاته، : قال

فيمكن أن تطبخ البطاطا  ..ما يضعه يف إحدى هذه التقسيمات الثالث هو طريقة التحضري
ميكن أن حيضر بطريقة جتعله طعاماً بطريقة جتعلها من الطعام التماسي، يف حني أن اللحم 

  . ساتفكياً
  فما الغذاء املتوازن عندهم؟: قلت
يف اليوغا، جيب أن حيتوي الغذاء على األنواع األربعة التالية ليكون غذاءاً متوازناً : قال

  . السلطة، واخلضراوات الطازجة، والفواكه الطازجة، واملكسرات الفجة :كامالً وهي
كمضغ  ،املعاجلة الطبيعية اليت ذهب إليها أصحابنفس املبادئ العامة كما تطالب اليوغا ب

، الطعام وعدم السرعة يف تناول الطعام وكمية الطعام وشرب كمية كافية من املاء أثناء اليوم
  .االمتناع عن املشروبات الكحولية والشاي والقهوةو

  .النظافةفحدثين عن  ..هذاالغذاء: قلت
فتح املسامات بالدلك سواء كان ذلك و ..االستحمامب ارسهاتطالب اليوغا من مي: قال

ألن بعضها حيوي على  ،عدم استعمال أي نوع من الصابون، وباليدين أو بفرشاة أو بليفة
،وهم يضعون بعض البدائل كما أنه يسد املسامات ،كميات من املواد الكيمياوية املضرة

 ..لسليم داللة على الشخص السليمغسل الشعر جيداً بغسل جذوره فإن الشعر او..لذلك
نظيف األسنان جيداً، وميكن االستعاضة عن معجون األسنان االعتيادي احلاوي على الكثري من وت

التدليك باستعمال الزيوت و ..على استعماله رسول اهللا السواك الذي حث باملواد املضرة 
  .املعاجلة الطبيعيةواليت حيث عليها أصحاب املناسبة 
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  ؟مدة العالجا فم: قلت
دقيقة يف  ٣. و ،دقيقة يف الشتاء ٤٥ال جيب أن تزيد املمارسة الواحدة لليوغا على: قال
املمارسة املنتظمة ملدة و ..ساعة ٢٤وال جيب أن متارس أكثر من مرة واحدة يف خالل  ..الصيف
  . دقيقة كافية للمحافظة على الصحة ١٥

" بتنا"فقد وجدوا يف معهد اليوغا ، نوعاً وتارخياًأما مدة العالج كلها فحسب احلالة املرضية 
أما يف احلاالت الصعبة أو  ،أكثر من شهرينإىل  ن أكثر احلاالت املرضية مل حتتجأاهلندي 
  . أشهر أو أكثر ٥ -٤من فإن العالج يتطلب ،القدمية

  فهل حيصل النجاح للحاالت املستعصية؟: قلت
يف خمتلف احلاالت كالسكري والتهاب  هذا النجاحوقد كان  ..الشك يف ذلك: قال

حاالت ال يستطيع الطب  وهي ..املفاصل والربو ومشاكل املعدة واألمعاء والشد العصيب وغريها
  .ختفيف املعاناة يف بعضها أصالًبل قد اليستطيع املتداول أن يشفيها، 

  سر هذه القدرة لليوغا؟ فما: قلت
اليوغا على السيطرة على العقل، أو متكني املريض قدرة إىل  يعود الفضل يف هذه النتائج: قال

   ..من ذلك حبيث يستطيع استعمال القوة العقلية يف السيطرة على فعاليات اجلسم وبالتايل املرض
على الكثري من احلاالت املرضية وعلى التحكم يف ضربات قلبه، له القدرة ممارس اليوغا ف

ويستطيع ممارس اليوغا أن يتحكم  ..ط الدم العايلاليت هلا عالقة بالقلب والدورة الدموية كضغ
بل  ..درجة مئوية يف أقل من ساعة من الزمن ١٥حبيث يهبط ا مبقدار ،بدرجة حرارة جسمه

  .فعل ذلك للجسم ككل أو ألجزاء معينة منهيستطيع و
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  إرادة الشفاء 
قيقته والعالج م التأمل الباطين الستكناه حاستخداحماوال ، سرت باحثا عن احلكيم السابع

الذي جاء به، وبينما كنت كذلك إذ رأيت رجال جيلس مع نفسه، وهو خياطب شيئا ال أراه، 
إن أنيابك احلادة ال  ..وإال سلطت عليك كرايت البيضاء ..القطة املؤذية ابتعدي أيتها (:ويقول
   )وإن خمالبك أوهى من بيت العنكبوت  ..ختيفين

مل أتسرع  ..لكين مل أجد شيئا ..القطة اليت خياطبها دعكت عيين بيدي حماوال رؤية هذه
مث  ..وامت عيين، بل أرجعت اللوم على نفسي ..بلوم الرجل، فقد عرفت عواقب التسرع

  .كراتك البيضاء هافسلط علي ..إا قطة مؤذية :قصدت الرجل قائال
  ؟هل ترى القطة: قال

  .من األشياء اليت يسهل لعيين رؤيتها والقطط ..أنا أرى أشياء كثرية: حاولت التخلص قائال
  .أقصد قطيت ..ال أقصد القطط العادية ..ال: قال
ويف أصوات موائها، ولكنها تبقى دائما  ..هي ختتلف يف ألواا ..كل القطط عادية: قلت
  .قططا

  .مل جتبين عن سؤايل: قال
ت عيين ولكين ام ..وال كرات بيضاء ،فإين ال أرى قطة، إن شئت الصراحة: قلت
  .وصدقتك
  فهال أردت رؤيتها؟: قال
  وهل ميكن لإلرادة أن تصور لعيين قطة أحادثها وحتادثين؟: قلت
  .اإلرادة تأيت باملعجزات: قال
ألك هواية  ..أخربين ما الذي جعلك تستهوي عامل القطط دون غريها من العوامل: قلت

  جبمع القطط؟
 ..ولكين أصابين مرض أقعدين كما ترى ..وال أحب مجعها ..أنا ال أمجع القطط ..ال: قال

  .فجلست أعاجل نفسي
  .هذه أول مرة أمسع فيها العالج بالقطط ..تعاجلها بالقطط: قلت
أنا أستعمل سالح اإلرادة  ..بل هو عالج باإلرادة ..ليس هذا عالجا بالقطط ..ال: قال

  .والتخيل يف مقاومة أدوائي
  وما عالقة القطة بذلك؟: قلت
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  .عقد جلسات لنفسي أستعمل فيها اإلرادة يف الشفاءأنا أ: قال
  .ال شك أنك احلكيم السابع الذي أحبث عنه: قلت
  اليت تداوون ا أنفسكم؟  فأنا من الذين يعافون تلك السموم ..صدقت: قال

  الصني أو اهلند لتعلم هذا األسلوب من العالج؟إىل  فهل رحلت: قلت 
ولكنه  ..من صغري حبيس مسقط رأسي أنا ..لبلدانأي بلد من اإىل  مل أرحل ..ال: قال

ت أن أطبق أسلوب الترقي الروحي يف العالج لفحاو ..كانت يل عالقة مع بعض مشايخ الروح
  .اجلسدي
  كيف ذلك؟: قلت
وأنا  ..ىصدريليف العالج الروحي الذي كنت أمارسه كنت أتصور الشيطان جامثا ع: قال

  .ويسلك فجا غري فجي، فر مينفي ..أطرده بصنوف الذكر واالستعاذة
من شر الْوسواسِ  :فقال يأمرنا باالستعاذة، عنه تعاىلوقد أخرب اهللا  ..هذا صحيح: قلت

وقد قال رسول  ..)٦ـ  ٤:الناس(الْخناسِ الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ من الْجِنة والناسِ
لى قلب ابن آدم، فإن ذكر اللّه خنس، وإن نسي التقم إن الشيطان واضع خطمه ع (:اهللا 

   ١) قلبه، فذلك الوسواس اخلناس
  .لقد استعملت هذا التصور يف طرد صنوف األدواء اليت حتل جبسمي: قال
  كيف ذلك؟: قلت
سأله أسئلة أو ،تكلم معهمث أ ..األمل إنساناً أو خملوقاً آخرأنا أجلس مع نفسي، فأتصور : قال
  .استدرجه للقضاء عليهمث خمتلفة، 

  كيف ذلك؟: قلت
هو ، سأذكر لك مثاال عن صاحب من أصحايب اعتمد هذا األسلوب يف العالج: قال

  .فقد حكى يل عن نفسه ما استفاد منه، فرحت أطبقه، روالند شون
  وما حكى لك؟: قلت
تقد قد التوى عموده الفقري يف مناسبة بسيطة، وبعد مثاين سنوات كان ال يزال يعل: قال

اعتقد بأن لألمل ف، وقد كان حساسا ..ا هناك جانب نفسيمنبأن األمل مل يكن بدنياً متاماً، وإ
  .عالقة بإحساسه بالذنب من تغيريه عمله

  وما عالقة إحساسه بالذنب باملرض؟: قلت
                                                

  .احلافظ املوصلي)  ١(



 ٣٢٤

أشكال إىل  قد أثبتت األحباث أن الرغبة باالنتقام من النفس من املمكن أن تؤديل: قال
  .األملإىل  فحىت لو زال السبب البدين فإن األمل يستمر ألن املريض حيتاج ..ملعديدة من األ

  كيف حيتج األمل للمرض؟: قلت
  ؟ادوارد باخأمل تسمع مذهب صديقي : قال
  .وال أعرف مذهبه ..ال أعرفه: قلت
كان طبيبا هوميوباثياً وباحثاً بكتربولوجيا وقد ، الدكتور اإلنكليزي إدوارد باخهو : قال

 ،م ترك عمله يف عيادته الناجحة يف شارع هاريل الشهري يف لندن١٩٣٠ويف عام  ..اجحاًن
تغيري أو تدمري إىل  وعكف على حماولة العثور على نظام طيب أبسط وأكثر طبيعية حبيث ال حيتاج

يتجول يف هذا  وهو ..وهو صاحب العالجات الزهرية ..أي شيء من مواد الدواء األولية
  .صربت قليال للقيته ث عن بعض األزهار، ولواملستشفى للبح

  فما مذهب صديقك هذا؟: قلت
أخطائنا كي ال نقع إىل  وأنه ينبهنا، عملية تصحيحيةليس سوى يرى بأن املرض  وه: قال
  .ستقبالًفيها م

  .اجلانب اإلجيايب يف املرضإىل  فهو ينظر: قلت
إجراء بل هو  ..قاسياً أو انتقاماً ليسفهو يرى بأن املرض  ..هو يفسر املرض ذا ..ال: قال

حداث إوملنعنا من ، وللحيلولة دون ارتكابنا للمزيد منها، اختذته الروح لكي تدلنا على أخطائنا
  .طريق النور واحلقيقة والذي كان جيب علينا أال ننحرف عنهإىل  وجللبنا من جديد، عطب أكثر
حصون الروح على ما يف املرض من  وقد مررت يف ..إن ما تقوله هو ما يقوله ديننا: قلت

 يف مرضه وجده وهو يوعك على النيب   فعندما دخل عبد اهللا بن مسعود  ..نعمة التطهري
أجل ما من مسلم  (:إن ذاك بأن لك أجرين قال، إنك لتوعك وعكا شديدا: فقال، وعكا شديدا

  )يصيبه أذى إال حات اهللا عنه خطاياه كما حتات ورق الشجر 
إمنا مثل املريض إذا برأ وصح كالربدة تقع من السماء   (:تأثري املرض بقوله شبه بل : قال

  )يف صفائها ولوا
ما  (:فقال، على أم السائب فقد دخل ، وهلذا وردت النصوص بالنهي عن سب املرض

 ال تسيب احلمى، فإا (:فقال، )احلمى، ال بارك اهللا فيها  (:قالت )لك يا أم السائب تزفزفني؟
   ١)تذهب خطايا بين آدم كما يذهب الكري خبث احلديد 

                                                
  )٢٥٧٥(مسلم،كتاب الرب والصلة باب ثواب املؤمن فيما يصيبه، وبرقم )  ١(
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أبشري يا أم العالء فإن مرض املسلم يذهب اهللا به  (:وهي مريضة فقال، أم العالء وعاد 
  )خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة 

  :ت اإلرادةاجلس
  .عتمده من عالجا ا، فقد كنت تذكر يل مروالند شونصديقك إىل  فلنرجع: قلت
  .لقد كان يعقد لنفسه جلسات خمتلفة ال يداوي نفسه فيها إال باإلردة: قال

تصور األمل كقطة كبرية متوحشة وغاضبة هلا أسنان كان يصور  ..اجللسة األوىلففي 
وحاولت أن تطرد القطة إال أا مل  ،مث جاءت طيور بيضاء ،وهي تسحب عموده الفقري ،هائلة
   .مرة بعد أخرى العمودإىل  وكانت تعود ،تفعل

  أال بد من اختيار القطة؟: قلت
تترك العقل الباطن خيتار، مث  ..تصوير األمل كمخلوقهي الغاية ف ..ال ليس بالضرورة: قال

   ..وارض باختياره من غري أن حتاول أن ختتار بني صور متعددة
  فما الطيور البيضاء؟: قلت
قليالً ال ها كان عددوقد  ..م البيضاءقد تكون الطيور البيضاء كناية عن كريات الد: قال

  .يفي بالغرض
  ويف اجللسة الثانية؟: قلت
بأنه يستحق أن يلقن درساً فتجيبه  ..)ملاذا أنت هنا؟ (:سأهلايتكلّم مع القطة وكان ي: قال

بأا مث تذكر له  ..)نعم  (:فتجيبه، )أليس ما عانيته حلد اآلن كافياً؟ (:سأهلا، مث يألنه ترك عمله
 (:فيسأهلا ..وإمنا جيب أن تطرد، كما أا متضايقة من وجود هذه الطيور ،تذهب طواعيةلن 

مث أرسل إليها جمموعات من  ..)كيف أختلص منك، هل بأن تبتلعك كريات الدم البيضاء؟
مث إن  ..كريات الدم البيضاء، كمجموعات اجلراد، حبيث أصبحت القطة مغطاة ا بشكل كامل

ء رجال صغار حيملون بعض املاء الذي رشقوا به املنطقة لينظفوها من املنطقة غسلت، وجا
  . االلتهاب والفضالت

  ما كان تأثري هذه اجللسة عليه؟: قلت
ويف بعض  ،وكان يف أثنائه إشارات عاطفية مرحية، كان املشهد غري واضحلقد : قال

 ..مقارنة مع األوىل إجيابية هذه اجللسةزيادة على  ..األحيان ذهاب الشد يف عضالت املعدة
استطاع أن ينام تلك الليلة أفضل من املعتاد، كما استيقظ حبالة عقلية أفضل، على الرغم ولذلك 

  . من وجود األمل
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  ؟اجللسة الثالثةفماذا فعل يف : قلت
مث جاء  ..هامجت الكريات البيضاء مرة أخرى القطة اليت أصبحت خائفة وصغريةلقد : قال

وكانوا يغنون  ..وا عملية تصليحأعصبية وبد اوغسلوا ألياف ،احلجمفريق من رجال صغريي 
  .ويلعبون أثناء العمل حيث كانوا يتزحلقون على األلياف العصبية

ويف أخرى كانوا يربطون أطراف األلياف  ،ويف بعض األحيان كانوا يدخلون مقطعاً جديداً
  .لعمل توصيله

  .أن اجلسم بدأ بتصليح نفسهتدل على كل اإلشارات ، فللغايةهذا مشهد إجيايب : قلت
بل كان يف احلقيقة  ،بل ظهر رجل مل يكن غاضباً ،ويف اجللسة الرابعة مل تظهر القطة: قال

 ..، فأجابه بأنه يريد سحب األعصاب بعيداً عن العظم اخلارجسر وجودهسأله عن وقد  ..حذراً
. حباال وبكرات جلذب العظموجلبوا معهم  ،أن يتم التصليح، فجاء رجالمنه طلب يعندها و

هل ميكن عمل أكثر من  (:مث سأهلم ..مث دلكوا املنطقة ببعض املراهم وسحبوا األعصاب برفق
مث جاء رجل بيده  ..)ال، ليس اآلن، ولكن تستطيع أن تدفئ املنطقة (:فقالوا له ،)؟ذلك اآلن

ه ألنه يريد أن ينهي ئوبدأ ميرر اللهب على املنطقة، بعدها طلب منه أن يطف ،مصباح حراري
  . اجللسة

  .أالحظ التركيز يف هذه اجللسة على التصليح: قلت
فاألمر املهم هنا هو أن جتمع مجيع دفاعات اجلسم لتعمل من  ..مالحظتك يف حملها: قال

ن زيادة حرارة املنطقة أوكان اللهب أو احلرارة صورة ذهنية لعالج حقيقي إذ  ..أجل منفعتك
  . موية فيها مما يساعد يف العالجيزيد من الدورة الد

  فما الذي حصل بعد كل هذه اجللسات؟: قلت
مالحظته واالهتمام به هو ضرورة أن ترى نفسك، قبل إاء إن أهم شيء جيب : قال

نك أصبحت قادراً أوكل األعراض األخرى أي خالياً من املرض، و ،اجللسة، خالياً متاماً من األمل
  .تفعله على أن تفعل كل ما حتب أن

وليس أن تتحسن وأنت يف  ،جيب أن ترى بعني عقلك حالتك اليت حتب أن تكون عليهاو
إن العقل الباطن يعمل على ضوء مبادئ متعددة، وبرؤيته للنتيجة النهائية، أي  ..وضعك احلايل

وهذه الربامج هي برامج هادفة وليست  ..زوال األمل، يقوم بعمل برامج معينة لتحقيق ذلك
  . خادعة

وال أزال ال أدرك ضعف  ..ال أزال أشعر أن اإلرادة أضعف من أن حتل حمل األدوية: قلت



 ٣٢٧

  .فهو ملجأ الكساىل ..اخليال وقصوره
فهي متثل  ..اإلرادة هي القوة الداخلية اليت تعطي التوجيه والغاية فيما نعمل ..ال: قال

  .عالقة تعاونية هادفة الوسيلة اليت جتمع كل الطاقات اجلسمانية والعواطف والدوافع يف
إن كانا بل إما  ..والتخيل ال يقل عن اإلرادة ..وهي واخليال من أسلحة الروح واجلسد

  .فإن التخيل ال بد وأن ينتصر ..يف صراع
  أميكن أن يتصارعا؟: قلت
عندما ال يكون لشخص لكن  ..اإلرادة الفاعلة هي اليت متتطي اخليال لتحقق به ما تريد: قال

هدفني إىل  واضحة عن غاية اإلرادة، فمن املمكن أن تتوجه اإلرادة وقابلية التخيلما فكرة 
وهنا وعندما حيدث ذلك، يصبح الشخص حمكوماً بقدرته التخيلية أكثر من إرادته،  ..متضادين

  .يصرع اخليال السليب اإلرادة، فيحطمها
  أهلذا توجه اخليال خلدمة اإلردة؟: قلت
وقد وجدت أنه يف حاالت كثرية أجدى من السموم  .. العالجبل أستخدمه يف ..أجل: قال
  .وون ا أنفسكمااليت تد

  ؟أجدى من األدوية امث تصوير انتصارنا عليه ..سنا مع القطط واألفاعيوأجل: قلت
فليس لدي صيدلية  ..وال عليك أال تصدقين ..فوجدت هذه احلقيقة ..لقد جربت هذا: قال

  .أو أفرح لكسب زبون ،ة زبونخاف من خسارأتبيع اخليال، ف
  فكيف تصور األمل بصورة حسية؟ ..ولكن قومي من املتحفظني قد ينكرون هذا: قلت
  أمل تسمع ما قال ابن القيم يف احلمى؟: قال
ذكرت مرة وأنا  (:لقد ذكر ابن القيم قول الذي سب احلمى ومعارضته له، فقال: قلت

  :حمموم قول بعض الشعراء يسبها
  لذنوب وودعت        تبا هلا من زائر ومودعزارت مكفرة ا

  أن ال ترجعي: قالت وقد عزمت على ترحاهلا ماذا تريد فقلت
  :ولو قال، عن سبه تبا له إذ سب ما ى رسول اهللا : فقلت

  زارت مكفرة الذنوب لصبها       أهال ا من زائر ومودع
  أن ال تقلعي:قالت وقد عزمت على ترحاهلا ماذا تريد فقلت

  )وىل به وألقلعت عنه فأقلعت عين سريعا ألكان 
  .فابن القيم استخدم هذ النوع من العالج قبل صاحيب: قال
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  كيف ذلك؟: قلت
وهو نفس ما يقوله صاحيب، وخاطبها كما ، لقد ختيل احلمى امرأة جاءت تكفر ذنوبه: قال

  .خياطب األحياء
  .يضاءولكنه رحب ا، أما صاحبك فأرسل عليها كراته الب: قلت
اشتاق  احمبوبفاعترب الداء ، أما ابن القيم ..كل منهما استخدم أسلوبا من األساليب: قال

  .ويف العادة نرى سرعة ذهاب من نشتاق إليه ..إليه
  وصاحبك؟: قلت
  .فأرسل عليه ما جهزه اهللا به من وسائل املقاومة ..تعامل مع املرض كالعدو: قال
  فأيهما أقوم قيال؟: قلت
  .حبك حيبذ أسلوب ابن القيماولو أن ص ..اكالمه: قال
  ومل؟: قلت
  أنسيت أنه معلم السالم؟: قال
  .لقد طال شوقي إليه ..ذكرتين به: قلت
فقد روي أنه دخل على أعرايب يعوده ، بل إن ما فعله ابن القيم فعله قبله رسول اهللا : قال

فور على شيخ كبري تزيره بل محى ت (:فقال األعرايب ،)كفارة وطهور  (:وهو حمموم، فقال
  .وتركه فقام رسول اهللا  ،)القبور 

  فما يف هذا احلديث مما حنن فيه؟: قلت
ل ذلك الستحيا املرض عولو ف ..أن ينظر للمرض نظر املساملني ال احملاربني لقد أمره : قال

  .من نفسه، وانصرف عنه
  .ي ففسر يل ما تقولموتعرف قو ..أنت تعرفين: قلت
من الضروري أن فلذا كان  ..العتقاد بإمكانية حصول الشفاء دوراً هاماً فيهيلعب ا: قال

إذا أما  ..وحتقيق الشفاء مهما أخربك الطبيب بعكس ذلك ،تعتقد بأنك تستطيع معاجلة نفسك
وإما أن  ..إما أن تنسى املوضوع: طريقنيأحد كنت شاكاً بنجاح الطريقة العالجية فأمامك 

من الضروري أن حتاول أكثر من مرة، فأنت بل  ..قدر اإلمكانولكن بعقل مفتوح  ،جترب
  .ال جيوز أن تتوقع أن تتمكن منه يف أول حماولةو ،تتعلم شيئاً جديداً

ولكين حمتار يف كيفية قضاء اخليال أو اإلرادة يف دحر جيوش األمل، وهي تنهش : قلت
  .أعضائي
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 اإليعازات العصبية من خالل إن األمل قد يكون متسبباً عن حدوث عدم توازن يف: قال 
ومبا أننا نستطيع نسيان األمل غري احلاد  ..وبالعكس ،األجهزةإىل  احلبل الشوكي من الدماغ

يف حني أن ، فإن احتمال األمل يعتمد على عوامل نفسية ،أمر مهمإىل  عندما يتوجه انتباهنا
  .مستوى األمل يعتمد على عوامل بدنية

، عن األمل ومصدره، وكيف يقضي عليه بالكريت البيضاءأرى أن صاحبك يتحدث : قلت
  فهل يشترط ذلك يف ممارسة هذا األسلوب من العالج؟ ..وهي معلومات علمية

املعرفة بكيفية حصول األمل تفيد ومثلها ، املعرفة بتشريح اجلسمولكن  ..ال يشترط: قال
الواقع كلما ازددت معرفة إىل  تكون أقربتتخيلها ألن الصور اليت  ..كثرياً يف التصوير الذهين

  .بالتشريح واألمل
وهذا ينطبق على األمراض عموما، فكلما ازدادت معرفتك بكيفية حصول مرضك وتأثريه 

  .أقرب ما ميكن من احلقيقةإىل  يف جسمك كلما كنت أكثر متكناً يف تصوير احلالة
  :خطوات العالج

  .املعاجلة ذ األسلوبفعلمين ما علمك صديقك من كيفيات  ..فهمت هذا: قلت
  .ونفعك اهللا به ..هي سبع خطوات إن قطعتها تعلمت هذا األسلوب من العالج: قال
  فما أوهلا؟: قلت
قد  بنا اليوغينياأصح أنإال  ىوال أر ..أن تدخل يف حالة استرخاء ..االسترخاء: قال

  .حدثوك عنه
  فما فائدته هنا؟ ..أجل: قلت
 ،أن تقلص العضالت يسبب أملاًأوالمها : من جهتنيلألمل االسترخاء حبد ذاته خمفف : قال

حالة االسترخاء مع  أما ثانيهما، فإن ..إفراز مادة تسبب األمل إىل  ـعلى األغلب ـ ألنه يؤدي 
األمل مرتبط ف ..وهو ما يلعب دوراً مهماً جداً يف هذه العملية ،التصوير تزيد من توقع النجاح
وهلذا كان ىل املتأمل أن يؤمن  ..ع سلبياً يصبح األمل صعب املقاومةبالعواطف، لذا فإن كان التوق

  .بالنجاح الذي يناله
  .فإن يل جسما مشدودا يصعب تذليله ..هال بينت يل كيف أقوم باالسترخاء: قلت
لس على جتعلى سرير أو أريكة أو لذلك طرق كثرية ميكنك ـ مثال ـ أن تستلقي : قال
بدأ بتكرار اجلمل اآلتية يف قلبك مرة تمث  ..بالتنفس ببطء وانتظامبدأ تغلق عينيك وتمث ، كرسي

ركز يف ذهنك أثناء ذلك على ذلك اجلزء من جسمك تو، أو مرتني أو ثالث مرات لكل مجلة
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  . الذي تشري إليه اجلملة
  أهناك كالم أقوله؟: قلت
  .وحرنت عليك دابتك ..ذلكإىل  إذا احتجت: قال
  فماذا أقول؟: قلت
مث تركز ذهنك فيها، أو  ..)يا يدي اليمىن  ياسترخ (:وتقول هلا، طب يدك اليمىنختا: قال
، قدمي اليسرى مسترخية متاماً، إنّ أقدامي مسترخية متاماً (:بثقةلباقي أجزاء اجلسم تقول 

، واآلن ..وأثناء استرخاء قدمي اليسرى فإين أصبح مسترخياً أكثر فأكثر، كاحلي األيسر مسترخ
أعلى ساقي إىل  وينتشر االسترخاء ..مسترخية حقاً، ساق تصبح مسترخية متاماًفإن عضلة ال

كرر مث  )فإن ساقي األيسر كله قد أصبح حقاً مسترخياً متاماً ، واآلن ..األيسر وفخذي األيسر
   .نفس الشيء بعدها للساق األمين

أصبح  ..ميأعلى جسإىل  ينتشر االسترخاء، واآلن (:مث خاطب باقي أجزاء جسمك بقولك
أحس بالدفء  ..نعم إا مسترخية حقاً، حوضي مسترخياً متاماً، وكل عضالت بطين مسترخية

يف قعر معديت تشع بالدفء الذي ينتشر يف كل  افكأن هناك مشس، واالسترخاء والراحة
إن كل جسمي يصبح  ..واآلن تسترخي عضالت صدري وتصبح مسترخية جداً جداً ..جسمي

   )مسترخياً 
  فما اخلطوة الثانية؟ ..هذه اخلطوة األوىل: قلت
استعمال شاشة  كتصور مرضك بأي شكل مناسب، وإذا كان ذلك عسرياً ميكن: قال

  .التلفزيون يف تصوره
   .لقد رأيت يف حصون اجلسد ما حيمله من أسلحة ..هل ميكن التداوي بالتلفزيون؟: قلت
ءاً ال يتجزأ من حياة الكثري من أصبح جزخاصة وأنه  ..ومع ذلك ميكنك استعماله: قال
  .الناس

  فكيف أستعمله؟: قلت
وأنت مستلق  ،تصور ما ميكن أن تراه عادة يف أفالم التلفزيون كتصور طاولة العمليات: قال
  . وجيرون لك العملية اليت ستساعدك على الشفاء ،واألطباء حييطون بك من كل جانب ،عليها

اليسار، إىل  كأن تتغري الصور من اليمني ،التلفزيونواستعمل تغيري املشاهد كما حيصل يف 
الغاية ف ..أن تسمع وترى وحتس باملشاهد وبأوضح ما ميكنهو واملهم  ..وإن شئت غري القنوات

اهلدف إىل  هي صنع صور، أو مشاهد، مرتبطة مع بعضها ومتسلسلة بشكل يؤدي يف النهاية
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  . وهو الشفاء الكامل ،املطلوب يف املشهد األخري
  ؟ !..ولكن ..هذا تفكري تفاؤيل رائع: قلت
اهلدف الذي تسعى إىل  بل هو تصور موجه ..هو تفكري تفاؤيل فقطليس  ..ال: قال
ولنجاح هذا التصور املوجه باهلدف جيب أن ترغب يف الشفاء، وأن تؤمن بأن الشفاء  ..لتحقيقه

  .رغبة، واإلميان، والتوقعال: وجيب أن يتضمن التفكري اإلجيايب ..ممكن، وأن تتوقع الشفاء
  .فعلمين اخلطوة الثالثة: قلت
دخل يف ا ..ال ختش أن يكون غريب الشكل ..تصور الشفاء حيصل بأوضح ما ميكن: قال

العالج اخلارجي و ،ككريات الدم البيضاء ،الصور الذهنية وسائل العالج اجلسمانية الطبيعية
  . أو أي عالج من الطبيب أو املعاجل ،كأقراص الدواء

لعالج أفضل وسيلة هلذا فإن الدماغ، إىل  مبا أن األمل حيصل بعد أن يصل اإليعاز العصيبو
  .بذهنك طبعاًتقطعه  ..ذلك هي قطع العصب املوصل

  كيف ذلك؟: قلت
تصور املقص كبرياً وحاداً متاماً بل  ..تصور مقصا يقطع ذلك العصب وينهي املشكلة: قال

  .رةباقي أجزاء الصوك وواضحاً جداً
أن تتصور مسكات تلتهم املادة الكيمياوية اليت تنقل اإليعاز الكهربائي بني  كميكنأو 
   ..األعصاب

كريات الدم البيضاء وهي تشارك يف حماربة املرض، لوحدها أو بالتعاون مع  أو تصور
جيب أن تكون هذه الوحدات القتالية هائلة الكمية حبيث ال يستطيع و ..وحدات قتالية أخرى

  . رض أن يتغلب عليهاامل
فقد تكون الكريات البيضاء هي ، وإذا كنت تتناول دواء اً ما فاجعل جيشك يف عدة أقسام
  . وحدات املشاة يف حني متثل أقراص الدواء وحدات املدفعية

إىل  كيف أن لونه يتغري من األمحر أو الربتقايل مثالً، تصور التغري الذي حيصل لألملمث 
وتصور ، ن حرارة املنطقة بطأوكيف ، يف اية جلسة التصور الذهين األخضر الباهت مثالً

  . أن يزولإىل  صغرأنه يتغري ليصبح حمسوساً يف منطقة أصغر فأشكل األمل ونوعه وكيف 
  فما اخلطوة الرابعة؟ ..فهمت هذا: قلت
ك وقد يكون ذل  ..بعد انتهاء املعركة لصاحلك، تصور املنطقة نظيفة من الفضالت: قال

أما رش املاء نفسه فقد تقوم ، وحدة تصريف كالكليتنيإىل  مث تصريف الناتج القذر ،برشها باملاء
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  . به وحدة عسكرية أخرى أو وحدة إطفاء أو غري ذلك
  فما اخلطوة اخلامسة؟: قلت
تصور نفسك و ..نك متارس حياة طبيعية نشيطةأتصور نفسك خالياً من املرض، و: قال

  . سعيداً وسليماً
  فما اخلطوة السادسة؟: تقل
وال تنس أن  ..ا على مساعدتك على الشفاءاشكرمهو، عقلك الباطن، وهينء نفسك: قال

  . حتمد اهللا الذي شفاك
  فما اخلطوة السابعة؟: قلت
كلما كان املرض أكثر خطورة كلما ف ..تكرار هذه العملية كثرياًوال تنس  ..استيقظ: قال

  .كان التكرار املطلوب أكثر
  فما أفضل األحوال اليت أجري فيها هذه اجللسات؟ :قلت
أفضل وقت ملمارسة هذه العملية التصويرية و ..أفضل وضع هو االستلقاء على السرير: قال

  .الشفاءإىل  ألنك ستأيت بأحالمك ،هو يف املساء قبل النوم
  :التشخيص الباطين

، أليس ولكن كيف أحبث عن املرض، أو كيف أشخصه ..وعيت كل ما قلت: قلت
  التشخيص نصف العالج؟

الصعوبات اليت يواجهها املريض يف الكثري من األمراض هي معرفة موقع فمن  ..بلى: قال
  . فاألمل يف الكتف أو الساق مثالً ليس من الضرورة أن يكون مصدره الكتف أو الساق ..املرض

  حبث عن األمل؟أفكيف : قلت
  .كما تبحث على كل األشياء: قال
  فهل أدخل يف ذايت؟ ..أنا ذلك املكان ولكين: قلت
  .فمن عاجل ذاته بذاته ال يصعب عليه أن يشخص ذاته بذاتته ..أجل: قال
  باجللوس مع النفس؟: قلت
  .مث تغري حجمك لتصبح صغرياً ..باالسترخاء أوال أتبد ..أجل: قال
  ذلك؟إىل  ما احلاجة: قلت
ادخل جسمك من  ..حجمك إال إذا غريت ميكنك أن تدخل يف داخل جسمكال : قال

وبعد أن تصبح يف  ..خالل جمرى الدم، أو من خالل أماكن أخرى كفتحة األذن أو األنف
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واليت ستكون متصورة بشكل  ،الداخل، ألق نظرة على اجلدران املختلفة لألوعية وعلى األنسجة
  . أفضل إذا كان لديك معرفة أكرب ا

مث ابدأ بالتعامل مع . أمهل أمر املرضومك،استعمل الرحلة األوىل للتعرف على داخل جس
وهذا التمرين، كالتمارين األخرى، يصبح أكثر سهولة باملداومة  ..املرض يف الرحالت اليت تليها

  . عليه
لروح من اإلرشاد حاالت اجللسات اأال ميكن أن أستعمل ما يستعمله بعض مشايخ : قلت
  الروحية؟
فيمكنهم استعمال  ..صعب عليهم التركيزبل حيبذ خاصة للذين ي ..ميكن ذلك: قال

يوجد تسجيل صويت لشخص يقوم بإدخالك يف حالة االسترخاء حيث  ..األشرطة املسجلة
املطلوبة، مث يصف لك الصور اليت جيب أن تتصورها يف ذهنك، متدرجاً باملشاهد وكأا قطعة 

  . مناسبةخلفيات صوتية من فلم أو متثيلية مع 
  .ون جلسات مجاعية يقوم فيها املرشد بالتوجيههم يستعمل ..ال: قلت
عدد من املرض يف حلقة، فيها جلسات مجاعية جيلس فيمكن أن تعقد  ..ميكن ذلك: قال

ومن مث يف  ،وجيلس معهم املعاجل، مث يبدأ بإعطاء اإلرشادات الالزمة ليدخلهم يف حالة االسترخاء
  .وناجحة جداً ،وهي منتشرة يف الغرب ..التصوير الذهين

بل أرى  ..أرى أن لكالمك من األنوار ما جيعل عقلي وقليب جيتمعان على قبوله: قلت
   ..كيد كل ما ذكرتأالنصوص من القرآن الكرمي والسنة املطهرة تتزاحم لتقرير وت

أو ما ورد فيها من آداب عيادة  ..فكل ما ورد يف السنة من االستعاذات ..أجل: قال
لتنفيس عن املريض ورفع معنوياته يئة له اإىل  دعوته  املريض يصب يف هذا، بل إن يف

  .الستعمال هذا العالج
إذا اشتكى  (:فقد قال  ..اما يدل على هذلى موضع األمل عبل إن يف وضع اليد : قلت
 أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا: مث ليقل ،فليضع يده حيث جيد أمله ،أحدكم

وقل بسم اهللا  ،امسحه بيمينك (:فقال، مبسح اليد على موضع األمل ر ويف حديث آخر أم١)
  ٢) أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد سبع مرات

  .ويف ذكر ذلك سبعا من أسرار التأكيد ما يدل على ما ذكرنا: قال
                                                

  )٢٢٠٢(استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء رقم  مسلم يف صحيحه كتاب السالم باب)  ١(
 .حسن صحيح :قال) ٢٠٨٠(ورقم احلديث ) ٢٩(الترمذي كتاب الطب باب )  ٢(
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  ولكن مل يغفل قومي عن استعمال هذا النوع من العالج؟: قلت
تغليب عصركم منها  ..كثريةهذا النوع من العالج التقصري يف استعمال  أسباب: قال

  .لى اجلانب األمينعللجانب األيسر من الدماغ 
  أحنن نقصر يف حق جانب كامل من جوانب الدماغ؟: قلت
فعمليات املنطق  ..قسمني يعمالن بطريقتني خمتلفتنيإىل  يقسمالدماغ ف ..أجل: قال

عمليات التعرف أما  ..ل تتم يف القسم األيسروالرياضيات والقراءة والكتابة واللغات والتحلي
  . في القسم األمينفوالتناغم والصور البصرية والتركيب واألحالم والعالمات والعواطف 

  أم تراك استعملت تصويرك الذهين؟ ..كيف عرفت هذا: قلت
عملية حسابية إلجياد حاصل مجع لقد وجدو أن اجلانب األيسر ينشط عند إجراء  ..ال: قال
  .عملية تذكر شكل أحد الشوارعوجدوا نشاط اجلانب األمين عند يف حني  ..ني مثالًرقم

  .على فكره وحياتهالقسم األمين يهيمن الرسام أو النحات أو الشاعر ف: قلت
  .الفيزيائي أو العامل الرياضيعلى القسم األيسر هو املهيمن و: قال
  ؟ كال القسمنيأو نعيش  ..أال ميكن أن نستفيد من كال القسمني: قلت
الفن أال ترى أسالفك كيف كانوا جيمعون بني  ..بل هو املطلوب..ذلك ممكن ..بلى: قال
  ؟ !الطبيعيات يف آن واحدووالرياضيات
  ؟صرناعويف : قلت
  .لقد أهلككم التخصص: قال

  : الزهري العالج
الدكتور ك ال شك أن: قلت ..بينما أنا مع احلكيم السابع إذ قطع جلستنا رجل حيمل أزهارا

  .الذي حكى يل عنك صاحبك احلكيم السابع إدوارد باخ
  .فأنا أحبث عن احلكيم السبعني ..فمن أنت؟: قال
  .بل أنا جمرد تلميذ للسالم ..هذه الدرجة بعدإىل  مل أصل: قلت
فال أرى أحدا يفهمنا أو يقدرنا غريكم معشر  ..وبكل تالميذ السالم ..أهال بك: قال

  يف هو حال معلمك؟ك ..تالميذ السالم
  .فلي مدة مل ألقه ..لقد اشتقت إليه: قلت
  .سلين عما بدا لك: قال
الناجحة يف شارع هاريل  كيف عيادتك عمل تم ترك١٩٣٠يف عام لقد علمت أنك : قلت
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 على حماولة العثور على نظام طيب أبسط وأكثر طبيعية حبيث ال حيتاج توعكف ،الشهري يف لندن
  . ي شيء من مواد الدواء األوليةتغيري أو تدمري أإىل 

عن األنظمة الطبية السائدة يت ثالثة أمور ختتلف فيها أدويإىل  وقد هداين ذلك ..أجل: قال
  .يف الغرب
  فما أوهلا؟: قلت
 ..نظام كوينإىل  ترجعأصوله بل إن  ..أكرب كثرياً من حدود الفردتصوري للمرض : قال
 بل ..عتمد على األعراض الفيزياويةال يالتشخيص  شكل جديد من أشكالإىل  اين هذقادفلذلك 
   ..كلياً على حاالت عدم التجانس الروحي، أو املشاعر السلبيةيعتمد 
  الثانية؟ افهمت بعض هذا سابقا، فم: قلت 

 ،يتم استخالص الطاقات العالجية لألزهار من حالتها املادية البسيطة، أي مباشرة: قال
وهنا ال ميكن أن يكون هناك جرعة أكثر من الالزم، وال آثاراً  ،وليس بالتخفيف اهلوميوباثي

  . جانبية، وال تضارباً مع أي طريقة عالجية أخرى
  .لك عنها بعد أن ختربين عن الناحية الثالثةأقد أس، أسئلة كثريةإىل  هذا حيتاج: قلت
اجل أو زهرية عدمية الضرر مطلقاً، جعلها متيسرة للعالج من املعأدوييت إن كون : قال

 ال حيتاج استعماهلابل  ..للعالج الذايت موعة أكرب من الناس باملقارنة مع باقي األنظمة العالجية
اإلدراك، والقدرة على التفكري إىل  تدريب على الطب أو العالج النفسي املعروف، وإمناإىل 

  .واإلحساس بالشخص اآلخر ،والتقدير، وأهم من كل ذلك احلساسية الطبيعية
  فكيف تفسرها؟ ..ءاإنك حتمل بشارات عظيمة للشف: قلت
املستوى إىل  ـ اليت يستعملها قومك ـمل تصل الوسائل العلمية االختيارية والقياسية : قال

أكثرها صعوبة ألا يت ولعل أدوي ..البديلةاألنظمة العالجية أكثر الذي تشرح فيه كيفية عمل 
ليس يف املستقبل املنظور احتمال قياسه، هذا إن وهي شيء  ،تتجه صوب احلالة الروحية للفرد

تعمل فهي ، األدويةولكن مع ذلك ال ميكن جتاهل األثر الذي حتدثه هذه  ..كان ذلك ممكناً
  .وحتقق نتائج إجيابية حقيقية

فأخربين عن  ..بل إين أحتدث معك شخصيا ..قومي نأنا ال أحتدث مع باحثني م: قلت
  .تفسرياتك لتأثري أدويتك

وفتح قنواتنا الستقبال الذات الروحية،  ،إن عمل هذه األدوية هو لرفع ذبذباتنا: قال
أو أي شيء جميد  ،وهي قادرة، كأي موسيقى مجيلة ..وإلغراق طبائعنا باملزية املعينة اليت حنتاج
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لب وهذا العلم ذاته جل ..رفع طبائعنا وتقريبناً أكثر من ذواتناإىل  مشجع مينحنا التحفيز للمثابرة،
وهي تشفي، ليس مبهامجة املرض، وإمنا بإغراق أبداننا بذبذبات  ..السالم واألمن وإزالة معاناتنا

  . مجيلة من طبيعتنا العليا، واليت يف وجودها يذوب املرض كما يذوب الثلج يف الشمس املشرقة
  .ال بالصراع كما يفعل قومي ..أراك تعاجل بالسالم: قلت
ياً إذا ما مل حيصل تغيري يف النظرة، والسالم العقلي، والسعادة ليس هناك شفاءاً حقيق: قال
  .الداخلية

أم أنك ترشي املرض ذه الرشوة ليبتعد عن جسد  ..فما عالقة األزهار ذا؟: قلت
  اإلنسان؟
  .ورشوة الروح أخطر من رشوة اجلسد ..الرشوة حرام مطلقا ..ال: قال
  فما الغرض من األزهار إذن؟: قلت
  .األعراض البدنية يف التشخيصذكرت لك أين ال أعتمد على  لقد: قال
  .بل على احلاالت الروحية السلبية ..أجل: قلت
وحماولة إخراج  ،الصراع بني الشخصية، فإين أرى أن املرض هو نتيجة وال شيء غريها: قال

  .الواقعإىل  ما تريده الروح
  فما دور األزهار يف هذا؟: قلت
سلبية ال تتم مهامجتها للقضاء عليها، وإمنا بإغراقها مبوجات هذه احلاالت الإن : قال

  .متجانسة أعلى لكي تذوب كما يذوب الثلج يف الشمس املشرقة
  ألألزهار مثل هذه املوجات؟: قلت
طاقة ات موج اوي طبيعة من طبائع الروح، أو أن هلحتمن األزهار زهرة كل ف ..أجل: قال
يف جتانس مع طبيعة روحية إنسانية، أو مع تردد من كل واحدة من هذه الطبائع و ..معينة

  . ترددات جمال الطاقة البشري
  وهل اكتشفت هذه األزهار اليت حتوي طبائع الروح؟: قلت
ألا  ..ةثابتي فه، ادة عليهاالزيال ميكن زهرة ثالثني وقد اكتشفت مثانية و ..أجل: قال

  .ختالالت يف مستويات الطاقة مجيعاأي كل اال ،نظام متكامل لعالج كل احلاالت املرضية
  فكيف عرفتها؟: قلت
الكشف يف كل حالة إىل  أمل تر الغزايل كيف يفر ..ما ال ميكن ذكره اآلن ذلك: قال

  ؟ يصعب تفسريها
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  فهل أنت من ملكاشفني؟: قلت
  .ال أحد من اخللق إال ويعطيه اهللا من الكشف ما ينتفع به وينفع غريه: قال
  .ولست مريدا يف خلوة ..ولكنك طبيب: قلت
  .بتخصصي اء كشفي مرتبطاولكوين طبيبا ج: قال
 ..فلله يف خلقه من الشؤون من ال ميكن تصوره ..يهمين وال ..جادلك يف هذألن : قلت

  وهل هي مجيعا أزهار كامسها؟ ..؟فما هذه األدوية
أو الزان،  منها ما هو زهرة النبتة، ومنها ما هو أوراق شجرة معينة كالصنوبر ..ال: قال

ماء ينابيع غري ملوث من وهو  ،ومنها ما هو براعم شجرة أخرى، وهناك نوع واحد ليس بنبات
  .قبل املدنية احلديثة

  فما تفعل هذه األدوية؟: قلت
إن هلذا الدواء املعني تردداً من الطاقة متجانساً كالذي يف الطبيعة الروحية البشرية : قال

لذا إنه قادر على تأسيس عالقة مع  ..يف تناغمه الطبيعيهو بل  ،هااملعينة، إال أنه غري مشوه مثل
  .الروحإىل  تلك الطبيعة الروحية البشرية، وبواسطة موجاته املتجانسة يستطيع أن يعيد التجانس

  وهل للروح هذا العدد من الطبائع؟: قلت
ما وجدته من يالروح اإلنساين حيوي كل الثماين والثالثني طبيعة املوجودة فف ..أجل: قال
نزمي يعيد تأسيس العالقة بني الروح والشخصية يف النقطة اليت انقطعت إعمل كوأدوييت ت ..أدوية

يصبح : أقول دائماكما أو  ..فيها، وهو ما ميكن الروح من أن تعيد اتصاالا مع الشخصية
  . اإلنسان نفسه من جديد يف النقطة اليت أصبح فيها ليس نفسه

  حيضر دواؤك؟فحدثين كيف : قلت
عندما تكون ناضجة متاماً، أي عندما تكون على ل ذلك عونف ..قطف األزهارنبدأ ب: قال

  .وشك السقوط
  ؟طمل اخترمت هذا الوقت بالضب: قلت
وهذا أهم شيء يف العالج  ..تكون الطاقات الضرورية مركزة فيهايف هذا الوقت : قال
إىل  الزمنية ما بني قطف األزهار وحتضري الدواء يبقى حمضرو هذه األدوية الفاصلةهلذا و، بأدوييت

وهنا تشترك العناصر األربعة بكل قدراا  ..أقصر ما ميكن لكي ال تضيع أي كمية من الطاقة
أي العنصر  ،نقطة النضوج، أما الشمسإىل  فاألرض واهلواء جيلبان النبتة، اهلائلة يف عمل الدواء

  . يعمل املاء كواسطة الناري فتحرر روح النبتة من جسمها، مث
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  ؟ !حتضري دوائك سهل جدا: قلت
ليس هناك أي ضرورة للعلم أو املعرفة الستعمال الدواء  (:أمل تسمع قويل ..أجل: قال

وإمنا فقط الطرق البسيطة املوصوفة هنا، وإن الذين سيحصلون على أكرب فائدة من هذه  ،طبعاً
لنقية، بعيداً عن العلم، بعيداً عن النظريات، ألن كل املنحة اإلهلية هم الذين يبقوا على حالتها ا

   ) ما يف الطبيعة بسيط
ختفيفها إىل  فهل حتتفظون ذه األدوية الزهرية يف حالتها املركزة أم تعمدون: قلت

  كإخوانكم من املثليني؟
كمية إىل  ختفيفه حبيث تضاف قطرتني منهإىل  يتم اقتناء الدواء حبالته املركزة، مث يصار: قال
وتستعمل مادة حافظة كخل التفاح إذا كانت الكمية تكفي ملدة قد تؤثر على جودة  ،من املاء
  . الدواء

  فكيف يستعمل املرضى هذا النوع من األدوية؟: قلت
 ،تستعمل القطارة لتناول الدواء الذي جيب أن يتناول أربع مرات يف اليوم على األقل: قال

أما يف احلاالت الشديدة  ..على طول مدة عالج حالة مزمنةهذا يف احلاالت االعتيادية، أي 
   ..فتضاف بضع قطرات من الدواء يف قدح من املاء يتم ارتشافه تدرجييا يف جلسة واحدة

، وهذا يستعمل يف احلاالت ١وهناك دواء حمضر من مخسة أدوية ويسمى عالج اإلنقاذ
س أثناء انتظارهم للمعونة الطبية بعد وقد أنقذ حياة ما ال يعد وال حيصى من النا ..الطارئة

  .احلوادث
  كيف يعمل هذا الدواء العجيب؟: قلت
االنسحاب من اجلسم إىل  يف هذه احلاالت جينح الوعي، أو العناصر الذهنية يف اجلسم،: قال
عالج اإلنقاذ وهلذا مينع  ..وبذا يصبح غري قادر على بدء العمليات الشفائية الذاتية ،يئالفيزيا
  . ومن مث تبدأ عمليات الشفاء ،طبيعتهاإىل  أو يعيدها بسرعة ،الطاقات تالشي

  تك مشروبة فقط؟يأتستعمل أدو: قلت
كالكمادات كما يف حاالت االلتهابات  ،بطرق أخرىها من املمكن االستفادة من ..ال: قال
  . احلمام اململوء باملاءإىل  تهاكن إضافأو مي ..اجللدية

  طباءكم زهرة ال تتناسب مع نوع املرض؟أرايت إن وصف أحد أ: قلت
استخلص اليت إذا كان تردد الزهرة ألنه  ..فلن حيدث أي ضرر من ذلك ..ال ختف: قال

                                                
 .حيضر عالج اإلنقاذ عادة، باإلضافة إىل النوع السائل، على شكل مرهم لالستعمال اخلارجي)  ١(
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فإن الذات العليا تدرك ذلك، ومن مث فهي ال تدخلها يف نظام  ،الدواء منها ليس صحيحاً
ية تؤثر على عمليات التمثيل وبذا فليس هلا أي تأثري، يف حني أن مجيع األدوية الكيمياو ..الطاقة

  . احليوية سواء كانت مناسبة للحالة أو ال
  فهل هناك أعراض جانبية تنتج عن تناول الدواء؟: قلت
  .ال كاألعراض اليت تعرفوا ..ولكنا نعتربها مرحلة من مراحل الشفاء ..هناك أعراض: قال
  .اشرح يل هذا: قلت
عالج غريه، فإن املشاكل الواقعة يف منطقة  عندما يواصل الفرد عالجه الذايت، أو: قال

  .وأن حتلجيب أن تدرك  فهياحلدود بني العقل الواعي والعقل الباطن تبدأ بالظهور، 
أي ما يوقف اإلمكانية من أن تدرك، كما دلت ، عندما حيدث ذلك فإن اإلنسداداتو

حتدث أزمة هذه احلالة  ويف ..ومنذ عهد الطفولة ،اخلربة العملية، تبدأ بالذوبان بترتيب عكسي
السطح مشكلة قدمية، وتظهر إىل  الشفاء بشكل خفيف أو شديد يف الوعي، وهكذا، قد تظهر

ليس هناك رد فعل مشترك و ..أن ميكن حتريك دافع كاف لتحقيق التغيريإىل  بشكل مؤمل،
  . ألن لكل شخص فردية متميزة ومشاكل متميزة ،للجميع

  .معرفة إجيابية هذه األعراضال يزال فهمي قاصرا دون : قلت
اجلزء الذي كان نائماً أو ف ..إجيابية األعراض تدركها من إدراك نوع تأثري الدواء: قال

فإن فكرة مؤملة كان قد مت إسكاا وهلذا  ..مشلوالً لفترة من الزمن قد امتأل باحلياة من جديد
  .ا حينهالسطح من جديد باحثة عن حل ألا مل حتل يفإىل  لسنني قد تظهر

فتحصل  ..حيدث يف املعاجلة الطبيعية عندما يبدأ اجلسم بطرد السمومإن الذي تقوله : قلت
  .زيادة يف األعراض

ما يظهر من الالوعي ال ميكن أن واطمئن، فإن  ..ولكن على املستوى الروحي ..أجل: قال
تحيل أن حتدث ففي األدوية الزهرية من املس ..يكون أعظم من أن يستطيع الشخص أن يتحمله

أزمة شفاء اصطناعية، ألن هذه األدوية تسند الذات العليا فحسب وهي الطبيب الداخلي الذي 
  . يوجه كل شيء دائماً يف مصلحتنا

أال تبدي هذه املصادر أي  ..ء يتعامل مع مصادر الطاقة يف اإلنسانامبا أن هذا الدو: قلت
  فرح عند استقبال هذا الدواء؟

 ،إذ تبدو عيناه أكثر نعومة أو أكثر روحانية ،من تؤثر فيه اجلرعة مباشرةفهناك  ..بلى: قال
وكثرياً ما حيدث أن يتنفس اإلنسان  ..وذلك مبجرد أن حصل االتصال بني الدواء والذات العليا
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  . وهو ما يدل على إحساس بالراحة يف مستوى الطاقة ،نفسا عميقاً بعد اجلرعة
  أو يف حدوث تأثرياا؟ ..فادة من هذه األدويةفهل يتساوى الناس يف االست: قلت
ـ األشخاص متفتحو الذهن واملهتمون بالعامل غري املادي ف ..ال شك أم خيتلفون: قال

بشكل أسرع من أولئك الذين يرفضون قبول هذه األفكار أصالً، كتالميذ السالم ـ يستجيبون 
بعد مرة، أي أولئك الذين يتجهون حنو  وحياولون يف الالوعي أن خيرسوا صوت ذوام العليا مرة

  . إسكات مشاكلهم عوضا عن حلها
بشكل فيستجيبون كبار السن، وخصوصا أولئك الذين يعانون من األمراض املزمنة، أما 

  . ألم أصبحوا متقولبني يف كيانام النفسية ،أبطأ ألدوية باخ الزهرية
االتصال وذلك ألن  ..تجيبون للعالجيئوس منها فإم دائماً يساملمراض أما أصحاب األ

تعامل فكري ونفسي جديد مع املرض حبيث إىل  اجلديد مع الروح سيقود، بوعي أو ال وعي،
فالكثري من املرضى الراقدين  ..يأخذ شكالً جديداً من السكون والسالم العقلي والتفكري اإلجيايب
ما نس أكثر واحترام وذلك بفضل يف املستشفيات يقضون أيام عمرهم األخرية بأمل أقل، وبتجا

  . دويةنعطيهم من األ
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  مناسج الشفاءا ـ رابع
وازدمحت على ذهين خواطر كثرية ، وقد امتألت مة عجيبة، خرجت من مصانع الشفاء
  :متعاقبة هذه صورا كما أتذكرها

فتقي اخللق من السموم اليت ، مل ال تذهب أيها التلميذ البسيط مذاهب هؤالء احلكماء
  ؟ !ون بروائح الصناعة املنتنةاملتعطر ،ن بلباس الكيمياءوشرها اللصوص املتلبسين

مث متزج من كل ما  ..أو السبعمائة ..السبعني ..مل ال تبحث عن حكماء آخرين ..بل
  ؟   !وتزدحم فيها البحار، ها األارميألونك به من احلكمة حكمة جامعة تلتقي في

فتخترع من صنوف العالج ما ميحو كل  ..كماءمل ال تصري أنت حكيما من احل ..بل
  ؟ !..وحيقق كل شفاء، عالج

  ؟ ..ولكن ماذا أصنع
  ؟ ..هل أصنع كبسولة إذا شربت زالت األدواء

   ..الكبسولة ال ختتلف عن مسوم الكيمياء ..ال
   ..؟!فماذا أصنع

  .مث خيرج منها كيوم ولدته أمه، ما رأيك يف آلة يدخلها املريض مريضا
فال ترى فيها  ،وأنت تريد أن تنشر الشفاء ..آللة ال ينتفع ا إال اخلواص من الناسولكن ا

  .مريضا وال تسمع فيها أنينا
وهربت من جسمه ، مل ال تصنع لباسا من لبسه وقتا حمددا نزلت يف جسمه العافية

  ؟ !..األدواء
   ..الثياب شيء سهل ميكن تعميمه ..هذه فكرة صاحلة ..نعم

 ..ي شكل يكون شكلهاأو ..وأي لون تتخذ ..وبأي مواد تعبأ ..دة تصنعلكن من أي ما
  ؟ !وماذا أمسيها ..ويف أي املصانع تكون صناعتها

  .مناسج الشفاءإىل  لقد وصلت:لى كتفي صاحيب، وقالعربت 
  كيف عرفته؟ ..هذا اسم الئق ا ..عجبا: قلت
  أي اسم تقصد؟: قال
  .اسم مجيل جدا ..مناسج الشفاء: قلت
   ..بل هي مسمى ..هي ليست امسا: الق

شر نأرض قومي ليإىل  وسيخرج من أرض اخلاطر ..هو اسم ميتلئ به خاطري ..أعلم: قلت
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  .العافية
  وما الذي تتحدث عنه؟ ..ما بك يا رجل: قال
  .أحتدث عن مناسج الشفاء: قلت
  ؟ فكيف تزعم أا يف خاطرك ..امكهي أم: قال
يء إال فقد حدثت بأم ال حيلمون بش ..تراين يف اجلنةأ ..كيف هذا ..!هي أمامي: قلت

  ؟ !حتقق من غري عناء وال عنت
  .بل ولدت قبل والدتك ..هذه املناسج ولدت قبل حلمك: قال
ال بأس سأفكر يف حكمة لن  ..ما ترك األول لآلخر: صدق من قال ..ال إله إال اهللا: قلت

  .تبلغها أعناق الرجال
  ما الذي تصنع؟: فقلت، رأسيإىل  مد يده
  .لست أفهم عنك شيئا ..أراك ذي: قال
  .لقد أخربتين بأم أسسوا مناسج الشفاء: قلت
   ..هي موجودة منذ زمان طويل: قال
فإن  ..اعرف ما تقول يا رجل ..وأنا مل أر لباسا صنعته هذه املناسج ..؟كيف هذا: قلت

  .لباس الشفاء مؤسس من حكمة احلكماء
  .وال ختيط ثيابا ،ال تنسج أنسجةمناسج الشفاء : قال
  فما تفعل؟: قلت
هي تقوم بنفس العمليات اجلراحية اليت يقوم ا  ..بين آدم وتنسجهم هي ختيط: قال
  .ولكنها تضم إليها ترياق السالم ..قومك

  أيف مستشفى السالم جترى العمليات اجلراحية؟: قلت
  .وهم أربعة ..ملن احتاج إليها: قال
  ؟ !فقطأربعة نفر : قلت
وال متارس إال من باب الضرورة، وبعد أن تستنفذ  ..أربعة أصناف من العمليات ..ال: قال

  .مجيع اجلهود يف العالج البديل
  فما أوهلا؟: قلت
  .التطهري: قال
  ما التطهري؟: قلت
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تطهري إىل  فنحتاج ..ويأىب االستجابة لكل دواء، قد يسكن اجلسم من يرفضه اجلسم: قال
  .ما نطهر بيوتنا من القاذوراتك ،اجلسم منه
  فما الثاين؟: قلت
  .الترقيع: قال
  فما الترقيع؟: قلت
  .ترقيعه وتطبيبه كما تطبب الثيابإىل  فنحتاج، قد يتقطع اجلسم يف بعض املواقع: قال
  فما الثالث؟: قلت
  .التعويض: قال
  ؟ فما التعويض: قلت
  .ضع عضو بديل عنهوإىل  قد يصاب بعض أعضاء اجلسم بالتلف، فنحتاج: قال
  ؟ من الصناعة أم من الطبيعة: قلت
  .من كالمها: قال
  ؟فما الرابع: قلت
  .التجميل: قال
  .ولكن الدمامة ليست مرضا ..؟!التجميل: قلت
  .ولكنها قد تنشر أمراضا: قال
  .وهم جيرون هذه العمليات، فهل سرتور األطباء: قلت
  .إال األطباء واملرضى فغرف العمليات ال يدخلها ..ذلك غري ممكن: قال
  فماذا نفعل؟: قلت
  .ولن يكون لك من دور فيها إال الصمت والتنصت ..ستدخل هذه القاعات: قال
  وعلى من أتنصت؟ ..فال أتكلم ..أأحبس أنفاسي: قلت
  .وعلى األطباء ..تتنصت على املرضى: قال
  ؟ !أحولتموين جاسوسا: قلت
  .ولكنك لن تتعلم إال بذلك ..ال: قال
  .وما سر استعمال هذا األسلوب يف هذا احملل :قلت
إىل  وحنن حنتاج، فيهم املتشدد واملتساهل ..هذا القسمإىل  يأتينا مرضى خمتلفون: قال

  .إقناعهم قبل إجراء أي عملية
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  أهم خيافون من العمليات؟: قلت
  .أو يطلبون من العمليات ما مل يأذن الشرع فيه ..ولكنهم يتورعون عنها ..ال: قال
  .وخيونين صميت ..ولكن لساين قد خيونين: لتق

   ..فلن خيونك لسانك ..ال ختف: قال
  .عهدي به خؤونا: قلت
  .فإذا حاولت أن تتحدث احتبس عنك طاعة لنا ..ولكنه سيكون مطواعا لنا هذه املرة: قال
  ؟كيف هذا: قلت
قَالَ  :اىلتعهذه تقنية من تقنيات مستشفى السالم لن تفهمها حىت تفهم سر قوله : قال

  ) ١٠:مرمي(رب اجعلْ لي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَالثَ لَيالٍ سوِياً
 (:واحد وغري وقتادة ،والسدي وعكرمة، وجماهد، عباس، ابن الفقد ق ..أفهمها: قلت
 وال يسبحو يقرأ كان (:أسلم بن زيد بن الرمحن عبد وقال ..) مرض غري من لسانه اعتقل
   ١) إشارة إال قومه يكلم أن يستطيع
  .ولن تدرك التقنية حىت تدرك سرها ..ولكنك مل تفهم السر ..أنت فهمت املعىن: قال
  .فأنبئين عنه: قلت
  .وال طاقة لك بتعلمه اآلن ..ذلك علم من علوم السالم: قال
  فأين أتعلمه؟: قلت
  .عندما تعرج يف معارج الروح: قال

  

                                                
  .٥/٢١٤: ابن كثري)  ١(
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  يةالتطهريالعمليات ـ  ١
، وقد كتب عليه يةالتطهريالعمليات وكان أول باب قابلين باب  ..دخلت مناسج الشفاء

كنت  ..)٤٧:احلجر(ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخواناً علَى سررٍ متقَابِلني :تعاىلقوله 
   ..يف هذا احمللفوددت لو أن معي معلمي ليدلين على سر وضع هذه اآلية  ..وحدي

ال  :رأيت رجال خياطبين من غري أن تكون بيننا معرفة سابقة ما استتممت هذا اخلاطر حىت
  .فتظن أننا نؤول القرآن الكرمي، أو حنرف معانيه ..تذهب بك الظنون بعيدا

أردت أن أناقشه كما تعودت مناقشة من قبله، فوجدت لساين كنائم استحلى نومه، فأىب 
فنظرت إليه، وكلمته بعيوين، فلم  ..ت الحتباسه لذة ال تعدهلا لذة انطالقهوقد وجد ..علي

عن فضله على عباده املؤمنني يف فيها  تعاىلهذه اآلية الكرمية خيرب اهللا : بل قال، يستغرب صميت
  . اجلنة باستئصال ما يف صدورهم من الغل

  .ولكن هذه اآلية تتحدث عن نعيم اجلنة: قلت يف نفسي
أليس الرمان من  ..؟الدنياإىل  لسنا نرى كثريا مما يف اجلنة قد أنزل اهللا تباشريهأ: أجابين

   ..؟أليس النسيم العليل الذي يهب بالعافية من اجلنة ..؟اجلنة
  .ولكن اجلنة تظل جنة: قلت يف نفسي

  .وحنن ال نريد من اجلنة أن بط للدنيا: قال
  فما تريدون؟: قلت يف نفسي

  .اجلنةإىل  وإذا ماتت تصري ..رقى حبياتنا لتعيش يف اجلنةأن ننريد حنن : قال
  .مث سار من غري أن يعرفين بنفسه، فصمت، صمت

  :سرت يف أرجاء القاعة، فرأيت اثنان يتحدثان
أليس لك  ..فلن يستأصل من جسمك إال ما يهدد جسمك ..ال جتزع يا أخي: قال األول

  ؟أسوة برسول اهللا 
  ؟اهللا  فما فعل رسول: قال الثاين
  دثة شق الصدر؟اأمل تقرأ ما روي يف ح: قال األول
  ما حادثة شق الصدر؟: قال الثاين
من ، وهي أثناء وجوده ىف مضارب بىن سعد ادثة الىت حصلت له إا احل: قال األول

وقد رويت هذه احلادثة بطرق صحيحة  ..إرهاصات النبوة ودالئل إختيار اهللا  إياه ألمر جليل
 ،أتاه جربيل أن رسول اهللا الذي أخرب  منهم أنس بن مالك   ن الصحابة وعن كثري م
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 (:فقال ،فاستخرج منه علقة، فاستخرجه ،وهو يلعب مع الغلمان  فأخذه فصرعه فشق عن قلبه
  .مكانهإىل  مث أعاده، مث غسله ىف طست من ذهب مباء زمزم، )ذا حظ الشيطان منك ه

رسول جاوز  مرة أخرى وحممد احلادثة تكررت فقد ، ليته يسمع يل: قلت يف نفسي
   ..اخلمسني من عمره

 عن مالك بن صعصعة أن رسول اهللا وأروي يف ذلك  ..أجل: نظر األول إيل، وقال
مضطجع بني النائم  -ورمبا قال يف احلجر-بينا أنا يف احلطيم : حدثهم عن ليلة أسري به قال

فاستخرج : قال -شعرتهإىل  يعين ثغرة حنره -هذه إىل  واليقظان أتاين آت، فشق ما بني هذه
  ...١مث أتيت بطست من ذهب مملوء إمياناً، فغسل قليب، مث حشي مث أعيد: قليب

وال أحسب هؤالء  ..فقد نفست عين مبا رويت عن رسول اهللا  ..بورك فيك: قال الثاين
  .األطباء إال مقتفون ألثر هذا اهلدي

، نا أمسع هذه األنواع من االستدالالت، فنظرا إيلوأ ..مل أمتالك نفسي من الغضب
حنن لسنا نستدل على ما نداوي  ..وأقرأ ما يف عينيك ..أفهم ما يف نفسك: قال األول، وضحكا
فصرنا ال نفرح بشيء كفرحنا بسماع امسه ، ولكنا من قوم قد أشربوا حب نبيهم  ..به أنفسنا
   ..وهديه

   ..وأنسنا بذكره، وسلوتنا به، ؤنا فيهالقد صار عز: قال الثاين
أهلينا بعد التطهري الذي سنتعرض له أو ال إىل  وحنن اآلن ال ندري هل سنعود: قال األول

ما يسلينا  وحناول أن جند يف حياة رسول اهللا ،  فلذلك جلسنا نستبصر هديه ..نعود إليهم
  .ويعزينا

  .استبشر وجهي ملا قاال، ورفعت يدي أدعو اهللا هلما
خطر على بايل أن فت قليال حىت رأيت رجال عليه لباس األطباء حيمل يف يده كيسا، ما سر

فخلصت بعض إخواين من أهل اهللا من  ..لقد بذلت كل جهدي: أسأله عنه، فالتفت إيل قائال
  .ورم حل جبسمه

فقد قضى أهل اهللا  ..هو ورم الطيب ..ال ختف: تساءلت بيين وبني نفسي عن نوعه، فقال
  .السالم على مجيع األورام اخلبيثةمن إخوان 

                                                
فحياة رسول ... يف شأا 'احلوادث الغريبة اليت حيتار العقل يف تفسريها، واألوىل هو التسليم هللا  ال تزال هذه احلادثة من)  ١(
 .، وأنواع االستعدادات اليت هيئ هلا أعمق من أن نتمكن من إدراكها بعقولنا الصغريةاهللا 
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  ـ العمليات الترقيعية ٢
  :القسم الثاين، فرأيت مكتوبا على بابه هذان البيتان من الشعرإىل  سرت

ــه   ــد عينــ ــى اخلــ ــالت علــ ــذى ســ ــن الــ ــا ابــ   أنــ

   
ــرد    ــن الـــ ــطفى أحســـ ــف املصـــ ــردت بكـــ   فـــ

    
  فعـــــــادت كمـــــــا كانـــــــت الول أمرهـــــــا

   
ــن  ــا حســ ــا ويــ ــنها عينــ ــا حســ ــ هفيــ ــد نمــ   خــ

    
بت كثريا، فلم أعهد أين رأيت يف أبواب هذا املستشفى أبيات شعر، وتعجبت أكثر فتعج

  :ألين مل أفهم املراد منهما، لكين سرت، فرأيت اثنان يتناجيان
فإن ما سيجري جلسمنا ال خيتلف عن أي دواء نتناوله أو طعام ، ال حتزن يا أخي: قال األول

  نأكله؟
  ا تبقر الثياب؟وحنن سنبقر كم، كيف ذلك: قال الثاين
أم  ..؟ألسنا سنخاط كما ختاط الثياب ..إخاطتناإىل  تقطيعنا، وانظرإىل  ال تنظر: قال األول

  واآلالم سارية؟، تراك ترضى أن يبقى الداء مستشريا
ولكين ال أرضى ألي مبضع أن يتعامل مع بنيان اهللا  ..أنا ال أرضى بذلك ..ال:  قال الثاين
  .بالترقيع واهلدم
  .ال جبسمه فقط ..بلطائفه ..حبقيقته ..بنيان اهللا هو اإلنسان بكماله: ولقال األ

ولكين كما تعلم أخاف أن أزج نفسي يف بدعة من البدعة يظل  ..أعرف ذلك: قال الثاين
  .خبثها يالحقين يف الدنيا واآلخرة

عباد  تداووا  (:ألسنا نطبق قوله  ..بل إننا منارس سنة من السنن ..ال ختف: قال األول
   )اهللا 

  وهي األدوية املباركة؟ ..ولكن هذا احلديث جاء يف األدوية املرتلة: قال الثاين
وما جد، وما كان من ، ما قدم منه ..فهو يشمل كل دواء ..ال تؤول احلديث: قال األول

  .السماء، وما كان من األرض
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   ..ولكن: قال الثاين
  .لرخصة يف هذا الباببشرك بايأنت تريد نصا من املصطفى : قال األول
بعض إىل  فنحن يف متاهة حنتاج ..علم ذلك مينتفأنت  ..مل تعد ما يف نفسي: قال الثاين
  .النور لنستدل به
  ؟ جابر بن عبداهللاأمل ترو حديث : قال األول
  ولكن أحاديثه كثرية، فأيها تقصد؟ ..رضي اهللا عنه وعن أبيه: قال الثاين
أصيبت عينه يوم أحد حىت سالت على خده،  بن النعمان أن قتادة لقد روى : قال األول

مكاا، فكانت أحسن عينيه وأحدمها، وكانت ال ترمد إذا رمدت  فردها رسول اهللا 
  .االخرى

وروى الدارقطين بإسناد غريب، عن مالك، عن حممد بن عبداهللا بن أىب صعصعة، عن أبيه، 
صيبت عيناى يوم أحد فسقطتا على وجنيت، أ: عن أىب سعيد، عن أخيه قتادة بن النعمان قال

  .فعادتا تربقان ،فأعادمها مكاما وبصق فيهما فأتيت ما رسول اهللا 
 العني املصابة لقد أعاد رسول اهللا  ..ونعم ما استدللت به ..نعم ما ذكرت:  قال الثاين

   ..مكااإىل 
  .إلذن ملثل هذه العملياتوهي حتمل تباشري ا ..إا عملية ترقيعية ناجحة: قال األول

  .لست أدري ما هي األصول اليت يعتمدها هؤالء: قلت يف نفسي
  .والعلم هو العلم ..األصول هي األصول: التفتا إيل مستغربان، قال األول

إىل  أو دعا ..فنحن ال نسمعه قال قوال ..حنن قوم ملئنا بربكات رسول اهللا : قال الثاين
  .ار الربكاتهدي إال عملنا ما فيه من آث

  . مسألة امتألنا رهبة منهايففإن مل نره قال شيئا : قال األول
  .إن ما رويته من احلديثان متعارضان: قلت يف نفسي
  .ولكنهم يتفقان، صحيح أن احلديثني خيتلفان: قال األول

  وما هذا التناقض؟ ..كيف ذلك: قلت يف نفسي
وال خيتلفان إال  ..أعاد العني لصاحبها احلديثان متفقان على أن رسول اهللا : قال األول

  .ولو أن بعضهم يرجح األول ..وال حرج يف ذلك االختالف ..عادهاأيف عدد العيون اليت 
  أترجيحا بدون مرجح؟: قلت يف نفسي

  : أمل تقرأ قول قتادة ..لى البابعأمل تقرأ ما كتب : قال الثاين
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ــه   ــد عينــ ــى اخلــ ــالت علــ ــذى ســ ــن الــ ــا ابــ   أنــ

   
ــف امل  ــردت بكـــ ــرد فـــ ــن الـــ ــطفى أحســـ   صـــ

    
  فعـــــــادت كمـــــــا كانـــــــت الول أمرهـــــــا

   
ــن  ــا حســ ــا ويــ ــنها عينــ ــا حســ ــ هفيــ ــد نمــ   خــ

    
  :وقد قال عمر بن عبد العزيز له عندما قال له ذلك: قال األول

  تلــــــك املكــــــارم القعبــــــان مــــــن لــــــنب

   
ــواال  ــد أبــــ ــادا بعــــ ــاء فعــــ ــيبا مبــــ   !شــــ

    
  .مث وصله فأحسن جائزته رضى اهللا عنه

  
  



 ٣٥٠

  ويضيةـ العمليات التع ٣
إِنَّ الَّذين  :تعاىلدخلت القاعة الثالثة من قاعات مناسج الشفاء، وقد كتب على باا قوله 

عذَاب كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا الْ
  )٥٦:النساء(اً حكيماًإِنَّ اللَّه كَانَ عزِيز

هذه آية العمليات : تساءلت عن سر وضع هذه اآلية هنا، فجاءين رجل ميتلئ نورا، وقال
  .وال يصرفك عن هذه الداللة أا يف أهل النار ..التعويضية

   ..ال أرى فيها أي داللة على هذا: قلت يف نفسي
يف جهنم حتترق احتراقا جيعلها غري  أن جلود الكفار تعاىلفقد أخرب اهللا  ..امسعها جيدا: قال

العمليات التعويضية إىل  وهي حتمل إشارة ..فيعوض اهللا بدهلا جلدا آخر ..صاحلة لالنتفاع ا
  .اليت يعوض فيها اجلسم عما فسد من أعضائه

فامسع حديث رسول ، إن مل يقنعك هذا: فرأى يف عيوين بعض االستغراب، فقال، التفت إيل
انظرا ماذا يقول  :ذا مرض العبد بعث اهللا تعاىل إليه ملكني فقالإ (:فيه الذي يقول اهللا 
إن  :وهو أعلم، فيقول لعبدي، اهللاإىل  فان هو إذا دخلوا عليه محد اهللا تعاىل رفعوا ذلك؟ لعوادة

وأن ، وإن أنا شفيته أن أبدله حلما خريا من حلمه، ودما خريا من دمه، أنا توفيته أن أدخله اجلنة
   ١) عنه سيئاتهأكفر 

  .ابتسمت إعجابا ذه البشارة، فابتسم، مث انصرف
  :البدائل احلية

سرت قليال، فرأيت رجال حيمل عزمية عظيمة، وهو يسري باحثا عن مسؤول القسم، فبدا يل 
ووددت لو خيربين بشأنه وشأن العزمية اليت حيملها، فما اقتربت منه حىت ، اقتربت منه، أن أتبعه

أنا رجل مؤمن آتاين اهللا ـ بفضله وكرمه ـ العافية يف بدين، ومل آت :  أن أسألهقال يل من غري
  .ولكين جئت أبذل العافية ملن حيتاجها ..هذا املستشفى للعالج

وعن قول ، لقد كنت قد قرأت عن اإليثار ..ال تتعجب: تسائلت يف نفسي متعجبا، فقال
   ..يل خاطر عجيب فالح، )فداك أيب وأمي  (:لرسول اهللا  الصحابة 

  فما الح لك؟: قلت يف نفسي
                                                

املكي كتاب العني باب ما جاء يف أجر مالك يف املوطأ عن عطاء بن يسار وواصله ابن عبد الرب من طريق عباد بن كثري )  ١(
  )٥(املريض رقم 
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فلي كلية  ..هذا املستشفى ألتربع جبميع أعضائي جلميع من حيتاج إليهاإىل  جئت: قال
وقد جئت ألسلمها ملن  ..كل أعضائي سليمة حبمد اهللا ..ويل كبد نقية، ويل قلب نشيط، سليمة

فهلم معي ، ن كنت حتتاج شيئا من هذافإ ..حيتاج إليها من املرضى لعلي أدخل يف زمر املؤثرين
  .ألسلمك إياه طيبة بذلك نفسي ،ملسؤول القسم

فاألدىن من  ،ولكن مل مل تبدأ باألدىن ..لقد بززت كل املؤثرين ..ما شاء اهللا: قلت يف نفسي
  اإليثار؟
وآثرت مبايل فقريا ال طعام ، لقد آثرت ببييت عائة مسكينة ال مأوى هلا ..لقد فعلت: قال

   ..وآثرت ..له
د أن ب أأنت الذي جئت تري: انضم إلينا املسؤول عن القاعة فجأة، وقال خماطبا الرجل

  أعضاءك ملن حيتاج إليها؟
، وأرجو أن ال حترموين من هذا الثواب العظيم ..فقد طابت نفسي بذلك ..أجل: قال

  .فتصري أعضائي يف أجساد املؤمنني الذي امتأل قليب حمبة هلم
  .وال يؤثر إال مبا يستحوذ، ولكن اإلنسان ال يهب إال ما ميلك: لقال املسؤو

  .ولذلك مل آتك إال بنفسي: قال
  ؟ وهل حتسب أنك متلك نفسك حىت تؤثر ا: قال املسؤول

يف ولكن مع ذلك لنا أن نتصرف  ..أنا ال أملك نفسي كما ال أملك مايل ..صدقت: قال
وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه  :وهو يقول تعاىلاهللا أمل تسمع ، أجسادنا كما نتصرف يف أموالنا

  .فقد نسب األنفس إلينا، )٢٩من اآلية: النساء(كَانَ بِكُم رحيماً
  .وما إيثارك ا إال نوع من القتل ..وقد انا عن قتلها: قال املسؤول

إِنَّ اللَّه  :تعاىلتسمع قوله أمل  ..ولكن ااهد الذي يبذل نفسه هللا يقتل نفسه بذلك: قال
قْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نى مرتلُونَ اشقْتيلُونَ و

أَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اةروي التقّاً فح هلَيداً ععي والَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم هدهفَى بِع
يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايب)١١١:التوبة (  

  .ولكن كل ذلك خاص حبالة معينة هي اجلهاد يف سبيل اهللا ..بلى: قال املسؤول
  أال ميكن أن نقيس هذا على اجلهاد يف سبيل اهللا؟: قال
وإن كان حيمل روائح ، إن ما تريد أن تقوم به ..البعد بينهما شاسع ..ال: ل املسؤولقا

  .ركن مهم من أركان العمل الصاحلإىل  اإلخالص والصدق إال أنه يفتقر
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  وما هو؟: قال
أرأيت لو أن طلبة دخلوا المتحان ليخترب علمهم وكفاءم، فخرج طالب : قال املسؤول

  أكان ذلك من العقل واحلكمة؟ ..ميتحن بدلهوطلب من البواب أن ، منهم
وال أظن إال أن هذا الطالب مل يبذل  ..هذا نوع من الفرار عن مسؤولية االمتحان ..ال: قال

  .من اجلهد ما يكفيه إلجراء االمتحان، فراح يؤثر البواب على نفسه
  .فأنت هو ذلك الطالب: قال املسؤول

  ؟وما وجه املقارنة بيننا ؟ ما تقول: قال
وكل فرد خيترب بنفسه، فمن وهب ، لقد جعلنا اهللا يف هذه الدنيا ليختربنا: قال املسؤول

واستعمل اإليثار بدال ، وهي وسيلته ألداء االمتحان يكون قد فر من االمتحان ..أعضاءه لغريه
  .لذلك

وال أحسب إال أن الشيطان جاءين من هذا  ..صدقت يف هذا: فكر الرجل قليال، مث قال
  .الباب

  .بل هو خاطر إمياين ..ليس هذا خاطرا شيطانيا ..ال: قال املسؤول
  .وخمالف للشرع، ولكنه خاطئ: قال

 :فيهم تعاىلإنك تشبه أولئك الذي قال اهللا  ..وهو دليل على نفس طيبة: قال املسؤول
كُم علَيه تولَّوا وأَعينهم تفيض من وال علَى الَّذين إِذَا ما أَتوك لتحملَهم قُلْت ال أَجِد ما أَحملُ

 ..فهؤالء قوم مؤمنون عز عليهم أن ال جياهدوا، )٩٢:التوبة( الدمعِ حزناً أَلّا يجِدوا ما ينفقُونَ
فاستحقوا كل هذا  ..األرض، بل إم جاءوا يسلمون أنفسهم هللاإىل  فلم يدعهم ذلك للتثاقل

  .الثناء
  .ولكين أريد أن أقدم طلبا آخر ..بورك يف حسن ظنك يب: قال

  .ونرجو أن ييسر اهللا لنا حتقيقه، تقدم بطلبك: قال املسؤول
  فهل ميكنين أن أقدم بعض نفسي؟ ..لقد ذكرت بأين ال أطيق أن أقدم نفسي مجيعا: قال

  ما تقصد؟: قال املسؤول
  .أقدم بعض جسمي ليحل يف جسم مؤمن: قال

  .فيمكنك ذلك بشرط أن ال يضر ذلك بك، ما من هذه الناحيةأ: قال املسؤول
  فما الذي ميكنين تقدميه مما ال يضرين؟: قال

والتربع به من أعظم أعمال ، فهو جزء منك، ميكنك أن تقدم بعض دمك: قال املسؤول
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  .اخلري
  .وهو ما أكسبين حبمد اهللا ما تراه يف من العافية، لقد ظللت طول عمري أتربع بدمي: قال

  .فيمكنك أن تتربع ببعض األعضاء اليت جعل اهللا منها عوضا يف حال فقدها: قال املسؤول
  ؟مثل ماذا: قال

وميكن لإلنسان أن يعيش حياة ، فقد خلق اهللا لك كليتني ..مثل كليتك: قال املسؤول
  .طبيعية بكلية واحدة

  .فها هي كلييت فخذوها: قال
  .عالقة بكليس قبل أن تستأذن من له : قال املسؤول

  ؟من: قال
رف يف نفسك أي تصرف فال ميكن أن تتص، أو زوجة، إن كان لك أبوان: قال املسؤول

أبايعك  :فقال إىل رسول اهللا أقبل  رجال أمل تسمع ما ورد يف احلديث من أن، حىت تستأذم
م نع :قال، )؟هل من والديك أحد حي (: على اهلجرة واجلهاد أبتغي األجر من اهللا، فقال

   ١)فارجع إىل والديك فأحسن صحبتهما (:قال، نعم :قال )فتبتغي األجر من اهللا؟ (:قال، كالمها
أحي  (:يستأذنه يف اجلهاد، فقال عن أيب هريرة جاء رجل إىل النيب ويف حديث آخر 

   ٢) فيهما فجاهد (:قال، نعم :قال  )؟والداك
قال ، أستشريه يف اجلهاد لنيب عن معاوية بن جابر عن أبيه قال أتيت اويف حديث آخر 

   ٣)اذهب فالزمها، فإن اجلنة عند رجليها (:قال، نعم :قلت ؟ألك والدة
يبايعه على اهلجرة،  جاء رجل إىل النيب : قالعن عبد اهللا بن عمرو  ويف حديث آخر

   ٤) ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما (:فقال ،وترك أبويه يبكيان
  .وال أحسبهم يوافقون..فق هؤالء على ذلك؟أرأيت إن مل يوا: قال

أي إىل  وال حيتاج يبقى شيء ميكنك فعله ميتلئ منفعة، وخيلو من أي مضرة،: قال املسؤول
  .استئذان
  بشرين بشرك اهللا بكل خري؟ ..فما هو: قال

  .يف املكتب ااور يسجل كل من يريد أن يتربع بأعضائه بعد وفاته: قال املسؤول
                                                

  .سلمم)  ١(
  .سلمم)  ٢(
  .ابن ماجه واحلاكم)  ٣(
  .وصححه واحلاكمالبيهقي )  ٤(
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  أن ينتفع باألعضاء بعد وفاة صاحبها؟ وهل ميكن: قال
وحتت شروط سيخربك عنها أصحاب  ..هناك بعض األعضاء ينتفع ا: قال املسؤول

  .املكتب الذي تسجل فيه
وكأنه خياف على شيء أن يضيع منه، ، املكتب، وهو حيث خطاهإىل  أسرع الرجل خبطاه

مثلما يود، فترتبت معهم يف الصف، املكتب، فرأيت مجعا كبريا من الناس كلهم يود إىل  تبعته
  .وأخذت أمسع ملا يقولون

  ما هي شروط االنتفاع بأجسادنا بعد وفاتنا؟: قال أحدهم
  .فال ميكن مليت فسدت أعضاؤه أن يستفيد أحد منها ..أن تبقى أعضاؤكم سليمة: قال

  فكيف ميكن ذلك؟: قال آخر
  .بأن تستأصل األعضاء فور الوفاة: قال
  .فقد مسعنا أن الوفاة أنواع ..؟أي وفاة: قالوا

ويقرر ذلك  ،ال رجعة فيه اإما بتوقف القلب توقف :١املوت يتحقق بأحد أمرين: قال الطبب
فهنا البد من  ،النبضإىل  فقد يتوقف قلب الشخص توقفاً مؤقتاً مث يعود ،األطباء املختصون
  .ال رجعة فيه اتوقف القلب توقف

املراكز احليوية اهلامة جدا والواقعة يف جذع الدماغ، فإذا الثاين هو موت الدماغ مبا فيه و
مهما استمر ال قيمة ) املنفسة(ماتت هذه املناطق فإن اإلنسان يعد ميتاً، ألن تنفسه بواسطة اآللة 

وكذلك استمرار النبض من القلب بل وتدفق الدم يف الشرايني . وال يعطي احلياة لإلنسان ،له
ال يعد عالمة على احلياة طاملا أن الدماغ قد توقفت حياته ودورته ) غما عدا الدما(واألوردة 

  .الدموية توقفاً تاماً ال رجعة فيه
وتبقى الدماء تسري يف عروقه متد أعضاءه ، فيمكن لإلنسان أن ميوت: قلت يف نفسي

  ؟ !باحلياة
  .ذلك صحيح ..أجل: وقال، التفت إيل

  ي تقره؟ما هو الشيء الصحيح الذ؟ ما تقصد: قالوا
                                                

م حيث قرر امع أن الشخص ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧ -األردن  -جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة املنعقدة يف عمان )  ١(
  :إحدى العالمتني التاليتني يعترب ميتا إذا تبينت فيه

  .ـ إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه ١
ـ إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال ائيا، وحكم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ   ٢

  .دماغه يف التحلل
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مسعت صدى نفس بعضكم، وهي تتساءل عن سريان احلياة يف األعضاء بعد وفاة : قال
  .الدماغ

  وكائن ذلك؟: قالوا
 ،فتتوقف الدورة الدموية عن الدماغفقد يفصل رأس الشخص عن بدنه،  ..أجل: قال

م ملدة بينما يبقى القلب يضخ الد ،)أربع دقائقإىل  ثالث(وميوت الدماغ خالل دقائق معدودة 
ولكن  ،ويتحرك املذبوح وهو أمر نشاهده عند ذبح الدجاجة أو اخلروف ،دقيقة ٢٠إىل  ١٥

  .هذه احلركة ليست بذاا دليال على احلياة، طاملا أن الدماغ قد مات
فعندما يشنق اإلنسان تتوقف الدورة الدموية من الدماغ بينما . .واألمر ذاته حيدث يف الشنق

ويف هذه الفترة ال شك .. ثلث ساعةإىل  لعدة دقائق قد تبلغ ربع ساعةيستمر القلب يف الضخ 
وذلك ألن الدورة الدموية قد انقطعت  ،أن هذا الشخص قد مات رغم أن قلبه ال يزال ينبض

  .وقد مات الدماغ بالفعل ،عن الدماغ
  ؟ !فإذا عرفنا أسباب موت الدماغ أمكننا أن نستفيد من األعضاء قبل حتللها: قالوا
كما يف  ،وأمهها حوادث املرور ،إصابات الدماغ بسبب احلوادثفمن ذلك  ..أجل: الق

  . ١مخسني باملائة من مجيع حاالت موت الدماغعندهم هذه احلوادث متثل ف ..أرض الصراع
باملائة من مجيع حاالت  ٢٠وهو ميثل حوايل  ،نزف داخلي بالدماغ مبختلف أسبابهومنها 
  .موت الدماغ
باملائة من  ٢٠الدماغ، والتهاب الدماغ وخراج الدماغ والسحايا ومتثل حوايل أورام ومنها 

  .حاالت موت الدماغ
  ؟تشخيص موت الدماغفكيف يتم : قال أحدهم

جود شخص مغمى و يتم تشخيص موت الدماغ حسب الشروط الطبية املعتربة وأمهها: قال
تشخيص سبب ومنها أن  ..ملنفسةال يتنفس إال بواسطة جهاز اومنها أن  ..عليه إغماًء كامال

عدم وجود ومنها  ..هذا اإلغماء، يوضح إصابة أو مرضاً يف جذع الدماغ أو يف كل الدماغ
اإلغماء املؤقت مثل تعاطي العقاقري أو الكحول أو اخنفاض شديد يف درجة إىل  أسباب تؤدي

                                                
وتعد حوادث املـرور يف اململكـة    ،باملائة من مجيع وفيات الدماغ ٦٠ية السعودية متثل حوادث املرور يف اململكة العرب)  ١(

وتبلغ عشرة أضعاف ما هو موجود يف الواليات املتحدة وأوروبا بالنسبة لكل مائة  ،ومنطقة اخلليج صاحبة الرقم األعلى يف العامل
ثالثـة آالف  ( ٣٧٠٠ السعودية يف كل واحدة منـهما أكثـر مـن    م تويف يف١٩٩٥م وعام ١٩٩٤ألف من السكان ويف عام 

، كما أصيب يف حـوادث  )باملائة من مجيع احلاالت ٧٥أكثر من (أغلبيتهم املطلقة كانت حتت سن األربعني ) وسبعمائة شخص
 ..املرور إصابات بالغة أدت إىل دخول املستشفى أكثر من مخسة وثالثني ألف شخص يف كل عام
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ك من األسباب حرارة اجلسم أو حاالت سكر شديد أو اخنفاض شديد يف سكر الدم أو غري ذل
 EEGفحوصات تأكيدية مثل رسم املخ الكهريب ومنها  ..الطبية املعروفة اليت ميكن معاجلتها

وعدم وجود أي ذبذبة فيه، أو عدم وجود دورة بالدماغ بعد تصوير شرايني الدماغ أو بفحص 
ل على ثبوت الفحوصات الطبية اليت تدومنها  ..املواد املشعة أو غريها من الفحوصات احلديثة

وجود  وعدم، عدم وجود األفعال املنعكسة من جذع الدماغيف  موت جذع الدماغ وتتمثل
تنفس بعد إيقاف املنفسة ملدة عشر دقائق بشروط معينة منها استمرار دخول األكسجني بواسطة 

 الرئتني، وارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون يف الدمإىل  القصبة اهلوائية ومنهاإىل  أنبوب يدخل
  ).مم من الزئبق يف الشريان ٥٠أكثر من (حد معني إىل 

  .فإذا مت التشخيص وتعرفتم على حصول الوفاة: قالوا
املكلف إذا مت التشخيص والتأكد منه بواسطة الفريق الطيب املختص يتم إبالغ املركز : قال

  .زراعة األعضاء، كما يتم إبالغ أهل املصابب
استقطاع بعض األعضاء احليوية يف األهل استئذان عضاء زراعة األاملكلفون بحياول وحينذاك 

فإذا أذن األهل ، شكوا على حافة اخلطر وأحدق م املوت من متوفاهم لينقذوا بذلك مرضى أو
وتزرع كل واحدة منها يف  ،بذلك يتم استقطاع األعضاء احليوية مثل القلب، الكلى، الكبد

  .١ك العضوشخص معني يعاين من مرض خطري وفشل لوظيفة ذل
  .فإذا رفض األهل ذلك: قالوا
فإن مل جند نوقف  ..فإن ترك الشخص إذنا بذلك نفذناه ألنه مبثابة الوصية ..ننظر: قال
  .ويف خالل ثالث دقائق على األكثر يتوقف القلب والدورة الدموية ،املنفسة

  .ولكنكم برفع املنفسة عنه ميوت: قالوا
ع أجهزة اإلنعاش املركبة على الشخص، وإن كان في هذه احلالة يسوغ رفف ..أجل: قال

  .بعض األعضاء اليزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة
وقد وافق امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة 

قبل على رفع أجهزة اإلنعاش وإيقافها مىت تبني بالفحوصات الطبية املؤكدة من ) ـه١٤٠٨(
  .املختصني بأن هذا الشخص قد مات دماغيا

وبداية  ،وهو تعريف موت الدماغ طبياً ،وذه الفتاوى ظهر عهد جديد يف ميدان الطب
                                                

كلية مـن   ٧٣١م زرع ١٩٩٥ت اململكة العربية السعودية أن تكون سباقة يف هذا اال حيث مت حىت اية عام استطاع)  ١(
  .كبدا وثالث حاالت زرع بنكرياس وحاليت زرع رئة ٩٤صماما قلبيا و ٨٤قلباً و ٦٤كما مت زرع  ،متوفني دماغياً
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ومن مث انفتح باب زراعة األعضاء من املتوفني دماغيا، وأمكن إنقاذ  ..قبول هذا املفهوم شرعيا
وبالتايل مت إنقاذهم بإذن اهللا  ،يوية اهلامةمئات املرضى الذين يعانون من فشل ائي ألعضائهم احل

  .١وبفضل التقدم الطيب من موت حمقق ،تعاىل
  .فهمنا اآلن سر العملية، فبني لنا مدى إمكانية جناحها: قالوا
آخر، ولكن بالنسبة للكلى اآلن من إىل  آخر، ومن فردإىل  من عضو خيتلف ذلك: قال

ولكن املتربع من املوتى تبدأ % ٩٧إىل  قد تصلف، %٩٥املتربع احلي نسبة النجاح أكثر من 
، فالكلى %٨٠إىل  سنوات حىت تصل ٥يف السنة األوىل، مث تبدأ تقل على مدار % ٩٥بنسبة 

منهم ال تزال الكلى  ٨٠شخص ـ واملأخوذة من متربع ميت ـ جند أن  ١٠٠اليت زرعت لـ 
  .املزروعة فيهم تعمل عمالً جيداً، وهي نسبة جناح عالية جداً

وعندهم  ،أقل بقليل من ذلك لكن املراكز اليت تقوم بزراعة الكبدفيها لكبد فإن النسبة أما ا
  .%٨٥إىل  يصل اخربة حققت جناح

  .لبنكرياس فإن نسبة النجاح أقل من ذلكأما ا
يعتمد على املركز الذي يعمل هذه العملية، وعندهم خربة واسعة فيها، أو فإنه ، لقلباأما 

كون قليلة باختصار فإا تعتمد على خربة األطباء الذين يعملون يف هذا املركز، أما رمبا خربم ت
بالنسبة للكلى فقد أصبحت عملية سهلة ومنتشرة يف مراكز متعددة جداً، ويف معظم أرجاء 

  %.٩٥ - ٨٥العامل تتراوح ما بني 
  أال ميكن استثمار أعضاء احليوانات يف هذا اال؟: قلت يف نفسي

ولكن  ..لكن اجلسم يرفض هذا النوع رفضا شديدا ..أحسنت يف هذا: إيل، وقال التفت
  .ممكناً ذلك بواسطة هندسة اجلينات رمبا يف املستقبل القريب يتوقع أن يكون

بعض احليوانات فيها أمراض فريوسية مثل اخلرتير وأنواعه واليت ذلك فإن إىل  باإلضافة
ومن هذا اإلنسان قد ، اإلنسان فإا تكون خطريةإىل  قلتيتدربون عليها، وهذه األمراض إذا انت

  .اآلخرين عن طريق العدوىإىل  تنتقل
أن تنمى هذه احليوانات يف بيئة آمنة وحمفوظة جداً بشكل ولكن أال ميكن : قال أحدهم

  ؟اإلنسانإىل  دقيق من الغزو امليكرويب أو الغزو الفريوسي، والذي من املمكن أن ينتقل

                                                
املوت واحلياة بني : عصام الشربيين.د،ولدكتور حممد علي البارا ما الفرق بني املوت اإلكلينيكي واملوت الشرعي؟: انظر)  ١(

م العدد ١٩٨٧/ هـــ١٤٠٨، الكويت، ومنشورة أيضا يف جملة جممع الفقه اإلسالمي »ندوة احلياة اإلنسانية«األطباء والفقهاء 
  .م١٩٨٦موت القلب أو موت الدماغ، الدار السعودية، جدة، ، .٥٨٧-٥٧٣/ ٢ج
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  .وحنن نعمل على النهوض ا، كرة طيبةتلك ف: قال
  أليس اخلرتير خبيثا؟ ..لقد ذكرت اخلرتير: قال آخر

وهو مما ميكن االستفادة منه يف  ..١ولكن املسألة فيها اتساع عند بعض الفقهاء ..نعم: قال
  .إباحة االنتفاع بأعضائه يف حال اشتداد احلاجة إليها

  :البدائل الصناعية
وقد شد انتباهي جمسمات ، مث سرت يف أرجاء القاعة، ن مع األطباءتركت اجلماعة يتحدثو

هذه أعضاء حنلم بأن : فاقتربت منها، فخاطبين رجل يقف أمامها بقوله، حتمل أعضاء خمتلفة
  .٢نستفيد منها يف تعويض أعضاء اإلنسان التالفة

بشري، بعد جناح علماء اهلندسة الوراثية والنسيجية يف إنتاج جلد : مث أضاف يقول
يتجه اهلدف األكرب اآلن حنو تصنيع كلى وكبد وبنكرياس؛ لتوفري .. وغضاريف، وعظام صناعية

إىل  أعضاء بديلة تغطي النقص الشديد الذي يواجه عمليات زراعة األعضاء، وتنهي احلاجة
  . أعضاء حيوانية غري مأمونة

ء صناعية تقوم بوظيفة أي ويف املستقبل القريب ستظهر يف املستشفيات واملراكز الطبية أعضا
  .جزء من اجلسم أصابه العجز

حيث ظهر جيل جديد من  قبل فترة قصريةوقد بدأت تباشري هذا اإلجناز يف الظهور 
األدوات اهلجينة، تتكون من جزء صناعي وجزء آخر من اخلاليا احلية، وال تزال تلك األجهزة 

   .بشكل رمسياملساعدة بانتظار موافقة اجلهات املعنية لتداوهلا 
إىل  فاإلنسان عندما يفقد كل أو بعض خالياه احلية النشطة العاملة ليل ار تتحول حياته

فكل منهم  ،جحيم ال يطاق، وال أحد يعرف هذه احلقيقة املرة أفضل من مرضى الفشل الكلوي
  . ست مرات كل أسبوعإىل  يستعمل جهاز الغسيل الكلوي من ثالث

فإن متوسط العمر املتوقع للمريض الذي يستعملها ال يزيد عن  ،زةوبرغم فعالية هذه األجه
ومن املعلوم أن أكثر من نصف املصابني بالفشل الكلوي احلاد ميوتون؛ إما نتيجة  ،مخس سنوات

لعدم وجود متربع الستبدال الكلية، أو للعالج الكيميائي أو نتيجة للمشاكل الصحية اإلضافية 
  . مثل العدوى بأمراض فتاكةالنامجة عن الغسيل الكلوي 

  .فما احلل الذي وصلتم إليه، والذي خيلص هؤالء املساكني مما يعانونه: قلت يف نفسي
                                                

  .اإلمام الشوكاينكأن كل حي طاهر حىت الكلب، وهناك من قال أن اخلرتير طاهر، ذكر مالك  حيث أن اإلمام)  ١(
  .٠٢/٢٠٠٤/ :، موقع إسالم أون الين، بتاريخطارق قابيل.د ١٠، إلنقاذ ماليني البشر".. خرطوش": انظر)  ٢(
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فلم يعد هلم هذا املرض مشكلة، فقد اتبعوا من ، أما أهل السالم: وقال، دقق يف عيين
   ..والتزموا من الربكات ما حفظوا به أجسامهم ،اهلدي

  .حنن الذين ال نزال نرزح حتت نريان الصراع ..عنا أريد احلديث: قلت يف نفسي
جتربة طبية صغرية أجريت يف شتاء إن : لاوق، وكأنه يقرأ شيئا مكتوبا، ادقق يف عيين جيد

بالواليات املتحدة األمريكية جددت األمل يف معاجلة مبتكرة ملرض الفشل الكلوي  ٢٠٠٣
م من املوت مل  على الرغم ١٠من املرضى من أصل  ٦جنا ، فقد احلادمن أن احتماالت جنا

  %. ٢٠تتخط نسبة 
على هيئة خرطوش كان األمل اجلديد هذا : تساءلت يف نفسي عن سر هذا األمل، فقال

  .بالستيكي
  فما اخلرطوش؟: قلت يف نفسي

، وهي داللة على إناء حيتوي Cartridgeأو  Cartoucheترمجة لكلميت : رطوشاخل: قال
ه هذا اخلرطوش الكلية الصناعية، ويتكون من مليار خلية كلوية حية من سائل أو قذائف، ويشب

ومسي هذا ، آالف ليفة بالستيكية جموفة نصف شفافة ٤خاليا الكلى اإلنسانية املوزعة داخل 
وتقوم بتنقية الدم من . bioartificial kidneyاخلرطوش البالستيكي بالكلية األحيائية الصناعية 

   .مواد مهمة يف مقاومة املرضى، وعالج الفشل الكلوي احلاد املواد الضارة وتنتج
طبيب األمراض الباطنية " ديفيد هوميس"وطور هذه الكلية اجلديدة فريق من العلماء بقيادة 
وجيري حاليا تطوير مشروع إلنتاج الكلى . جبامعة مشيغان بعد أحباث استمرت لعقد من الزمن

عن طريق شركة تابعة جلامعة مشيجان، " يف خرطوشة كلية"االصطناعية اجلديدة حتت اسم 
سنوات ملساعدة مرضى الفشل  ٣وميكن أن تكون جاهزة لالستعمال الواسع االنتشار يف غضون 

  . الكلوي
  .ةصناعي ةكبد حيويهذه : سرت قليال، فاستوقفين آخر، حيمل كبدا صناعية، فقال

  ؟ما شأا: قلت يف نفسي
تليفها، وبالتايل فشلها وعدم قدرا إىل  من األمراض اليت تؤدي قد تتعرض الكبد لكثري: قال

وللكبد وظائف كثرية؛ فهي تعمل كمصفاة للدم،  ..على تأدية وظائفها املهمة على أكمل وجه
  .فإذا ما تعطلت تسمم الدم، وتأثرت وظائف أعضائه املهمة وخاصة املخ

، ود لكثري من أمراض الكبد املزمنةالعالج الوحيد املوجهي عملية زرع الكبد فإن ، وهلذا
أكدت التجارب األولية اليت أجريت قد التقنية اجلديدة تقدم بديال رائعا لزراعة الكبد، ووهذه 
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على البشر أن هذه األكباد اإلحيائية الصناعية ميكن أن تساعد مرضى فشل الكبد احلاد على 
  . احلياة بصورة طبيعية

  .صناعيهذا بنكرياس : مل بنكرياسا صناعيا، فقالسرت قليال، فاستوقفين آخر، حي
اليت تعمل يف جمال الطب احليوي جبامعة بوسطن " تيجال دزي"املهندسة  لقد قامت 

األمريكية بتطوير بنكرياس إحيائي صناعي جديد ميكن أن يطيل حياة املصابني بالسكري 
  . وحيررهم من وخز حقن األنسولني

م بإحداث ثقوب دقيقة للغاية، مث يشكّل السيليكون بالسليكون، وتقو" دزي"وبدأت 
  . املثقّب على هيئة كبسولة متأل خباليا البنكرياس البشرية

زرعت كبسوالت السليكون جراحيا يف جمموعة من الفئران اليت مت تدمري غدة وقد 
الدم البنكرياس ا، فمدت هذه اخلاليا املزروعة الفئران باألنسولني، وأبقت مستويات سكر 

طبيعية خالل فترة اختبار استمرت ملدة أسبوعني، وبعد أن انتزعت هذه الكبسوالت مل يوجد 
أي أثر للتخثّر، بينما ماتت الفئران مرتوعة البنكرياس اليت مل يتم تزويدها بكبسوالت السيلكون 

  .يف ظرف أيام قليلة
اجلسم واخلاليا  تستخدم من خارجيف أحسن األحوال األعضاء ولكن هذه : قلت يف نفسي

  .املزروعة داخلها تبقى صاحلة لالستخدام لبضعة أسابيع فقط
مثل هذا الدعم املؤقت ميكن أن يكون الكثري من النواحي اإلجيابية، ف اومع ذلك ففيه: قال

هدية قيمة للطب وللعالج يف العامل أمجع؛ فقد أظهرت التجارب أن بعض املرضى ميكنهم 
د فترة من العالج أو أن تبقيهم هذه األعضاء االصطناعية على قيد استعادة وظيفة أعضائهم بع

  . وتصبح أعضاء الزرع متوفرة ،أن يوجد متربعإىل  احلياة
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  ـ العمليات التجميلية ٤
أما أوالمها ، القاعة الرابعة من قاعات مناسج الشفاء، وقد علق على باا الفتتانإىل  سرت

ـ  ٧:االنفطار(فَسواك فَعدلَك في أَي صورة ما شاَء ركَّبك الَّذي خلَقَك :تعاىلفتحمل قوله 
  )١١٩من اآلية: النساء(ولَآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه  :تعاىل، وأما الثانية فتحمل قوله )٨

مل مع أن أحدمها حت، كيف تقرن هاتان اآليتان يف موضع واحد ..عجبا: قلت يف نفسي
   ..روائح املنة والفضل، واألخرى روائح اإلضالل واملكر

لقد قف : ما استتمت هذا اخلاطر حىت جاءين رجل من أقصى القاعة يسعى، وهو يقول يل
ومن رمحة اهللا أن  ..والكل هدي اهللا ..أال ترى أن الكل كالم اهللا ..ه نفسكتشعري مما تومه

  .أخربنا مبا خيطط أعداؤنا ويهددونا به
  ولكن ما سر اجلمع بينهما يف هذ املوضع؟: يف نفسي قلت
  .فهاتان اآليتان مها القانون الذي يرجع إليه أطباء هذا القسم ..ذلك سهل بتأمل بسيط: قال

سر يف هذا القسم، وسترى صنفان من الناس، أما األول : بقي االستغراب يف نفسي، فقال
هم، فتورعوا من تغيريه خمافة الوقوع فيما فقوم من الورعني ابتالهم اهللا ببعض ما يشوه خلق

  .تذكره اآلية الثانية، فنحن خناطبهم باألوىل
  .فنحن خناطبهم بالثانية، وأما الثاين، فقوم من املتساهلني أساءوا فهم اآلية األوىل

  .قال هذا الكالم، مث انصرف
  :التغيري اإلصالحي
  .ع أحدمها شيئا على أنفه يستره بهعة، فرأيت رجلني يتحاوران، وقد وضاسرت قليال يف الق

لقد خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقومي ويف  ..ليس هذا ميدان الورع يا أخي: قال األول
 ..له من تشويه يستدعي إصالحه، وال حرج عليك يف إصالحه وإن ما تعرضت، أحسن صورة

  .إنه مثل أي دواء تتناوله
  .لق اهللاولكين أخشى أن أكون ممن يغريون خ: قال الثاين
وقد أجاز  ..ولكن احلادثات أثرت فيه ..لقد خلقك اهللا خبلق سليم ..ال ختف: قال األول

عن عبد الرمحن بن طرفة أن جده عرفجة بن أمل تسمع ما روي  ..لك الشرع أن تصلح ما فسد
 ،فاختذ أنفا من ذهب فأننت عليه فأمره النيب  ،سعد قطع أنفه يوم الكالب، فاختذ أنفا من ورق
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    ١)أن يتخذه من ذهب  فأمره النيب  (:ويف رواية
  أن يتخذ أنفا من ذهب؟  أأجاز له النيب : قال الثاين
  .لقد صح ذا احلديث ..أجل: قال األول
  .ولكن الذهب حرام للتزين: قال الثاين
والذهب هنا مل يستعمل للتزين، وإمنا استعمل لإلصالح، وهو  ..صدقت: قال األول
  .حيب أن تؤتى رخصه رخصة، واهللا

أيبقى الذهب  ..اختراع مادة ال تتغري وال تننتإىل  أرأيت لو أن قومنا وصلوا: قال الثاين
  ؟جائزا

فاألوىل هو ، ولكن مع ذلك ..واألصل بقاؤها ..هو رخصة ذكرها النيب : قال األول
  .بدليل ما ورد يف احلديث عالتور

  كيف ذلك؟: قال الثاين
  .بعد أن تغري له أنف الورق إال الرجل أنف الذهبمل يتخذ : قال األول
  .٢فقد أزلت ما يف قليب من حرج ..بورك فيك: قال الثاين

  :آخرين، ال يكادان خيتلفان عنهماإىل  تتركتهما، وانصرف
فاهللا ، فيما تريد أن تفعله، فليس هذا من تغيري خلق اهللا، ال حرج عليك يا أخي: قال األول

  .وما هذه األصبع الزائدة إال شيء يتناىف مع اخللقة األصلية ..ابعخلق لكل اخللق مخس أص
  فهل أغري ما خلق اهللا؟ ..ولكن اهللا خلقها يل: قال الثاين
 ليس هذا من تغيري خلق اهللا، بل هذا مبثابة أي مرض ميرض به اإلنسان، فيحتاج: قال األول

  .عالجهإىل 
  .هذاوهو يتشدد يف ، ولكين مسعت الطربي: قال الثاين
  ؟فما قال ـ غفر اهللا له ـ: قال األول
اإلنسان اليت خلق اهللا عليها اخللقة أنه ال جيوز تغيري شيء من إىل  ذهبلقد : قال الثاين

                                                
  .أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي)  ١(
  :ىل قولنيشدها بالفضة، واختلفوا يف جواز شدها بالذهب يف حالة حترك السن أجاز الفقهاء )  ٢(

مجهور الفقهاء من املالكية والشـافعية  ، وهو قول جواز شد السن املتحركة بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط :القول األول
  .املذكورديث عرفجة ، واستدلوا على ذلك حبواحلنابلة وحممد بن احلسن الشيباين وأيب يوسف يف رواية

أنه حمرم واستدلوا على ذلك بيوسف يف رواية،  حنيفة وأيب، وهو قول أيب عدم جواز شد السن املتحرك بالذهب: ول الثاينالق
  .وال يباح إال للضرورة، وقد اندفعت يف السن بالفضة، فال حاجة للذهب
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كمن تكون هلا سن ، حىت املرأة ال جيوز أن تفعل ذلك لزوجهابزيادة أو نقص التماسا للحسن، 
  .وهي من تغيري خلق اهللا تعاىل، ل يف النهيوكل ذلك داخ، فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ،زائدة

كمن يكون هلا سن زائدة أو طويلة  ى،واستثىن الطربي من ذلك ما حيصل به الشرر واألذ
  .والرجل يف هذا األخري كاملرأة، أو أصبع زائدة تؤذيها فيجوز ذلك، تعيبها يف األكل
ذهب لقد  ..خيالفونه يف هذاإن غريه من الفقهاء  ..ومن ألزمك مبا يقول الطربي: قال األول

أن هذه الزوائد عيب ونقص يف اخللقة إىل  كثري من فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة
  . وقطعها يزيل ذلك النقص والشني، ويزيد اجلمال ،املعهودة

ألا جزء ، ويف األصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا لآلدمي (:جاء يف اجلوهرة النريةوقد 
  )وكذا السن الزائدة ، لكن ال منفعة فيها وال زينة، يدهمن 

وعيب يرد به ، إمنا هي شني يف اخللقة، ألن هذه الزوائد ال مجال فيها (:مةاوقال ابن قد
   )؟ فكيف يصح قياسه على ما حيصل به اجلمال، املبيع وتنقص به القيمة

  فما تفهم من هذه النصوص؟: قال الثاين
أن االعتداء على الزوائد ال يوجب دية ته من النصوص يدل على إن ما ذكر: قال األول
وإمنا وجبت عليه احلكومة لقطعها من دون إذن ، ألنه مل يذهب منفعة وال مجاال، على املعتدي
ويف  (:خان اء يف فتاوي قاضيوقد ج ..ولو قطعها بإذنه أو إذن وليه ال شيء عليه، صاحبها

إن كان الغالب على  :ائدة أو شيئا آخر قال أبو النصر رمحه اهللالفتاوى إذا أراد أن يقطع أصبعا ز
، وإن كان الغالب هو النجاة .ألنه تعريض النفس للهالك، من قطع مثل ذلك اهلالك فإنه ال يفعل

ال يضمن، ألنه  :قال بعضهم .رجل أو امرأة قطع األصبع الزائدة من ولده .فهو يف سعة من ذلك
وقال  .ولو فعل ذلك غري األب واألم فهلك كان ضامنا لعدم الوالية،جلةمعاجلة وهلما والية املعا

واملختار هو  .ليس لألب واألم أن يقطع وإن قطع وأوجب وهنا يف يده كان ضامنا :بعضهم
   )إال أن خياف التعدي أو وهنا يف اليد  :األول

  فما شروط قطع هذه الزوائد؟ ..فهمت ما ذكرت: قال الثاين
أن وأمهها  ..جوانب الضرر واملصلحةإىل  وهي كلها تنظر ..ط بسيطةشرو: قال األول

ضرر إىل  تؤديوأن  ..تكون زائدة على اخللقة املعهودة كوجود إصبع سادس يف اليد أو الرجل
أن ال يترتب على قطعها و ..أن يأذن صاحبها أو وليه يف القطعو ..مادي أو نفسي لصاحبها

  . ضرر أكرب كتلف عضو أو ضعفه
  فما تقول يف الزوائد احلادثة؟: الثاين قال
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ألا مل تكن موجودة يف أصل ، قطع السلعة والتالول واخلراج أباح الفقهاءلقد : قال األول
ويشترط لذلك عدم ، فيدخل قطعها يف التداوي املأذون به ،وإمنا حدثت نتيجة مرض، اخللقة

  . الذي هو قاعدة هذا البابوهو من الشروط اليت تراعي نفي الضرر ، اخلوف من السراية
  :التغيري التبديلي

  :رجلني آخرين يتحاورانإىل  تركتهما، وانصرفت
  إن اإلنسان حبقيقته وروحه ال بأعضائه وألوانه؟ ..ما بك يا أخي: قال األول
علي  وال أرى أنه من احلرج، ولكين تأذيت كثريا ذه اخللقة اليت خلقت عليها: قال الثاين
 :تعاىلأمل يقل اهللا  ..أليس التغيري من متطلبات احلياة ..ميأل قليب سعادة وسروراأن أغريها مبا 

 فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغال ي إِنَّ اللَّه)؟)١١من اآلية: الرعد    
يف اآلية هو فالتغيري املراد  ..ولكن هناك فرق كبري بني التغيري والتبديل ..أجل: قال األول
  .ألنه تغيري خللق اهللا ..ال التغيري الذي تفهمه ..وترميم املعطوب إصالح الفاسد،
  .ولكن كثريا من احلاجات ترتبط به: قال الثاين
  مثل ماذا؟: قال األول
  .ياوال يندسكوسأضرب لك مثاال على ذلك  ب: قال الثاين
  ومن هي أوال؟ ..ما ا؟: قال األول
 (:وعللت ذلك بقوهلا، قد أقدمت على عملية جتميل األنفو ..ثلة إيطاليةممهي : قال الثاين

وقد انقضى اآلن شهران ، وليس بوصفي امرأة، أقدمت على عملية جتميل األنف بوصفي ممثلة
إن عييب الوحيد هو ذلك التقوس البسيط الذي يظهر  :كان اجلميع قبل ذلك يقولون. .على ذلك
وخاصة أن  ،ا بنفس مطمئنةهة إجراء العملية حىت أقبلت علين الحت يل فرصإفما ، يف أنفي

   )الطبيب أكد يل أنه ليس هناك أي خطر منها 
  ؟هذاإىل  فكوا ممثلة هو الذي دعاها: قال األول
سائر إىل  على أن الشيء الذي أود أن أسر به (:وقد أقرت بذلك، فقالت ..أجل: قال الثاين

ي التمثيل يف السينما ملا جرؤت على هذه العملية خاصة أن فيها النساء هو أنه لو مل تكن مهنيت ه
وال أستطيع أن ، أين أمضيت أسبوعني أتنفس ليال وار من فمي :ومن ذلك. .بعض املتاعب

  )وإال ضاع أثر العملية ، أنقلب على الوسادة عند النوم ميينا أو يسارا
رادوا أن تكون على صورة مقبولة فاملرأة كانت حتت سيطرة املخرجني الذين أ: قال األول

  ألذواقهم؟



 ٣٦٥

وكان ذلك ، كنت يف بداية العمل يف السينما (:شبيال جابلوقد قالت  ..أجل: قال الثاين
هري يف متن ل (:م ومل أكن امسع من املخرجني الذين قدموين إال العبارة التالية ١٩٦٠حوايل عام 
انطالقي ومينعين من الظهور أمام  فإذا كان أنفي حيد من ..)ولك هذا األنف  ،السينما
وأسلمت نفسي جلراح ، مث عزمت على اإلطاحة ذا األنف، وفكرت طويال يف األمر،اجلمهور
    )وأجريت يل اجلراحة  ،مشهور

  ؟ !فاملخرجون هم الذين ميلون على املمثلني ما يستهوونه من الصور: قال األول
وسأضرب لك  ..على ذلك مبحض إرادتهاإلنسان  مليسوا وحدهم، فقد يقد: قال الثاين

هذه الفتاة استبدلت ، فاليت نشرا جريدة األخبار القاهرية) كاثي ليوك(فتاة األمريكية مثاال  بال
. .ياباين حىت تستطيع أن تتزوج من الشاب الياباين الذي أحبتهبشكل بوجهها وجها آخر 

حيث كانت ترافق والدها يف ) يوكوهاما(وكانت كاثي قد تقابلت مع هذا الشاب يف مدينة 
فرفضت أن  ،حد العبادة إال أن أسرته كانت من األسر اليابانية احملافظةإىل  رحلة عمل وأحبته

أحد إىل  وحىت تستطيع أن تتزوجه ذهبت :وإزاء ذلك. .تزوجه إال من إحدى الفتيات اليابانيات
يابانيات، فقام الطبيب جراحي التجميل وطلبت منه أن يغري مالمح وجهها حىت تبدوا كال

وبعد كل هذا رفضت األسرة  ،بتعريض أنفها وتغيري شكل حاجبيها حىت تصبح عيوا ضيقة
   .الزواج

  وماذا عن الذي عبدته من دون اهللا؟: قال األول
لجأت مرة أخرى فوتزوج من فتاة يابانية،  ،وتركها ،مل يعجبه وجهها اجلديد: قال الثاين

  .ة وجهها األمريكيجلراحة التجميل الستعاد
 ..إن هؤالء يتالعبون خبلق اهللا ..أرى أنك أجبت بنفسك على تساؤالتك: قال األول

ولَأُضلَّنهم ولَأُمنينهم ولَآمرنهم  :على لسان إبليس تعاىلوهؤالء هم أول من ينطبق عليه قوله 
هنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَياللَّه لْقنَّ خريغفَلَي م)١١٩:النساء (  

  .ملن غري خلق اهللا وهؤالء هم الذين ترتل عليهم اللعنات اليت أرسلها 
  لعنات على هؤالء؟ أأرسل رسول اهللا  ..لعنات: قال الثاين
والنامصات ، لعن اهللا الوامشات واملستومشات (:قوله  عأمل تسم ..أجل: قال األول

مسعت رسول : قال ابن مسعود ، وعن )واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا، اتواملتنمص
   ١)والوامشة إال من داء ، والواصلة، والواشرة، ى عن النامصة اهللا 

                                                
  .أمحد)  ١(
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  فما يدخل يف هذا الباب؟: قال الثاين
تغيري هيئة األعضاء أكثر العمليات اليت جتري يف حمال التجميل عندكم، ك: قال األول

   .إزالة الشحوم بعملية جراحيةو، شد التجاعيد، ويادة والنقصانبالز
  فما يف شد التجاعيد من احلرج؟: قال الثاين
لقد خلق اهللا لكل مرحلة من مراحل احلياة وصفا معينا ال جيوز تغيريه إال بإذن : قال األول

، عض خالياهالتجاعيد تظهر يف اجلسم نتيجة فقدان مرونة  اجللد، ووقف حيوية بو ..الشارع
فتظهر ، وتتعمق يف داخل اجللد، مث تتضاعف هذه الثنيات، ة على سطح البشرةففتبدو ثنيات خفي

  .التجاعيد
وتقف حيوية بعض اخلاليا ، قل مرونة اجللدتفالتجاعيد يف الشيخوخة تكون طبيعية حيث 

نبهات اإلسراف يف تعاطي اخلمور وامل: وتظهر يف الشباب نتيجة أسباب غري طبيعية منها
واألمراض العصبية ، واألمراض الباطنية اليت تؤثر على اجلهاز اهلضمي والبويل وأعضائه املختلفة

واألمراض اجللدية املختلفة مثل حب ، واألمراض النفسية الكثرية كاحلزن والكدر والتعب
ة وغري ومواد الزينة املصنوعة من املواد الكيماوي، واألرق وعدم النوم الكايف للجسم، الشباب
  .ذلك

وخلف األذن، ويستغرق إجراء العملية  سوعملية شد جتاعيد الوجه جتري داخل شعر الرأ
بل ، ونتيجة هذه العلمية ليست ائية، يكون الوجه فيها متورما بعض الشيءو، حوايل سبعة أيام

  .تعود التجاعيد بعد مخس سنوات
  فما هو وجه احلرمة فيما ذكرت؟: قال الثاين
وقد حتمل  ..وال جيوز لإلنسان أن يؤمل نفسه ..وهي مؤملة ..إن هذه عملية :قال األول

 ..وال جيوز اإلسراف ..وهي مكلفة ..وال جيوز لإلنسان أن يضر نفسه ..مضرة ال ندري حملها
  .وهي فوق ذلك جتعل اإلنسان عبدا جلسده منشغال به انشغاال خيرجه عن أداء وظيفته

  .ب بالطبعولكن اجلمال حمبو: قال الثاين
  .ال مجال التدليس والغرور ..اجلمال مبعناه الشامل: قال األول
  ؟ !..ولكن: قال الثاين
  أحتب جدتك؟: قال األول
وخيايل خيتزن هلا ذكريات  ..وأنا أمحل هلا حبا عظيما ..رمحة اهللاإىل ذهبت لقد : قال الثاين

  .رائعة
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  فكيف كانت؟: قال األول
ليها من اهليبة عوقد كان مخارها األبيض يضفي  ..وقارا وهيبة لقد كانت ممتلئة: قال الثاين

  .ما جيعلها مالكا من مالئكة اجلمال
  فهل كان بوجهها جتاعيد؟: قال األول
ممتلئة حنانا  سواقيبل كنت أراها  ..ولكين مل أكن أراها جتاعيد ..كثرية ..أجل: قال الثاين

  .ورمحة
شابة تزاحم زوجتك إىل  فحول وجهها ..عضهمأرأيت لو أن جدتك غرر ا ب: قال األول

  .مجاهلا
  .ال تشوه صورة جديت اجلميلة ..ال تقل هذا ..ال: قال الثاين
 ..كل مرحلة من مراحل احلياة مجاهلا اخلاص ا فقد جعل اهللا يف  ..أرأيت: قال األول

  .عذاباإننا لن نزيد أنفسنا إال  ..ومن العبث تغيري املراحل اليت خلقنا اهللا عليها
ولكن الشاب  ..فليس للشيخ وال للعجوز أن يغري خلق اهللا ..أنا مقتنع ذا: قال الثاين

  .والشابة
ومن اخلطأ الكبري أن نتصور اجلمال  ..لقد خلق اهللا لكل إنسان مجاله اخلاص به: قال األول

   ..فما يزين شخصا قد يشني آخر ..شيئا واحدا وصورة واحدة
  يف تقدير اجلمال؟ فلمن نرجع: قال الثاين
   .فاهللا الذي خلق اخللق هو الذي صورهم ..للبارئ املصور: قال األول
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  امتة اخل
 ..وال كيف التقيت مبعلمي معلم السالم، لست أدري كيف خرجت من مستشفى السالم

والذي مل يتحرك طرف منه ، فقد رأيت نفسي فجأة يف بييت وعلى فراشي الذي كنت أتكئ عليه
  .ايبطيلة فترة غي

أتدري ما أصل هذا املستشفى الذي رحلنا إليه يف هذا : وهو يبتسم، يل معلم السالمقال 
  ؟الدرس من دروس السالم

  .ولكين أخشى أن يكون سؤايل فضوال ..وكم أود أن أعرف؟ ..ال: قلت
خرجت مع قول اخلليل  ..أصل هذا املستشفى مؤسس على نفحة من نفحات اإلميان: قال
  إِذَا منيِ وفشي وفَه ترِض )ا، فسارعت بذرة لزهرة مجيلة ..)٨٠:الشعراء فتعلقت ،

  .فعبق من عطر نفحة اإلميان، وبذرة الزهرة هذا املستشفى
  ؟أزهرة هذا املستشفى الذي كنا فيه مل تنب كما يبىن البنيان: قلت
  .سانات املسلحة اليت تعرفوااعوامل السالم ال تعرف اخلر ..ال: قال
  .ولكنها آية يف احلسن واجلمال: قلت
  .بل أقل شيء يف الكون يفوق كل ما تعبدونه من عمران، إن أقل زهرة يف الكون: قال
  من سقى تلك الزهرة حىت منت هذا النمو العجيب؟: قلت
  .تلك االبتسامات العذبة اليت ترسلها أفواه أنات الصاحلني: قال
  ؟خلرباءفمن عمرها باألطباء والعلماء وا: قلت
  .أرجيها العطر هو بطاقة الدعوة اليت يرسلها هلم: قال
  وجواز السفر؟: قلت
  .إرادة السالم وحب السالم هو جوازهم: قال
   ..لعلي أدعو قومي لزيارا ..؟فأين توجد: قلت
   ..هي يف: قال
باهللا عليك  ـ يا معلم ـ ال تنطق مبكان وجودها، فإين أخاف أن يقتلعها قومي : قلت

أو أخاف أن متتد إليها أيديهم اآلمثة، فيحولوها أشواكا كشوك  ..ينوا ا قصور ملوكهمليز
أو أخاف على أهل تلك األرض اليت توجد فيها أن يغزوا يف عقر دارهم ليجلوا عن  ..السعدان
  .كما صار الذهب سبب تعاستنا ..فتصري زهرم سبب شقائهم ..أرضهم
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***  

فبت أسبح  ..وتقطعت أوصايل ..ارتعدت هلا فرائصي ..شديدة يف تلك الليلة أصابتين محى 
فتتداركها ابتساميت لتمأل صدري  ..كانت األنة تريد أن تفلت من لساين ..يف مياه آالمي

  .انشراحا
وظنوا االبتسامة اليت امتأل ا ثغري نوعا من املس الذي يصيب  ..عجب أهلي من حايل

  .فازداد شكهم ..ضحكت منهم ..ا آثار جنويناحملمومني، فسارعوا بالرقاة ليقتلعو
جاءين تلك الليلة أربعة رقاة ليقتلعوا االبتسامة اليت امتأل ا ثغري، أما األول فكان قارئا 
متقنا، وأما الثاين، فكان وسيطا ملهما، وأما الثالث، فقد كان حيمل ورقة وقلما ليكتب كل ما 

وال يسمح هلم مبزاولة عملهم ، يقبض األموال ويعدها يقال، وأما الرابع فكان مدير أعماهلم الذي
  .إال بعد امتالء جيوبه منها

بدأ القارئ يقرأ، فغمرين اخلشوع لقراءته، فأصابين ما يصيب اخلاشعني من انكسار، فصاح 
 ..فعاود القراءة، فأصابين ما أصابين أوال )أعد ما كنت تقرأ ..أعد ..أعد (:الوسيط يف القارئ

   )! ؟..إنه من جن، أعرفه ..نكسار خطري حصل لههذا ا: فقال
  ؟من أي اجلن أنت :والعصا يف يده، وهو يهم بضريب، مث سألين كما يسأل احملققون

وال أعلم أن أحدمها تزوج من ، أنا إنسي، أيب إنسي، وأمي إنسية ..لست من اجلن: قلت
  .قبائل اجلن
  أمل ختلقوا من نار؟ ..لونختادعون وحتتا ..أعرفكم معشر اجلن ..ال تتهرب: قال
  .ال إبليس ..جدي هو آدم ..أنا من طينة أبيكم آدم ..أنا خلقت من طني ..ال: قلت
ولكين أعرف الطريقة  ..ال تكفون عن االحتيال والكذب ..ما أكذبكم معشر اجلن: قال

  .اليت أتعامل ا معكم
فإن هذا اجلن ال خييفه  ..ائتوين بكأس من امللح اخلالص الذي حيرق الكبد :نادى يف أهلي

  .شيء كما خييفه امللح
  .فال تسقين ملحا ..أنا إنسي ..أتوسل إليك: صحت
  وإال فأنبئوين كيف خياف من امللح؟ ..هو جين ..أرأيتم: قال
  .ولكين أحبه يف الطعام ال يف املاء ..أنا ال أخافه: قلت
  .أن حتترق كبدكإىل  ستشرب منه: قال
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يغرغر يل منها بشدة ملحا خالصا مبلال ببعض املاء، وأهلي  دعا أصحابه، وأخذ الكأس
  .ينظرون متأسفني حلايل، وهلذه العفاريت اليت تسيمين العذاب

بعد أن شربت من ملحهم ما لو وزعته على أيام حيايت لفاقها صاح يف الراقي، وقد رأى 
  هل تقر من أنت، أم نتخذ وسيلة أخرى؟: مبلغ اجلهد الذي صرت إليه

  ما هي؟: قلت
  .ستنكسر على عنقك، هذه العصا: قال
   ..أنا إنسي ..ارمحوين: قلت

بل كل من رأيناهم ال  ..لقد رأينا كثريا من أمثالك ..أنت تتحدانا: ضحك اجلميع، وقالوا
  .فال ينبغي لذرية إبليس أن تغلب ذرية آدم ..ولكنا سنؤدبك كما أدبنا الكل ..خيتلفون عنك
   ..لست إال أنا ..واهللا ..ارمحوين :صحت

  .هاهو أخريا بدأ يعترف: ابتسموا، وقالوا
  .أنا هو أنا :لقد قلت لكم ..مب أعترف؟ :صحت
   ..فإذن أنت لن تسمع إال للعصا: قالوا

وال تترك  ..ولكين فوجئت بالعصا تنهال علي ..مل أكن أتصور أم سينفذون ديدهم
   ..أن فقدت وعييإىل  موضعا إال وتصيبه بآالمها

دما استفقت يف الصباح على آثار تلك اآلالم اليت خلفتها ابتساميت فوجئت بنفسي جبنب عن
والناس يدخلون يسلمون علي، ويباركون يل الشفاء والتخلص من اجلن ، أولئك الرقاة األربعة

  .الذي كان يستعمرين، وينحنون مقبلني أيدي الرقاة الذين كانوا جنود املعركة
بل كانوا على األقل سبعة  ..مل يكن جنيا واحدا: جلماهري اتمعةقال األول، وهو خياطب ا

  .أو مثانية
  .ال يستسلمون أبدا ..بل كانوا من العفاريت الطيارة ..ليتههم كانوا من اجلن: وقال الثاين
  .   بورك يف عصاك يا موسى ..لوال العصا ما استسلموا: وقال الثالث

وقد صورت عليها ، رقاة وكاتبهم جاءين جبريدةإال أن رابع ال، كنت حمتارا فيما حصل
  أعرف الناس مستشفى السالم؟: صوريت، وفيها أخبار ما حصل يل، فعجبت، وقلت له

وقد نلت اليوم مكافأة ، أنا صحفي أعمل ذه اجلريدة ..؟عن أي مستشفى تتحدث: قال
ن كان فقد استطعت أن أسجل كل ما دار بني م ..بسببك، وبسبب هذا السبق الصحفي

  .فأنت اآلن أشهر من نار على علم ..أبشر يا رجل ..يستعمرك من اجلن، وهؤالء الرقاة
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  .فادفع يل بعض ما صرف لك من مكافأة بسبيب أستعني به على بعض ما أصابين: قلت
  .بل أتيتك لتعطيين ..أنا مل آتك ألعطيك ..ال: قال
  ؟ما أعطيك: قلت
  .ومل يقسموا يل لقد قبض أصحايب أمواهلم من أهلك،: قال
  .إذن تركوين فقريا ..؟!أقبضوا أمواهلم من أهلي: قلت
لألسف مل يكن ألهلك من املال ما يكفي، فاقترضوا من اجلريان ما سدد بعض : قال

  .تكاليف الرقية
  وما فعلوا حىت يستحقوا كل هذا األجر؟: قلت، وقد امتألت انقباضا

  ؟ !تعمرين من اجلنم خلصوك من سبع مسأال تعلم يا رجل أ: قال
  ؟فما تطلب أنت: قلت
  .فإنه مل يقسم يل ..حقي من املال: قال
وذكرت أنك نلت  ..لقد ذكرت أنك مل خترج اجلن معهم؟ وما فعلت أنت: قلت
  .مكافأتك
  أال يكفي هذا لتنيلين أجري؟ ..ولكين نشرت صورتك وامسك: قال
  ؟ !اسم اجلن، مث تريد أن أعطيك أجراأقرنت امسي مع : قلت

  ؟ما الذي حيصل :الحظ بعضهم ما جري بيننا من نقاش، فقال
فقال احلكيم الذي أراد أن  ..فسبقين خيرب مبا حصل يل ..قعد يب املرض عن شرح ما حصل

  ! ؟..فلوالهم لكنت اآلن يف عوامل ..وال تكن خبيال ..أعطه حقه يا رجل: يصلح بيننا
تعلمته من دروس السالم لواجهته مبا يقضي  ولوال رمحة اهللا يل مبا ..كاد عقلي يفلت مين

لقد خدمتين خدمة لن أنساها لك، ولكين  ..صدقت: وقلت، على عمري وعمره، لكين سكنت
واسم  ،وهلذا سأجعل امسك ..فاملال عرض زائل، وهو أقل من أن يفي حبقك، لن أعطيك ماال

أليس  ..من نار على علم أشهرن هذه املهنة الشريفة هبل اسم كل من امت، أصحابك من الرقاة
  هذا عدال؟

انظروا حكمة  ..هذا هو العدل بعينه ..هذا هو العدل ..أجل :نطقت اجلماعة مكربين
  ! !الرجل بعد أن فارقته عفاريته

***  
ما : يف ذلك املساء، وبعد أن سكنت نفسي من هول ما أصابين جاءين معلم السالم، وقال 
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  ؟فعلت مع أنينك أمس
  ؟ذلكوكيف عرفت : قلت
  ؟ما أكثر نسيانك، أنا معك ال أفارقك، فخربين، ما فعلت أمس مع أنينك: قال
وأول مرة تتحول آهايت بسمات ، أول مرة أبتسم فيها من كل قليب، ابتسمت: قلت
  .ولكن أنت أدرى مبا أصابين بسببها ..وفرحة
 الناس فانشر هذه الرسالة بني، لقد تعلمت أول درس من دروس السالم ..ال عليك :قال
  .لينتفعوا ا
  .إذن يرمجوين: قلت
  ؟مل: قال
  أو يزعم أنه ملهم، فمن أنت حىت أتقي أذاهم؟، مدع للنبوة :يقولون: قلت
   )واعظ  (:قل هلم: قال
  ؟إمام أي مسجد أنت، أي واعظ: قلت
  .إمام مساجد القلوب :قال
  ؟وهل للقلوب مساجد: قلت
  .ليست املساجد إال يف القلوب: قال
  .ريد خرب معصوم ينبئ عنك ألتقي ما قد يرميين به قومي من احلجارةأ: قلت
إذا أراد اهللا تعاىل بعبد خريا جعل له واعظا من نفسه يأمره    (:اقرأ عليهم قوله : قال
  . فأنا ذلك الواعظ ١) وينهاه

  ؟احلديث ضعيف، فما عساي أقول هلم :فإن قالوا: قلت
  .م السالم إال السالمفإن ال يعل، هو السالم :قل هلم: قال
  .واملعىن ال يتجسم، السالم معىن :يقولون: قلت
لو كان احلياء رجال لكان رجال صاحلا، وإن الفحش من  (:فقد قال : قل هلم: قال

  ٢)الفجور، وإن الفجور يف النار، ولو كان الفحش رجال لكان رجال سوءا 
  .جودهنا تعين االفتراض، وال تعين الو )لو  (:سيقولون: قلت
يأيت القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به يف الدنيا تقدمه سورة  (:فقد قال : قل هلم: قال

                                                
  .الديلمي يف مسند الفردوس)  ١(
  .البيهقي يف الشعب عن عائشة) ٢(
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البقرة وآل عمران، يأتيان كأما غيايتان وبينهما شرق، أو كأما غمامتان سوداوان، أو كأما 
   ١)ظلتان من طري صواف جيادالن عن صاحبهما 

أتيتهم  وول، ولن يسلموا به، علم أم لن يقبلوا هذاأنا أ ..سيقولون ذلك يف اآلخرة: قلت
  .فاذكر هلم شيئا آخر ضمه عقوهلم، جبميع أحاديث الدنيا

   )اللمة  (:قل هلم هو: قال
  أي ملة؟ :قلت
فأما ملة الشيطان  ،إن للشيطان ملة بابن آدم وللملك ملة (:رسول اهللا أمل تسمع قول  :قال

فمن وجد ذلك فليعلم  ،أما ملة امللك فإيعاد باخلري وتصديق باحلقو ،فإيعاد بالشر وتكذيب باحلق
   ٢) خرى فليتعوذ باهللا من الشيطانومن وجد األ ،أنه من اهللا فليحمد اهللا

  فإن مل يفهموا ذلك؟: قلت
  .هو القرين :قل هلم: قال
  .ولكين لن ألقاك بعدها أبدا، سيفهمون: قلت
  ؟وملاذا ..كيف؟: فقال
وسأنال من اهلراوات ما نلته  ..ولعلهم يقومون حبرقك، الرقاةإىل  ونينألم سيحمل: قلت
  .ليلة أمس
ما منكم من أحد إال وقد  (:رسول اهللا مل أقصد قرين اجلن، بل قصدت قول . .ال: قال

وإياي إال أن اهللا أعانين عليه فأسلم  :وإياك قال :وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة قالوا
   ٣) ين إال خبريفال يأمر

  .هم ال يؤمنون إال بقرين اجلن: قلت
  .هو قرين صاحل من اجلن :فقل هلم، فإن أعجبهم ذلك: قال
  فبم أمسيها؟، لقد أمرتين بنشرها  ..ويستبشرون ..فسيقبلون هذا :قلت
  هل ابتسمت أمس ألنينك؟: قال
  .وهللا احلمد واملنة، ولك الشكر والفضل، أجل: قلت
   )سامة األنني ابت (فسمها : قال

                                                
  .ومسلم والترمذيأمحد )  ١(
  .عن ابن مسعودالترمذي والنسائي ابن حبان )  ٢(
  .ابن مسعودأمحد ومسلم )  ٣(



 ٣٧٤

كنوز  (ومل ألقه بعدها إال يف املدائن اليت دفنت فيها ، مث انصرف عين أو انصرفت عنه
   ١)الفقراء 
  
  
  
  

                                                
  .هو عنوان الرسالة التالية هلذه الرسالة)  ١(
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  هذه السلسلة

هذه السلسلة تتوجه للمتأملني الذين مـألت األمـراض   
نفوسهم يأسا وحسرة وأسفا، لتمألهم باألمـل يف اهللا، ويف  

  .شفاء اهللا، ويف عافية اهللا
هلم املشـعوذون  وهي ترد حبدة على األوهام اليت يسرا 

واخلرافيون الذين راحوا يعبثون بقدسية املصادر اإلسـالمية،  
  .. لريموها بالشعوذة واخلرافة 

وهي ترد مبثل تلك احلدة على ما ميارسه الطب احلديث 
من انتهاك حلرمة اجلسد البشري بأصناف املعاجلات الـيت ال  

  .تتناسب ـ يف أحوال كثرية ـ مع طبيعة جسد اإلنسان
ـ  بعد ذلك كله ـ مدرسة يف الثقافة الصـحية    وهي 

تيسر على العامي البسيط معرفة  املعارف الكـثرية املرتبطـة   
  .بعالج آالمه، من الناحية الشرعية، ومن الناحية العلمية

وقد صيغت بشكل روائي مبسط ملـيء باألحـداث   
املشوقة، لترسم البسمة بدل األنني، واألمل بـدل اليـأس،   

يف التنفـيس عـن    ع، لتحيي سـنته  والسالم بدل الصرا
  . املرضى، وملئهم بالبشارة

  :وهذه أجزاؤها
وهو خاص مبـا يسـمى بالطـب    : رقية الروح . ١

  .الروحاين
  .وهو خاص مبا يسمى بالطب الوقائي: رقية اجلسد. ٢
وهو خاص مبا يسمى بالطـب  : أدوية من السماء. ٣
  .النبوي
طـب  وهو خاص مبا يسمى بال: أدوية من األرض. ٤
  .البديل
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