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 مقدمة
ْنَّشروِرَّأنفسَناَّومْنَّإن َّالحمَدَّهلِلَّنحمدُهَّونستعينُهَّونستغفرُهَّونعوُذَّباهلِلَّم

َّهادَيَّلُه،َّوأشهُدَّسيِّئاِتَّأعمالَنا،َّمْنَّيهدِهَّاهللَّفاَلَّمضل َّلُهَّومْنَّيضلْلَّفاَلَّ
. َّاهللَّوحدُهَّاَلَّشريَكَّلُهَّوأشهُدَّأن َّمحم ًداَّعبدهََُّّورسولُهَّ  أن َّاَلَّإَلَهَّإال 

ََّوَأنُتمَّمُّْسِلُمونَّيَاََّأي َُّهاَّال ِذينَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َهََّحّقَّتُ َقاتِِهََّواَلَتُموَّ} ران:َّ]آلَّعم{ُتن َِّإال 

881].  
َهاََّوْوَجَهاَّويَاََّأي َُّهاَّالن اُسَّات  ُقواَّرَب ُكُمَّال ِذيََّخَلَقُكمَّمِّنَّن  ْفٍسَّو َّ} َّاِحَدٍ ََّوَخَلَقَِّمن ْ

ُهَما َِّمن ْ َهَََّّساَءُلونَِّبِهََّواأْلَْرَحاَمَِّإن َّالل َّرَِجااًلََّكِثيًراَّو ِنَساًءَّو ات  ُقواَّالل َهَّال ِذيَّتََََّّبث 
َّ.[8]النساء:َّ{َكاَنََّعَلْيُكمَّرَِقيًبا  

ُيْصِلْحََّلُكْمََّأْعَماَلُكمََّّ*يَاَأي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َهََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًداَّ}
ِِيًما{]الأحزاب:98ََّّ–َّ َويَ ْغفَِّْرَلُكمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِّطِعَّالل َهََّوَرُسوَلُهَّفَ َقْدَّفََّاَوَّفَ ْووًاََّع

.]98 

َّ، أم اَّبعُد:َّفإن َّأصدَقَّالحديِثَّكتاُبَّاهلِلَّتعاَلى،َّوخيُرَّالهديََّّهدُيَّمحم ٍدَّ
َّاألموِرَّمحدثاتَها،َّوكل َّمحدثٍةَّبدعٍة،َّوكل َّبدعٍةَّضاللٍة،َّوَّ ضاللٍةَِّفيََّّكل َّوشرُّ

 الن اِر.
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 وبعد:
قدَّجعلتهَّمكمِّالَّفهذاَُّكتيٌِّبَّصغيرَّيحكيَّتاريخَّالتدليكَّوأنواعهَّوفوائده،َّوَّ

اَّكتابَّ"فيَّكلَّلمجموعتيَّفيَّالطبَّالبديلَّوالتيَّتحتويَّعلىَّعد  َّكتبَّمنه
علمََّّبيتَّراق"َّوهوَّكتابَّفيَّعلمَّالرقيةَّوالحجامة،َّوكتابَّ"المفردَّفي

ليةَّفيَّعلمَّالتشخيص،َّوكتابَّ"الخطواتَّاألو َّالتشخيص"َّوهوَّكتابَّفيَّ
ابَّاألعشابَّالطبية،َّالجزءَّاألو ل"َّوهوَّكتابَّفيَّعلمَّاألعشاب،َّوكت
َّوغيرها،َّية،"الزيوتَّالعطريةَّعالجَّوجمال"َّوهوَّكتابَّفيَّعلمَّالزيوتَّالطبيع

التدليكَّكماَّأنِّيَّختمتَّهذاَّالكتابَّبمبحثَّفي:َّ"أحكامَّوضوابطَّالعالجَّب
لَّالمعالجَّفيَّيُرجىَّقراءتهَّوضبطَّماَّفيهَّكيَّالَّيتساهَّفيَّالفقهَّاإلسالمي"

العملَّهذاََّّوأسألَّاهللَّتعالىَّأنَّيجعلاألمرَّفيقعَّفيَّالحرامَّأوَّالمكروه،َّهذاَّ
َّوأنَّينفعنيَّبهَّوالمسلمينَّيومَّالَّينفعَّمَّ،خالصاَّلوجههَّالكريم الَّوالَّبنونَّإال 

ىَّسلمين،َّوصل َّلناَّولوالديناَّومشايخناَّوالمَّيغفرَّمنَّأتىَّاهللَّبقلبَّسليم،َّوأن
َّا لعالمين.اهللَّعلىَّنبيناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلمَّوالحمدَّهللَّربِّ  

 
 وكتب

إبراهيمَّالنقيليَّعصامَّالدينالدكتورَّ  
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 التدليكَّلغة:
 مصدرََّدل كَّ

.دَلَكََّيدُلك،ََّدْلًكا،َّفهوَّداِلك،َّوالمفعولََّمْدلوكوَّ  
 َتْدِليُكََّأْعَضاِءَّالِجْسِم:ََّدْلُكَهاََّوفَ رُْكَهاَّبِالَيِدَِّلتَ ْلِييِنَّالَعَضاَلتَّ)8(.

 التدليكَّاصطالحا:
اتَّالتدليكَّقَّتقنيُتطب َّ،َّوَّالتدليك:َّهوَّمعالجةَّاألنسجةَّالرخو َّفيَّالجسد

َّعموًماَّباستخدامَّاأليديَّأوَّاألصابعَّأوَّالمرافقَّأوَّالركبَّأوَّالسواعد
 واألقدامَّأوَّبجهاو.َّ

رفَّكانَّيُع،َّوَّهاديهدفَّالتدليكَّعموًماَّإلىَّعالجَّاأللمَّالجسديَّأوَّاإلج
عالجَّاعُترفَّبموََّّالشخصَّالمتدربَّمهنًياَّعلىَّالتدليكَّباسمَّالمدلك،

دربواَّباحترافيةَّالتدليكَّفيَّالوالياتَّالمتحد َّمسًمىَّوظيفيًّاَّألولئكَّالذينَّت
.َّعلىَّالتدليك  

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(َّمعجمَّالمعاني.8)  
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 تاريخَّالتدليك:
نيينَّعالجَّموجودَّمنذَّآالَّفَّالسنينَّعندَّالفراعنةَّوالصنيهوَّالتدليكَّ

عملونَّالتدليكَّوغيرهم،َّفقدَّأثبتتَّمنحوتاتَّمنَّعصرَّالفراعنةَّأنهمَّكانوَّيست
يديَّوقدميََّّلالسترخاءَّوغيرهَّومنَّذلكَّمنحوتةَّوجدَّفيهاَّرجلَّيقومَّبتدليك

ني.تؤذنيَّسأقومَّبعمليَّوبعدهاَّستشكرََّّرجلَّآخرَّوكتبَّتحتها:َّال  

 
رقَّنهَّليسَّمنَّطأنتشارهَّإالَّاومنَّذلكَّالمساجَّالتايلنديَّفبالرغمَّمنَّ

 المساجَّالجديد َّفىَّالعالم.َّ
،َّوكانَّواحدًا1488َّفإذاَّبحثناَّفيَّتاريخَّهذاَّالمساجَّنجدَّأنهَّاستخدمَّقبلَّ

.فروعَّتضمنهاَّالطبَّالتايلنديَّالقديم6َّمنَّ   
طرقََّّكتشافاَّباغَّهوَّصاحبَّالفضلَّاألولَّفىَّالطبيبَّشيفاغوَّكومارَّوَّ

اصَّكانَّالمدلكَّالخوقدَّجاءَّمنَّشمالَّالهندَّوََّّ،المساجَّالتايالنديَّالقديمة
.للملك  
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التدليك:َّأنواع  
:نوعانللتدليكَّ  

.االسترخائي(َّالتدليك8َّ  
.العالجيَّ(َّالتدليك1  

علمَّأنَّوماَّيهمناَّفيَّهذاَّالكتابَّهوَّالتدليكَّاالسترخائي،َّولكنَّيجبَّال
وَّيعدَُّّأيضاَّفهَّ،منَّأنواعهَّتقويمَّالفقراتَّوغيرَّذلكَّالذيَّكَّالعالجيالتدلي

اَّعالجيًّاَّفيَّبعضَّتدليكاَّاسترخائيًّا،َّوكذلكَّالتدليكَّاالسترخائيَّيعدَُّّتدليك
تىَّآالمَّترخائيَّيعالجَّآالمَّاألقدامَّوالضهرَّوحساألحيان،َّألن َّالتدليكَّاال

لنوعينَّكَّفكالَّالذلَّالر أسَّبلَّيوجدَّطرقَّتدليكَّتساعدَّعلىَّالتنحيف،
َّأن َّالتدليكَّ َّالعالجيَّيحتاجَّأكثرَّدراسةَّوعلم kinésithéمتقاربان،َّإال 

 وصاحبهَّيسمى:
 أيَّاختصاصيَّفيَّالعالجَّالطبيعي.

masseur"َّأيَّمدلِّك. "وأم اَّالتدليكَّاالسترخائيَّفصاحبهَّيسمى:  
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 التدليكَّاالسترخائي
:االسترخائيَّالتدليكَّأقسام  

Swedish Massage َّتدليكَّالسويدي(َّال8   

    
تبرَّهذاَّولكنَّيعَّنوعَّمنَّالمساجَّبأنَّمنشأهَّالسويد،قدَّيوحيَّلكَّاسمَّهذاَّال

 أحدَّالمفاهيمَّالخاطئةَّاألكثرَّشيوعاَّحولَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك.
لبعضَّيعزوهاَّفيَّالواقعَّهناكَّبعضَّااللتباسَّحولَّمنَّاخترعَّهذهَّالطريقة،َّفا

ويدي"َّبيرَّالمساجَّالسَّل "أبيَّميزغر،َّفيماَّينسبهاَّالبعضَّللهولنديَّجورج
 هنريكَّلينغ.

مماَّالَّشكََّّوبغضَّالنِرَّعنَّااللتباسَّالمحيطَّبأصلَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك،
فيهَّأنهَّالمساجَّاألكثرَّطلباَّفيَّالعديدَّمنَّالمنتجعاتَّوالعياداتَّحولَّ

 العالم)8(.
قينَّلمعالجةَّينطويَّالنوعَّالسويديَّعلىَّاستخدامَّالذراعينَّواليدينَّأوَّالمرفوَّ

َّةَّوالجسديّة،لتحسينَّالصّحةَّالعقليبقاتَّالسطحّيةَّمنَّالعضالت،َّوذلكَّالط
نيَّومنَّفوائدهَّتنشيطَّالدور َّالدمويّة،َّوالمساهمةَّفيَّاالسترخاءَّالذه

ركة.والبدني،َّوتخفيفَّالضغطَّوتوّترَّالعضالتَّوتحسينَّنطاقَّالح  
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 فوائدَّالمساجَّالسويدي:
:(َّيوفرَّالمساجَّالسويديَّاالسترخاءَّالعامَّللجسم8   

رَّالمساجَّبينماَّيوفَّ،يوفرَّأيَّنوعَّمنَّأنواعَّالمساجَّبعضَّاالسترخاءَّللجسم
يَّمعَّ،َّحيثَّيتمَّالمساجَّالسويدويديَّخاصةَّاالسترخاءَّالعامَّللجسمالس

عضالتَّاَّيساعدَّعليَّتقليلَّتوترَّالمجموعاتَّمنَّالعضالتَّالرئيسيةَّمم َّ
اتَّويزيدَّمنَّقو َّالعضالتَّويمنعَّإجهادَّالعضالتَّويُقللَّمنَّالتشنج

عَّشاقَّ،َّوقدَّيكونَّالمساجَّالسويديَّمفيدًاَّجدًاَّفيَّنهايةَّأسبوَّتلعضالا
   ومرهق.

:(َّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّتحسينَّالدور َّالدمويةَّفيَّالجسم1   
حدَّمنَّوالَّ،يساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّوياد َّمستويَّاألكسجينَّفيَّالدم

مويةَّفيَّفيَّاألطرافَّوتحفيزَّالدور َّالدَّالعضلية،َّوالحدَّمنَّالتورمَّالسموم
اليةَّكلماَّواداتَّفعََّّوكلماَّكانَّالدمَّيتدفقَّعبرَّاألوعيةَّالدمويةَّ،الجسم

.وظائفَّالجسم    
(َّيعملَّالمساجَّالسويديَّعليَّتقويةَّالجهاوَّالمناعيَّفيَّالجسم:3  

يَّفيَّمنَّقدر َّالجهاوَّالمناعيُمكنَّأنَّيُقللَّاإلجهادَّواإلرهاقَّبشكلَّكبيرَّ
هاوَّمَّعليَّتعزيزَّالج،َّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّأساسَّمنتِالجسم

طبيعيةَّالمناعيَّفيَّالجسمَّحيثَّأنهَّيساعدَّعليَّتحفيزَّمقاومةَّالجسمَّال
التركيزََّّللعدويَّوالحدَّمنَّمستوياتَّالتوترَّالعصبيَّوتعزيزَّالقدر َّعلي

 واإلدراكَّالمعرفي.
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(6 فوائدَّالمساجَّالسويديَّفيَّتحسينَّالصحةَّالعقلية:  
عقليةَّتحسينَّالصحةَّالَّعليقدَّيساعدََّّ،إنَّالمساجَّالسويديَّمثلَّاليوغا

يَّوُيخففَّمنَّ،َّكماَّأنهَّيمنعَّالتهيجَّويكافحَّالتوترَّوالضغطَّالعصبالُكلية
.القلقَّويساعدَّعليَّالحدَّمنَّالشعورَّباالكتئاب   

،َّرَّباألرقومَّومنعَّالشعوَّتحسينَّنوعيةَّالنَّعلىكماَّيساعدَّالمساجَّالسويديَّ
نونَّمنَّايعوبالتاليَّفإنَّالمساجَّالسويديَّهوَّخيارَّجيدَّلألشخاصَّالذينَّ

يديَّمنَّمستوىَّ"هرمونَّ،َّيُعزوَّالمساجَّالسوَّالتعبَّواإلرهاقَّالمزمن
فيََّّ"نهرمونَّاإلندروفي"(َّوالسيرتونين"،َّوهوَّماَّيسمىَّب َّ)هرمونَّالسعاد 

.الجسمَّمماَُّيحسنَّمنَّالمزاجَّويُعزوَّمنَّالشعورَّبالسعاد    
:سرعةَّالشفاءَّمنَّاإلصاباتَّواألمراضَّعلىفوائدَّالمساجَّالسويديَّ(4َّ   

علىََّّالسويديَّيساعدكَّالمساجَّفسوفنتَّتعانيَّمنَّأيَّمرضَّعضليَّإذاَّك
ىَّعل،َّولكنَّلنَّيساعدكَّالمساجَّالسويديَّأنَّتشعرَّبأنكَّبصحةَّجيد 

بلَّأنهََّّمراضَّالكليَّأوَّالنزيفَّأوَّالسرطانالشفاءَّمنَّاألمراضَّالخطير َّمثلَّأ
.منَّاإلصاباتَّالخفيفةَّوبعضَّاألمراضَّالمعينةَّأنَّيعالجكيُمكنهَّ   

:السويديَّفيَّتحسينَّملمسَّوشكلَّالجلدفوائدَّالمساجَّ  4)  
ةَّويزيدَّمنَّتعزيزَّوتحفيزَّالدور َّالدمويَّعلىيساعدَّأنَّالمساجَّالسويديَّبماَّ

لبشر َّمماَّسينَّلونَّافإنهَّبالتاليَّيساعدَّعليَّتحَّ،تدفقَّالدمَّفيَّالجسم
جلدَّويمنعَّوياد َّنعومةَّوترطيبَّالَّعلىكماَّأنهَّيساعدَََّّّ،كثرَّتوهجاًَّيجعلهاَّأ

،َّولكنَّوخةَّالمبكر َّمثلَّالتجاعيدَّوالخطوطَّالدقيقةظهورَّعالماتَّالشيخ



 التدليك عالج واسترخاء
17 

اجَّيجبَّأنَّتتأكدَّمنَّشربَّكوبَّمنَّالماءَّبعدَّالخضوعَّلجلسةَّمنَّالمس
.السويدي   

السمومَّوََّّسوءَّالتغذيةَّمخل فاتيحفزَّالمساجَّالسويديَّمنَّعمليةَّطردَّ(9َّ
:خارجَّالجسم  

يعملَّإنهَُّيحفزَّالمساجَّالسويديَّمنَّالدور َّالدمويةَّفيَّالجسمَّوبالتاليَّف
التَّالذيَّيتراكمَّفيَّالعضَّ"حمضَّالالكتيكَّوحمضَّاليوريك"عليَّطردَّ

.بسببَّاإلفراطَّفيَّاالستخدام    
:ئيةفوائدَّالمساجَّالسويديَّعليَّمدَّعضالتَّالجسمَّبالعناصرَّالغذا(0َّ  

ومةَّلهاَّمنَّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّمدَّالعضالتَّبالعناصرَّالغذائيةَّالال
در َّعلىَّ،َّأيَّأن َّالمساجَّالسويديَّلهَّالقخاللَّوياد َّوتحفيزَّالدور َّالدموية
 مدَّالعضالتَّبالغذاءَّالالومَّلها.َّ

:النشاطةَّوَّيساعدَّالمساجَّالسويديَّوياد َّالشعورَّبالطاق(7َّ   
نَّالتيَّإنَّتحفيزَّالدور َّالدمويةَّفيَّالجسمَّيؤديَّإليَّوياد َّكميةَّاألكسجي

.نشاطيتمَّتوصليهاَّعبرَّالجسمَّمماَّيؤديَّإليَّوياد َّالشعورَّبالطاقةَّوال  
:فوائدَّالمساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّآالمَّالصداع(88َّ   

وترَّوالضغطَّبالتَّالشعورأوَّالنصفيَّنتيجةََّّالكليَّيصابَّاإلنسانَّبالصداع
فيساعد،َّالعصبيَّأوَّضعفَّفيَّالدور َّالدموية  

لعصبيَّالمساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّالشعورَّبالتوترَّوالضغطَّاَّ
.سنَّمنَّالدور َّالدمويةالمصاحبَّللصداعَّالناتجَّعنَّالتوترَّويح  
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:المساجَّالسويديَّيعملَّعليَّوياد َّمرونةَّالعضالت(88َّ   
لَّوالتقليلَّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّإطالةَّوراحةَّالعضالتَّوفتحَّالمفاص

.مرونةمنَّالتورمَّوبالتاليَُّيخففَّمنَّالحركةَّواألداءَّالبدنيَّويزيدَّمنَّال  
 

:المساجَّالسويديَّيحسينَّوضعَّالجسمَّالخاطئ(81َّ   
الخاطئََّّتِهرَّالعديدَّمنَّأعراضَّألمَّالمفاصلَّوالعضالتَّنتيجةَّللوضعَّقد

فتراتَّبسببَّاإلجهادَّالمتكررَّواإلثقالَّعليَّعضالتَّالجسمَّأوَّالجلوسَّل
يَّالمساجَّالسويديَّعلَّفيساعد،َّطويلةَّفيَّأوضاعَّخاطئةَّأوَّاإلصابة

والوضعياتََّّالتخفيفَّمنَّالضغطَّالعضليَّالناتجَّعنَّعدمَّتواونَّوضعَّالجسم
.الخاطئة    

:فوائدَّالمساجَّالسويديَّفيَّالتخفيفَّمنَّاأللم(83َّ   
وَّمثاليَّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّالحدَّمنَّاأللمَّالجسديَّوالعاطفيَّفه

نَّاألفضلَّ،َّوهذاَّهوَّالسببَّفيَّأنهَّممنَّاآلالملتخفيفَّالجسمَّوالروحَّتماماَّ
المستمر ََّّلألشخاصَّالرياضيينَّوالرياضيينَّالذينَّيعانونَّمنَّآالمَّالعضالت

.ِاملعبَّرياضتهمَّالخضوعَّلجلساتَّمنَّالمساجَّالسويديَّبانتَّأثناء   
جسمَّمثلَّيساعدَّالعالجَّبالمساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّآالمَّمناطقَّال

خفيفَّ،َّكماَّيُمكنَّأيضاَّتنطقةَّالكاحلَّأوَّمنطقةَّأسفلَّالِهرالساقينَّأوَّم
جَّاأللمَّالمزمنَّفيَّأيَّجزءَّمنَّالجسمََّّعنَّطريقَّالخضوعَّلجلساتَّالعال

.السويديَّبالمساج   
َّوأخيراَّيجبَّالعلمَّأنَّالماساجَّالسويديَّهوَّأشهرَّأنواعَّالماساجَّعلى

 اإلطالق.
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:التقنياتَّالخمسَّاألساسيةَّالمستخدمةَّفيَّالمساجَّالسويدي  

التدليكََّّهناكَّخمسَّتقنياتَّأساسيةَّللتدليكَُّتستخدمَّفيَّجميعَّجلسات
:السويديَّوهي  

يتَّعلىَّىَّتوويعَّالزَّأوَّتوويعي،َّبمعنَّاالنزالقَّ)تدليكَّطويلَّانزالقي(8َّ
َّ.(الجسم  

 
 

َّ.العجنَّ)عجنَّالعضالت((1َّ  
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َّ(.باإلبهامينَّاالحتكاكَّ)حركاتَّفركَّدائرية(3َّ  

 
 

َّ.(ضرباَّخفيفاَّأيَّضربَّالعضالتَّباألصابعالنقرَّالمنتِمَّ)(6َّ  

 
 

(.اآللةويكونَّباأليديَّأوَّبَّاالهتزاوَّ)تحريكَّبعضَّالعضالتَّبسرعة(4َّ  
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لتيَّسيتمَّعَّأنواعَّالتدليكَّاأنَّيكونَّفيَّجميَّكنيُمومنَّأنواعَّالتدليكَّالذيَّ
َّبذاته، النعكاسي"َّ"الت دليكَّا َّماَُّيسم ىَّبَّذكرها،َّويمكنَّأنَّيكونَّمستقالًّ    

reflexologie 
.مستقلَّبابَّوسيأتيَّذكرهَّفي  

 
 

،َّدلكهَّيمكنَّضبطَّقو َّالضغطَّحسبَّرغبتَّالموعلىَّالرغمَّمنَّأن ََّّكذلك
تخدمةَّمَّلمساٍتَّأخفَّمنَّتلكَّالمسفإن َّالتدليكَّالسويديَّعموماَّيستخد

تمددَّوالعالجَّ،َّوغالباَّماَّيقترنَّببعضَّتمارينَّالفيَّجلساتَّالتدليكَّاألخرى
 العطريَّاللطيف.

وهنالكَّنوعَّسادس،َّوهوَّمطلوبَّأيضاَّويمكنَّأنَّنقولَّأن هَّمنَّجنسَّ
 التدليكَّالسويدي،َّوهو:
:التدليكَّالعميقَّلألنسجة  
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العضالتََّّالتدليكَّيتعمقَّفيَّطبقاتكماَّيوحيَّاسمه،َّفإن َّهذاَّالنوعَّمنَّوَّ
 واألنسجةَّالضامةَّ)التيَّتُعرفَّأيضاَّباسمَّاللِّفافة(.

سَّنوعَّالعالجَّةَّليوتستطيعَّأنَّتستنتجَّببساطةَّبأنَّالتدليكَّالعميقَّلألنسج
د  ،َّوبعضَّالذيَّقدَّتنامَّخاللهَّمثلَّالتدليكَّالسويدي،َّألنَّفيهَّبعضَّالش

راحةَّكبير .َّتخلفهاأللمَّالل ذيذَّالذيَّ  
ميقَّىَّالرغمَّمنَّأن َّبعضَّاألساليبَّالمستخدمةَّأثناءَّالتدليكَّالععلوَّ

َّفيهَّركاتلألنسجةَّتشبهَّتلكَّالموجود َّفيَّالتدليكَّالسويدي،َّإالَّأن َّالح
علىَّالمناطقََّّتكونَّأبطأَّبشكلَّعام،َّويكونَّالضغطَّأقوىَّقلياًلَّوأكثرَّتركيزاًَّ

اَّمنَّاالسترخاءَّيرَّلذلكَّلنَّتجدَّكثَّعرَّفيهاَّبالتوترَّالمزمنَّأوَّاأللم،التيَّقدَّتش
 فيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك،َّولكنَّلهَّفوائدَّعد  َّفيَّالعالج.

ديرَّالعالجَّالطبيعيَّوالم،َّطبيبَّ"كيلينَّسكانتلبيري"يقولَّكماَّوَّ
:التنفيذي Fit Club NY  لعياد 

هوَّمفيدَّنستخدمَّالتدليكَّأوَّالعالجَّاليدويَّللعديدَّمنَّإصاباتَّالعِام،َّوَّ
.هرواالنزالقَّالغضروفي،َّوآالمَّالِجدًاَّلعالجَّمشاكلَّمثلَّآالمَّالرقبةَّ  

ابعهَّوساعديهَّحيثَّيستخدمَّمعالجَّالتدليكَّيديهَّوأطرافَّأصابعهَّومفاصلَّأص
سجة.للوصولَّإلىَّتلكَّالطبقاتَّالعميقةَّمنَّالعضالتَّواألنَّ،ومرفقيه  
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Lomi Lomi َّلوميَّ(َّتدليكَّلومي1  

 
عدين،َّينَّوالساُتستخدمَّفيهَّحركاتَّاليدَّحيثَّ،تقليدي ََّّأسلوبَّتدليكََّّهووَّ
السموم،ََّّيساهمَّفيَّتحسينَّالدور َّالدمويّةَّواللمفاوية،َّوالقضاءَّعلىهذاَّوَّ

 وتخفيفَّتشّنجَّالعضالت،َّوتخفيفَّوياد َّالتمثيلَّالغذائي)8(.
تر َّطويلةَّذيَّتتّمَّممارستهَّمنذَّفوميَّلوميَّهو:َّنوعَّمنَّالّتدليكَّاللماساجَّوَّ

 فلسفةhunaَّفيَّطّبَّهاواي،َّوهوَّطريقةَّشفاءَّقديمةَّمتجّذر َّفيَّ.
دَّوالّروح.َّوترتكزَّهذهَّالفلسفةَّعلىَّتحقيقَّاالنسجامَّبينَّالعقلَّوالجس  

ّدمويّةَّوتعزيزَّويوّفرَّتدليكَّ"لوميَّلومي"،َّجنًباَّإلىَّجنبَّمعَّتحسينَّالّدور َّال
الخوفَّوالقلقََّّاالسترخاء،َّالعديدَّمنَّالفوائدَّالّروحّيةَّوالعاطفّيةَّمثلَّتخفيف

 وغيرهاَّمنَّالمشاعرَّالّسلبّية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تحدَّالسكرياتَّ(َّالتمثيلَّالغذائيَّأوَّالمسمىَّب َّاأليض،َّهو:َّعملي ةَُّيحوِّلَّبهاَّالطعامَّإلىَّطاقة،َّوكيفيةَّذلك،َّأنَّت8)
 الموجود َّفيَّالطعامَّوالشرابَّمعَّاألكسيجين،َّإلطالقَّالط اقةَّالتيَّيحتاجَّلهاَّالجسمَّألداءَّوظائفه.
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بيعّيَّللطّاقةَّدادَّالّتدّفقَّالطَّّواحدَّمنَّأهدافَّتدليكَّ"لوميَّلومي"َّفيَّإوالةَّانسَّنَّمَّكَّْويََّ
 فيَّالجسم.

دادَّالطّاقةَّيساهمَّوكماَّهوَّالحالَّفيَّالّطّبَّالّصينّيَّالّتقليدّي،َّيعتقدَّالعلماءَّأّنَّانس
 فيَّإحداثَّمشاكلَّالّصّحةَّالبدنّيةَّوالعاطفّيةَّوالعقلّية.

ال .َّعادٍ َّللصَّّويُعتبرَّ"لوميَّلومي"َّأحدَّأشكالَّالّتدليكَّالّروحّي،َّوهوَّانطالقَّبدايًةَّك  
َّه.ويحّققَّهذاَّالّتدليكَّاّتصااًلَّأكبرَّمعَّالعالمَّالّروحّيَّكهدفَّرئيسّيَّل  

حسبَّوعلىَّالّرغمَّمنَّأّنَّالممارسينَّيستخدمونَّمجموعةَّمتنّوعةَّمنَّالّتقنّياتَّب
حركاتَّاحتياجاتَّالمرء،َّينطويَّهذاَّالّنوعَّمنَّالّتدليكَّعادً َّعلىَّاإليقاعّيةَّوال

 المتدفّقة.َّ
والّشفاءَّمنََّّخدمَّ"لوميَّلومي"َّالّتأّمل،َّوتمارينَّالّتنّفس،وفيَّبعضَّاألحيان،َّيست

 خاللَّالعالجاتَّالعشبّية.
َّلد ينَّاإلسالمَّفيَّوكلَُّّماَّسبقَّالَّأصلَّلهَّوالَّدليلَّعليهَّوالَّصح ةَّفيَّأمرهَّوالَّيمتُّ

َّمحضَّفلسفةَّمنبثقةَّمنَّفراغَّروحي،َّإذَّلم َّكانتَّح ياتهمَّبالَّشيء،َّوهوَّليسَّإال 
ذَّفوائدَّهذاَّلهمَّطرقاَّوعباداتَّالَّأصلَّلها،َّولكن ناَّنأخدينَّصحيح،َّاستنتجتَّعقوَّ

عَّمنَّالتدليكَّمنَّجوانبهَّالصحي ة،َّونتركَّالباقي.النوَّ  
أّنَّالعالجََّّبعضَّاألدلّةَّإلىَّفتشير،َّالصحيةأّماَّبالّنسبةَّإلىَّفوائدَّ"لوميَّلومي"

ذينَّلالحركةَّوالحّدَّمنَّألمَّاألشخاصَّابالّتدليكَّقدَّيساعدَّعلىَّتحسينَّنطاقَّ
ِّهرَّوعرقَّالّنسايعانونَّ .منَّآالمَّأسفلَّال  

لَّمنتِمَّقدَّباإلضافةَّإلىَّذلك،َّتشيرَّبعضَّالّدراساتَّإلىَّأّنَّالّتدليكَّبشك
المصابينََّّتعزيزَّأداءَّاألشخاصوَّيساعدَّعلىَّتخفيضَّضغطَّالّدمَّفيَّالعنق،

مساعد َّوَّاع،َّالّناسَّالمعر ضينَّللّصدعندَّبالتهابَّالمفاصل،َّتخفيفَّاأللمَّ
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األشخاصَّالذينَّيعانونَّمنَّمتالومةَّالّنفقَّالّرسغيَّ)8(،َّوكذلكَّتخفيفَّأعراضَّ
.أمراضَّالّصّحةَّالعقلّيةَّمثلَّاالكتئابَّوالقلق  

 
 

انَّأوَّيعانونَّمنَّأمراضَّمثلَّالّسرطَّولكنَّهناكَّقلقَّحيالَّاألشخاصَّالذين
قدَّيكونََّّومكث ف،َّألنّهَّاضطراباتَّالّنزيف،َّعندماَّيخضعونَّلتدليكَّقويَّ

َّ"المساجَّالسويديَّالتقليوالَُّيساعدهمَّفيَّهذهَّالحاَّمضرًّا، دي"َّومعهَّلَّإال 
ي،َّوهوَّ"المساجَّاالنعكاسي"َّالذيَّسيأتيَّذكره،َّوإنَّلزمَّالماساجَّاللوميَّلوم

.فيَّذلكَّالطبيباستشار ََّّغيرَّالوم،َّفيجب  
دليكَّأشكالَّالعالجَّبالّتدليك،َّإلىَّجانبَّ"لوميَّلومي"،َّمثلَّتَّوتتعد د

لَّالمزمنةَّكآالمَّأسفاألنسجةَّالعميقةَّللمساعد َّفيَّعالجَّحاالتَّاأللمَّ
ِّهر ساعدَّعلىَّتعزيزَّذيَّيالّتدليكَّالّتايلندّيَّالوَّ،َّالذيَّتحدثناَّعنهَّسابقاَّال

يَّعالجَّالقلقَّاالنتعاشَّبعدَّالّسكتةَّالّدماغّية،َّوالّتدليكَّالعطرّيَّالمساهمَّف
.واالكتئاب  

طاقَّواسع،َّأخيًرا،َّتجدرَّاإلشار َّإلىَّأّنَّتدليكَّ"لوميَّلومي"َّالَّينتشرَّعلىَّن
 وهوَّمتوفَّّرَّفيَّبعضَّالمنتجعاتَّالّصّحّيةَّالمتخّصصة)1()3(.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

طقةَّالمعصمعنَّأربطةَّوأوتارَّوعِامَّموجود َّفيَّمنَّ(َّمتالومةَّالنفقَّالرسغي:َّفيَّالبدايةَّالنفقَّالرسغيَّهوَّعبار 8)  
ةَّوالجهةَّالوسطىَّمنَّتحتويَّهذهَّالمنطقةَّعلىَّالعصبَّالوسطيَّالذيَّيقومَّبوظيفةَّحسيةَّتتمثلَّبامدادَّاإلبهامَّوالسباب

 البنصرَّباإلحساس،َّكماَّأنهَّيقومَّبإعطاءَّإشاراتَّلتحريكَّالعضالت
نتجَّعنهَّاعتاللَّهذاَّلعصبَّالمتوسطَّفيَّالنفقَّالرسغي،َّوالذيَّيمتالومةَّالنفقَّالرسغيَّهيَّحالةَّطبيةَّتنتجَّعنَّضغطَّا

 العصب.
بتصرف.َّ–(َّمجلةَّجميلتي1َّ)  

.http://www.amalady.com/ (3) َّ 

 
 

http://www.amalady.com/(3)
http://www.amalady.com/(3)
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Hot Stone Massage (َّالتدليكَّبالحجار َّالساخنة3ََّّ  

 
 

جار َّعَّطبقاتَّمنَّحّمَّوضحيثَّيتَّ،لطيفَّجداَّمنَّالتدليكَّوهذاَّالنوع
،َّساخنةَّعلىَّاألجزاءَّالرئيسيةَّمنَّالجسمَّوعلىَّطولَّالعمودَّالفقري

بالدفءَّوالطمأنينةَّواالسترخاء،َّوالر احة.َّاشعورَّفيصاحبَّذلكَّ  
القرنََّّمننَّالتسعيَّالسنواتوائلَّأانتشرَّاستخدامَّهذاَّالنوعَّمنَّالمساجَّفيَّوَّ

كنَّبإضافةَّولَّيعتمدَّعلىَّمبادئَّالتدليكَّالسويديَّالتقليديهوَّالماضي،َّوَّ
.الحجار َّالساخنة  
:ةَّفيَّالجسمنَّالحجار َّالساخنةَّتساهمَّفيَّفتحَّسبلَّالطاقأاالعتقادَّالسائدَّ  

مساجَّالحجرَّالساخنَّهوَّشكلَّمنَّأشكالَّالعالجَّتدليكَّأوَّ
(thermotherapy) الحراريََّّ  

للتدليكََّّفتسمححيثَّتوضعَّالحجار َّعلىَّمناطقَّمعينةَّعلىَّجسمَّالمريضَّ
يوتَّالتدليكَّ،َّوتسمحَّوَّالعميقةَّداخلَّاألنسجةَّالعضليةلىَّإبالتغلغلَّعميًقاَّ

حجارَّوقتيًّاَّ،َّويمكنَّوضعَّاألخصائيَّالتدليكَّبالعملَّمعَّالعضالتَّبسهولةأل
نَّدونَّتدليكَّبها،َّولكنَّاألولىَّأنَّتوضعَّاألحجارَّعلىَّأجزاءَّمعّينةَّم
  الجسمَّوعلىَّأماكنَّاأللمَّوقتاَّمحد دا،َّثمَّيُدل ُكَّبهاَّكاملَّالجسم.
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وَّأرد َّحيانَّيتمَّاستبدالَّالحجار َّالساخنةَّبالحجار َّالبافيَّبعضَّاألوَّ
عالجَّبالحجار َّبدرجةَّحرار َّالغرفة،َّاعتماداَّعلىَّشكاوىَّالمريضَّونوعَّال

.الذيَّيحتاجَّإليه  
:لحجرَّالساخنَّفيَّالتاريخالتدليكَّبا  

ماَّكَّلىَّنِريةَّقديمةَّمنذَّومنَّالفراعنة.يعتمدَّمساجَّالحجرَّالساخنَّع
العرقََّّالحجار َّالساخنةَّفيَّحماماتالتدليكَّبَّاأيضَّاستخدمَّالهنودَّالحمر

علىَّحسبََّّباعتبارهاَّوسيلةَّلتنقيةَّالجسمَّوالروحَّمعي نة،َّطقوسفيَّإطارَّ
 قولهم...

:؟التدليكماَّهيَّأنواعَّالحجار َّالمستخدمةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّ  
صلَّالحجار َّالساخنةَّالمستخدمةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّهيَّفيَّاأل

ة،َّوالتيَّ،َّوهوَّمنَّالصخورَّالبركانيةَّالناعم"اولتالب"تنتميَّلصخرَّيسمىَّ
.تكونَّفيَّالغالبَّملونةَّباللونَّاألسودَّأوَّالرمادي  

ألنواعَّكماَّيتمَّاستخدامَّأحجارَّالرخامَّعوضاَّعنَّأحجارَّالباولتَّفيَّبعضَّا
لمَّاألَّذاَّكانَّيشعرَّببعضريض،َّخصوصاَّإمنَّالمساج،َّوبناءَّعلىَّطلبَّالم

.رَّالمناسبَّلهأوَّالحساسية،َّفيتمَّاستخدامَّنوعَّالحج  
دَّدرجةَّالَّتزيَّأوَُّيسخ ُنَّفيَّماءَّيتمَّوضعَّهذهَّالحجار َّفيَّويتَّساخن،وَّ

لجلدَّدرجةَّمئوية،َّوذلكَّحتىَّالَّتؤذيَّالطبقةَّالخارجيةَّمنَّا44َّحرارتهَّعنَّ
لجسم،َّوتحرقها،َّويقومَّالمدلكَّبوضعَّهذهَّالحجار َّعلىَّمناطقَّمعينةَّمنَّا

،َّهامَّتدليكَّالجسمَّبمثلَّالعمودَّالفقريَّأوَّاألكتافَّونحوَّذلك،َّومنَّث
خامية،َّويُمكنَّاالستغناءَّعلىَّالحجار َّالبركانيةَّلفاقدها،َّبالحجار َّالرَُّّ



 التدليك عالج واسترخاء
28 

هوَّالحالَّفالحكمةَّاألصليةَّمنَّالحجتار َّالبركانيةَّهوَّتمسُّكَّالحرار َّبها،َّوَّ
 نفسهَّمعَّالحجار َّالرخامية.

 كيفيةَّاستخدامَّاألحجار:
َّفيهجرَّلحيتمَّتسخينَّالحجرَّباستخدامَّويتَّساخن،َّحيثَّيتمَّغمسَّا

.حتىَّيصلَّإلىَّدرجةَّالحرار َّالمناسبةَّللتدليك  
لبشر ،َّعلىَّتقليلَّاالحتكاكَّبينَّالحجرَّوبينَّاحينهاَّيعملَّالزيتَّوَّ

جار ،َّفبالرغمَّوبالتاليَّيشعرَّالمريضَّبراحةَّأكثرَّعندَّفركَّجسمهَّبهذهَّالح
هذهَّونَّتكمنَّكونَّاألحجارَّالمستخدمةَّفيَّالتدليكَّناعمة،َّفإنهَّالبدَّأنَّ

 َّبالزيت،َّمنَّأجلَّمنعَّحدوثَّأيَّحساسيةَّفيَّجلدَّالحجار َّمغطا
االتَّتوضعَّ،َّوفيَّحالمريض،َّنتيجةَّالتالمسَّالمباشرَّبينَّالحجرَّوالبشر 

 األحجارَّالساحنةَّعلىَّالمفاصلَّدونَّويت.
:؟التدليكلماذاَّالحجار َّالساخنةَّبالتحديدَّفيَّجلساتَّ  

نجاحََّّإنَّصالبةَّالحجرَّوالحرار َّالمنبعثةَّمنهَّهماَّالعامالنَّاألساسيانَّفي
التَّعمليةَّالتدليك،َّحيثَّتساعدَّهذهَّالحرار َّعلىَّتمددَّوارتخاءَّالعض

التاليَّالتمكنَّواألنسجةَّالعضليةَّوتنشيطَّتدفقَّالدمَّفيَّاألوعيةَّالدموية،َّوب
.منَّتخفيفَّاآلالمَّوااللتهاباتَّالموجود َّفيَّالجسم  

ةَّوالوصولَّأماَّصالبةَّالحجرَّفتكمنَّفيَّأنهاَّتساهمَّفيَّالضغطَّعلىَّاألنسج
جةَّالعميقةَّنسجةَّالعميقةَّمنَّأجلَّعالجها،َّولذاَّيتمَّالتركيزَّعلىَّاألنسإلىَّاأل

دليكَّومحاولةَّعالجَّماَّبهاَّمنَّآالمَّأوَّتشنجاتَّباستخدامَّهذاَّالنوعَّمنَّالت
.والذيَّيتمَّفيهَّاالعتمادَّعلىَّصالبةَّحجرَّالباولتَّأوَّالرخام  
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نَّأنَّيكوَّولذاَّيراعىَّأنَّيكونَّالحجرَّالمستخدمَّذوَّحوافَّدائريةَّانسيابية،َّوَّ
معََّّناعمَّالملمس،َّألنهَّفيَّحالَّكانَّخشنا،َّفإنَّالتدليكَّبهذهَّالحجار 

.الضغطَّبهاَّعلىَّالجلدَّقدَّتسببَّآالماَّوجروحاَّللشخصَّالمريض  

 
 

:حجارَّالساخنةائدَّمساجَّاألفوَّ  
:تنشيطَّالدور َّالدمويةَّ-8َّ  

ةَّالمنبعثةَّمنَّهذهَّالحجار َّتزيدَّمنَّارتخاءَّاألوعيةَّالدمويَّالحرار إنَّ
ة،َّوبالتاليَّلتاليَّتقليلَّمقاومةَّتدفقَّالدمَّخاللَّهذهَّاألوعيوتوسيعها،َّوبا

.تنشيطَّوصولَّالدمَّإلىَّالخاليا  
:عالجَّاآلالمَّوااللتهاباتَّوالتشنجاتَّالعضليةَّ-1َّ  

العضليةََّّإنَّالتدليكَّبالحجار َّالحار َّيعملَّعلىَّارتخاءَّالعضالتَّواألنسجة
الَّعماألَّدَّالمبذولَّعلىَّهذهَّاألنسجةَّفيالمجاور َّلها،َّومعَّوياد َّالجه

آالمَّفيََّّاليوميةَّقدَّتصابَّبالتهابَّوإجهاد،َّوالذيَّيصاحبهَّفيَّالنهاية
ءَّالعضلةَّالعضلةَّالمستخدمة،َّلذاَّتعملَّالحرار َّالقادمةَّمنَّالحجرَّعلىَّارتخا
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التَّالناتجةَّوإوالةَّماَّبهاَّمنَّانقباضات،َّوبالتاليَّيتمَّالتخلصَّمنَّآالمَّالعض
.عنَّاإلجهادَّالعضلي  

:عالجَّاألنسجةَّالعميقة  
اخنة،َّعتبرَّهذهَّالفائد َّمنَّأكثرَّالفوائدَّالمرجو َّمنَّمساجَّاألحجارَّالست

عملَّالحرار َّحيثَّيتمَّالتدليكَّوالفركَّبهذهَّاألحجارَّالساخنةَّالصلبة،َّفت
 َّمدىَّالتدليكَّتساعدَّفيَّويادهناَّالعضالتَّوارتخائها،َّوالصالبةََّّتليينعلىَّ

م،َّصابَّباآلالتماَّليصلَّإلىَّاألنسجةَّالبعيد َّعنَّسطحَّالبشر ،َّوالتيَّغالباَّ
.نَّالجلدبسببَّبعدَّهذهَّاألنسجةَّعَّوالَّيستطيعَّالشخصَّالتخلصَّمنها  

:الوصولَّإلىَّحالةَّالراحةَّواالسترخاء  
ألحجارَّالحار ،َّمعَّحالةَّاالرتخاءَّالتيَّتكتسبهاَّالعضالتَّنتيجةَّالتدليكَّبا

الجسمََّّيدخلَّالجسمَّبشكلَّعامَّفيَّحالةَّمنَّاالسترخاء،َّسببهاَّأنَّتدليك
الجسم،ََّّاالنسجةَّالعميقة،َّيساعدَّأيضاَّفيَّارتخاءَّأعصابباألحجارَّوخاصةَّ

.وبالتاليَّيشعرَّالشخصَّبحالةَّرائعةَّمنَّاالسترخاءَّوالراحة  
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Thai Massage (َّالتدليكَّالتايالندي6َّ  

 
سمَّالقَّعليهَّأيضاَّيُعتبرَّالتدليكَّالتايالنديَّمنَّأبروَّأنواعَّالمّساجَّالكالسيكّية،َّوُيط

تينَّوالساقينَّة"،َّألنّهَّيتّمَّخاللهَّاستخدامَّاليدينَّوالركب"تدليكَّاليوغاَّالتايالندي
اليوغا.ََّّفيوالقدمين،َّكماَّ  

السترخاءَّوالتئامَّكماَُّيستخدمَّفيهَّالعالجَّباإلبر،َّومنَّفوائدهَّتحّسنَّالدور َّالدمويّةَّوا
 الجروحَّواألورام.

والتَّكنهاَّماَّممارسةَّتدليكَّاليوغاَّالتايالنديَّتعودَّإلىَّآالفَّالسنين،َّولَّويُقالَّإن َّ
يةَّالمتصور َّجزًءاَّمنَّالنِامَّالطبيَّفيَّتايالندَّنًِراَّلخصائصَّهذاَّالتدليكَّالعالج

 علىَّالمستوىَّالعاطفيَّوالجسدي.َّ
ئهاَّفيَّكماَّتوجدَّاختالفاتَّفيَّبعضَّالممارساتَّالمرتبطةَّبالتدليكَّعندَّإجرا

 السياقينَّالغربيَّوالتايالندي.َّ
وقدَّتختلفَّالحساسياتَّالثقافيةَّالغربيةَّمنَّناحيةَّقبولَّممارساتَّالشفاءَّ

الشامانية)8(،َّمثلَّوياد َّشد َّالتدليكَّأوَّقفزَّالُمدلِّكَّعلىَّطاولةَّالتدليكَّمثلَّاإللهَّ
."المزعوم"َّالهندوسيَّهانومان  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

معرفةَّبلغةَّلىَّكلمةَّ"صامان"،َّوهيَّمشتقةَّمنَّكلمةَّ"صا"َّأيَّال(َّالشامانية:َّديانةَّمزعومة:َّفيَّالبداية،َّتعودَّكلمةَّ"شامان"َّفيَّأصولهاَّإ8)
الكلمةَّإلىَّجذرَّيحملَّمعنىَّ"التونغوس"َّالتيَّتعدَّجماعةَّلغويةَّمنغوليةَّتنتشرَّفيَّسيبيرياَّالشرقيةَّوحتىَّحدودَّالصين،َّلكنَّالبعضَّيعودَّب

.الحركةَّوالقفزَّوالرقص   
ةَّفيَّدولَّآسياَّالوسطى،َّظاهر َّدينيةَّقديمة،َّانتشرتَّفيَّدولَّعديد َّمنَّالعالم،َّخاصَّوفيَّكثيرَّمنَّبقاعَّالعالم،َّيُنِرَّإلىَّالشامانيةَّباعتبارها

ميونَّعلىَّأنَّمروجَّهولونَّوتأثرتَّبمذاهبَّآسيويةَّكبرىَّأمثالَّالميزوباتيةَّوالبوذيةَّوالالمية،َّدونَّأنَّتفقدَّبنيتهاَّالخاصة،َّوأجمعَّخبراءَّعال
نيةَّالقديمةَّفيَّالعالم.بويرَّ)شمالَّشرقيَّالصين(َّالمنبعَّالرئيسيَّللثقافةَّالشاما   

ةَّفلسفةَّللحيا "،َّتعريًفاَّومعَّاختالفَّالنِرَّإلىَّالشامانية،َّيقترحَّعالمَّاإلثنولوجياَّوالباحثَّفيَّاألساطيرَّميشالَّبيران،َّفيَّكتابهَّ"الشاماني
لهة.اآلللشامانيةَّيعتبرهاَّمنَّخاللهَّفلسفةَّتقدمَّتصورًاَّخاًصاَّلإلنسانَّوللعالمَّيقومَّعلىَّأساسَّوجودَّصلةَّبينَّالبشرَّوَّ   

 ماَّوالتَّالشامانيةَّقيدَّالممارسةَّحتىَّاآلنَّفيَّالعديدَّمنَّأرجاءَّالعالم،َّتحتَّمسمياتَّمختلفةَّكثير .
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ضرات،َّويبقىَّوالَّيستخدمَّالتدليكَّالتايالنديَّالتقليديَّالزيوتَّأوَّالمستح
 الشخصَّالُمدل كَّبمالبسهَّأثناءَّالعالج.َّ

بداًلَّمنََّّك،َّولكنلُمدل َّاتصالَّمستمرَّبالجسمَّبينَّالمُدلِّكَّواَّهناككماَّأن َّ
 دعكَّالعضالت،َُّيضغطَّالجسمَّوُيسحبَّويُمددَّويُهز.َّ

عاليمَّبوذية،َّويُعدَّمفهومَّتأملَّميتاَّ)الحنانَّالناشئَّعنَّالحب(،َّالقائمَّعلىَّت
 جزًءاَّالَّيتجزأَّمنَّهذهَّالممارسة.َّ

الُممارسََّّويؤكدَّالممارسونَّالمعروفونَّأيًضاَّعلىَّالتأملَّوالتفانيَّمنَّجانب
الَّيتجزأَّمنَّفعاليةَّهذهَّالممارسة.َّبصفتهَّجزًءا  

ىَّحصير َّأوَّويرتديَّالشخصَّالُمدل كَّمالبسَّفضفاضةَّومريحةَّويستلقيَّعل
 مرتبةَّمتينةَّعلىَّاألرض.َّ

يَّوقتَّ،َّقدَّيتلقىَّعشراتَّاألشخاصَّأوَّنحوَّذلكَّالتدليكَّفافيَّتايالندوَّ
 واحدَّفيَّغرفةَّواحد َّكبير .َّ

كلَّفرديَّبينَّلتدليكَّبشيتطلبَّالنمطَّالقديمَّالحقيقيَّللتدليكَّأنَّيجريَّا
نوعةَّمنَّيُوضعَّالشخصَّالُمدل كَّفيَّمجموعةَّمت،َّوَّالُمدلِّكَّوالُمدل كَّفقط

تيَُّتدمجَّأيًضاَّالوضعياتَّالشبيهةَّبوضعياتَّاليوغاَّخاللَّفتر َّالتدليك،َّوال
 معَّضغطاتَّثابتةَّعميقةَّوذاتَّإيقاع.
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يةَّفيَّالروحَّوعاد َّماَّيتبعَّالتدليكَّخطوطًاَّمعينةَّ)السين(َّأيَّشبكةَّالطوارئ
 الجسم.َّ

كَّأوَّويمكنَّاستخدامَّأرجلَّوأقدامَّالُمدلِّكَّلتشكيلَّوضعيةَّجسمَّالُمدل َّ
 أطرافه.َّ

 

 
 

 
منَّالضغطَّوفقَّقدَّتستغرقَّجلسةَّالتدليكَّالتايالنديَّالكاملةَّساعتينَّوتتضوَّ

 إيقاعَّوتمددَّالجسمَّبأكمله.َّ
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فرقعةَّوقدَّيشملَّذلكَّسحبَّأصابعَّاليدين،َّوأصابعَّالقدمين،َّواألذنين،َّوَّ
نَّمفاصل،َّوالمشيَّعلىَّظهرَّالُمدل ك،َّوتحريكَّجسمهَّإلىَّالعديدَّمال

 الوضعياتَّالمختلفة.َّ
،َّيضبطهَّكماَّيغلبَّعلىَّالتدليكَّالتايالنديَّأسلوبَّقياسيَّوإيقاعَّمعين

 الُمدلِّكَّبماَّيتناسبَّمعَّالُمدل ك.
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(َّالتدليكَّبالزيوتَّالعطرية4َّ  

Massage with aromatic oilsَّ 

 
يوتَّنوعَّمنَّأنواعَّالزََّّلكلَِّّواسعَّمنَّأبوابَّالتدليك،َّهذاَّألن ََّّوهذاَّباب

ناَّنذكرَّأهمَّوبهذاَّيكونَّلهَّفائد َّخاصةَّفيَّالتدليكَّبه،َّلك ََّّ،خاصيةَّمعين ة
 فوائدَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطرية.

 

بالزيوتَّالعطرية:للتدليكَّالفوائدَّالصحيةَّ  
:عالجَّاإلجهاد  

التوتر.ََّّتخفيفالعطورَّهوَّفيَّلعلَّاالستخدامَّاألكثرَّانتشاراَّوشعبيةَّ  
لمختلفةَّمنَّالمعروفَّأنَّالعديدَّمنَّالمركباتَّالعطريةَّمنَّالزيوتَّالعطريةَّاوَّ

.والقضاءَّعلىَّالقلقَّالعقليمكنَّأنَّتساعدَّعلىَّتهدئةَّ   
:َّلتخفيفَّالتوترَّالمستعملةَّأفضلَّالزيوتَّالعطريةوَّ  

عمومَّمين،َّوَّ،َّوالياس،َّوالترنجيبة،َّوالحبق،َّالبابونجوالنعناعَّالخزامى،ويتَّ
  الورد.

مزاجَّوقدَّأظهرتَّبعضَّالدراساتَّأيضاَّأنَّويتَّالليمونَّيمكنَّأنَّيحسنَّال
.ويقومَّعلىَّتقليلَّنوباتَّالغضب  
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:الكتئابعالجَّا  
مشاعرََّّعلىللقضاءَّأنَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّيستخدمَّيجبَّالعلمَّ

الكتئابَّاالكتئاب،َّويرجعَّذلكَّإلىَّآثارَّجانبيةَّمعقد َّللغايةَّمنَّمضاداتَّا
ذهَّاآلثارَّالر وائحَّالعطرية،َّحيثَّتقضيَّعلىَّهوظيفةََّّهيَّوهذهئية،َّالدوا

.العكسيةَّلألدوية،َّبلَّوتجعلَّالمصابَّباألكتئابَّفيَّغًناَّعنها   
 

 عالجَّضعفَّالذاكر :
كبارَّىََّّلمخيفةَّالتيَّتؤثرَّعلىَّنطاقَّواسعَّعلواحدَّمنَّأكثرَّاألمراضَّاهوَّ

.قصيرالمدىَّالهيَّفقدانَّالذاكر َّوعدمَّالقدر َّعلىَّتشكيلَّذكرياتَّوَّالسنَّ   
طرقَّمعينةََّّفهنالك،َّعضاالَّمرضانهَّالَّيزالَّيعتبرَّمرضَّالزهايمرَّأفيَّحينَّوَّ

 لخفضَّأوَّإبطاءَّتطورَّالمرض.َّ
جَّكعالوََّّكبديلَّأيستعملَََّّّالعالجَّبالزيتَّالعطرية،َّحيثَّومنَّهذهَّالطرق

.ومرضَّالزهايمرَّألصحابَّمرضَّالخرفَّتكميليَّ   
ألصغرَّسناَّعلىَّالمرضىَّاَّريةالزيوتَّالعطوقدَّأظهرتَّالدراساتَّأيضاَّفعاليةَّ

.منَّحيثَّتعزيزَّقدر َّذاكرتهمَّلفتر َّمعينةَّمنَّالوقتَّبعدَّالعالج   
مكنَّأنَّيَّالصادرَّمنَّروائحَّالزيوتَّالعطرية،َّاالندفاعَّالمنعشَّللدماغَّفهذا
ويتَّالَّالسنِّ،َّفمثَّفيَّجميعَّمناحيَّالحيا ،َّبغضَّالنِرَّعنمفيداََّّيكون

َّ.المرضَّعاَّلهذاَّالنوعَّمناألكثرَّشيوَّبهَّوهوَّالمريميةَّهوَّويتَّموصىَّ  
:)الن شاط(َّمستوياتَّالطاقةَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّيزيدَّمنوَّ  

جلسةََّّمنَّخاللَّالحصولَّعلىَّالن شاطاستخدامَّالمزيدَّمنََّّللجميعَّفيمكن
َّتدليكَّبزيتَّمعي ن.  
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المشروعةََّّالمنشطاتَّمثلَّالقهو َّوحبوبَّالطاقة،َّأوَّالموادَّغيرَّوالَّنخفيَّأن َّ
.َّأكثرَّمنَّنفعهسم،َّولكنَّالضررَّالن اتجَّعنهاَّطَّالجتزيدَّفيَّنشا  

ر َّالدموية،َّلزياد َّالدوََّّلهاَّفاعليةَّومنَّالمعروفَّأنَّالعديدَّمنَّالزيوتَّالعطرية
بيةَّتحفيزَّالجسمَّوالعقل،َّمنَّدونَّآثارَّجانوَّوَّوياد َّمستوياتَّالطاقة،َّ

.َّاآلخرىَّالتحفيزيةَّكالموادَّ،خطير   
القرفة،َّيتَّوَّ:َّدفعةَّمنَّالطاقةَّاإلنسانَّالتيَّتعطيأفضلَّالزيوتَّالعطريةََّّومن

النعناع،ََّّالمليسة،،َّوالياسمين،َّشجر َّالشاي،َّرووماري،َّالزنجبيلالقرنفل،َّ
  الليمون.

 

:الشفاءَّوالتعافيَّفيَّيساعدَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةوَّ  
اءَّفيَّتساعدَّعلىَّوياد َّمعدلَّالشفأنَّيمكنَّللعديدَّمنَّالزيوتَّالعطريةَّ

دفقَّكنَّأنَّيكونَّبسببَّوياد َّاألكسجينَّوت،َّهذاَّويمجميعَّأنحاءَّالجسم
العملياتََّّالدمَّفيَّالجروح،َّفضالَّعنَّمزيدَّمنَّعملياتَّالشفاءَّالداخليةَّمثل

 الجراحيةَّأوَّاألمراض.َّ
َّفهيَّ،ةومنَّذلكَّالخصائصَّالمضاد َّللميكروباتَّمنَّبعضَّالزيوتَّاألساسي

 أيضاَّتفيدَّفيَّالحفاظَّعلىَّالجسمَّخاللَّمراحلَّالشفاء.
لجسم:َّليةَّاألكثرَّشعبيةَّلتسريعَّعمليةَّالشفاءَّبعضَّالزيوتَّاألساس  

َّامى،َّآذريون،َّثمرَّالورد،َّاألبدية.الخزَّ  
بتةَّالخي اطة،َّمثلَّويتَّنَّتضميدَّالجراح،َّتفيدَّفيعددَّمنَّالزيوتََّّأيضاَّوهناك

نَّاألمراضَّمعلىَّالشفاءََّّماَّيساعدَّمنَّالزيوتبلََّّوللتعقيمَّويتَّالقرنفل،
.الجلديةَّمثلَّالصدفيةَّواألكزيما   
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َّمنهاَّكر،َّنذَّيمكنَّللتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّأنَّيعالجَّبعضَّاألمراضَّكما
:َّالصداع:اخصاراَّومثاال  

َّلىَّاألدويةالصداعَّمنَّوقتَّآلخر،َّويمكنَّبدالَّمنَّاالعتمادَّعَّينتابهلجميعَّفا
 فيَّعالجَّذلك،َّاستعمالَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطرية،

والصداعََّّعأفضلَّالزيوتَّالتيَّتمَّربطهاَّإلىَّالحدَّمنَّالصداَّومنَّذلكَّبعضَّ
بَّالصندل،َّالنعناع،َّوالكافور،َّوخشويتََّّ:هيوالمتنقلَّوالجزئي،َّوَّالنصفيَّ
،َّموجووَّالهند،َّنوا َّالمشمش،َّوويوتَّالسمسَّ،اللوو،َّاالفوكادوَّ،رووماري

  وخاصةَّويتَّالحناء.
تابيَّوغيرَّذلكَّمنَّأنواعَّالزيوتَّالمفيد َّفيَّالتدليكَّوهيَّموجود َّفيَّك

 "الزيوتَّالعطريةَّعالجَّوجمال".
 

:ريقةَّاستخدامَّويوتَّالتدليكط  
 

دمَّوجودَّيتمَّاختبارَّالزيتَّعلىَّمنطقةَّصغير َّمنَّالجلدَّأواًلَّللتأكدَّمنَّع
 حساسيةَّتجاهَّمكوناته.َّ

ر َّنِيفة.يستخدمَّخليطَّالزيوتَّالمناسبَّالحتياجاتكَّالشخصيةَّعلىَّبش  
 يتمَّتدليكَّالجسمَّويتركَّالزيتَّعلىَّالجسمَّوالَّيشطف.
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Ventos Massage بكاساتَّالهواءََّّ(َّالتدليك4  

 
:أقساموهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّعلىَّثالثةَّ  

:بالكؤوسالجافََّّ(َّالتدليك8  

ريضةَّمنَّيعتمدَّهذاَّالنوعَّعلىَّكاساتَّوجاجّيةَّأوَّبالستيكيةَّلهاَّفتحةَّع
باتَّطّبيَّاألسفل،َّوتبدأَّطريقةَّالعالجَّبإشعالَّقطنَّمغموسَّفيَّالكحولَّأوَّن

اخلَّالشعلة،َّيكونَّالهواءَّدووضعهَّداخلَّالكأسَّالزجاجّية،َّوبعدَّانطفاءَّ
َّخاء.الكأسَّقدَّأصبحَّساخناًّ،ويشفطَّالجلد،َّفعطيَّللمكانَّراحةَّواسترَّ  

فتحةَّيجبَّالتأّكدَّمنَّأّنَّحافّةَّالكأسَّغيرَّساخنةَّجّدًا،َّألّنَّهذهَّالَّولكن
اَّبشّد َّوتُتركَّستوضعَّعلىَّالجزءَّالمتأّلمَّمنَّجلدَّالمريض،َّويتّمَّالضغطَّعليه

 ملتصقةَّبالجلد.َّ

هذاَّوَّدقيقة،َّتُرفعَّكّلَّكأسَّمنَّمكانهاَّبرفق،84ََّّو88َّاوحَّبينَّبعدَّفتر َّتترَّ
كأسَّوأم اَّإنَّكانَّالَّإنَّكانَّالكأسَّمنَّوجاجَّويعتمدَّعلىَّالنارَّفيَّالشفط،
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وهيََّّ،طالقانهاَّإلىَّنارَّفيَّوسطَّالكأسَّإيعتمدَّعلىَّالشافطَّفالَّتحتاجَّحي
لَّولهَّمفاصماَّتسم ىَّبالحجامةَّالج افة،َّوهذاَّالنوعَّيساعدَّفيَّتقليلَّألمَّال

 العديدَّمنَّالفوائدَّاألخرى.

بالكؤوس:المزحلقَّ(َّالتدليك1َّ  
َّبالكؤوسَّالتيَّت وسَّمنَّحتويَّعلىَّشافطَّأوَّكؤَّوهذاَّالنوعَّالَّيكونَّإال 

يتعذرَّتَّومر ات،َّفاسليكون،َّهذاَّألن َّالكأسَّسُيرفعَّعنَّالجسمَّويعودَّمر َّ
َّوسَّالتياشعالَّفتيلَّكلَّمر َّوإدخالهاَّفيَّالكأسَّكيَّيشفطه،َّلذلكَّفالكؤَّ

تدليك،َّوأم اَّتعتمدَّعلىَّالن ارَّفيَّالشفطَّهيَّغيرَّنافعةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّال
وهماَّالكؤوسَّالتيَّتحتويَّعلىَّشافطَّأوَّكؤوسََّّالنوعانَّاآلخران

ةَّشفطهاَّإذَّالسيليكون،َّفأحسنهاَّفيَّهذاَّالنوعَّهيَّكؤوسَّالسيليكون،َّلخف َّ
ؤوسَّأن هاَّالَّتحتاجَّالَّإلىَّنارَّوالَّإلىَّشافطَّلشفطها،َّوبهذاَّتكونَّك
ستعسرَّوجودََّّالسيليكونَّفيَّالمرتبةَّاألولىَّفيَّالنوعَّمنَّالتدليك،َّولكنَّإنَّا

يَّكؤوسَّمنَّسيليكونَّفُيكتفىَّبكؤوسَّذاتَّشافطَّكماَّهوَّواضحَّف
 الصُّورتانَّأسفله.

 
 
 

 



 التدليك عالج واسترخاء
41 

كؤوسَّالسيليكونَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتعتمدَّعلىَّشافطكؤوسَّ  

 

ََََََََّّّّّّّّ  
 

:َّعلىَّماَّيليَّالتدليكَّهذاَّالنوعَّمنَّوطريقة  

.،َّوأولىَّأنَّيكونَّموافقاَّلمرضَّالمصاب(َّدهنَّالجلدَّبنوعَّمنَّالزيوتأ  
َّ.(َّثم َّوضعَّالكأسَّوشفطهب  

ج(َّثم َّوحلقةَّبشكلَّدائريَّعكسَّعقاربَّالساعة)8(،َّأوَّصعوداَّونزوال،َّ
دقيقة،َّوهذاَّالنوعَّلهَّفوائدَّعد  84ََّّإلى88ََّّلكَّالحالَّمد  َّوتبقىَّعلىَّت

أوَّعرقَّالنسا،َّوكذلكَّدواليََّّ–منهاَّالمساعةَّعلىَّعالجَّعرقَّاألسىَّ
ىَّبالحجامةَّالساقين،َّفضالَّعلىَّاالسترخاءَّوالر احة،َّوالتنحيف،َّوهوَّماَّيسم

 المزحلقة.
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بالكؤوسَّللتجميل:المزحلقَّ(َّالتدليك3َّ  

 
َّبكؤسَّالسيليكون،َّوطريقته:  وهذاَّالنوعَّالَّيكونَّإال 

(َّدهنَّالوجهَّبنوعَّمنَّالزيوتَّالمالئمَّوأحسنهاَّويتَّالسيليكون.أ  
(َّشفطَّأماكنَّالتجاعيدَّثمَّوحلقتهاَّإلىَّآخرَّالوجه.ب  
دقيقة.14َّإلى84ََّّ(َّتدومَّالجلسةَّمنَّج  
جلسة.38َّ(َّتكررَّالعمليةَّألكثرَّمنَّد  

تَّيالمكانَّبزيتَّالزنجبيلَّأوَّوََّّبدهنكذلكَّيمكنَّسحبَّالسيلوليت،َّوذلكَّ
جلسةَّفإن 38ََّّدقيقة،َّتدوم14ََّّإلى84ََّّد َّالقرنفل،َّثمَّالقيامَّبتدليكَّدائريَّم

تهاَّمضمونة،َّوهوَّماَّيسمىَّبالتدليكَّالمنحِّفجنتي  
َّSlimming Massageَّ 

لزيوتَّيقومَّعلىَّالضغطَّالباردَّبواسطةَّاحيثَّاجَّالتصريفَّاللمفاوي،َّهوَّمسوَّ
أوَّالدهونََّّتفيساعدَّعلىَّكسرَّالسيلوليَّةَّالمخلوطةَّمعَّالزيوتَّاألساسّية،العضويَّّ

سمَّبشكلَّومَّمنَّالجالتيَّتّتخذَّشكلَّقشر َّالبرتقال،َّوعلىَّخروجَّالسوائلَّوالسم
بناءَّالخالياََّّسليم،َّمعَّالمحافِةَّعلىَّالعناصرَّالغذائّيةَّاألساسّيةَّالتيَّتساهمَّفي

 وترفعَّمستوىَّالتمثيلَّالغذائي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

منَّبابََّّ(َّعكسَّعقاربَّالساعة:َّالَّوجودَّلدليلَّعلميَّمقنعَّعلىَّهذهَّالحركة،َّفإنَّكانَّاألمرَّكذلكَّفاتباعَّالسنة8)
ََّصل ىَّاهللَّعليهَّوسل َمَّيُ ْعِجُبُهَّالت  َّأولى،َّفعنََّعاِئَشَةَّرضيَّاهللَّعنهاَّقََّ ،َّوفيََّيمُُّن،َّفيَّتَ نَ عُِّلِه،َّوتَ َرجُِّلِه،َّوطُُهورِهَِّاَلْت:َّكاَنَّالنبيُّ
.140ومسلم840َََّّشْأنِِهَُّكلِِّه.َّصحيحَّأخرجهَّالبخرايَّ  
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Reflexology massage (َّالتدليكَّاالنعكاسي9َّ  
 

 
 

 ماَّهوَّالرفلكسولوجي؟َّ
ينةَّفيَّممارسةَّالضغطَّبطريقةَّعلميةَّعلىَّنقاطَّمعهوَّعلمَّيهتمَّبدراسةَّوَّ

 اليدينَّوالقدمين،َّتسمىَّبمناطقَّرداتَّالفعل.َّ
.ىَّبهوُيصنفَّهذاَّالعلمَّمنَّالطبَّالمكملَّللطبَّالكالسيكيَّالذيَّنتداوَّ  

طبيعي.َّاالنعكاسَّإلىَّمساعد َّالجسمَّعلىَّاستعاد َّتواونهَّالَّالعلميهدفَّوَّ  
عكاسَّالحالةَّسهَّبنفسه،َّالنيجابيةَّتساعدهَّعلىَّمعالجةَّنفإَّظروفاَّوينشئ

َّألعضاءاالصحيةَّعلىَّالقدمين،َّوبسببَّاالتصالَّالوثيقَّبينَّمختلفَّ
يَّباطنَّوالغددَّفيَّالجسم،َّوبينَّمناطقَّرداتَّالفعلَّالمعينةَّفَّواألعصاب

لعصبية.َّالقدمَّواألصابعَّوأطرافهاَّوجوانبَّالقدمينَّوذلكَّبواسطةَّالشبكةَّا  
منََّّ،مبباقيَّأجزاءَّالجسَّنهايةَّعصبية،َّتتصل9188َّحيثَّيوجدَّبالقدمينَّ

.خاللَّالحبلَّالشوكيَّوالدماغ  
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:لألعضاءَّالمتصلةَّباليدينَّوالقدمينَّمخططَّتقريبي  
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:تاريخَّالتدليكَّاالنعكاسي  
 

سنةَّفي4888ََّّالتاريخيةَّإلىَّماقبلََّّالتدليكَّاالنعكاسيجذورَّعلمََّّتمتد
 الصين.َّ

قبل1338ََّّلوحةَّفرعونيةَّفيَّصقارا،َّيعودَّتاريخهاَّإلىََّّأيضاَّوجدتَّكما
.الميالد  

َّ"دموس"أمَّبواسطةَّالدكتور8401ََُّّنشرتَّأولَّدراسةَّفيَّهذاَّالعلمَّعامَّ
راسةَّأخرى.َّبنشرَّدَّ"اليبنيغَّ"بيلالدكتورََّّوتبعهمَّ"،تاتيس"أوالدكتورَّ  

عنَّهذاََّّأكبرَّوأهمَّدراساتَّ"ويليامَّفيتزجرلد"وقدَّأنجزَّالدكتورَّاألمريكيَّ
العلمَّهذاَّلَّساتَّحتىَّوصتتابعتَّالدرا،َّثمَّالعلمَّفيَّبدايةَّالقرنَّالعشرين

العلم،ََّّوالتيَّتعدَّمنَّأوائلَّمنَّوضعواَّأساسَّنِريَّلهذا"،َّأونيسَّأنغام"إلىَّ
م.8788َّوذلكَّفيَّعامَّ  

 

بعدََّّألوروبا،المجاو َّفيهََّّالعلمَّ"َّهذادورينَّبايلي"ثمَّأدخلتَّالممرضةَّ
عامََّّبريطانياَّفيَّأميركا،َّوذلكَّقبلَّعودتهاَّلوطنهاَّ"أونيسَّانغهام"دراستهاَّمعَّ

.َّم8748  
َّ.ربإلىَّأنَّوصلَّإليَّأرضَّالعوهكذاَّتوالتَّالدراساتَّوانتشرَّهذاَّالعلمَّ  
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:عملَّالتدليكَّاالنعكاسي  
 

عكسَّيقومَّعملَّهذاَّالعلمَّعلىَّتنشيطَّالنقاطَّالخاصةَّبردَّالفعلَّالمن
بية،َّويؤثرَّالموجود َّبالقدمينَّأوَّاليدين،َّوذلكَّبالضغطَّباألصابعَّأوَّأدا َّخش

التيَّوَّ،َّألعصاب،َّوبقيةَّأعضاءَّالجسمهذاَّالضغطَّمباشر َّعلىَّالغدد،َّوا
ل.َّبدورهاَّتسهلَّجريانَّالدور َّالدموية،َّوالطاقةَّالحيويةَّبشكلَّأفض  

 ومنَّهذهَّالتأثيرات:َّ
ؤثراَّسلباَّعلىَّالتخلصَّمنَّالتوتراتَّالعضلية،َّوالنفسية،َّوالعقلية،َّالتيَّت

.الصحةَّالعامة  
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ليك:األدواتَّالتيَّيُمكنَّاستخدامهاَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتد  
 

 
َّالقطعأوََّّإبهامَّالمعالجسواءَّكانََّّنعكاسيالتدليكَّاالأدواتََّّالاستبدَّويمكن

أوَّلبسَّ،َّجار بضغطَّالجسمَّعلىَّالحصىَّوالحَّ،سابقاالتيَّبالصور َّالخشبيةَّ
َّيحتويَّبعضَّ بشكلَّمعي ٍن.َّالحصواتخف   
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لمعالجَّاستعالَّاهوَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّماَّفيَّالبابَّوأحسنَّوأصحَّ
َّ.هإلبهام  

جبَّولكنَّإذاَّأرادَّالمعالجَّاستخدامَّأدواتَّأوَّالحصىَّعوضاَّعنَّإبهامهَّفي
سببَّالمكانَّمنَّالملوثاتَّوالتيَّقدَّتَّأنَّيخلوَّالمكانَّصحيًّا،َّأيَّأنَّيكون

نِافةَّأدواتَّالعالجَّباالنعكاس.َّ،َّوَّالضررَّكالزجاجَّالمكسرَّمثال  
ةَّطأهمَّقواعدَّعلمَّاالنعكاسَّهي:َّأنَّيتمَّتنشيطَّالنقَّأن ََّّويجبَّالعلم

جاووَّالضغطةَّبشرطَّأنَّالَّتتَّ،أوَّالمؤلمةَّفيَّالقدمَّبالضغطَّعليهاَّالمتصلبة
ىَّوأنَّلمَّعلىَّالنصفَّدقيقة،َّوأنَّيتمَّعالجَّأيَّنقطةَّمتصلبةَّأوَّمؤلمةَّحت

لوَّلمَّيكنََّّ،َّألنهتنتسبَّتلكَّالنقطةيعرفَّالمعالجَّأوَّالمريضَّإلىَّأيَّعضوَّ
َّالنقطةناكَّنَّهفيَّالعضوَّالتابعَّلهذهَّالنقطةَّفيَّالقدم،َّلماَّكاَّمشكلهناكَّ

.َّمؤلمةمتصلبةَّأوَّ  
أنَّالَّنعالجَّالنقطةَّالواحد َّأكثرَّمنَّمرتينَّيوميا.ََّّيجبَّكما  

جَّالنقطَّهذهَّالقواعدَّيمكنَّتوفرهاَّفيَّالمشيَّحافياَّأيضاَّعنَّطريقَّعالوَّ
مد َّالضغطََّّونتكالمتصلبةَّوغيرها،َّإالَّإنهَّتتمَّمعالجةَّالمناطقَّعشوائيا،َّولنَّ

المشيَّبتأن .َّألكثرَّمنَّنصفَّدقيقةَّإالَّإذاَّتعمد  
َّفيهنَّيكونَّلبتأن َّقصدَّالتدليكَّالرفلكسولوجيَّأنهَّفيَّالمشيَّحافياََّّكما

باب،َّنقولَّهذاَّالَّ،َّوفيَّخالصةعالجَّللنقاطَّالتيَّفيَّظهرَّوبجانبَّالقدمين
أسفله،َّلوجدناََّّأن َّهذاَّالن وعَّمنَّالتدليكَّهوَّنافعَّجدًّا،َّفلوَّتمعن اَّفيَّالمثال
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نة،َّكماَّبين اَّالجسم،َّفلوَّضغطناَّعلىَّنقاطَّمعي َّأسفلَّالقدمَّيمثِّلَّكاملَّأعضاءَّ
هذهَّالر د َّسابًقاَّفستكونَّهنالكَّرد َّفعلَّعلىَّالعضويَّالمنتسبةَّإليه،َّوَّ

َّنافعةَّويستحيلَّأنَّتكونَّضار  َّبحال،َّوَّ كذلكَّاألمرَّاإلنعكاسيةَّالَّتكونَّإال 
 فيَّاليدين.
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لتدليكَّاالنعكاسيَّ"الرفلكسولوجي"المبدأَّالعلميَّللعالجَّبا  

 
بيَّعلىَّإن َّالقدمَّهيَّمرآ َّلجسمَّاإلنسان،َّفهنالكَّاآلالفَّمنَّالنهاياتَّالعص

 القدمَّتتصلَّمباشر َّبالدماغ.
 

طَّاإلصبعيَّكماَّأن َّكلَّأعضاءَّالجسمَّلهاَّتمثيلَّانعكاسيَّعلىَّالقدم،َّفالضغ
لمخَّسيمررَّعلىَّالنهاياتَّالعصبيةَّيبعثَّإشاراتَّإلىَّالمخ،َّوهذاَّاألخيرَّأيَّا

هاَّوإوالةَّاراتَّالخاصةَّبهَّإلىَّبقيةَّاألعضاءَّلتهدئتهذهَّالمعلوماتَّواإلش
.احتقانهاَّوآالمها  

 
 



 التدليك عالج واسترخاء
51 

نعكاسيَّللقدمينَّواليدين:التدليكَّاالكيفيةَّ  
 

فيَّغرفةَّدافئةَّوهادئة.َّجلسةَّالرفلكسولوجيَّتجري(8َّ  
(َّغسلَّيديَّالمعالج.1  
(َّتطهيرَّساقيَّالمتلقيَّللجلسةَّ)يمكنَّاستعمالَّمناديلَّورقية3  

 مطهر (.
علىَّطاولةَّمريحة.َّتلقيالم(َّيستلقي6َّ  
.لساقَّالمتلقي(َّالقيامَّبحركاتَّاالسترخاءَّالعامة4َّ  
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(َّدهنَّكاملَّاليدينَّوالس اقينَّبزيتَّملينَّومهدِّئَّوسهل4  
.مثلَّويتَّالخزامىاالمتصاصَّ  
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مناطقَّأربع(َّتُقسمَّالساقَّإلى9َّ  
 أ(َّخطَّالحجابَّالحاجز.

 ب(َّخطَّالطول.
 ج(َّخطَّالقدم.
 د(َّخطَّالوتر.
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 ومنَّأنواعَّالتدليكَّأيضا،َّتدليكَّمنطقةَّالرحم:
Uterine Massage 

ِّمةَّالصّحةَّالعالمّيةَّواالتحادَّالدوليَّألمراضَّالنساءَّوالتوليدَّف يَّأبحاثهاَّأوصتَّمن
لناول،َّويساعدَّبضرور َّاستخدامَّالتدليكَّالذيَّيزيدَّمنَّنسبةَّالخصوبةَّويرفعَّالرحمَّا

تَّالمصاِحبةَّهذهَّالمنطقة،َّلعالجَّااللتهاباعلىَّوصولَّكّمّياتَّالدمَّبشكلَّكاٍفَّإلىَّ
 لهَّولبطانته،َّإلىَّجانبَّالتواءَّقناتَّفالوب)8(.َّ

واحد َّأسفلََّّلذا،َّيتّمَّتدليكَّمنطقةَّالرحمَّبلطفَّعنَّطريقَّالضغط،َّعّد َّمّرات،َّبيد
البطنَّمنَّأجلَّتحفيزه؛َّإذَّيُعتقدَّأّنَّالحركاتَّالمتكّرر َّتقومَّبتحفيزَّإنتاجَّ

 البروستاجالندين)1(،َّماَّيؤَّّديَّإلىَّانكماشَّالرحمَّوانخفاضَّفقدانَّالدمَّبعدَّالوالد .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Fallopian tube َّباإلنجليزيةََّّ–(َّقَ َناُ َّالر ِحِمَّأوَّقَ َناُ َّفَاُلوبَّأوَّالُبوُقَّأوَّالُبوُقَّالر ِحِمي8َُّّ)  
فالوبيو،َّالذيََّّ،َّسميتَّباسمهاَّنسبةَّإلىَّمكتشفهاَّاإليطاليَّغابرييلي-قنا َّووجيةَّأيَّيوجدَّواحد َّمنهاَّفيَّكلَّجانب

هَّالواسعَّمنَّجهةَّالمبيض،َّاشتهرَّباسمهَّالالتينيَّفآلُّْوپْ ُيس.َّوالقنا َّعبار َّعنَّأنبوبَّيصلَّبينَّالمبيضَّوالرحم،َّيبدأَّطرف
الضيقَّفيَّالرحمََّّعلىَّحركةَّالبويضاتَّإلىَّداخلَّالقنا ،َّبينماَّيفتحَّطرفهحيثَّيحتويَّهذاَّالطرفَّعلىَّأهدابَّتساعدَّ
ابَّسم،َّووظيفتهاَّنقلَّالبويضاتَّمنَّالمبيضَّإلىَّالرحم.َّويتمَّإخص81منَّجهتهَّالعليا.َّيبلغَّطولَّقنا َّفالوبَّحواليَّ

ياكلَّالمماثلةَّبقنواتَّلهالبويضاتَّمنَِّقَبلَّالحيواناتَّالمنويةَّفيَّهذهَّالقنا .َّوفيَّالفقارياتَّمنَّغيرَّالثدييات،َّتسمىَّا
 البيض.

أنواعَّمنَّهذاَّاألنزيم(ََّّ(َّالبروستاغالندينَّهيَّمستقلباتَّحمضَّاألراكيدونيك،َّتنتجَّمنَّفعلَّالفوسفوليباوَّ)توجدَّعد 1)
 علىَّالدهنَّالفسفوريَّالغشائي،َّوتلعبَّدوراَّهاماَّفيَّالكائناتَّالحية.

وهي:َّ RCPG تقومَّبتفعيلَّالعديدَّمنَّالبروستاغالندينَّهيَّعواملَّنِيرَّصماويةَّوأوتوكرين   
G أجزاءَّمخترقةَّللغشاءَّومرتبطةَّمعَّبروتينات9ََّّمستقبالتَّغشائيةَّمنَّ  

ذراتَّفيَّحلقة،َّوهيَّوسائطَّكيميائيةَّلهاَّالكثيرَّمن4ََّّذر َّمنَّالكربونَّمنَّبينها18ََّّوكلَّبروستاغالندينَّيحويَّ
 التأثيراتَّعلىَّوظائفَّاألعضاءَّ)الفيسيولوجية(.

الياَّوبالتاليَّستمتلكَّمعروفةَّللبروستاغالندين.َّهذاَّيعنيَّأنهاَّتعملَّعلىَّعددَّكبيرَّمنَّالخوهناكَّحالياَّعشرَّمستقبالتَّ
:عددَّكبيرَّمنَّالوظائفَّمنهاَّماَّيلي  

لهاَّدورَّمهمَّفيََّّ-َّةتجميعَّوتفصلَّالصفائحَّالدمويَّ-َّتعملَّعلىَّانقباضَّأوَّتمددَّالعضالتَّالملساءَّفيَّاألوعيةَّالدموية
بَّحيثَّأنهاَّتعملَّكوسيطَّفيَّحالةَّااللتهاََّّ-َّلهاَّدورَّفيَّعمليةَّالطلقََّّ-َّتخفضَّضغطَّالعينَّ-َّاإلحساسَّباأللم

َّ-َّعورَّباأللمَّوالحرار تتحررَّمنَّجدارَّالكرياتَّالبيضاءَّالمفصصةَّوتعملَّعلىَّجعلَّالتفاعلَّااللتهابيَّمزمناَّوتسببَّالش
.تتحكمَّفيَّتنِيمَّالهرموناتََّّ-َّتنِمَّحركةَّالكالسيوم  
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غيرََّّمفيدَّومنهاالَّفمنهاليكَّكثير َّجدًّاَّأنواعَّالتدكتابناَّنقول:َّأنَََّّّنهايةوفيَّ
تدليكَّولكن ناَّذكرنَاَّأهمَُّّأنواعَّالَّذلك،َّومنهاَّالمعمولَّبهَّومنهاَّغيرَّذلك،

ن اَّأنَّ،َّكماَّبيواالنعكاسيَّ)الرفلكسولوجي(َّوأبروهاَّالتدليكَّالسوسدي
بناَّاألمرَّماَّر َّووضعناَّصوراَّتبيِّنَّذلك،َّوقَّللتدليكَّالسويديَّتقنّياتَّخمس،

َّالتوسُّعَّفيه،َّوََّّاستطعنا، يباشرَّفيَّالقسمَّوبهذاَّالَّيبقىَّلطالبَّهذاَّالعلمَّإال 
نِريََّّنقسمينَّاثنيوهوَّالعملي،َّهذاَّألن َّالعلمَّعلىَّمنَّالعلمَّأالَّالثانيَّ

َّالعملي،َّوليت َّ قيَّاهللَّتعالىَّوعملي،َّفهاَّقدَّأخذَّمن اَّالنِريَّوماَّبقيَّعليهَّإال 
َّالذ كر،َّوالكَّالفيَّعملهَّوالَّيغر نهَّالشيطان،َّوالَّيدل َّ ََّّتدلكَّذ كرَّإال  األنثىَّإال 

كَّللزوجَّأنَّيدلكَّووجتهَّكماَّشاءَّومتىَّشاءَّولهاَّكذلك،َّوإنَّدل َّوَّأنثى،َّ
أ َّفيَّللمرَّبينَّالركبةَّالسر ،َّوََّّوهيالذكرَّالذكرَّفالَّيتعد ىَّحدودَّالعور َّأالَّ

كبتيهاَّييهاَّإلىَّرَّقوالنَّاألول:َّأنَّعورتهاَّمنَّأعلىَّثدَّللمرأ إضهارَّجسدهاَّ
اَّأمامَّالمرأ َّأنَّعورته،َّوالقولَّالثانيَّيجبَّسترهاَّر َّللمرأ َّأمامَّالمرأ فهيَّعوَّ

ح،َّأصَّالثانيمنَّالسر َّإلىَّالركبةَّحالهاَّحالَّالرجلَّمعَّالر جل،َّوالقولَّ
َّ لضاروراتَّاضطرَّفيَّضرور َّعالجي ةَّواجبة،َّفاإنَّفاألخذَّباألحوطَّأولى،َّإال 

تبيحَّالمحِورات)8(َّويلحقَّمبحثَّفيَّأحكامَّوضوابطَّوالعالجَّبالتدليكَّفيَّ
.اإلسالميَّالفقه  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

محمدَّمصطفىَّالزحيلي.َّ-(َّكتابَّالقواعدَّالفقهيةَّوتطبيقاتهاَّفيَّالمذاهبَّاألربعة8َّ)  
(.89مشقةَّتجلبَّالتيسير"َّ)م/َّهذهَّالقاعد َّمنَّفروعَّقاعد َّ"ال  

(.80وقاعد َّ"إذاَّضاقَّاألمرَّاتسعَّ"َّ)م/َّ  
(.87وقاعد َّ"الَّضررَّوالَّضرار"َّ)م/َّ  
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العالجَّبالتدليكَّفيَّالفقهَّاإلسالميوََّّوضوابطَّأحكام  
 

دليكَّعلىَّ،َّوبماَّأّنَّالتبماَّأن َّالتدليكَّمنَّأنواعَّالعالجَّفهوَّيخضعَّألحكامَّالعالج
كَّاالسترخائيَّمنَّوتدليكَّاسترخائي،َّوبماَّأن َّالتدليَّنوعينَّمتقاربين،َّتدليكَّعالجي

 جنسَّالعالج،َّننِرَّألحكامَّكلَّواحدَّمنهماَّمنفردا:
التدليكَّالعالجيَّالضروري:َّ-8َّ  

جَّطبيعيَّوهوَّالذيَّتقومَّعليهَّصحةَّاإلنسانَّأوَّعضوَّمنَّأعضائه،َّكمنَّيحتاجَّلعال
وَّإوالةَّآالمَّوتمارينَّوتحريكَّللعضالتَّودلكَّلهاَّلإلسراعَّفيَّشفائهَّبعدَّحادث،َّأ

يَّمبرحة،َّونحوَّذلك،َّوهوَّأحدَّأنواعَّالعالجَّالطبي،َّوعاد َّماَّيقدمَّهذاَّالنوعَّف
 المستشفياتَّفيَّقسمَّالعالجَّالطبيعي.

صةَّوهذاَّالقسمَّلهَّأحكامَّالعالجَّفيماَّيتعلقَّبكشفَّالعوراتَّونحوَّذلكَّوخال
 األحكامَّفيهَّكالتالي:

لمسَّللعورات.مجردَّالتداويَّوالعالجَّالَّيبيحَّالمحرماتَّفيَّالنِرَّوا  
 األصلَّأنَّيتولىَّالرجلَّعالجَّالرجل،َّوالمرأ َّعالجَّالمرأ .

يجووََّّإذاَّوجدتَّضرور َّفيَّالنِرَّأوَّاللمسَّللعور ،َّفالضرور َّتقدرَّبقدرها،َّوال
 تجاووَّالموضعَّالالومَّللكشف.

 كلماَّغلِتَّالعور َّكانَّالتشديدَّفيَّشأنَّكشفهاَّأعِم.َّ
اليدين،َّجةَّكاٍفَّفيَّالنِرَّإلىَّالوجهَّوَّقالَّاإلمامَّالنوويَّرحمهَّاهلل:َّ"ثمَّأصلَّالحا

 وفيَّالنِرَّإلىَّسائرَّاألعضاءَّيعتبرَّتأكدَّالحاجة")8(.َّ
 ووادَّصاحبَّكفايةَّاألخيار:"وفيَّالنِرَّإلىَّالسوءتينَّيعتبرَّمزيدَّتأكدَّالحاجة")1(.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.4/194(َّروضةَّالطالبين8)  

.344(َّكفايةَّاألخيار1)  
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،َّأوَّجودَّإذاَّلمَّيوجدَّمنَّالنساءَّمنَّتعالجَّالمرأ َّفيلزمَّوجودَّمحرمَّالمرأ َّمعَّالطبيب
ََّّنَّفيَّعدمَّالعالجَّهالكهاَّأوَّهالكَّعضويها،امرأ َّأخرىَّمنَّالثقات،َّهذاَّإنَّكا وإال 

 فال.
التدليكَّالتكميلي:َّ–1َّ  

جسم؛َّكاإلحساسَّوضابطه:َّأنَّالَّيتضررَّالبدنَّبعدمَّفعله،َّولكنَّفعلهَّيثمرَّفائد َّلل
ماََّّباالسترخاء،َّأوَّالراحة،َّأوَّالنشاط،َّأوَّتنِيفَّالجسم،َّأوَّغيرَّذلك،َّوهذاَّهو

نا،َّخدماتَّالصحية،َّوهوَّالمقصودَّهيقدمَّفيَّالمنتجعاتَّكأحدَّالفعالياتَّوال
 وسنجملَّالحديثَّعنه:

عملَّالمرأ َّالتدليكَّللرجلَّاألجنبيَّوعكسه:َّ-8َّ  
مة،َّأيًّاََّّوهذاَّمحرمَّبإجماعَّأهلَّالعلمَّلماَّفيهَّمنَّالمسَّالمحرم،َّوربماَّالخلو َّالمحرَّ 

فاَّللعور ،َّكانَّالجزءَّالمقصودَّبالتدليكَّأوَّالعناية،َّويشتدَّاألمرَّإنَّكانَّفيَّذلكَّكش
َّالزناقترابَّمنَّذلكَّمنَّمقدماتَّالزناَّالخطير َّعياذاَّباهلل،َّواهللَّتعالىَّنهىَّعنَّاالَّفإن

.[31راء:َّ]اإلس{َواَلَّتَ ْقَربُواَّالزِّنَاَِّإن ُهََّكاَنَّفَاِحَشًةََّوَساَءََّسِبياًلَّ}َّفقال:  
يَ ُغضُّواَِّمْنََُّّقْلَِّلْلُمْؤِمِنينَّ}َّفقال:َّالزناوالشرعَّقدَّسد َّكلَّالذرائعَّلالقترابَّمنَّ

فبدأَّ،َّ[38]النور:َّ{ٌرَِّبَماََّيْصنَ ُعونَّأَْبَصارِِهْمََّوَيْحَفُِواَّفُ ُروَجُهْمََّذِلَكََّأوَْكىََّلُهْمَِّإن َّالل َهََّخِبي
رَّسبيلَّلحفظَّبالنِرَّوهوَّالسبيلَّوالبدايةَّوختمَّبالنهاية؛َّألنَّحفظَّالبصسبحانهَّ

فاقاً؛َّألنهَّأبلغَّتالفرجَّوإرسالهَّوالتهاونَّفيهَّسبيلَّلضدَّذلك،َّواللمسَّأبلغَّمنَّالنِرَّا
 فيَّاللذ ،َّولهذاَّيجووَّالنِرَّللمخطوبةَّوالَّيجووَّلمسها)8(.َّ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.(4/393)انِرَّروضةَّالطالبينَّ(8َّ)  
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ََّّعنهَّقال:وفيَّالسنةَّترهيبَّعِيمَّمنَّمثلَّذلك،َّفقدَّروىَّمعقلَّبنَّيسارَّرضيَّاهلل
منَّحديدََّّ"ألنَّيطعنَّفيَّرأسَّأحدكمَّبمخيطَّقالَّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم:

 خيرَّلهَّمنَّأنَّيمسَّامرأ َّالَّتحلَّله")8(.َّ
اَّنأتيَّمنهاَّرسولَّاهللَّعوراتناَّمَّوعنَّبهزَّبنَّحكيمَّعنَّأبيهَّعنَّجدهَّقال:َّقلت:َّيا

َّاوماَّنذر؟َّقال:َّ"احفظَّعورتكَّإالَّمنَّووجتكَّأوَّماَّملكتَّيمينك"َّقال:َّقلت:َّي
هاَّأحدَّفالَّيرينَّرسولَّاهللَّإذاَّكانَّالقومَّبعضهمَّفيَّبعض،َّقال:َّ"إنَّاستطعتَّأنَّال

هَّستحياَّمنرسولَّاهللَّإذاَّكانَّأحدناَّخالًيا،َّقال:َّ"اهللَّأحقَّأنَّيَّيرينها"َّقال:َّقلت:َّيا
 منَّالناس")1(.َّ

:تدليكَّالرجلَّللرجلَّ–1َّ   
تنة،ََّّواألصلَّجواوَّمسَّالرجلَّللرجلَّودلكهَّإذاَّكانَّذلكَّفيَّغيرَّالعور َّوأمنتَّالف

:وركأنَّيدلكَّيدهَّأوَّقدميهَّأوَّظهرهَّونحوَّذلك،َّوينبغيَّالتأكيدَّهناَّعلىَّأم  
ذلكََّّألنَّالمسَّأبلغَّمنَّالنِر،َّونفصلَّالَّيجووَّللرجلَّمسَّعور َّالرجلَّأوَّدلكها؛

:يماَّيليف  
.لفتنةيجووَّللرجلَّدلكَّومّسَّغيرَّالعور َّمنَّالرجلَّبحائلَّوبدونَّحائلَّإذاَّأمنتَّا  

.اتفاقاًََّّبدونَّحائلَّوأبحائلََّّيحرمَّمّسَّالرجلَّعور َّالرجلَّالمغلِةَّوهماَّالسوءتان،  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

:َّرجالهَّرجالَّالصحيح(.6/317،قالَّالمنذريَّفيَّمجمعَّالزوائد609َّ(َّ)المعجمَّالكبير8َّ)  
:َّإسنادهَّثابتَّإلىَّبهز،َّوهوَّثقةَّعند8/893َّ،قالَّابنَّعبدَّالهاديَّفيَّالمحرر1947َّ،َّالترمذي689َّ(َّ)أبوَّداود1)

(.الجمهور  
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ذَّعور َّيحرمَّللرجلَّمّسَّفخذَّالرجلَّبدونَّحائل؛َّألنَّالمّسَّأبلغَّمنَّالنِر،َّوالفخ
حَّبجواوَّعندَّجماهيرَّأهلَّالعلم،َّومنَّقالَّبأنهماَّليساَّمنَّالعور َّفيَّالنِرَّلمَّيصرَّ

مسهماَّبدونَّحائل،َّوهماَّمسألتانَّمختلفتان،َّبلَّصّرحَّبعضهمَّبمنعه؛َّإذَّالمّسَّأبلغَّ
 منَّالنِر)8(.َّ

يدهََّّمَّفيَّحكمَّمّسَّالرجلَّلفخذَّالرجلَّبحائل،َّكأنَّيلفَّعلىاختلفَّأهلَّالعل
:خرقة،َّأوَّيغطيَّالفخذَّبماَّيسترهَّثمَّيدلكه  

وَّللرجلَّفنصَّالشافعيةَّإلىَّجواوَّذلكَّبشرطَّأمنَّالفتنة،َّقالَّالرملي:َّ"ويجوََّّ-8َّ
ذَّالرجلَّدلكَّفخذَّالرجلَّبشرطَّحائلَّوأمنَّفتنةَّ"َّوقال:َّ"كماَّيحرمَّنِرهَّودلكَّفخ

 منَّغيرَّحائل،َّويجووَّبهَّإنَّلمَّيخفَّفتنةَّولمَّتكنَّشهو ")1(.

:ويمكنَّأنَّيستدلَّلمنَّأجاوَّذلكَّبماَّيلي  

َّنَّالصامت،أخّرَّابنَّويادَّالصال ،َّفجاءنيَّعبداهللَّبَّعنَّأبيَّالعاليةَّرحمهَّاهللَّقال:
لىَّشفتهَّوضربَّفعضَّعَّ،فذكرتَّلهَّصنيعَّابنَّويادَّ،فألقيتَّلهَّكرسًياَّفجلسَّعليه

ذكَّوقال:َّنيَّفضربَّفخذيَّكماَّضربتَّفخفخذيَّوقال:َّإنيَّسألتَّأباَّذرَّكماَّسألت
كماَّضربتَََّّّإنيَّسألتَّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّكماَّسألتني،َّفضربَّفخذي

قل:َّإنيَّفخذك،َّوقال:"صلَّالصال َّلوقتها،َّفإنَّأدركتكَّالصال َّمعهمَّفصل،َّوالَّت
 قدَّصليتَّفالَّأصلي")3(.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.6/84(َّ)انِر:َّمواهبَّالجليل8َّ)  
(.4/878،874(َّ)نهايةَّالمحتاج1َّ)  
(.8488مسلمَّ(َّ)3)  
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الدلكََّّفكذلكَّ،بوجودَّالحائلَّالَّبأسَّبهمنَّالمسَّوَّوجهَّالداللة:َّأنَّضربَّالفخذَّ
.والمس  

فصليناَّعندهاََّّ،رعنَّأنسَّرضيَّاهللَّعنه:َّأنَّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّغزاَّخيبوَّ
لحةَّوأناَّرديفَّفركبَّنبيَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّوركبَّأبوَّطَّ،صال َّالغدا َّبغلس

ركبتيَّلتمسََّّرىَّنبيَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّفيَّوقاقَّخيبرَّوإنفأجَّ،أبيَّطلحة
 فخذَّنبيَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلم)8(.َّ

.وجهَّالداللة:َّجواوَّمّسَّفخذَّالرجلَّمعَّوجودَّالحائل  
َّمَّأملىَّعليهَّ}َّوعنَّويدَّبنَّثابتَّرضيَّاهللَّعنه:َّأنَّرسولَّاهللَّصلىَّاهللَّعليهَّوسل ال 

فجاءهَّابنَّأمََّّ،[74]النساء:َِّه{ْؤِمِنيَنََّواْلُمَجاِهُدوَنَِّفيََّسِبيِلَّالل ََّيْسَتِويَّاْلَقاِعُدوَنَِّمْنَّاْلمَّ
وكانََّّ-اهدتَّواهللَّلوَّأستطيعَّالجهادَّلجَّ،قال:َّياَّرسولَّاهللَّ،مكتومَّوهوَّيملهاَّعلي

ذيَّفثقلتَّعليَّفأنزلَّاهللَّعلىَّرسولهَّصلىَّاهللَّعليهَّوسلمَّوفخذهَّعلىَّفخَّ،-أعمى
ُرَُّأوِليَّالض ََّرِر{)1(.ََّّ  حتىَّخفتَّأنَّترّضَّفخذي،َّثمَّسريَّعنه،َّفأنزلَّاهللَّ}َغي ْ

لَّأوَّومنَّأهلَّالعلمَّمنَّلمَّيفرقَّفيَّتحريمَّمسَّالعور َّبينَّماَّإذاَّكانَّبحائَّ-1َّ
يَّ"وأماَّتمكينَّمنَّيدلكَّفذلكَّحرامَّنصَّعليهَّفَّبدونهَّقالَّالحطابَّالمالكي:

َّدلكالمدخلَّفيَّدخولَّالحمامَّفإنهَّعدَّمنَّشروطَّجواوَّدخولهَّأنهَّالَّيمكنَّدالكاَّي
مَّالبساطيَّلهَّفخذيه،َّوكذلكَّابنَّالقطانَّقال:َّإنهَّأشدَّمنَّالنِرَّإليهَّوهوَّظاهرَّكال

 فيَّهذاَّالمحلَّبلَّصريحه")3(.َّ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.346(َّ)البخاري8َّ)  
(.6384(َّ)البخاري:1َّ)  
(.8/677(َّ)مواهبَّالجليل3َّ)  
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َّلذاتهَّأوَّويحملونَّحديثَّأنسَّوحديثَّضربَّالفخذَّعلىَّاألمرَّالعابرَّغيرَّالمقصود
.المستمر  

َّ،ثويحملونَّحديثَّويدَّبنَّثابتَّعلىَّحالةَّعدمَّاالختيارَّكماَّهوَّظاهرَّالحدي
ينة،َّفوقعتَّوتوضحهاَّروايةَّأبيَّداود:َّ"كنتَّأكتبَّإلىَّجنبَّالنبيَّفغشيتهَّالسك

 فخذَّرسولَّاهللَّعلىَّفخذي،َّفماَّوجدتَّثقلَّشيءَّأثقلَّمنَّفخذَّرسولَّاهلل")8(.َّ

هو:َّأنَّوإنَّكانَّاألحوطَّهوَّالقولَّالثانيَّوَّ،َّوالقوالنَّلهماَّحظَّمنَّالنِرَّواالستدالل
عدمَّالحائلَّإذاَّكانَّبدونَّحاجة؛َّلَّدلكَّالرجلَّفخذَّالرجلَّالَّيجووَّحتىَّمعَّوجود

علىَّالجواو؛ََّّوماَّذكرَّمنَّاألحاديثَّالَّيدلَّ،الدليلَّالصريحَّبالتفريقَّبينَّالحالتين
أوَّعلىََّّ،وتأكدَّالحاجةَّكماَّفيَّقصةَّويدَّبنَّثابتَّعلىَّسبيلَّاالضطرارَّفهيَّإما

رضيَّاهللََّّكماَّفيَّقصةَّأبيَّذرَّوقصةَّأنس،ََّّسبيلَّاألمرَّالعابرَّوغيرَّالمقصودَّلذاته
.اعنهم  

جمعََّّوقدَّقالَّبجواوهَّ،أماَّإذاَّوجدتَّحاجةَّولوَّيسير َّفاألمرَّمعَّوجودَّالحائلَّأهون
.منَّأهلَّالعلم  

تدليكَّالمرأ َّللمرأ :َّ–3َّ  

لفخذَّيجووَّللمرأ َّدلكَّالمرأ َّفيَّغيرَّماهوَّمنَّعورتهاَّإذاَّأمنتَّالفتنة،َّأماَّدلكَّا
ليكَّاألنثىَّتد،َّوعموماَّفبحائلَّفلهَّحكمَّالتفصيلَّالسابقَّبالنسبةَّللرجلَّمعَّالرجل

 لألنثىَّلهَّنفسَّتفصيلَّتدليكَّالذكرَّللذكر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(.1487(َّ)أبوداود8َّ)  
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............................................................................. 11  

19 ........................السويدي  التقنيات اخلمس األساسية املستخدمة يف املساج  
11............ ......التدليك العميق لألنسجة ...................................  

11................. .....تدليك لومي لومي .....................................  
11............... ..........التدليك باحلجارة الساخنة ...........................  
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ذا النوع من ما هي أنواع احلجارة املستخدمة يف ه –التدليك باحلجر الساخن يف التاريخ 
11...... ........................................التدليك؟ ..............................  

ك؟ لتدليملاذا احلجارة الساخنة بالتحديد يف جلسات ا –كيفية استخدام األحجار 
................................................................................... ..11  

19. ..............................فوائد مساج األحجار الساخنة .........................  
11.. ....التايالندي .................................................... التدليك   

ية الفوائد الصحية للتدليك بالزيوت العطر  –التدليك بالزيوت العطرية 
......................................................................... ....11  

11.... .........................عالج ضعف الذاكرة .......... –عالج االكتئاب   
11. ....................عطرية يف الشفاء والتعايف .........يساعد التدليك بالزيوت ال  

طريقة  –داع ميكن للتدليك بالزيوت العطرية أن يعاجل بعض األمراض، نذكر   منها الص 
11... ........................................استخدام زيوت التدليك ..........  

19. .....................كؤوس........التدليك اجلاف بال –التدليك بكؤوس اهلواء   
14.... ...........التدليك املزحلق بالكؤوس .....................................  
11. .............التدليك املزحلق بالكؤوس للتجميل .............................  

11.. .............التدليك االنعكاسي .........................................  
11. ........................خمطط تقرييب لألعضاء املتصلة باليدين والقدمني ......  

11.. .........تاريخ التدليك االنعكاسي ........................................  
11.. ......عمل التدليك االنعكاسي ...........................................  

14. .................ملبدأ العلمي للعالج بالتدليك االنعكاسي "الرفلكسولوجي" ..ا  
11 ..........كيفية التدليك اإلنعكاسي للقدمني واليدين ........................  

11.. ..تدليك منطقة الرحم ..................................................  
11...................تدليك يف الفقه اإلسالمي.......أحكام وضوابط  العالج بال  
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11...................... ..الفهرس ............................................  

 
 

يغفرَّليََّّهذاَّماَّتمكن اَّمنَّجمعهَّبفضلَّاهللَّتعالى،َّوأسألَّاهللَّتعالىَّأن
لىَّنبيِّناَّمحمدَّعولوالديَّومشايخيَّوالمسلين،َّهذاَّوباهللَّالتوفيقَّوصلىَّاهللَّ

َّالعالمين.  وعلىَّآلهَّوصحبوَّوسلمَّوالحمدَّهللَّربِّ

 

 تم َّالكتابَّ

 والحمدَّهللَّالذيَّبنعمتهَّتتمَُّّالص الحات


