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تقديم الدراسة

تزايد اهتامم العامل بمامرس�ات الطب البدي�ل والتكمييل خالل العقود األربعة 
األخ�رة م�ع ظهور أش�كال وأصن�اف جديدة م�ن هذه املامرس�ات ق�د يكون من 
الصع�ب فه�م بعضها أو وجود تفس�ر علمي مقب�ول هلا، وبالرغم م�ن ذلك فإهنا 
ُتنس�ب للطب البديل والتكمييل... ومع الدور الذي تلعبه العوملة يف إنشاء ثقافات 
عاب�رة للحدود بام فيها ممارس�ات الط�ب البديل والتكمييل املختلف�ة والتي وفدت 
ع�ى جمتمع�ات مل تنش�أ فيها  وما صاحب ذلك من ممارس�ات وس�لوكيات مل يتقبل 
املجتمع بعضها بسبب تعارضها مع خصوصيات وثقافة املجتمعات املحلية خاصة 
م�ع وج�ود خمالفات ومالحظات يف اجلوان�ب الرشعية والعقدي�ة... مما تطلب من 
اجلهات احلكومية واألكاديمية ذات العالقة املبادرة بدراس�ة وتشخيص هذا التغر 

الذي ترتب عى دخول هذه املامرسات وأثرها الديني واالجتامعي والثقايف.

األم�ر الذي دعا إىل إجراء هذا البحث القيم وهذه الدراس�ة العلمية الرصينة 
من أجل هذا اهلدف النبيل، ويف وقته ومكانه املناسبني، حيث يعد املجتمع السعودي 
بيئ�ة خصبة لعدد من املامرس�ات الطبية البديلة املحلية من�ه والعاملية كام أكدت عدد 

من الدراسات التي قام هبا املركز الوطني والتكمييل.

وج�اءت ه�ذه الدراس�ة املتخصص�ة م�ن الباحثة/عائش�ة بن�ت حمم�د عمر 
الشمس�ان لتساهم يف تقييم وتشخيص وحتديد حجم املخالفات الرشعية والعقدية 
لبعض ممارسات الطب البديل والتكمييل الوافدة..وبالتايل القيام باإلجراء املناسب 
وهو ما يصطلح عى تس�ميته »االحتساب« عى املخالفات والعمل عى تصحيحها 
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أو إزالته�ا. وق�د وفقت الباحث�ة أيام توفي�ق يف بحثها هذا لنيل درجة املاجس�تر يف 
قس�م الدعوة واالحتس�اب بكلية الدعوة واإلعالم بجامعة اإلمام حممد بن س�عود 
اإلس�المية، حي�ث تناول�ت جوانبه بحنك�ة ومهارة وش�مولية وحقق�ت املراد من 
أهدافه، وقد سامهت مسامهة فاعلة وغر مسبوقة يف جماله، ولفتت أنظار املحتسبني 
إىل ع�دد من منكرات الطب البديل ومه�دت الطريق لكي يكونوا آمرين ومنكرين 
ومبلغني ومبارشين عى بينة وبصرة، كام قدمت احللول الناجحة التي نأمل أن حتد 

من انتشار هذه املخالفات.

واملرك�ز الوطن�ي للطب البدي�ل والتكمي�يل إذ يضع هذه الدراس�ة بني أيدي 
املهتم�ني واملختصني والقارئ الكريم..للحد من س�لبيات بعض ممارس�ات الطب 
البديل والتكمييل ورفع درجة الوعي لالستخدام الرشيد هلذه املامرسات فإنه يشكر 
للباحثة/ عائش�ة بنت حممد عمر الشمس�ان جهدها مبادرهتا بدراسة هذا املوضوع 
والبح�ث عى أمل أن تتواصل جهود البحث العلمي يف اجلوانب املختلفة الرشعية 
والعقدية واألصولية ذات العالقة بمامرس�ات الط�ب البديل والتكمييل والتأصيل 

العلمي الرشعي هلا.

واهلل ولي التوفيق
املدير التنفيذي

للمركز الوطين للطب البديل والتكميلي
د/ عبد اهلل بن حممد البداح



F
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F

إن احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال ه�ادي له وأشهد أن ال إله 

إال اهلل وحده ال رشيك له، وأش�ه�د أن حمم�ًدا عب�ده ورس�وله، ق�ال c: ]ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[ ]4: 102[. وق�ال c: ]ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ[ ]6: 1[. وق��ال c: ]ۀ  ہ  ہ  ہ  
 ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  

ٴۇ[ ]2: 70 - 71[. 

أما بعد)1(: 
فالصح�ة نعم�ة عظيمة يمن اهلل هبا عى من يش�اء، وهي من أس�باب س�عادة 
اإلنس�ان يف هذه الدار الفانية، دل عليه قوله 0: »من أصبح آمًنا يف ســـربه 

)1( هذه خطبة احلاجة كام يف حديث عبداهلل ابن مسعود I: عن النبي 0 قال: »أنه علمنا 
 خطبة احلاجة، احلمد هلل نحمده ونستعينه...«، أخرجه أبو داود يف »السنن«، سليامن بن األشعث 
أبو داود السجستاين، اعتنى به: مشهور آل سلامن، كتاب »النكاح«، باب »يف خطبة احلاجة« )2118(، 
)مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1( ب.ت، )ص: 368(. وأخرجه الرتمذي يف سننه، حممد ابن عيسى 
الرتمذي، اعتنى به: مشهور آل سلامن،  كتاب »النكاح«، باب »ما جاء يف خطبة النكاح« )1105(، 
)مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1( ب.ت، )ص: 261(. وأخرجه ابن ماجه يف سننه، حممد بن يزيد 
القزويني، اعتنى به: مشهور آل سلامن، كتاب »النكاح«، باب »خطبة النكاح«، )1892(، )مكتبة 
 املعارف: الرياض، ط: 1( ب.ت، )ص: 329(. احلديث صححه األلباين. انظر: »صحيح سنن 

أيب داود«، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1، 1419ه�( )591/1(.
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معافى يف جسده عنده طعام يومه فكأمنا حيزت له الدنيا«)1(، وقد حث اإلسالم 
عى حفظ  الصح�ة ورشع كل ما يؤدي إىل ذلك، وحرم كل ما يرض هبا، بل إن من 
 أولوي��ات ه�ذا الدين حفظ النف�س عن كل ما يفيض إىل إتالفها أو س�قمها، وهذا 

ما دلت عليه قواعد الرشيعة وأحكامها.

ويف ظ�لِّ س�عي اإلنس�ان ملواجهة ما يصيبه م�ن أمراض ظهر ع�دٌد من أنواع 
الع�الج ذات الطاب�ع الثقايف املحيل لش�عوب العامل املختلفة، وه�ي ما اصطلح عى 
تس�ميتها بالطب البديل وهلا عدد م�ن املرادفات منها: الطب التكمييل، أو املوازي، 

أو الطب الشعبي)2( وغرها.

ويع�د املجتمع الس�عودي بيئ�ة خصبة لع�دد من املامرس�ات الطبي�ة البديلة، 
املحلية منها، والعاملية وهذا ما أكدته دراس�ة »نمط اس�تعامل الطب البديل لألرسة 
السعودية يف منطقة الرياض«)3( حيث تبني من خالهلا أن ما نسبته )73%( من عينة 
الدراس�ة التي متثل س�كان منطقة الرياض س�بق هل�م العالج بأي م�ن أنواع الطب 
البدي�ل املختلف�ة؛ إال أن م�ن املؤس�ف أن ذل�ك االنتش�ار صاحبه ظه�ور عدد من 
املامرس�ات اخلاطئة واملخالفة لضوابط التداوي الرشعية، مما س�بَّب ظهور عدٍد من 

)1( أخرج�ه الرتمذي يف س�ننه، كت�اب »الزهد»، ب�اب )34(، )2346(، )ص: 529(. وأخرجه ابن 
ماجه يف سننه، كتاب »الزهد«، باب »القناعة« )4141(، )ص: 689(، احلديث حسنه األلباين. 

انظ�ر: »صحيح س�نن الرتمذي«، حممد ن�ارص الدين األلب�اين، مكتبة املع�ارف: الرياض، ط: 1،   
1420ه� )542/2(.

)2( تصفح: موقع منظمة الصحة العاملية، اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية يف الطب الشعبي2002-
www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 25-12-2009 .2005م

)3( دراس�ة طبية أجراها عدد من األطباء من جامعة امللك س�عود برعاية من مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية عى منطقة الرياض عام 1425ه�.
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املخالفات العقدية واألخالقية، وقد دعا ذلك املختصني إىل إقامة عدد من الندوات 
واللقاءات، باإلضافة إىل إصدار عدد من القرارات الرسمية والتي هدفت إىل تنظيم 

املامرسات الطبية البديلة)1(.

ومنذ القدم يعد اإلستش�فاء أحد األبواب التي مترر من خالهلا اخلرافات عند 
املجتمع�ات التي تبتعد ع�ن مصادر العلم واملعرفة، ومن ذلك ما ُذِكر عن أس�باب 
دخ�ول الرشك إىل نجد من ظهور بعض املتطببني اجلهلة والقراء املش�عوذين الذين 

زينوا للناس بعض الرشكيات والبدع بذريعة العالج واملداواة)2(.

من هنا تأيت أمهية القيام بدراسة علمية تتناول ممارسات الطب البديل املختلفة 
 هب�دف التع�رف عى م�دى توافق تلك املامرس�ات م�ع ضوابط الت�داوي، وحرص 
ما قد يرتبط هبا من خمالفات، والتعرف عى مدى انتشارها، وعى األدوات املناسبة 
لالحتس�اب عليه�ا ومعوقات ذلك، واقرتاح احللول التي من ش�أهنا احلد من تلك 

املامرسات اخلاطئة. 

وعليه جاء تس�جيل هذه الدراس�ة بعنوان )االحتســـاب على منكرات الطب 
البديـــل( الجتياز مرحلة املاجس�تر يف قس�م الدعوة واالحتس�اب التاب�ع- لكلية 
الدعوة واإلعالم سابقا- واملعهد العايل للدعوة واالحتساب والدراسات املعارصة 

-الحًقا- يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

)1( سيتم التطرق لتلك املناشط والقرارات يف ثنايا البحث – بإذن اهلل -.
 )2( انظ�ر: »التمهي�د ل�رشح كت�اب التوحيد«، صال�ح آل الش�يخ، )دار التوحي�د: ط: 1، 1424ه�( 

ص: ]618[. نقاًل عن تاريخ نجد البن برش.



االحتساب على منكرات الطب البديل14

التعريف بمصطلحات الدراسـة:

)االحتس�اب( مأخ�وذ من احلس�بة وه�ي: »األمر باملع�روف إذا ظه�ر تركه، 
والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله«)1(.

)الـمنكـــرات(: املنك�ر ض�د املع�روف وه�و كل ما قبح�ه ال�رشع أو حرمه أو 
كرهه)2(، وقيل هو: »ما عرف بالرشع والعقل قبحه«)3(.

)الطب(: هو: »علم يعرف به حفظ الصحة وبرء املرض«)4(.

)الطب البديل(: ويقصد به: »ممارس�ات طبية متفاوتة، تس�تخ�دم أس�ال�يب 
ومع�ارف وعقائد متنوعة، كام تش�مل اس�تخدام النبات�ات واحليوانات، أو األدوية 
ذات القاعدة املعدنية أو مجيع ذلك، واملعاجلات الروحية والطرق اليدوية، والتامرين 
التي تطبق مفردة أو باملشاركة بقصد املحافظة عى الصحة، وكذلك بقصد تشخيص 

األمراض ومعاجلتها واتقائها«)5(.

)1( »األح�كام الس�لطانية والواليات الدينية«، عيل بن حممد املاوردي، حتقيق: س�مر رباب، )املكتبة 
العرصية: بروت، ط: 1، 1421ه�(، ص: ]260[.

)2( »النهاية يف غريب احلديث واألثر«، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، حتقيق: طاهر الزاوي- 
حممود الطناحي، )دار إحياء الرتاث العريب: بروت، 1399ه�( ب.ط، )114/5(.

)3( »تيس�ر الكريم الرمحن يف تفس�ر كالم املنان«، عبدالرمحن السعدي، حتقيق: عبد الرمحن اللوحيق، 
)مؤسسة الرسالة: بروت، ط: 1، 1423ه�(، ص: ]142[.

)4( »التوقيف عى مهامت التعاريف«، حممد املناوي، حتقيق: حممد الداية، )دار الفكر املعارص: بروت، 
ط: 1، 1410ه�(، ص: ]478[.

)5( تصف�ح: موق�ع منظم�ة الصح�ة العاملية، اس�رتاتيجية منظم�ة الصح�ة العاملية يف الطب الش�عبي 
)2002-2005م(.

www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 25-12-2009
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ويعرف بأنه: »جمموعة املامرس�ات الطبية التي تعتمد لشفاء املريض عى حث 
القدرات النفس�ية واجلس�دية والروحية لدى املريض ...، وعى اللجوء إىل وسائل 

الطبيعة...، وعى الط�ب الشعبي التقلي�دي يف بالد الع�امل املختلفة ...«)1(.        

التعريف اإلجرائي للدراسة: 

املراد باالحتســـاب على منكرات الطب البديل هنا: اخلط�وات  التي يشرتك 
فيها املحتس�ب، واملحتس�ب عليه، للتعرف عى ممارس�ات الط�ب البديل املخالف�ة 
لتعالي�م الدين اإلس�المي يف املراكز املرصح هلا واملختص�ة بالعالج بالطب البديل، 
يف مدين�ة الري�اض، ويش�م�ل ذلك املراك�ز التي متاِرس أحد أن�واع الطب البدي�ل 

كنش�اط عالج�ي أو تدري�بي)2(.

أسباب اختيار الموضوع:

إضافة ملا سبق ذكره من أهمية، أذكر من أسباب االختيار ما يلي:

 تنوع ممارس�ات الط�ب البديل يف املجتمع الس�عودي، واختالف مصادره، 
مع خمالفة بعض أنواعه لنصوص الكتاب والسنة. 

 إقبال الناس اليوم عى التداوي بأنواع الطب البديل املختلفة دون النظر يف 
ما يتضمنه بعضها من منكرات.

)1( »الط�ب البدي�ل« )الط�ب الطبيع�ي(، توفيق احل�اج حيي�ى، )دار الفكر املعارص: ب�روت، ط:1، 
1995م(، ص: ]13[.

)2( انت�رشت يف اآلون�ة األخ�رة العديد م�ن الدورات التدريبي�ة التي تتناول أحد أن�واع العالج مثل 
دورات ) العالج بالطاقة( ليخرج بعدها املتدرب حاماًل شهادة تؤهله ملامرسة العالج.
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 كتاب�ة م�ا يس�هم يف تنمي�ة االجت�اه الصحيح نح�و الت�داوي، واإلنكار عى 
التداوي بام حرم اهلل.

 وقوع بعض األخطاء من املامرسني للعالج بالطب البديل، وجهل بعضهم 
باحلكم الرشعي ملامرسته.

 ظه��ور نتائ�ج عكس�ية عى بعض امل�رىض املتعاطني لبعض أن�واع العالج 
بالطب البديل)1(.

 االستغالل املادي ملرتادي مراكز الطب البديل من قبل بعض املعاجلني)2(.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلقبال املتزايد عى ممارسات الطب البديل املختلفة 
بس�بب خلوها م�ن املركبات الكيميائي�ة، واعتامدها يف مداواة املرىض عى وس�ائل 
ظ احتواء  طبيعية، أو أساليب مبنية عى قناعات شعبية ومعتقدات دينية، وحيث حُلِ
بعض املامرسات الطبية البديلة عى بعض املنكرات سواء يف العقيدة، أو األخالق؛ 
فإن من األمهية بمكان القيام بدراسة علمية مؤصلة، تعنى بمنكرات الطب البديل 
وتطبيقاهت�ا، حل�رص املنك�رات املتعلقة هب�ا يف مدينة الرياض ، والتعرف عى نس�ب 

انتشارها، واقرتاح احللول املناسبة للحد منها.

)1( أظه�رت نتائ�ج الدراس�ة االستكش�افية التي أجرهتا الباحث�ة تأكيد 8% من العين�ة عى أن العالج 
ببعض أنواع الطب البديل شكل خطًرا عى صحتهم، أو كان سبًبا يف ظهور مرض آخر.

)2( أظه�رت نتائ�ج الدراس�ة االستكش�افية أن 41% م�ن العين�ة تعرضوا الس�تغالل م�ادي من قبل 
املعاجلني.
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تساؤالت الدراسة:

تساؤالت الجانب النظري:

 ما مرشوعية التداوي؟

 ما مرشوعية االحتساب عى منكرات الطب البديل؟

 ما أنواع الطب البديل؟

 ما موضوعات االحتساب عى منكرات الطب البديل؟

 ما حدود االحتساب عى منكرات الطب البديل يف الرشع والنظام؟ 

تساؤالت الجانب الميداني:

 ما منكرات الطب البديل من وجهة نظر املحتسبني واملتداوين؟

 ما اإلجراءات التي يقوم هبا املحتسب من أجل اإلنكار عى خمالفات الطب 
البديل من وجهة نظر املحتسبني؟

 م�ا معوق��ات االحتس��اب عى منك�رات الط�ب البديل م�ن وجهة نظ�ر 
املحتس�بني؟

 م�ا احللول املناس�بة للحد م�ن خمالف�ات الط��ب البديل م�ن وجه�ة نظ�ر 
املحتسب�ني؟

اء اس�تخ�دام  ض هلا املتداوون من جرَّ  ما اآلثار الصحي�ة الس�لبي�ة التي تعرَّ
الطب البديل؟
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 ما املنكرات املالحظ�ة عى األدوات املس�تخدم�ة يف العالج بأن�واع الطب 
البديل؟

أهداف الدراسة:  

 التعرف عى مرشوعية التداوي.

 التعرف عى مرشوعية االحتساب عى منكرات الطب البديل.

 التعرف عى أنواع الطب البديل.

 التعرف عى موضوعات االحتساب عى منكرات الطب البديل.

 التع�رف عى ح�دود االحتس�اب عى منك�رات الطب البدي�ل ومعوقاته، 
واحللول املقرتحة ملعاجلة تلك املنكرات.

الدراسات السابقة:

دراســـة  الســـعـودي«  اجملتمــــع  يف  الشـــعـيب  »الطـــب  بعنـــوان  دراســــة   -1
أثنوجرافيـة)1( عن مدينـة جـدة )2(:

هدفت الدراسة إىل التعرف عى واقع الطب الشعبي بأنواعه املختلفة وممارسيه 
ومس�تخدميه يف مدينة جدة، كام اهتمت الدراس�ة بمتابعة الفئ�ات االجتامعية التي 

)1( االنثوجرافيا: »أحد علوم اإلنسان، وينصب عى دراسة املظاهر املادية للنشاط اإلنساين من عادات 
 وتقالي�د« املعجم الفلس�في، إعداد: )اهليئة العامة لش�ؤون املطابع األمري�ة، القاهرة، 1403ه�( 

ب. ط، ص: ]3[. 
)2( س�مر حممد ركن، ماجس�تر ،جامعة امللك عبد العزيز، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم علم 

االجتامع، 1417ه�. 
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تقبل عى هذا النوع من العالج واألسباب الثقافية والصحية التي دفعتهم إىل ذلك، 
وخلص�ت الدراس�ة إىل بعض التوصيات من أمهه�ا: رضورة املحافظة عى الرتاث 
االجتامعي، وتطوير األدوات والطرق املس�تخدمة يف الطب الشعبي، باإلضافة إىل 
منح التصاريح الرس�مية ملامريس الطب الش�عبي بطرقه الصحيحة من قبل اجلهات 

الرسمية.  

وقد اعتنت الدراسة السابقة بأنواع الطب الشعبي وطرق تطبيقه دون احلديث 
عن املخالفات الرشعية التي تقع من خالله، فكانت االستفادة من هذه الدراسة من 

خالل احلديث عن أنواع الطب البديل.

2- دراســـة بعنـــوان »التطبيقـــات املعاصرة لفلســـفة االستشـــفاء الشـــرقية 
دراسة عقدية«)1(:

هدفت الدراس�ة إىل الكش�ف عن األصول االعتقادي�ة املنحرفة لبعض أنواع 
العالج الرشقية، وتطبيقاهتا يف العرص احلارض، وأوجه خمالفتها للعقيدة اإلسالمية، 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أمهها:

  أن التطبيقات املعارصة لفلس�فة االستش�فاء الرشقية تفرعت - باجلملة - 
عن ديانات ثالث: اهلندوسية، والطاوية، والبوذية)2(.

)1( هيفاء بنت نارص الرشيد، ماجستر، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، 
قسم العقيدة واملذاهب املعارصة، 1427- 1428ه�.

)2( سيأيت التعريف هبذه الديانات، ص: ]72[. 
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 أن للتطبيقات املعارصة لفلس�فة االستش�فاء الرشقية آث�اًرا عقدية خطرة، 
منه�ا: الوق�وع يف أنواع من ال�رشك واالبتداع يف الدي�ن، والقول بوح�دة األديان، 

باإلضافة إىل التشبه بالكفار فيام هو من خصائصهم.

وق�د اقت�رصت ه�ذه الدراس�ة ع�ى أح�د أن�واع الط�ب البديل وه�و الطب 
الرشق�ي)1(، وتناولته بالدراس�ة م�ن الناحية العقدي�ة، وختتلف هذه الدراس�ة عن 
الس�ابقة يف كوهنا س�تتناول كافة تطبيقات الطب البدي�ل ومنكراته يف مراكز الطب 

البديل يف مدينة الرياض، وأدوات ومعوقات االحتساب عى تلك املنكرات. 

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:

تتف��ق الدراس��ة احلالية مع الدراس�تني الس�ابقتني يف كون الط�ب البديل أو 
أحد أنواعه يعد املحور الرئيس للدراس�ة، إال أن أوىل الدراست�ني اكتفت باحلديث 
ع�ن بعض أن�واع العالج وط�رق تطبيقها، واقت�رصت األخرى ع�ى احلديث عن 
املخالف��ات العقدي�ة ألحد ف�روع الطب البديل وهو الط�ب الرشقي، وتتميز هذه 
الدراس�ة عن الدراسات السابقة بمناقشتها للمنك�رات املالحظة عى مراكز الطب 

البديل يف مدينة الرياض، وبيان نسبة انتشارها، وسبل التغلب عليها.

منهج الدراسة:

نظ�ًرا ملا تطلبته هذه الدراس�ة من مناقش�ة إلحدى الظواه�ر املعارصة فقد تم 
اس�تخدام املنه�ج الوصفي، ويقصد ب�ه: »كل منهج يرتبط بظاه�رة معارصة بقصد 

)1( سيأيت التعريف بالطب الرشقي الحًقا عند احلديث عن أنواع الطب البديل، ص: ]4[. 
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وصفها وتفسرها«)1(، وذلك لدراسة واقع الطب البديل وما حيتوي عليه من أمور 
مرشوعة ينبغي التنبه هلا، وأخرى منكرة جيب التحذير منها، وسبل معاجلة ذلك. 

مجتمع الدراسة وعينته: 

شمل جمتمع الدراسة مجيع مراكز الطب البديل املرصح هلا يف مدينة الرياض)2(، 
واملراجعني هلذه املراكز، واملحتس�بني عى منكرات هذه املراكز سواء كانوا من هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو من اهليئة العامة للغذاء والدواء، أو من املركز 
الوطني للطب البديل والتكمييل أو غرهم من املطلعني واملهتمني بمامرسات الطب 

البديل، واقترصت الدراسة عى مدينة الرياض.

وتم اس�تخدام الطريقة العش�وائية املنتظم�ة عند اختيار العينة م�ن املتداوين، 
وتعني: »أن الفرصة متساوية ألي فرد من أفراد جمتمع البحث«)3(.

كام تم تطبيق العينة العمدية عند اختيار عينة الدراس�ة من املحتسبني، وتعني: 
»أن أس�اس االختيار خ�رة الباحث ومعرفته ب�أن هذه املف�ردة أو تلك متثل جمتمع 
البحث«)4( ، وكان س�بب اختيار هذا النوع من العينة قلة عدد املحتس�بني املطلعني 

عى منكرات الطب البديل.

 )1( »املدخ�ل إىل البحث يف العلوم الس�لوكية«، صالح بن محد العس�اف )مكتب�ة العبيكان: الرياض، 
ط: 3، 1424ه�( ص: ]189[.

)2( تش�مل العين�ة مراكز العالج بالطب البديل، واملراكز التي تق�دم دورات عالجية وتدريبية لبعض 
أنواع العالج بالطب البديل.

)3( »املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية«، ص: ]97[. 
)4( املرجع السابق، ص: ]99[. 
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وبناًء عى الدراس�ة االستكش�افية التي قامت هبا الباحث�ة للتعرف عى مراكز 
الع�الج بالطب البديل، وعى اجلهات املعنية بمتابعة خمالفات الطب البديل فقد تم 
س�حب )100( ف��رٍد يمثل�ون عينة املتداوين وذلك بواق�ع عرشين فرد مقابل كل 
مركز معني بالعالج بالطب البديل، كام تم سحب )60( فرًدا يمثلون عينة املحتسبني 

يف اجلهات املختصة، وذلك باعتبار عرشين فرد مقابل كل جهة رقابية)1(.

أدوات الدراسة:

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت استخدام األدوات التالية:

االســـتبانـة: ويقصد بهـا: »االستامرة التي حتت�وي عى جمموع�ة من األسئل�ة 
أو العب�ارات املكتوب�ة، م�زودة بإجاباهت�ا، أو اآلراء املحتمل�ة، أو بف�راغ لإلجابة، 
ويطل�ب م�ن املجي�ب عليها اإلش�ارة إىل ما ي�راه مهاًم، أو م�ا ينطبق علي�ه منها، أو 

 

ما يعتقد أنه هو اإلجابة الصحيحة«)2(.

وقد تم تصميم نموذجي استبانة؛ وزع األول عى األشخاص الذين سبق هلم 
الت�داوي بأحد أنواع الطب البديل، واآلخر وزع عى املطلعني عى منكرات الطب 
البديل من حمتس�بني ومراقبني، وتم اس�تخدام هذه األداة هبدف اإلجابة عن بعض 

تساؤالت الدراسة.

)1( نظ�ًرا لالفتقار إىل اإلحصائيات الرس�مية حول عدد مراكز الع�الج بالطب البديل املختلفة، وبناء 
عى الدراس�ة االستكش�افية التي قامت هبا الباحثة؛ فقد تم وضع عدد تقريبي وذلك بواقع مخس�ة 
مراكز للعالج بالطب البديل يف مدينة الرياض. وبلغ عدد اجلهات املعنية بمتابعة خمالفات الطب 
البدي�ل ث�الث جهات، وه�ي: وزارة الصحة ممثلة باملرك�ز الوطني للطب البدي�ل، واهليئة العامة 

للغذاء والدواء، و هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
)2( »املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية«، ص: ]343[.
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املالحظـــة: ويقصـــد بهـــا: »االنتباه املقص�ود واملوجه نحو س�لوك فردي، أو 
مجاع�ي معني، بقصد متابعت�ه، ورصد تغراته، ليتمك�ن الباحث بذلك من وصف 
السلوك وحتليله...«)1(، وقد تم تطبيقها عى املراكز املعنية بالعالج بالطب البديل؛ 
وذلك للتعرف عى الوس�ائل واألس�اليب املس�تخدمة يف مداواة املرىض؛ من أجل 

حتديد املخالفات الرشعية وسبل االحتساب عليها.

تقسيمات الدراسة: 

املقدمة.
الفصل األول: اإلطار النظري:

املبحث األول: مرشوعية التداوي.
املبحث الثاني: مرشوعية االحتساب عى منكرات الطب البديل.

املبحث الثالث: أنواع الطب البديل.    
املبحث الرابع: موضوعات االحتساب عى منكرات الطب البديل .

املبحـــث اخلامس: حدود االحتس�اب عى منكرات الط�ب البديل يف الرشع 
والنظام. 

الفصل الثاني: اإلطار امليداين:
املبحث األول: إجراءات الدراسة امليدانية.

املبحث الثاني: نتائج الدراسة امليدانية.
اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.

)1( املرجع السابق، ص: ]406[.  
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وأسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف تناول جوانب هذا املوضوع بام خيدم أهداف 
هذه الدراسة وحيقق املراد منها، كام أرجو اهلل n أن تسهم هذه الدراسة يف لفت 
أنظار املحتس�بني إىل عدد م�ن منكرات الطب البديل، وتق�دم احللول التي حتد من 
انتش�ارها، وما كان يف هذه الدراس�ة من حق وصواب فمن اهلل n، وما كان فيه 

من زلل وخطأ فمن نفيس والشيطان، وأسأل اهلل املغفرة والثواب.

وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعني 

واحلمدهلل رب العاملني

  




اإلطار النظري

                وحيتوي على:

املبحث األول: مرشوعية التداوي.
املبحث الثاني: مرشوعية االحتساب عى منكرات 

الطب البديل.
املبحث الثالث: أنواع الطب البديل.

ع�ى  االحتس�اب  موضوع�ات  الرابـــع:  املبحـــث 
منكرات الطب البديل.

املبحث اخلامس: حدود االحتس�اب عى منكرات 
الطب البديل يف الرشع والنظام. 





 5
مشروعية التداوي

وحيتوي على:

املطلب األول: أحكام التداوي.

املطلب الثاني: ضوابط التداوي.
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 5
مشروعية التداوي

إن م�ن نع�م اهلل c ع�ى خلقه أن أب�اح هلم الت�داوي من األم�راض، ومن 
مت�ام نعمت�ه D عى عباده أنه ما م�ن داء إال وأنزل ل�ه دواء، دل عى ذلك العديد 
م�ن نص�وص الس�نة النبوية املطه�رة؛ فعن أيب هري�رة I قال: قال رس�ول اهلل 
0: »ما أنزل اهلل داء إال أنزل له شـــفاء«)1( ، وقوله 0 يف احلديث 
اء برأ بإذن اهلل  )2(: )ل�كل داء دواء، فإذا أصيب دواء ال��دَّ

I ال�ذي رواه جابر
)4( قال: » أتي�ت النبي 0 

I 3( ، وج�اء عن أس�امة بن رشي�ك()D
وأصحابه كأن عى رؤوس�هم الطر، فسلمت ثم قعدت، فجاء األعراب من هاهنا 

)1( أخرج�ه البخ�اري، »اجلامع املس�ند الصحيح املخترص«، حممد بن إس�امعيل البخ�اري، اعتنى به: 
ع�ز الدي�ن ضيل، عامد الطيار، يارس حس�ن، كتاب »الطب«، باب »ما أن�زل اهلل من داء إال أنزل له 

شفاء«، )5678(، )مؤسسة الرسالة: دمشق، ط: 1، 1429 ه�( ص: ]1010[.
)2( هو: جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، يكنى: أبو عبد اهلل، له وألبيه صحبة، 
روى عن�ه مجاع�ة م�ن الصحابة، ش�هد العقبة، وكان آخر م�ن مات من الصحاب�ة يف املدينة، تويف 
I سنة: 78ه�، وقيل: 74ه�. انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة«، أمحد بن حجر العسقالين، 

حتقيق: عيل البجاوي، )دار اجليل: بروت، ط: 1، 1412ه� (، )433/1 - 434(.
)3( أخرجه مس�لم، »املسند الصحيح املخترص من السنن«، مسلم بن احلجاج النيسابوري، اعتنى به: 
أبو قتيبة الفاريايب، كتاب »الس�الم«، باب »لكل داء دواء واس�تحباب التداوي«، )2204(، )دار 

قرطبة: بروت، ط:2، 1430ه� ( ص: ]1050[. 
)4( ه�و: أس�امة بن رشي�ك الثعلبي، من بني ثعلب�ة بن يربوع، من أصح�اب النبي 0، روى 
حديث�ه أصح�اب الس�نن، وأمحد، وابن خزيم�ة، وابن حب�ان، واحلاكم. انظ�ر: »اإلصابة يف متييز 

الصحابة«، )49/1(.
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وهاهنا، فقالوا: يا رسول اهلل، أنتداوى؟ فقال: »تداووا فإن اهلل c مل يضع داًء 
إال وضع له دواًء غري داء واحد؛ اهلرم«)1(.

دل�ت األحاديث الس�ابقة ع�ى جواز الت�داوي، وأنه ال ينايف الت�وكل عى اهلل 
c، كم��ا ال ينافيه -أي التوكل- دف�ع اجلوع والعطش باألكل والرشب، وذلك 
ملن اعتقد أن الش�فاء بإذن اهلل وبتقديره)2( ، كام دلت األحاديث الس�ابقة عى أن اهلل 
D أنزل لكل داء دواء غر أن عدم متاثل املريض للش�فاء ال يعني انعدام الدواء، 
ب�ل ألن اهلل c مل يق�در له الش�فاء، أو بس�بب اجله�ل بحقيقة امل�رض، أو طريقة 

املداواة)3(.

وق�د تع�ددت آراء الفقه�اء X ح�ول التداوي، قال ش�يخ اإلس�الم ابن 
تيمي�ة)V )4: »ف�إن الناس قد تنازعوا يف التداوي، هل هو مباح، أو مس�تحب، 

)1( أخرج�ه أبو داود، كت�اب »الطب«، باب »يف الرجل يت�داوى«، )3855(، ص: ]693[. واللفظ 
له. وأخرجه الرتمذي يف سننه، كتاب »الطب«، باب »ما جاء يف الدواء واحلث عليه«، )2038(، 
)ص:461(. وأخرج�ه اب�ن ماج�ه يف س�ننه، كتاب »الطب«، ب�اب »ما أنزل اهلل م�ن داء إال أنزل 
ل�ه دواء«، )3436(، ص]575[. احلدي�ث صحح�ه األلب�اين. انظ�ر: »صحي�ح اجلامع الصغر 
وزياداته«، حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسالمي: بروت، ط: 2، 1406ه� )742/1(.
)2( انظ�ر: »فتح الباري رشح صحيح البخاري«، أمحد بن عيل بن حجر العس�قالين، كتاب »الطب«، 
ب�اب »م�ا أن�زل اهلل داء إال أنزل له ش�فاء«، )5354(، )دار املعرفة: ب�روت، 1379ه� ( ب.ط، 

.)135/10(
)3( انظ�ر: املرج�ع الس�ابق. و»املنهاج رشح صحيح مس�لم بن احلج�اج«، أبو زكري�ا حييى بن رشف 

النووي، )دار إحياء الرتاث العريب: بروت، ط: 2، 1392ه�(، )192/14(. 
)4( ه�و: أمح�د بن عب�د احلليم بن عبد الس�الم بن تيمي�ة احلراين الدمش�قي، تقي الدي�ن أبوالعباس، 
ولد س�نة:661ه�، فقي�ه، حافظ، مفرس، أقبل عى التعلم منذ صغ�ره، وتأهل للفتوى والتدريس 
وهو دون العرشين، تويف V س�نة: 728ه�. انظر: »املقصد األرش�د يف ذكر أصحاب اإلمام 
=
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أو واج�ب؟. والتحقي�ق: أن منه ما هو حمرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، 
ومنه ماهو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب«)1(.

واملتأمل يف آراء الفقهاء X حول التداوي جيد أهنا اشتملت عى األحكام 
 .- c التكليفية اخلمسة، والتي سيتم طرحها يف املطلب التايل - بإذن اهلل

  

أمحد«، إبراهيم بن حممد بن مفلح، حتقيق: عبد الرمحن العثيمني، )مكتبة الرشد: الرياض، ط: 1، 
1410ه�(، )132/1(.

)1( »جمم�وع الفتاوى«، تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية احلراين، حتقيق: أنور الباز، عامر اجلزار، 
)دار الوفاء: بروت، ط: 3، 1426ه�(، )12/18(.  

=
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أحكام التداوي

- أقوال العلماء في حكم التداوي)1(: أوالاً

) أ ( التحريم: 

وحت�رم املداواة ب�كل نجس، وطاهر حمرم، أو م�رض، قال c: ]ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ   ژ[ ]C: 157[ ق�ال اإلم��ام اب�ن كثر V: »فكل 
م�ا أحل اهلل م�ن امل�أكل فهو طيب ناف�ع للبدن والدين، وكل م�ا حرمه فهو خبيث 
ض�ار يف الب�دن والدين«)2(، ومم�ا ورد عنه 0 يف النهي ع�ن التداوي بام هو 
)3( عندما س�أل النبي 0 

I حم�رم، قول���ه 0 لط��ارق اجلعفي
ع�ن اخلمر؟ فنهاه، أوكره أن يصنعها، فقال: إن�ام أصنعها للدواء، فقال: »إنه ليس 

)1( انظ�ر: »اآلداب الرشعي�ة واملن�ح املرعية«، ش�مس الدين حمم�د بن مفلح املقديس، حتقيق: بش�ر 
عي�ون، فصل »يف التداوي والطب والع�الج«، فصل »يف التداوي بالنجس واملحرم«، )مكتبة دار 

البيان: بروت، ط: 1، 1428ه�(، )18/2، 112(. 
»التمهي�د مل�ا يف املوطأ من املعاين واألس�انيد«، يوس�ف بن عبد اهلل بن عبد ال�ر القرطبي، حتقيق:   

مصطفى العلوي، )263/5(، )مؤسسة قرطبة(، ب.ط.ت.  
»إحي�اء عل�وم الدين«، أب�و حامد الغ�زايل، حتقيق: أس�امة عمورة، كت�اب »التوحي�د والتوكل«،   

)2978/4(، )دار الفكر: دمشق، ط: 1، 1427ه�(.
)2( »تفس�ر الق�رآن العظي�م«، أبو الفداء إس�امعيل بن كث�ر الدمش�قي، )235/2(، )دار ابن حزم: 

بروت، ط:1، 1423ه�(.
)3( ه�و: ط�ارق ب�ن س�ويد احلرضمي اجلعف�ي، ويقال: س�ويد بن ط�ارق، من أصحاب رس�ول اهلل 

 .0
انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة«، )508/3(.  
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)2(: )إن اهلل مل جيع�ل ش�فاءكم 
I بـــدواء ولكنـــه داء«)1(، وق�ال اب�ن مس�عود 

فيام حرم عليكم()3(.

ق�ال اإلمام اب�ن القيم)V )4: »وإنام ح�رم عى هذه األمة م�ا حرم؛ خلبثه، 
وحتريم�ه ل�ه محي�ة هل�م، وصيانة ع�ن تناوله، ف�ال يناس�ب أن يطلب به الش�فاء من 
األس�قام والعلل، فإنه وإن أّثر يف إزالتها، لكنه يعقب سقاًم أعظم منه يف القلب،... 
وهنا رِسٌّ لطيف يف كون املحرمات ال يستشفى هبا: فإن رشط الشفاء بالدواء، تلقيه 
بالقب�ول واعتق�اد منفعته، وما جعل اهلل فيه من بركة الش�فاء،... ومعلوم أن اعتقاد 

املسلم حتريم هذه العني مما حيول بينه وبني اعتقاد بركتها ومنفعتها«)5(.

وق�ال اإلمام حممد بن إبراهي�م)V )6: »بني 0 أن الدواء يف املباح، 
أما املحرم فال دواء فيه. وبيان ذلك من وجوه، منها:

)1( أخرجه مسلم، كتاب »األرشبة«، باب »حتريم التداوي باخلمر«، )1984(، ص: ]955[.
)2( ه�و: عبد اهلل بن مس�عود ب�ن غافل اهلذيل، يكنى ب�أيب عبد الرمحن، صحايب جليل، من الس�ابقني 
إىل اإلس�الم، هاجر اهلجرتني، ش�هد بدًرا واملش�اهد بعده�ا، أول من جهر بالق�رآن بمكة، روى 
الكثر عن رس�ول اهلل 0، تويف I سنة: 32ه�. انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة«، 

.)232/4(
)3( أخرجه البخاري، كتاب »األرشبة«، باب »رشاب احللوى والعسل«، ص: ]1001[.  

)4( ه�و: حمم�د ب�ن أيب بكر بن أي�وب الزرعي، ش�مس الدين ابن قي�م اجلوزية، يكنى ب�أيب عبد اهلل، 
فقيه، أصويل، مفرس، نحوي، الزم اإلمام ابن تيمية وأخذ عنه، تويف V سنة: 751ه�. انظر: 

»املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد«، )384/2(. 
)5( »الطب النبوي«، ش�مس الدين حممد بن أيب بكر )ابن قيم اجلوزية(، حتقيق: حممد اإلس�كندراين، 

)دار الكتاب العريب، بروت، 1428ه�( ص: ]81[، ب.ط. 
)6( هو: حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الش�يخ، ولد س�نة: 1311ه�، مفتي الديار الس�عودية، 
 ورئي�س القض�اء يف حيات�ه، عامل، فقيه، حم�دث، من أبرز العل�امء الذين خترجوا عى يديه: الش�يخ 
=
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 أن أص�ل الت�داوي مرشوع ولي�س بواجب، فال جيوز ارت�كاب حمظور من 
أجل فعل جائز.

 أن زوال املرض مظنون بالدواء املباح. وأما بالدواء املحرم فمتوهم، فكيف 
يرتكب احلرام ألمر متوهم.

 أنه قال: »وال تتداووا حبرام« فهذا هني، والنهي يقتيض يف األصل التحريم، 
وهو إنام حرم لقبحه، فال يكون فيه شفاء)1(.

)ب( الوجـوب: 

واس�تدل م�ن رأى وجوب التداوي بأم�ره 0 بالت�داوي، وفعله ل�ه، 
وم�ن ذل�ك قول�ه 0: »تـــداووا فـــإن اهلل c مل يضـــع داء إال وضـــع لـــه 
 دواء غـــري داء واحـــد، اهلرم«)2( ، وقوله 0 يف احلدي�ث الذي رواه جابر بن 
عب�د اهلل L: »إن كان يف شـــيء مـــن أدويتكـــم خري ففي شـــرطة حمجم، أو 
شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي«)3(، واشرتط بعض 

من رأى وجوب التداوي أن ُيظنَّ نفعه، أو يؤدي تركه إىل هالك�ه)4(.

عب�د اهلل ب�ن محيد، والش�يخ عب�د العزيز اب�ن باز ، تويف V س�نة: 1389ه��. انظر: 
»مش�اهر عل�امء نجد وغره�م«، عبد الرمحن ب�ن عبد اللطيف آل الش�يخ، )دار ج�رش، ط: 2، 

1394ه�( ص: ]169[.
)1( جملة البحوث اإلسالمية، )العدد: 78، 1427ه�( ص: )22-21(. 

)2( سبق خترجيه، ص: ]18[.
)3( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »الدواء بالعسل«، )5683(، ص: ]1011[، واللفظ له. 

ومسلم يف كتاب »السالم«، باب »لكل داء دواء«، حديث رقم )2205(، ص: ]1050[. 
)4( »اآلداب الرشعية واملنح املرعية«، )20/2(.

=
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)جـ( االستحبـاب: 

رأى القائل�ون باالس�تحباب أن فعل التداوي أفضل من ترك�ه، وذلك اتباًعا 
ألم�ره 0 واقت�داًء بفعله، ومل يصل األمر عندهم للوج�وب، وذلك ملا ورد 
 يف أدل�ة القائلني بالكراهة، ومما اس�تدل به أصح�اب هذا املذهب، قوله 0: 
»مـــا أنـــزل اهلل داء إال أنـــزل له شـــفاء«)1( وقول�ه 0: »لـــكل داء دواء فإذا 

.)2(»D اء برأ بإذن اهلل أصيب دواء الدَّ

) د ( الكراهـة: 

رأى بع�ض العل�امء أن ت�رك التداوي  أفضل من فعل�ه، و ذلك توكاًل عى اهلل 
D؛ إذ أن اهلل c ق�د عِلم أيام امل�رض، وأيام الصحة، فال تزيد هذه بالتداوي، 
وال تنق�ص تل�ك برتكه، ب�ل إنَّ لكل منهام وقت�ه الذي علمه اهلل وقدره، واس�تدلوا 
باحلديث الذي رواه عمران بن حصني)I )3 قال: قال رس�ول اهلل 0: 
»يدخل اجلنـة من أميت سبعون ألًفا بغري حساب« قالوا: من هم؟ يا رسول اهلل قال: 
»هـم الذيـن ال يســـرقون، وال يتطريون، وال يكتـــوون، وعلى ربهم يتوكلون«)4( 

)1( سبق خترجيه، ص: ]29[.

)2( سبق خترجيه، ص: ]30[.
)3( ه�و: عم�ران بن حصني ب�ن عبيد بن خل�ف اخلزاعي، يكنى بأيب نجيد، أس�لم ي�وم خير، وكان 
صاح�ب راي�ة خزاعة يوم الفتح، من فض�الء الصحابة وفقهائهم، بعث�ه عمر I إىل البرصة 
ليفق�ه أهله�ا، ت�ويف I س�نة: 32ه�، وقي�ل: 33ه�. انظ�ر: »اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحابة«، 

 .)705/4(
 )4( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الرق�اق«، ب�اب »وم�ن يت�وكل ع�ى اهلل فه�و حس�به«، )6472(، 
ص: ]1122[. ومس�لم يف كتاب »اإليامن«، باب »الدليل عى دخول طوائف من املس�لمني اجلنة 

بغر حساب«، )218(، ص: ]117[.
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واس�تدل أصح�اب ه�ذا املذه�ب أيًضا بحدي�ث امل�رأة الس�وداء التي أت�ت النبي 
0 فقال�ت: »إين أرصع وإين أتكش�ف، ف�ادع اهلل يل. فق�ال 0: »إن 
شـــئت صربِت ولِك اجلنة وإن شـــئِت دعوت اهلل أن يعافيك« قالت: أصر، قالت: 
ف�إين أتكش�ف ف�ادع اهلل أن ال أتكش�ف، فدعا هلا«)1(. كام اس�تدل م�ن رأى كراهة 
الت�داوي برتك بعض الصحابة، والس�لف - رضوان اهلل عليهم - للتداوي، منهم: 
)3(، وذك�ر ابن مفلح)V )4 عن اإلمام 

L )2( )ابن مس�عود، وأبو الدرداء(
أمحد بن حنبل)V )5 أنه قال: »أحب ملن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك 

التداوي من رشب الدواء وغره«)6(.

)1( أخرجه البخاري، كتاب »املرىض«، باب »فضل من يرصع من الريح«، )5652(، ص: ]1006[. 
وأخرج�ه مس�لم يف كتاب »الر والصل�ة واآلداب«، باب »ثواب املؤمن في�ام يصيبه«، )2576(، 

ص: ]1198[.
)2( هو: عويمر بن زيد األنصاري اخلزرجي، اشتهر بكنيته، أسلم يوم بدر، مجع القرآن يف حياة النبي 
 0، وروى عنه عدة أحاديث، تويف I سنة32ه�. انظر: »سر أعالم النبالء«، حممد 

ابن أمحد الذهبي، )مؤسسة الرسالة: بروت، ط: 9، 1413ه�( )253-235/2(.
)3( انظ�ر: »اجلامع ألحكام القرآن«، حممد بن أمح�د القرطبي، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، )372/12(، 

)مؤسسة الرسالة، بروت، ط: 1، 1427ه� (. 
)4( ه�و: حمم�د بن مفلح بن حمم�د املقديس، يكنى: بأيب عب�د اهلل، كان زاهًدا متعفًف�ا ورًعا، من أعلم 
الن�اس بمذه�ب اإلمام أمحد، له مصنفات عديدة عى مذهب اإلمام أمحد منها: الفروع، واآلداب 
الرشعي�ة، ت�ويف V س�نة: 763ه�. انظ�ر: »املقصد األرش�د يف ذكر أصح�اب اإلمام أمحد«، 

.)519-517/2(
)5( هو: أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين، يكنى: بأيب عبد اهلل، كان إماًما يف احلديث والفقه، 

اشتهر بزهده وورعه، ولد يف بغداد سنة: 164ه�، وتويف V يف بغداد سنة: 240ه�. 
انظر: »املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد«، )70-64/1(.  

)6( »اآلداب الرشعية واملنح املرعية«، )18/2(.
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)هـ( اإلباحـة: 

استدل القائلون بأن األصل يف التداوي اإلباحة بفعله 0 له، وأمره به، 
ومجع�وا بينهام وبني األدلة التي حتث عى الصر، عند االبتالء باألمراض، والتوكل 

عى اهلل، فتساوى عندهم فعل التداوي وتركه.

ا- الراجح في حكم التداوي: ثانياً

ورد يف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي)1( بشأن العالج الطيب ما يلي:

 األص�ل يف حك�م الت�داوي أنه مرشوع، ملا ورد يف ش�أنه يف الق�رآن الكريم 
والس�نة القولية والعملية، وملا فيه من )حفظ النفس( الذي هو أحد املقاصد الكلية 

من الترشيع، وختتلف أحكام التدواي باختالف األحوال واألشخاص:

 فيجب التداوي إذا كان تركه يفيض إىل تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، 
أو كان املرض ينتقل رضره كاألمراض املعدية.

 ويكون مندوًبا إذا كان تركه يؤدي إىل ضعف البدن وال يرتتب عليه ما سبق 
يف احلالة األوىل.

 ويكون مكروًها إذا كان بفعل خياف منه حدوث ماهو أش�دُّ من العلة املراد 
إزالتها.

 ويكون مباًحا إذا مل يتضمن ما سبق.  

)1( انظر: قرار املجمع الفقهي اإلسالمي، )الدورة السابعة، قرار: 67 )5/7(، 1412ه�(، لالطالع 
عى القرار تصفح موقع املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي عى الرابط:

www.fiqhacademy.org.sa .1-1-2010
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والتطبيق�ات الطبي�ة البديل�ة كغره�ا من أنواع الع�الج تنطب�ق عليها أحكام 
التداوي املختلفة الس�ابق ذكرها، وما قد يدخل من تلك املامرس�ات الطبية البديلة 

يف حكم التحريم فسيكون موضع دراسة هذا البحث. 
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ضوابط التداوي

 دل�ت أص�ول وأح�كام الرشيعة اإلس�المية ع�ى أن للت�داوي ضوابط جيب 
االلت�زام هب�ا ليبقى التداوي يف حكم املباح دون أن يلح�ق باملداوي أو املتداوي إثم 
بارت�كاب ما هنى عن�ه الرشع، والذي جاء بام حيقق مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة 
ع عن كل نجس خبي�ث، وأباح كل طّيب طاهر، ك�ام أمر بكل ما حيقق  فنه�ى امل�رشِّ
ك�امل العبودي�ة هلل D، وهنى عن ما خيال�ف ذلك من تعلٍق بأوه�ام وبام ليس فيه 

قدرة أو منفعة، وتفصيل ذلك كالتايل:

الضابط األول: أن ال يكون الدواء حمرم أو خمتلط بام هو حمرم)1(، وهو ما دلت 
النص�وص عى حتريمه لذاته س�واء كان بقصد الت�داوي أو مل يكن كاخلمر واخلنزير 
والسحر ونحوه، وقد سبق إيراد األدلة التي تنهى عن التداوي بام هو حمرم، من ذلك 
قوله 0: »إن اهلل مل جيعل شـــفاءكم فيما حرم عليكم«)2(. أو أن يكون 
فيه تش�به بش�عائر غر املسلمني التعبدية وش�عاراهتم، أو تصديق بمعتقداهتم حول 

)1( انظ�ر: »املغني«، ابن قدامة املقديس، حتقيق: عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو، )دار عامل الكتب: 
الرياض، ط: 3، 1417ه�(، )423/9(.

ويتع�دى التحري�م إىل كل دواء يمنع من قبل اجلهات املعنية لثب�وت خطره، أو كونه ال يزال حتت   
التجربة ومل تثبت فعاليته. 

انظ�ر: »التداوي والعالج يف الفقه اإلس�المي«، جوهرة العمر، رس�الة ماجس�تر غر منش�ورة،   
 جامع�ة املل�ك س�عود، كلي�ة الرتبي�ة، قس�م الثقاف�ة اإلس�المية )الفق�ه وأصول�ه(، 1423ه��، 

ص: ]46[. 
)2( سبق خترجيه، ص: ]20[.
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اخلل�ق والكون أو الغيبيات كوصف ال�روح بام خيالف الرشع أو مل يدل عليه)1(، أو 
ادعاء علم الغيب كإتيان الكهان وتصديقهم أو استخدام أدواهتم ونحو ذلك.

الضابـــط الثانـــي: أن يك�ون ال�دواء ثاب�ت نفعه، ثبوًت�ا رشعيًّ�ا أو كونًيا)2(، 
بحيث يعد س�بًبا حقيقيًّا غر متوهم، والناس يف األس�باب عى أقس�ام: »منهم من 
ينكر األس�باب، كاجلرية، ومنهم من يغلو يف إثبات األس�باب حتى جيعلوا ما ليس 
بس�بب س�بًبا وهؤالء هم عامة اخلرافيني من الصوفية ونحوه�م، ومنهم من يؤمن 
باألس�باب وتأثراهتا لكنهم ال يثبتون من األس�باب إال ما أثبته اهلل n ورس�وله 
0، سواء كان سبًبا رشعيًّا أو كونيًّا. وال شك أن هؤالء هم الذين آمنوا باهلل 
إيامًنا حقيقيًّا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا األسباب بمسبباهتا، والعلل بمعلوالهتا، 
وه�ذا م�ن متام احلكم�ة«)3( وكل م�ا مل يثبت نفعه يف ال�رشع أو التجربة فيعد س�بًبا 

ٴۇ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ]ھےےۓ    ممنوًع�ا، 
 ]38  :E[ ائ[  ائ  ى  ېى  ې  ۉېې  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

)1( كم�ن يق�ول بأن املرض ناتج عن اختالل توازن )ين ويانغ( والعالج يتم من خالل إعادة التوازن 
بينه�ام بن�اء عى رؤى فلس�فية حول الكون ونش�أته ، أو كمن يصف الروح ب�ام مل يدل عليه الرشع 
ويدع�ي إمكان اس�تخدامها يف العالج وس�يأيت التفصي�ل يف ذلك عند احلدي�ث عن موضوعات 

االحتساب عى منكرات الطب البديل.
)2( أي: دل ال�رشع ع�ى كون�ه دواء ، كقراءة الفاحتة فهي س�بب رشعي للش�فاء، أو كونا وهو ما ثبت 
بالتجرب�ة نفع�ه بش�كل ظاهر ومب�ارش، كتناول املس�هل فإنه يعد س�بًبا )حس�يا( ثب�ت من خالل 

التجربة. 
انظ�ر: »الق�ول املفي�د عى كت�اب التوحيد«، حمم�د العثيمني، )دار اب�ن اجلوزي: اململك�ة العربية   

السعودية، ط: 2، 1424ه�( ، )164/1(.
)3( »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، حممد العثيمني، )165-164/1(.
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»والشاهد من هذه اآلية أن األصنام ال تنفع أصحاهبا ال بجلب نفع وال بدفع رض؛ 
فليس�ت أس�باًبا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بس�بب رشعي وال قدري، فيعتر 
اخت�اذه س�بًبا إرشاًكا باهلل«)1(، ومن أدلة ذلك قول�ه O، ملن وضع يف يده 
حلق�ة م�ن صفر )ما هذه؟( ق�ال: من الواهنة. فقال: »أما إنهـــا ال تزيدك إال وهًنا 
 :O انبذهـــا عنك؛ فإنك لـــو مت وهي عليك ما أفلحت أبًدا«)2(، وقال
»من تعلق متيمة فقد أشـــرك«)3(،  وهذا فيه دليل عى أن استخدام األسباب التي 
مل تثب�ت يف الرشع وال بالتجربة ال ينتفع هبا اإلنس�ان، واس�تخدامها لدفع البالء أو 
رفعه من الرشك، ونوع الرشك خيتلف بحس�ب اعتقاد صاحبه فإن اعتقد أنه س�بٌب 
مؤثر بنفس�ه دون اهلل فهو مرشك رشك أكر يف توحيد الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب 
ولكنه غر مؤثر بنفسه بل بقدرة اهلل كان ذلك رشًكا أصغر الختاذه سبًبا مل جيعله اهلل 
س�بًبا)4(. وَمنُع اإلسالم من التعلق باألس�باب املتومهة يف التداوي وغره فيه حفظ 
لعقول الناس من أن تتعلق باألوهام واخلرافات وتطهرا هلا من براثن اجلاهلية التي 
بلغ هبا احلال إىل التش�بث بكل حجر وش�جر حارض وغائب حي أو ميت، وحتقيًقا 

.D لكامل التوحيد الذي يقتيض كامل التوكل واالستعانة باهلل

الضابط الثالث: أن يعتقد املتداوي بأن الش�ايف هو اهلل، مع األخذ بأس�باب 
الش�فاء املرشوعة، معتقًدا بأن هذه األسباب التنفع إال بإذن اهلل، فإن اعتقد الفاعل 

)1( »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني، )168/1(.
)2( أخرجه اإلمام أمحد يف مس�نده، )17422(، )637/28(. علق عليه األرنؤوط: حديث حس�ن، 

ويف إسناده ضعف. 
)3( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، )20000(، )33 / 204(. علق عليه األرنؤوط: إسناده قوي.

)4( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني، )170/1- 171(.
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هلا، أهنا مؤثرة بذاهتا دون اهلل، كان ذلك رشًكا)1(، واألسباب املرشوعة تكون واجبة 
أو جائ�زة، وترك األخذ هبا يقدح يف العقل والتوحيد)2(،  قال c: ]ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

.]107 :I[ ]ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ

الضابـــط الرابـــع: أن ال يك�ون ال�دواء ض�اًرا، يف أصل�ه، أو بس�بب انته�اء 
صالحيته، فيؤدي إىل وجود مرض آخر أشد منه، أو إىل تلف عضو، قال ابن القيم 
V: »ف�ال يكون قص�د املعالج إزالة تلك العلة فقط، ب�ل إزالتها عى وجه يأمن 

معه حدوث ما هو أصعب منها«)3(.

الضابـــط اخلامـــس: أن يكون الطبيب مؤهاًل، ق�ال 0: »من تطبب 
وال يعلـــم منـــه طب فهـــو ضامن«)4( ، قال اب�ن مفلح V: »ال حت�لُّ له املبارشة 
م�ع جهل�ه ولو ُأذن ل�ه«)5(، وقال ابن القي�م V عن الطبي�ب: »إذا تعاطى علم 
الط�ب، وعمله، ومل يتقدم له ب�ه معرفة فقد هجم بجهله عى إتالف األنفس وأقدم 

)1( انظر: املرجع السابق، )187/1(.
)2( »رشح كت�اب التوحي�د«، عبد العزيز ابن باز، حتقي�ق: حممد العالوي، )دار الضياء: طنطا، ط: 1، 

1422ه�(، ص: ]59[.
)3( »زاد املعاد يف هدي خر العباد« )130/4(.

)4( أخرج�ه أب�و داود، واللفظ له، كت�اب »الديات«، باب »فيمن تطب�ب ومل يعلم منه طب«، حديث 
رق�م )4586(،  ص: ]828[. وأخرج�ه اب�ن ماج�ه، كتاب »الطب«، باب »م�ن تطبب ومل يعلم 
منه طب«، حديث رقم )3466(، ص: ]580[. وأخرجه النس�ائي، كتاب »القس�امة، صفة شبه 
 العم�د«، حدي�ث رق�م )4830(، ص: ]737[. احلدي�ث حس�نه األلباين. انظر: »صحيح س�نن 

أيب داوود« )111/3(.
)5( »اآلداب الرشعية واملنح املرعية« ابن مفلح، )105/2(.
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بالته�ور ع�ى ما مل يعلم�ه، قال اخلط�ايب)1(: ال أعلم خالًف�ا يف أن املعالج إذا تعدى 
«)2(، »واملتطبب  فتل�ف املريض كان ضامنًا، واملتعاطي علاًم أو عماًل  ال يعرفه ُمَتَعدٍّ
اجلاهل يش�مل من مل حيس�ن الطب ومل يامرس العالج أصاًل، ومن عنده إملام بس�يط 
بعل�م الطب ال يؤهله ملامرس�ته، ومن لديه معرفة بف�ن من فنون الطب ثم يقدم عى 
املامرس�ة يف ختّص�ص غره، وه�ؤالء ال حيل هلم أن يب�ارشوا أي إجراء عالجي عى 

أبدان املرىض؛ لفقدهم رشط اجلواز وهو املعرفة بالطب«)3(.

الضابـــط الســـادس: إذن املريض، أو ولي��ه إذا كان املري�ض ناقص األهلية، 
واإلذن إم�ا أن يك�ون رصحًيا، كأن يق�ول املري�ض للطبيب - أذن�ت لك بالع�الج 
-، أو ب�ام دلَّ علي�ه الُع�رف كأن يذهب املريض للطبيب)4( ، ومما يدلُّ عى وجوب 

)1( ه�و: محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب، يكنى: بأيب س�ليامن، حاف�ظ، لغوي، من مصنفاته: »رشح 
السنن، وغريب احلديث«، تويف V سنة: 388ه�. 

انظر: »سر أعالم النبالء«، )27-23/17(.  
)2( »زاد املعاد يف هدي خر العباد«، حممد بن أيب بكر الزرعي )ابن القيم(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، 

)130/4(، )مؤسسة الرسالة: بروت، ط: 14، 1407ه�(.
)3( »الضواب�ط الرشعي�ة للعملي�ات التجميلية«، هاين اجلب�ر، ورقة علمية مقدمة لن�دوة )العمليات 
التجميلي�ة ب�ني ال�رشع والط�ب( والتي نظمته�ا إدارة التوعي�ة الديني�ة باملديرية العامة للش�ؤون 
الصحي�ة بمنطق�ة الري�اض التابعة ل�وزارة الصحة، واملنعق�دة بتاري�خ 2006/12/2م، تصفح 
جري�دة الري�اض، )14036(، 1427/11/7ه�. ولالطالع عى حمت�وى الورقة العلمية تصفح 

 www.fiqhforum.com .12-1-2010 :موقع رسالة اإلسالم، بحوث ودراسات
)4( ويف بع�ض احل�االت ينبغ�ي أن يك�ون اإلذن مكتوًب�ا ورصحًي�ا، ومن ذل�ك تصوي�ر املريض بآلة 
التصوير أو الفيديو خاصة إذا كان يش�مل الوجه. انظر: »التداوي والعالج يف الفقه اإلس�المي«، 

ص: ]42[.
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أخذ إذن املريض، ما جاء عن أم املؤمنني عائش�ة J قالت: لددناه)1( يف مرضه 
- أي رسول اهلل 0- فجعل يشر إلينا أن ال تلدوين، فقلنا: كراهية املريض 
لل�دواء، فل�ام أفاق ق�ال: »أمل أنهكم؟« -يش�ر إلينا أن ال تل�دوين - فقلنا: كراهية 
املريض للدواء، فقال: »ال يبقى أحد يف البيت إال لحُدَّ وأنا أنظر، إال العباس فإنه 

مل يشهدكم«)2(.

وقد أش�ار الفقه�اء X إىل اعتبار إذن املريض، أو ولي�ه، وأوجبوا الضامن 
عى الطبيب غر املأذون له إذا جنت يده)3(.

الضابـــط الســـابع: أن يعال�ج باألس�هل فاألس�هل، ف�ال ينتق�ل م�ن العالج 
بالغذاء إىل الدواء إال عند تعذره، وال ينتقل إىل الدواء املركب إال عند تعذر الدواء 

البسيط)4(.

 الضابـــط الثامـــن: أن يتحى امل�داوي بالص�دق واألمانة، ف�ال يدعي عالج 
ما ال يعرفه، وأن ال حيمله الطمع عى العالج بام ال جيدي نفًعا)5(.

)1( اللـــدود: بفت�ح ال�الم الدواء الذي يص�ب من أحد جانبي ف�م املريض. انظر: »فت�ح الباري رشح 
صحيح البخاري«، ابن حجر، )183/1(.  

)2( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الط�ب«، باب »الل�دود«، حدي�ث رق�م )5712(، ص: ]1014[. 
 واللف�ظ ل�ه. وأخرجه مس�لم، كتاب »الس�الم«، ب�اب »كراه�ة الت�داوي بالل�دود«، )2213(، 

ص: ]1052[.
)3( انظ�ر: »املغن�ي«، اب�ن قدام�ة، )117/8(. »منار الس�بيل يف رشح الدليل«، إبراهي�م بن ضويان، 

حتقيق: زهر الشاويش، )املكتب اإلسالمي، بروت، ط: 7، 1409ه�( )422/1(.
)4( »زاد املعاد يف هدي خر العباد«، )130/4(.

)5( املرجع السابق، )130/4(.
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الضابـــط التاســـع: مراع�اة أحكام كش�ف الع�ورة، والعورة تطل�ق عى كل 
م�ا جيب س�رته، وحيرم النظ�ر إليه،)1( وقد دل�ت األدلة الرشعية عى وجوب س�رت 
الع��ورة، وحت�ريم النظر إليه�ا،)2( من ذلك قوله 0: »ال ينظر الرجل إىل 
عـــورة الرجـــل وال املـــرأة إىل عـــورة املـــرأة، وال يفضـــي الرجل إىل الرجـــل يف ثوب 
 :O واحـــد، وال تفضـــي املـــرأة إىل املـرأة يف الثـــوب الواحـــد«)3(، وقوله
 X احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك«)4( ، وقد أمجع العلامء«
ع�ى حتريم نظر الرجل إىل عورة الرجل، ونظر املرأة إىل عورة املرأة، كام أمجعوا عى 
 حتري�م نظ�ر الرجل إىل عورة املرأة، ونظر املرأة إىل ع�ورة الرجل)5(، وعورة الرجل 
ما بني الرسة والركب�ة، واملرأة كلها عورة أمام الرجال األجانب، فال جيوز هلا كشف 
يشء من بدهنا، وحيرم عليهم النظر إليها، كام حيرم عليها النظر إىل عورة الرجل)6(، 
واس�تث�نى العلم�اء من ذلك، ما ك�ان للض��رورة)7( عى أن تقدر بقدره�ا، وذلك 

)1( انظر: »املبدع«، ابن مفلح احلنبيل، )املكتب اإلسالمي: بروت، 1400ه�( ب.ط، )359/1(.
)2( انظر: »املغني« )263/1(. »منار السبيل يف رشح الدليل« )74/1(.

 )3( أخرج�ه مس�لم، كت�اب »احلي�ض«، ب�اب »حتري�م النظ�ر إىل الع�ورات«، حديث رق�م )338(، 
ص: ]164[.

)4( أخرجه أبو داود، كتاب »احلامم«، باب »ما جاء يف التعري«، حديث رقم )4017(، ص: ]719[. 
 وأخرج�ه الرتم�ذي، كت�اب »األدب«، ب�اب »ما جاء يف حف�ظ العورة«، حديث رق�م )2769(، 
ص: ]621[. وأخرج�ه اب�ن ماج�ه، كت�اب »الن�كاح«، باب »التس�رت عند اجل�امع«، حديث رقم 

)1920(، ص: ]333[. احلديث حسنه األلباين. انظر: »صحيح سنن أيب داود« )498/2(.
)5( انظر: »املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج« )30/4(.

)6( »فت�اوى اللجن�ة الدائمة للبح�وث العلمية واإلفت�اء« )164/6(، مجع وترتي�ب: أمحد الدويش، 
)مؤسسة األمرة العنود آل سعود: اململكة العربية السعودية، ط: 4، 1423ه�(. 

)7( الضـــرورة هي: »بلوغ اإلنس�ان ح�ًدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو ق�ارب كاملضطر لألكل واللبس 
=
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اس�تنباًطا من النصوص الرشعية، والقواعد الفقهية، واس�تدلوا بقوله c: ] ڀ  
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ[ ]A: 119[ وقاع��دة »ال�رضورات تبيح 
املحظ�ورات«)1(، قال يف املغني: »يباح للطبيب النظ�ر إىل ما تدعو إلي�ه احلاجة من 
بدهنا من العورة وغرها، فإنه موضع حاج�ة«)2(، وال جي�وز للمعالج الكشف عى 
أي موض�ع م�ن ع�ورة املريض رج�اًل، كان أم ام��رأة، إن أمكن الفحص والعالج 
بطريقة ال تش�تم�ل عليه)3(، وإن اضط�ر إىل كش�ف الع�ورة، فيكون بقدر احلاجة، 
وم�ا زاد عى ذل�ك يبقى عى أصل التحريم)4(، وذلك ألن »ما أبيح للرضورة يقدر 
 بقدره�ا«)5(، واألصل أن يقوم الرجل بمداواة الرج�ل، واملرأة بمداواة املرأة، وإن 

بحي�ث ل�و بق�ي جائًع�ا أو عرياًنا مل�ات أو تلف منه عض�و. وهذا يبي�ح تناول املح�رم » املنثور يف 
القواعد، حممد الزركيش، حتقيق: تيس�ر حممود، )وزارة األوقاف والش�ؤون اإلسالمية الكويتية، 

ط: 2، 1405ه�( )319/2(. 
وبذلك يتضح أن احملرم يباح بشرطني:   

1- صدق الرضورة إليه بحيث لو مل يفعله ترضر.   
2- أن تندف�ع رضورت�ه بفعل�ه، ف�إن أمكن االس�تغناء عن هذا املح�رم بمباح مل حي�ل. )»القواعد   
الفقهي�ة«، ابن عثيم�ني، حتقيق: حممد بن حام�د، دار البصرة: اإلس�كندرية(، ص: )25-24(، 

ب.ط.ت.
)1( »األشباه والنظائر«، جالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد البغدادي، )دار الكتاب العريب: بروت، 

1427ه�(، ص: ]173[، ب.ط.
)2( »املغني« )459/7(.

)3( انظر: »أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها«، حممد الش�نقيطي، )دار العلم: جدة، ط: 3، 
1418ه�( ص: )104 - 124، 468(.

)4( انظر: »املوسوعة الفقهية الكويتية«، )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت، 2000م (، 
.)368 - 367/40(

)5( »األشباه والنظائر«، السيوطي، ص: ]175[.

=
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مل يتوافر ذلك جاز للمرأة العالج عند غر املسلمة، وإن مل توجد فعند طبيب مسلم، 
ومل جيز له النظر إال إىل موضع احلاجة، وعليه غض الطرف قدر املس�تطاع، ويكون 

العالج بحضور حم�رم، أو امرأة ثق�ة كي تنتفي اخللوة)1(.

وبالنظر إىل ما س�بق من ضوابط؛ نجد أهنا تش�مل املتداوي واملعالِج  وهي يف 
حقيقته�ا تعني كل مس�لم من جهة أنه قد يكون يف ح�ال حيتاج معه للعالج، أو من 
جهة كونه متصدرا للمعاجلة، أو مسؤواًل عن غره، فقد قال 0: »كلكم راع 
وكلكم مســـؤول: فاإلمام راع وهو مســـؤول، والرجل راع على أهله وهو مســـؤول، 
واملـــرأة راعيـــة علـــى بيت زوجهـــا وهي مســـؤولة، والعبد راع على مال ســـيده وهو 
مســـؤول، أال فكلكم راع وكلكم مســـؤول«)2(، أو من جهة كونه حمتس�ًبا  جيب عليه 

السعي يف تغير املنكر وضبط جماالته بام يوافق أحكام الرشيعة اإلسالمية.

  

)1( انظر: قرار املجمع الفقهي اإلسالمي، الدورة الثامنة، قرار:81 )12/8(، 1414ه� (، لالطالع 
عى القرار تصفح موقع املجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي عى الرابط:

   www.fiqhacademy.org.sa .12-1-2010

و»فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء« )175/12(.  
 ،]6 ۅ[]6:  ۅ    ۋ    ]ۋ   ب�اب   ،)5188( »الن�كاح«  كت�اب  البخ�اري،  أخرج�ه   )2( 
 ص: ]933[. وأخرج�ه مس�لم )1829(،كت�اب »اإلم�ارة«، ب�اب »فضيل�ة اإلم�ام الع�ادل«، 

ص: ]887[.
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  5
مشروعية االحتساب 

على منكرات الطب البديل

املحافظ�ة ع�ى املجتمع املس�لم، وصيانته م�ن كل ما قد يش�وبه من خمالفات، 
مس�ؤولية كل مس�لم بحس�به)1(، وال يتأتى ذلك إال باألمر باملع�روف والنهي عن 
املنكر)2(، وذلك اس�تجابة ألمر اهلل D، وإقامة لدينه، وحتقيًقا خلرية هذه األمة، 
التي ال تتحقق إال بإقامة رشع اهلل، واألخذ بيد املخالف، من أجل احلفاظ عى أبناء 
ه�ذه األم�ة مما قد يطرأ عليهم من خمالفات، أو انحراف�ات تؤدي إىل زعزعة اإليامن 

يف قلوهبم.

وت�رك ش�ع�رة األم�ر باملع��روف، والنه�ي ع�ن املنك�ر ينت�ج عن�ه تف�يش 
املنكرات وظهورها يف املجتمع املس�ل�م، وقد ج�اءت العديد من نصوص الكتاب 
 والس�ن�ة متضمن�ة األم�ر باالحتس�اب، واحلث علي�ه، ومتوعدة من ترك�ه باهلالك 

واخلرسان.

ويف املطال�ب التالي�ة س�نتعرف – ب�إذن اهلل - عى أدلة مرشوعية االحتس�اب 
ع�ى منك�رات الط�ب البدي�ل وأمهيته، ون�امذج عى عناي�ة املتقدمني من املس�لمني 

باالحتساب يف جمال الطب. 

)1( للتفصي�ل يف حك�م احلس�بة، انظ�ر: »احلس�بة«، اب�ن تيمي�ة، حتقي�ق، صال�ح اللح�ام، )دار اب�ن 
حزم:بروت، ط: 1، 1424ه�( ص: ]55[.

 )2( )الـمعروف هو: ما عرف بالرشع والعقل حس�نه(. »تيس�ر الكريم الرمحن يف تفس�ر كالم املنان«، 
ص: ]142[.
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األدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية

على مشروعية االحتساب

- األدلة من القرآن الكريم: أوالاً

) أ ( ق�ال E: ] ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  [ ]4: 104[.

يف هذه اآلية الكريمة توجيه من اهلل D بأن يتوىل مجاعة من املس�لمني األمر 
باملع�روف، والنهي عن املنكر، وق�د وصفهم اهلل بالفالح والفوز؛ ملا يقومون به من 
تفق�د أحوال الناس، وإلزامهم بالرشع كإقام�ة الصالة، وإيتاء الزكاة، إىل غر ذلك 

من األمور التي يستقيم هبا أمر دينهم ودنياهم)1(.

)ب( ق�ال اهلل D: ] ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ[ ]4: 110[.  

دلت اآلية الس�ابقة عى أن أم�ة حممد 0 صارت خر األمم ألن األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر انترش بينهم، فإذا تركوا األمر باملعروف، وتواطئوا عى 

املنكر زال عنهم املدح وحلقهم الذم، وكان ذلك سبًبا هلالكهم)2(.

ڳ ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ] ک    :c ق�ال  )ج��( 
 .]71 :G[ ]ڳ  ڱ  ڱ

)1( انظر: »تفسر السعدي« ص: ]142[.
)2( انظر: »اجلامع ألحكام القرآن« )261/5 - 264(.
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ج�اءت اآلي�ة الكريم�ة بذكر أح�د أوصاف املؤمن�ني ب�اهلل D، وهو األمر 
 D باملع�روف والنه�ي عن املنكر، وق�د خالفوا بذلك املنافقني، ك�ام وصفهم اهلل

يف آي�ة س�ابقة هلذه اآلية حي�ث قال يف حمكم التنزي�ل: ]ۀ  ۀ   ہ  
ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے[ ]G: 67[ . ق�ال القرطب�ي)1( 

V: »جعل c األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرًقا بني املؤمنني واملنافقني، 
فدل عى أن أخص أوصاف املؤمن األمر باملعروف والنهي عن املنكر«)2(.

) د ( ق�ال اهلل D يف وص�ف املؤمن�ني: ] ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ پ  پ     پ  ڀ  ڀ  

 .]112 :G[ ]  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ

نع�ت اهلل C املؤمنني يف اآلية الس�ابقة بصفات جليلة وخالل محيدة، ومن 
 :V )3(ب�ني هذه الصف�ات: األمر باملع�روف، والنهي عن املنكر، قال اب�ن كثر

)1( ه�و: حمم�د بن أمحد ب�ن أيب بكر بن فرح األنص�اري اخلزرجي القرطبي، يكنى ب�أيب عبد اهلل، قال 
الذهب�ي عنه: إمام متبحر يف العلم، له العديد م�ن املؤلفات منها: اجلامع ألحكام القرآن، وكتاب 
 التذك�رة، ت�ويف V س�نة: 671ه� . انظ�ر: »تاريخ اإلس�الم ووفي�ات املش�اهر واألعالم«، 
 ش�مس الدين حمم�د بن أمحد الذهب�ي، حتقيق: عمر عبد الس�الم، )دار الكت�اب العريب: بروت، 

ط: 1، 1407ه�( )75/5(. 
)2( »اجلامع ألحكام القرآن« )73/5(.

)3( ه�و: إس�امعيل ب�ن عم�ر ب�ن كث�ر القي�يس الب�رصوي، حافظ حم�دث، يكنى: ب�أيب الف�داء، ولد 
س�نة:700ه� ، من مؤلفاته: »تفس�ر القرآن العظيم«، و»البداية والنهاية«، ورتب مسند أمحد عى 
احل�روف وضم إلي�ه زوائد الطراين وأيب يعى، تويف V يف ش�عبان 774ه��، انظر: »طبقات 
احلف�اظ«، عبد الرمحن ب�ن أيب بكر الس�يوطي، )دار الكتب العلمية: ب�روت، ط: 1، 1403ه�( 

ص: ]534[.



االحتساب على منكرات الطب البديل54

»فقام�وا بعب�ادة احلق ونص�ح اخللق؛ وهل�ذا ق�ال: ]ٺ   ٺ[؛ ألن اإليامن 
يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة ملن اتصف به«)1(.

)ه��( ق�رن اهلل D يف غر موضع من كتاب�ه، األمر باملع�روف، والنهي عن 
املنك�ر بالصالة، من ذل�ك قول�ه c: ]ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ    ژ  
 F 41[. وقوله :g[ ]ڑڑ  ک ک  ک  کگ   گ  گ  گ

خمًرا عن لقامن: ]ې  ې ې  ې   ى  ى ائ ائ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  
 .]17 :x[ ]ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ

ومما يؤكد أمهية األمر باملعروف، والنهي عن املنكر قرنه بإقامة الصالة، وإيتاء 
ال�زكاة، عند ما نعت F املؤمنني املمكن�ني يف األرض، »ووجه ختصيص هذه 
 الطاع�ات أهنا أمه�ات العبادات وع�امد اخلر كل�ه،... وقول�ه ]ۆئ  ۈئ  ۈئ[ أي: 

مما جعله اهلل عزيمة وأوجبه عى عباده«)2(.

ڦ  ڦ  ڄ    ] ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    :c ق�ال   ) و   (
ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  [ ]8: 78 - 79[. 

جعل F ترك النهي عن املنكر سبًبا الستحقاق أهل الكتاب اللعن، »فكان 
السكوت عن املنكر - مع القدرة - موجًبا للعقوبة، ملا فيه من املفاسد العظيمة«)3(.

)1( »تفسر القرآن العظيم« )1398/2(.
)2( »فتح القدير«، حممد بن عيل الشوكاين، حتقيق: عبد الرمحن عمرة، )دار ابن حزم: بروت، ط: 3، 

1426ه�( )314/4(.
)3( »تيسر الكريم الرمحن يف تفسر كالم املنان« ص: ]241[.
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) ز ( دلت العديد من آيات القرآن الكريم عى أن األمر باملعروف، والنهي عن 
املنكر من أسباب النجاة من العذاب، من ذلك قول اهلل D: ]ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ[ 

]C: 165[. وقوله c: ]ۉ   ې ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
 .]117 - 116 :K[ ]ی  ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب

مض�ت س�نة اهلل يف الك�ون عى أن الع�ذاب و اهلالك ملن ك�ذب وعىص، وأن 
الف�وز والنجاة ملن آمن ونصح، فعند قول�ه c: ]ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ[، 
قال اإلمام السعدي)V )1: »وهكذا سنة اهلل يف عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا 
منه�ا اآلم�رون باملع�روف والناهون عن املنك�ر«)2(. ويف اآلية األخرى يقول املوىل 
F: ]ۉ   ې ې  ې[، أي فهال وجد أحد من أهل اخلر، واإلصالح، من 
األم�م الس�ابقة لكم، ينهون عن الفس�اد يف األرض، واملنكرات، أم�ا وأنه قد وجد 
قلي�ل منهم، وهم الذين أنجاهم اهلل من الع�ذاب، واهلالك؛ ثم أخر E أن 
العذاب واهلالك، مل يأت قريًة ُمْصِلَحًة قط، بل كان ذلك منوط بمن ظلم نفسه)3(؛ 

)1( هو: عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل آل س�عدي، ولد يف مدينة عنيزة بالقصيم، س�نة: 1307ه�، 
حف�ظ الق�رآن وهو يف الرابع�ة عرشة من عمره، ثم اش�تغل بطلب العلم، وق�ام بالتعليم وهو ابن 
ثالث�ة وعرشي�ن، ويف عام 1350ه� أصب�ح مرجًعا للعلم واملعرفة يف القصي�م، من أبرز تالميذه: 
الش�يخ: حمم�د بن صالح العثيمني V، ل�ه الكثر من املؤلفات، منها: »تيس�ر الكريم الرمحن 
 يف تفس�ر كالم املن�ان«، ت�ويف V ع�ام 1376ه��. انظ�ر: »مش�اهر عل�امء نج�د وغرهم«، 

ص: ]292[.      
)2( »تيسر الكريم الرمحن يف تفسر كالم املنان«، ص: ]307[. 

)3( انظر: »تفسر القرآن العظيم« )1492/2(.
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لذل�ك أمر E أن يكون يف هذه األمة من يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، 
فق�ال n: ] ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  [ ]4: 104[.

ا- األدلة من السنة النبوية: ثانياً

) أ ( ع�ن أيب ذر)I )1 َأن ناس�ا من أصحاب النبي 0 قالوا للنبي 
0: يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور باألجور. يصلون كام نصيل، ويصومون 
 ك�ام نص�وم. ويتصدق�ون بفض�ول أمواهل�م، ق�ال: »َأو ليـــس قـــد جعـــل اهلل لكـــم 
مـــا تصدقـــون؟ إن بـــكل تســـبيحة صدقة. وكل تكبـــرية صدقـــة، وكل تميدة 
صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة«)2(.

ق�ال النووي)V )3: »والثواب يف األمر باملع�روف والنهي عن املنكر أكثر 
منه يف التس�بيح والتحميد والتهليل؛ ألن األم�ر باملعروف والنهي عن املنكر فرض 
كفاي�ة، وقد يتعني، وال يتصور وقوعه نفاًل، والتس�بيح والتحميد والتهليل نوافل، 

ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل«)4(.

)1( هو: جندب بن جنادة الغفاري، يكنى: بأيب ذر، كان من الس�ابقني إىل اإلس�الم، روى الكثر عن 
النبي 0، اش�تهر I بزهده، تويف I بالربذة، سنة: 31ه� . انظر: »اإلصابة يف 

متييز الصحابة« )125/7(.
)2( أخرج�ه مس�لم، كت�اب »ال�زكاة«، باب »بيان أن اس�م الصدقة يق�ع عى كل نوع م�ن املعروف«، 

)1006(، ص: ]448[.
)3( هو: حييى بن رشف احلزامي الش�افعي، حميي الدين أبو زكريا، يكنى: بأيب زكريا، حافظ فقيه، من 

مصنفاته: »املنهاج واألذكار«، تويف سنة: 676ه�. انظر: »طبقات احلفاظ« ص: ]513[.
)4( »املنهاج رشح صحيح مسلم« النووي )92/7(.
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)ب( ع�ن أيب س�عيد اخل�دري)I )1 عن النبي 0 ق�ال: »إياكم 
واجللـــوس على الطرقـــات«. فقالوا: ما لنا بد، إنام هي جمالس�نا نتحدث فيها. قال: 
»فـــإذا أبيتـــم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقها«. قال�وا: وماحق الطريق؟ قال: 

»غض البصر، وكف األذى، ورد السالم، وأمر باملعروف، ونهي عن املنكر«)2(.

يف احلديث الس�ابق داللة واضحة عى وجوب األم�ر باملعروف، والنهي عن 
املنك�ر، حي�ث جعله 0 من رشوط إباحة اجللوس ع�ى الطرقات، بعد هنيه 

عنه.

)ج�( قوله 0 يف احلديث الذي رواه أبو س�عيد اخلدري I: »من 
رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، 

وذلك أضعف  اإلميان«)3(.

ق�ال اإلم�ام الن�ووي V: »وأم�ا قول�ه 0: »فليغـــريه« فه�و أم�ر 
إجي�اب بإمج�اع األمة، وق�د تطابق عى وج�وب األمر باملعروف والنه�ى عن املنكر 
الكت�اب والس�نة وإمجاع األم�ة، وهو أيًضا م�ن النصيحة التي هي م�ن الدين«)4(. 

)1( هو: س�عد بن مالك بن س�نان بن عبيد بن ثعلبة اخلزرجي األنصاري، اشتهر بكنيته، روى الكثر 
من األحاديث عن النبي 0، وكان من أفقه أحداث الصحابة، تويف I سنة: 74ه�، 

وقيل:64ه�. انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة« )78/3(. 
)2( أخرج�ه البخاري، كتاب »املظامل«، باب »أفنية ال�دور واجللوس فيها«، )2465(، ص: ]436[. 
 وأخرج�ه مس�لم، كتاب »اللب�اس والزينة«، باب »النه�ي عن اجللوس يف الطرق�ات« )2121(، 

ص: ]1018[.
)3( أخرجه مسلم، كتاب »اإليامن«، باب »بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن« )49(، ص: ]41[.

)4( »املنهاج رشح صحيح مسلم« النووي )22/2(.
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ويف احلدي�ث الس�ابق دلي�ل عى أن من اس�تطاع اإلن�كار، ومل ينك�ر كان رشيًكا يف 

 

اإلثم)1(.

)ه�( عن حذيفة بن اليامن)I )2 قال: كنا جلوًسا عند عمر I فقال: 
أيكم حيفظ قول رسول اهلل 0 يف الفتنة؟ قلت: أنا، كام قاله. قال: إنك عليه 
-أو: عليه�ا- جل�ريء. قلت: »فتنة الرجـــل يف أهله وماله وولـــده وجاره تكفرها 

الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي...«)3(. 

ب�نيَّ O يف احلدي�ث الس�ابق فض�ل األم�ر باملع�روف وأن�ه بمنزلة 
الصالة، والصوم، والصدقة يف تكفر الذنوب. 

) و ( وعن حذيفة بن اليامن I: عن النبي 0 قال: »والذي نفسي 
بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاًبا 

منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم«)4(.

)1( انظ�ر: »تنبي�ه الغافل�ني عن أع�امل اجلاهل�ني«، ابن النح�اس، اعتنى ب�ه: هيثم طعيم�ي، )املكتبة 
العرصية: بروت، 1426ه�(، ب.ط، ص: ]20[.

)2( ه�و: حذيف�ة بن اليامن القييس، يكنى: بأيب عبد اهلل، من كبار الصحابة ، وصاحب رس رس�ول اهلل 
0، اس�تعمله عم�ر I ع�ى املدائن، وتويف بع�د مفتل عث�امن I بأربعني يوًما 

سنة: 36ه� . 
انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة« )44/2(.  

)3( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »مواقي�ت الصالة«، ب�اب »الص�الة كف�ارة« )525(، ص: ]142[. 
وأخرج�ه مس�لم، كتاب »اإليامن«، باب »بيان أن اإلس�الم ب�دأ غريًبا وس�يعود غريًبا«، )144(، 

ص: ]76[.
)4( أخرج�ه الرتمذي، كتاب »الفتن«، باب »ما جاء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر« )2169(، 

ص: ]490[. احلديث صححه األلباين. انظر: »صحيح سنن الرتمذي« )460/2(.
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) ز ( ع�ن جري�ر ب�ن عبد اهلل)I )1 قال: س�معت رس�ول اهلل 0 
يق�ول: »ما مـــن رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي، يقدرون على أن يغريوا 

عليه، فال يغريوا إال أصابهم بعذاب من قبل أن ميوتوا«)2(. 

)ل( ق�ال 0 يف احلديث الذي رواه النعامن بن بش�ر)I )3: »مثل 
املدهـن)4( يف حـدود اهلل والواقع فيهـا)5( مثل قـوم استهموا سفينـة فصـار بعضهـم 
يف أســـفلهـا وصـار بعضهم يف أعالهـا، فكان الذي يف أســـفلهـا ميـرون باملـاء على 
الذين يف أعالهـا، فتـأذوا به، فأخذ فأًســـا فجعـل ينقـر أســـفـل الســـفينـة، فأتـوه 
فقالـوا: مالك؟ قال: تأذيتم بي والبد لي من الـماء، فإن أخذوا على يديه أجنوه 

وجنوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم«)6(. 

يف األحاديث الثالثة الس�ابقة دليل عى وجوب األمر باملعروف، والنهي عن 
املنك�ر، وأن ت�رك القيام هب�ام موجب الس�تحقاق العقوبة، عى الع�ايص واملحايب، 

)1( ه�و: جري�ر بن عبد اهلل بن جابر بن مال�ك البجيل، يكنى: بأيب عمرو، صحايب مش�هور، وفد عى 
الرس�ول 0 يف رمضان س�نة عرش و أعلن إسالمه، تويف س�نة: 51ه�. انظر: »اإلصابة يف 

متييز الصحابة« )457/1(. 
)2( أخرجه أبو داود )4339(، كتاب »املالحم«، باب »األمر والنهي«، ص: ]777[. احلديث حسنه 

األلباين. انظر: »صحيح سنن أيب داود« )36/3(.
)3( هو: النعامن بن بشر بن سعد األنصاري اخلزرجي، يكنى: بأيب عبد اهلل، مشهور، له وألبيه صحبة، 

من أول من ولد بعد اهلجرة، تويف سنة:65ه�. انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة« )440/6(.
)4( الـمدهـــن: أي املح�ايب، وهو املرائي الذي يضيع احلقوق وال يغر املنكر. انظر: »فتح الباري رشح 

صحيح البخاري« ابن حجر )295/5(. 
)5( )الواقع فيها(: أي الواقع يف احلد، وهو العايص. انظر: املرجع السابق )295/5(.

)6( أخرجه البخاري، كتاب »الشهادات«، باب »القرعة يف املشكالت« )2686(، ص: ]475[.
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ك�ام أن األخ�ذ عى أيدي العصاة واإلنكار عليهم، س�بب للنج�اة - بإذن اهلل - من 
العقاب واهلالك.

اس�تعرضنا فيام سبق العديد من نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، التي 
بينت مرشوعية االحتساب وأمهيته، وكان من أبرز دالالهتا ما ييل: 

 وجوب األمر باملعروف، والنهي عن املنكر عى كل مس�لم بحس�ب قدرته 
واستطاعته.

 أن خرية هذه األمة مرتبطة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 أن ت�رك األم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر يع�د أحد األس�باب املوجبة 
لنزول العقوبة وش�موليتها؛ حيث كان تركه س�بًبا هلالك بعض األمم الس�ابقة مثل 

بني إرسائيل. 

 يتحق�ق باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، الف�وز والفالح، والنجاة من 
اخلرسان واهلالك.

 أن األم�ر باملعروف والنهي عن املنكر من صفات املؤمنني، كام أن َتْرَكه من 
صفات املنافقني.
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عناية المتقدمين من المسلمين 

باالحتساب في مجال الطب

عني علامء املس�لمني باالحتس�اب يف املجال الطبي، وصنفوا فيه أبواًبا ضمن 
كتبه�م؛ من ذلك: االحتس�اب عى األطباء، والصيادل�ة، والعطارين، واحلجامني، 
واملدلك�ني... ونحوهم؛ حي�ث بينوا ما جيب عليهم فعله أو تركه، وكيف حيتس�ب 
عليهم. وأكدوا بأن عى املحتس�ب متابع�ة الطبيب من حيث اإلجادة والتقصر، ملا 
يرتت�ب عى تقصره من تلف أو س�قم)1(. وقد بلغ�ت العناية بتنظيم تطبيب الناس 
أن فرض اخلليفة املقتدر)2( امتحاًنا متهيديا قبل ممارسة الطب وأوكل إىل أحد أطبائه 
مهمة تنظيم هذه االمتحانات، بعد أن تسبب معالج يف وفاة أحد املرىض)3( »وكان 
بإم�كان التالميذ التدرب عى املهنة س�واء بتلقي العلم عى يد معلم يدفعون له، أو 

بالرتدد عى مدرسة طبية«)4(.

)1( انظر: »األحكام السلطانية والواليات الدينية« ص: )277 - 278(.
)2( ه�و: أب�و الفضل جعفر ب�ن املعتضد، أحد خلف�اء الدولة العباس�ية، توىل اخلالفة بع�د وفاة أخيه 

املكتفي وعمره ثالث عرشة سنة، ولد عام 282ه� وتويف مقتوال عام 320ه�. 
انظ�ر:  »الكام�ل يف التاريخ«، حمم�د بن األثر، )دار الكتاب العرب: ب�روت، ط: 1، 1417ه�(   

.)771 -563/6(
)3( »عي�ون األنب�اء يف طبق�ات األطب�اء«، أمحد بن القاس�م اخلزرج�ي، حتقيق نزار رض�ا، )دار مكتبة 

األطباء: بروت(.
)4( »تاري�خ الط�ب من ف�ن املداواة إىل علم التش�خيص«، جان ش�ارل، )مطابع السياس�ة: الكويت، 

2002م(  ص: ]93[.
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وق�د دلت مصنفات احلس�بة يف القرن الس�ادس اهلجري ومابع�ده عى عناية 
املحتس�بني بفروع الطب املختلفة وحرصهم عى ضبطها، حيث كان عى املحتسب 
أن يأخ�ذ عليه�م عه�ًدا أن ال يعط�وا أح�ًدا دواء م�رًضا وال س�اًما، وأن ال يصفوا 

 

ما يسقط األجنة، أو يقطع النسل، وليغضوا أبصارهم عند دخوهلم عى املرىض)1(. 
وق�د كان م�ن أب�رز االختصاص�ات الطبي�ة الت�ي عن�ي هب�ا املحتس�ب يف العصور 

اإلسالمية املتقدمة ما ييل)2(:

األطباء: والطبيب عند املتقدمني من املس�لمني ه�و »العارف برتكيب البدن، 
ومزاج األعضاء واألمراض احلادثة فيها، وأسباهبا، وأعراضها وعالماهتا، واألدوية 
النافع�ة فيه�ا، والوج�ه يف اس�تخراجها وطريق مداواهتا، ليس�اوي ب�ني األمراض 
واألدوي�ة يف كمياهت�ا وخيال�ف بينها وبني كيفياهتا، فمن مل يك�ن كذلك فال جيعل له 
مداواة املرىض، وال جيوز له اإلقدام عى عالج خياطر فيه، وال يتعرض ملا ال علم له 
فيه«)3(، وقد كان عى املحتسب أن يأخذ عهًدا عى األطباء بأن ال يعطوا أحدا دواء 

مرضا، وال يركبوا وال يصفوا ألحد ساًم، وال ما يسقط األجنة، أو يقطع النسل.

احلجامني: واحلجامة هي امتصاص الدم وإخراجه بأداة خمصصة لذلك)4(، 
وم�ن أجل ضب�ط احلجامة، وضامن خلوها م�ن اخلطر فقد كان املحتس�ب يمتحن 

احلجامني ليتأكد من مهارهتم وإتقاهنم.

)1( انظر: »معامل القربة لطلب احلسبة«، حممد ابن األخوة، )دار الفنون: كمردج( ب، ت، ط، ص: ]176[.
)2( انظر: »هناية الرتبة يف طلب احلس�بة«، الش�يزري، ص: )42- 57، 89- 102(. »معامل القربة يف 

أحكام احلسبة«، ابن اإلخوة، ص: )123- 134، 171- 180(. 
)3( »معامل القربة يف أحكام احلسبة«، ابن اإلخوة، ص: ]177[.

)4( »القاموس الفقهي«، سعدي أبوحبيب، )دار الفكر: دمشق، ط: 2، 1408ه�( ص: ]78[.
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�اد ه�و »من يقوم بقطع العرق إلس�الة ال�دم«)1( بغرض  الفصاديـــن: والفصَّ
امل�داواة، وكان ع�ى املحتس�ب أن يأخ�ذ عه�دا عى الفّص�اد أن ال َيفِص�د لصغر، 
وال ش�يخ وال لضعي�ف بدن إال بعد مش�اورة األطباء، كام ُيلزمه�م باختاذ األدوات 
املناس�بة، باإلضافة إىل توفر اإلس�عافات املطلوبة لتكون متوفرة عند احلاجة إليها، 

نظًرا خلطورة الفصد وما قد يرتتب عليه من أرضار.

الصيادلة: وهم املعنيون برتكيب األدوية، وقد كان املحتسب ينظر يف تراكيبهم 
كل أس�بوع، ويتحرى مواضع الغش فيه�ا، وحيذرهم من ذلك، وينذرهم العقوبة، 
كل ه�ذا استش�عاًرا من املحتس�بني آن ذك بأمهية وخطورة العمل ع�ى األدوية من 

ناحية تركيبها أو وصفها ملا يرتتب عى التقصر يف ذلك من رضر حمقق. 

الشـــرابني: وهم من اختصوا بصناعة األدوية الس�ائلة عى اختالف أنواعها، 
وقد كان يشرتط عى من اختص هبذه الصناعة أن يكون ذو خرة وجتربة، وأن يعتمد 
يف صناع�ة األدوية عى كتب ودس�اتر األدوية املعروفة عند أهل اخلرة والصناعة، 

ويؤمر بتحري الدقة، واحلذر من ما قد يؤثر أو يس�لب خاصية الدواء، كام كان عى 
املحتس�ب أخذ التعه�د عليهم يف ذلك، واختب�ار أدويتهم ليتأكد من س�المتها من 
الغ�ش، ك�ام ينظر يف صالحية األدوي�ة للرشب، وخلوها من الفس�اد وذلك يف كل 
شهر مرة، فيمنع منها ما ظهرت فيه عالمات الفساد من تغر يف الطعم أو اللون أو 

الرائحة.

)1( »فتح الباري رشح صحيح البخاري« ابن حجر )21/1(.
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العطاريـــن: وهم م�ن اختصوا ببيع املواد األساس�ية واملتمثلة يف األعش�اب، 
والعط�ور، واألخش�اب والتي تس�تخدم يف صناعة األدوية وغره�ا، وقد كان من 
مهام املحتس�ب النظ�ر يف بضاعتهم وحتري مواضع الغش فيه�ا، وحتذير العطارين 

من الغش بمختلف أشكاله، وتعزير من ثبت عليه ذلك والتشهر به. 

الكحالني: وهم من اختصوا بمعاجلة العيون وأمراضها، ومل يكن ألحد امتهان 
الكحالة إال بإذن املحتسب له بعد أن جيتاز امتحانه يف ذلك، كام كان املحتسب حيذر 

من كحايل الطرقات كوهنم اشتهروا باجلهل وانعدام العلم واخلرة.

اجلراحـــني: ويش�رِتط عليهم املحتس�ب أن يكون�وا عى إملام بعل�م الترشيح 
واألعض�اء، وأن تكتمل بحوزهت�م أدواته، كام كان املحتس�ب يتابع أداءهم ويأخذ 

عليهم ما قد يقومون به من غش وخداع للمرىض.

اجملربيـــن: وهم املعنيون بجر كس�ور العظام، وقد كان املحتس�ب يمتحنهم 
بام ورد يف كتب الطب عن العظام والكس�ور وجرها، لئال يتصدى للجر من ليس 

أهال لذلك.
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أهمية االحتساب على منكرات الطب البديل

انطالًق�ا م�ن أمهية االحتس�اب ع�ى املنكرات بش�كل عام، ووج�وب األمر 
باملعروف، والنهي عن املنكر، عى كل مسلم وباألخص الداعية إىل اهلل D يتبني 
لنا رضورة االحتس�اب عى املخالفات التي يرتكبه�ا املتعاطون للطب البديل؛ من 

معاجلني، ومتداوين.

وألن الت�داوي - بعموم�ه - يعد من األمور التي يك�ون هبا حفظ النفس من 
اهل�الك، ج�اء حرص الناس ع�ى طلبه، وتعاطي��ه، دون مراعاة م��ا يتطلبه القي�ام 
به م�ن أحك�ام، وض�وابط رشعي�ة؛ مم�ا ترتب علي�ه وجود العديد من املامرس�ات 

العالجية املخالفة واملنك�رة. 

إن م�ا يش�هده جمتمعنا من انفتاح إعالم�ي وثقايف نتج عنه انتش�ار العديد من 
أن�واع الع�الج واملرتبط�ة بمعتق�دات وثقاف�ات بعض الش�عوب، وه�ذا حيتم عى 
املحتس�ب متابع�ة ما يفرض�ه هذا االنفتاح من مس�تجدات، وذل�ك للقيام بام جيب 
عليه من احتساب حلامية املجتمع املسلم من املخاطر التي قد تشكلها تلك الثقافات 

عى عقيدة املسلم ودينه. 
وتربز أهمية االحتســـاب علـــى منكرات الطب البديـــل يف عدد من النقاط 

منها:

1- دخول االحتس�اب ع�ى منكرات الط�ب البديل حتت أمهية االحتس�اب 
الع�ام، وال�ذي م�ن أدلت�ه قول�ه 0 »مـــن رأى منكم منكـــًرا فليغـــريه«)1(، 

)1( سبق خترجيه، ص: ]97[.
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 ب�ل إن م�ن منك�رات الط�ب البديل ما ق�د يصل إىل ال�رشك، وخيفى ع�ى كثر من 
الناس.

2- اهتامم النبي 0 باالحتس�اب يف املجال الطبي، حيث دلت الس�نة 
النبوي�ة ع�ى ذلك، ومنه قول�ه 0: »اعرضوا عليَّ رقاكـــم ال بأس بالرقى 

مامل يكن فيه شرك«)1(.

3- اهتامم العلامء بتقرير أحكام االحتساب عى املعاجِلني، ومن ذلك تصنيفهم 
أبواًبا يف االحتساب عى األطباء، واحلّجامني)2(.

4- أن االحتساب عى منكرات الطب البديل يسهم يف تنقية الساحة العالجية 
يف جمتمعنا من كل ما قد يشوهبا من خمالفات تؤثر سلًبا عى عقيدة املجتمع اإلسالمي 

وهويته.

5- من ش�أن االحتس�اب عى منكرات الطب البديل اإلسهام يف نرش الوعي 
بضوابط ممارس�ة الع�الج، وتلقيه؛ وبالتايل احلد من الظواهر الس�لبية للمامرس�ات 

الطبية البديلة.

6- االحتس�اب عى م�ن يدعي العالج ببعض أنواع الط�ب البديل وهو غر 
متق�ن هل�ا؛ حيمي – ب�إذن اهلل - أفراد املجتمع م�ن اآلثار الس�يئة، والنتائج الصحية 

العكسية املرتتبة عى جهل املعالِج.

)1( أخرجه مسلم، كتاب »السالم«، باب »ال بأس بالرقى مامل يكن فيه رشك«، )2200(، ص: ]1048[.
)2( وم�ن أمثل�ة كتب احلس�بة الت�ي اعتنت بالتصني�ف حول االحتس�اب عى األطب�اء، وغرهم من 
املعاجِل�ني: الرتب�ة يف احلس�بة، ابن الرفع�ة. وكتاب »معامل القرب�ة يف أحكام احلس�بة«، ابن األخوة 

القريش.
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7- القي�ام بواجب االحتس�اب ع�ى منكرات الط�ب البديل ي�ردع املتطببني 
اجلهل�ة الذي�ن يدع�ون العلم بط�رق العالج مس�تغلني ضع�ف املري�ض يف حتقيق 

مكاسب مادية.

8- أن االحتساب عى منكرات الطب البديل يسهم يف احلد من تداول بعض 
املركبات العالجية والتي من شأهنا إحلاق الرضر باملتداوي.

9- ك�ام يؤدي االحتس�اب عى بعض م�ن يدعون العالج بالط�ب البديل إىل 
احل�د من املنكرات األخالقية والتي يرتكبها بعض ضعفاء النفوس رغبة يف إش�باع 

رغباهتم الدنيئة. 

10- ت�رك االحتس�اب عى منك�رات الطب البدي�ل ينتج عنه انتش�ار اجلهل 
 :D والفس�اد يف املجتم�ع، ويؤدي إىل حلول العذاب م�ن رب األرباب. كام قال

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ]ٹ  

.]165 :C[ ]ڄ ڃ  ڃ   ڃ

  





  5
أنواع الطب البديل 

وحيتوي على:

املطلب األول: الرقى والتامئم.

املطلب الثاني: احلجامة.

املطلب الثالث: طب األعشاب. 

املطلب الرابع: الطب الرشقي.

املطلب اخلامس: التدليك.
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  5
أنواع الّطب البديل

تعددت أنواع وممارسات الطب البديل، يف العامل بشكل عام، فكان لكل حضارة 
عدد من أس�اليب العالج والتداوي والتي تش�كلت من املوروث الفكري والثقايف 
لتلك الشعوب، ومع االنفتاح اإلعالمي، والتواصل الثقايف بني احلضارات، انترش 
العدي�د من أنواع العالج البديل بني الدول، ونال بعضها ش�هرة واس�عة)1(، حيث 
الق�ى قبواًل م�ن قبل الش�عوب، وعناية من املهتم�ني واملختصني ففتح�ت املعاهد 
والكليات التي هتتم بتأصيل مثل هذا النوع من العالج، وختريج معاجلني يامرسون 
الع�الج يف مراكز خمتصة، إال أن الكث�ر من أنواع العالج البديل مل يلق عناية علمية 
م�ن قبل املهتمني؛ حيث ال يزال يقدم بطرق بدائية، وغر مبني عى أصول وقواعد 

علمية. ويمكن تصنيف املامرسات الطبية البديلة إىل صنفني رئيسني)2(: 
األول: يعتمد عى األدوية سواء كانت حيوانية، أو عشبية، أو معدنية. 

الثانـــي: ال يعتم�د ع�ى األدوي�ة، وم�ن أمثلت�ه املعاجل�ة اليدوي�ة، واملعاجل�ة 
بالطاقة.

وتعود أسباب املامرسات الطبية البديلة رغم ما نشهده يف هذا العرص من تقدم 
علمي يف املجال الطبي إىل عدد من األسباب، من أبرزها)3(:

)1( مثل العالج باإلبر الصينية.
)2( تصفح املوقع الرسمي ملنظمة الصحة العاملية، إسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية للطب الشعبي

www.who.int/topics/traditional_medicine/ar .25-12-2009

)3( تصفح: املرجع السابق. 
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1- وجود بعض األمراض التي استعصت معاجلتها عى الطب احلديث.

2- التكلفة الباهظة للعالج الطبي احلديث مقابل العالجات البديلة.

3- اعتم�اد الع�الج البدي�ل عل�ى عناص�ر الطبيع�ة، بينام يعتمد العالج الطبي 
احلديث يف أغلبه عى املواد الكيميائية، والتي قد يكون هلا آثار جانبية ضارة. 

ولكثرة املامرسات الطبية البديلة وتنوعها فإن احلديث يف هذا املبحث - بإذن 
اهلل c - سيكون مقصوًرا عى األنواع األكثر شيوًعا منها.
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الرقى والتمائم 

- الرقى:  أوالاً

وهي ما يرقى به صاحب اآلف�ة كاحلمى وغره�ا)1(. وه�ي ما يقرأ من القرآن 
والدعاء لطلب الشفاء)2(.

ضوابط وأحكام الرقى)3(: 

أمج�ع العل�امء X عى ج�واز الرق�ى إذا كانت بكالم اهلل D أو بأس�امئه 
وصفات�ه، وما ُأثر عن النبي 0 من أدعية وتعاويذ، وأن يعتقد املس�رتقي أن 
الرقي�ة ال تؤث�ر بذاهتا بل بتقدير اهلل D، وأن تكون باللس�ان العريب، أو بام يعرف 

معناه من غره)4(. 

وتك�ون الرق�ى رشكي�ة حمرم�ة إذا مل تتحقق فيه�ا الرشوط املجم�ع عليها بني 
العلامء، وذلك بأن تتضمن:

)1( انظر: »النهاية يف غريب احلديث واألثر« )254/2(.
)2( انظر: »عون املعبود رشح سنن أيب داود«، حممد شمس احلق العظيم آبادي، )دار الكتب العلمية: 

بروت، ط: 2، 1415ه�(، )264/10(.
)3( سيتم احلديث عن الرقى كأحد أنواع الطب البديل املنترشة يف أوساط جمتمعنا بشكل خمترص، ولن 
يت�م التطرق هلا يف اجلانب امليداين، وذلك لوجود دراس�ة ميدانية خمتص�ة بالرقية الرشعية، بعنوان 

)االحتساب عى خمالفات الرقاة ( ل�: مفلح القحطاين.
)4( انظ�ر: »فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري« ابن حج�ر )195/10(. »التمهي�د لرشح كتاب 

التوحيد«، صالح آل الشيخ، ص: ]108[.
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 دعاًء أو استغاثة بغر اهلل D، كأن تتضمن أسامء جلن أو مالئكة أو أنبياء 
أو صاحلني وغرهم.

 أو أن تتضمن الرقية طالسام وألفاظا جمهولة املعنى سواء كانت بلغة العرب 
أو مل تكن.

.)1(
n أو أن ُيعتقد بأن تلك الرقى مؤثرة نافعة بذاهتا دون اهلل 

وه�ذا ه�و املس�تثنى من قول�ه 0 »ال بـــأس بالرقـــى مـــا مل يكن فيه 
شـــرك«)2(، كام دل عليه هنيه 0 حني ق�ال: »إن الرقى والتمائم والتولة)3( 
شـــرك«)4( ، وعلي�ه ف�إن الرقى  قد تكون ب�كالم اهلل D أو باألدعي�ة املأثورةعن 
رس�ول اهلل 0، وق�د تكون من غرمها، فإن كانت مم�ا يعرف معناه، ويصح 
ذ، أما إن كانت  يف دين اإلسالم الكالم به، فيجوز حينئذ أن يرقى هبا املريض، ويعوَّ
بكل�امت حمرمة، أو كان فيه�ا رشك، أو كانت جمهولة املعن�ى، فليس ألحد أن يرقي 

هبا)5(. 

)1( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني )187/1(.
)2( سبق خترجيه.

)3( التولة بكسر التاء: يطلق عى أمر كانت املرأة جتلب به حمبة زوجها وهو رضب من السحر. انظر: 
»فتح الباري« ابن حجر )196/10(.

)4( أخرجه أبو داود، كتاب »الطب«، باب »يف تعليق التامئم« )212/5(، وابن ماجه يف سننه، كتاب 
»الطب«، باب »تعليق التامئم« )1166/2(، وأخرجه احلاكم، باب »الرقى والتامئم« )418/4( 

وقال صحيح اإلسناد عى رشط الشيخني.
)5( انظر: »جمموع الفتاوى« ابن تيمية )278/24(.



75 االحتساب على منكرات الطب البديل

أدلة مشروعية الرقية من كتاب اهلل D ومن سنة نبيه 0:

جع�ل اهلل c الق�رآن الكريم ش�فاء للن�اس، دل عى ذلك قوله جل ش�أنه: 
] ۉ  ۉ    :F وقول�ه   ،]82  :W[ ]ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ[ 

ې  ې  ې  ې[ ]I: 44[، فيش�مل ذل�ك ش�فاء القلوب من الش�بهة 
واجلهالة، وش�فاء األبدان من آالمها وأس�قامها)1(، وعليه رشع للمس�لم قراءة آية 
الك�ريس واملعوذات، كام قال النبي 0 ملن رقى بس�ورة الفاحتة »وما يدريك 

أنها رقية«)2(.

 واس�تدل العل�امء ع�ى مرشوعي�ة الرقية بقول�ه 0: »ال بـــأس بالرقى 
ما مل يكن فيه شـــرك«)3(، كام اس�تدلوا بفعل�ه O للرقية، وأمره هبا ملن 

أصابه داء من أهله وأصحابه، من ذلك:

 ما روته عائش�ة J أن النبي 0 كان ينفث عى نفسه يف مرض�ه 
ال��ذي ُقب��ض فيه باملع��وذات، فلام ثق�ل كنت أن�ا أنفث علي�ه هب�ن، فأمس�ح بيد 

نفس�ه لركتها)4(. 

)1( انظر: »تيسر الكريم الر محن يف تفسر كالم املنان«، ص: ]465[.
)2( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »الرقى بفاحتة الكتاب« )5736(، ص: ]1018[.

)3( أخرج�ه مس�لم، كت�اب »الس�الم«، باب »ال ب�أس بالرقى م�ا مل يكن في�ه رشك« )2200(، ص: 
.]1048[

)4( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الط�ب«، باب »يف امل�رأة ترق�ي الرج�ل« )5751(، ص: ]1020[. 
واللف�ظ للبخاري. وأخرجه مس�لم، كتاب »الس�الم«، ب�اب »رقية املريض باملع�وذات والنفث« 

)2192(، ص: ]1046[.
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 عن عائشة J قالت: كان إذا اشتكى رسول اهلل 0 رقاه جريل، 
قال: »باســـم اهلل يربيك، ومن كل داء يشـــفيك، ومن شـــر حاسد إذا حسد، ومن 

شر كل ذي عني«)1(.

 عن أم س�لمة)J )2 أن النبي 0 رأى يف بيتها جارية يف وجهها 
سعفة)3(، فقال: »اسرقوا هلا فإن بها النظرة)4(«)5(.

 ع�ن عائش�ة J قال�ت: كان النبي 0 يعوُذ بعض أهلِه يمس�ح 
بيده اليمنى ويقول: »اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفه وأنت الشايف، ال شفـاء 

إال شفاؤك، ِشفاًء ال يغادر سقًما«)6(.

ا- التمائم:  ثانياً

والتمائم مجع متيمة، وهي خرز أو قالدة تعّلق يف الرأس وعى األوالد، كانوا 

)1( أخرجه مسلم، كتاب »السالم«، باب »الطب واملرض والرقى« )2185(، ص: ]1043[.
)2( هي: هند بنت أيب أمية القرشية املخزومية، أم املؤمنني وزوجة النبي 0، اشتهرت بكنيتها، 

توفيت J سنة: 59ه�. 
انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة« )152/8(.  

)3( سعفة: أي تغر يف لون الوجه، فقيل يعلوه سواد، وقيل: محرة، وقيل: صفرة. 
انظر: »فتح الباري« )202/10(.  

)4( النظرة: أي عني من اجلن. 
انظر: »فتح الباري« )202/10(.  

)5( أخرج�ه البخ�اري، كتاب »الطب«، ب�اب »رقي�ة الع�ني« )5739(، ص: ]1018[. واللفظ له. 
وأخرجه مس�لم، كتاب »الس�الم«، باب »اس�تحباب الرقية م�ن العني والنمل�ة واحلمة والنظرة« 

)2197(، ص: ]1047[. 
)6( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الط�ب«، باب »رقي�ة النب�ي 0« )5743(، ص: ]1019[. 

وأخرجه مسلم، كتاب »السالم«، باب »استحباب رقية املريض« )2191(، ص: ]1045[.
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يف اجلاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع العني واآلفات، فكأهنم أرادوا هبا متامم الشفاء)1(، 
وتطل�ق وي�راد هبا كل ما ُعلِّق بقصد متام النفع أو متام دفع الرضر س�واء اختذت من 
احلب�ل أو اخل�رز أو غرمها، وس�واء علقت عى إنس�ان أو يف بيت أو عى س�يارة أو 
حي�وان)2( واحلك�م يف هذا ما دل عليه ق�ول النبي 0 »إن الرقـــى والتمائم 
والتولـــة شـــرك«)3( وك�ون التامئم من الرشك ألهن�م أرادوا هبا دف�ع املضار وجلب 
املنافع من عند غر اهلل باختاذهم سبًبا مل جيعله اهلل كذلك رشًعا وال كوًنا، ومنه تعليق 
العني عى الصدر واخليط واألساور عى اليد أو الساق، أو تعليق جمسامت احليوانات 
أو صورها يف السيارة، ووضع األحجار الكريمة أو بعض أنواع األشجار يف املنزل، 
وتعليق اخليوط أو السالس�ل عى احليوانات وغر ذلك مما ُعّلق بقصد طلب النفع 
 أو دف�ع ال�رضر مم�ا مل يثبت بدلي�ل رشعي أ و ك�وين،  ومنه ق�ول النبي 0: 
»ال يبقني يف رقبة بعري قالدة من وتر أو قالدة إال قحُِطَعْت«)4(، »ووجه االستدالل 
هب�ذا احلديث: أن تعليق القالدة من الوت�ر عى البعر مأمور بقطعه، واألمر بقطعه؛ 
ألجل أن العرب تعتقد أهنا تدفع العني عن األبعرة، والنََّعم، فيعّلقون عليها األوتار 
عى ش�كل قالئد، وربام ناطوا باألوتار أش�ياء من خرز، أو من ش�عر، أو نحو ذلك 

لدفع العني، فهذا نوع من أنواع التامئم«)5(.

)1( انظ�ر: »النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث واألث�ر«، ابن األث�ر )197/1(. »فت�ح الب�اري« ابن حجر 
.)196/10(

)2( انظر: »التمهيد لرشح كتاب التوحيد«، صالح آل الشيخ، ص: ]109[.
)3( سبق خترجيه.

)4( أخرج�ه البخ�اري، كتاب »اجلهاد«، ب�اب »ما قيل يف اجلرس ونحوه يف أعن�اق اإلبل« )3005(، 
ص: ]530[.

)5( »التمهيد لرشح كتاب التوحيد«، صالح آل الشيخ، ص: ]111[.
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وقد اش�تهر بني الناس تعليق آيات من القرآن أو األدعية املباحة عى الصدور 
أو يف املجالس بقصد احلفظ أو الش�فاء، وهذا يدخل يف مفهوم التامئم وقد اختلف 

العلامء يف حكمه:

فأج�ازه بعضهم كون�ه يدخل يف عموم ق�ول اهلل D ]ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ   ھ  ھ[ ]W: 82[، إذ االستشفاء بالقرآن مل حُيرص يف القراءة.

ومنع من التعليق علماء؛ ألسباب منها:
1- أن قوله 0 »إن الرقى والتمائم والتولة شـــرك«)1( عام يف النهي 
ع�ن الرق�ى والتامئم والتولة وكوهن�ا رشك، وهذا العموم ُخّص من�ه الرقى وحدها 
دون التامئم والتولة يف قوله 0: »ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه شرك«)2(،  
ف�دّل هذا التخصي�ص عى أن بعض الرقى رشك وليس�ت كلها، ومل ي�رد يف التامئم 
ختصيص أو اس�تثناء لبعض أنواعها فتبقى التامئم كلها عى أصل املنع، ألن األصل 
 بقاء العام عى عمومه والتخصيص ال يكون إال بالرشع، وإن كانت التامئم من القرآن 
فال يقال أهنا رشك ألن القرآن كالم اهلل منزل والرشك ال يكون إال يف املخلوق، لكن 

تبقى عى أصل املنع لعدم وجود ما خيصصها)3(.

2- وألن االستش�فاء بالقرآن مل يرد إال عى صفة القراءة، كام أن فيه اس�تغناء 
عن املرشوع بغر املرشوع فاستغنى املعلِّق بتعليق القرآن عن القراءة املرشوعة.

)1( سبق خترجيه.

)2( سبق خترجيه.
)3( انظر: »التمهيد لرشح كتاب التوحيد«، صالح آل الشيخ، ص: ]112[.
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3- ك�ام أن التعلي�ق ليس له عالقة باملرض بخالف القراءة والنفث عى مكان 
األمل فتنتفي هنا السببية والعالقة الظاهرة فيدخله ذلك يف األسباب غر املرشوعة.

4- إضاف�ة إىل م�ا ق�د حيص�ل من امته�ان آليات الق�رآن بإدخاهل�ا إىل أماكن 
النجاسة أو اللهو أو ما قد يقع عليها من ذلك )1(. 

ولع�ل رأي القائل�ني باملنع وك�ون كل التامئم من الرشك ه�و األرجح لعموم 
النهي عنها، وعدم وجود ما خيصص بعهضا دون اآلخر، وملا تؤدي إليه من فس�اد 
أقرب�ه وأخطره االعتقاد ب�أن جمرد تعليق اآليات واألحادي�ث نافع مؤثر بذاته دون 
اهلل، وم�ا جي�ر إليه هذا من تعليق غره مما هو ش�ائع عند بعض املجتمعات كرس�مة 

العني أو غرها من األشكال واأللفاظ.

  

)1( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد« ابن عثيمني )184/1(.
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الحجـامة

احلجامـــة لغــــة: امل�ص، يق�ال للحاج�م حّج�ام المتصاص�ه ف�م املحجمة، 
واملحجمة: هي اآللة التي جيمع فيها دم احلجامة، وتطلق عى مرشط احلّجام)1(.

احلجامـــة اصطالًحا: »امتصاص الدم باملحجم«)2(. وعرفت بأهنا: »إخراج 
دم معلوم من مكان خاص، يف وقت حمدد بعد الرشط باملحجم ومص الدم«)3(.

وق��د عرف�ت الش�عوب احلجامة من�ذ الق�دم، حي�ث كانت وس�يل�ة لعالج 
الكث�ر من األم�راض، وش��اع اس�تخدامه�ا عند الع�رب فكان�ت ج�زًءا مهاًم من 
املامرس��ات الطبية، وعندما جاء اإلس�الم أقرهم عليها، ومع التقدم العلمي الذي 
يش�هده هذا العرص يف املجال الطبي، اس�تحدثت العديد م�ن أدوات احلجامة التي 

هتدف إىل تبسيطها وتسهيل العمل هبا)4(.

الحجامة في اإلسالم: 

دلت نصوص الس�نة النبوية عى احتجام النبي 0 وحثه عى التداوي 
باحلجام�ة، وتضمن�ت كتب الس�نة أبواًبا يف احلجام�ة ومن ذلك ما بوب�ه البخاري 

)1( انظر: »لسان العرب«، حممد بن املنظور، )دار صادر: بروت، ط: 1( ب.ت، )117/12(.
)2( »القاموس الفقهي«، سعدي أبوحبيب، )دار الفكر: دمشق، ط: 2، 1408ه�( ص: ]78[.

)3( »معج�زات التداوي باحلجامة ملن أراد الس�المة«، إعداد: دار احلض�ارة، دار احلضارة: الرياض، 
1428ه� ، ص: ]7[. 

)4( انظر: »موسوعة اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة املطهرة«، يوسف أمحد، مكتبة ابن حجر: 
دمشق، ط: 2، 1424ه� ، ص: ]849[.
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 يف الصحي�ح حت�ت كت�اب  الط�ب )ب�اب احلجام�ة م�ن ال�داء( وكذلك عن�ون هلا 
 أيب داود واب�ن ماج�ة والرتم�ذي، وم�ن النص�وص الدالة عى مرشوعي�ة احلجامة 

ما ييل:  

 عن ابن عباس)L )1 أن النبي 0 »احتجم وه�و حم�رم يف رأسه 
من شقيقة كانت به«)2(. 

 وعن�ه I أن النب�ي 0 »احتجم وأعطى احلّج�ام أجره...«)3(، 
و»احتجم وه�و صائ�م«.)4(

 وقال O: »إنَّ أمثل ما تداويتم به احلجامة...«)5(.

 وقال 0: »إْن كان يف شـــيء من أدويتكم خـري، ففي شربة عسـل، 
أو شرطـة حمجـم...«)6(.

)1( ه�و: عب�د اهلل بن العباس بن عبد املطلب بن هاش�م القريش، ابن عم رس�ول اهلل 0، ولد 
قبل اهلجرة بثالث سنوات، دعا له النبي 0 فقال: »اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل«، 

لقب: برتمجان القرآن، تويف I سنة: 58ه�. 
انظر: »اإلصابة يف متييز الصحابة« )141/4(.  

)2( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »احلجامة من الداء« )5701(، ص: ]1013[.
)3( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »الس�عوط« )5691(، ص: ]1012[. وأخرجه مس�لم، 

كتاب »السالم«، باب »لكل داء دواء واستحباب التداوي« )1202(، ص: ]1015[. 
)4( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »أي ساعة حيتجم« )5694(، ص: ]1012[.

)5( أخرجه البخاري، كتاب »الطب«، باب »احلجامة من الداء« )5696(، ص: ]1012[. وأخرجه 
مسلم، كتاب »املساقاة واملزارعة«، باب »ِحلِّ أجرة احلجامة« )1577(، ص: ]740[.

)6( سبق خترجيه، ص: ]22[.
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وق�د حتدث ابن القي�م)V )1 وغره من أطباء الع�رب القدامى عن منافع 

احلجامة، ومواضعها، وأوقاهتا مستندين يف ذلك إىل ما ورد عن النبي 0 يف 

احلجامة، باإلضافة إىل جتارهبم وخراهتم.

ك�ام اش�تهرت ممارس�ة احلجام�ة يف العص�ور اإلس�المية املتقدم�ة إىل جانب 

املامرس�ات العالجية األخرى، وُعني املحتس�بون بمتابعة عم�ل احلّجامني وأفردوا 

لذلك أبواًبا يف مصنفات احلسبة تتضمن اختبار احلّجام والرشوط املتعلقة باحلجامة 

واحلّجام.

وتع�د احلجام�ة أحد وس�ائل الع�الج التي تس�تخ�دم فيه�ا األدوات احلادة، 

باإلضافة إىل ما تتطلب�ه من اس�ت�نزاف دموي جيع�ل منها وس�يل�ة عالجي�ة خط�رة 

وتتطلب خرة ومهارة تؤهل املعالج ملامرسته�ا، وما نشه�ده الي�وم من تق�دم علمي 

ر يف خدم�ة احلجامة واالعتناء هبا وذلك م�ن أجل حتقي�ق أفض�ل  ينبغ�ي أن ُيس�خَّ

الط�رق ملامرس�ته�ا، واالبتعاد عم�ا ق�د ينتج عنها من أرضار، واعتامد احلّجامني يف 

هذا العرص عى ما ورد من أقوال قدماء العرب يف احلجامة قد ال يتفق مع ما نشهده 

م�ن تق�دم علمي يف املجال الطبي، باإلضافة إىل ما يقوده االعتامد عى تلك األقوال 

م�ن بعض احلّجام�ني إىل االجتهاد يف مس�ائل احلجامة دون وج�ود قيود وضوابط 

علمية، وهذا من شأنه تعريض املحتِجم إىل اخلطر، وعليه صدر عدد من القرارات 

)1( يف كتابه »الطب النبوي«.
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يف اململكة العربية السعودية هتدف إىل تنظيم ممارسة احلجامة، بدأت بمنع املامرسات 
العشوائية، ثم الترصيح هلا وفق ضوابط يف املراكز الطبية املختصة)1(.

  

)1( صدر قرار جملس اخلدمات الصحية التابع لوزارة الصحة يف اململكة العربية الس�عودية يف جلس�ته 
املنعقدة بتاريخ 1428/1/29ه� يقيض بمنع ممارس�ة احلجام�ة، وذلك بقصد تنظيم احلجامة يف 
إطار يضمن عدم اإلرضار بالناس من قبل مماريس احلجامة الذين ال يدركون اخلطوات اإلجرائية 
للعم�ل الصحي، م�ن جهة النظافة والتعقيم ومنع العدوى، وكيفية التعامل مع احلاالت الطارئة، 
وقد اختذ هذا اإلجراء بسبب وصول عدد من التقارير لوزارة الصحة من بعض املستشفيات تؤكد 
وج�ود ح�االت إصابة بأمراض معدية لبعض األش�خاص الذين أجريت هل�م عمليات حجامة. 

انظر: جريدة الرياض، ع: )14164(، )14173(، ت: 17-1428/3/26ه�.
ويف ع�ام 1436ه� صدر ع�ن املركز الوطني للط�ب البديل والتكمييل الالئحة التنظيمة ملامرس�ة   

احلجامة، حيث يتم عى ضؤ بنودها استصدار تصاريح مزاولة احلجامة.
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طب األعشاب

يعد العالج باألعشاب أحد أنواع الطب البديل، وهو الذي يعتمد يف معاجلة 
املرىض عى »األعشاب واملواد العشبية، واملنتجات العشبية اجلاهزة)1( التي حتتوي 

عى عنارص نباتية فاعلة أو عى مواد أو تركيبات نباتية أخرى«)2(. 

ويعرب باألعشاب عن: »املواد النباتية اخلام مثل األوراق أو الزهور أو الفواكه 
أو البذور أو اجلذوع أو اخلش�ب أو اللحاء أو اجلذور أو األجزاء النباتية األخرى، 

التي قد تكون يف شكل مكتمل أو جمّزأ أو مسحوق«)3(.

وقد ش�اع اس�تخدام األعش�اب يف العالج والتداوي عى مر الزمان، واستمر 
التداوي باألعشاب بالطريقة )التقليدية()4( إىل عرصنا احلارض رغم التقدم العلمي 

)1( يحُقصـــد بـ)املواد العشـــبية(: األعش�اب باإلضافة إىل العصائر الطازجة، وأن�واع الصمغ والزيوت 
الثابتة واملس�احيق العش�بية اجلافة. ويمكن إع�داد هذه املواد، يف بعض البل�دان، باتباع إجراءات 

حملية خمتلفة، مثل التبخر أو التحميص أو الطهي يف الفرن بالعسل أو مواد أخرى.   
أما ال� )املنتجات العش�بية اجلاهزة ( فهي التي تش�تمل عى املس�تحرضات العش�بية املصنوعة من   
نب�ات واح�د أو ع�دة نبات�ات، غ�ر أّن املنتجات العش�بية اجلاهزة الت�ي ُتضاف إليها م�واد فاعلة 
ُتعرف تركيبتها الكيميائية، بام يف ذلك املركبات االصطناعية واملكّونات املعزولة من مواد عشبية، 

 

ال ُتعتر مواًدا عشبية. 
تصفح موقع منظمة الصحة العاملية عى الرابط التايل:  

2-6-2010./www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/ar
)2( تعريف منظمة الصحة العاملية، تصفح املرجع السابق.  

)3( تصفح املرجع السابق. 
)4( حيث تعد املكونات الفّعالة املعزولة من األعشاب مواد غر عشبية، وذلك بحسب منظمة الصحة 

العاملية. تصفح: املرجع السابق.
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يف املجال الطبي؛ وذلك ألس�باب تعود يف حقيقتها إىل أس�باب انتشار أنواع الطب 
البديل بشكل عام.

وخيتلف العالج العش�بي بني الش�عوب وذلك تبًعا للتباي�ن الثق�ايف والبيئي، 
فكم��ا تعتقد بع�ض احلضارات بأمهية بع�ض النباتات، والفوائ�د الصحية لبعض 
املركبات العشبية، كذلك فإن للطبيعة اجلغرافية واملناخية عالقة يف أشكال النباتات 
ونوعياهتا، ويف حضارتنا اإلس�المية هناك العديد من األعشاب واملركبات العشبية 
التي وردت اإلشارة إليها يف النصوص النبوية، أو من خالل ما تعارف الناس عليه 

عن طريق التجارب واخلرات، ومن أمثلة ذلك)1(:

 احلبــــة الســــوداء)2(: قال 0 يف ذكر منافعه�ا العالجية: »يف احلبة 
السوداء شفاء من كل داء إال السام«)3(.

 العـود اهلنـدي)4(: فقد بني O أن فيه عالًجا لذات ال�َجنْب)5(، 

)1( ما نذكره هنا من باب التمثيل لبعض أنواع ألعشاب العالجية وليس من باب التحذير منها حال 
استخدامها بالقدر املحدد علمًيا.

)2( وتسمى )الشونيز(. 
انظر: »الطب النبوي« ص: ]148[.  

)3( أخرج�ه البخاري، كتاب »الطب«، باب »احلبة الس�وداء« )5688(، ص: ]1012[، واللفظ له. 
وأخرجه مسلم، كتاب »السالم«، باب »التداوي باحلبة السوداء« )2215(، ص: ]1035[.

)4( ويسمى القسط اهلندي. 
انظر: »فتح الباري رشح صحيح البخاري« ابن حجر )148/10(.  

)5( وهو: ورم يظهر عى الغشاء املبطن لألضالع، ويطلق عى الرياح التي حتتقن بني عضالت الصدر 
وأضالعه. 

انظر: املرجع السابق )172/10(.  
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فق�ال: »عليكـــم بهذا العود اهلندي، فإن فيه ســـبعة أشـــفية: يســـتعط)1( به من 
العذرة)2(، وحَُيلدُّ به من ذات اجلنب«)3(.

 الـمـرَّة: وتعد من األدوية العشبية التي انترش استعامهلا شعبًيا، وهي عبارة عن 
ش�جرات صغرة ذات أوراق وأزهار)4(، تستخدم يف عالج العديد من األمراض 

منها: الربو، ونزالت الرد، والتهاب احللق)5(.

 – ويف اململك�ة العربية الس�عودية – ونتيجة للتواصل الثق�ايف بني احلضارات
انت�رشت يف اآلون�ة األخ�رة العديد من املس�تحرضات العش�بية القادم�ة من دول 
خمتلفة، باإلضافة إىل ما حتمله الثقافة الش�عبية املحلية من خرات عش�بية يف العالج 

والتداوي.

وق�د دفع اإلقبال املتزايد عى األدوية العش�بية منظمة الصحة العاملية وغرها 
م�ن اجلهات الرقابية املحلي�ة منها والدولية إىل إصدار عدد م�ن التقارير واألوراق 
العلمية التي تبني رضورة توخي احلذر عند اس�تخدام األعشاب ألغراض عالجية 

وذلك لعدد من األسباب، من أبرزها:

)1( السعوط هو: ما جيعل يف األنف من األدوية. انظر: املرجع السابق )147/10(.
)2( أي: أمل يف احللق. انظر: »املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج« )243/10(.

 )3( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الط�ب«، ب�اب »الس�عوط بالقس�ط اهلن�دي البح�ري« )5692(، 
ص: ]1012[. واللف�ظ ل�ه. وأخرجه مس�لم، كتاب »الس�الم«، باب »الت�داوي بالعود اهلندي« 

)2214(، ص: ]1053[. 
)4( انظ�ر: »النب�ات والط�ب البديل«، توفي�ق احلاج حيي�ى، )الدار العربي�ة للعلوم: ب�روت، ط: 1، 

1424ه�(، ص: ]364[.
)5( »الطب البديل«، ص: ]183[.
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1- عدم وجود أبحاث كافية عن مدى سالمة ومأمونية األدوية العشبية)1(.

2- تعارض بعض املركبات العش�بية مع األدوية الكيميائية والتي قد تش�كل 
خطًرا عى صحة املريض إذا ما استعملت يف آن واحد.

3- تسجيل عدد من الوفيات يف مناطق متفرقة من العامل، باإلضافة إىل ظهور 
بعض األمراض املزمنة نتيجة لتناول بعض األدوية العشبية.

يَّة يف بعض األعشاب، والذي من شأنه إحلاق الرضر  �مِّ 4- ارتفاع معدل السُّ
باملريض)2(.

5- وجود نس�ٍب متفاوتة من املواد املخدرة يف بعض األعشاب، والتي يؤدي 
تعاطيها إىل اإلدمان باإلضافة إىل األعراض الصحية األخرى)3(.

6- جهل العطارين واألطباء الشعبيني باملركبات الكيميائية لألعشاب، جيعل 
خلطاهتم العشبية عشوائية، وتشكل خطًرا عى املستهلك)4(. 

)1( تصف�ح موق�ع منظمة الصح�ة العاملية، اس�رتاتيجية منظمة الصحة العاملية يف الطب الش�عبي عى 
www.who.int/topics/traditional_medicine/ar. 3-6-2010  :الرابط

)2( تصفح املرجع السابق . وموقع املجلس الوطني ملحاربة االحتيال يف املجال الصحي يف الواليات 
املتحدة األمريكية، موقف املجلس من العالجات العشبية عى الرابط:
5-6-2010  .www.ncahf.org/pp/acu

وموقع اهليئة العامة للغذاء و الدواء يف اململكة العربية السعودية، التوعية الدوائية، عى الرابط:  
 www.sfda.gov.sa/ar/drug/topics/awareness/453-ar-7-1. 5-6-2010

)3( تصفح موقع املجلس الوطني ملحاربة االحتيال يف املجال الصحي يف الواليات املتحدة األمريكية، 
موقف املجلس من العالجات العشبية عى الرابط:

5-6-2010  .www.ncahf.org/pp/acu
)4( تصفح موقع هيئة الغذاء والدواء، عى الرابط:

=
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وتع�د اململك�ة العربية الس�عودية من بني ال�دول التي عانت م�ن مضاعفات 
االس�تخدام اخلاطئ لألعش�اب واملنتجات العش�بية، حيث عان�ى بعض املتعاطني 
لألعش�اب واخللطات العشبية من بعض األعراض اجلانبية التي ترتاوح بني الوفاة 

وبني اإلصابة بأمراض مزمنة؛ كالتليف الكبدي، والفش�ل الكلوي، وبني اإلصابة 
بأعراض متوسطة أو خفيفة)1(.

وبن�اًء عى ما س�بق أصدرت اجلهات املس�ؤولة يف اململكة العربية الس�عودية 
ع�دًدا من البيانات ح�ّذرت فيها من تعاطي املركبات العش�بية، ومنعت بيعها دون 

ترصيح من اجلهات املختصة)2(. 

www.sfda.gov.sa/ar/drug/topics/awareness/454-ar-7-1. 5-6-2010 
)1( انظ�ر: مق�ال يف صحيف�ة الري�اض، ع: )14189(، 1428/4/13ه��، جابر القحطاين، أس�تاذ 
العقاق�ر، جامعة امللك س�عود. ومقال يف نف�س الصحيف�ة، ع: )14811(، 1430/1/14ه�، 

حممد الطفيل، رئيس قسم حتاليل األدوية واألعشاب بمستشفى امللك فيصل.
)2( صدر قرار رقم )50511( بتاريخ 1428/7/24ه� من وزارة الش�ؤون البلدية والقروية يقيض 
بمنع بيع املركبات العشبية، أو املستحرضات الصيدالنية مثل الكريامت يف حمالت العطارة. انظر: 
صحيف�ة الرياض، ع: )14329(، 1428/9/5ه�. كام أصدرت وزارة الش�ؤون البلدية الئحة 
تنظيمية لضوابط عمل حمالت بيع األعشاب تتضمن املجاالت املسموح بمزاولتها، واشرتاطات 
التعبئ�ة، والتخزي�ن، والنظافة...ال�خ. تصفح موق�ع وزارة الش�ؤون البلدية والقروي�ة، اللوائح 

واالشرتاطات، عى الرابط:
24-1-2011 www.momra.gov.sa

ك�ام حيظ�ر نظ�ام اهليئ�ة العامة للغذاء وال�دواء ت�داول أي منتج طبي إال بعد تس�جيله ل�دى اهليئة   
واعتامده، ومن ذلك املنتجات العشبية، تصفح املوقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، رقابة 

األجهزة واملنتجات الطبية عى الرابط:
www.sfda.gov.sa/ar/medicalequipments/topics/md_activities .23-1-2011.

=
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وم�ا أطلقت�ه عدد م�ن اجله�ات املختصة من حتذي�ر حول تعاطي األعش�اب 
واملركب�ات العش�بية ال يعن�ي عدم فاعلي�ة األعش�اب يف املعاجلة، ب�ل إن عدًدا من 
األدوية احلديثة تعتمد مكوناهتا الفّعالة عى مس�تخلصات عشبية، إنام كان التحذير 
للحد من االستخدام السيئ هلا، كام أوصت منظمة الصحة العاملية يف اسرتاتيجيتها 
للطب الش�عبي بدمج األدوية العشبية اآلمنة - كأحد أنواع الطب الشعبي- ضمن 
أنظم�ة الرعاية الصحية الرس�مية، خاص�ة وأن العديد من ال�دول النامية والفقرة 
تعتمد عى األعشاب يف عالج العديد من األمراض املنترشة يف ظل ارتفاع تكاليف 
الرعاي�ة الصحية املعتمدة عى الط�ب احلديث، وأصدرت املنظمة تقريًرا أوضحت 
من خالله إمكانية اس�تخدام عدد من األعش�اب يف عالج بعض األمراض، إال أن 
عدم وجود دراس�ات رسيريه وخمرية كافية تثبت فعالية تلك األعش�اب يف معاجلة 
األم�راض كان حائ�اًل دون االعرتاف هب�ا، والعتقاد منظمة الصح�ة العاملية بأمهية 
األعش�اب - كأح�د أن�واع الطب البدي�ل - يف توف�ر الرعاية الصحي�ة، فقد تبنت 
يف اس�رتاتيجيتها للطب الش�عبي عدًدا م�ن األهداف التي تس�هم يف تنظيم األدوية 
العش�بية وتقلل م�ن أخطارها، وترتكز ه�ذه األهداف يف جمملها ع�ى دعم الدول 
من أجل تأس�يس أنظمة فّعالة لتسجيل األدوية العشبية وضامن جودهتا، كام تسعى 

املنظمة إىل إنشاء شبكة عاملية ملراقبة سالمة األدوية العشبية)1(. 

  

)1( تصفح موقع منظمة الصحة العاملية، اسرتاتيجية املنظمة يف الطب الشعبي عى الرابط:
www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 5-6-2010
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الطب الشرقي

ويحُقصد بالطب الشـــرقي: ط�رق العالج والتداوي الص�ادرة عن حضارات 

رشق آس�يا، وباألخ�ص احلض�ارات الصينية، واهلندي�ة، واليابانية. وتش�رتك هذه 
احلضارات يف تبنيها ملبادئ عالجية متش�اهبة)1(، اتس�مت بارتباطها بالفلسفة، وقد 
كان ه�ذا س�ائًدا يف حض�ارات البلدان املختلف�ة وذلك  حتى هناي�ة القرن اخلامس 
عرش، إذ كان االعتقاد بعالقة جسم اإلنسان بالقوى الكونية املحيطة به عى اختالف 
أشكال هذه العالقة ومسمياهتا هو السائد)2( فارتبط تشخيص األمراض وعالجها 
بالعن�ارص األربع�ة عن�د اليونانيني أو اخلمس�ة عند الصينني، ك�ام أن العقل احليوي 
عند اليونانني أو الطاقة احليوية عند الصينيني مها املصدر الوظيفي ألعضاء اجلسم. 
وقد »بدأ الطب بالتحرر من الفلس�فة التي قيدته زمنا طويال وذلك مع ظهور علم 
 الترشيح ومنهج املالحظة«)3(، إال أن تلك املامرس�ات العالجية املرتبطة بالفلس�فة 
ال زالت مُتارس وتنرش يف بلدان العامل املختلفة حتت مسمى الطب البديل وباألخص 
م�ا يتعلق منها بالفلس�فة الرشقي�ة، إذ لقيت بعض أنواع الع�الج الرشقية رواًجا يف 
العدي�د من دول الع�امل، وكانت بلدان العامل الغريب)4( أرًضا خصبة لنرش الكثر من 

 )1( انظ�ر: »املبدأ الفريد للفلس�فة والعل�م يف الرشق األقىص«، جورج أوش�اوا، دار اخليال: بروت، 
ط: 1، 2005م، ص: ]145[.

)2( »تاريخ الطب«، جان شارل، عامل املعرفة: الكويت، ط.ب، 1422ه�، ص: ]169[.
)3( املرجع السابق، ص: ]177[.

)4( نقصد به: دول أوروبا، وأمريكا. 
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املعتقدات الرشقية وتطبيقاهتا العالجية، ويرجع ذلك إىل عدد من األس�باب، أذكر 
منها:

 احت�واء التطبيق�ات العالجي�ة الرشقي�ة ع�ى عن�ارص روحي�ة، واهتاممه�ا 
باجلوانب النفسية، وهو ما يفتقد إليه اإلنسان الغريب حيث يقترص النظام العالجي 

القائم عى اجلوانب املادية.

 م�ا تتضمن�ه كث�ر م�ن تطبيقات الع�الج الرشقية م�ن أوضاع االس�رتخاء 
والتأمل، واخلروج من الواقع املادي، وهذا ما حيتاج إليه كثر من الغربيني للتعايش 

مع ضغوط احلياة العرصية)1(.

ومن العامل الغريب إىل العامل اإلسالمي انتقلت العديد من التطبيق�ات العالجي�ة 
الرشقية، وتعد اململكة العربية السعودية أحد الدول التي انترشت فيها بعض أنواع 
العالج الرشقية، سواء عر مراكز قائمة كمراكز العالج باإلبرالصينية أوعر مواقع 
شبكة املعلومات ووسائل التواصل االجتامعي، أو عر الدورات التدريبية املبارشة 

أو عن بعد، وكذلك املامرسات الفردية يف املنازل.

واحلدي�ث ع�ن تطبيقات العالج الرشقية حيتاج إىل ن�وع من التفصيل؛ وذلك 
الرتباطها بالفلس�فات واملعتقدات الرشقية، وال يمك�ن فهم تطبيقات هذا العالج 

إال بالتعرف عى أبرز املعتقدات واألسس التي ترتكز عليها.

)1( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، هيفاء الرشيد، ص: ]220[.
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يهدف الطب الشرقي يف جممله إىل تقيق ثالث نقاط رئيسة:
أواًل: تأم�ني الصح�ة اجلس�دية والنفس�ية وذل�ك س�عًيا للوص�ول إىل عم�ر 

أطول)1(!
ثانًيـــا: اخلض�وع – مل�ا ُيعر به عن - املب�دأ الوحيد)2(، وهذا هو األس�اس يف 

الشفاء من األمراض احلارضة واملستقبلة، وحتقيق السعادة األبدية.

ثالًثـــا: تقدي�م الوصفات والط�رق العالجية، ويعد هذا اهلدف س�هل املنال؛ 
حيث تستخدم الطريقة الواحدة يف عالج الكثر من األمراض)3(.

وتعتم�د أكثر تطبيقات العالج الرشقية عى حتفي�ز )الطاقة( لدى املريض، أو 
إعادة توازهنا، أو تصحيح مساراهتا، أو نقلها - أي الطاقة - من املعالج إىل املريض، 
ويك�ون ذلك بوس�ائل عالجية خمتلفة، وفيام ييل عرض موج�ز ألبرز العنارص التي  

ترتكز عليها ممارسات العالج الرشقية، وأنواع تلك املامرسات.

 أوال- أبرز العناصر التي  ترتكز عليها تطبيقات العالج الشرقية:

1- الطاقــة:

ه�ي فلس�فة رشقية، يعتق�د أصحاهبا بوج�ود طاقة خفية تس�ّر ه�ذا الكون، 
ويستمد اإلنس�ان منها قوته، وصحته، وتسمى )طاقة احلياة(، أو)الطاقة احليوية(، 

)1( بحس�ب املعتق�دات الرشقي�ة ال يعد املرض رشطا للعالج بل الوص�ول إىل عمر أطول هو اهلدف 
األسمى، انظر: »املبدأ الفريد«، ص: ]101[.

)2( ه�و )الط�او( أو ) الطاق�ة الكوني�ة( ويع�د الكون بام فيه – حس�ب العقائ�د الرشقي�ة – ناجًتا منه، 
واخلض�وع له يقتيض التح�رر من كل دين ألن )الط��او( يعد املص�در األعى، فهو ف�وق كل دين 

وكل مب�دأ. انظر: »املبدأ الفريد«، ص: )67-66(. 
)3( انظر: املرجع السابق، ص: )102-101(.
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ويع�ر عنها باللغ�ة اليابانية )كي- ki(، وباللغة اهلندية )برانا – prana(، وباللغة 
الصيني�ة )ت�يش – QI()1(. ووصف�ت الطاقة بأهن�ا جوهر لطيف يرسي يف جس�م 

اإلنسان، كام وصفت بأهنا ريح رقيقة أو نسيم)2(. 

وُيع�ر بالطاق�ة الكوني�ة، أو الكون األث�ري عن املب�دأ األول أو األوحد)3(، 
 وهو مصدر الكون واحلياة، وهذا املبدأ ال يمكن إدراكه قبل جتليه يف نشاطات )ين 

و يانغ()4(.

ومن خالل املسميات السابقة التي أطلقت عى الطاقة، يتبني بأن للطاقة بعًدا 
أعم�ق عند املهتمني هبا، فهي التي حترك اجلس�م وتبقيه حًي�ا)5(، بل هي مصدر كل 
الكائنات، وأساس احلياة حيث ُيعتقد أهنا املسؤولة عن استم�رار دورهت�ا من والدة 

ثم حي�اة ثم موت يف كل الكائنات احلية)6(. 

)1( انظ�ر: »الش�فاء بالطاق�ة احليوية«، أمح�د توفي�ق، األهلي�ة: األردن، ط: 1، 2006م، ص: )32، 
.)63

مكتب�ة جري�ر، ط: 2، 2007م،  ترمج�ة:  فينل�س،  إف.  ديفي�د  للمبتدئ�ني«،  »الريك�ي  انظ�ر:   )2( 
ص: ]23[. 

)3( )الطاق�ة الكوني�ة، املب�دأ األوحد، الك�ون األثري، الط�او( كلها مصطلح�ات مرتادفة هتدف إىل 
 التعب�ر ع�ن حقيق�ة واح�دة كلية. انظ�ر: »التطبيق�ات املع�ارصة لفلس�فة االستش�فاء الرشقية«، 

ص: ]122[.
)4( يع�د )ال�ني يان�غ ( من مبادئ بع�ض الديانات الرشقية، وأح�د العنارص التي ترتك�ز عليها بعض 

تطبيقات العالج الرشقية، سيأيت احلديث عنه - بإذن اهلل-. 
)5( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]32[. 

)6( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]20[، »العافية«، حسن البشل، دار ابن حزم، ط: 1، 1426ه�، 
ص: ]51[. 
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والطاق�ة – حس�ب وص�ف القائم�ني عليه�ا - تنقس�م إىل داخلي�ة أو وراثية 
وهي التي ترسي داخل جس�م اإلنس�ان منذ والدته، ويستمدها من والديه، وطاقة 
خارجية وهي التي يس�تمدها اإلنسان من الكون املحيط به من كواكب، وصخور، 

وأشجار...)1(.

وللطاقة مراكز رئيسة داخل جسم اإلنسان تسمى )شاكرات()2(، ويصل بني 
هذه املراكز مسارات ترسي الطاقة خالهلا)3(.

وبحسب ما ترتكز عليه الطاقة من معتقدات يمكن للمتدرب الذي اجتاز عدًدا 
من املراحل التدريبية يف جمال الطاقة أن حيقق السمو واالرتقاء بالنفس والروح، وأن 
يصل إىل مرحلة االحتاد مع الطاقة الكونية وحيقق اخللود الروحي)4(! مما يمكنه من 
التواصل مع املايض واملس�تقبل من خالل اجلس�م األثري)5()6(. ويستطيع املعالِج 
بزعمه�م عن�د الوصول إىل مراحل متقدمة يف جمال الطاقة أن ينقل طاقة الش�فاء إىل 

املرىض، كام يمكنه إمداد الغر بطاقة الشفاء دون اعتبار للحدود املكانية)7(.

 )1( انظ�ر: »الوج�وه األربع�ة للطاق�ة«، رف�اه ومجان الس�يد، دار اخلي�ال: ب�روت، ط: 1، 2004م، 
ص: ]13[، »الريكي للمبتدئني«، ص: )20 - 21(. 

)2( يأيت – بإذن اهلل – احلديث بشكل مفصل عن )الشاكرات(.
)3( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]65[.

)4( انظر: املرجع السابق، ص: ]125[.
)5( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]116[.  

)6( مفه�وم الطاق�ة ينبني عى ع�دد من العقائ�د الوثنية والفلس�فات الباطلة منها االعتق�اد ب�)وحدة 
الوج�ود(، نتع�رف عى هذا املبدأ عند احلديث عن أبرز املعتقدات التي ترتكز عليها طرق العالج 

الرشقية.  
)7( تس�مى املعاجل�ة الغيبي�ة، أو املعاجلة عن بعد، يس�تطيع املعالج من خالهلا إيصال طاقة الش�فاء إىل 
=
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تطبيقات الطاقة في العالج والتداوي)1(:

تس�تخدم الطاقة لعالج األمراض النفسية، واجلسدية، ويطلق عى هذا النوع 
من العالج عدد من املس�ميات منها: )العالج بالطاقة احليوية، أو املعاجلة باللمس، 
أو املعاجلة اليدوية، أو املعاجلة املغناطيسية، أو املعاجلة باإليامن، أو املعاجلة بقدرات 
املعالج، الريكي، العالج الراين( يقوم  املعالج بالتعرف عى حالة املريض الصحية 
م�ن خالل قياس مس�توى الطاقة لدى املري�ض)2(، ومن ثم توجي�ه طاقة احلياة إىل 
املري�ض لعالج�ه، ويت�م الرتكيز أثن�اء العالج عى املناط�ق التي تك�ون فيها الطاقة 

مستنزفة)3( أو حمتقنة، ويستخدم املعالج عدًدا من الوسائل العالجية منها:
 املعاجلة اليدوية وتكون بالتدليك، أو استخدام اإلبر.

 أي ش�خص يف أي مكان. انظر: »الش�فاء بالطاقة احليوي�ة«، ص: ]132[. »الريكي للمبتدئني«، 
ص: ]132[.

)1( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )32، 56(.
)2( قي�اس مس�توى الطاق�ة ال خيض�ع ألي معيار علم�ي بل هو عب�ارة عن اجتهادات فلس�فية يعتمد 
فيه�ا املعالج عى معتقداته وخراته الش�خصية. انظر: »التطبيقات املعارصة لفلس�فة االستش�فاء 
الرشقي�ة«، ص: ]166[. و ق�د أثبتت الدراس�ات عدم صح�ة ما يدعيه بعض املنتس�بني للعالج 

بالطاقة من وجود جهاز يمكن من خالله تصوير هالة اإلنسان وقياس مستوى الطاقة. انظر:
  Anomalistic psychology:A study of magical thinking، warren H.

Jones .leonard Zusne
 (lawrence Erlbaum Associates:Hillsdale،2nd ed، 1989) 82.

وانظر مقالة يف جملة:  
 Aura photography: A candid shot-Skeptical Inquirer Magazine,

number: (75)، 20 -11- 2007 .
)3( من نزف أي نِفَد، وذهَب. انظر: »لسان العرب« )325/9(. 

=
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 املعاجلة عن بعد، ويتم من خالهلا توجيه الطاقة إىل املريض من دون ملس.
 املعاجلة عن طريق التأمل واالسرتخاء.

وس�يتم التعرف عى بعض وس�ائل العالج بالطاقة – بإذن اهلل – عند احلديث 
عن أبرز تطبيقات العالج الرشقية يف هناية هذا املطلب.

2- يـن – يانـغ)1(:

فلس�فة صينية قديمة، ويمكن التعبر عنهام بأهنام قطبان ليس هلام حقيقة، يعر 
هب�ام عن عدم التوازن، فهام متناقضان ومتكامالن، ناجتان من العدم، ليس هلام بداية 

وال هناية، وكل ما يف الكون يعد نتيجة حتمية لتضاد وتزاوج )ين و يانغ(.

و)ي�ن - يانغ( يع�دان جتلًيا للمبدأ األول، الذي يعر عنه بالكون األثري، أو 
الطاقة الكونية، وهذا املبدأ ال يمكن إدراكه قبل جتليه يف نشاطات )ين و يانغ(.

وترتب�ط )ي�ن ويانغ( بفلس�فة نش�أة الكون عن�د الطاوية كام س�يأيت توضيحه 
الحًقا.

شكل )1(: رمز )ين – يانغ( وكأنهما جزأن ينجذب أحدهما إىل اآلخر 
وميثالن وحدة متكاملة، ويتحركان داخل دائرة متثل )الطاقة الكونية(

)1( انظر: »املبدأ الفريد«، ص: )32 - 45(. »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]109[. »الوجوه األربعة 
للطاق�ة«، ص: ]61[. »الط�ب البديل«، حممد اجليالين، )دار القلم: دمش�ق، ط: 1، 1428ه� (، 

ص: ]116[. 
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خصائص )ين - يانغ(:

 التناقـــض: ف�كل ما يف هذا الكون عبارة ع�ن أزواج متناقضة، أحدمها )ين( 
واآلخر )يانغ(.

 التكامـــل: ف�كل متنافران متكامالن، ف�)ين و يان�غ( يكمل أحدمها اآلخر، 
وال يمكن فصلهام.

 النســـبية: فال يوجد يشء يف الكون يعد )ين أو يانغ( خالًصا، فقد يوصف 
)ي�ن( ع�ى أن�ه )يانغ( إذا كان ما يقابل�ه حيمل صفات )ين( أكثر، ك�ام أن كل ما هو 

)ين( يمكن أن ينتج عنه )يانغ(، وكل ماهو )يانغ( يمكن أن ينتج عنه )ين(.

 )ين و يانغ( ليس هلام بداية وال هناية، وُينتجان مًعا كل الظواهر الكونية.

مظاهر )ين - يانغ(:

ال يمك�ن ح�رص مظاهر )ي�ن - يانغ( فحس�ب املعتقدات الرشقي�ة كل ما يف 
الكون ُيصنف إما )ين أو يانغ(، ومن أمثلة ذلك ما ييل:

يانغين
إجيايبسلبي
ذكرأنثى

سامءأرض
شمسقمر
هنارليل
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يانغين
أعىأسفل

نارماء
أبأم

فوقحتت
أمام وراء
حاربارد

خارجيداخيل

تطبيقات )ين - يانغ( في العالج والتداوي:

ال يكاد خيلو أي فرع من فروع الطب الصيني من فلسفة ال�)ين يانغ(، فُقسمت 
أعضاء اجلس�م، واألعراض املرضية إىل )ين و يانغ(، وبناء عليه فإن أي اختالل يف 
ت��وازن الض�دين )ين - يانغ( يؤدي إىل اخت�الل الطاقة، وبالتايل اعت�الل العضو، 
وظه��ور األعراض املرضي�ة، كام أن متتع اإلنس�ان بصح�ة جيدة يعد نتيجة لتوازن 
)ي�ن - يانغ( يف اجلس�م وع�دم اختالهلام، واف�رتاق )ين و يانغ( يف اجلس�م البرشي 

يعني املوت. 

وتعتم�د معاجل�ة املري�ض عى إع�ادة توازن كل م�ن )ين - يان�غ(، وبناء عى 
مفهوم التناقض والتقابل يف فلس�فة )ين - يانغ(؛ يعد ارتفاع حرارة اجلس�م – عى 

سبيل املثال - زيادة يف طاقة )يانغ( كام تعد الرودة ارتفاًعا يف طاقة )الني(.
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وبن�اء عى فلس�فة ال� )ين - يانغ( والتي َتعتر اإلنس�ان ج�زًءا من هذا الكون 
 ال�ذي كان نتيج�ة حتمي�ة لتقابل )ين – يان�غ(؛ فإن صحة اإلنس�ان ال تتأثر بتوازن 
ال� )ين – يانغ( داخل جس�م اإلنس�ان فقط؛ بل بتوازهنام يف كل ما حييط باإلنس�ان 

من مظاهر، كاأللوان، واألش�كال، واألجواء، وبن�اء عى ذلك فإن موازنة األلوان 
– عى سبيل املثال - حسب تصنيفها يؤدي إىل حتسن األحوال النفسية واجلسدية 

للمريض)1(. 

أقسام أعضاء الجسم حسب الـ )ين - يانغ(:

تنقسم أعضاء جسم اإلنسان بحسب الفلسفة التي يقوم عليها الطب الرشقي 
إىل )ي�ن ويان�غ(، وختتص أعضاء )ين( بتخزي�ن الطاقة بينام أعض�اء )يانغ( ختتص 

هبضم الطعام واإلخراج.

يانغين
األمعاءالقلب

املعدةالبنكرياس
املرارةالكبد

املثانةالكليتان

)1( انظ�ر: »الش�فاء بالطاقة احليوية«، ص: ]112[، »الطب البدي�ل« )الطب الطبيعي(، ص: ]72[. 
»الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]61[.
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3- الهالـة:

ُيع�ر باهلال�ة ع�ن اجلس�م الطاق�ي الرقيق وغ�ر املرئ�ي الذي حييط باجلس�م 
املادي)1(، واجلس�م الطاقي يش�به متاًما اجلس�م امل�ادي؛ إذ إن له أعض�اء مماثلة متاًما 
للجسم املادي)2(، وختتلف اهلالة يف قوهتا وبعد مداها، وألواهنا من شخص آلخر؛ 
وذلك بحس�ب اختالف مشاعرهم وأحواهلم الصحية. ويدعي املختصون بالطاقة 
أن بع�ض الن�اس الذين لدهي�م وعي بالطاقة يملك�ون القدرة عى مش�اهدة اهلالة، 
والتعرف عى األمراض حتى قبل ظهورها عى اجلسم املادي املرئي)3(. كام تعد اهلالة 
نقطة الوصل بني الطاقة الكونية وبني اجلس�م املادي، ف� »من خالل اجلس�م الطاقي 

مُتتص الرانا أو طاقة احلياة )الطاقة احليوية( وتوزع عى كل اجلسد املادي«)4(.

شكل )2( يوضح اهلالة احمليطة باجلسم املادي

)1( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]118[. »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )30-23، 40(.
)2( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]34[.

)3( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]118[. »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )30-23، 40(.
)4( »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]35[.
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تطبيق الهالة في العالج والتداوي:

يقوم املعالج بتفحص اهلالة عن طريق وضع كفيه عى بعد مس�افة بس�يطة من 
جس�د املريض وحتريكهام ببطء من الرأس إىل القدم؛ وذلك الكتش�اف أي خلل يف 
توازن اهلالة من شأنه أن يتسبب يف ظهور أمراض عى اجلسم املادي، وتكون اهلالة 
يف اجل�زء املص�اب باس�تنزاف للطاقة أصغر حج�اًم، بينام تكون يف ح�االت احتقان 
الطاقة نتيجة النس�داد مس�اراهتا أكر حجاًم من املعتاد، مما يؤدي إىل تضخم أعضاء 
املريض، وبعد التش�خيص يقوم املعالج بام يس�مى بتنظيف اهلالة، وفتح املس�ارات 
املحتقن�ة، ويك�ون ذل�ك عن طريق توجي�ه الطاق�ة الكونية للج�زء املصاب وذلك 

إلعادة توازن الطاقة)1(.  

4- الشاكرات:

يقص�د هب�ا مراكز طاق�ة احلياة داخل اجلس�م الطاقي غر املرئ�ي، وهي بمثابة 
حمطات لتوليد الطاقة، كام أهنا مسؤولة عن إمداد اجلسم املادي بالطاقة، وعن طريق 
مراكز الطاقة )الش�اكرات( تس�تطيع الطاقة الدخول إىل اجلس�م واخل�روج منه)2(، 
وتنتقل الطاقة من الش�اكرات عر مسارات حمددة)3( إىل بقية أنحاء اجلسم، ويؤدي 

انسداد إحدى القنوات إىل استنفاد طاقة احلياة أو احتقاهنا)4(. 
)1( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]118[، »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )40-37، 50(.

)2( انظ�ر: »الش�فاء بالطاقة احليوي�ة«، ص: ]43[، »الوجوه األربعة للطاق�ة«، ص: ]21[، »الريكي 
للمبتدئني«، ص: ]60[.

)3( املسارات: عبارة عن قنوات دقيقة وغر مرئية جتري من خالهلا الطاقة احليوية وتشكل شبكة داخل 
اجلس�م، ويبلغ عدد املس�ارات أربعة عرش مس�اًرا س�تة منها حتمل صفات )ين( والس�تة األخرى 
حتمل صفات )يانغ(، ويطلق عى كل مس�ار اس�م العضو املرتبط به مثال ذلك: ) مس�ار املعدة - 

مسار الكبد(. انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]35[، »الطب البديل« ص: ]120[.
)4( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية« ص: ]50[.
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ويبلغ عدد مراكز الطاقة الرئيس�ة )الش�اكرات( س�بعة مراكز متفرقة يف أنحاء 
اجلسد ومرتبة من األسفل إىل األعى، يؤدي كل منها دوًرا خمتلًفا كام أن لكل شاكرة 

لوًنا خمتلًفا. 

وفيما يلي توضيح ملوقع كل شاكرة، ولونها، وأبرز خصائصها)1(:

- شاكرا )القاعدة(: أوالاً

املوقع: تقع عند قاعدة العمود الفقري. 
اللون: أمحر. 

اخلصائص: تس�تقبل الطاقة األرضية، تعزز الثقة بالنفس، وتغذي األعضاء 
التناسلية.

ا- شاكرا )السرة أو الحوض(:  ثانياً

املوقع: يف منطقة الرسة.
اللون: برتقايل.

اخلصائـــص: تس�اعد ع�ى تفهم أم�راض امل�ايض وعالجها؛ ألهنا مس�تودع 
للطاقة الزائدة، والعواطف واملش�اعر النفس�ية، كام أن هلا ارتباًطا باجلهاز اهلضمي، 

والتناسيل. 

ا- شاكرا )الضفيرة الشمسية(: ثالثاً

املوقع: فوق املعدة.
اللون: أصف�ر.

)1( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )21 - 28(.
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اخلصائص: تقوي اإلرادة الشخصية، وتعزز الصر واحلكمة، وتقوي اجلهاز 
اهلضمي، وتساعد عى عالج األرق عند النوم.

ا- شاكرا )القلب(: رابعاً

املوقع: يف منتصف منطقة الصدر. 
اللون: أخرض. 

اخلصائص: تتعلق باملحبة، وتبادل املشاعر، وهلا تعلق باجلهاز التنفيس.

ا- شاكرا )الحنجرة(:  خامساً

املوقع: يف منطقة احللق.
اللون: أزرق. 

اخلصائـــص: تص�ل بني القلب والعق�ل، تقوي الرتكيز، هل�ا تعلق بالصوت، 
وحسن الكالم.

ا- شاكرا )الجبين أو العين الثالثة(: سادساً

املوقع: بني احلاجبني.
اللون: بنفسج�ي.

اخلصائص: تصل بالعامل العلوي، وتقوي البصرة، تؤدي إىل اكتامل اإلدراك 
بوحدة الكون.

ا- شاكرا )التاج(:  سابعاً

املوقع: يف أعى الرأس.
اللون: أبيض ذهبي، أو بنفسجي.
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اخلصائص: تستقبل الطاقة الساموية، التي متنح احلياة روحانية، وتساعد عى 
النظر إىل الكون وكأنه يشء واحد.

كام أضاف بعضهم )ش�اكرا( ثامنة وأسموها )ش�اكرا( اليدين وتقع يف وسط 
الكف�ني، وتعد من أهم مراكز الطاقة؛ حيث إن االهتامم هبا وتنش�يطها يس�اعد عى 
القدرة عى رؤية اجلس�م الطاقي واإلحساس به، بل إن معاجلة مراكز الطاقة يعتمد 
بش�كل كبر عى )ش�اكرا( الكفني؛ إذ عن طريقهام يمكن تزويد بقية )الش�اكرات( 

بطاقة احلياة)1(.

شكل )3( يوضح مواقع الشاكرات وألوانها

وترتبط الش�اكرات بالفلس�فات الرشقية، ولش�اكرا التاج والت�ي تقع يف أعى 
ال�رأس أمهي�ة بالغة ويت�م الرتكيز عليه�ا أثناء ممارس�ة التأمل؛  إذ يعد ذل�ك طريًقا 
لتحقي�ق الوح�دة مع الطاق�ة الكوني�ة، وبالتايل تعد ش�اكرا التاج مركًزا الس�تقبال 
الطاق�ة الكوني�ة، وبوابة لعبورها، ويطل�ق عليها »مركز الوع�ي البوذي األعى، أو 
الوع�ي الك�وين األعى، وعندما يتم تطوير هذا النوع م�ن الوعي فإن املعرفة تتجى 

)1( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]44[، »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )22، 37-31(.
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ويمك�ن إدراكها دون أن يلزم من ذلك تعلم أو دراس�ة!«)1( - بزعمهم -، ويعتقد 
أتب�اع ال� )تانرتا( البوذية أن ش�اكرا الت�اج طريق لتحقيق الوحدة م�ع الكيل املطلق 

)برامهان( إذ تعد طريقا للخروج من دائرة التناسخ)2(.

ويف اهلندوس�ية تربط كل )شاكرا( بنوع من اآلهلة عند اهلندوس، مع تشابه يف 
اخلصائ�ص مع بقية الفلس�فات م�ن حيث اللون واملوقع واخلصائص، فعى س�بيل 
 )Muladhara( �وتسمى عند اهلندوس ب )املثال ترتبط شاكرا )القاعدة أو العّجان
 )Manipura(  وتس�مى عن�د اهلن�دوس )باإلل�ه برامها، وترتبط ش�اكرا )الرسة
باإلله رودرا، وتتبع الش�اكرات اآلهلة يف خصائصها فأحدها خمتص باحلب واآلخر 

باحلكمة وآخر باالستبصار وهكذا)3(.

ومم�ا يالح�ظ هن�ا أن م�ا س�بق احلدي�ث عن�ه والتعري�ف ب�ه م�ن عن�ارص 
ومصطلح�ات يق�وم عليها الطب الرشقي هي - يف احلقيقة - قد تش�كلت بناء عى 
عقائد وفلس�فات قديمة تتبع لديانات انترشت يف رشق آسيا، مثل الديانة الطاوية، 

 والبوذية، واهلندوس�ية، وال يمكن اس�تخدام ه�ذه التطبيقات بمع�زل عن أصوهلا 
العقائدية.

)1( »املعاجل�ة املتقدم�ة بطاقة احلياة«، تش�و ك�وك، ص: ]53[، »العالج النفيس الراين«، تش�و كوك، 
ص: ]35[.

Hinduism:53-2( انظ�ر: »احلكم�ة اهلندوس�ية«، - حلقة الدراس�ات اهلندي�ة، ص: ]153[، و(
cybelle shatuck. نق�اًل ع�ن »التطبيق�ات املع�ارصة لفلس�فة االستش�فاء الرشقي�ة«، هيف�اء 

الرشيد.
 Big Book Of Yoga 2010،Chakra Descriptions، P:3   :3( انظر(
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تطبيق )الشاكرات( في العالج والتداوي:

يؤدي إصابة أي من مراكز الطاقة )الشاكرات( باضطراب أو نقص يف الطاقة 
إىل ظهور أعراض مرضية عى املريض، سواء كانت نفسية أم عضوية، ويكون ذلك 

نتيجة إىل عدم امتالك أعضاء اجلسم طاقة حياة كافية تؤهلها للعمل)1(. 

وبن�اء ع�ى موق�ع كل )ش�اكرا(، وخصائصه�ا، وارتباطها بأعضاء اجلس�م، 
يقوم املعالج بتوجيه طاقة الش�فاء الكونية إىل اجلس�م الطاقي، واجلس�م املادي، عن 
طريق اليدين، وذلك بالقيام بأوضاع خمتلفة)2( يتم من خالهلا تزويد الشاكرة بطاقة 

احلياة)3(. 

ا- تطبيقات العالج الشرقية: ثانياً

في�ام ي�يل تعري�ف بعدد من أن�واع الع�الج املعتمدة ع�ى املبادئ والفلس�فات 
الرشقية )الريكي – االبر الصينية- اليوغا – التأمل التجاوزي(.

1- الريكــي: 

اسم يطلق عى أحد أنواع املداواة الطبيعية، ويتكون من شقني )ري( بمعنى: 
َك�ْوين، و)كي( بمعنى: طاقة قوة احلياة؛ فيصبح املعنى: طاقة قوة احلياة الكونية)4(، 

)1( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]43[.
)2( ي�أيت احلدي�ث – ب�إذن اهلل- عن طرق اس�تخدام اليدي�ن يف عالج )الش�اكرات( عند احلديث عن 

)الريكي( وهو أحد تطبيقات العالج الرشقية.
)3( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]131[، و»الوجوه األربعة للطاقة«، ]31[. 

)4( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )19، 21(.
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ك�ام يس�مى ب� )الطاق�ة الس�اموية()1(، وبناء عى ذل�ك يعد )الريكي( أعى أش�كال 
الطاق�ة)2(. وه�ذه الطاقة – بحس�ب زعم م�ن يعتقد هبا - هي« الت�ي جتعل النبات 
ينمو والطر يطر، ويمكن لإلنس�ان أن يس�تمد منها طاقته عندما يمرض أو يواجه 

مشكلة ما«)3(.

إن م�ن غ�ر املمكن الوصول إىل معنى واض�ح ورصي�ح ل� )الريكي(؛ حيث 
أن القائم��ني علي�ه يقول�ون بقص�ور العق�ل الب�رشي ع�ن إدراك املعن�ى احلقيقي 
ل�)الريك�ي(،!! فأطلق�وا علي�ه عدًدا من األوص�اف التي خترجه عن كونه أس�لوًبا 
عالجًي�ا إىل نظام فلس�في يتضمن عدًدا م�ن املعتقدات الباطلة ف�ه�و - بزعمهم - 
»نظ�ام عالجي هيدي إلينا منحة عظيمة يمكن أن نعر عنها بالرمحة والنعمة والقوة 
والرك�ة واالرتب�اط بمصدر أعى ش�ديد الصلة بفطرتنا األصلي�ة«)4(، كام ُأطلقت 
أوص�اف تش�به الك�امل اإلهلي ع�ى طاق�ة )الريكي( حي�ث وصفت بأهن�ا »تلقائية 
ومتج�ددة وكامل�ة ولكنها قديم�ة التاريخ ال هنائي�ة وغر متغ�رة. إهن��ا حتاول أن 

تساعدنا يف أن نصبح كام نريد«)5(.

إن الغاية من ممارس�ة الريكي تؤكد قيامه عى منهج فلسفي ال ديني »احلادي« 
إذ أن ممارسة - )الريكي( – بحسب القائمني عليه – هتدف إىل »حتسني نوعية وقوة 

)1( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]31[.
)2( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )19، 21(.

)3( املرجع السابق، ص: ]22[.

)4( املرجع السابق، ص: ]23[.

)5( املرجع السابق، ص: ]73[.
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طاقتن�ا الداخلية عن طريق دجمنا يف طاقة قوة احلياة الكونية«)1(إذ التعبر باالندمماج 
واالتصال واالحتاد بني اخلالق واملخلوق عند أتباع الديانات أو بني الذات واملصدر 
أو املطل�ق أو الطاقة عند أصحاب الفلس�فات هو يف حقيقت�ه تعبر  مناٍف لالعتقاد 

واإليامن بوجود خالق مدبر مستقل بصفاته وخصائصه)2(.

ويع�د الريك�ي أح�د أنواع الع�الج الرشقي�ة التي تعتم�د عى الطاقة بش�كل 
أس�ايس، ويتخ�ذ املعال�ج أو )معل�م الريكي( – كام يس�مى - عدًدا من األس�اليب 
والرم�وز عن�د معاجلة املرىض، كام أنه يعتمد عند املعاجلة عى ما يس�مى ب� )اجلس�م 

األثري( باإلضافة إىل اجلسم املادي)3(. 

ويعد معلم الريكي هو الوس�يلة والواس�طة بني الطاقة الكونية - املزعومة - 
وبني املريض؛ حيث تنتقل الطاقة الكونية من خالله إىل املريض)4(.

ولتعل�م )الريك�ي( ال بد م�ن املرور بأربع�ة مراحل ينتقل خالهل�ا املتعلم من 
معالج لنفسه إىل معلم )ريكي()5(.

نشـأة الريكـي)6(: 

تروى قصة بداية نشأة الريكي كجزء أساس من تعلمه وذلك لتسهيل التعرف 

)1( املرجع السابق، ص: ]73[.
)2( وهذه عقيدة وحدة الوجود والتي سيأيت التفصيل فيها.

)3( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )31 – 57(.
)4( انظر: املرجع السابق، ص: ]57[.

)5( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]55[.
)6( انظر: »الريكي للمبتدئني«، )30 - 34(. وانظر:

Essential reiki، Diane Stein(Crossing Press: Toronto، 1995) 9-13.
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إلي�ه، واالقتن�اع به، وهت�دف هذه القص�ة إىل إثبات الق�درة عى حتقي�ق املعجزات 
الش�فائية الت�ي وهبها اهلل لبع�ض أنبيائه e فهي – بحس�ب زعمهم - 
ليس�ت حك�ًرا عى األنبياء، ويمكن لكل أحد اس�تعامل هذه الق�وة بعد تعلمها)1(. 

باإلضافة إىل ذلك حتتوي قصة نش�أة )الريكي( ع�ى العديد من املخالفات العقدية 
التي يرتكز عليها؛ من أجل ذلك كان البد من اإلشارة إىل هذه القصة.

ُينس�ب )الريكي( إىل ش�خص يدعى )ميكاو يوس�وي(، ولد يف اليابان، عام 
1864م، وقد تربى عى يد بعثة تنصر يف اليابان، درس )ميكاو( اإلنجيل، وتعرف 
عى معجزات املس�يح عيسى S، وكان يؤمن أن بإمكان أي شخص احلصول 

عى تلك املعجزات إذا آمن هبا، واعتقد أن باستطاعته اكتساب معجزة الشفاء. 

أمىض )ميكاو يوس�وي( سبعة سنوات يف أمريكا لدراس�ة التعاليم املسيحية، 
ثم عاد إىل اليابان ليدرس التعاليم اآلسيوية القديمة حيث مل جيد بغيته يف اإلنجيل، 
فاطل�ع عى العديد من النصوص والتعاليم اآلس�يوية، وزار ع�ددا من املعابد التي 
ع عى النمو الروحي الذي ينتج عنه القدرة الش�فائية، بعد ذلك التقى  ُتَعلِّم وُتَش�جِّ
)ميكاو( أحد الكهنة اليابانيني والذي دعاه إىل صومعته كي يعيش ويدرس، مكث 
)ميكاو( يف الصومعة عدة س�نوات تأثر خالهلا بالكاهن بش�كل كبر، وازداد قناعة 

بأن املكان الذي يمكن أن يبحث فيه عن ملكة الشفاء هو داخل نفسه. 

وانظر:  
Practising Reiki، Jennie Austin (Geddes & Grosset :Scotiand،1999) 48-44

)1( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]143[.

=
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وبع�د اطالع )ميكاو( عى العديد من النصوص الرشقية، ومناقش�ة عدًدا من 
األفكار مع الكهنة، توصل إىل أن العقل البرشي يملك القدرة عى اإلبداع ومداواة 
األم�راض النفس�ية واجلس�دية. ولتحقي�ق القدرة الش�فائية قرر )ميكاو يوس�وي( 

االعت�كاف يف أحد اجلبال وأخر الكاهن بأنه س�يعود خ�الل واحد وعرشين يوًما 
وهو حيمل القدرة عى الشفاء، وإن مل يعد فعليهم أن يأتوا حلمل جثامنه.

مكث )ميكاو يوس�وي( يف اجلبل ثالثة أس�ابيع يصوم ويتأمل، ويف آخر ليلة 
من ليايل اعتكافه رأى نوًرا عند مكان رشوق الش�مس، وازداد هذا النور وبدا كأنه 
يتجه ناحيته، وش�عر بأنه س�يصطدم به، فام كان منه إال أن جلس باس�رتخاء، وفتح 

عقله، وركز تفكره ثم رضب الضوء جبهته بقوة وفقد وعيه.

بع�د أن أف�اق وكان الوق�ت ظهًرا، تذكر م�ا جرى، وتأثرت نفس�ه، وأراد أن 
يعود برسعة إىل الصومعة كي خير الكاهن بام حدث له، ويف طريق العودة اصطدم 
إصبع قدمه بصخرة فنزف بش�دة فجلس وأمسك قدمه بني يديه وفوًرا التأم اجلرح 

فكانت هذه أول معاجلة ريكي . 

عن�د وص�ول )ميكاو يوس�وي( إىل الصومعة أخر بأن الكاه�ن يعاين أل�اًم يف 
املفاصل فقام بزيارته وتقديم العالج له فش�في عى الفور. بذلك اكتش�ف )ميكاو 
يوس�وي( – بحسب زعمهم- معجزة عيسى S يف الشفاء وأصبح قادًرا عى 

امتالكها. 
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كانت هذه القصة بداية نش�أة )الريكي( بش�كله احلديث، ورغم ما أثر حول 
مصداقيته�ا، فه�ذه القص�ة مل تكن لتلقى القب�ول يف املجتمع الغ�ريب حيث كان من 

املمكن أن توصف بالوثنية لوال إضفاء الطابع املسيحي عى بدايتها. 

 وروي�ت قصة نش�أة )الريك�ي( بطريقة أخ�رى فبداًل م�ن أن يعكف )ميكاو 
يوس�وي( عى دراسة اإلنجيل قام بدراس�ة تعاليم بوذا، حيث استنبط منها الرموز 
واألصوات التي تستخدم أثناء ممارسة )الريكي()1(. إن احلالة التي ُذكر أهنا اعرتت 
)مي�كاو يوس�وي( بعد عزلة وصي�ام مع قصد مس�بق بحصول غر املعتاد ليس�ت 
بمس�تغربة عى الطبيعة اإلنسانية إذ التفكر املس�تمر بأمر ما واالنقطاع التام ألجله 
م�ع إرهاق اجلس�م بالصوم وغ�ره يؤدي إىل ح�دوث تصورات وخي�االت يعتقد 
صاحبه�ا أهنا واقعة حقيقة وهي ال تع�دو أن تكون ومها، وإن قلنا جدال بأهنا حالة 
خاص�ة اعرتت أحده�م فهذا ال جيعل منها منهًجا مضط�رًدا متبعا، كام ال جُيعل من 
هذا الش�خص الذي اعرتته هذه احلالة مصدرا للعالج س�واء من حيث الكيفية أو 
التمكني واإلعانة كام هو حاصل اآلن حيث يتم التدريب عى ممارس�ة الريكي عر 
سلسلة من السند أو النسب تصل إىل )ميكاو سيوي()2(، كام يطلب البعض مباركة 

روحه عند بدء جلسة العالج.

التداوي بـ )الريكي(:

يعتم�د العالج ب�)الريك�ي( عى توجيه طاقة الش�فاء الكونية م�ن الكفني إىل 

)1( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )36 - 131(.
)2( للمزيد حول السند أو النسب ينظر:

www.reikifed.co.uk/contact-us(About Lineages).
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اجلزء املصاب يف اجلسم املادي باإلضافة إىل اجلسم األثري)1(، وقبل البدء باملعاجلة 
البد أن يقوم املعالج بتحسس الطاقة بني يديه)2( وسواء كان اإلحساس تدفًقا للدم 
يف الكف�ني، أو ش�عوًرا بدفئه�ام فإنه يع�د مبارشة إحس�اس بالطاقة،)3( ويس�تخدم 
املعالج عدًدا من الرموز)4( واأللفاظ )املانرتات()5( خالل تقديم جلس�ة )الريكي( 
حيث يقوم املعالج برس�م الرمز يف خياله، ثم يش�عر وكأنه ينترش عى املركز الطاقي 
)الشاكرا( املراد عالجها)6(، وخالل اجللسة العالجية يقوم برتديد عدد من األلفاظ 

التي ُيعتقد بأن هلا تأثًرا إجيابًيا عى الصحة.

وُيستخدم الريكي يف عالج األمراض اجلسدية والنفسية، وال يقترص استعامله 
ع�ى العالج الب�رشي فقط بل ُيس�تخدم يف ع�الج النب�ات واحلي�وان)7(، ويتعدى 

)1( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]31[، »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]130[.
)2( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة« ]31[.

)3( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]229[.
)4( ه�ذه الرم�وز رسية وال يمكن االطالع عليها واحلصول ع�ى طاقتها إال بعد التأهيل، وعن طريق 
معل�م ) الريك�ي ( مبارشة. انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]57[. وقد تعرفت الباحثة عى 
تلك الرموز بعد اطالعها عى مذكرات أحد الدورات التدريبية وهي حتمل الكثر من املعتقدات 
الوثنية والرشكية، نذكر واحًدا منها عى سبيل املثال:رمز)شو كو ريه( ويعني: رمز القوة، ويعرف 
باملفت�اح اخلفي�ف، وُيمثل بش�كل حل�زوين، ويقصد من�ه دعوة الطاق�ة الكونية للتجم�ع باملفتاح 

والدخول يف جسم املريض لتعاجله وبعد ذلك حيصل الشفاء.
)5( املانـــرات: ه�ي ألفاظ خاصة تقال عند ممارس�ة )الريكي(، وُيعتقد أن نطقه�ا، أو جمرد التفكر هبا 
عند ممارسة الريكي له تأثر إجيايب عى العقل واجلسم، ومن أشهر األلفاظ )أوم ماين بادمي هوم( 
وهي ألفاظ مشتقة من النصوص اآلسيوية القديمة كتبت باللغة السنسكريتية وتعني )الكل يمدح 

اجلوهرة زهرة اللوتس(. انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )178- 180(. 
)6( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]134[.

)7( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]76[.
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العالج ب� )الريكي( حدود املكان والزمان ليعالج األمراض املاضية، واملس�تقبلية، 
ويس�تطيع املعالج )املعلم( – حس�ب زعمهم – توجيه طاقة الشفاء إىل أي شخص 
يف أي مكان)1(، وال يقترص اس�تخدام )الريك�ي( عل�ى العالج والت�داوي، بل من 
املمك�ن – حس�ب زعمه�م- توجيه�ه لتحقي��ق أي ه�دف يصبو إليه اإلنس��ان، 
فبحس�ب ني�ة املستخدم ل� )الريكي( يمك�ن توجيه�ه، فيستخدم لتحقيق السعادة، 
وحتسني العالقات االجتامعية، كام يوجه إىل الطعام جلعله مبارًكا قبل أكله...)2( إىل 
غ�ر ذلك من األمور التي هي ليس�ت جم�ال البحث اآلن، والتي ت�دل عى ما يقوم 
 علي�ه )الريكي( من فلس�فات باطلة ال تس�تند إىل معرفة حقيقية. وينقس�م العالج 

ب� )الريكي( إىل نوعني رئيسني:

عالج الذات)3(: يقوم الش�خص بتمرير يديه بعد أن يش�عر ب�أن الطاقة تتدفق 
منهام عى مراكز الطاقة )الشاكرات(، وذلك بوضع اليدين ملدة مخس دقائق عى كل 

)شاكرا(، وتستغرق املعاجلة الذاتية قرابة الستني دقيقة. 

عالج اآلخرين، ويكون إما:
 مب�ارشة وذلك بوجود املعالِ�ج واملعاَلج يف نفس املكان، وقد يكون العالج 

باللًَّمس أو بدون ملس.

 أو يكون عن بعد، وذلك بإرس�ال الطاقة الش�فائية إىل أي ش�خ�ص يف أي 
م�كان)4(، ويك�ون ذل�ك بتخيُّل وجوده�م عى ك�ف الي��د، أو أن يتخيل املع�الج 

)1( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )130- 131(.
)2( انظر: املرجع السابق، ص: )76 - 77(.

)3( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )31 - 37(. »الريكي للمبتدئني«، ص: )87 -92(.
)4( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]132[. »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]132[.
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وض�ع يدي�ه عى أج�زاء جسمه�م، كم�ا يمك�ن إمس�اك ص�ورة للمعاَل�ج وكتاب�ة 
اسم�ه خلفه�ا وذلك إلجياد صلة قوية ب�ني املعالِ�ج واملعاَلج!!)1(.

إن من املؤس�ف أن يتبنى بعض أبناء املسلمني)2( العالج بالطاقة أو )الريكي( 
رغ�م ما يقتضيه ذلك من تصديق بغيبيات وتصورات فلس�فية عن اخللق والكون، 
»فالريكي ال يمكن أن يوجد من غر اعتقاد بوجود الطاقة الكونية، و)الشاكرات( 
وغرها، وهي مجيًعا من مبادئ الفلسفات الرشقية كاهلندوسية والبوذية والطاوية«)3( 
وبن�اء علي�ه ف�ال يمكن تصدي�ق دعوى م�ن قال ب�أن )الريكي( موج�ود من عرص 
النب�وة، وأن الرقية ش�كل من أش�كاله)4(، وأن نبينا حممًدا 0 كان »أس�تاًذا 
عظي�اًم يف تدريبات تنمية الطاقة«)5(. وهذا تدليس هيدف إىل تس�ويق هذا النوع من 

)1( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]132[.
)2( يلقى الريكي يف اململكة العربية الس�عودية بعض العناية من قبل عدد من املهتمني به، فقد أنش�ئت 
ع�ام 1422ه� مجعية ) س�عودي ريكي ( ع�ى خلفية انعق�اد املؤمتر الث�اين للطب البديل، ومقرها 
مدين�ة ج�دة، وتقدم اجلمعية دورات تعريفية وتعليمية يف خمتلف مدن اململكة العربية الس�عودية، 
وحتم�ل الدورات مس�ميات ومراحل خمتلف�ة منها: ريكي واحد، و ريكي اثن�ني، وأخرى بعنوان 
اس�رتاتيجيات التأمل واالس�رتخاء، وس�يكولوجية األل�وان. ويؤكد القائمون ع�ى اجلمعية عى 
أن منهجه�م قائ�م ع�ى تنقية هذا النوع من العالج م�ن األفكار الرشقية والغربي�ة وإحالل الفكر 
www.   :اإلس�المي حم�ل تل�ك األف�كار واملعتق�دات . تصف�ح موق�ع اجلمعي�ة ع�ى العن�وان

 . saudireiki.com
كام يروج للعالج بالريكي عن طريق عدد من القنوات الفضائية عن طريق برامج حتمل مسميات   

خمتلفة منها العالج  بالريكي أو العالج بالطاقة. 
)3( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]228[.

)4( انظ�ر: »الع�الج بالطاقة و املاك�رو بيوتك من وجهة نظر إس�المية«، غادة املعايطة، )دار أس�امة: 
األردن، ط: 1، 2004م( ص: ]26[.

)5( »العافية«، ص: ]163[.
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 الع�الج وإعطائ�ه الصبغة الرشعي�ة وفيه امتهان ملق�ام النبوة واف�رتاء عى رشع اهلل 
.D

2- الوخـز باإلبر:

يع�د الوخز باإلب�ر أحد أن�واع العالج الرشقي�ة، وقد عرف الوخ�ز باإلبر يف 
الصني منذ القدم، واش�تهر العالج بوخز اإلبر  ب� )اإلبر الصينية(، ويعتمد العالج 
باإلبر الصينية عى مبادئ الطب الرشقي وأسس�ه حي�ث يعد اختالل توازن الطاقة 
يف جس�م اإلنس�ان س�بًبا لظهور املرض، وم�ن خالل غرس اإلبر ع�ى نقاط حمددة 
تقع عى مس�ارات الطاق�ة)1(؛ يتم إعادة الت�وازن للطاقة وبناء عليه يش�عر املريض 

بالتحسن.

 ولإلبـــر الـمســـتخدمة يف العالج عدة أنـــواع منها: )الفخاري�ة، والرونزية، 
والصخرية()2(.

التداوي باإلبر الصينية:

هت�دف املعاجل�ة بالوخ�ز إىل حتقي�ق ت�وازن الطاق�ة يف اجلس�م ع�ن طري�ق 
 اس�تعادة تدف�ق الطاق�ة املحتقن�ة يف مس�اراهتا، وذل�ك بالضغ�ط باإلبر ع�ى نقاط 

حمددة)3(.

)1( هن�اك خمط�ط تفصييل لنقاط الوخ�ز، وتقع هذه النقاط عى امتداد مس�ارات الطاقة األربعة عرش. 
والتي سبق اإلشارة إليها.

)2( »الطب البديل« )الطب الطبيعي(، ص: ]104[.
)3( انظر: »الطب البديل« ) الطب الطبيعي (، ص: ]102[. »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]36[.
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وتنقسم طرق الوخز باإلبر إىل نوعني رئيسني)1(:

1- ال ُينظ�ر فيه�ا إىل ن�وع امل�رض؛ ويت�م الوخز ع�ى نقاط حم�ددة ومعروفة 
مسبًقا.

2- ُينظ�ر فيه�ا إىل طبيعة املرض ونوع الش�كوى، وبناء عى ذل�ك يتم حتديد 
نقاط الوخز والتي يرتبط كل منها بأحد أعضاء اجلسم.

ويحُنسب إىل الوخز باإلبر الصينية عدد من النتائج منها)2(: 

1- التخدير وختفيف األمل.

2- معاجلة األمراض املزمنة، مثل آالم الظهر، والصداع. 

3- معاجلة إدمان املخدرات أو التدخني.

4- التأثر عى جهاز املناعة، واجلهاز العصبي.

مدارس الوخز باإلبر)3(:

ينتمي املعاجلون باإلبر الصينية إىل مدرس�تني رئيس�تني حتمل كل منهام تصوًرا 
خمتلًفا عن آلية عمل الوخز باإلبر:

1- املدرسة الصينية: وهي املدرسة األصلية، وتعتمد يف تطبيقاهتا عى املبادئ 
واملعتقدات الرشقية، مثل الطاقة، واملسارات، و)الني يانغ( وغرها.

)1( »الطب البديل« )الطب الطبيعي(، ص: )103 - 104( )بترصف(.
)2( انظ�ر: »الط�ب البديل«، ص: )118- 119(. »الطب البدي�ل« )الطب الطبيعي(، ص: )103-

 .)104
)3( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]249[.
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2- املدرســـة الغربيـــة: وقد ظهرت نتيج�ة لعدم تقبل أطباء الغ�رب للمبادئ 
التي ينبني عليها الوخز الرشقي، فتجاهلوا التفس�رات الغيبية الرشقية وبحثوا عن 

تفسرات علمية.

ومن تلك التفسريات ما يلي)1(:

 أن الوخ�ز باإلب�ر يمن�ع وص�ول األمل إىل اجله�از العصبي وبالت�ايل يتوقف 
الشعور باألمل.

 أن الوخز باإلبر يؤثر عى إفراز بعض أنواع اهلرمون يف اجلسم مثل هرمون 
)endorphin ( الذي يلعب دوًرا مهاًم يف تسكني األمل.

وبالرغ�م من وجود تفس�رات علمية للوخز باإلب�ر إال أهنا ال تزال فرضيات 
مل ختضع للدراس�ة، وذلك بناء عى الورق�ة العلمية التي أصدرها »املجلس الوطني 
ملحارب�ة االحتي�ال يف املج�ال الصحي »يف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة وبني فيها 

موقفة من العالج باإلبر الصينية)2(، الذي يمكن تلخيصه فيام ييل:

 أن الوخز باإلبر مبني عى أسس نظرية ومفاهيم بدائية وومهية عن الصحة 
واملرض.

 أن البحوث خالل الس�نوات املاضية مل تثبت فعالية الوخز باإلبر يف معاجلة 
األمراض.

)1( انظر: »الطب البديل«، ص: )119- 120(.
)2( ص�درت الورقة العلمية عام1990م وال ي�زال يعتمد عليها املجلس يف موقفه من العالج باإلبر؛ 
حي�ث ال ت�زال الورقة العلمية معروضة يف الصفحة الرئيس�ة للموقع ضم�ن األبحاث واألوراق 

العلمية. 
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 أن م�ا ق�د يظه�ر من نتائ�ج إجيابية للوخز باإلب�ر قد يكون نتيج�ة لعدد من 
التوقعات منها إثارة املسكنات الطبيعية، والوهم النفيس ... إلخ. 

 أن عى املستهلك احلذر من الدعايات املضللة عن الوخز باإلبر، وعليه قبل 
اإلقدام عى الوخز باإلبر استشارة طبيب ليس له مصلحة جتارية. 

 أن التقاري�ر التي تتح�دث عن إجيابية العالج باإلب�ر الصينية منحازة وغر 
حيادية يف اختيارها لعينة املرىض الذين أجريت عليهم الدراس�ة، وبالتايل ال يمكن 

االستناد عليها)1(.  

وبناء عى الورقة العلمية التي أصدرها » املجلس الوطني ملحاربة االحتيال يف 
املجال الصحي »يف الواليات املتحدة األمريكية فقد يس�بب الوخز باإلبر عدًدا من 

األرضار واملضاعفات الصحية منها: 

 وج�ود ح�االت م�ن اإلغ�امء والتش�نجات بني امل�رىض نتيجة الس�تخدام 
اإلبر.

 انتقال العدوى بني املرىض نتيجة لتكرار استعامل اإلبر من غر تعقيم.

 قد يتس�بب اس�تخدام اإلبر يف حدوث نزيف يف األوعية الدموية، أو تلف 
ألحد األعصاب.

 أن األعشاب التي يستخدمها املعاجلون باإلبر الصينية غر آمنة)2(.

 14-3-2010 www.ncahf.org/pp/acu . :1( تصفح: املوقع الرسمي للمجلس عى الرابط(
)2( انظر: املرجع السابق.
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إن الع�الج بالوخز بناء عى املدرس�ة الصينية يعتمد ع�ى املبادئ واملعتقدات 
الرشقي�ة، مثل الطاقة ومس�اراهتا، و)الني - يانغ(... وغره�ا، وبناء عليه ال يمكن 
عزل ه�ذا النوع من العالج واملعتمد عى املدرس�ة الصينية عن املعتقدات واملبادئ 
الرشقية، أما العالج بالوخز القائم عى املدرسة الغربية فإنه يعتمد عى أسباب حسية 
مثل اس�تثارة اهلرمون�ات املس�كنة، وإن كان هناك جدل يف األوس�اط الطبية حول 
مدى فعالية، وأمان العالج باإلبر الصينية؛ فإن األس�باب احلسية التي يعتمد عليها 
الوخز - حسب رأي املدرسة الغربية - خترج به عن التبعات اإلحلادية للمعتقدات 

الرشقية)1(.

3- بعض أنواع العالج المعتمدة على االسترخاء والتأمل:

يع��د االس�رتخاء والتأم�ل أحد أس�اليب الع��الج الرشقية والت�ي تتضمنها 
عدد من التطبيقات العالجية التي هتدف إىل حتقي�ق الس�م�و الروحي)2(، وحتس�ني 
املس�توى الصحي بش�كل عام. وتن�درج طرق الع�الج التي تعتمد عى االسرتخاء 
والتأم�ل حتت مس�مى العالجات الروحي�ة، وهي غالًبا م�ا تكون نابع�ة من تعاليم 
الديان�ات والفلس�فات الوثني�ة الرشقية مث�ل اهلندوس�ية والبوذي�ة، وانتقلت هذه 
التقني��ات العالجية من اهلند إىل الع�امل الغريب عن طريق رجال دين وثني�ني محل�وا 
ع�ى عاتقهم نش��ر مبادئه�م ومعتقداهتم، وذلك بتأسيس�هم حل�ركات ومجعي�ات 
عاملي�ة، قاموا من خالهلا بتقديم دورات تدريبية ربحية، وقد أخذت هذه الدورات 
طريقه�ا يف الرواج واالنتش�ار، وذلك ملا حتمله من ش�عارات بّراقة لتصل إىل العامل 

)1( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: )250، 466(.
)2( عى حد زعمهم.
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اإلس�المي، وهي حتم�ل بني طياهتا عدًدا من األهداف املعلنة واخلفّية منها حتس�ني 
الوع�ي الداخيل، وحتقيق الصف�اء الذهني، والتخفيف من القلق والتوتر، وحتس�ني 
املس�توى الصحي وتبدو هذه األه�داف مرغوبة وال إش�كال فيه��ا إال أن حتقيقها 
يتطلب القيام بطق�وس وأس�اليب وثني�ة من ذلك ترديد بعض الرموز والكلم�ات 

املقدس�ة لبعض الديانات الرشقية.

إن حتقيق السمو الروحي - وهو أحد أهداف التأمل واالسرتخاء - ال يكون 
إال عن طريق التوحد مع اخلالق، وال يمكن الوصول إىل هذه الوحدة إال بمامرس�ة 

التأم�ل واالسرتخ�اء!! 

ومن أبرز تطبيقات التأمل واالسرخاء واليت تلقى رواًجا واسًعا ما يلي:

)اليوغا والتأمل التجاوزي(

وفيما يلي تعريف بها وبأبرز ما تبنى عليه من معتقدات:

) أ ( )اليوغـا(:

وهي كلمة سنسكريتية، مشتقة من كلمة )يوج( وتعني االحتاد)1(. وهي عبارة 
عن سلس�لة م�ن التدريبات التي ت�ؤدي إىل اكتس�اب االنضباط، والق�وة، ومتالك 

النفس يف الوقت الذي تنمي فيه االسرتخاء واإلدراك واالتزان)2(.

)1( انظ�ر: »املوس�وعة املي�رسة يف األدي�ان واملذاهب واألحزاب املع�ارصة«، الندوة العاملية للش�باب 
اإلس�المي،  إرشاف: مانع اجلهن�ي، )دار الندوة للنرش والتوزيع: الري�اض، ط: 5، 1424ه� (، 
)1174/2(، وانظ�ر: »اليوغا طريق الصحة والس�عادة والش�باب«، حممد رفع�ت، )دار البحار: 

بروت، 1995م(، ب.ط ، ص: ]7[.
 )2( انظ�ر: »اليوغ�ا الش�افية«، تيموث�ي ماك�ول، )ال�دار العربي�ة للعل�وم: ب�روت، ط: 1، 1429ه�� (، 

ص: ]24[. 
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وتعد )اليوغا( من الطقوس الوثنية القديمة القادمة من اهلند، واملس�تمدة من 
تعالي�م بوذا)1()2(، وقد ظهرت )اليوغا( ألول م�رة يف الواليات املتحدة األمريكية 
عام 1893م عندما ألقى أحد رجال الدين اهلنود خطبة عن )اليوغا( يف ش�يكاغو، 
وبالرغم من أن )اليوغا( قد أخذت طريقها يف االنتش�ار كأحد الوس�ائل العالجية 
إال أن اهل�دف م�ن إجيادها مل يكن لتحس�ني الصحة بل كان وال ي�زال طريًقا روحًيا 

إلجياد السعادة واملعنى هلذه احلياة)3(. 

إن اهلدف من ممارس�ة )اليوغا( هو الوصول باإلنس�ان إىل »الصفاء العام، من 
خالل الس�يطرة ع�ى البدن، والتخلص من أوهام العامل احل�يس؛ ليتم االحتاد بروح 
الك�ون ال�ذي من خالله حيصل الصف�اء العام، وذلك من خالل حركات جس�دية 

معينة«)4(.

إن الوص�ول إىل مرحل�ة  االحت�اد بالك�ون أو ب�)ال�ذات العلي�ا()5( يع�د م�ن 
املبادئ األساس�ية لكثر من الديانات الرشقية، وب�ام أن )اليوغا( أحد طقوس تلك 

)1( ) بـــوذا(: لق�ب أطل�ق ع�ى مؤس�س الديان�ة البوذية، ويقصد ب�ه احلكيم املس�تنر. انظ�ر: »الفكر 
الرشق�ي القدي�م«، ترمج�ة: كامل يوس�ف، إمام عب�د الفتاح، )إص�دار: املجلس الوطن�ي للثقافة 
والفن�ون واآلداب: الكوي�ت، ط: 1، 1995م(،  ص: ]193[. »الفلس�فات اهلندي�ة قطاعاهت�ا 
 اهلندوكية واإلس�المية واإلصالحي�ة«، عيل زيعور، )دار األندلس: ب�روت، ط: 2، 1404ه�(، 

ص: ]230[.
 )2( انظ�ر: »املوس�وعة املي�رسة يف األدي�ان واملذاه�ب املع�ارصة«، )1174/2(، اليوغ�ا الش�افية، 

ص: )22، 25(.
)3( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: ]24[.

)4( انظر: املرجع السابق، ص: ]1174[. 
)5( )الـــذات العليـــا( مصطلح يطلق عى )م�ن ُيعتقد أنه مصدر الكون وكاف�ة املخلوقات( عند بعض 
=
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الديان�ات فإن الوصول إىل مرحلة االحتاد بالكون يعد اهلدف األس�مى ملامرس�تها، 
وبالتايل الوصول إىل الس�عادة املطلقة، والقدرة ع�ى التحكم بالظواهر واألحداث 
املحيطة)1(،  بل قد يصل األمر  - حسب القائمني عى اليوغا - إىل إمكانية »اكتساب 

ق�وى خارقة حيث تكون الروح يف هذه املرحلة قد حتررت واتصلت باخلالق وهذا 
هو هدف اليوغي«)2(.

وممارس�ة )اليوغ�ا( يتطلب لب�س مالبس خاصة، ويفض�ل أن تكون ملتصقة 
باجلس�د وباألخص حني تكون املامرس�ة مجاعية، وذلك حتى يتسنى ملعلم )اليوغا( 
التحقق من تطبيق األوضاع اجلس�دية بش�كل متقن)3(، أما إذا كانت املامرسة فردية 
فم�ن األفضل التخف�ف من املالبس وارت�داء أقل ما يمك�ن)4(، وذلك ينطبق عى 
الرجال والنس�اء، وهذا فيه دعوة رصحية إىل العري، والتجرد من احلياء، باإلضافة 
إىل م�ا يتضمنه م�ن إثارة للغرائز وإش�اعة للرذائل)5(، ودعا ه�ذا األمر البعض إىل 

اهتام القائمني عى اليوغا بتعمد إشاعة الرذيلة بني الناس)6(.

الديان�ات الوضعية مثل: اهلندوس�ية، وس�يأيت تفصيل ذل�ك عند احلديث عن اهلندوس�ية -بإذن 
اهلل-.

)1( انظر: »اليوغا طريق الصحة والسعادة والشباب«، ص: ]127[.
)2( »الطب البديل« )الطب الطبيعي(، ص: ]93[.

)3( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: ]124[.
)4( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: )124- 125(. »اليوغا طريق الصحة«، ص: ]86[.

)5( حي�ث تتضمن الكتب واملواق�ع اإللكرتونية املختصة ب� )اليوغا( العديد من الصور املخلة، والتي 
توضح طرق ممارسة )اليوغا(.

)6( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )773-772/2(.

=
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مراحل اليوغا:

ل� )اليوغا( ثامين مراحل أساسية يمر هبا املتدرب يتدرج من خالهلا حتى يصل 
إىل مرحلة االحتاد بالكون وهي كام ييل:)1(

:)yamas( 1- اإلرشادات األخالقية

و تتمثل يف مخسة مبادئ وهي:

 عدم إحلاق األذى باآلخرين.

 االمتناع عن الرسقة.

 االلتزام بالصدق.

 البذل وترك الطمع والتمسك باملال.

 التبتل وكبت الشهوات اجلسدية.

 :)niyamas( 2- المالحظات الروحية

وتتمثل يف مخسة مبادئ وهي:

 النظافة والنقاء.

 القناع�ة.

 االنضباط.

 دراسة النفس.

 اإلخ�الص.

)1( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: )28 - 32(.
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:)asana( 3- األوضاع الجسدية

وهي عدد من احلركات اجلس�دية التي يقوم هبا ال� )يوغي( وتشمل الوقوف، 
واالنحناء لألمام واخللف، والتمدد، واالنقالب، وأوضاع التأمل واالسرتخاء.

ب��  يس�مى  م�ا  انتش�اًرا  وأكثره�ا  اجلس�دية  احل�ركات  أن�واع  أه�م  وم�ن 
)السورياناماسكار( وتعني )الس�جود للشمس بثامنية مواضع()1(، وتتضمن عرش 

أوضاع جسدية تؤدى يومًيا يستقبل فيها ال� )يوغي( الشمس)2(. 

إن ممارسة )اليوغا( تتطلب ترديد كلامت معينة )مانرتات(، باللغة السنسكريتيه 
مث�ل »أوم« باإلضاف�ة إىل تردي�د بع�ض اجلم�ل مقرتنة باس�م الش�مس ومن تلك 

اجلمل:

 )رافاي ناماه( وتعين: أحنيت رأيس لِك يا من حيمده اجلميع.

 )سوريا ناماه( وتعين: أحنيت رأيس لِك يا هادي اجلميع.

وُيعتق�د ب�أن ترديد )املان�رتات( رضوري عند ممارس�ة )اليوغ�ا( وذلك ألهنا 
تس�اعد عى االس�رتخاء وهلا تأثر ع�ى العقل واإلدراك، باإلضاف�ة إىل تأثرها عى 

أعضاء اجلسم)3(.

:)pranayama( 4- تمارين التنفس

حي�اول ال�� )يوغي( م�ن خالهل�ا التنف�س بطريقة منتظم�ة ملدة حم�ددة هبدف 

)1( انظر: »اليوغا طريق الصحة«، ص: ]44[.
)2( انظر: املرجع السابق، ص: )85 - 121(.

)3( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: )135- 145(.
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الوص�ول إىل مرحل�ة م�ن الصف�اء الفك�ري، ونتيج�ة هل�ذا التمرين يصب�ح العقل 
مستغرًقا يف النعيم)1(!!

:)pratyahara( 5- تعطيل الحواس

ويقص�د ب�ه إيقاف كافة احل�واس اخلارجية كالس�مع والب�رص وتوجيه الفكر 
إىل الداخ�ل »حي�ث يعتقد أن احلواس ه�ي املحرك الرئيس للفك�ر، وعند تعطيلها 
يس�كن الفكر ويتح�ول الرتكيز عى الداخ�ل«)2( فبداًل من أن يس�تمع ال� )يوغي( 
 إىل الص�وت داخل الغرفة يمكنه الرتكيز ع�ى صوته الداخيل،)3( وتعد هتدئة الفكر 

- بحسب الفلسفة الرشقية - من أهم أسباب إدراك وحدة الوجود.)4(

:)dharana( 6- التركيز

ويك�ون بالرتكي�ز عى ه�دف أو نقط�ة حمددة مل�دة زمنية ختتلف من ش�خص 
آلخر، وذلك يعتمد عى مدى إتقانه وبراعته، مع مراعاة اختاذ وضع جسدي ساكن 

ومسرتخ. 

:)dhyana( 7- التأمل

وعادة ما حيدث بشكل تلقائي عند ممارسة الرتكيز، وجيري يف أثناء ذلك سيل 
األفكار بشكل بطيء.

)1( انظر: املرجع السابق، ص: ]30[. 
)2( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]272[.

)3( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: ]31[.
)4( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]272[.
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:)samadhi( 8- االستغراق

 وتعد هذه املرحلة قمة اليوغا، وال يستطيع الوصول إليها سوى املتقنني. يشعر 
ال�� )يوغي( يف ه�ذه املرحلة باالحتاد مع الكون  ليصل إىل منتهى الس�عادة، ويزعم 
التحكم بجس�ده، فعندما يصل ال� )يوغي( إىل ه�ذه املرحلة بإمكانه أن يوقف قلبه 
ويعيده للعمل، ويمكنه تطبيق ذلك عى أي جزء من أجزاء جس�ده،)1(كام يستطيع 

عند بلوغ هذه املرحلة التحكم باألحداث والظواهر املحيطة.)2(

التـداوي بـ )اليوغا(:  

َيعتِقد القائمون عى )اليوغا( بأن ممارسة عدٍد من األوضاع اجلسدية باإلضافة 
إىل أس�اليب التنفس والتأمل يؤدي إىل الصف�اء العام الذي يقود إىل االحتاد بالكون 

وبالتايل يستطيع ممارس )اليوغا( التخلص من األمراض العضوية والنفسية.

و)اليوغ�ا( مث�ل بقي�ة أن�واع العالج الرشقي�ة ينس�ب إليها ع�الج الكثر من 
األمراض اجلسدية والنفسية منها)3(:

)ارتف�اع الس�كر- ارتف�اع الضغط - عالج الرب�و - الص���داع - العق��م - 
االكتئاب والقلق(.

جيدر التنبيه هنا إىل أن ما قد يتحقق من ش�فاء بعد ممارس�ة )اليوغا( ال يمكن 
ربطه باملعتقدات الوثنية التي يبنى عليها، بل يمكن تفس�ره علمًيا، حيث إن القيام 

ببعض األوضاع اجلسدية باإلضافة إىل أساليب التنفس يسهم يف:

)1( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: ]39[.
)2( انظر: »اليوغا طريق الصحة«، ص: ]127[. 

)3( انظر: »اليوغا الشافية«، ص: ]41[.
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 تقوي�ة العضالت وزي�ادة مرونة املفاصل مما يؤدي إىل حل بعض املش�اكل 
الصحية املتعلق�ة هبا.

 أساليب التنفس تزيد من سعة الرئتني وبالتايل حتسن وظائفهام.

 تنش�ط الدورة الدموية، وذلك نتيج�ة للقيام بعدد من احلركات واألوضاع 
اجلسدية)1(. 

ك�ام أن م�ا يمكن حتقق�ه من نتائ�ج صحية نتيجة ملامرس�ة )اليوغ�ا( ال يقترص 
 عليه�ا، ب�ل يمك�ن حتقيق�ه عن�د ممارس�ة أي ن�وع م�ن أن�واع التامري�ن الرياضي�ة 

املشاهبة)2(.

إن مما يؤس�ف له ما تلقاه )اليوغا( من رواج عر وس�ائل اإلعالم املختلفة  أو 
عر مراكز التدريب واللياقة كنوع من العالج أو الرياضة)3(، رغم أهنا شعرة وثنية 
وه�ذا حيتم عى املحتس�ب التعرف عليها؛ للتصدي مل�ا يبث خالهلا من عقائد وثنية 
 باس�م الع�الج، وتنبيه الن�اس إىل خطورة ما حتمله م�ن أفكار ضال�ة وباطلة مما قد 

ال يدركه كثر من املتعلمني فضاًل عن غرهم.

)1( انظر: املرجع السابق، ص: )42 - 43(.
)2( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]280[.

)3( وذل�ك م�ن خالل قنوات التلفاز املختلفة، والكتب، واألق�راص املضغوطة، باإلضافة إىل ألعاب 
األطف�ال اإللكرتونية، وقد انعكس ذلك عى جمتمعنا اإلس�المي؛ حي�ث الحظت الباحثة تقديم 
بع�ض املدربات وبش�كل غر رس�مي يف بعض املراكز النس�ائية والتي تعن�ى بالتدريب والتأهيل 

)اليوغا( كأحد أنواع الرياضة.
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:)1()® Transcendental Meditation - ب( التأمل التجاوزي(

وم�ن أب�رز أن�واع العالج�ات املعتم�دة ع�ى االس�رتخاء والتأمل ما ُيس�مى 

 

ب�� )التأمل التجاوزي( وهو »عملية مناقضة لعملية التفكر«)2(، يامرس من خالهلا 
عدد من أس�اليب التأمل واالسرتخاء، يصاحبها ترديد لبعض األلفاظ )املانرتات( 
بغي�ة الوصول بالعقل إىل مرحلة ُيطلق عليها الوعي الكامل، أو التبرص الذي يقود 
إىل إدراك )القان�ون الطبيع�ي()3( حي�ث يس�تطيع اإلنس�ان بعد ذل�ك التوصل إىل 

األفكار والقرارات الصحيحة، والتخلص من املشاكل)4(.

)1( )التأمـــل التجـــاوزي( عالم�ة جتاري�ة مس�جلة لصال�ح مؤسس�ة مهاري�يش، والرم�ز ® يدل عى 
ذل�ك، وه�ذا يكفل هلا كافة احلقوق القانونية واملالية فال حيق تعليم التأمل التجاوزي أو الكس�ب 
 م�ن ورائ�ه إال م�ن خالل مؤسس�ة مهاري�يش. تصفح املوق�ع الرس�مي ملركز مهاري�يش الصحي 

الثقايف:
 .24-3-2010 www.maharishitm.org

)2( مهاري�يش يوغ�ي، مؤس�س تقني�ة التأم�ل التج�اوزي يف لقاء خ�اص أجرت�ه معه قن�اة العربية يف 
2004/11/23م . تصفح املوقع الرسمي للقناة:

   www.alarabiya.net. 24-3-2010

)3( القانون الطبيعي: وهو من اكتش�اف )مهارييش(، وهو – بحس�ب تعبره - الذي حيكم الكون، 
ويمك�ن للعق�ل الب�رشي إدراكه بعد ممارس�ة التأم�ل التجاوزي. تصف�ح: املوقع الرس�مي ملركز 
مهارييش الصحي الثقايف، إنجازات مهارييش. واملوقع الرسمي لقناة العربية، لقاء مع )مهارييش 

يوغي(.
)4( تصف�ح اللق�اء الذي أجرت�ه قناة العربية مع )مهاري�يش يوغي( عى املوقع الرس�مي للقناة. انظر: 
»الش�فاء بالطاقة احليوي�ة«، ص: ]138[. »التأمل للمبتدئني«، س�تيفاين كليمنت، )ترمجة: مكتبة 

جرير: الرياض، ط: 2، 2008م( ص: ]15[. 
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نشأة التأمل التجاوزي:

يطلق عى حركة التأمل التجاوزي )املهاريش�ية()1( وذلك نس�بة إىل مؤسسها 
ويدعى )مهارييش ماهش يوغي( حيث أس�س حركته عام 1957م، وينس�ب إليه 
اكتش�اف ما يس�مى بعلم الوع�ي،)2( ويع�د )مهارييش يوغ�ي( أحد أتب�اع الديانة 
اهلندوس�ية، وق�د ذاع صيته بعد انتقاله من اهلند إىل الوالي�ات املتحدة األمريكية يف 
مطلع الس�تينات امليالدية، حيث أس�س جامعة )املهاريش العاملي�ة( يف كاليفورنيا، 
وب�دأ بنرش معتقداته هناك، مضفًيا عى دعوته عدًدا من الش�عارات الراقة ليس�هل 

قبوهلا)3(، ومن أبرز األهداف التي تروج هلا مؤسسة املهارييش العاملية ما ييل)4(:  

 تطوير إمكانيات الفرد.

 حتسني اإلنجازات احلكومية.

 حتقيق الطموحات االقتصادية للفرد واملجتمع.

 التخلص من كل املش�كالت القديمة للجريم�ة والش��ر، ومن كل س�لوك 
يؤدي إىل تعاسة اإلنسانية.

 إحراز هدف روحي لإلنسانية.

 العناية الصحية وذلك إلجياد جمتمع خاٍل من املرض)5(.

)1( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )771/2(.
)2( تصفح املوقع الرسمي ملركز مهارييش الصحي الثقايف، إنجازات مهارييش. 

)3( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )771/2 - 772(.
)4( انظر: املرجع السابق، )772/2(.

)5( تصفح املوقع الرسمي ملركز مهارييش الصحي الثقايف، اإلدارة العاملية. 
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ومـــن أبـــرز وســـائل حركـــة )املهاريشـــي( الـــيت  يســـتخدمونها يف تقيق 
أهدافهم ما يلي)1(:    

 افتتاح اجلامعات يف األرياف واملدن.

 نرش دراسات عن علم الذكاء إال بداعي، والدعوة إىل تطبيقها عى املستوى 
الفردي واحلكومي والتعليمي واالجتامعي ويف خمتلف البيئات.

 إجياد تلفزيون عاملي لبث التعاليم من عدة مراكز يف العامل. 

يف عام 1996م أنش�أ )مهارييش يوغي( إدارة مهارييش العاملية)2( حيث قسم 
الك�رة األرضية إىل اثنتي ع�رشة منطقة، ويف كل منطقة يوج�د مركز ل�)املهارييش( 
وذلك ليعم األمن والس�الم والسعادة العامل –حسب زعمه-!! وتقع لبنان يف أحد 
هذه املناطق، وبناء عليه تم إنشاء مركز )مهارييش الصحي الثقايف( وكان ذلك عام 
1995م، بينام كانت حركة التأمل التجاوزي قد تأسست يف لبنان منذ عام 1973م، 
ومن املؤسس�ات التابعة هلا: مؤسسة الرشق األوس�ط لعلم الذكاء اخلالق، جامعة 
مهاري�يش الفيدية، معهد مهارييش لإلدارة، ونش�اطات تلك املؤسس�ات ال تقترص 

فقط عى املجتمع اللبناين بل تتعداه لتشمل املنطقة العربية بشكل عام)3(.

ويزعم )مهارييش( أن التأمل يقود إىل حتقيق األمن والسالم العاملي، وقد وجه 
دعوة إىل أبناء الرشق األوس�ط عام 2004م زاعاًم أن تدريبه لثامنية آالف ش�خص 

)1( »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )773/2(.
)2( تصفح املوقع الرسمي ملركز مهارييش الصحي الثقايف، اإلدارة العاملية.

)3( تصفح املوقع الرسمي ملركز مهارييش الصحي الثقايف ، احلركة يف لبنان. 



131 االحتساب على منكرات الطب البديل

من أبناء املنطقة عى التأمل س�يحل الرصاعات يف املنطقة، وأنه ليس أمامهم س�وى 
هذا اخليار)1(!!

ورغ�م نف�ي أتب�اع حركة التأم�ل التجاوزي صلته�م بأي دي�ن، إال أن حركة 
التأم�ل التج�اوزي تعد امت�داًدا للديانة اهلندوس�ية)2(، ويظهر ذل�ك جلًيا يف دعوة 
زعي�م حركة التأمل التجاوزي إىل ممارس�ة التأمل بغي�ة الوصول إىل الوعي الكامل 
وإدراك )القانون الطبيعي( والذي هو - حسب قوله - إرادة اهلل، وهو الذي حيكم 
الكون)3(، وهذه دعوة إىل االعتقاد بوحدة الوجود وهو »مذهب فلسفي يقوم عى 
االعتقاد بأن اهلل والطبيعة حقيقة واحدة«)4( واالعتقاد بوحدة الوجود من األسس 

التي تقوم عليها الديانة اهلندوسية)5(.

وتعد صلة مؤس�س وزعيم حركة التأمل التجاوزي باهلندوس�ية صلة وطيدة 
حيث أن له رشًحا ألحد الكتب اهلندوس�ية املقدس�ة واملس�مى )راج فيدا(، كام أن 

بع�ض األلف�اظ )املانرتات( املس�تخدمة يف التأم�ل التجاوزي مقتبس�ة من الكتاب 
اهلندويس السابق)6(.

)1( تصفح مقابلة قناة العربية ل�) املهارييش ( عى موقعهم الرسمي.
)2( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )771/2(.

)3( تصفح مقابلة قناة العربية ل� )املهارييش( عى موقعهم الرسمي.

)4( »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )783/2(.
)5( انظر: املرجع السابق، )783/2(.

)6( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]312[.
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التداوي بـ )التأمل التجاوزي(:

يع�د التأم�ل وس�يلة لتحقي�ق ع�دد م�ن األه�داف، ويعتمد ذلك – حس�ب 
زعمه�م- عى ني�ة من يقوم به، فهو وس�يلة حلل املش�اكل النفس�ية والعاطفية، كام 
أنه وس�يلة جلذب اآلخرين، كام يعد من وس�ائل التداوي)1(، ومن النتائج الصحية 

املنسوبة إليه ما ييل)2(:

 معاجلة ارتفاع ضغط الدم.

 خفض نسبة الكولسرتول.

 تنظيم عمل القلب.

ويع�د املرض - من وجهة نظر مهارييش - نتيجة النتهاك القانون الطبيعي أو 
عدم االنس�جام معه، ويتم الش�فاء بعد التحالف مع القان�ون الطبيعي، واالنسجام 

معه)3(، وذلك ال يتم إال عن طريق ممارسة طقوس التأمل التجاوزي.

ومما س�بق يتبني أن بعض أنواع التداوي والتي تعتمد عى التأمل واالسرتخاء 
ه�ي يف حقيقته�ا مقتبس�ة من تعالي�م ديانات الرشق ب�ل هي من أموره�م التعبدية 
ولذلك فإن العمل هبا يعد تش�بًها بالكفار فيام ه�و من خصائص دينهم، »فإن قيل: 
إنام هي متارين ورياضات نس�تخدمها للمحافظة عى الصحة واالسرتخاء وال نريد 

)1( انظر: »التأمل للمبتدئني«، ص: ]171[.
)2( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]142[. واملوقع الرسمي لرامج التأمل التجاوزي:

www.tm.org'8 reasons. 27-3-2010

)3( تصفح: املوقع الرسمي لرامج التأمل التجاوزي:
 www. tm.org /book/chap-6.html. 27-3-2010
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هب�ا العبادة، وهي إن�ام كانت عبادة عند اهلندوس من أجل نيتهم، فإذا انعدمت النية 
انتف�ت املش�اهبة. قلنا: إن املحذور كان من أجل التش�به بعبادة اخت�ص هبا الكفار، 
وهي ليست من األمور املشرتكة التي ال ختصص إال بالقصد، وإنام هي عى أوضاع 
وهيئ�ات حم�ددة ال جتتمع إال يف تلك العبادة املعين�ة. فلو جاء رجل بوذي – مثاًل - 
إىل جمتمعه بطريقة جديدة لالسرتخاء، تتكون من حركات منظمة وحمددة تبدأ برفع 
اليدين حذو املنكبني والتكبر وتنتهي بالتفاتتني وتس�ليم، وبني هذه وتلك تتضمن 
تسبيًحا مع الركوع والسجود وقراءة باللغة العربية، ثم حييل ذلك الرجل إىل القرآن 
والسنة ملزيد قراءة واطالع، ويسمى هذا التمرين »صالة« فهل يقول عاقل: إن هذا 
جمرد مترين لالس�رتخاء، قد جربه القوم فوجدوا نفعه؟! وال يمكن تش�بيهها بعبادة 

املسلمني؛ إذ البوذي ال يعرتف ملحمد 0 بالرسالة، وال ينوي هبا التعبد؟ 

إن القضي�ة هن�ا - وخاص�ة يف اليوغا - مماثلة متاًما، فه�ي مأخوذة مبارشة من 

 

ال� )يوغيني( اهلندوس - أو بواسطة الغربيني- ثم هي مماثلة ملا يفعلونه هم لتحقيق 
غرضه�م يف االحت�اد بنفس األوض�اع واهليئ�ات، ويرجع فيها إىل كت�ب اهلندوس، 

وتسمى باسمها عندهم، فكيف يمكن أن يقال هذه غر تلك؟«)1(. 

وه�ذا الواقع جيعل م�ن الواجب عى املحتس�ب واجلهات االحتس�ابية التنبه 
إىل م�ا ُيعلن عنه عر وس�ائل اإلعالم املختلفة من برام�ج ودورات تأملية هتدف يف 
الظاهر إىل حتسني األحوال اجلسدية والنفسية واالرتقاء بمهارات التفكر واإلبداع 

وحتمل يف طياهتا أباطيل وخرافات تتناىف مع العقيدة اإلسالمية الصحيحة. 

)1( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]419[.
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ا- المبادئ التي تقوم عليها تطبيقات العالج الشرقية: ثالثاً

من خالل االس�تعراض الس�ابق ألب�رز تطبيقات العالج والت�داوي الرشقية 
يتضح لنا بأن تلك التطبيقات مل تكن نتيجة أبحاث علمية أو خرات طبية؛ بل نتاج 
معتقدات وأفكار فلسفية ودينية َروج هلا أصحاهبا كأحد الوسائل العالجية -وهي 
وإن كانت كذلك يف ظاهرها– إال أهنا حتمل بني طياهتا الكثر من األهداف العقدية 

التي تكشف عن رؤية أصحاهبا للصحة واملرض.

إن تطبيق�ات أن�واع الع�الج الرشقية وإن كان�ت جمدية يف بع�ض جوانبها إال 
أن م�ا حتمل�ه من معتقدات وثني�ة وإحلادية يدعونا نحن املس�لمني إىل التصدي هلا، 
والكشف عن زيف ما تنبني عليه من معتقدات خمالفة لديننا اإلسالمي؛ وذلك كي 

ال تغزو تلك املعتقدات جمتمعنا اإلسالمي حتت ذريعة العالج والتداوي. 

إن م�ا تقوم عليه تطبيقات الع�الج الرشقية من مبادئ هي -يف احلقيقة- نتاج 
للفلس�فات والديان�ات الس�ائدة يف دول منطقة الرشق األق�ىص )الصني - اهلند - 
الياب�ان(، ومن أبرز تلك الفلس�فات الت�ي تفرعت عنها تطبيق�ات العالج الرشقية 

)اهلندوسية - البوذية - الطاوية(.

وفيام ييل تعريف هبا، وبأبرز ما تقوم عليه من معتقدات؛ كي يتس�نى لنا الربط 
بينها وبني تطبيقات العالج الرشقية.

- )الهندوسيـة(: أوالاً

ويطلق عليها الرمهية، ويعتنقها معظم سكان اهلند، ويقصد هبا:  جمموعة من 
العقائ�د والعادات التي تش�كلت عر عدد من املراحل الزمني�ة منذ القرن اخلامس 
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ع�رش قبل امليالد وحتى عرصنا احلارض، ويؤمن أتب�اع هذه الديانة بعدد من اآلهلة، 
فلكل منطقة إل�ٰه، كام أن لكل ظاهرة إل�ًٰها)1(.  

واهلندوسية »مصطلح فضفاض يضم أكثر من مذهب فلسفي ومدرسة فكرية، 
كام تندرج حتته العديد من املامرسات الدينية والطقوس التعبدية املتباينة«)2(.

أبرز المعتقدات:

) أ ( مبـــدأ الــــ )براهمـــان()3(: ظهر مب�دأ الرامهان نتيجة للتس�اؤالت حول 
الوج�ود، وم�ن ه�و املوِجد ل�كل ما في�ه، وتوصل حك�امء اهلندوس إىل ما يس�مى 
)برامهان( ومل يستطيعوا التعرف عليه أو وصفه، وبالتايل حددوه بالسلب)4(، حيث 
 يق�ول أحدهم عن ال� )برامهان(: »ال س�بيل إىل رؤيته، أو اإلحاطة به، ال نس�ل له، 
وال لون، بال عني وال أذن، وبال أيد وال أقدام، يتخلل كل يشء، وهو كيل الوجود، إنه 
الواحد الذي ال يتغر، الذي ينظر إليه احلكامء باعتباره مصدًرا للموجودات«)5(. 

)1( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )724/2(.
)2( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]16[.

)3( قد جيد القارئ تشاهًبا بني مصطلح ) برامهان ( وغره من املصطلحات اهلندوسية، وقد أدى ذلك 
إىل اخلل�ط ب�ني األلف�اظ عند بعض املرتمج�ني مما أدى إىل اخت�الل املعنى، وفيام ي�يل توضيح لتلك 

األلفاظ ومعانيها وذلك تفادًيا ألي لبس: 
براهمان: املبدأ املطلق الذي تولد منه الكون واآلهلة.  

براهما: هو اإلل�ٰه اخلالق يف اهلندوسية.  
براهِمـــن ) برهمـــي (: ه�و الكاه�ن اهلن�دويس. انظ�ر: »التطبيقات املعارصة لفلس�فة االستش�فاء   

الرشقية«، ص: ]21[. 
)4( انظر: »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]51[.

)5( املرجع السابق، ص: ]51[. 
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)ب( اآلهلـــة: يؤم�ن اهلندوس بالكثر من اآلهلة، ويعتق�دون بوجود إل�ٰه أعى 
وخال�ق جلمي�ع اآلهل�ة، يقيم يف الس�امء كام أنه حي�ل يف الذات البرشي�ة وتتحد معه، 

ويطلقون عليه اسم )برامها()1(.

)جــــ( قانـــون العمل واجلزاء )كارمـــا(: حيث جيازى املرء ع�ى كل األفكار 
واألع�امل الت�ي يقوم هب�ا، وقد يكون اجل�زاء ثواًب�ا أو عقاًبا؛ فاحلي�اة األخرى التي 
س�يحيا هبا الش�خص - بناء عى مبدأ التناسخ – وما حتمله من سعادة أو تعاسة هو 

مبني عى عمله يف احلياة السابقة)2(.

) د ( تناســـخ األرواح )مساســـرا(، واالتاد )موكشـــا(: يقصد التناسخ »أن 
تع�ود النف�س إىل جس�م آخر؛ ألهن�ا مل تش�بع يف األول س�ائر أعامهلا، وألهن�ا مل تؤد 
 واجباهت�ا... ومت�ى ما أش�بعت كل الرغب�ات وأدت النف�س كل ما عليه�ا بال آثام  
- عر التجس�دات الكثرة أو يف جس�د واحد - تس�قط رضورة التناسخ، وعندها 
تنجو النفس«)3(، لتصل إىل مرحلة التحرر، والنعيم عن طريق االحتاد بالذات العليا 
وتس�مى هذه املرحلة )موكشا()4(. وتعد ال� )موكشا( »حالة روحية وليست مكاًنا 
تنتهي إليه الروح، فهي ليس�ت مقاباًل للَجنَّة يف الديانات ذات األصول الس�اموية، 
خاصة أهنا ليس�ت مقيدة باملوت بل تتحقق أثناء حياة اإلنس�ان«)5(، والوصول إىل 

)1( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )107، 122(.
)2( انظر: املرجع السابق، ص: ]132[. 

)3( املرجع السابق، ص: )133- 134(.
)4( انظر: املرجع السابق، ص: )134، 157(. »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]72[.

)5( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]32[.
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االحت�اد بال�ذات العليا يتحقق عن طريق عدد من املامرس�ات العملي�ة والتي يطلق 
عليها )اليوغا()1(.

)هــــ( )اليوغـا(: ويقصد هبا عدد من املامرس�ات التي تق�ود إىل ضبط النفس، 
وذل�ك م�ن أجل حتقيق احلكمة الت�ي تقود إىل إدراك الروح )أمت�ان( والتفريق بينها 
وبني اجلسد لتحقيق اخلالص من التناسخ، وبالتايل السعادة املطلقة عن طريق حترر 

جوهر النفس )أمتان( واحتاده بالذات العليا )برامهان()2(.

ويتدرج ممارس اليوغا بني ثامين مراحل حتى يصل إىل اهلدف األسمى، وهي 
كالتايل)3(: 

 .)yamas( 1- إتباع اإلرشادات األخالقية

 .)niyamas( 2- التقيد - بام يسمى - التعليامت الروحية

.)asana( 3- ممارسة عدد من األوضاع اجلسدية

.)pranayama( 4- القيام بتامرين ضبط التنفس

 .)pratyahara( 5- تعطيل احلواس وتوجيه الفكر إىل الداخل

 .)dharana( 6- إتقان الرتكيز عى نقطة حمددة

7- التأمل )dhyana(، وعادة ما حيدث بشكل تلقائي عند ممارسة الرتكيز.

)1( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: ]130[. 
)2( انظ�ر: »الفك�ر الرشق�ي القدي�م«، ص: )92 - 93(. »الفلس�فات اهلندي�ة قطاعاهت�ا اهلندوكي�ة 

واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )357 - 360(.
)3( انظ�ر: »الفك�ر الرشق�ي القدي�م«، ص: )96 - 101(. »الفلس�فات اهلندي�ة قطاعاهت�ا اهلندوكية 

واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )370 - 374 (. »اليوغا الشافية«، ص: )28 - 32(.
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 8- االس�تغراق )samadhi(، وتع�د هذه املرحلة قمة اليوغا؛ حيث يش�عر 
ال�� )يوغي( باحتاد جوهر النفس )أمتان( م�ع جوهر الكون )برامهان( ليصل بذلك 

إىل منتهى السعادة.

يس�تطيع اليوغ�ي بعد بلوغ مرحلة االس�تغراق القيام بأم�ور خارقة - وذلك 
حس�ب املعتق�دات اهلندوس�ية -؛ حي�ث يمكنه التحكم بجس�ده مث�ل إيقاف قلبه 
وإعادت�ه للعمل!! ويمكن�ه تطبيق ذلك عى أي جزء من أجزاء جس�ده، كام يمكنه 
االرتف�اع ع�ن األرض)1(، وهذا ما يس�مى ب�)الطران اليوغ�ي(، إىل غر ذلك من 

األمور اخلارقة التي يدعيها أصحاب هذه الفلسفة.

) و ( االعتقـــاد بوحـــدة الوجود: وهو »مذهب فلس�في ال ديني يقول بأن اهلل 
والطبيعة حقيقة واحدة، وأن اهلل هو الوجود احلق، ويعترونه – تعاىل اهلل عام يقولون 
عل�ًوا كبًرا- صورة ه�ذا العامل املخلوق، أما جمموعة املظاه�ر املادية فهي تعلن عن 
وج�ود اهلل دون أن يك�ون هلا وجود حق«)2(. واالعتقاد بوحدة الوجود يظهر أيًضا 
عند من ال يؤمن بوجود اهلل D، وعليه فإن وحدة الوجود يعر هبا عن »أي نظرية 
تق�ول بوج�ود جوهر واحد فحس�ب، أو عامل واحد، أو أن الواق�ع اخلارجي واحد 
..، أي أنه ال يتغر وال ينقس�م وال يتاميز«)3(. ووحدة الوجود مذهب قديم تش�بث 

)1( انظ�ر: »اليوغ�ا الش�افية«، ص: ]39[. »الفلس�فات اهلندي�ة قطاعاهت�ا اهلندوكي�ة واإلس�المية 
واإلصالحية«، ص: )345 - 346(.

)2( »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )783/2(.
 )3( »املوس�وعة الفلس�فية املخت�رصة«، إرشاف: زك�ي نجي�ب، )دار القل�م، ب�روت ( ب.ط.ت، 
ص: ]534[. وما أثبته مرشف املوس�وعة هو تعريف ل�)الواحدية( حيث يطلق هذا التعبر أيًضا 

عى مذهب )وحدة الوجود(. انظر: »املعجم الفلسفي«، ص: ]209[. 
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ب�ه عدد من أتب�اع الديانات الس�اموية، وغرهم م�ن أتباع الديان�ات الوضعية مثل 
اهلندوس�ية حيث يعد القول بوحدة الوجود مبدأ أساس�ًيا عند اهلندوس�ية)1(، »بل 
إن فكرة خالق منفصل عن الكون هي فكرة غريبة عن اهلندوس�ية«)2( حيث يعتقد 
اهلن�دوس بأن الذات العليا ومصدر كل الكائن�ات )برامهان( موجود يف كل كائن، 

وعليه فاإلنسان - باعتقادهم - موجود يف كل يشء يف النبات كام يف اإلل�ٰه)3(.

ا- )البوذية(: ثانياً

وهــــي: فلس�ف�ة وضعي��ة، أخ�ذت الصبغة الديني�ة، تبن�ت يف بدايته�ا نظاًما 
أخالقًيا يدع�و إىل التس�امح واملحب�ة، وفع�ل اخل�ر، ونبذ الرتف، ثم حتول�ت بعد 
ذل�ك لتكون ذات طابع وثني، ظهرت يف اهلن�د بعد الديان�ة اهلندوس�ي�ة يف الق�رن 
اخلام��س قب�ل املي�الد، وانترشت بع�د ذلك يف الكث�ر م�ن البلدان اآلس�يوية مثل 

الص�ني، واليابان، وكوري�ا، وفيتن�ام)4(.   

مؤسسهـا: 

يدع�ى )جواتام�ا س�دهاراتا(، كان وال�ده أم�ًرا ألح�د األرس احلاكمة، وقد 
ح�رص عى إبعاد ابنه عن مظاهر املعان�اة والفقر التي تنترش من حوله، فعاش حياة 
الغنى والرتف، وتزوج يف مرحلة مبكرة من عمره، إال أن ما شاهده من مظاهر األمل 
مث�ل - املرض واهلرم واملوت - أثر ع�ى حياته ودفعه للبحث عن طريق للتخلص 

)1( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: ]156[.
)2( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]25[.

)3( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )152 - 153(.
)4( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )758/2، 762(.
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من هذه اآلالم، فاختار )س�دهاراتا( أن يعيش حياة الزهد والتقش�ف، حيث غادر 
قصوره وعائلته، واستمر عى ذلك قرابة ستة أعوام، وحني شارف عى اهلالك قرر 
بأن سلوك هذا الطريق لن يؤدي إىل اخلالص، فقرر االعتدال، واستمر يف االنقطاع 
 والتأم�ل، ويف أح�����د األي�ام وبينم���ا هو جالس حتت ش�جرة كبرة - س�ميت 
فيام بعد شجرة بوذا - حتقق له ما سامه )اإلرشاق واالستنارة(، وتوصل إىل أسباب 
املعان�اة، وبالت�ايل التحرر من دائرة التناس�خ املؤملة، وقد س�مي فيام بع�د )بوذا( )1( 

وهي »كلمة هندية تعني احلكيم، املستنر«)2(.

أبرز المعتقدات:

) أ ( املبـادئ األربـعة: كان السبب الرئيس يف نشأة )البوذية( هو الشعور باألمل 
والرغبة يف التخلص منه؛ من أج�ل ذلك صاغ )بوذا( - بعد أن حتققت له االستنارة 
املزعومة - أربعة مبادئ، حيث يع�د اتباعها وتأملها وس�يل�ة إىل بلوغ اإلش��راق. 

وهي كام ييل)3(:

1- هن�اك معان�اة، وال يشء يف هذه احلياة غ�ر األمل واملعاناة، فالوالدة أمل، كام 
أن املوت أمل، وحتقيق الرغبات أمل، كام أن عدم حتقيقها أمل.

)1( انظ�ر: »الفك�ر الرشقي القدي�م«، ص: )197- 198(. »الفلس�فات اهلندية قطاعاهت�ا اهلندوكية 
واإلسالمية واإلصالحية اهلندية«، ص: )259 - 263(. »الفكر الرشقي القديم وبدايات التأمل 

الفلسفي«، مجال املرزوقي، )دار اآلفاق العربية: القاهرة، ط: 1، 2001م(، ص: ]232[.
)2( »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: ]230[.

)3( انظ�ر: »الفك�ر الرشق�ي القديم«، ص: )183 - 188(. »الفلس�فات اهلندي�ة قطاعاهتا اهلندوكية 
واإلس�المية واإلصالحي�ة«، ص: )269-270(. »الفك�ر الرشق�ي القدي�م وبداي�ات التأم�ل 

الفلسفي«، ص: )233 - 237(.
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2- للمعاناة أس�باهبا، وسببها هو اجلهل، فاجلهل يولد الرغبات، والشهوات 
وحتقيق تلك الرغبات يسبب املعاناة.

3- املعاناة يمكن القضاء عليها من خالل التغلب عى اجلهل الذي يؤدي إىل 
التحرر من الشهوات، وبالتايل التحرر من األمل.

4- الطريق املؤدي إىل إزالة املعاناة، ويتكون من ثامين شعب. ويعد هذا املبدأ 
م�ن أهم املبادئ األربعة فه�و »الطريق العميل لتحصيل ثمرة بقي�ة احلقائق وإبطال 

العذاب«)1(. ويمكن إجياز الثامين شعب يف النقاط التالية:

 صحة الفهم للمبادئ األربعة.

 س�المة الني�ة واهل�دف، ويعن�ي التخل�ص من الش�هوة، والش�ك، وس�وء 
القصد.

 سالمة القول برتك الكذب، والنميمة، والكالم اجلارح.

 االلتزام بالس�لوك الصحيح، وجتنب اإليذاء، والقتل، والرسقة، والنش�اط 
اجلنيس غر األخالقي.)2(

 صحة العيش، وهذا يقتيض العمل باملهن الرشيفة، وترك ما يؤدي إىل إيذاء 
اآلخرين، مثل االجتار باألسلحة واخلمور.

)1( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]92[.
)2( واملراد به: الزنا، العالقات املثلية، زواج املحارم، إتيان البهائم، االغتصاب. انظر: املرجع السابق، 

ص: ]93[.
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 سالمة اجلهد، وتشمل احليلولة دون وجود الرش، والتخلص منه إن وجد، 
وإحالل اخلر وتطويره؛ وذلك لالرتقاء بالذهن والوصول به إىل مرحلة الكامل.

 الوعي واالنتباه، وهو ما يقود إىل املعرفة واالس�تنارة، ويس�عى البوذي إىل 
بلوغه، ويتطلب الوعي التفكر يف اجلسم، واملشاعر، واإلدراك.

 الرتكي�ز ع�ى فك�رة واحدة، وذل�ك كي يعتاد امل�رء عى الس�يطرة عى ذاته 
وفكره، وبالتايل يصل إىل اهلدف األس�مى وه�و التخلص من املعاناة، والتحرر من 

التناسخ.

)ب( )النرفانـا(: وتعني باللغة السنس�كرتيه االنطفاء، حيث تسعى )البوذية( 
للوص�ول إىل حالة من التح�رر والنعيم عن طريق إطفاء وإمخ�اد رغبات الفرد)1(، 
و)النرفانا( هي الغاية التي يس�عى البوذي إىل بلوغها، ويعر هبا عن دخول البوذي 
يف الراح�ة األبدي�ة بع�د ختلصه م�ن كل اآلالم!! ومل تس�تطع البوذي�ة تقديم معنى 
واض�ح ل�� )النرفانا( فقد وصفت بأهن�ا العدم، كام أن )بوذا( حني س�ئل عن طبيعة 

)النرفان�ا( أجاب ب�أن ال رضورة للمعلومات الدقيقة حوهلا؛ ألهنا ليس�ت عرضة 
للتحلي�ل واملعرف�ة)2(، فالبوذي�ون ي�رون أن )النرفان�ا( »ت�درك بالتجربة واحلس 
ولي�س باملعرف�ة، ومن ثم ال يمكن وصفها«)3(، ومبدأ )النرفانا( يش�به إىل حد كبر 
مب�دأ ال�)موكش�ا( عند اهلندوس�ية؛ إذ إن كليه�ام تعبر عن بلوغ مرحل�ة من النعيم 

)1( انظر: »الفكر الرشقي القديم وبدايات التأمل الفلسفي«، ص: ]238[.
)2( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )274 - 275(.

)3( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]95[.
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والراحة اخلالية من كل ما قد يعكر صفو النفس البرشية، إال أن بلوغ ال� )موكش�ا( 
عند اهلندوسية مرتبط باحتاد النفس مع الذات العليا )برامهان()1(.

)جــــ( األلوهيـة: يف بداية نش�أة )البوذي�ة( كانت التعالي�م منصبة عى األمور 
األخالقية والس�لوكية، وكان اإلحلاد هو الس�مة الغالبة ع�ى العقيدة البوذية حيث 
إن »فك�رة التأليه التي تقول: إن كائنًا واحًدا مس�تقاًل ع�ى نحو مطلق - اإلله - قد 
خل�ق بقية املوج�ودات، وأن هذا الكون املخلوق يعتمد يف وج�وده عى اإلله، هي 
فك�رة ال معنى هل�ا من وجهة النظر البوذية اخلاصة بالنش�وء املعتم�د عى غره، بل 
باألحرى فإن كل ماهو خملوق خيلق كذلك، وتسر عمليات اخلال�ق واملخلوق عى 
نح�و متزامن بال بداية وال هناية«)2(، وهذا مطابق لفلس�ف�ة )ي�ن يانغ( التي تتبناها 

معظم الديانات الرشقية. 

وم�ع مرور الزمان وتطور الديانة البوذية أقيم�ت التامثيل لبوذا وبنيت املعابد 
الت�ي يقصدها البوذيون لتقديم القرابني أمام متثال )بوذا(، كام أن زيارة املواقع التي 
ش�هدت أهم األحداث يف حياة )بوذا( تعد من أهم الشعائر عند البوذيني اليوم)3(. 
»وال ش�ك أن املظاهر الوثنية هي األكثر انتش�اًرا بني أتباع البوذية يف بلدان الرشق. 
أم�ا اإلحلاد والقول باملطلق املتجاوز، فمقت�رص عى اخلواص من الكهنة والرهبان، 

حيث تعد هذه العقائد مستعصية الفهم عى العوام والبسطاء«)4(.

)1( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: ]274[.
)2( »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]209[.

)3( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: ]290[.
)4( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]90[.
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عقيدتا العمل )كارما(، والتناسخ )سامرسا()1(، وقد سبق اإلشارة إليهام عند 
احلديث عن املعتقدات )اهلندوس�ية( إذ إن بني )البوذية( و)اهلندوس�ية( تش�اهًبا يف 

بعض املعتقدات.

ممارسة طقوس التأمل)2(، ال ختلو الديانات الرشقية بشكل عام من املامرسات 
التأملية عى اختالف أشكاهلا ومن بينها ما يسمى ب�)اليوغا(، حيث تشرتك )البوذية( 
مع )اهلندوسية( يف ممارسة طقوس )اليوغا( إذ إهنا تعد الطريق العميل للوصول إىل 

الراح�ة، واخلالص من عقدة التناسخ.

وقد سبق�ت اإلشارة ل�)اليوغ�ا( عند احلديث عن املعتقدات )اهلندوسية(.

ا- )الطاوية(: ثالثاً

وهي: أحد الفلسفات الصينية القديمة، حيث ترجع نشأهتا إىل القرن السادس 
قب�ل املي�الد)3(، ويعن�ي )الطاو أو الت�او( باللغة الصيني�ة »الطريق أو الس�بيل«)4(، 
ف )الطاو( بأنه »)القانون الطبيعي( أو )اجلوهر الذايت لألش�ياء(«)5(، وتقوم  وُيع�رَّ
الفلس�فة الطاوية عى مبدأ أس�اس مف�اده »االستس�الم الكامل والس�لبي للطبيعة 
والدع�وة إىل عدم الفعل والعمل؛ ألن الطبيعة نفس�ها تقوم ب�كل يشء ... وبذلك 

)1( انظر: »الفلسفات اهلندية قطاعاهتا اهلندوكية واإلسالمية واإلصالحية«، ص: )272 - 273(.
)2( انظر: املرجع السابق، ص: ]340[.

)3( انظر: »املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة«، )735/2(.
)4( »الفلس�فة والفكر الس�يايس يف الصني القديمة«، عمر عبد احلي، )املؤسس�ة اجلامعية للدراس�ات 

والنرش: القاهرة، ط: 1، 1999م(، ص: ]67[.
)5( التاو، الوتزو، ترمجة: هادي العلوي، )دار ابن رشد: بروت، ط: 1، 1981م(، ص: ]44[.
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تك�ون الطاوية قد انطلقت من فكرة أن الط�او هو الذي ينظم الوجود واحلياة«)1(، 
وأن حتقيق السالم والرضا للبرشية لن يتحقق إال بالتوحد مع )الطاو()2(.

مؤسسهـا)3(:

ويدعى )الو تس�و(، وهو من أبرز املفكرين يف الصني، حيث أس�س الفلسفة  
)الطاوي�ة( بعد تأث�ره بالظروف الصعبة التي مرت هب�ا املجتمعات الصينية، وتقوم 
فلس�فة )الو تس�و( عى االعتق�اد بأن اخلالص من األمل يكم����ن يف االنغالق عى 
ال�ذات، وعدم املش�اركة يف احلياة االجتامعية، وال بد هلذه ال�ذات كي حُتقق الراحة 
واخلالص أن تتجرد من الرغبات وامللذات، وأن تعيش احلياة بش�كل طبيعي بعيًدا 
عها العقل، والت�ي تؤدي إىل اهل�الك، ومن هنا  ع�ن األنظم�ة والضوابط الت�ي يرشِّ

يمكن للذات أن تصل إىل )الطاو( وَتتَِّحَد معه لتحقق الراحة واخلالص.

أبرز المعتقـدات :

ف بأن�ه »اجلوهر أو املبدأ الش�امل ال�ذي كان وراء انبثاق  ) أ ( )الطـــاو(: ُيع�رَّ
الك�ون والوجود ...كم���ا أنه الطريق املوصل إىل اهلناء والس�كينة وإصالح أمور 
اإلنسان واملجتمع«)4(، و)الط�او( ال يمكن وصفه عند )الو تسو( فهو مطلق جمرد 

من السامت واخلصائص، وليس له اسم، كام أنه بال بداية وال هناية)5(.

)1( »الفلسفة والفكر السيايس يف الصني القديمة«، ص: ]67[.
)2( انظر: »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]366 [. »الفكر الرشقي القديم وبدايات التأمل الفلسفي«، 

ص: ]253[.
 )3( انظ�ر: »الفلس�فة والفكر الس�يايس يف الص�ني القديم�ة«، ص: ]69[. »الفكر الرشق�ي القديم«، 

ص: )357 - 358(.
)4( »الفلسفة والفكر السيايس يف الصني القديمة«، ص: ]76[. 

)5( انظ�ر: »الفلس�فة والفكر الس�يايس يف الص�ني القديم�ة«، ص: ]78[. »الفكر الرشق�ي القديم«، 
=
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)ب( الــــ )تـــي(: وتعني »الفضيل�ة«)1( وهي: »جتيل التاو يف اإلنس�ان واملتولدة 
من�ه«)2(، وي�رى )الو تس�و( بأن عى اإلنس�ان أن يتب�ع ال�)يت( عر التقي�د بقوانني 
)الط�او( والتخيل ع�ن كافة القوان�ني واآلداب األخالقي�ة، والعودة باإلنس�ان إىل 

الفطرة والبساطة)3(.

ولك�ي حيقق اإلنس�ان الراح�ة والس�عادة يف هذه احلي�اة - بناء عى الفلس�فة 
الطاوي�ة-  فإن عليه االستس�الم ل�)الط�او( عن طريق االنصي�اع لقوانني الطبيعة، 
وعدم فرض املزيد من الضوابط األخالقية والقوانني السياسية؛ ألن ذلك من شأنه 
زي�ادة املعان�اة واألمل، ك�ام أن عى امل�رء أن يتبع ال��)يت( التي ترش�ده إىل التخيل عن 
الرغبات حتى يس�تطيع )الطاو( أن يلج إىل نفسه ويتحد معها، وبذلك يمكن للرش 

واألمل أن يزوال عن حياة البرش)4(. 

ومن أجل التوحد مع )الطاو( يمر )الطاوي( بعدد من املراحل العملية وهي 
كالتايل)5(: 

 اخللوة مع النفس، وقطع الصلة بالعامل املادي.

ص: )362 - 364(.
)1( »الفلسفة والفكر السيايس يف الصني القديمة«، ص: ]80[.

)2( املرجع السابق، ص: ]76[.
)3( انظر: املرجع السابق، ص: ]85[.

)4( انظ�ر: »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]366 [. »الفلس�فة و الفكر الس�يايس يف الصني القديمة«، 
ص: )86 - 87(.

)5( انظ�ر: »امللل والنحل«، أبو الفتح حممد الشهرس�تاين، حتقيق: حممد كيالين، )دار املعرفة: بروت، 
ط: 3، 1993م( ص: )27 - 28(.

=



147 االحتساب على منكرات الطب البديل

 ت�رك كل م�ا من ش�أنه احليلولة دون الوص�ول إىل احلقائ�ق املجردة، حيث 
يتجرد اإلنسان من املاديات حتى يصر روًحا خالصة.

 بلوغ مرحلة اإلرشاق، حيث يدرك الفرد احلقائق مبارشة دون وسيط.

 بل�وغ مرحلة االحت�اد بني النفس و)الطاو(، بحي�ث يفنى أحدمها يف اآلخر 
ويصران شيًئا واحًدا. 

وبذلك يتبني أن )الطاوية( تتبنى مذهب احللول واالحتاد الذي يذهب إىل أن 
اخلالق حال يف مجيع املوجودات)1(.

2- مبدأ الـ )ين - يانغ()2(:

قام )الو تس�و( بدمج مبدأ )ين - يان�غ( ذي األصول الصينية القديمة ضمن 
)الطاوية(؛ حيث اعتر أن أساس الوجود هو )الطاو( ومنه نتج )ين - يانغ(، فزعم 
بأن كل ما يف الوجود هو نتيجة لتفاعل املتضادين املوجب )يانغ( مع السالب )ين( 
وه�ذا التفاعل يكون ع�ر القانون الطبيع��ي )الطاو( ففرس اس�تمرار عجلة احلياة 
بالتفاع�ل األبدي بني املتضادين )ين - يانغ( وارتباطهام بأس�اس نش�أة هذا الكون 

)الطاو( – حسب زعمه-)3(.

  

)1( انظر: املرجع السابق، ص: ]27[.
)2( سبق التعريف به، ص: ]40[.

)3( انظر: »الفلسفة و الفكر السيايس يف الصني القديمة«، ص: )88 - 89(.
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التدليك

ويع�د التدليك من أبرز أن�واع العالج بالطب البديل، والذي يامرس بش�كل 

واض�ح ومن�ذ زم�ن بعيد، وه�و لغ�ة: مأخوذ م�ن َدَل�َك، ودْلك ال�يشء أي عركه 
ومرسه)1(، ومنه تدليك اجلسد للتمريض والتنشيط)2(.

اصطالًحا: »تش�كيلة واس�عة من األس�اليب والط�رق للتعام�ل اليدوي مع 
العضالت واألربطة واألوتار واألنسجة الرخوة األخرى«)3(.

أنواع التدليك: 

) أ ( التدليـــك الســـويدي)4(: يع�د ه�ذا النوع م�ن التدليك هو األش�هر من 
ب�ني أنواع التدليك، وتنس�ب نش�أته إىل )بر هنرك( الذي اس�تعمل ه�ذا النوع من 
العالج بعد إصابته بالتهاب بأحد مفاصل كتفيه، وروج له بعد ذلك، أما األساليب 
األساس�ية التي تس�تخدم اليوم يف التدلي�ك فقد ابتكرها املعال�ج اهلولندي )يوهان 

جورج(.

)1( انظر: »لسان العرب«، )426/10(.

)2( انظر: »املعجم الوسيط« )610/1(.
)3( »موس�وعة الطب احلديث الطب التقليدي والبديل«، مركز ديوك للطب التكاميل، تقديم: ديفيد 

سرفان، )مكتبة جرير: الرياض، ط: 1، 2010م( ص: ]486[.
)4( انظ�ر: »الش�فاء بالتدلي�ك ال�ذايت«، كريس�تني كاوف�ري، ترمجة: م�راي م�كاري، )أكاديميا انرت 

ناشيونال: بروت، ب.ط، 2008م( ص: )12 - 13(.
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التداوي بالتدليك السويدي:

يعتمد التدليك – الس�ويدي - عى عدد من األس�اليب والتي ُيعتقد بأن لكل 
واحد منها تأثًرا عالجًيا خمتلًفا وهي كام ييل: 

التدليك اللطيف: يعر به عن احلركة اإلنزالقية البسيطة عى اجللد.

التعجني: يعر به عن يل العضلة أو عرصها.

االحتـــكاك: ويعد أكثر ش�دة من األس�اليب الس�ابقة ويس�تخدم للغوص يف 
عمق العضلة.

ومن النتائج الصحية املنسوبة إىل التدليك السويدي:

 تسكني األمل.

 معاجلة إجهاد العضالت.

)ب( التدليك الشـــرقي: يعد التدليك أحد أقدم أنواع العالج عند الش�عوب 
اآلس�يوية مثل )الصني واليابان(، ويعتمد العالج بالتدليك عى املعتقدات الرشقية 
يف تفس�ر امل�رض والصحة، حيث يعمل التدليك ع�ى إزالة العقبات التي تعرتض 
تدفق الطاقة داخل مس�اراهتا مما يؤدي إىل حتس�ن وظائف أعضاء اجلس�م، وختتلف 
نق�اط التدلي�ك باخت�الف مواض�ع األمل؛ وذلك الرتب�اط كل عضو بمس�ار طاقي 

خمتلف عن اآلخر)1(.

 )1( انظ�ر: »التدلي�ك الذايت«، جاكلني يونغ، ترمجة: الدار العربية للعلوم: بروت، ط: 1، 1413ه� ، 
ص: )12-11(.
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التداوي بالتدليك الشرقي:

يعتمد التدليك الرشقي عى عدد من األساليب والطرق التي هتدف إىل معاجلة 
األمراض عن طريق تنشيط تدفق وجريان الطاقة يف جسم اإلنسان، ومن أبرز تلك 

األساليب ما ييل:

 تدليـــك املنعكســـات: ويس�مى )رد الفع�ل املنعك�س(، ويق�وم ه�ذا النوع 
م�ن التدلي�ك ع�ى االعتق�اد بارتب�اط كل عض�و يف جس�م اإلنس�ان بنق�اط حمددة 
يف اليدي�ن والقدم�ني، والضغ�ط ع�ى تل�ك النق�اط بدقة يس�اهم يف تدف�ق الطاقة 
 إىل العض�و املص�اب، وبالت�ايل التخل�ص م�ن أي أمل أو توتر يف أي ج�زء من أجزاء 

اجلسم)1(.

 الضغط: ويكون بأطراف األصابع، أو باألظافر، أو بالكف.

 الفـــرك: بباطن الك�ف، ويكون بقبض اليد وبس�طها، أو بال�دوران حول 
املنطقة املراد عالجها. 

 القرص: ويكون بضغط خفيف بني اإلهبام والسبابة)2(.

 التدليك العطري: تس�تعمل خالله بعض الزيوت العطرية التي يعتقد أن 
هلا مفعواًل مهدًئا، وأخرى قد يكون هلا مفعول منشط)3(.

 )1( انظ�ر: »الت�داوي بتدلي�ك الق�دم«، ميلدر كارت�ر- تامي ويل�ر، )ترمجة: مكتبة جري�ر: الرياض، 
ط: 1، 2008م( ص: ]9[. »الشفاء بالتدليك الذايت«، ص: )20 - 21(.

)2( انظر: »التدليك الذايت«، ص: )17 - 21(. 
)3( انظر: »الشفاء بالتدليك الذايت«، ص: ]68[.
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باإلضافة إىل أساليب التدليك السابقة قد يلجأ املدلك إىل استخدام الصفائح 
أو الكرات املعدنية)1(. 

ومن النتائج الصحية املنسوبة إىل التدليك الشرقي ما يلي)2(:

1- تسكني اآلالم بشكل عام.

2- عالج األرق والقلق واضطراب النوم.

3- عالج آالم املفاصل.

4- عالج الصداع.

5- مشاكل التنفس.

ويف املقاب�ل ف�إن عدم اإلمل�ام بطرق التدليك، وما هو املناس�ب م�ع كل حالة 
مرضية قد يؤدي إىل مشاكل صحية)3(.

إن مما يؤخذ عى التدليك بعمومه ما يتطلبه من كشف وملس للعورات – دون 
حاج�ة ملح�ة - وما يرتتب عى ذلك من منكرات ال ختف�ى)4(، كام يؤخذ عى أحد 

نوعيه االعتامد عى معتقدات إحلادية.

)1( انظر: »الطب البديل« )الطب الطبيعي(، ص: ]85[.
 )2( انظ�ر: »الش�فاء بالتدلي�ك ال�ذايت«، ص: )24 - 75 (. »الط�ب البدي�ل« )الط�ب الطبيع�ي(، 

ص: ]84[.
)3( انظر: »الطب البديل« )الطب الطبيعي(، ص: ]84[.

)4( قام�ت اجله�ات املس�ؤولة يف اململكة العربية الس�عودية بإغ�الق عدد من املح�الت واملراكز التي 
 مت�ارس نش�اط التدلي�ك وذلك الرتكاهبا جت�اوزات صحي�ة وأخالقية، انظر: صحيف�ة الرياض، 

ع )15538(، 4-2-1432ه�.
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ومم�ا س�بق يتضح بأن أب�رز أنواع الطب البدي�ل التي تلقى رواًج�ا يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية هي كالتايل: )الرقي��ة - احلجامة - الريك��ي - اإلبر الصينية - 

اليوغ�ا - التأمل التجاوزي - التدلي�ك – األعشاب(.

وبعد هذا العرض لتلك األنواع من العالج، نحاول الوقوف الحًقا عى أبرز 
املنكرات التي قد تقع أثناء ممارسة وتطبيق تلك األنواع من العالج.

 

  



 5
موضوعات االحتساب على
منكرات الطب البديل 

وحيتوي على:

املطلب األول: املوضوعات العقدية.

املطلب الثاني: املوضوعات األخالقية.
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الموضوعات العقدية

تتنوع املنكرات املرتبطة باملامرسات الطبية البديلة، فمنها ما يتعلق بال�ُمعالِج، 
ومنه�ا م�ا يتعلق باملت�داوي، ومنها ماه�و مرتبط بالع�الج. ويمك�ن تصنيف تلك 

املنكرات حتت موضوعني رئيسني مها املوضوعات العقدية واألخالقية. 

إن ارتباط بعض أنواع العالج بمعتقدات بعض الشعوب الوثنية واإلحلادية، 
باإلضافة إىل اجلهل بأحكام وضوابط التداوي أسهم يف انتشار عدٍد من املخالفات 
العقدي�ة التي تؤخ�ذ عى بعض التطبيق�ات العالجية والقائم�ني عليها، ومن تلك 

املخالفات ما ييل: 

 الرشك باهلل.

 اتباع الفلسفات الوثنية.

 البدع.

 التشبه بالكفار.

وفي�ام ي�يل توضيح لتلك املخالف�ات، واملامرس�ات الطبية البديل�ة املرتبطة هبا 
وذلك من خالل النصوص الرشعية، وأقوال أهل العلم.

الشرك باهلل:

ا - أي مث�اًل - يف عبادته أو حمبت�ه أو خوفه أو  والشـــرك هـــو: »أن جَيع�ل هلل ندًّ
 :c رجائ�ه أو إنابت�ه. فهذا ه�و الرشك الذي ال يغفره اهلل إال بالتوبة منه«)1(، قال

)1( »جمموع الفتاوى«، ابن تيمية، )91/1(.
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]ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ[

]6: 48[. وجع��ل D اإلرشاك ب�ه حائ�اًل دون لقائه، فق�ال n: ] يت  جث  مث    

ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  [ ]Y: 110[. وم�ن ص�ور الرشك التي 

تؤخذ عى بعض أنواع العالج ما ييل:

 االستعانة واالستغاثة بغر اهلل.

 اختاذ أسباب مل تثبت رشًعا وال كوًنا.

 السحر والكهانة.

االستعانة واالستغاثة بغير اهلل:

االســـتعانـة: »طلب العون«)1(، واالس�تغاثة: »طلب الغوث وهو اإلنقاذ من 
الشدة واهلالك«)2(.

 c وتعني: »االعتامد عى اهلل ،c واالستعانة عبادة يتوجه هبا املسلم إىل اهلل
يف جل�ب املناف�ع ودف�ع املض�ار، مع الثقة به يف حتصيل ذلك«)3(، ومن أدلته�ا قوله 
n: ] ٿ  ٿ  ٿ  ٿ[ ]0: 5[، وق�ال O يف احلدي�ث 
الذي رواه ابن عباس J: »وإذا استعنت فاستعن باهلل«)4(، ففي هذا احلديث 

)1( »رشح ثالث�ة األص�ول«، حمم�د العثيمني، إع�داد: نارص الس�ليامن، )دار الثري�ا: الرياض، ط:2، 
1426ه�(، ص: ]62[.

)2( املرجع السابق، ص: ]65[.
)3( »تيسر الكريم الرمحن يف تفسر كالم املنان«، ص: ]39[.

)4( أخرج�ه الرتمذي، كتاب »صفة القيامة والرقائق والورع«، باب )59(، )2516(، ص: ]567[. 
احلديث صححه األلباين. انظر: »صحيح سنن الرتمذي«، )609/2(.
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»حرص االستعانة باهلل وحده دون غره من اخللق...، فإذا استعان أحد بغر اهلل فهو 
مرشك الرشك األكر«)1(.

ولالستعانة بغري اهلل نوعان)2(:
اســـتعانة حمرمة: وهي االس�تعانة الت�ي ال ترصف إال هلل كال�واردة يف قول 
c: ]ٿ  ٿ  ٿ  ٿ[، أو االستعانة باألموات، أو االستعانة باملخلوق 
عى أمر ال يقدر عليه إال اهلل c، »واالس�تعانة بغر اهلل يف ش�فاء مريض أو إنزال 
غي�ث أو إطال�ة عم�ر، وأمثال هذا مما هو م�ن اختصاص اهلل c ن�وع من الرشك 
األكر الذي خُيرج من فعله من ملة اإلسالم، وكذا االستعانة باألموات أو الغائبني 
ع�ن نظر من اس�تعان هبم من مالئكة أو جن أو إن�س يف جلب نفع أو دفع رض نوع 
م�ن ال�رشك األكر الذي ال يغفر اهلل إال ملن تاب منه؛ ألن هذا النوع من االس�تعانة 

قربة وعبادة«)3(.

اســـتعانة مباحـــة: وهي االس�تعانة باملخلوق ع�ى أمر مباح في�ام يقدر عليه، 
»كاالس�تعانة بالطبي�ب يف ع�الج مريض وبغره، وإطعام جائع وس�قي عطش�ان، 
وإعط�اء غن�ي مااًل لفق�ر، وأمثال ذلك فليس ب�رشك، بل هو من تع�اون اخللق يف 
املعاش وحتصيل وسائل احلياة، وهكذا لو استعان باألحياء الغائبني بالطرق احلسية؛ 

كالكتابة، واإلبراق، واملكاملة اهلاتفية ونحو ذلك«)4(.

 )1( »حاش�ية األصول الثالثة«، عبد الرمحن حممد احلنبيل، )دار الزاحم: الرياض، ط: 2، 1423ه�(، 
ص: ]66[.

)2( انظر: »رشح ثالثة األصول«، ابن عثيمني، ص: )62 - 63(.
)3( »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )172/1(.

)4( املرجع السابق، )173/1(.
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واالس�تغاثة عب�ادة يتوجه هب�ا العب�د إىل اهلل، ق�ال c:  ] ٱ  ٻ  ٻ  
.]9 :E[ ]ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ

واالستغاثة بغري اهلل تكون إما)1(:

حمرمـــة: وهي االس�تغاثة باألموات، أو بمخلوق غ�ر قادر فهذا رشك، قال 
]ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې     :c

.]62 :p[ ]ېې  ې  ى  ى

 مباحة: وهي االستغاثة بحي قادر عى اإلغاثة، ودليله قوله c: ] ڦ  
.]15 :r[ ]ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ

 ومن أمثلة االســـتعانة واالســـتغاثة الـمحرمة يف بعض أنواع الطب البديل 
ما يلي)2(:

االســـتعانة بالطاقة: تعد الطاقة العنرص الرئي�س يف طرق العالج والتداوي 

الرشقي�ة، »وهلا أمهية كرى يف العقائد والفلس�فات التي بني�ت عليها، ولذلك فإنه 
يع�ول عليها يف احلاجات والنوائب، ومن ثم تكون االس�تعانة هبا أمًرا متوقعا«)3(، 
واالس�تعانة بالطاقة عن�د بدء العالج ب� )الريكي( يعد من األمور األساس�ية حيث 
يطلب املعالج من الطاقة احلضور واملس�اعدة)4(، ويعتقد أصحاب هذه الفلسفة أن 

)1( انظر: »رشح ثالثة األصول«، ابن عثيمني، ص: ]66[.
)2( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: )392 - 395(.

)3( املرجع السابق، ص: ]392[.
)4( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، )51، 56(.
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الطاقة »ختدم كوسيط لترسيع معدل الشفاء الطبيعي«)1(، كام يزعمون أن بإمكاهنم 
االعتامد عليها يف أي وقت)2(. 

لق�د س�بق احلديث ع�ن ماهية الطاقة، حي�ث اتضح أهنا أم�ر مطلق ال يمكن 
إدراكه أو وصفه، فكيف يستعان هبا عى العالج والتداوي!؟ وهذا رشك، إذ كيف 

يستعان بام ال ُيدَرك يف أمر ال يقدر عليه إال اهلل!؟

االســـتعانة باألوثـــان، واألرواح: تظه�ر االس�تعانة باألوث�ان يف بع�ض أنواع 
الع�الج الرشقية مث�ل )اليوغا)3(- الريك�ي)4(- التأمل التج�اوزي)5(( حيث ُيردد 
خالهل�ا بعض األلف�اظ والتي تس�مى )مانرتات( وه�ي يف أغلبها أس�امء آلهلة عند 
بع�ض األديان الوثني�ة، ومما يلحظ أن بعض التعلي�امت املوجهة للمعاجلني بالطاقة 
ت�ويص بعدم اجله�ر باأللفاظ الرشكية أمام املري�ض، وأن يكتفي املعالج بذكرها يف 

نفسه!!)6(.

وتظهر االس�تعانة ب�األرواح عند بعض من يعاجل�ون ب�)الريكي( ويقصد هبا: 
»اس�تدعاء أرواح األم�وات للتع�رف عى حقيقة امل�رض الذي يعاين من�ه املريض، 
والطريق�ة املث�ى يف ُمعاجلت�ه م�ن خالل تطبيق�ات الطاق�ة، فيقوم املعال�ج بمخاطبة 

 

ما يس�مى ب� »الوس�يط« ال�ذي يفرتض أنه روح أحد األم�وات أو ملك من املالئكة 

)1( »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]37[.
)2( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]96[.

)3( انظر: »اليوغا طريق الصحة«، ص: )135- 145(.
)4( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: )180-178(.

)5( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: ]137[.
)6( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: ]54[.
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- عن�د بعضه�م - ليدله عى مكان ال�داء ويعينه عى حتديد املواض�ع التي ينبغي أن 
توجه إليها الطاقة«)1(، وقد ُتبدأ جلس�ة العالج بطلب حضور روح )يوس�وي()2(، 
أو األنبي�اء واملالئك�ة، وعن�د بعضهم يكون اهلل D من مجلة املس�تعان هبم، وختتم 

جلسة العالج بالشكر لكل من حرض اجللسة من )أهل الغيب(، ول�)يوسوي()3(.

وال ش�ك بأن االس�تعانة أو االس�تغاثة باألموات، أو باألحياء غر القادرين 
الذي�ن َيعتقد املس�تغيث ب�أن هلم قوة خفية م�ن الرشك)4(. وما يدعي�ه ه�ؤالء »من 
قدرهت�م عى حتضر أرواح من يش�اؤون من األموات ويكلموهنا ويس�ألوهنا فهذه 
 E ادع�اءات باطل�ة ليس هلا ما يؤيدها من النقل وال م�ن العقل، بل إن اهلل
هو العامل هبذه األرواح واملترصف فيها، وهو القادر عى ردها إىل أجسامها متى شاء 

ذلك، فهو املترصف وحده يف ملكه وخلقه ال ينازعه منازع.

 أم�ا من يدعي غ�ر ذلك فهو يدعي م�ا ليس له به علم، ويك�ذب عى الناس 
فيام يروجه من أخبار األرواح؛ إما لكس��ب مال، أو إلثبات قدرته عى ما ال يقدر 
علي�ه غ�ره، أو للتلبيس عى الناس إلفس�اد الدي�ن والعقي�دة. وم�ا يدعيه ه�ؤالء 
الدجال�ون م�ن حتضر األرواح إن�ام هي أرواح ش�ياط�ني خيدمه�ا بعبادهتا وحتقيق 
مطالبه�ا، وختدم�ه بام يطلب منه�ا كذب�ًا وزوًرا يف انتحاهل�ا أس�امء م�ن يدعونه من 

األموات، كام قال c: ] ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

)1( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]393[.
)2( سبق احلديث عنه، وهو الشخص الذي تنسب إليه نشأة الريكي.

)3( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )49، 51، 53 ،57(.

)4( انظر: »رشح ثالثة األصول«، ابن عثيمني، ص: )63، 66(.
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ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 ...،]113  -  112  :A[  ] ک  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ         ڈ   ڎ   ڎ  
ول�و فرضن�ا أن ه�ؤالء اإلن�س ال يتقرب�ون إىل األرواح التي يس�تحرضوهنا بيشء 
من العبادة فإن ذلك ال يوجب ِحلَّ ذلك وإباحته؛ ألن س�ؤال الشياطني والعرافني 
والكهن�ة واملنجمني ممنوع رشًعا، وتصديقه�م فيام خيرون به أعظم حترياًم وأكر إثاًم 

بل هو من شعب الكفر«)1(.

واالستعانة باألموات واجلن تظهر أيًضا عند بعض من يدعون العالج بالرقية 
الرشعية، وذلك بتالوة أدعية ورقى تتضمن أسامًء جلٍن، أو أموات، أو غرهم. 

وق�د هُن�ي عن الرقي�ة بألفاظ أعجمي�ة، أو ما ال يعرف معناه خش�ية أن يكون 
فيه�ا رشك)2(، فكي�ف إذا عل�م ذل�ك أو غلب عى الظن، قال ش�يخ اإلس�الم ابن 
تيمي�ة V ع�ن الرقى األعجمية: »هي تتضمن أس�امء رجال م�ن اجلن ُيدعون، 
وُيس�تغاث هبم وُيقسم عليهم بمن يعظمونه فتعطيهم الشياطني بسبب ذلك بعض 

األمور، وهذا من جنس السحر والرشك«)3(.

إن ما قد يقع به بعض املعاجلني أو املتداوين من استعانة أو استغاثة باجلن، أو 
األموات، أو املالئكة أو ما يسمى ب� - الطاقة الكونية -، أو االعتامد عى املعالج يف 
 :c طلب الش�فاء؛ هو نوع من الرشك ملا فيه من اس�تعانة واس�تغاثة بغر اهلل قال

)1( »جمم�وع فت�اوى ومق�االت متنوعة«، عبد العزيز بن باز، مجع: حممد الش�ويعر، )مؤسس�ة األمرة 
العنود آل سعود اخلرية: الرياض، ط: 4، 1423ه�(،  )311/3  - 312(. 

)2( انظر: »جمموع الفتاوى«، ابن تيمية، )19/ 61(.
)3( املرجع السابق، )362/1(.
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]ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ[ ]I: 106 - 107[، والدع�اء يف اآلية يش�مل دعاء املس�ألة 
ودعاء العبادة وكل منهام متضمن لآلخر فمن صى يلزم من فعله سؤال اهلل القبول 
والثواب، فيكون دعاء العبادة مس�تلزما لدعاء املسألة ودعاء املسألة متضمنا لدعاء 
العبادة، وقد جاء النهي يف اآلية لرسول اهلل 0 بدعاء غر اهلل وهو صفي اهلل 
وخليله فكيف بغره؟  وتش�مل )ما( يف قوله ]حئ  مئ  ىئ   يئ  جب[ تش�مل العقالء 
كاملالئك�ة واألنبياء والصاحلني وغر العقالء كاألصنام واألحجار واألش�جار)1(، 
ولألسف فإنا نجد يف املقابل أن من يستعني بالطاقة يف عالج ونحوه خياطبها ويطلب 

دخوهلا ويستعني عى ذلك برموز يتخيلها، كام يطلب مباركة املالئكة واألموات. 

وكون االستعانة واالستغاثة من األعامل القلبية فهي ختفى عى كثر من الناس 
من جهة أحكامها ومن جهة وقوع الناس يف خمالفة تلك األحكام، لذلك يتأكد عى 
العلامء واملحتس�بني املبادرة يف بيان أحكامها وحتذير الناس من الوقوع يف ما خيالف 
تل�ك األحكام، والتذكر برضورة االعتامد عى اهلل وااللتجاء إليه وحتري ذلك عند 

التداوي والعالج.

ا وال كونا: اتخاذ أسباب لم تثبت شرعاً

الص�ورة الثاني�ة من صور الرشك والتي قد تتضمنها بعض ممارس�ات العالج 
بالط�ب البدي�ل )الع�الج بأم�ور مل ي�دل عليه�ا ال�رشع أو مل تثبت صحته�ا بطريق 

)1( انظر: »التمهيد لرشح  كتاب التوحيد«، صالح آل الشيخ، ص: ]180[.
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التجرب�ة(، وق�د ضبطت رشيعة اإلس�الم باب األس�باب بام يصون عق�ول الناس 
م�ن التعل�ق باخلرافات واألوهام وحيق�ق كامل العبودية هلل وحدة بع�د أن كان أهل 
اجلاهلية يتعلقون باألحجار واألش�جار ويعول�ون عليها يف حوائجهم، والناس يف 
األس�باب عى أحوال منه�م من ينكرها، ومنهم من يغلو يف إثبات األس�باب حتى 
جيعلوا ما ليس بس�بب سبًبا، ومنهم من يؤمن باألسباب وتأثراهتا لكنهم ال يثبتون 
من األسباب إال ما أثبته اهلل n ورسوله، سواء كان سبًبا رشعيًّا أو كونًيا، وإثبات 
األسباب بالتجربة البد أن يكون ظاهًرا كمن اكتوى بنار فرئ فيخرج بذلك جمرد 
الشعور النفيس كمن يظن االنتفاع بتعليق خيط ونحوه )1(. والدليل  عى كون اختاذ 

أس�باب مل يثب�ت نفعها رشكا ق�ول اهلل D ]ھےےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉېې ې ېى ى 
ائ ائ[ ]E: 38[ »والشاهد من هذه اآلية أن األصنام ال تنفع أصحاهبا 
ال بجلب نفع وال بدفع رض؛ فليست أسباًبا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب 
رشعي وال قدري، فيعتر اختاذه سبًبا إرشاًكا باهلل«)2(وخيتلف نوع الرشك باختالف 
اعتق�اد صاحبه فإن اعتقد أنه س�بٌب مؤثر بنفس�ه دون اهلل فهو مرشك رشك أكر يف 
توحيد الربوبية، وإن اعتقد أنه سبب ولكنه غر مؤثر بنفسه بل بقدرة اهلل كان ذلك 

رشًكا أصغر الختاذه سبًبا مل جيعله اهلل سبًبا.

ومن صور اختاذ أسباب مل تثبت يف ممارسات الطب البديل:
 تعليق التامئم لدفع املرض أو اتقائه كتعليق األس�اور واخلرز والعني س�واء 

)1( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، حممد العثيمني، )164/1- 165(.
)2( »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، )168/1(.



االحتساب على منكرات الطب البديل164

كان ذلك عى اليد أو الصدر أو غرمها وسواء كان عى اإلنسان أو يف املنزل أو عى 
الدابة.

 اقتناء األش�جار أو جمس�امت احليوانات أو األحجار الكريمة أو التختم هبا 
مع االعتقاد بأهنا سبب لدفع مرض أو اتقائه. 

ومن أدلة النهي عن ذلك وكونه من الشرك قوله O، ملن وضع يف 
يده حلقة من صفر »ما هذه؟« قال:من الواهنة. فقال: »أما إنها ال تزيدك إال وهنا 
 :O انبذهـــا عنك؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبًدا«)1(، وقول
»مـــن تعلق متيمة فقد أشـــرك«)2(، قول النبي 0 ألصحابه حينام س�ألوه: 
ْلتحُْم،  »اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط«، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ 0: »قحُ
وَســـى: اْجَعْل َلَنا ِإهَلًا َكَما هَلحُـــْم آهِلًَة َقاَل  َوالَّـــِذي َنْفِســـي ِبَيِده، َكَمـــا َقاَل َقْومحُ محُ

نَّة« )3( وفيه  نًَّة سحُ ْم سحُ َنَن َمْن َكاَن َقْبَلكحُ َّ سحُ َنٌن َلَرَْكبحُ َهلحُوَن، ِإنََّها َلسحُ ْم َقْوٌم َتْ ِإنَّكحُ

بي�ان أن الترك باألش�جار واألحج�ار، والعكوف عليها، والتعل�ق هبا، من الرشك 
الذي وقع يف هذه األمة، وأن من وقع فيه فهو تابع لطريق اليهود والنصارى، تارك 

لطريق النبي 0)4(.

)1( أخرجه اإلمام أمحد يف مس�نده، )17422(، )637/28(. علق عليه األرنؤوط: حديث حس�ن، 
ويف إسناده ضعف.

)2( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، )20000(، )33 / 204(. علق عليه األرنؤوط: إسناده قوي.
)3( أخرج�ه اإلم�ام الرتمذي يف س�ننه، أبواب »الفتن«، باب »ما جاء لرتكبن س�نن م�ن كان قبلكم«، 

)2180(، )475/4(، وقال األلباين: حسن صحيح.
)4( انظر: »فتح املجيد رشح كتاب التوحيد«، عبد الرمحن بن حسن بن عبد الوهاب، ص: ]139[.
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السحر والكهانة: 

الص�ورة الثالثة من صور الرشك والتي تؤخذ عى بعض أنواع العالج بالطب 
البديل )السحر والكهانة( وفيام ييل توضيح ذلك:

الســـحـر: لغـة: ما خفي س�ببه)1(، وهو عمل يتقرب فيه إىل الشيطان)2(، وهو 
عبارة عن »عقد وقراءات ونفثات يتوصل هبا الس�احر إىل اإلرضار باملس�حور«)3( 
و»عمل السحر حرام وهو من الكبائر باإلمجاع«)4(، دل عى ذلك قوله 0: 
)»اجتنبوا الســـبع املوبقات«. قالوا: يا رس�ول اهلل، وما هن؟ قال: »الشـــرك باهلل، 
 :c والســـحر...«()5(، »والسحر كف�ر؛ ألن�ه ال يتوصل إليه إال بالكفر، كام ق�ال
] ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ[ ]2: 102[)6(«، ويلجأ السحرة 

إىل التس�رت بس�تار الطب، ويدعون القدرة عى عالج الكثر من األمراض الش�ائعة 
واملستعصية من أجل كسب ثقة من أهنكهم املرض فلم يستطيعوا التفريق بني الطبيب 

)1( انظر: »التوقيف عى مهامت التعاريف«، ص: ]399[.
)2( انظر: »لسان العرب«، )348/4(.

)3( »رشح ري�اض الصاحل�ني«، اب�ن عثيم�ني، )املكتب�ة العرصي�ة: ب�روت، 1430ه��(، ب.ط، 
.)357/4(

)4( »املنهاج رشح صحيح مسلم«، )176/14(.
)5( أخرج�ه البخاري، كتاب »الوصايا«، باب »قول اهلل c: ]ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک[ ]6: 10[، )2766(، ص: ]494[. وأخرج�ه 

مسلم، كتاب »اإليامن«، باب »بيان الكبائر وأكرها«، )145(، ص: ]54[.
)6( »جمموع فتاوى بن باز«، )119/2(.
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ومن يدعي الطب)1(، »وال جيوز للمس�لم أن خيضع مل�ا يزعمونه عالًجا كنمنمتهم 
بالطالسم، أو صب الرصاص ونحو ذلك من اخلرافات التي يعملوهنا«)2(.  

الكهانة:

والكاه�ن هو »ال�ذي يتعاطى اخلر عن الكائنات يف مس�تقبل الزمان ويدعي 
معرف�ة األرسار«.)3( والكهنة »كفار؛ لزعمهم أهنم ش�اركوا اهلل يف صفة من صفاته 

اخلاص�ة ب�ه وهي عل�م الغي�ب، ولتكذيبه�م بقول�ه c: ]ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  
ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ]ەئ   وبقول�ه:   ...،]65  :p[ ڦ[  ڦ    ڦ   ڤ  

ۆئ[ ]A: 59[، وم�ن أت�اه وصدق�ه بام يقول م�ن الكهانة فهو كاف�ر أيًضا؛ وذلك 
مل�ا ورد عن�ه 0 أنه قال: »من أتى عراًفـــا)4( أو كاهًنا فصدقه فيما يقول 
فقـــد كفـــر مبـــا أنزل علـــى حممـــد 0«)5(، وقول�ه 0: »من أتى 
عراًفا فســـأله عن شـــيء مل تقبل له صـــالة أربعني ليلـــة«)6(«،)7( وبناء عى ذلك 

 

)1( وتع�د س�احة الطب الش�عبي يف اململك�ة العربية الس�عودية مالًذا للس�حرة حي�ث تلقي اجلهات 
املختص�ة ب�ني فرتة وأخ�رى القبض عى بع�ض منهم. انظ�ر: صحيفة الري�اض، ع: )13639(، 

1426/9/24ه�. وع: )13775(، 1427/2/12ه�.
)2( »جمموع فتاوى ابن باز«، )275/3 - 276(.

)3( »النهاية يف غريب احلديث واألثر«، )214/4(.
)4( العـــرًّاف هـــو: الذي يدع�ي معرفة األمور عن طريق اس�تدالله بكالم من يس�أله أو فعله أو حاله، 

انظر: »النهاية يف غريب احلديث واألثر«، )399/4(. »لسان العرب«، )362/13(.
)5( أخرج�ه احلاك�م يف »املس�تدرك عى الصحيحني«، حمم�د بن عبد اهلل احلاكم النيس�ابوري، حتقيق: 
مقب�ل الوادع�ي، كت�اب »اإلي�امن«، )15(، )47/1(، )دار احلرمني: م�رص، ط: 1، 1417ه�(، 

وقال احلاكم صحيح عى رشطهام مجيعا ووافقه الذهبي.
)6( أخرجه مسلم، كتاب »السالم«، باب »حتريم الكهانة و إتيان الكهان«، )2231(، ص: ]1062[.

)7( »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )582-581/1(.
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»ال جيوز للمريض أن يذهب إىل الكهنة الذين يدعون معرفة املغيبات ليعرف منهم 
مرض�ه، كام ال جيوز ل�ه أن يصدقهم فيام خيرونه به فإهنم يتكلم�ون رمًجا بالغيب أو 
يستحرضون اجلن ليستعينوا هبم عى ما يريدون، وهؤالء حكمهم الكفر والضالل 

إذا ادعوا علم الغيب«)1(.

ومن صور الكهانة يف بعض أنواع الطب البديل ما يلي:
فحـــص اهلالة)2(: يدع�ي بعض املعاجل�ني ببعض تطبيقات الع�الج الرشقية 
الق�درة ع�ى التنبؤ بوقوع املرض قبل ظهوره، أو ظهور أي من أعراضه، وذلك من 
خالل تفحص هاالت اإلنسان، ويعتر املعاجلون بالطاقة أن اهلالة هي نقطة الوصل 

بني اجلسم املادي والطاقة الكونية.

وم�ا يذكره من يعال�ج بالطاقة من إمكاني�ة رؤية اهلالة من قب�ل املختصني هبا 
والذي�ن يدع�ون امتالك قدرات خارق�ة ال يعدو كونه نوًعا م�ن التكهن والتضليل 
املبني عى معتقدات فلسفية، وقد جلأ بعض أنصار العالج بالطاقة إىل إثبات وجود 
اهلال�ة عن طريق ادعاء وجود جهاز يس�مى )كر ليان( يمكنه تصوير اهلالة املحيطة 
بالكائنات احلية)3()4(، ولو س�لمنا جداًل بصحة هذا االكتش�اف فإنَّ عدم قبولنا له 

)1( »جمموع فتاوى ابن باز«، )274/3 - 275(.
)2( سبق التعريف باهلالة واحلديث عنها، ص: ]43[.

)3( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )6، 22(.
)4( ما س�بق ذكره يثر التس�اؤل حول س�بب قدرة بعض األش�خاص عى رؤية اهلالة بينام ال يس�تطيع 
غرهم ذلك!!، كام أن ادعاء القدرة عى التقاط صور للهالة ال يعدو كونه نوًعا من اخلداع، والذي 
ينبغ�ي أن يتعامل معه بأقىص درجات التش�كيك، وبناء عى ع�دم وجود إثبات علمي عى وجود 

اهلالة فال يمكن االعتامد عليها يف التشخيص الطبي. انظر مقالة يف جملة:
=
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كمس�لمني ال يقت�رص عى عدم ثبوته علمًيا فقط، ب�ل عى ما يرتبط به من معتقدات 
إحلادية فاسدة)1(. 

ادعـــاء معرفة بعـــض األمور الغيبية، حيث يقوم  بع�ض من يدعي الع�الج 
الش�ع�بي، أو الع�الج بالرقي�ة بخراف�ات يدعون م�ن خالهلا معرف�ة بعض األمور 
الغيبية ملبس�ني عى املرىض ومس�تغلني ضعفهم وحاجتهم للعالج، فيقوم امُلعالِج 
ببع�ض اخلراف�ات التي يزعم من خالهلا معرفته باألم�ور الغيبة مثل )قراءة الكف، 
والنظر يف الفنجان، أو اخلط بالرمل( إىل غر ذلك من املعتقدات الباطلة، واملخالفة 
للنص�وص الدال�ة ع�ى النهي عن التكه�ن والرج�م بالغيب والتي كث�را ما ترتبط 
باألمراض س�واء يف الكش�ف عنها أو حماولة عالجها وقد تتطور وتتغر مس�مياهتا 

وأشكاهلا مع اختالف األزمان. 

وتعاين اململكة العربية الس�عودية من ظهور عدد من الكهنة الذين يس�تغلون 
املرىض بش�تى الطرق والوس�ائل مدعني قدرهتم عى العالج)2(، وهذا يتطلب من 

 Aura photography: A candid shot-Skeptical Inquirer Magazine,
 number:

(75)، 20-11- 2007 .
     وانظر: 

 Anomalistic psychology:A study of magical thinking، warren H. Jones
.leonard Zusne

 (lawrence Erlbaum Associates:Hillsdale،2nd ed، 1989) 82 .
)1( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: )167، 175(.

-5-28  ،)14943( ع:  15-9-1430ه��.و   ،)15048( ع:  الري�اض،  صحيف�ة  انظ�ر:   )2(
1430ه�.

=
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�ان، واس�تخدام األدوات  املحتس�ب العم�ل بجهد لكش�ف حيل الس�حرة والكهَّ
املناسبة لإلنكار عليهم وتعريف املجتمع بخطورة أفعاهلم عى عقيدة املسلم.

)اتباع الفلسفات الوثنية(:

ارتبطت العديد من أنواع العالج والتداوي القادمة من حضارات رشق آسيا 
بمعتقدات فلس�فية عن الكون واحلياة، والتي تعتم�د يف جمملها عى اإلحلاد، وهو: 

 .)1(»E مذهب فلسفي يقوم عى عدمية أساسها إنكار وجود اهلل اخلالق«

وقد جاءت النصوص بالوعيد عى من أحلد يف آيات اهلل، قال c: ] ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  
ڌ  ڎ[ ]I: 40[، وتنقسم آيات اهلل إىل آيات كونية، وآيات رشعية، واإلحلاد 

يف اآليات الكونية عى ثالثة أنواع)2(: 

 اعتقاد أن أحًدا سوى اهلل منفرد هبا أو ببعضها.

 اعتقاد أن أحًدا مشارك هلل فيها.

 اعتقاد أن هلل فيها معينًا يف إجيادها وخلقها وتدبرها.

وقد قال اهلل D يف وعيد من أحلد بأسامئه: ] ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  
چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ[ ]C: 180[، ومن اإلحلاد يف أسامء 

اهلل »أن يثبت هلل أسامء مل يسم اهلل هبا نفسه؛ كقول الفالسفة يف اهلل: إنه علة فاعلة يف 

 )1( »املوس�وعة املي�رسة يف األدي�ان واملذاهب املع�ارصة«، )803/2(. و انظر: »املعجم الفلس�في«، 
ص: ]20[.

)2( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني، )321-320/2(.
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هذا الكون تفعل، وهذا الكون معلول هلا، وليس هناك إله، وبعضهم يسميه العقل 
الفعال، فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال«)1( وهذا ينطبق متاًما عى ما يدعيه 
أصحاب الطرق العالجية املنتمية لفلسفات إحلادية ووثنية، حيث يدعي مهارييش 
مؤسس )التأمل التجاوزي( بأن القانون الطبيعي هو اهلل وهو املسر لنظام الكون)2(، 
كام يعد )الت�او( عند الطاويني، وال�)برامهان( عند اهلندوس، املصدر األول للكون 
واحلي�اة، ومنهام انبثقت كل الكائنات،)3( وبناء عى تلك املعتقدات اعتر القائمون 
ع�ى تلك الفلس�فات أن الش�فاء من األم�راض ال يتحقق إال بعد ممارس�ة عدد من 
الوسائل العالجية التي تعزز ذلك اإليامن وتقويه، وقد سبق التعريف ببعض أنواع 
العالج التي تعتمد عى تلك املعتقدات منها: العالج ب�)الريكي، واليوغا، والتأمل 

التجاوزي، واإلبر الصينية يف أحد نوعيه)4((. 

ومـــن أبـــرز املعتقدات الفلســـفية اإلحلاديـــة املرتبطة ببعض أنـــواع العالج 
الشرقية ما يلي:

) أ ( وحدة الوجود)5(: مرَّ احلديث يف املبحث السابق عن املعتقدات التي تعتمد 
عليها أنواع العالج الرشقية، وكان االعتقاد بوحدة الوجود هو السمة املشرتكة بني 

)1( »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني، )317/2(.
)2( سبق التفصيل يف التأمل التجاوزي عند احلديث عن أنواع العالج بالطب البديل، ص: ]64[.

)3( س�بق التعريف بمعتقدات اهلندوس�ية والبوذية عند احلديث عن املبادئ التي تقوم عليها تطبيقات 
العالج الرشقية، ص: )71 - 79(.

)4( نعني النوع الذي يعتمد عى املعتقدات الرشقية؛ ألن هناك نوًعا آخر من العالج باإلبر يعتمد عى 
املدرسة الغربية وال يتبنى املعتقدات الرشقية.

)5( سبق التعريف بوحدة الوجود، ص: ]75[.
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تل�ك الديانات والفلس�فات، ولكن احلديث ع�ن تلك الديانات وم�ا حتتوي عليه 
م�ن إحل�اد وكفر رصيح ليس املقص�ود؛ بل ما هيمنا هنا هو ارتب�اط تلك املعتقدات 
الفلس�فية ببع�ض أن�واع الع�الج والت�داوي؛ حي�ث يعد االحت�اد بالك�ون وبالتايل 

االعتقاد بوحدة الوجود هو اهلدف األس�مى ملامرسة اليوغا)1(، ويعتِر زعيم حركة 
التأمل التجاوزي أن عدم االنس�جام مع القانون الطبيعي سبٌب لظهور األمراض، 
واالحتاد معه هو الطريق للش�فاء)2(، كام أن االندماج مع الطاقة الكونية هو اهلدف 
الرئي�س ملامرس�ة الريكي، حيث تعد )الطاقة( التي ُيعتق�د أهنا مصدر الكون؛ جزًءا 
م�ن الطبيعة اإلنس�انية، كام أهنا تتخل�ل كل الوقت والفض�اء)3(. واالعتقاد بوحدة 
الوج�ود م�ن »مذاهب أه�ل الكفر والض�الل«)4(، وقد ُعد من وق�ع فيه ممن ادعى 
اإلس�الم خارًجا عن االثنتني والس�بعني فرق�ة«)5(، وحتى من زعم –من فالس�فة 
ال�رشق– أن�ه يؤمن باإلل�ه فقد جعل الك�ون جزًءا من�ه، وليس اإلله منِش�ًئا له من 
الع�دم. ولذلك فإن التمييز بني اخلالق واملخلوق لي�س وارًدا عند هؤالء مطلًقا كام 

هو احلال عند أهل الوحدة مجيًعا«)6(.

)1( انظر: »اليوغا طريق الصحة والسعادة والشباب«، ص: ]127[.
)2( تصفح: املوقع الرسمي لرامج التأمل التجاوزي:

  www. tm.org /book/chap_6.html. 27-3-2010

)3( انظر: »الريكي للمبتدئني«، ص: ]73[.
)4( »جمموع الفتاوى«، ابن تيمية، )435/2(.

)5( انظر: املرجع السابق، )140/2(.
)6( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]353[.
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)ب( يـــن و يانـــغ: ارتبط�ت أغلب ط�رق العالج الرشقية بفلس�فة )ي�ن يانغ( 
ا عى الس�ؤال اخلاص بأصل الك�ون«)1(، فاعتر )ين- يانغ( جتلًيا  الت�ي جاءت »ردًّ
للمب�دأ األول ال�ذي يع�ر عنه بالطاق�ة الكونية أو )الت�او(، واعتر الك�ون وما فيه 
نتيجة لتضادمها)2(، وبناء عى هذه الفلس�فة ُقس�مت أعضاء جسم اإلنسان إىل )ين 
و يان�غ(، واعتر امل�رض نتيجة الختالل توازهن�ام، والعالج يكون بإع�ادة التوازن 
بينه�ام، وم�ن أنواع العالج التي تعتمد عى هذه الفلس�فة العالج ب� )اإلبر الصينية، 

والريكي(.

لقد وصفت )ين يانغ( »بصفات إهلية حيث ينسب اإلجياد إليها مبارشة، فهي 
)الس�بب األخ�ر( لكل موج�ود، وهي الفاعل بذات�ه ال ُيس�ّرها يف ذلك أي قوى 
خارجي�ة، إال القان�ون العام أو ال�)طاو(«)3(، وال ش�ك بأن االعتقاد بوجود صانع 

ومدبر هلذا الكون غر اهلل، أو معه يعد إحلاًدا يف آيات اهلل الكونية)4(.

إن ارتب�اط بعض أنواع العالج بالطب البديل ببعض املعتقدات والتصورات 
الفلسفية امللحدة عن نش�أة الكون واحلياة؛ حيث يامرس أصحاب تلك الفلسفات 
عدًدا من الطقوس التي تس�هم –حس�ب زعمهم- يف حتسن احلالة الصحية، والتي 
تط�ورت في�ام بعد لتصب�ح برامج وطرًقا عالجي�ة إال أن ارتباطه�ا باملعتقدات التي 
انبثق�ت منه�ا ال يزال لصيًقا رغم نفي من يروج لتل�ك األنواع من العالج من أبناء 

)1( »الفكر الرشقي القديم«، ص: ]324[.
)2( انظر: »املبدأ الفريد للفلسفة والعلم يف الرشق األقىص«، ص: ]32[.

)3( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]121[. بترصف بسيط.
)4( انظر: »القول املفيد عى كتاب التوحيد«، ابن عثيمني، )321-320/2(.
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املس�لمني وحماولة آخرين تصفية تلك األنواع من العالج مما يش�وهبا من انحرافات 
عقدية، مما يؤكد رضورة تنبه املحتسب إىل ما حتمله بعض أنواع الع�الج من ضالل 
ق�د ال يكون ظاه�ًرا لعامة الناس م�ن املتداوين، واملعاجِلني الذين ينس�اقون خلف 

الرامج العالجية التدريبية والدراسية دون النظر يف مضموهنا مع اجلهل بارتباطاهتا 
العقدية وخمالفتها للمعتقد الصحيح.

)البدع(:

تع�د البدع من املخالفات العقدية املأخوذة ع�ى بعض أنوع الع�الج بالط�ب 
البدي��ل، والبدع��ة لغ��ة مأخ�وذة م�ن: ابت�دع ال�يشء أي اخرتعه ع�ى غر مثال 

ساب�ق)1(.

اصطالحـًـــا: »طريقة يف الدي�ن خمرتعة تضاهي الرشعية)2(، ُيقصد بالس�لوك 
عليه�ا ما ُيقصد بالطريقة الرشعية«)3(. وقد حذر نبينا حممد 0 من االبتداع 
يف الدي�ن، دل عى ذلك قوله O: »إياكم وحمدثـات األمور، فإن كل 

حمدثـة بدعة، وكل بدعة ضاللة«)4(، وقال O: »من أحدث يف أمرنا 

)1( انظر: »خمتار الصحاح«، ص: ]73[.
)2( وردت يف نسخة أخرى »الرشيعة« كام ذكر حمقق الكتاب ولعلها هي األصوب.

)3( »االعتص�ام«، إبراهي�م الش�اطبي، حتقي�ق: مش�هور الس�لامن، )مكتب�ة التوحيد: املنام�ة، ط: 1، 
1421ه�(، )43/1(.

)4( أخرج�ه أبو داود، كتاب »الس�نة«، باب »يف ل�زوم الس�نة«، )4607(، ص: ]832[، واللفظ له. 
وابن ماجه، باب »اتباع س�نة اخللفاء الراش�دين«، )42(، ص: ]20[. احلديث صححه األلباين. 

انظر: »صحيح سنن أيب داود«، )117/3(.
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هـــذا مـــا ليس منه فهو رد«)1(، واملراد ب�)حمدثات األمور( »كل ما أحدثه الناس يف 
دين اإلس�الم من البدع يف العقائد والعبادات ونحوها مما مل يأت به كتاب وال س�نة 

ثابتة عن رسول اهلل 0، واختذوه دينًا يعتقدونه، ويتعبدون اهلل به«)2(.

ومن البدع املالحظة على بعض أنواع الطب البديل ما يلي)3(:

) أ ( ادعـــاء القـــدرة على تقيق املعجـــزات)4(: حياول القائم�ون عى الطاقة 
الربط بني الطاقة والقدرة عى القيام باملعجزات ومن بينها )معجزة الش�فاء(، ولقد 
كان�ت نش�أة أحد أنواع العالج بالطاق�ة وهو: )الريكي( مبنية ع�ى حماول�ة حماك�اة 
)5(، كام يدعي أنصار التأمل التجاوزي 

S معج�زة الش�فاء عند نبي اهلل عيسى
أن التأم�ل يقود إىل حتقي�ق املعجزات، فاملعجزة لدهيم ال تعدو كوهنا أحد )القوانني 
الطبيعي�ة( ويمكن ألي إنس�ان احلص�ول عليها متى ما ع�رف الطريق إىل ذلك)6( ، 
وع�ادة م�ا يكون بعد االلتحاق ب�دورات تدريبية، والقيام بجلس�ات تأملية وما قد 

يظهر هل�ؤالء من خوارق العادات ال خيرج عن حالتني:

 )1( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الصل�ح«، ب�اب »إذا اصطلح�وا ع�ى صل�ح ج�ور«، )2697(، 
ص: ]477[. وأخرج�ه مس�لم، كت�اب »األقضية«، ب�اب »نقض األحكام الباطل�ة«، )1718(، 

ص: ]821[.
)2( »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )454/2(.

)3( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]396[.
)4( املعجـــزة: »أم�ر خ�ارق للع�ادة داع إىل اخلر والس�عادة مق�رون بدع�وى النب�وة«. »التعريفات«، 
 ع�يل اجلرج�اين، حتقيق:ابراهي�م األبي�اري، دار الكت�اب الع�ريب: ب�روت، ط: 1، 1405ه��، 

ص: ]282[.
)5( سبق احلديث عن نشأة الريكي، ص: ]52[.

)6( انظر: »الشفاء بالطاقة احليوية«، ص: )143، 163(.
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ا: 1- ما يظنه بعض الناس خارقاً

 مث�ل م�ا يتقن�ه بعض أه�ل االختص�اص كاحل�اذق يف الط�ب أو الفل�ك)1(، 
وما يكون من احليل الطبيعية ويكون متامش�ًيا م�ع القواعد الفيزيائية مثل آلية عمل 

املذياع والساعة)2(. 

ا وهو على نوعين)3(:  ا حقيقياً ما كان خارقاً

 م�ا كان معج�زة وه�ي ما خيت�ص به األنبي�اء، أو كرام�ة)4( وهي م�ا يكون 
للصاحلني. 

 أن يكون اخلارق شيطانًيا: وهو إما أن يكون بعلم الفاعل، وذلك باستعانته 
بالشياطني مثل ما يقوم به السحرة والكهان، أو أن يكون من غر علم الفاعل مثل من 
تلبست هبم الشياطني، فيظهر عليهم من اخلوارق التي ُيظن أهنا من الكرامات وهي 
يف احلقيقة من تلبيس الشياطني، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية V عند حديثه عن 
أصن�اف املرشكني الذين هلم اجته�اد يف العلم والزهد من العرب واهلنود وغرهم: 
إن »ه�ؤالء ليسوا بمؤمنني وال أولياء هلل c، وهؤالء تقرتن هبم الشياطني وتتنزل 

عليهم، فيكاشفون ببعض األمور، وهلم ترصفات خارقة من جنس السحر«)5(.

)1( انظر: »النبوات«، ابن تيمية، املطبعة السلفية: القاهرة، 1386ه� ، ب.ط، ص: ]13[.
)2( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]401[.

)3( انظ�ر: »النب�وات«، اب�ن تيمي�ة، ص: ]5[. »اجلواب الصحي�ح ملن بدل دين املس�يح«، ابن تيمية، 
حتقيق: عيل نارص، دار العاصمة: الرياض، ط: 1، 1414ه� ، )343/2- 344(.

)4( الكرامـــة: ظه�ور أم�ر خ�ارق للعادة من قبل ش�خص صال�ح غر مق�ارن لدعوى النب�وة. انظر: 
»التعريفات«، )235/1(.

)5( »الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان«، ابن تيمية، حتقيق: عبد الرمحن اليحيى، دار طويق: 
=
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وم�ن هنا يتبني بأن ما قد يظه�ر عى بعض الناس من اخلوارق ليس دلياًل عى 
صدق صاحبه وصحة قوله، بل قد يكون من احليل الطبيعية أو الشيطانية التي أراد 

منها صاحبها التلبيس عى الناس وخداعهم.

)ب( ومـــن صـــور البـــدع يف بعض تطبيقـــات العالج بالطـــب البديل، حماولة 
التوفي�ق بني الدين اإلس�المي وبني بعض أنواع العالج الرشقي�ة: ويظهر هذا عند 
بعض املسلمني الذين يعتقدون بجدوى بعض أنواع العالج الرشقية حماولني الربط 
بينها وبني بعض الشعائر اإلسالمية، ومن ذلك الربط بني ممارسة )اليوغا( والصالة، 
وم�ن أمثلة ذلك: ربط بعضهم بني ح�ركات )اليوغا( وأركان الصالة، والقول بأن 

)اليوغا( تصل بني اإلنسان وخالقه كام يف الصالة متاًما)1( - عياًذا باهلل -.

ك�ام ربط بعضهم ب�ني العالج بالطاق�ة والرقية الرشعية، واعت�روا بأن وضع 
الراقي يده عى املريض أثناء القراءة هو إمداد له بالطاقة)2(.

كام تظهر حماولة التوفيق بني الدين اإلسالمي وبني بعض أنواع العالج الرشقية 
عن�د املنتس�بني إليه من املس�لمني باس�تبدال بع�ض املصطلحات الرشقي��ة بأذكار 
وأدعي�ة إس�المية وذلك مل�ا تتطلبه بعض املامرس��ات الديني�ة الرشقي��ة من ترديد 
ألسم�اء بعض اآلهل�ة ك�ي يص�ل اإلنس�ان ملرحل�ة الوحدة، فظه�ر يف مقابل ذلك 
عند بعض املس�لم�ني املنتس�بني لبعض أنواع الع�الج الرشقية ما يس�مى بالتس�بيح 

الرياض، ط: 1، 1414ه�، ص: )83 - 84(.
)1( انظ�ر: »الع�الج بالطاقة واملاكروبيوتيك من وجهة نظر إس�المية«، ص: ]53[. »الش�فاء بالطاقة 

احليوية«، ص: ]196[.
)2( انظر: املرجع السابق، ص: ]164[.

=
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الرب��اين والتس�بي�ح املالئك��ي وغ��ره)1(، »وق�د س�اهم ذلك يف نرش ممارس�ات 
وأذكار ال ختتل�ف ع�ن األوراد الصوفي�ة املبتدع�ة يف يشء«)2(. إن هذا األس�لوب 
 م�ن الرب�ط ب�ني الرشائع اإلس�المية وب�ني املامرس�ات العالجي�ة الرشقي�ة فيه عدة 

إشكاالت:

1- اف�رتاء عى رشع اهلل، بوصفه بام خيالف حقيقت�ه، ويرصفه عن مقصده، وهتوينا 
من منزلته يف نفوس الناس بتشبيهه بغره من الفلسفات الوضعية.

2- ممارسة اخلداع والتضليل الفكري برتويج بضاعة كاسدة باسم العلم والرشع.
3– إن مل يك�ن ه�ذا الفعل مقصوًدا - فإنه يكش�ف عن جهل من ي�روج له، وعدم 

استشعاره خلطورة األمر، وتصدره لنرش اجلهل دون تثبت.

)ج��( ومـــن صور االبتـــداع ختصيـــص بعضهم كل اســـم مـــن أمساء اهلل 
احلســـنى لعـــالج أمـــراض حمـــددة، فمث�اًل تردي�د اس�م )النافع( لع�الج أمراض 
العظام، واس�م )ال�رءوف( آلالم الركبة، وللصداع اس�م )الغني(، وللمعدة اس�م 
)املبني( ...)3(، وهذا العمل »باطل؛ ألنه من اإلحلاد يف أس�امء اهلل، وفيه امتهان هلا؛ 
 ألن امل�رشوع يف أس�امء اهلل دعاؤه هب�ا، كام ق�ال c: ]ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ[ 
]C: 180[، وإثب�ات م�ا تتضمن�ه م�ن الصفات العظيم�ة هلل؛ ألن كل اس�م منها 

يتضمن صفة هلل D، وال جيوز أن تستعمل يف يشء من األشياء غر الدعاء هبا إال 

)1( انظر: »الوجوه األربعة للطاقة«، ص: )142-128(.
)2( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]397[.

)3( »االستش�فاء بالطاقة احليوية الريكي والفونغ ش�وي«، رفاه ومجان الس�يد، )دار املناهل: بروت، 
ط: 1، 2002م، ص: )35 - 38(.
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بدلي�ل من الرشع، والزعم بأهن�ا تفيد كذا وكذا، أو تعالج كذا وكذا بدون دليل من 
الرشع قول عى اهلل بال علم«)1(. 

إن ظه�ور املخالفات العقدية البدعية نتيجة ملحاول�ة التوفيق بني بعض أنواع 
العالج الرشقية والرشيعة اإلسالمية؛ لالعتقاد بأن أي تشابه بني بعض أنواع العالج 
الرشقية ومبادئ الرشيعة اإلسالمية دليل عى صحتها وموافقتها له يعد خطأ كبًرا، 
فوجود التش�ابه يف بعض األمور مثل بعض التوجيه�ات األخالقية والصحية التي 
تش�رتك فيه�ا الكثر من األنظم�ة األخالقية والصحي�ة يف العامل ال يعن�ي تطابقهام؛ 
حيث إن أنواع العالج الرشقية تعد جزًءا من معتقدات فلس�فية ش�املة عن الكون 
واحلي�اة، وال ختلو من بعض الصواب إال أن ما تتضمنه من معتقدات إحلادية جيعل 
منها خطًرا هيدد معتقدات األمة اإلس�المية)2( مما يؤكد رضورة االحتس�اب يف هذا 
املج�ال لدرء املفاس�د العقدية املرتتبة عى ممارس�ة بعض أن�واع العالج هبذه الطرق 

الفلسفية وحماولة التوفيق بينها وبني بعض الترشيعات اإلسالمية.

)التشبه بالكفار(: 

وم�ن املخالفات العقدية املأخ�وذة عى بعض تطبيقات الطب البديل التش�به 
بالكف�ار فيام هو م�ن خصائص دينهم، وق�د دلت النصوص الرشعي�ة من الكتاب 

والسنة عى النهي عن التشب�ه بالكف�ار، ومن ذلك، ق�ول اهلل c: ]ٱ  ٻ  ٻ  
ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ[ ]2: 120[، وق�ول اهلل D: ]ڳ  ڳ  

)1( »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )412/2 - 415(.
)2( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: )407 - 408(.
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ[ ]Q: 18[، »فق�د دخل يف 
الذين ال يعلمون كل من خالف رشيعته. وأهواءهم هو ما هيوونه وما عليه املرشكون 
من هدهيم الظاهر، الذي هو من موجبات دينهم الباطل، وتوابع ذلك فهم هيوونه، 
وموافقتهم فيه، اتباع ملا هيوونه«)1(، ومما دل عى النهي عن التشبه بالكفار من السنة 
النبوية، قوله 0: »من تشبه بقـوم فهـو منهم«)2(، وقوله O ل�اّم 
رأى ع�ى عب�د اهلل بن عمرو بن العاص)L )3 ثوب�ني معصفرين: »إنَّ هذه من 

ثياب الكفار فال تلبسها«)4(. 

وق�د »ج�اءت النص�وص الرشعي�ة بتحري�م التش�به بالكف�ار في�ام ه�و م�ن 
خصائصه�م يف األق�وال واألفعال واأللبس�ة واهليئ�ة العامة؛ ملا يف ذل�ك من اخلطر 
 ع�ى عقيدة املس�لم، وخش�ية أن جي�ره ذلك إىل استحس�ان م�ا هم عليه م�ن الكفر 

والضالل«)5(.

)1( »اقتض�اء الرصاط املس�تقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم«، أمحد اب�ن تيمية، حتقيق: نارص العقل، دار 
اشبيليا: الرياض، ط: 2، 1419ه�، )98/1(.

)2( أخرجه أبو داود، كتاب »اللباس«، باب »يف لبس الشهرة«، )4031(، ص: ]721[، قال األلباين: 
حسن صحيح. انظر: »صحيح سنن أيب داود«، )503/2(.

)3( ه�و: عب�د اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل القريش، كنيت�ه: أبو حممد، صحب النبي 0، 
وروى عن�ه مج�ع من الصحابة والتابعني، تويف س�نة: 65ه� . انظر: »اإلصاب�ة يف متييز الصحابة«، 

.)194-193/4(
)4( أخرجه مسلم، كتاب »اللباس والزينة«، باب »النهي عن لبس الرجل الثوب املعصفر«، )2077(، 

ص: ]1000[.
)5( »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )26/ 306-304(.
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والتشبه بالكفار ينقسم إىل قسمني)1(: 

أواًل- مشابهتهم فيما هو من خصائص دينهم: فال خيرج الفاعل عن إحدى 
حالتني:

1- أن يعلم بأن هذا العمل من خصائص دينهم، فيكون فعله: 
 ملجرد موافقتهم.

 أو لشهوة تتعلق بذلك العمل.
 أو لشبهة فيه ختيِّل أنه نافع يف الدنيا واآلخرة.

وهذا كله حرام، وقد يصل يف بعضه إىل أن يكون من الكبائر، وقد يصر كفًرا 
وذلك بحسب األدلة الرشعية.

2- أن ال يعلم بأن هذا العمل من خصائص دينهم، وهذا له صورتان:

 أن يكون عى الوجه الذي يفعلونه.

 أن يك�ون ع�ى الوجه الذي يفعلونه لكن مع نوع تغير يف الزمان، واملكان، 
أو الفعل، وهذا أغلب ما يقع فيه العامة.

وه�ذا بحك�م اجلاهل حتى يبلغ�ه حكم فعله، ف�إذا بلغ�ه كان حكمه كحكم 
الصنف األول. 

ثانًيا: مشابهتهم فيما ليس باألصل مأخوًذا عنهم، لكنهم يفعلونه، فه�ذا 
لي�س فيه حم�ذور املشاهبة لكن قد تفوت مع�ه منفع�ة املخالفة. 

)1( انظر: »اقتضاء الرصاط املستقيم«، )502/2 - 503(.
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وميكن إمجال أنواع العالج اليت يظهر فيها التشبه فيما يلي: 

) أ ( اليوغــــا: تع�د )اليوغ�ا( أح�د الطق�وس التعبدي�ة عند بع�ض الديانات 
الرشقي�ة ك� )اهلندوس�ية والبوذي�ة(، إال أن ما تقوم عليه من أوضاع جس�دية جعل 
منها وس�يلة رياضية وعالجية سهلة االنتش�ار، وبام أن )اليوغا( تعد من خصائص 
بع�ض الديانات الوثنية ول�وازم اتِّباعها فإن مزاولتها تعد مش�اهبة ألصحاب تلك 
الديان�ات في�ام هو من خصائص دينهم)1(، فاس�تخدامها يف الع�الج والتداوي، أو 

غره من املقاصد كاإلسرتخاء يعد من التشبه هبم فيام هو من خصائص دينهم.

)ب( التأمل التجاوزي: وهو أحد الوسائل املهمة التي يسعى من خالهلا أتباع 
بعض الديانات الرشقية ك�)اهلندوسية والبوذية والتاوية( إىل حتقيق السمو الروحي 
واالحت�اد بالكون، و)التأمل التجاوزي( من أبرز وس�ائل التأم�ل التي تلقى رواًجا 
واس�ًعا باعتباره وس�يلة لتحقيق الراحة واالسرتخاء، إال أن ارتباطه بأهداف بعض 
الديان�ات الوثني�ة أخرجه عن كون�ه جمرد وس�يلة للراحة إىل اعتب�اره أحد املراحل 
التي يمر هبا أتباع تلك الفلس�فات الوثنية لبلوغ الس�عادة األبدية عن طريق االحتاد 
بالك�ون، »ويف ه�ذا مش�اهبة هلم في�ام هو من أخ�ص خصائصه�م... إذ أن مفه�وم 

املسل�م للسع�ادة األبدية خيتلف قطًعا«)2(. 

والتأمل باملفهوم الرشقي الس�ابق ال يعد مطابًقا ملا دعا إليه اإلس�الم من تفكر 
وتأم�ل، ق�ال اهلل c: ]ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   

)1( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]418[.
)2( املرجع السابق، ص: ]423[. )بترصف(
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ہ[ ]4: 190 - 191[، وق�ال D: ]ڍ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

گڳ   گ  گ  کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ڈژ   ڈ    ڎ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ[ ]O: 3[، فالتفك�ر يف آي�ات اهلل وبدي�ع صنع�ه طريق 
إىل استش�عار عظمت�ه n وزيادة اإليامن به، قال ابن القي�م V: »وإذا تأملت 
م�ا دع�ا اهلل n يف كتاب�ه عب�اده إىل الفكر في�ه أوقعك عى العل�م به E؛ 
بوحدانيت�ه وصف�ات كامله ونع�وت جالله من عموم قدرته وعلم�ه وكامل حكمته 
ف  ورمحته وإحس�انه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضب�ه وثوابه وعقابه. فبهذا تعرَّ

إىل عباده وندهبم إىل التفكر يف آياته«)1(.

ومـــن صور التشـــبه بالكفـــار يف بعض التطبيقـــات العالجية، املشـــابهة يف 
 األلفـــاظ واملصطلحـــات: وم�ن ذلك مش�اهبة بع�ض أصح�اب الديان�ات الوثنية 
فيام يس�مى ب�)املانرتات( والتي تردد عند ممارس�ة بعض أنواع العالج الرشقية مثل 
الع�الج  ب� )الريكي - واليوغا - والتأمل التجاوزي(، وهذه األلفاظ عادة ما ترمز 
إىل معتق�دات وثني�ة مقدس�ة ومن أش�هرها: )أوم( والت�ي تعد اختصاًرا للفلس�فة 
 البوذي�ة بأكمله�ا؛ حي�ث »ت�م اختصار كل الفلس�فة البوذي�ة والتي تنت�رش يف عدد 
ال حي�ىص من الكتب، تم اختصارها يف س�تامئة جملد... والتي بدورها اخترصت يف 
ما يقارب مائتي كلمة، وهذه أيًضا تم تكثيفها إىل ثامنية عرش مقطع صويت... وهذه 

اخترصت إىل مقطًعا صوتًيا واحد هو )أوم(«)2(. 

)1( »مفت�اح دار الس�عادة ومنش�ور والية أهل العل�م واإلرادة«، حممد بن أيب بك�ر الزرعي، )ابن قيم 
اجلوزية(،  دار ابن عفان: اخلر، ط: 1، 1416ه� ، )5/2(.

)2( »املبدأ الفريد للفلسفة والعلم يف الرشق األقىص«، ص: ]19[.
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إن تردي�د م�ا يس�مى ب�)املانرتات( هو بال ش�ك مش�اهبة للكفار في�ام هو من 
خصائص دينهم. واملش�اهبة يف األلفاظ ال تقترص فقط عى )املانرتات(؛ بل تش�مل 
أيًضا املصطلحات واملفاهيم التي يتبناها أصحاب الفلس�فات الرشقية والتي بنيت 
ع�ى عقائ�د إحلادية ومذاهب باطلة مثل )ين يانغ – الش�اكرات – التيش »الطاقة«( 
وه�ذه املصطلح�ات ال يمك�ن محلها ع�ى معان أخرى غ�ر الباطل�ة التي وضعت 
ألجلها، ولو أمكن ذلك فكيف يضمن لنا أصحاهبا عدم تأويلها إىل معانيها احلقيقة 

بعد رواجها وانتشارها؟)1(.

ومما س�بق يتضح أن كثًرا م�ن تطبيقات العالج الرشقي�ة تعد »من خصائص 
ديانات الرشق، ومأخوذة يف األصل عنهم، سواء كان من اصطالحهم وتعبراهتم، 
أو م�ا كان م�ن أفعاهلم التعبدي�ة أو الروحية، ولذلك فإن حكمه�ا يف أقل األحوال 

التحريم«)2(. 

وهب�ذا نك�ون ق�د أتينا ع�ى أبرز املخالف�ات العقدي�ة والتي حتص�ل يف بعض 
املامرس�ات الطبي�ة البديل�ة، والتي جي�ب االهتامم هبا، واالحتس�اب عليه�ا من قبل 
املختصني، وتوضيح خطورة تلك املامرسات بالوسائل واألساليب املمكنة، وعدم 

الترصيح ملن يامرسها بالعمل.

  

)1( انظر: »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]417[.
)2( »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية«، ص: ]416[.
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الموضوعات األخالقية)1(

تتع�دد أنواع املخالفات األخالقية واملرتبطة ببعض املامرس�ات الطبية البديلة 
التي ينبغي عى املحتسب التنبه هلا، وذلك ملا يسببه تفشيها من خطورة عى املجتمع 
املسلم، ويدل وجودها عى قلة الوعي بضوابط العالج الرشعية، باإلضافة إىل عدم 

االلتزام باألنظمة واللوائح الصحية، ومن أبرز تلك املخالفات:
 عدم أهلية املعالج.
 االستغالل املادي.

 الغش.
 انتهاك األعراض.

 استخدام األدوية التي تشكل خطورة عى صحة اإلنسان .
 تقديم األدوية  العشبية التى حتتوي عى نسب متفاوتة من السموم أو املواد 

املخدرة.     

وفيما يلي توضيح لتلك املخالفات:
1- عـــدم أهليـــة املعاِل: إن جه�ل املعالِج بطبيعة املرض أو ال�دواء جيعل منه 
ش�خًصا غر مؤهل للقيام بمداواة املرىض، وال جيوز له رشًعا تطبيب الناس، وهو 

ف عل�م األخالق بأن�ه: »علم يبحث يف  )1( نقصـــد بهـــا: األفعال املرتبطة بالس�لوك اإلنس�اين، ويعرَّ
األح�كام القيمي�ة التى تنصب عى األفعال اإلنس�انية من ناحية أهنا خ�ر او رش ...، وهو رضبان 

عميل ويسمى علم السلوك،... ونظري وهو الذي يبحث يف حقيقة اخلر والرش ..«. 
»املعجم الفلسفي«، ص: ]124[.  
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ضام�ن ع�ن كل ما قد ينتج عن جهل�ه من رضر أو تل�ف)1(، قال 0: »من 
تطبـــب وال يعلـــم منه طـــب فهو ضامـــن«)2( »أي م�ن تعاطى الطب ومل يس�بق له 
جتربة )فهو ضامن( ملن طبه بالدية إن مات بس�ببه لتهوره باإلقدام عى ما يقتل بغر 
معرف�ة«)3(، وقد بني علامء املس�لمني الفرق بني املتطب�ب اجلاهل والطبيب احلاذق، 
فاجلاه�ل: »ه�و م�ن ليس له خ�رة بالع�الج، وليس له ش�يخ مع�روف، والطبيب 
احلاذق هو من له شيخ معروف، وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام املعرفة«)4(، 
وزاد بعضهم أن يش�هد له مشاخيه باحلذق يف الطب ويأذنوا له باملبارشة)5(، ويمكن 
القياس عى قوله )أن يكون له ش�يخ معروف( يف هذا العرص؛ أن يكون الطبيب قد 

أخذ الطب من جهة خمتصة ُشهد هلا باخلرة.        

وما س�بق ذكره من كالم بعض العلامء يناقض قول من ادعى إملامه بام يقوم به 
من تطبيب للناس بناء عى خرات س�ابقة، أو اطالع عى بعض مصادر املعلومات 
املتعلقة ببعض أنواع العالج)6(، دون اخلضوع لتدريب كاٍف ومعتمد يؤهله ملامرسة 
املهن�ة، كام يعد خمالًفا لضواب�ط اجلهات الصحية يف اململكة العربية الس�عودية التي 

)1( راجع: »ضوابط التداوي« ص: ]24[.
)2( سبق خترجيه، ص: ]26[.

)3( »التيس�ر برشح اجلام�ع الصغر«، زين الدين املن�اوي، مكتبة اإلمام الش�افعي: الرياض، ط: 3، 
1408ه�، )794/2(.

 )4( »س�بل الس�الم رشح بل�وغ املرام«، حمم�د الصنعاين، حتقيق: خلي�ل ش�يحا، دار املعرفة: بروت، 
ط: 1، 1415ه� ، )390/3(.

)5( انظر: »نيل األوطار من أرسار منتقى األخبار«، حممد الشوكاين، حتقيق: طارق بن عوض، دار ابن 
القيم: الرياض، ط1، 1426ه� ، )164/7(.

)6( كاحلجامة، والعالج باألعشاب.
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ال جتيز ممارس�ة العمل الصح�ي إال بعد احلصول عى تدريب يؤه�ل املعالِج للقيام 
بتطبيب املرىض)1(، كام أنه ال يتوافق مع ما نشهده يف هذا العرص من تقدم علمي يف 

جمال الدراسات واألبحاث. 

وه�ذا ال يعني الرفض أو التش�كيك بأنواع العالج الت�ي ال تعتمد عى الطب 
التقليدي احلديث أو ال تتوافق معه، بقدر ماهي دعوة إىل تنظيم ممارسة تلك األنواع 

من العالج وفق ضوابط رشعية، ومعاير علمية. 

2- االستغالل املادي: ويعني املبالغة يف أخذ األجر عى املداواة أو عى أصناف 
األدوي�ة، مبالغة ال تس�تحق اجلهد الذي بذل يف س�بيل ال�ُمعاجل�ة أو صنع الدواء، 
ولع�ل ه�ذا يعد م�ن الظلم وأكل أموال الن�اس بالباطل الذي هن��ى اهلل D عن�ه 
 ،)2(]29  :6[ ڦ[  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ]ٹ   بقول�ه: 
حي�ث يدخل يف هذه اآلية »الظلم، والغش، والتدليس وبخس املكاييل واملوازين، 
وبخس احلقوق أخًذا وإعط�اء، بأن يأخ�ذ أك�ثر مما له، أو يعطي أقل مما عليه، فهذا 
من أعظ�م املحرمات، وقد توعد اهلل عليه بالعقوب�ات يف الدنيا واآلخرة«)3(، ومن 

)1( تصفح موقع اهليئة السعودية للتخصصات الطبية، )التصنيف والتسجيل املهني( عى الرابط :
 www.arabic.scfhs.org.sa. 20-8-2010

وتع�د اهليئة املرجع الرئيس يف إعط�اء تصاريح مزاولة العمل الطبي، وال ينطبق عى أي من فروع   
الطب البديل معاير ورشوط اهليئة. ويعد مركز الطب البديل التابع لوزارة الصحة السعودية هو 

اجلهة املسئولة عن إعطاء التصاريح ملزاويل الطب البديل إال أنه ال يزال يف بداياته.
)2( سورة النساء، اآلية: )29(.

 )3( »تيس�ر اللطي�ف املنان خالصة تفس�ر القرآن«، عب�د الرمحن الس�عدي، دار العاصمة: الرياض، 
ط: 1، 1430ه� ، ص: ]185[.
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صور االستغالل املادي والتي تظهر عند بعض املعاجلني اليوم: بيع بعض اخللطات 
ا. واملركبات العشبية بأسعار باهظة جدًّ

3- الغـش: هو نقيض النصح، ومأخوذ من الغشش أي: الرشاب الكدر، ومنه 
الغش يف البيع)1(، والغش مناقض ألخالق اإلس�الم فقد هنى النبي 0 عنه 
وحذر منه؛ دل عى ذلك ما جاء عن أيب هريرة I: )أن رسول اهلل 0 مر 
ع�ى صرة طعام، فأدخل يده فيه�ا، فنالت أصابعه بلاًل. فقال: »ما هذا يا صاحب 
الطعام؟« قال أصابته: الس�امء يا رس�ول اهلل! قال: »أفال جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس، من غش فليس مين«)2(. ويظهر الغش عند بعض من يدعون العالج 

بالطب البديل يف عدد من األمور من أبرزها: 

� خلـــط مســـتحضرات طبية حديثة بأدوية عشـــبية)3(، ه�ذا باإلضافة إىل 
ما يلحقه من رضر باملريض)4( فإنه يعد غًشا وخداًعا للمتداوي الذي لو علم بذلك 

ملا أقدم عى رشاء الدواء واستعامله.

)1( انظر: »لسان العرب«، )323/6(. و»النهاية يف غريب احلديث واألثر«، )682/3(.
)2( أخرجه مس�لم، كتاب »اإليامن«، باب »قول النبي 0: »من غشـــنا فليس منا«، )102(، 

ص: ]58[.
)3( مثل إضافة مس�حوق )األنس�ولني( الطبي -والذي يس�تخدم يف خفض نسبة السكر يف الدم- مع 

بعض األعشاب. 
انظر: مقال: ل�: جابر القحطاين، جريدة الرياض، العدد: )14189(،1428/4/13ه�. وحتقيق   

أجرته جملة حياة، العدد: )95(، 1429/4ه�.
)4( تصفح موقع اهليئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية السعودية عى الرابط:

www.sfda.gov.sa/Ar/Drug/Topics/awareness/454-ar-7-1. 26-8-2010
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 تقديم أدوية غري صاحلة لالستعمال نتيجة لقدمها أو لسوء التخزين، 
ويع�د تقدي�م املعالج ألدوي�ة منتهية الصالحي�ة، أو خمالفة ل�رشوط ختزين األدوية 
أو األعش�اب غًش�ا للمت�داوي من ش�أنه إحلاق ال�رضر باملريض وال�ذي قد جيهل 

 

ذلك.

 ادعـــاء بعـــض املعاجلـــني الشـــعبيني القـــدرة علـــى معاجلـــة الكثـــري من 
األمراض الشـــائعة واملزمنة، واملبالغة يف ذكر فوائد بعض األدوية أو املركبات 
العشـــبية، ومما يثر الش�كوك حول مصداقية تلك االدع�اءات هو خمالفة أصحاب 
تل�ك املركبات لألنظمة يف عدم وضع معلومات عى املركب تبني أنواع األعش�اب 
املس�تخدمة في�ه؛ وذلك ك�ي يتس�نى للمختصني التحق�ق من مصداقية م�ا يروجه 
املعالج عن املركب العش�بي)1(، ثم ل�و كانت تلك الدعاوى صحيحة يف كون تلك 
املركبات أو أحدها يعالج الكثر من األمراض الشائعة واملزمنة الستغنى الناس هبا 

عن كثر من أنواع العالج والدواء.

4- انتهـــاك األعراض: والعرض هو ما يصونه اإلنس�ان من نفس�ه وبدنه)2(، 
وقد جاء اإلسالم بحفظ األعراض عن كل ما يؤدي إىل انتهاك حرمتها، وعد العلامء 
حفظ العرض أحد الرضوريات اخلمس التي جاء اإلسالم بحفظها)3(، ومما دل عى 

)1( تصفح املرجع السابق.
)2( انظر: »النهاية يف غريب احلديث واألثر«، )439/3(.

)3( وه�ي: حفظ الدي�ن والعقل واملال والنفس والنس�ل أو العرض. انظر: »املوافقات، الش�اطبي«، 
اعتن�ى ب�ه: حمم�د دراز، )دار الفك�ر الع�ريب، ط: 2، 1395ه��( )38/1(، )29/4(. وانظ�ر: 
»القواعد الكرى«: العز بن عبد السالم، حتقيق: نزيه محاد، )دار القلم: دمشق، ط: 2، 1428ه�(، 

.)8/1(
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ذلك قوله 0: »إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«)1(، وقوله 
0: »كل املســـلم على املســـلم حرام دمه وماله وعرضه«)2(، وقد اشرتط 
العل�امء يف املعال�ج أن يك�ون أمينً�ا)3(؛ حيث اس�تأمنه املرىض عى أنفس�هم، إال أن 

 

عون العالج والذي�ن دفعتهم أهواؤهم إىل خيانة  مما يؤس�ف له وجود بعض من َيدَّ
األمانة، ويظهرون بمظهر أهل التقوى والصالح مس�تغلني ثقة املريض وضعفه يف 

حتقيق مقاصدهم الدنيئة، ومن صور انتهاك األعراض:

)كش�ف أو مل�س م�ا ال تدعو إلي�ه احلاجة من ع�ورة املريض(، وه�ذا خمالف 
لتعالي�م اإلس�الم الت�ي جاءت باألمر بس�رت الع�ورات وحرمت النظ�ر إليها، ومن 
أدل�ة ذل�ك قوله 0: »ال ينظر الرجل إىل عـــورة الرجل وال املرأة إىل عورة 
الـمـــرأة وال يفضـــي الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد وال تفضي املرأة إىل املرأة يف 
 الثوب الواحد«)4(، كام دلت األدلة عى عدم جواز ملس الرجل لألجنبية، من ذلك 
ما روي عن أم املؤمنني عائشة J أهنا قالت: »مل متس يد رسول اهلل 0 يد 
امرأة قط«)5(. ويشمل النهي عن كشف العورة والنظر إليها ما كان لداعي التداوي 

والعالج، واستثنى العلامء من ذلك ما كان لرضورة عى أن تقدر بقدرها)6(.

)1( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »احلج«، ب�اب »اخلطبة أي�ام من�ى«، )1739(، ص: 322 . و أخرجه 
مسلم، كتاب »القسامة«، باب »تغليظ حتريم الدماء واألعراض«، )1679(، ص: ]799[.

)2( أخرجه مسلم، كتاب »الر والصلة واآلداب«، باب »حتريم ظلم املسلم«، )2564(، ص: ]1193[.
)3( راجع: »ضوابط التداوي«، ص: ]24[.

)4( أخرجه مسلم، كتاب »احليض«، باب »حتريم النظر إىل العورات«، )338(، ص: ]164[.
)5( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »الط�الق«، باب »إذا أس�لمت املرشك�ة أو النرصانية حت�ت الذمي أو 
احلريب«، )5288(، ص: ]951[. وأخرجه مس�لم، كتاب »اإلمارة«، باب »كيفية بيعة النس�اء«، 

)1866(، ص: ]904[.
)6( انظر: »األشباه والنظائر«، السيوطي، ص: ]175[.
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 والنهي عن كشف العورة يدخل ضمن قول اهلل D: ]ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ[ 
]C: 33[، وقول�ه c: ]ەئ  ەئ  وئ[ ]A: 151[ حي�ث تضم�ن لف�ظ 

)الفواحش( كشف العورة والنظر إليها وملسها)1(، ومتى حرم النظر حرم اللمس)2(، 
فيح�رم ع�ى الرجل مس امرأة أجنبية إال لرضورة كتطب�ب)3(. وقد »ذهب الفقهاء 
يف اجلملة إىل عدم جواز ملس الرجل ش�يًئا من جس�د امل�رأة األجنبية احلية، إال أهنم 
أجازوا للطبيب املسلم إن مل توجد طبيبة أن يداوي املريضة األجنبية املسلمة وينظر 
منه�ا ويلمس ما تلجئ احلاجة إىل نظره وملس�ه، وجيي�زون للطبيبة أن تنظر وتلمس 
من املريض ما تدعو احلاجة امللجئة إىل نظره وملسه إن مل يوجد طبيب يقوم بمداواة 

املريض«)4(.

)اعت�داء بع�ض ضعف�اء النف�وس من املعاجل�ني عى أع�راض امل�رىض()5(، 
واالعت�داء عى األعراض يش�مل: الزنا واللواط)6( وما أش�به ذل�ك)7(، وقد دلت 
نص��وص الرشيع�ة اإلس�المية ع�ى حتري�م كل م�ا ي�ؤدي إىل انته��اك األعراض 

)1( انظر: »جمموع الفتاوى«، ابن تيمية، )381/15(.

)2( انظر: »منار السبيل يف رشح الدليل«، )142/2(.
)3( انظر: »املنهاج رشح صحيح مسلم«، )10/13(.

)4( »املوسوعة الفقهية الكويتية«، )334/35(.
)5( وق�د ألق�ت هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اململكة العربية الس�عودية القبض عى عدد 

من ضعفاء النفوس الذين ينتهكون األعراض متسرتين بستار الطب الشعبي. 
انظر: صحيفة الري�اض، ع: )14246(، 1428/6/11ه�. وع:)14451(، 1429/1/8ه�.    

وع )14943(، 1430/5/28ه�.
)6( »يتفق الزنا واللواط يف أن كال منهام وطء حمرم، لكن اللواط وطء يف الدبر، والزنا وطء يف القبل« 

املوسوعة الفقهية الكويتية، )339/35 - 340(.
)7( انظر: »رشح رياض الصاحلني«، ابن عثيمني، )18/2، 36(.
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واس�تباحته�ا، من ذلك قول اهلل c:  ]ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   گ[ 
]W: 32[، وقوله O: »ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن«)1(، وإن 

مم�ا يفيض إىل االعتداء عى األع�راض اخللوة املحرمة)2(، والت�ي تكون بني املعالِج 
واملري�ض، وقد دل ع�ى التحريم قوله 0: »ال خيلون رجـــل بامرأة إال مع 
ذي حمـــرم«)3( ، وقول�ه 0: »ال خيلـــون رجـــل بامـــرأة إال كان ثالثهمـــا 
الشـــيطان«)4(، وقد أمجع العلامء X عى حتريم اخللوة باألجنبية)5(، وبناء عليه 
»حترم اخللوة بأجنبي�ة ولو لرضورة عالج إال مع حضور حمرم هلا، أو زوج، أو امرأة 

ثقة عى الراجح؛ ألن اخللوة هبا مع وجود هؤالء يمنع وقوع املحظور«)6(.

)1( أخرجه البخاري، كتاب »احلدود«، باب »إثم الزناة«، )6810(، ص: ]1170[. وأخرجه مسلم، 
كتاب »اإليامن«، باب »بيان نقصان اإليامن باملعايص«، )100(، ص: ]45[.

)2( اخللوة: »مكان االنفراد بالنفس أو بغرها«. »املعجم الوسيط«، جممع اللغة العربية: مرص، )مكتبة 
الرشوق الدولية، ط: 4، 1425ه�(، ص: ]254[. 

و)اخللوة احملرمة(: أي خلوة الرجل باملرأة األجنبية. ويقصد باألجنبية: غر ذوات املحارم.   
انظ�ر: »في�ض القدي�ر رشح اجلام�ع الصغ�ر«، املن�اوي، )دار الكت�ب العلمية: ب�روت، ط: 1،   
1415ه��(، )160/3(. و)احملـــرم( هـــو: ال�زوج أو من حي�رم  نكاحه عى التأبيد لنس�ب كاألب 
والع�م، أو مصاه�رة ك�زوج األم، أو رضاع�ة. انظر: »رشح العم�دة«، ابن تيمية، حتقيق: س�عود 

العطيشان، )مكتبة العبيكان: الرياض، ط: 1، 1413ه�(، )180/2، 181(.
)3( أخرجه البخاري، كتاب »النكاح«، باب »ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذو حمرم«، )5233(، ص: 
]940[. واللف�ظ له. وأخرجه مس�لم، كتاب »احلج«، باب »س�فر املرأة م�ع حمرم للحج وغره«، 

)1341(، ص: ]610[.
)4( أخرج�ه الرتم�ذي، كت�اب »الفتن«، باب »م�ا جاء يف ل�زوم اجلامع�ة«، )2165(، ص: ]489[. 

احلديث صححه األلباين. انظر: »صحيح سنن الرتمذي«، )457/1(.
)5( انظر: »املنهاج رشح صحيح مسلم«، )109/9(.

)6( »املوس�وعة الفقهي�ة الكويتي�ة«، )269/19(. و انظ�ر: قرار املجمع الفقهي اإلس�المي، الدورة 
الثامن�ة، ق�رار:81 )12/8(، 1414ه�� (، لالط�الع ع�ى الق�رار تصف�ح موق�ع منظم�ة املؤمتر 
=



االحتساب على منكرات الطب البديل192

5- اســـتخدام األدوية اليت تشـــكل خطورة على صحة اإلنســـان: ويعد ذلك 
م�ن املنكرات األخالقية التي تؤخذ عى بعض املامرس��ات الطبي��ة البديل�ة، فق�د 
أم�ر اإلس�الم بحف�ظ النف�س، وح�رم كل ما ق��د ي�ؤدي إىل س�قمها أو تلفها، دل 
عل�ى ذلك قول اهلل D: ]ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ[ ]2: 195[، وقوله 0: 
»إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«)1(، وحرمة الدم تشمل ما تفوت 
ب�ه النفس كالقت�ل، أو ما حيصل به النقص كاجلروح والكس�ور وغرها)2(، وما قد 
حيص�ل للمريض من وفاة أو تلف يف أحد أعضائه وغر ذلك من اإلصابات نتيجة 
استعامله ألدوية ومركبات عالجية مل يراِع القائمون عليها رشوط ومعاير السالمة، 
وكان عمله�م مبنًي�ا عى جهل وخ�داع؛ وذلك طمًعا يف حتقيق مكاس�ب مادية، أو 
نزوات شهوانية)3(؛ يعد بال شك اعتداء عى حرمة الدماء، ويتحمل املعتدي نتيجة 

عمله وما اقرتفته يده. 

وق�د اش�رتط العل�امء يف الدواء أن يك�ون نافًعا غ�ر ض�ار، وأن يضمن عدم 
ح�دوث ما هو أش�د من ذلك املرض، ب�ل ذهبوا إىل أبعد من ذل�ك حني منعوا من 

العالج بام ال جيدي نفًعا رغبة يف حتصيل مكاسب مادية)4(. 

اإلسالمي عى الرابط: 
www.fiqhacademy.org.sa. 1-9-2010

وانظر: »فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، )175/12(.  
)1( سبق خترجيه، ص: ]126[.

)2( انظر: »رشح رياض الصاحلني«، حممد العثيمني، )398/1(.
)3( كمن يسعى إىل الشهرة، أو يعتقد امتالكه لقدرات ومواهب متكنه من التعرف عى املرض ووصف 

الدواء، وقد ذاع صيت أمثال هؤالء يف عدد من وسائل اإلعالم ومل يعد خيفى كذهبم وزيفهم.
)4( راجع: »ضوابط التداوي يف هذه الدراسة«، ص: ]24[.

=
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ويف الع�رص احلارض يعد عدم وجود دراس�ات كافية تثب�ت فعالية وصالحية 
بع�ض أنواع العالج لالس�تعامل البرشي مانًعا دون االعرتاف هب�ا حيث كان ذلك 
ه�و العائ�ق أمام اع�رتاف منظم�ة الصحة العاملي�ة بعدد م�ن املامرس�ات العالجية 

البديلة)1(. 

إن ع�دم وج�ود أدلة كافية ع�ى فعالية بعض أنواع الع�الج البديل فضاًل عن 
مأموني�ة التداوي هب�ا جيعل هذه األنواع من العالج خطًرا هي�دد بمضاعفة املرض، 
وق�د تؤدي إىل هالك املريض، وهذا يتعارض مع مقاصد الرشيعة اإلس�المية التي 
جاءت بحفظ النفوس من كل ما قد يؤدي إىل س�قمها وتلفها، وإذا كان الشارع قد 
أباح التداوي من أجل احلفاظ عى تلك النفس فقد حرمه إذا كان مفضًيا إىل سقمها 

أو هالكها)2(.

6- تقديم األدوية العشبية التى تتوي على نسب متفاوتة من السموم أو 
املواد املخدرة)3(: 

إن ما صدر من تقارير عن منظمة الصحة العاملية وغرها من اجلهات الصحية 
والرقابية تفيد بارتفاع نس�بة الس�موم يف عدد من األعشاب واحتواء بعض األنواع 

)1( تصف�ح موق�ع منظمة الصح�ة العاملية، إس�رتاتيجية منظمة الصحة العاملية يف الطب الش�عبي عى 
الرابط:

www.who.int/topics/traditional_medicine/ar. 3-6-2010

)2( راجع: »أحكام التداوي يف هذه الدراسة«، ص: ]19[.
)3( املخدر: يقصد به: »ما غيَّب العقل دون احلواس بال نش�وة وطرب كاحلشيش�ة« املوس�وعة الفقهية 

الكويتية، )414/5(.
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عى نس�ب عالية من املواد املخدرة)1( جيعل من تلك األعش�اب مصدًرا خطًِرا هيدد 
صحة اإلنس�ان وحيات�ه، وهذا يناقض املقولة الش�ائعة )األعش�اب إن مل تنفع فلن 
ت�رض(، وختتل�ف األعراض الناجت�ة عن تناول نبات�ات حتتوي عى مواد س�مية من 
خفيف�ة إىل ش�ديدة ومزمنة أو قاتلة يف بعض األحيان)2(، مم�ا يؤكد عى أمهية احلذر 
عن�د تناول النباتات واألعش�اب العالجية، ورضورة الرج�وع إىل املختصني ذوي 

اخلرة عند تناول يشء منها. 

وتصن�ف بع�ض أنواع األعش�اب عى أهن�ا من امل�واد املخدرة وم�ن أمثلتها: 
)احلش�يش والق�ات(، وقد ُمنع اس�تخدام تلك األعش�اب وتداوهل�ا دولًيا؛ وذلك 
مل�ا يرتت�ب ع�ى اس�تعامهلا م�ن أرضار وإدم�ان)3(، وعدَّ علامء املس�لمني احلش�يش 
م�ن املس�كرات)4( التي حيرم تناوهل�ا ملا يورثه أكله�ا من جنون)5(، وق�د هنى النبي 

)1( تصف�ح موق�ع منظمة الصح�ة العاملية، اس�رتاتيجية منظمة الصحة العاملية يف الطب الش�عبي عى 
الرابط:

www.who.int/topics/traditional_medicine/ar . 25-12-2009

وموق�ع املجل�س الوطني ملحارب�ة االحتيال يف املجال الصح�ي يف الواليات املتح�دة األمريكية،   
موقف املجلس من العالجات العشبية عى الرابط:

. 14-3-2010 www.ncahf.org/pp/acu
وموقع اهليئة العامة للغذاء والدواء يف اململكة العربية السعودية، التوعية الدوائية، عى الرابط:   
   www.sfda.gov.sa/Ar/Drug/Topics/awareness/453-ar-7-1.5-6-2010

)2( انظر: »النبات والطب البديل«، ص: ]87[. »الطب البديل«، ص: ]172[.
)3( انظر: »النبات والطب البديل«، ص: ]132[.

)4( )السكر(: نقيض الصحو، و)الفر( الضعف، انظر: »لسان العرب«، )372/4، 43/5(.
)5( انظر: »جمموع الفتاوى«، ابن تيمية، )204/34- 205(. و»فتح الباري رشح صحيح البخاري«، 

ابن حجر، )45/10(. و»سبل السالم رشح بلوغ املرام«، )35/4(.
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0 عن املس�كرات حيث قال: »كل مســـكر حرام«)1(، واملخدرات بجميع 
 أنواعه�ا وأش�كاهلا تع�د م�ن اخلبائث وق�د هنى اهلل D ع�ن كل خبي�ث يف قوله: 

 .]157 :C[ ]ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ[

وإذا ثبت كون بعض األعش�اب »مس�كرة أو خمدرة فاس�تعامهلا كبرة وفس�ق 
كاخلمر...الش�رتاكهام يف إزال�ة العقل املقصود للش�ارع بق�اؤه«)2(، حتى وإن كان 
الغ�رض م�ن تناول هذه األعش�اب التداوي فإنه حيرم اس�تعامهلا؛ وذل�ك ملا تؤدي 
إلي�ه م�ن اخلدر أو الفتور)3(، ومع عدم االضطرار إليها ف�إن التداوي هبا يعد خمالًفا 
ألحد رشوط إباحة الدواء وهو أن ال يكون بمحرم)4(، بل قد يؤدي استخدامها إىل 
اإلدم�ان عليها، ومن ثمَّ تصر مرًض�ا حيتاج إىل عالج بعد أن كان صاحبها يتومهها 

عالًجا.

أرشن�ا فيام س�بق إىل أبرز ما قد يق�ع من خمالفات أخالقية متعلقة باملامرس�ات 
الطبية البديلة، والتي ينبغي عى املحتسبني، واملختصني يف اجلهات الرقابية والصحية 

التحذير منها، وما ينتج عنها من أرضار، وما يرتتب عليها من عقوبات.

  

 )1( أخرج�ه البخ�اري، كت�اب »املغ�ازي«، ب�اب »بع�ث أيب موس�ى ومع�اذ إىل اليم�ن«، )4343(، 
 ص: ]753[. وأخرج�ه مس�لم، كت�اب »األرشب�ة«، باب »بيان أن كل مس�كر مخ�ر«، )1733(، 

ص: ]964[.
)2( »عون املعبود رشح سنن أيب داود«، )97/10(.

)3( انظر: »التداوي والعالج يف القفه اإلسالمي«، ص: ]102[.
)4( راجع: »ضوابط التداوي يف هذه الدراسة«، ص: ]24[.
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 في الشرع والنظام

وحيتوي على:

االحتس�اب  ودرج�ات  مرات�ب  األول:  املطلـــب 
وضوابطه

املطلـــب الثاني: جهات االحتس�اب ع�ى منكرات 
الطب البديل يف اململكة العربية السعودية.

املطلب الثالث: املناشط اإلعالمية والتوعوية املعنية 
بمامرسات الطب البديل.
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U

االحتس�اب يش�مل كل إنس�ان صدر منه ما يوجب االحتس�اب، س�واء كان 
مسلاًم أو غر مسلم، صغًرا أو كبًرا)1(،  ولالحتساب مراتب وضوابط دلت عليها 
نص�وص الرشيعة اإلس�المية، كام أن لالحتس�اب ع�ى خمالفات الط�ب البديل يف 
ا تتمثل يف اجله�ات املعنية بضبط تلك املخالفات،  اململكة العربية الس�عودية حدوًدً
وم�ا نصت عليه تل�ك اجلهات من أنظم�ة ولوائح، باإلضافة إىل اجله�ود التوعوية 

املعنية باملامرسات الطبية البديلة هو ما سنستعرضه يف املطالب التالية:

املطلب األول: مراتب ودرجات االحتساب وضوابطه.

املطلـــب الثاني: جهات االحتس�اب ع�ى منكرات الطب البدي�ل يف اململكة 
العربية السعودية.

املطلـــب الثالـــث: اجله�ود اإلعالمي�ة والتوعوي�ة املعني�ة بمامرس�ات الط�ب 
البديل.

  

)1( انظر: »الكنز األكر يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر«، بن داود، )دار الكتب العلمية: بروت، 
ط: 1، 1417ه�(  ص: )176، 177(.
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مراتب ودرجات االحتساب وضوابطه

- مراتب االحتساب ودراجاته: أوالاً

لالحتس�اب عى املنكرات بشكل عام عدد من املراتب التي يتدرج املحتسب 
م�ن خالهل�ا بغية إزال�ة املنك�ر، دل عليها قول�ه 0: »من رأى منكـــم منكًرا 
فليغريه بيده، فإن مل يســـتطع فبلســـانه، فإن مل يســـتطع فبقلبه، وذلك أضعف 
اإلميان«)1(، فش�مل اليد واللس�ان والقلب،  وعليه فإن قدر املحتسب عى التغير 
باليد تعنيَّ عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه يف الواليات العامة، ويكون 
أيًض�ا م�ن صاحب البيت يف أه�ل بيته يف الوالي�ات اخلاصة، ف�إذا مل يكن من أهل 
التغير باليد، انتقل إىل التغير باللسان، وإن مل يكن قادرا عى التغير باللسان فيبقى 
علي�ه التغي�ر بالقلب)2( ، وفّرق ابن عثيمني V ب�ني األمر والنهي وبني التغير، 
فق�ال: »وليعل�م أن املراتب ثالث: دعوة، أمر، تغير، فالدع�وة أن يقوم الداعي يف 
املس�اجد ويف أي مكان جيم�ع الناس ويبني هلم الرش وحيذره�م منه ويبني هلم اخلر 
ويرغبه�م فيه، واآلم�ر باملعروف والناهي عن املنكر هو ال�ذي يأمر الناس ويقول: 
افعل�وا، أو ينهاه�م ويق�ول هل�م: ال تفعلوا، ففيه ن�وع إمرة، واملغر ه�و الذي يغر 

بنفسه إذا رأى الناس مل يستجيبوا لدعوته وال ألمره وهنيه«)3(.

 )1( أخرج�ه مس�لم، كت�اب »اإلي�امن«، ب�اب »بي�ان ك�ون النه�ي ع�ن املنك�ر م�ن اإلي�امن«، )49(، 
ص: ]41[.

)2( انظر: »فتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمس�ني، العباد«، )دار ابن القيم: الس�عودية، 
1424ه�، ط: 1( ص: ]117[.

)3( »رشح األربعني النووية«، حممد العثيمني، )دار الثريا، ب.ت.ط( ص: ]338[.
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وأشار بعض العلامء إىل مسألة التدرج يف االحتساب وذلك حسب ما يقتضيه 
حال املحتسب عليه من حيث جهله بأن ما يقوم به منكًرا، أو علمه دون إرصار، أو 

إرصاره عى ارتكاب املنكر مع علمه، وذلك كام ييل)1(: 

1- التعريـــف، وذل�ك ملن جيهل كون ما قام به يعد منكًرا، فينبغي للمحتس�ب 
ف�ه بكون�ه منكًرا، بام حتصل به املعرفة من اس�تعراض لألدل�ة، أو بيان لوجه  أن يعرِّ

اإلنكار.

2- الوعـــظ بالكالم اللطيف، ويكون مل�ن يعلم بأن ما يرتكبه منكر ولكن قد 
ال يعلم درجة حتريمه وال ما جاء فيه من الوعيد فهنا ينبغي عى املحتس�ب أن يعظه 
وخيوف��ه بام ورد من أدلة عن تلك املعصية ع�ى أن يكون ذلك بلطف ورمحة، دون 

ازدراء واحتقار.

3- الزجـــر والتعنيـــف، ويقصد به تغليظ املحتس�ب للكالم وختش�ينه من غر 
فح�ش فيه، عل�ى أن يراعي يف قول�ه الص�دق، وأن ال يدفع�ه الغضب إىل الكذب 

أو االنتصار لنفسه. 

4- املنع باليد، وذلك بمبارشة التغير كالكرس، والسلب، ونحو ذلك حسب 
ما يقتضيه نوع املنكر.

5- التهديد بالعقاب ومباشرته، وهذه املرتبة يشرتط هلا إذن اإلمام، ويمكن 
القياس عى ذلك يف العرص احلارض بالقول أن عى املحتس�ب تطبيق ما هو معمول 

به نظاًما، وذلك بالنسبة للعقاب ومبارشته.

)1( انظر: »إحياء علوم الدين«، )1483/2(. و»تنبيه الغافلني«، ص: )38 - 45(.
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ا- ما يجب فيه االحتساب: ثانياً

اجته�د العلامء يف حتديد األح�وال التي جيب فيها االحتس�اب، وذلك لضبط 
واقع االحتس�اب ولبي�ان أنه ال خيضع لأله�واء وإنام ينطلق من مس�لامت وثوابت 

رشعية، نجملها بام ييل: 

1- كون�ه منك�ًرا أي حم�ذور يف ال�رشع فعله أو ممن�وع تركه، وخيرج بذلك مس�ائل 
اخلالف التي يسوغ فيها االجتهاد.

2- أن يكون املنكر موجوًدا يف احلال، أو أن ُيعلم اس�تمرار الفاعل عى فعل املنكر 
أو إرصاره عليه، وليس مفروغا منه فإن هذا حكمه إىل الوالة ومن يف حكمهم 
ممن يكون حتت مسؤوليتهم املحاسبة وإيقاع العقوبة، واستثني من ذلك ما كان 

متعلًقا باآلراء والعقائد كوهنا متعدية يف الزمان وإىل الغر.
3- أن يكون املنكر ظاهًرا من غر جتسس، ويدخل يف الظهور كل ما له أثر كالسامع 
والرائح�ة ونحوه�ا، كام يدخل يف الظه�ور كون املكان عاما يس�تفيد منه عموم 

الناس كاملشايف واملراكز ونحوها)1(. 
4- ويدخ�ل يف مواضيع ومس�ائل اإلنكار )خمالفة اللوائ�ح والنصوص التنظيمية( 
والت�ي وضعت لتحقيق وإقام�ة مصالح الناس وفق رشع اهلل القائل عز ش�أنه: 
اهلل  ألم�ر  واس�تجابة   ،]49  :8[ ۉ[  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ]ۆ  

القائل n: ]ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  
 ]59  :6[ يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث[  

)1( انظ�ر: »الكن�ز األك�ر يف األمر باملع�روف والنهي ع�ن املنكر«، اب�ن داود، )دار الكت�ب العلمية: 
بروت، ط: 1، 1417ه�(، ص: ]217[.
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 . ومل�ا يف تلك املخالفة من إش�اعة للفوىض واإلفس�اد وهض�م للحقوق وغره 
مما دل الرشع عى النهي عنه.
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جهات االحتساب على منكرات الطب البديل 

في المملكة العربية السعودية وحدودها

أنش�ئت العديد من اللج�ان واجلهات التنظيمية يف اململكة العربية الس�عودية 
والتي يعد اختصاصها أو جزء منه تنظيم ممارس�ات الطب البديل وضبط  ممارساته 
بام يتوافق مع املصالح العليا الرشعية والعلمية والصحية، ويمكن وصف إجراءاهتا 
بأهنا شكل من االحتساب، ويبذل عدد من املسؤولني واملحتسبني املهتمني واملراقبني 
للمامرسات الطبية البديلة جهوًدا للحد من املخالفات والتج�اوزات التي قد تظهر 
عى بعض التطبيقات الطبية البديلة والتكميلية، واملزاول�ني هلا، وذلك هب�دف إبق�اء 
الساح�ة الطبية والصحية بعيدة عن كل ما يعكره�ا من خمالف�ات قد تؤثر عى عقيدة 
املجتم�ع املس�ل�م، وصحت�ه، وسلوكه، وس�نتناول فيام ييل بإذن اهلل اجلهات املعنية 

بضبط ممارسات الطب البديل وحدودها التنظيمية يف اململكة العربية السعودية. 

أواًل: جلنة متابعة الرقاة والطب الشعبي.

ثانًيا: اهليئة العامة للغذاء والدواء.

ثالًثا: املركز الوطني للطب البديل والتكمييل.

أواًل: جلنـــة متابعـــة أحـــوال مزاولـــي الرقية والطب الشـــعيب، ص�در األمر 
امللك�ي رق�م )8/548(، وتاري�خ 1418/10/11ه��، باعت�امد ق�رار هيئة كبار 
العلامء رقم )184( وتاريخ 1417/4/14ه� والذي يقيض يف أحد بنوده بتشكيل 
جلن�ة تعن�ى بمتابع�ة الرق�اة ومزاويل الط�ب الش�عبي، وت�م يف حينه إع�داد الئحة 
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تنفيذية تتضمن تش�كيل جل�ان ميدانية يف كل مدينة وحمافظ�ة، تتكون من )مندوب 
من اإلم�ارة أو املحافظة وهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ووزارة الش�ؤون 
اإلس�المية والرشط�ة - البحث اجلنائي - ومش�اركة عنرص نس�ائي(، وبمش�اركة 
عضو من الصحة إذا تطلب األمر، وُتس�ند رئاس�تها إىل هيئة األمر باملعرف والنهي 
ع�ن املنكر، وال ت�زال هذه اللجان قائمة وت�زاول عملها؛ حيث ت�م متابعة وضبط 
الكث�ر من املتجاوزي�ن واملخالفني للتعليامت، وإيقاف ع�دد منهم، وإحالة آخرين 
 للمحكم�ة الرشعي�ة واجله�ات املختصة، حيث ص�در بحقهم الق�رارات الرشعية 

الالزمة)1(.

ثانًيـــا: اهليئـــة العامة للغذاء والدواء، أنش�ئت اهليئة العام�ة للغذاء والدواء 
بموجب قرار جملس الوزراء رقم )1( وتاريخ 1424/1/7ه�، وكان الغرض من 
إنش�ائها القيام بتنظيم ومراقبة الدواء والغ�ذاء، وذلك من خالل وضع مواصفات 
قياسية إلزامية وغر إلزامية لألغذية واألدوية واملنتجات التي تدخل ضمن مهامهتا، 
وم�ن بينها النباتات واألعش�اب التي حتمل ادعاءات طبية، حي�ث نص نظام اهليئة 
العام�ة للغذاء وال�دواء عى أن من مه�ام اهليئة التتظيمية وضع مواصفات قياس�ية 
للنباتات واألعش�اب ذات اإلدعاءات الطبية، ك�ام أن من مهامها التنفيذية فحصها 
وحتليله�ا)2(، ومن أبرز اإلجراءات الرقابي�ة التي تتخذها اهليئة واملتعلقة باملنتجات 

الدوائية العشبية ما ييل)3(:

)1( انظر: صحيفة الرياض، ع:)15518(، 1432/1/13ه�.
)2( انظر: املادة اخلامس�ة من نظ�ام اهليئة العامة للغذاء والدواء، والصادر بمرس�وم ملكي رقم م/6، 

وتاريخ 25-1- 1428ه�.
sfda.gov.sa/ar/drug/Pages/default.aspx  ،3( اهليئة العامة للغذا والدواء، قطاع الدواء(
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 تقييم املس�تحرضات العش�بية املقدمة للتس�جيل، من قبل اإلدارة التنفيذية 
لتقييم املنتجات ووضع املعاير يف قطاع الدواء.

 إص�دار ش�هادات الرتخي�ص للمس�تحرضات العش�بية، من قب�ل اإلدارة 
التنفيذية للرتاخيص يف قطاع الدواء.

 التفتي�ش ع�ى مس�تودعات ومصانع املس�تحرضات العش�بية للتحقق من 
مطابقتها للمعاير الفنية.

 سحب عينات من املستحرضات العشبية للتحقق من جودهتا وسالمتها.

وق�د كان للهيئ�ة ع�دد م�ن اجلهود الرقابي�ة والتفتيش�ية عى عدد م�ن املراكز 
واملحال التي تروج ملنتجات عشبية ذات ادعاءات طبية)1(.

ثالًثا: املركز الوطين للطب البديل والتكميلي، صدر قرار جملس الوزراء، 
رقم )367( وتاريخ 1430/11/7ه� والذي يقض�ي بإنشاء مركز وط�ني للطب 
البدي�ل والتكام�يل يتب�ع ل�وزارة الصح�ة، يعن�ى بضب�ط ورقاب�ة وتنظي�م وتوعية 
عام�ة املجتم�ع بكل ما خي�ص املامرس��ات والتطبيق�ات اخلاص��ة بالطب البدي�ل 

والتكميل�ي باململك�ة، ومن مهام�ه:

 وضع األس�س واملعاير وال�رشوط والضوابط ملزاولة مهن�ة الطب البديل 
والتكمييل.

 وضع األدلة واإلجراءات اخلاصة بالطب البديل والتكمييل.

)1( تصفح املوقع الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء عى الرابط:
.9-1-2011www.sfda.gov.sa
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البدي�ل  بالط�ب  املتعلق�ة  والبح�وث  والدراس�ات  املس�وحات  إج�راء   
والتكمييل.

 إصدار الرتاخيص بمزاولة الطب البديل والتكمييل.

 مراقبة نش�اطات املرخص هلم بمم�ارس�ة الطب البدي�ل والتكمييل أف�راًدا 
ومؤسس�ات وتقويمها)1(.

وقد صدر عن املركز الوطني للطب البديل والتكمييل الئحة )ضوابط ممارسة 
احلجامة للامرسني واملؤسسات( عام 1436ه�، واشتملت عى االشرتاطات الفنية 
والصحية املتعلقة بعيادة احلجامة، واحلّجام، واملحجوم، وموانع وحماذير احلجامة، 

ومهام املركز الرقابية، إضافة إىل أحكام املخالفات والعقوبات)2(.

  

)1( انظر: املادة اخلامسة من نظام املركز الوطني للطب البديل والتكمييل. الصادر بقرار جملس الوزراء 
رقم)367( وتاريخ 1430/11/7ه�.

)2( تصف�ح الالئح�ة ع�ى املوق�ع الرس�مي للمرك�ز الوطني للط�ب البدي�ل والتكمييل ع�ى الرابط:    
nccam.gov.sa
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المناشط اإلعالمية والتوعوية 

المعنية بممارسات الطب البديل

تعد املناشط اإلعالمية والتوعية املعنية بمامرسات الطب الديل رافدة ومساندة 
لالحتس�اب، وقد تْدُخل يف إطاره إذا أس�همت يف تنظيم املامرس�ات الطبية البديلة 
أو توجيه وردع املامرس�ني هلا، ومن بني تلك املناش�ط )الندوات، املقاالت، املواقع 

االلكرتونية(.

 أوال- الندوات:

عق�دت ع�دٌد من الن�دوات الت�ي تناولت الط�ب البديل والتكمي�يل من عدة 
جوانب، ومن أبرزها ما ييل)1(: 

ندوة بعنوان: )ضوابط ممارسة الطب البديل بني الشريعة والطب(، حيث 
نظمت مستش�فيات القوات املس�لحة بالري�اض الن�دوة يف )19-11-1429ه�( 

ضم�ن فعالي�ات املؤمتر الطب�ي الس�نوي اخلامس، وش�ارك فيها عل�امء وأطباء من 
داخل وخارج اململكة، وكانت هتدف إىل زيادة وعي املجتمع حول مفاهيم أساسية 
للطب البديل، واملشاركة يف وضع ضوابط علمية للطب البديل، وتعزيز التطبيقات 
العلمي�ة للمامرس�ني واملهتمني بالطب البدي�ل، وقد تناولت هذه الن�دوة عدًدا من 

 )1( سأش�ر إىل املؤمت�رات الت�ي عقدت يف مدينة الرياض دون بقية املدن، ك�ام أن ما ذكر ال يعني مجيع 
ما عقد من مؤمترات بل هو ما اطلعت عليه فقط.
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التطبيق�ات العالجي�ة البديلة منها: )طب األعش�اب، والرقي�ة الرشعية، والعالج 
باإلبر الصينية - العالج بالتدليك الصيني()1(.

ن�دوة بعنوان: )الطب البديل رافد ال منافس(: نظ�م الندوة مركز البحوث 
بأقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات بجامعة امللك سعود، بتاريخ 1-18-
1430ه�، ومن أهدافه التعريف بالطب البديل وأنواعه، والتوعية بضوابط ممارسته 
وجماالت اللجوء إليه، وشارك بالندوة نخبة من العلامء، واألطباء، واملختصني)2(.

ا- المقاالت الصحفية: ثانياً

 يط�رح ع�دد م�ن املختصني ب�ني فرتة وأخ�رى بعض املق�االت الت�ي تتناول 
أحد أنواع املامرس�ات الطبية البديل�ة والتكميلية، وتتضمن تلك املقاالت عدًدا من 
التوجيهات التي تسهم يف التعريف بالتطبيق األمثل لتلك املامرسات، وحتذر مما يقع 

خالهلا من أخطاء، ومن بني تلك املقاالت عى سبيل التمثيل ال احلرص:

مقال�ة تناول�ت االس�تعامل اخلاط�ئ لألعش�اب، ح�ذر الكات�ب خالهل�ا من 
االستعامل اخلاطئ لبعض األعشاب وما يرتتب عليه من أرضار عى صحة اإلنسان، 

واستشهد عى ذلك بعدد من األمثلة من واقعنا املعارص)3(. 

)1( انظر: صحيفة الرياض ع: )14756(، 19-11-1429ه�.
)2( تصفح موقع جامعة امللك س�عود، مركز البحوث بأقس�ام العلوم والدراس�ات الطبية للطالبات، 

عى الرابط:
 www.ksu.edu.sa 10-1-2011 

)3( لالط�الع عى املق�ال، انظر: صحيف�ة الرياض، طب: جاب�ر القحط�اين، ع:)14189( 8-13-
1428ه�.
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مقالة تناولت أرضار بعض املستحرضات العشبية، حتدث الكاتب خالهلا عن 
أحد املستحرضات العشبية املتداولة يف األسواق وحتمل ادعاء طبًيا، وحذر من أهنا 
مغشوش�ة حيث تتضمن عدًدا من املس�تحرضات الكيميائي�ة املمنوعة والتي تؤدي 

إىل أرضار مبارشة عى جسم اإلنسان)1(. 

مقال�ة تناول�ت احلجام�ة، حيث حت�دث الكاتب ع�ن احلجام�ة ومرشوعيتها 
وفوائده�ا، وم�ا يرتت�ب عى االس�تعامل اخلاطئ هلا، ك�ام أش�ار إىل رضورة املبادرة 

بإجراء األبحاث والدراسات العلمية عى احلجامة)2(.

ا- المواقع االلكترونية: ثالثاً

موق�ع إلكرتوين بعن�وان: الفكر العق�دي الواف�د ومنهجية التعام�ل معه)3(، 
اقة منها:  يس�عى املوق�ع للتعري�ف بأنواع الفك�ر العقدي الواف�د حتت ش�عارات برَّ
الصح�ة، والس�عادة، واإلجيابية، وتفعي�ل الطاقات، إطالق الق�درات؛ وذلك عن 
طري�ق نرش امل�ادة العلمية لعدد م�ن ال�دورات، واملحارضات، باإلضاف�ة إىل عدد 
م�ن املقاالت الت�ي تتحدث يف جمملها ع�ن األصول الفكري�ة، والعقدية، لعدد من 
الفلس�فات النفس�ية، كالرامج والدورات العالجية، والتأهيلية، ومن ذلك فلسفة 
الطاق�ة الت�ي يبنى عليها عدد من الرام�ج العالجية، كام يتواص�ل املوقع مع القراء 

)1( لالط�الع عى املق�ال: انظر: صحيفة الرياض، ط�ب: حممد الطفي�ل، ع: )15469(، 11-23-
1431ه�.

)2( لالط�الع ع�ى املق�ال، انظ�ر: صحيفة الري�اض، ط�ب: أمح�د بامه�ام، ع:)14836(، 2-10-
1430ه�.

)3( ي�رشف عى املوقع، د. فوز كردي، أس�تاذ العقيدة واملذاهب املع�ارصة بكلية الرتبية للبنات: جدة 
www.alfowz.com   :اململكة العربية السعودية، رابط املوقع
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الذين يس�تفتون عن عدد م�ن املواضيع، منها ما يتعلق بالع�الج بالطاقة وفروعها، 
كالريكي، والعالج بأس�امء اهلل احلس�نى، ومنها ما يتعلق بال�دورات املقدمة يف هذا 

املجال.

موق�ع الك�رتوين بعن�وان س�بييل)1(: يناق�ش املوقع موض�وع الطاق�ة احليوية 
وتطبيقاهت�ا، ومنها م�ا يتعلق بالعالج وذلك من منظور رشع�ي، وهيدف املوقع إىل 
التعري�ف بتلك املامرس�ات، وما تبن�ى عليه من عقائ�د وفلس�فات إحلادية، وذلك 
عن طريق تس�ليط الضوء ع�ى املخالفات الرشعية والعلمية فيه�ا، وعرض املنهج 
الرشع�ي يف التعام�ل معها. حيوي املوقع ع�دد من املقاالت، والبح�وث، واملقاطع 

املرئية)2( التي تتحدث عن العالج بالطاقة وما يقع فيه من خمالفات.

  

)1( يرشف عى املوقع رامي عفيفي وعدد من املختصني يف العلوم الرشعية، رابط املوقع:
www.sabeily.com

)2( عبارة عن حلقات تلفزيونية عرضت عى بعض القنوات الفضائية.






اإلطار الميداني

وحيتوي على:

املبحث األول: إجراءات الدراسة امليدانية.

املبحث الثاني: نتائج الدراسة امليدانية.





 5
إجراءات الدراسة الميدانية

وحيتوي على:

املطلب األول: منهج الدراسة.

املطلب الثاني: جمتمع الدراسة وعينته.

املطلب الثالث: أدوات الدراسة وصدقها.

املطلب الرابع: أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات.
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منهج الدراسة

نظًرا ملا تس�عى إليه هذه الدراسة من التعرف عى الواقع املعارص للمامرسات 
الطبي�ة البديلة وما حتت�وي عليه من منكرات، وما يقوم به املحتس�ب من إجراءات 
لالحتس�اب عليه�ا، وم�ا يواجه�ه م�ن معوق�ات واحلل�ول املقرتحة ملعاجل�ة تلك 
املنكرات؛ فإن املنهج املستخدم يف هذه الدرسة هو املنهج الوصفي املسحي ملجتمع 

الدراسة أو لعينة ممثلة له، وذلك كام ييل:

 مسح املحتسبني، حيث تم التعرف عى السامت العامة لعينة من املحتسبني 
عى منكرات الطب البديل. 

 مس�ح املتداوين، وتم التعرف عى الس�امت العامة لعينة من املتداوين بعدد 
من أنواع الطب البديل.
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مجتمع الدراسة وعينته

- مجتمع الدرسة: أوالاً

شمل جمتمع الدراسة مجيع مراكز الطب البديل املرصح هبا يف مدينة الرياض)1(، 
واملراجعني هلذه املراكز، واملحتس�بني عى منكرات هذه املراكز، واملراقبني هلا سواء 
كانوا من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أو من اهليئة العامة للغذاء والدواء، 
أو م�ن املركز الوطن�ي للطب البدي�ل والتكمييل أو غرهم م�ن املطلعني واملهتمني 

بمامرسات الطب البديل، واقترصت الدراسة عى مدينة الرياض.   

ا- عينة الدراسة: ثانياً

تكونت عينة الدراسة من:
احملتسبني وهم: املطلعون عى خمالفات الطب البديل، وتم سحب ستني فرًدا 
يمثلون عينة املحتسبني يف اجلهات املختصة، وذلك باعتبار عرشين فرًدا مقابل كل 
جهة معنية بمتابعة خمالفات الطب البديل وهي: وزارة الصحة ممثلة باملركز الوطني 
للط�ب البديل، واهليئة العام�ة للغذاء والدواء، وهيئة األم�ر باملعروف والنهي عن 

املنكر.

املتداوين وهم: من سبق هلم العالج بأي من أنواع الطب البديل التي شملتها 
الدراس�ة، وبن�اء عى الدراس�ة االستكش�افية التي قام�ت هبا الباحث�ة للتعرف عى 

)1( تش�مل العين�ة مراكز العالج بالطب البديل، واملراكز التي تق�دم دورات عالجية وتدريبية لبعض 
أنواع العالج بالطب البديل.
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مراك�ز الع�الج بالطب البديل، فقد تم س�حب )100( فرٍد يمثل�ون عينة املتداوين 
وذلك بواقع عرشين فرًدا مقابل كل مركز معني بالعالج بالطب البديل)1(. 

وكان اإلطار الزمني جلمع املعلومات من عينة الدراس�ة يف الفرتة الواقعة بني 
1431/11/25ه� إىل الفرتة 1432/1/20ه�

خصائص عينة الدراسة:

- خصائص عينة المحتسبين: أوالاً

جنس عينة احملتسبني:

اس�تهدفت الدراسة التعرف عى واقع اجلنس�ني من عينة )املحتسبني( وذلك 
لقي�اس الف�روق بينهام في�ام يتعلق بآرائهم حول حماور االس�تبانة، وقد بلغت نس�بة 

الذكور 93،3%، فيام شكلت نسبة اإلناث 5% من جمموع عدد العينة.  

وتشر هذه النتيجة إىل قلة عدد اإلناث املطلعات عى خمالفات الطب البديل، 
وق�د يعود الس�بب إىل ك�ون غالبية منس�ويب اجلهات الرقابي�ة والتي ش�ملتها عينة 

الدراسة من جنس الذكور.

اجلدول التايل رقم )1( يوضح جنس عينة املحتسبني.

)1( نظ�رًا لالفتقار إىل اإلحصائيات الرس�مية حول عدد مراكز الع�الج بالطب البديل املختلفة، وبناء 
عى الدراس�ة االستكش�افية التي قامت هبا الباحثة؛ فقد تم وضع عدد تقريبي وذلك بواقع مخس�ة 

مراكز للعالج بالطب البديل يف مدينة الرياض.
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جدول )1(
جنس عينة احملتسبني

النسبةالتكراراجلنس
93.3%56ذكر
5 %3أنثى

1.7%1مل يبني
100%60اجملموع

المستوى التعليمي لعينة المحتسبين:

اس�تهدفت الدراس�ة التعرف عى املس�توى التعليمي لعينة املحتسبني، وذلك 
لقياس الفروق بينهم فيام يتعلق بآرائهم حول حماور االستبانة، وقد كان للجامعيني 
النس�بة األعى حيث ش�كلوا 50% من العينة، يليهم من حيمل�ون املؤهالت العليا؛ 
حيث ش�كل محلة املاجس�تر 21.7%، والدكتوراه 16.7%، فيام كانت نس�بة محلة 
املستوى الثانوي 8.3% من العينة، وشكل أصحاب املستويات التعليمية األخرى 

1.7% من العينة.

النتيجة السابقة تدل عل�ى ارتفاع املست�وى التعليمي لعين�ة املحتسب�ني وهذا 
يش��ر إىل وعي املحتس�ب�ني من أصح��اب املؤه��الت العلي�ا بمنك��رات الطب 

البدي�ل.

اجلدول التايل رقم )2( يوضح املستوى التعليمي لعينة املحتسبني.
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جدول )2( 
املستوى التعليمي لعينة احملتسبني

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
8.3%5ثانوي

50%30جامعي
21.7%13ماجستر
16.7%10دكتوراه
1.7%1أخرى
1.7%1مل يبني

100%60اجملموع

)جـ( التخصص العلمي لعينة المحتسبين:

اس�تهدفت الدراس�ة التعرف عى التخصص العلمي لعينة املحتس�بني وذلك 
لقي�اس الف�روق بينه�م في�ام يتعل�ق بآرائه�م ح�ول حم�اور االس�تبانة، وقد ش�كل 
املتخصصون يف العلوم الرشعية نسبة 60% من العينة، فيام كان 28.3% من العينة 
م�ن املتخصصني يف العلوم الطبية، فيام جاءت نس�بة م�ن حيملون املؤهلني الرشعي 
والطبي 1.7%من العينة، كام كان للمتخصصني بعلوم أخرى ما نسبته 8.3%  من 

العينة.

اجلدول التايل رقم )3( يبني التخصص العلمي لعينة املحتسبني. 



االحتساب على منكرات الطب البديل222

جدول )3( 
التخصص العلمي لعينة )احملتسبني(

النسبةالتكرارالتخصص العلمي
60%36رشعي
28.3%17طبي

1.7%1رشعي وطبي
8.3%5أخرى
1.7%1مل يبني

100%60اجملموع

) د ( جهة العمل لعينة المحتسبين:

اس�تهدفت الدراسة التعرف عى آراء املحتسبني املطلعني عى خمالفات الطب 
البديل حول حماور االس�تبانة، وقد اقتىض ذلك توزيع االس�تبانة عى اجلهات ذات 
العالقة، وعى املهتمني واملتابعني لقضايا الطب البديل وقد بلغ عدد اجلهات ثالثة 
باإلضافة إىل املهتمني بقضايا الطب البديل من األكاديميني وغرهم، وجاءت نسبة 
املحتس�بني من كل جهة كام ييل: هيئة األمر باملع�روف والنهي عن املنكر %43.3، 
املرك�ز الوطني للط�ب البديل والتكمي�يل 21.7%، اهليئ�ة العامة للغ�ذاء والدواء 
11.7%، فيام بلغ عدد األكاديميني 13.3%، وبلغت نس�بة املحتس�بني من جهات 

أخرى %8.3.

اجلدول التايل رقم )4( يبني جهات العمل لعينة املحتسبني.
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جدول )4(
جهة العمل لعينة احملتسبني

النسبةالعددجهــة العمـل
43.3%26هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنك�ر
21.7%13املركز الوطني للطب البديل والتكمييل

11.7%7اهليئة العامة للغذاء والدواء
13.3%8أكاديمي
8.3%5أخرى
1.7%1مل يبني

100%60اجملموع

)هـ( نوع العالج لعينة المحتسبين:

  اس�تهدفت الدراس�ة التع�رف ع�ى آراء املحتس�بني ح�ول حماور االس�تبانة،
 وذلك بالنسبة ألنواع العالج املختلفة إال أن نتائج الدراسة أثبتت أن أكثر من نصف العينة
سبق هلم الوقوف عى خمالفات ألكثر من نوع من أنواع العالج بالطب البديل والتي 
 شملتها الدراسة حيث بلغت نسبتهم 51.7%، وتوزع النصف اآلخر من العينة بني
 أن�واع الع�الج األخ�رى؛ حي�ث بلغ�ت نس�بة املطلع�ني ع�ى خمالفات األعش�اب
 فقط 13.3%، كام بلغت نسبة املطلعني عى خمالفات احلجامة والتدليك 5% لكل منهام،
فيام بلغت نس�بة املطلع�ني عى خمالفات الريكي 3.3%، في�ام مل يقف أحد من أفراد 
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العينة عى خمالفات تتعلق باإلبر الصينية بش�ك�ل خاص بل كانت ضم�ن أكثر من 
اختيار.

وقد دلت النتيجة الس�ابقة عى س�عة اطالع املحتسبني حيث تبني أن أكثر من 
نصف املحتس�بني س�بق هلم الوقوف عى خمالفات ألكثر من ن�وع من أنواع العالج 
بالط�ب البدي�ل، كام أدت هذه النتيجة إىل عدم إمكانية الربط بني املخالفات وأنواع 

العالج املختلفة التي شملتها الدراسة.

اجلدول التايل رقم )5( يبني نوع العالج لعينة املحتسبني.

جدول )5(
نوع العالج لعينة )احملتسبني(

النسبةاجملموعنوع العالج
13.3%8أعشاب
5%3حجامة

0%0إبر صينية
3.3%2ريك�ي
5%3تدليك

51.7%31أكثر من اختيار
21.7%13مل يبني

100%60اجملموع
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ا- خصائص عينة المتداوين: ثانياً
) أ ( جنس عينة المتداوين:

اس�تهدفت الدراس�ة التعرف عى واقع اجلنس�ني من عينة )املتداوين( وذلك 
لقي�اس الف�روق بينهام في�ام يتعلق بآرائهم حول حماور االس�تبانة، وقد بلغت نس�بة 
الذكور 40%، فيام ش�كلت نس�بة اإلناث 57% من جمموع عدد العينة، وقد جاءت 
النتيجة أكر لصالح اإلناث وبفارق 17 نقطة مما يدل عى إقبال اإلناث عى العالج 

بأنواع الطب البديل املختلفة.

وق�د كان ه�ذا متفًق�ا مع النتيج�ة التي توصلت إليها دراس�ة »نمط اس�تعامل 
الطب البديل لألرسة السعودية يف منطقة الرياض«)1( حول جنس عينة املبحوثني؛ 
حيث تبني أن نسب�ة اإلناث الاليت سب�ق هل�ن استخ�دام الطب البديل 80 %، بينم�ا 

بلغت نسبة الذكور %62.
اجلدول التايل رقم )6( يوضح جنس عينة املتداوين.

جدول )6(
جنس عينة املتداوين

النسبةالتكراراجلنس
40 %40ذكر
57 %57أنثى

3 %3مل يبني
100 %100اجملموع

)1( دراس�ة طبية أجراها عدد من األطباء من جامعة امللك س�عود برعاية من مدينة امللك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية عى منطقة الرياض عام 1425ه�.
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)ب( المستوى التعليمي لعينة المتداوين:

اس�تهدفت الدراسة التعرف عى املس�توى التعليمي لعينة )املتداوين( وذلك 
لقياس الفروق بينهم فيام يتعلق بآرائهم حول حماور االستبانة، وقد حصل اجلامعيون 
عى املعدل األعى حيث ش�كلوا 47% من العينة، يليهم أصحاب املستوى الثانوي 
بنس�بة 22% وهذا يدل عى إقبال الفئتني أصح�اب املؤهالت )اجلامعية والثانوي( 
عى التداوي بأنواع الطب البديل املختلف�ة، كام حصل أصحاب املؤهل )املتوس�ط 
وفوق اجلامعي( عى نسبة 6% لكل منهام، وبلغت نسبة من حيملون املؤهل االبتدائي 
4% فق�ط، وجاءت نس�بة من حيملون مؤهالت أخرى 12% م�ن إمجايل عدد العينة 
وغالبيتهم من محلة الدبلومات، ودلت النتيجة الس�ابقة عى ارتفاع نس�بة املتداوين 
بأن�واع الط�ب البدي�ل املختلفة من محلة املؤه�الت العليا، مما يش�ر إىل عدم وجود 
عالقة بني املس�توى التعلمي املتدين وبني اإلقبال عى التداوي بأنواع الطب البديل 
املختلفة؛ إذ أن حاجة املريض إىل العالج تدفعه إىل جتربته بغض النظر عن مس�تواه 

التعليمي.

اجلدول التايل رقم )7( يوضح املستوى التعليمي ألفراد العينة.

جدول )7( 
املستوى التعليمي لعينة املتداوين

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
4 %4ابتدائي
6 %6متوسط
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النسبةالتكراراملستوى التعليمي
22 %22ثانوي

47 %47جامعي
6 %6فوق اجلامعي

12 %12أخرى
3 %3مل يبني

100 %100اجملموع

)جـ( الفئات العمرية لعينة المتداوين:

اس�تهدفت الدراس�ة التعرف ع�ى الفئات العمري�ة لعين�ة )املتداوين( وذلك 
لقي�اس الفروق بينهم فيام يتعلق بآرائهم حول حماور االس�تبانة، وقد كانت النس�بة 
األعى للفئة العمرية من )25-34( حيث شكلوا 39% من العينة مما يدل عى إقبال 
هذه الفئة عى الت�داوي بأن�واع الطب البديل املختلفة بمعدل أعى من غره�م من 
الفئ��ات األخ�رى، وتعادل�ت نس�بة الفئت�ني العمريت�ني م�ن )35-45(، و)أكثر 
من 45( ح�يث ش�ك�ل كل منهام ما نس�بته 18% من العين�ة، وكانت النسبة األق�ل 

للفئ�ة العمري�ة )أقل من 25( حيث شكلوا 10% من العين�ة.

اجلدول التايل رقم )8( يوضح الفئة العمرية لعينة املتداوين.
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جدول )8( 
الفئة العمرية لعينة املتداوين

النسبةالتكرارالعمر
10 %10أقل من 25 سنة

39 %39من34-25
18 %18من45-35
18 %18أكثر من 45

15 %15مل يبني
100 %100اجملموع

) د ( الوضع االجتماعي لعينة المتداوين:

اس�تهدفت الدراس�ة التعرف عى الوضع االجتامعي لعينة )املتداوين( وذلك 
لقياس الفروق بينهم فيام يتعلق بآرائهم حول حماور االستبانة، وقد كان للمتزوجني 
النسبة األعى حيث شكلوا 62% من العينة، فيام شكلت فئة أعزب 30% من العينة، 

وجاءت نسبة املطلقني 6%، فيام مل يشكل األرامل أي نسبة.

اجلدول التايل رقم )9( يوضح الوضع االجتامعي لعينة املتداوين.
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جدول )9(
الوضع االجتماعي لعينة املتداوين

النسبةالعددالوضع االجتماعي
62 %62متزوج
30 %30أعزب
6 %6مطلق
0 %0أرمل
2 %2مل يبني

100 %100اجملموع

)هـ( نوع العالج لعينة المتداوين:

اس�تهدفت الدراس�ة التع�رف ع�ى نوع الع�الج الذي خض�ع له أف�راد عينة 
)املتداوي�ن(، وذل�ك للرب�ط ب�ني حم�اور االس�تبانة ون�وع الع�الج، وكانت نس�بة 
الذي�ن خضعوا للعالج باألعش�اب 17%، فيام كانت نس�بة الذين خضعوا للعالج 
باحلجامة 15%، فيام ش�كلت نسبة العالج باإلبر الصينية 11% من العينة، وجاءت 
نس�بة اللذين اس�تخدموا العالج ب�)الريكي( 9%، كام جاءت نس�بة الذين خضعوا 
للتدلي�ك 13%، كام س�بق ل� 18% من العين�ة جتربة أكثر من نوع م�ن أنواع العالج 

التي شملتها الدراسة.

اجلدول التايل رقم )10( يوضح نوع العالج لعينة املتداوين.
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جدول )10(
نوع العالج لعينة ملتداوين

النسبةاجملموعنوع العالج
17 %17أعشاب
15 %15حجامة

11 %11إبر صينية
9 %9ريكي
13 %13تدليك

18 %18أكثر من اختيار
17 %17مل يب���ني
100 %100اجملموع
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أدوات الدراسة وصدقها

- أدوات الدراسة: أوالاً

ولتحقيق أهداف الدراسة امليدانية قامت الباحثة بتصميم أدايت استبانة، وبطاقة 
مالحظ�ة، وتضمنت مخس�ة من أنواع العالج بالطب البديل، وهي: )األعش�اب - 

احلجامة - اإلبر الصينية - الريكي- التدليك( وكان تصميم األدوات كام ييل:

) أ ( اس�تبانه )املحتس�بني( وهم املطلع�ون عى خمالفات أن�واع الطب البديل 
التي شملتها الدراسة، واحتوت االستبانة عى مخسة أجزاء رئيسة، وذلك كام ييل:

 اجل�زء األول خصص للتعرف عى الس�امت العامة للمحتس�بني، واحتوى 
عى سب�ع فقرات.

 اجل�زء الثاين خصص للتعرف عى منكرات الطب البديل، وتضمن أربعني 
عبارة.

 اجل�زء الثالث خص�ص للتعرف عى اإلج�راءات التي يقوم هبا املحتس�ب 
للحد من منكرت الطب البديل، واحتوى عى عرش عبارات.

 اجل�زء الراب�ع خص�ص للتعرف عى املعوق�ات التي تواجه املحتس�ب عند 
االحتساب عى منكرات الطب البديل، وتضمن ثامين عبارات.

 اجلزء اخلامس كان للتعرف عى احللول املقرتحة والتي من ش�أهنا احلد من 
منكرات الطب البديل، واحتوى إحدى عرشة عبارة.
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)ب( اس�تبانة )املتداوين( وهم من سبق هلم العالج بأحد أنواع الطب البديل 
التي شملتها الدراسة، واحتوت االستبانة عى ثالثة أجزاء رئيسة، وذلك كام ييل:

 اجلزء األول خصص للتع�رف عى الس�م�ات العامة للمتداوين، واحتوى 
عى سبع فقرات.

 اجل�زء الثاين خصص للتعرف عى منكرات الط�ب البديل، وتضم�ن ثالًثا 
وثالث�ني عب�ارة.

 اجل�زء الثال�ث خصص للتعرف ع�ى إذا ما كان العالج بأح�د أنواع الطب 
البديل سبب يف ظهور مشاكل صحية، وتضمن فقرتني.

)ج��( بطاقة مالحظة ت�م تطبيقها عى األدوات املس�تخدمة يف العالج بأنواع 
الط�ب البدي�ل الت�ي ش�ملتها الدراس�ة، وتضمنت مخ�س عرشة عب�ارة هدفت إىل 

التعرف عى ما قد تتضمنه األدوات املستخدمة يف العالج من منكرات.

ا- صدق أدوات الدراسة وثباتها: ثانياًاً

1- للتحقق من مصداقية أدوات الدراس�ة وهي )استبانة املحتسبني- استبانة 
املتداوي�ن- بطاقة املالحظ�ة( تم عرضها عى جمموعة من املختصني باالحتس�اب، 

وعدد من املهتمني بقضايا الطب البديل)1(، وتم التعديل عى ضوء آرائهم.

2- تم التحقق من ثبات اس�تبانتي الدراسة عن طريق فحص درجة االتساق 
الداخيل وذلك كام ييل:

)1( انظر: أسامء املحكمني يف ملحقات الدراسة ملحق رقم: )4(.
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 استبانة املحتسبني: تم اختبار)10( استبانات.
 استبانة املتداوين: تم اختبار )20( استبانة.

وكان ذل�ك ع�ن طريق اس�تخدام معامل )الفاك�رو نباخ( عى كاف�ة عبارات 
 اس�تبانتي الدراس�ة، وقد دل�ت النتيجة عى متتع االس�تبانتني بدرج�ة ثبات مرتفعة 

مما أكد صالحية االستبانتني للتطبيق عى العينة النهائية.

اجلدول التايل رقم )11( يوضح نتيجة اختبار )الفاكرو نباخ(.

جدول رقم )11(
نتيجة اختبار الفاكرو نباخ على استبانيت الدراسة

استبانة املتداويناستبانة احملتسبني
الفاكرو نباخعدد العباراتالفاكرو نباخعدد العبارات

690.884330.941
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أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات

أدخلت بيانات عينتي املحتسبني واملتداوين يف احلاسب اآليل، ومتت معاجلتها 
وفق نظام )spss( اإلحصائي، واستخدمت األساليب التالية:

1- معامل )ألفا كرونباخ( للتحقق من ثبات االستبانتني.
2- التكرارات والنس�ب املئوي�ة لوصف أف�راد جمتم�ع الدراس��ة، وحتديد نس�ب 

إجابتهم.
جمتم�ع  أف�راد  إجاب�ات  لرتتي�ب  املعي�اري  واالنح�راف  حلس�ايب،  املتوس�ط   -3

الدراسة)1(.
4- اختب��ار )ت( )T- Test( لقي��اس مس�ت�وى الدالل�ة)2( وال�ذي يكش��ف 
ع�ن م�دى وجود ف�روق ب�ني آراء عين�ة الدراس��ة، وذلك وف�ق متغ�رين من 

متغ�رات الدراسة.
5- اختبار )ف( )Anova( لقي�اس مس�ت�وى الداللة، والذي يكش�ف عن مدى 
وجود فروق بني آراء عين�ة الدراس�ة، وذلك وف�ق ثالث أو أكثر من متغ�رات 

الدراسة.

)1( املتوسط احلسابي: هو حاصل تقسيم القيم عى عددها، )االنحراف املعياري(: وهو أحد مقاييس 
التشتت والتي يعر هبا عن مدى تقارب أو تباعد كل معلومة عن متوسطه�ا. انظر: »املدخ�ل إىل 

البحث يف العلوم السلوكية«، ص: )123، 130(.
)2( )مستوى الداللة( وهو أحد املقاييس التي يقصد هبا التعرف عى وجود فارق إحصائي من عدمه 
ب�ني املجموعات املختلفة، وللحصول عى مس�توى الداللة يطب�ق اختبار )ت( لقياس الفرق بني 
متوس�طني أو نس�بتني..، أم�ا إذا كان اهلدف قياس الف�رق بني ثالث متوس�طات فأكثر فإنه يطبق 
اختبار حتليل التباين )ف( انظر: »املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية«، ص: )140، 146(.



 5
نتائج الدراسة الميدانية

وحيتوي على:

املطلب األول: النتائج املتعلقة بأداة االستبانة.

املطلب الثاني: النتائج املتعلقة بأداة املالحظة.
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النتائج المتعلقة بأداة االستبانة

) أ ( إجابة السؤال األول: ما منكرات الطب البديل من وجهة نظر »املحتسبني« 
و»املتداوين«؟

- ما منكرات الطب البديل من وجهة نظر »المحتسبين« ؟ أوالاً

املئوي�ة،  والنس�ب  التك�رارات،  ت�م حس�اب  الس�ؤال  ه�ذا  لإلجاب�ة ع�ى 
واملتوس�طات احلس�ابية إلجابات عينة املحتس�بني عى حمور منكرات الطب البديل 
العقدي�ة واألخالقي�ة املرتبطة بأنواع العالج بالطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة 
وهي )األعشاب - احلجامة - اإلبر الصينية - الريكي- التدليك( وفيام ييل توضيح 

ذلك:

1- اجلـــدول رقـــم )12( يوضـــح النتائـــج املتعلقـــة مبنكرات الطـــب البديل 
العقدية بناء على إجابات عينة الدراسة من احملتسبني:
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جدول رقم )12(
النتائج املتعلقة مبنكرات الطب البديل العقدية 

بناء على إجابات عينة الدراسة من احملتسبني

م
العبـــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1
عمل السحر حتت ستار 

العالج

2611815ك
3.3

1.45
%43.318.313.325

2
القيام بالكهانة بدعوى 

التعرف عى املرض 
والعالج

2679414ك
3.131.38

%43.311.7156.723.3

3
ممارسة الكهانة عن طريق 

ق�راءة الكف
211015113ك

3.231.37
%3516.7251.721.7

4
ممارسة الكهانة عن طريق 

اخل�ط بالرمل
201014214ك

3.171.40
%33.316.723.33.323.3

5
ممارسة الكهانة عن طريق 

فحص اهلالة
127251141ك

2.951.29
%2011.741.71.723.31.7

6
ممارسة الكهانة بطرق 

أخرى )حدد(
931521219ك

2.731.30
%155253،32031.7

االستعانة باألموات7
112237152ك

2.621.17
%18.33.338.311.7253.3

8
 االستعانة باألحياء فيام 

ال يقدر عليه إال اهلل
1810142151ك

3.101.43
%3016.723.33.3251.7
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االستعانة باجلن9
181610115ك

3.321.52
%3026.716.71.725

االستعانة بالطاقة الكونية10
1410221121ك

3.151.32
%23.316.736.71.7201.7

االستعانة بأمور أخرى11
73192722ك

2.921.15
%11.7531.73.311.736.7

12
ترديد بعض األلفاظ التي 
ترمز آلهلة ومعتقدات وثنية

1510171161ك

3.031.44
%2516.728.31.726.71،7

13

التشبه بالكفار باستخدام 
بعض األلفاظ التي ترمز 

ملعتقداهتم وشعائرهم 
مثل)الطاقة الكونية-ين 

و يانغ-اليوغا-أوم-
الشاكرات(،

21816312ك

3.171.32
%3513.326.7520

14

التشبه بالكفار بالقيام 
ببعض شعائرهم بحجة 

العالج، من ذلك 
ممارسة)اليوغا-التأمل 

التجاوزي(

1782159ك

3.171.22
%28.313.3358.315
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15
االعتقاد بأن الطاقة مصدر 

نشأة الكون
10828212ك

3.001.25
%16.713.346.73.320

16

االعتقاد بأن االحتاد مع 
الكون سبب لتحقيق 

الشفاء وعدم االنسجام 
معه من أسباب املرض

12623415ك

2.831.29
%201038.36.725

17

تقسيم كل ما يف الكون إىل 
)ين ويانغ( واعتبار اختالل 

التوازن بينهام من أسباب 
املرض وإعادة التوازن 
بينهام من أسباب الشفاء

1172697ك

3.031.13
%18.311.743.31511.7

18

االعتقاد بقدرة أي إنسان 
عى حتقيق املعجزات ومن 

بينها معجزة الشفاء إذا 
ما قام بعدد من طقوس 

التأمل، أو التحق بعدد من 
الدورات املؤهلة للعالج 

بالطاقة )الريكي(

147204141ك

2.931.32
%23.311.733.36.723.31.7

19
االعتقاد بوجود مسارات 
للطاقة داخل اجلسم يتم 
من خالهلا توجيه العالج

20919561ك
3.361.16

%33.31531.78.3101.7
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20
ختصيص كل اسم من أسامء 

اهلل لعالج أمراض حمددة

17522313ك
2.971.25

%28.38.336.7521.7

يتض�ح من نتائج اجلدول الس�ابق وج�ود عدٍد من املنك�رات العقدية املرتبطة 
بع�دد من أنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة وذلك بن�اء عى إجابات عينة 

الدراسة من املحتسبني، وفيام ييل عرض لتلك النتائج: 

1- )عمل السحر تحت ستار العالج(:

واف�ق عى وجود املنكر 43.3% من العينة، و18.3 وافقوا بش�دة، وأجاب 
بال أعلم 13.3%، ومل يوافق عى وجود املنكر 25% من العينة.

دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة من املحتسبني يوافقون 
ع�ى وج�ود منكر )عمل الس�حر حتت س�تار الع�الج( وبلغت نس�بتهم %61.3، 

و25% من العينة مل يوافقوا عى وجود املنكر.

2- )القيام بالكهانة بدعوى التعرف على المرض والعالج(:

 وافق عى وجود املنكر 43.3% من العينة، و11.7% وافقوا بش�دة، وأج�اب 
 بال أعلم 15% من العينة، فيام مل يوافق عى وجود املنكر 6.7% من العينة، و23.3 

مل يوافقوا بشدة.
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دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املحتسبني يوافقون عى وجود منكر 
 )القي�ام بالكهان�ة بدعوى التع�رف عى املرض والع�الج( وبلغت نس�بتهم %55، 

ومل يوافق عى وجود املنكر 30% من عينة املحتسبني.

3- )ممارسة الكهانة عن طريق قراءة الكف(:

 واف�ق عى وجود املنكر 35%، و16.7% وافقوا عى وجوده بش�دة، وأجاب 
 بال أعلم 25% من العينة، ومل يوافق عى وجود املنكر 1.7% من العينة، و %21.7 

مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املحتس�بني يوافقون عى وجود 
منكر )ممارسة الكهانة عن طريق قراءة الكف( وبلغت نسبتهم 51.7%، فيام بلغت 

نسبة الذين مل يوافقوا عى وجود املنكر 23.4% من إمجايل عينة املحتسبني.

4- )ممارسة الكهانة عن طريق الخط بالرمل(:

واف�ق عى وج�ود املنك�ر 33.3% من العين�ة، 16.7% وافق�وا عى وجوده 
بش�دة، وأجاب بال أعل�م 23.3% من العينة، ومل يوافق ع�ى وجود املنكر %3.3 

من العينة، و23.3% مل يوافقوا بشدة.

دل�ت النتيج�ة ع�ى أن 50% فقط وهم نص�ف عينة املحتس�بني يوافقون عى 
 وج�ود منك�ر )ممارس�ة الكهانة عن طري�ق اخلط بالرم�ل(، فيام بلغت نس�بة الذين 

مل يوافقوا عى وجود املنكر 26.6% من إمجايل عدد عينة املحتسبني.
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5- )ممارسة الكهانة عن طريق فحص الهالة(:

 واف�ق عى وجود املنكر 20%، و11.7% وافقوا عى وجوده بش�دة، وأجاب 
ب�ال أعل�م 41.7%، ومل يوافق عى وجود املنك�ر1.7%، و23.3% مل يوافقوا عى 

وجوده بشدة.

وقد دلت النتيجة عى ارتفاع نسبة املجيبني )بال أعلم( من عينة املحتسبني عى 
منكر )ممارسة الكهانة عن طريق فحص اهلالة( حيث بلغت نسبتهم 41.7%، وقد 
يع�ود ذل�ك إىل كون هذا النوع من الكهانة خيتص بأحد أنواع العالج التي ش�ملتها 
الدراس�ة وهو العالج ب� )الريكي(، بينام بلغ إمجايل نس�بة املوافقني عى وجود املنكر 

.%31.7

6- )ممارسة الكهانة بطرق أخرى(:

وافق ما نسبته 20% من عينة املحتسبني عى وجود طرق أخرى ملامرسة الكهانة 
عن�د الع�الج وذكروا منها: )ق�راءة الفنجان - رضب ال�ودع - صب الرصاص - 

حتليل اخلط والتوقيع - النظر يف النجوم(.

العبارات الس�ابقة من االستبانة كانت تتمحور حول ممارسة السحر والكهانة 
عن�د الع�الج والت�داوي وكان�ت إجاب�ات أغل�ب املحتس�ب�ني تدل ع�ى املوافق�ة 
ع�ى وج�ود تلك املنكرات؛ مما يش�ر إىل رضورة اهتامم املحتس�بني والدعاة بتوعية 
الناس حول تلك املنكرات وما يرتتب عى ممارس�تها من أخطار عى عقيدة املس�لم 

وثوابته.
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7- )االستعانة باألموات(:

أج�اب 18.3% من العين�ة باملوافقة عى وجود املنك�ر، و3.3% وافقوا عى 
وجوده بش�دة، وأجاب بال أعلم 38.3%، في�ام مل يوافق عى وجود املنكر 11.7، 

و25% مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن نس�بة املحتس�بني املجيب�ني ب�)ال أعل�م( عى منكر 
)االس�تعانة باألم�وات( ه�ي األع�ى حي�ث بلغ�ت 38.3%، وجاءت نس�بة غر 
املوافقني عى وجود املنكر يف املرتبة الثانية حيث بلغت 36.7%، ومل تتجاوز نس�بة 

املوافقني عى وجود املنكر 21.6% من عينة املحتسبني.

8- )االستعانة باألحياء فيما ال يقدر عليه إال اهلل(:

وافق 30% من العينة عى وجود املنكر، و16.7% وافقوا عى وجوده بشدة، 
وأج�اب بال أعل�م 23.3% من العينة، في�ام مل يوافق عى وج�ود املنكر 3.3% من 

العينة، و25% من العينة مل يوافقوا علة وجوده بشده.

دل�ت النتيج�ة الس�ابقة ع�ى أن نس�بة املحتس�بني املوافقني عى وج�ود منكر 
)االستعانة باألحياء فيام ال يقدر عليه إال اهلل( هي األعى حيث بلغت 46.7% من 

العينة، فيام بلغت نسبة غر املوافقني عى وجود املنكر 28.3% من العينة.

9- )االستعانة بالجن(:

 واف�ق عى وج�ود املنكر 30% من العين�ة، و26.7% وافقوا بش�دة، وأجاب 
 ب�ال أعل�م 16.7% م�ن العين�ة، في�ام مل يوافق ع�ى وج�ود املنك�ر 1.7%، و%25 

مل يوافقوا عى وجوده بشدة.
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وقد دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املحتس�بني يوافقون عى وجود 
منكر )االستعانة باجلن( وبلغت نسبتهم 56.7%، فيام بلغت نسبة الذين مل يوافقوا 

عى وجود املنكر 35.7% من العينة.

10- )االستعانة بالطاقة الكونية(:

بلغ�ت نس�بة الذين وافقوا ع�ى وجود املنك�ر 23.3% من العين�ة، و16.7 
وافقوا بش�دة، وأجاب بال أعل�م 36.7%، فيام مل يوافق ع�ى وجود املنكر%1.7، 

و20% مل يوافقوا بشدة.

وقد كانت نس�بة املحتس�بني املوافق�ني عى وج�ود منكر )االس�تعانة بالطاقة 
الكوني�ة( ه�ي األع�ى حيث بلغ�ت 40%، يليه�م املجيبني ب�ال أعلم حي�ث بلغوا 
 36.7%، وكانت نس�بة غ�ر املوافق�ني 21.7%. وقد ُيفرس ارتفاع نس�بة املجيبني 
ب�ال أعلم إىل كون هذا املنك�ر خيتص بنوعني فقط من أنواع الع�الج بالطب البديل 

التي شملتها الدراسة وهي العالج ب�)الريكي واإلبر الصينية(.

11- )االستعانة بأمور أخرى(:

أجاب 16.7% من عينة املحتس�بني باملوافقة عى وجود أمور أخرى يستعان 
هبا من دون اهلل ومن ذلك: )االستعانة بِِجْلد الذئب - االستعانة بالطيور كاحلامم - 

االستعانة بجن مسلمني(.



االحتساب على منكرات الطب البديل246

12- )ترديد بعض األلفاظ التي ترمز آللهة ومعتقدات وثنية(:

وافق 25% من العينة عى وجود املنكر، و16.6%وافقوا عى وجوده بش�دة، 
 وأجاب 28.3% بال أعلم، ومل يوافق 1.7% من العينة عى وجود املنكر، و%26.7 

مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وافق�ت النس�بة األع�ى من عينة املحتس�بني عى وج�ود منك�ر )ترديد بعض 
 األلف�اظ الت�ي ترم�ز آلهل�ة ومعتق�دات وثني�ة( حي�ث بلغ�ت نس�بتهم %41.7، 

فيام مل يوافق عى وجود املنكر 28.4% من العينة.

العب�ارات م�ن )7 إىل 12( كان�ت تتمح�ور ح�ول منكر االس�تعانة بغر اهلل، 
وقد دلت إجابات املحتس�بني يف جمملها عى املوافق�ة عى وجود عدد من املنكرات 
 والت�ي تنايف االعتقاد بوجوب االس�تعانة باهلل c فيام ال يقدر عليه إال هو n؛ 
 مما يؤكد رضورة اهتامم املحتسبني والدعاة بإرشاد الناس وتوجيههم حول االستعانة 

وما يتعلق هبا من أحكام.

13-)التشـــبه بالكفار باســـتخدام بعض األلفاظ التي ترمـــز لمعتقداتهم 
وشـــعائرهم مثـــل »الطاقـــة الكونيـــة - يـــن و يانـــغ - اليوغـــا - أوم - 

الشاكرات«(:

واف�ق عى وج�ود املنكر 35% من العين�ة، و13.3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
26.7% ب�ال أعل�م، ومل يوافق عى وج�ود املنكر 5% من العين�ة، و20% مل يوافقوا 

بشدة.
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دل�ت النتيجة عى أن النس�بة األعى من املحتس�بني وافقت ع�ى وجود منكر 
)التش�به بالكفار باس�تخدام بعض األلفاظ التي ترمز ملعتقداهتم وشعائرهم( حيث 
بلغوا 48.3% من إمجايل عدد العينة، ومل يوافق 25% من عينة املحتسبني عى وجود 

املنكر.

14- )التشـــبه بالكفار بالقيام ببعض شـــعائرهم بحجة العالج، من ذلك 

ممارسة »اليوغا-التأمل التجاوزي«(:

 وافق عى وجود املنكر 28.3% من العينة، و13.3% وافقوا بشدة، وأجاب 
 ب�ال أعل�م 35% من العينة، ومل يواف�ق عى وجود املنك�ر 8.3%، و15% من العينة 

مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

 دل�ت النتيج�ة عى أن النس�بة األعى م�ن عينة املحتس�بني وبلغ�وا %41.6 
موافقون عى وجود منكر )التش�به بالكفار بالقيام ببعض شعائرهم بحجة العالج، 
من ذلك ممارسة »اليوغا - التأمل التجاوزي«(، ومل يوافق عى وجود املنكر %23.3 

من عينة املحتسبني. 

15- )االعتقاد بأن الطاقة مصدر نشأة الكون(:

وافق عى وجود املنكر 16.7% من العينة، و13.3% وافقوا بشدة، وأجاب 
ب�ال أعل�م 46.7%، بين�ام مل يواف�ق ع�ى وج�ود املنك�ر 3.3%، و20% مل يوافق�وا 

بشدة.
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 وق�د دل�ت النتيجة عى أن نس�بة املحتس�بني املجيبني ب�)ال أعل�م( عى منكر 
)االعتق�اد بأن الطاقة مصدر نش�أة الكون( هي األعى حيث ش�كلوا 46.7% من 

العينة، فيام شكلت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 30% من عينة املحتسبني.

16- )االعتقاد بأن االتحاد مع الكون سبب لتحقيق الشفاء وعدم االنسجام 
معه من أسباب المرض(:

 واف�ق ع�ى وج�ود املنك�ر 20% م�ن العين�ة، و10% وافق�وا بش�دة، وأجاب 
 ب�ال أعل�م 38.3% م�ن العين�ة، في�ام مل يوافق ع�ى وج�ود املنك�ر 6.7%، و%25 

مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن نس�بة املحتس�بني املجيب�ني ب�)ال أعل�م( عى منكر 
)االعتق�اد ب�أن االحتاد مع الكون س�بب لتحقيق الش�فاء وعدم االنس�جام معه من 
أس�باب املرض( هي األعى حيث ش�كلوا 38.3% من العين�ة، ووافق عى وجود 

املنكر 30% فقط.

17- )تقســـيم كل ما في الكون إلى )ين ويانـــغ( واعتبار اختالل التوازن 
بينهما من أسباب المرض وإعادة التوازن بينهما من أسباب الشفاء(:

واف�ق 18.3% من العينة عى وجود املنكر، و11.7 وافقوا بش�دة، وأجاب 
ب�ال أعلم 43.3% من العين�ة، ومل يوافق عى وجود املنكر 15% من العينة، 11.7 

مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن نس�بة املحتس�بني املجيب�ني ب�)ال أعل�م( عى منكر 
)تقس�يم كل ما يف الكون إىل )ين ويانغ( واعتبار اختالل التوازن بينهام من أس�باب 
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املرض وإعادة التوازن بينهام من أسباب الشفاء( هي األعى حيث شكلوا %43.3 
من إمجايل نسبة املحتسبني، يليهم املحتسبني املوافقني عى وجود املنكر حيث بلغت 

نسبتهم30% فقط.

18- )االعتقـــاد بقدرة أي إنســـان على تحقيق المعجـــزات ومن بينها معجزة 
الشـــفاء إذا ما قـــام بعدد من طقوس التأمـــل، أو التحق بعـــدد من الدورات 

المؤهلة للعالج بالطاقة »الريكي«(:

واف�ق عى وج�ود املنكر 23.3% م�ن العينة، و11.7% وافق�وا عى وجوده 
بش�دة، وأجاب بال أعلم 33.3% من العين�ة، ومل يوافق عى وجود املنكر %6.7، 

و23.3% مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وق�د دلت النتيجة عى تقارب نس�بتي املحتس�بني املوافقني ع�ى وجود منكر 
 )االعتق�اد بق�درة أي إنس�ان ع�ى حتقيق املعج�زات وم�ن بينها معجزة الش�فاء إذا 
م�ا ق�ام بعدد م�ن طقوس التأم�ل، أو التح�ق بعدد من ال�دورات املؤهل�ة للعالج 
بالطاق�ة »الريك�ي« والذين ال يعلمون ش�يًئا عنه؛ حيث بلغت نس�بة املوافقني عى 
وج�ود املنكر 35%، يليه�م من أجابوا بال أعلم حيث بلغت نس�بتهم 33.3% من 

إمجايل عينة املحتسبني.

19- )االعتقاد بوجود مسارات للطاقة داخل الجسم يتم من خاللها توجيه 
العالج(:

واف�ق عى وج�ود املنكر 33.3% م�ن العينة، و15% وافقوا بش�دة، وأجاب 
ب�ال أعلم 31.7%، ومل يوافق عى وجود املنك�ر 8.3 من العينة، و10% مل يوافقوا 

بشدة.
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وق�د دل�ت النتيجة ع�ى ارتفاع نس�بة املحتس�بني املوافقني عى وج�ود منكر 
)االعتق�اد بوج�ود مس�ارات للطاقة داخل اجلس�م يتم من خالهل�ا توجيه العالج( 
 حيث بلغت 48.3% من إمجايل نسبة العينة، وييل املوافقني من حيث النسبة املجيبون 

بال أعلم حيث بلغت نسبتهم  31.7% من العينة.

20- )تخصيص كل اسم من أسماء اهلل لعالج أمراض محددة(:

واف�ق عى وجود املنكر 28.3% من العينة، و8.3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
بال أعلم 36.7%، ومل يوافق عى وجود املنكر 5%، و21.7 مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى تطابق نس�بتي املحتس�بني املوافقني ع�ى وجود منكر 
 )ختصي�ص كل اس�م م�ن أس�امء اهلل لع�الج أم�راض حم�ددة( واملحتس�بني الذي�ن 
ال يعلمون ش�يًئا عن املنكر حيث بلغت نس�بة املوافق�ني 36.6% من العينة، يليهم 
الذي�ن أجابوا بال أعلم 36.7% من العينة وبفارق واحد من العرشة لصالح الذين 

أجابوا بال أعلم.

يالح�ظ ارتفاع نس�بة املجيبني )ب�ال أعلم( يف العبارات الس�ت الس�ابقة وقد 
يعود ذلك إىل كون تلك املنكرات ترتبط بنوعني فقط من أنوع العالج التي شملتها 

الدراسة وهي العالج ب� )الريكي، واإلبر الصينية(.

الترتيب التنازلي »للمنكـرات العقدية« بنــاء على المتوســـط الحســـابي 
واالنحراف المعياري إلجابات عينة )المحتسبين(:

اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )13( يوض�ح ترتي�ب املنك�رات العقدي�ة املتعل�ق 
إلجاب�ات عين�ة املحتس�بني؛ وذل�ك بن�اء عى املتوس�ط احلس�ايب والذي يش�ر إىل 
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 مس�توى التقييم لكل عبارة، واالنحراف املعياري والذي يقيس بعد كل عبارة عن 
متوسطها.

جدول رقم )13(
ترتيب املنكرات العقدية بناء على املتوسط احلسابي 

واالحنراف املعياري إلجابات عينة )احملتسبني(

املتوسط العبارةم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

1
االعتقاد بوجود مس�ارات للطاقة داخل اجلس�م 

يتم من خالهلا توجيه العالج.
3.361.16

3.321.52االستعانة باجلن.2
3.231.37ممارسة الكهانة عن طريق قراءة الكف.3

4
التش�به بالكف�ار بالقيام ببعض ش�عائرهم بحجة 
)اليوغا-التأم�ل  ممارس�ة  ذل�ك  م�ن  الع�الج، 

التجاوزي(.
3.171.22

5
التشبه بالكفار باستخدام بعض األلفاظ التي ترمز 
ملعتقداهتم وشعائرهم مثل )الطاقة الكونية-ين و 

يانغ-اليوغا-أوم-الشاكرات(.
3.171.32

3.171.40ممارسة الكهانة عن طريق اخلط بالرمل.6
3.151.32االستعانة بالطاقة الكونية.7
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املتوسط العبارةم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

8
القي�ام بالكهان�ة بدع�وى التع�رف ع�ى امل�رض 

والعالج.
3.131.38

3.101.43االستعانة باألحياء فيام ال يقدر عليه إال اهلل.9
3.31.45عمل السحر حتت ستار العالج.10

11
تقس�يم كل م�ا يف الكون إىل )ين ويان�غ( واعتبار 
اختالل التوازن بينهام من أس�باب املرض وإعادة 

التوازن بينهام من أسباب الشفاء.
3.031.13

12
تردي�د بعض األلفاظ التي ترمز آلهلة ومعتقدات 

وثنية.
3.031.44

3.001.25االعتقاد بأن الطاقة مصدر نشأة الكون.13

14
ختصيص كل اس�م من أس�امء اهلل لعالج أمراض 

حمددة.
2.971.25

2.951.29ممارسة الكهانة عن طريق فحص اهلالة.15

16

االعتقاد بقدرة أي إنس�ان ع�ى حتقيق املعجزات 
وم�ن بينه�ا معج�زة الش�فاء إذا ما ق�ام بعدد من 
طق�وس التأم�ل، أو التح�ق بعدد م�ن الدورات 

املؤهلة للعالج بالطاقة )الريكي(.

2.931.32
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املتوسط العبارةم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

17
االعتق�اد ب�أن االحتاد م�ع الكون س�بب لتحقيق 
الشفاء وعدم االنسجام معه من أسباب املرض.

2.831.29

2.621.17االستعانة باألموات.18

2- اجلـــدول رقـــم )14( يوضـــح النتائـــج املتعلقـــة مبنكرات الطـــب البديل 
األخالقية بناء على إجابات عينة الدراسة من احملتسبني:

جدول رقم )14(
النتائج املتعلقة مبنكرات الطب البديل األخالقية 

بناء على إجابات عينة الدراسة من احملتسبني

م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1
اخللوة املحرمة بني 

املعالِج واملريض
25163115ك

3.431.53
%41.726.751.725

2

الكشف عن أي 
موضع من عورة 
املريض من غر 

رضورة

23165214ك

3.421.51
%38.326.78.33.323.3
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م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

3

الزيادة عن مقدار 
احلاجة عند 

االضطرار إىل 
الكشف عن عورة 

املريض

22185411ك

3.531.455
%36.7308.36.718.3

4

االعتداء اللفظي 
عى عرض 

املريض وذلك 
بالتلفظ بألفاظ 
خادشة للحياء

171114414ك

3.121.42
%28.318.323.36.723.3

5
االعتداء الفعيل 

عى عرض 
املريض

25139112ك
3.431.39

%41.721.7151.720

6
جهل املعالِج 

وعدم إملامه بطرق 
العالج

2221728ك
3.771.33

%36.73511.73.313.3
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م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

7

ممارسة املعالِج 
للعالج من غر 

تدريب أو تأهيل 
واالكتفاء بقراءة 

الكتب أو االطالع 
عى جتارب 

اآلخرين

18262311ك

3.751.51
%3043.33.3518.3

8

جهل املعالِج 
برتاكيب األدوية 

من أعشاب 
وغرها

21223311ك

3.671.48
%3536.75518.3

9
جهل املعالِج 
بجرعة الدواء 

املناسبة للمريض

18262212ك
3.731.53

%3043.33.33.320

10

جهل املعالِج 
بنسبة السمّية يف 
بعض األدوية 

واألعشاب

20226381ك

3.761.36
%33.336.710513.31.7
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م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

11

جهل املعالِج 
باحتواء 

بعض األدوية 
واألعشاب عى 
مواد خمدرة أو 

مسكرة

21236172ك

3.901.29
%3538.3101.711.73.3

12

عدم االهتامم 
بتعقيم األدوات 

املستخدمة يف 
العالج

19264083ك

3.961.35
%31.743.36.7013.35

13
عدم االهتامم 

بتعقيم موضع 
العالج

22244352ك
3.981.22

%36.7406.758.33.3

14
إصابة املريض 

ببعض األمراض 
نتيجة للعالج

22207182ك
3.781.33

%36.733.311.71.713.33.3

15

خداع املعالِج 
للمريض وذلك 

بادعاء القدرة عى 
معاجلة األمراض 
املستعصية واملزمنة

21261192ك

3.931.40
%3543.31.71.7153.3
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م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

16

خداع املعالِج 
للمريض وذلك 
باملبالغة يف ذكر 

فوائد بعض 
األدوية

19264182ك

3.931.36
%31.743.36.71.713.33.3

17

غش املعالِج 
للمريض 

وذلك بخلط 
مستحرضات 

طبية حديثة بأدوية 
عشبية

19228182ك

3.791.34
%31.736.713.31.713.33.3

18

غش املعالِج 
للمريض وذلك 

بسوء ختزين 
األعشاب وعدم 
االهتامم بحفظ 

األدوية

13237188ك

3.811.42
%21.738.311.71.713.313.3

19
غش املريض 
بصور أخرى 

)حدد(

88121823ك
3.191.41

%13.313.3201.713.338.3
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م
العبارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

20
االستغالل املادي 
للمريض واملبالغة 

يف رفع األسعار

132651411ك

4.141.20
%21.743.38.31.76.418.3

يتضح من نتائج اجلدول الس�ابق وجود عدٍد من املنكرات األخالقية املرتبطة 
بعدد من أنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة، وذلك بناء عى إجابات عينة 

الدراسة من املحتسبني، وفيام ييل عرض لتلك النتائج: 

1- )الخلوة المحرمة بين المعاِلج والمريض(:

وافق عى وجود املنكر 41.7% من العينة، و26.7% وافقوا بشدة، وأجاب 
ب�ال أعل�م 5%، ومل يوافق عى وج�ود املنك�ر 1.7%، و25% مل يوافقوا عى وجوده 

بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن أكث�ر من نصف عينة املحتس�بني وبلغت نس�بتهم 
68.4% يوافق�ون عى وجود منكر )اخللوة املحرمة ب�ني املعالِج واملريض(، يليهم 

غر املوافقني عى وجود املنكر حيث بلغت نسبتهم %26.7.
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2- )الكشف عن أي موضع من عورة المريض من غير ضرورة(:

واف�ق عى وج�ود املنكر 38.3% م�ن العينة، و26.7% وافق�وا عى وجوده 
بش�دة، وأج�اب 8.3% من العينة بال أعل�م، ومل يوافق عى وج�ود املنكر %3.3، 

و23.3% مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن أكث�ر من نصف عينة املحتس�بني وبلغت نس�بتهم 
65% يوافقون عى وجود منكر )الكشف عن أي موضع من عورة املريض من غر 

رضورة(، يليهم غر املوافقني عى وجود املنكر حيث بلغت نسبتهم %26.6.

3- )الزيادة عن مقدار الحاجة عند االضطرار إلى الكشف عن عورة المريض(:

واف�ق 36.7% م�ن العين�ة عى وج�ود املنك�ر، و30%من العين�ة وافقوا عى 
وج�وده بش�دة، و8.3% م�ن العينة أجابوا ب�ال أعلم، ومل يوافق ع�ى وجود املنكر 

6.7%، و18.3% مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وق�د دلت النتيجة ع�ى أن أكثر من نصف عينة املحتس�بني وافقوا عى وجود 
منك�ر )الزي�ادة عن مقدار احلاجة عند االضطرار إىل الكش�ف ع�ن عورة املريض( 
وبلغ�ت نس�بتهم 66.6%، يليه�م غ�ر املوافق�ني عى وج�ود املنكر حي�ث بلغت 

نسبتهم %25.

4- )االعتداء اللفظي على عرض المريض وذلك بالتلفظ بألفاظ خادشـــة 
للحياء(:

 واف�ق 28.3% من العينة عى وجود املنكر، و18.3 وافقوا بش�دة، وأجاب 
بال أعلم 23.3%، ومل يوافق عى وجود املنكر 6.7%، و23.3% مل يوافقوا بشدة.
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وق�د دل ذل�ك عى أن 46.6% من عينة املحتس�بني وافقوا ع�ى وجود منكر 
)االعت�داء اللفظ�ي عى عرض املري�ض وذلك بالتلف�ظ بألفاظ خادش�ة للحياء(، 

يليهم غر املوافقني عى وجود املنكر حيث بلغت نسبتهم 30% من العينة. 

5- )االعتداء الفعلي على عرض المريض(:

وافق 41.7% من العينة عى وجود املنكر، و 21.7% وافقوا بشدة، وأجاب 
بال أعلم 15% من العينة، ومل يوافق عى وجود املنكر 1.7%، و20% مل يوافقوا عى 

وجوده بشدة.

وقد دل ذلك عى أن أكثر من نصف عينة املحتسبني يوافقون عى وجود منكر 
)االعتداء الفعيل عى عرض املريض( وبلغت نسبتهم 63.4%، يليهم غر املوافقني 

عى وجود املنكر حيث بلغت نسبتهم 21.7% من العينة.

متح�ورت العب�ارات من )1إىل 5( حول املنك�رات املتعلقة بأعراض املرىض، 
وق�د دل�ت النتائج عى أن أكثر من نصف عينة املحتس�بني يؤكدون وقوع مثل تلك 
املنكرات وهذا يستدعي تضافر اجلهود لوضع الضوابط والعقوبات الرادعة وذلك 

للحد من وقوع مثل تلك املنكرات.

6- )جهل المعاِلج وعدم إلمامه بطرق العالج(:

واف�ق 36.7% م�ن العينة عى وجود املنكر، و35% من العينة وافقوا بش�دة، 
وأجاب 11.7% بال أعلم، ومل يوافق 3.3% من العينة عى وجود املنكر، و%13.3 

مل يوافقوا بشدة.
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وق�د دلت إجابة غالبية عينة املحتس�بني عى املوافقة ع�ى وجود منكر )جهل 
املعالِ�ج وعدم إملامه بطرق العالج( وبلغت نس�بتهم 71.7%، يليهم غر املوافقني 

عى وجود املنكر حيث بلغت نسبتهم 16.6% من عينة املحتسبني.

7- )ممارســـة المعاِلـــج للعالج من غير تدريب أو تأهيـــل واالكتفاء بقراءة 
الكتب أو االطالع على تجارب اآلخرين(:

واف�ق 30% م�ن العينة عى وجود املنك�ر، و43.3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
ب�ال أعلم 3.3%، ومل يوافق عى وجود املنكر 5% م�ن العينة، و18.3% مل يوافقوا 

بشدة.

وق�د دل ذل�ك ع�ى أن غالبية عين�ة املحتس�بني يوافقون عى مضم�ون عبارة 
)ممارس�ة املعالِ�ج للع�الج من غ�ر تدري�ب أو تأهيل واالكتف�اء بق�راءة الكتب أو 
االطالع عى جتارب اآلخرين( وبلغت نس�بتهم 73.3% ، يليهم غر املوافقني عى 

مضمون العبارة وبلغة نسبتهم 23.3% من العينة.

8- )جهل المعاِلج بتراكيب األدوية من أعشاب وغيرها(

واف�ق 35% م�ن العينة عى وجود املنكر، و36.7% من العينة وافقوا بش�دة، 
 وأج�اب ب�ال أعل�م 5%، ومل يواف�ق عى وج�ود املنكر 5% م�ن العين�ة، و%18.3 

مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن غالبية عينة املحتس�بني يوافقون عى مضمون عبارة 
)جه�ل املعالِج برتاكيب األدوية من أعش�اب وغرها( وبلغت نس�بتهم %71.7، 
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يليه�م غ�ر املوافق�ني ع�ى مضم�ون العب�ارة وبلغ�ة نس�بتهم 23.3% م�ن عين�ة 
املحتسبني.

9- )جهل المعاِلج بجرعة الدواء المناسبة للمريض(:

واف�ق 30% م�ن العينة عى وجود املنك�ر، و43.3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
ب�ال أعلم 3.3%، ومل يوافق عى وجود املنك�ر 3.3% من العينة، و20% مل يوافقوا 

بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن غالبية عينة املحتس�بني يوافقون عى مضمون عبارة 
)جهل املعالِج بجرعة الدواء املناس�بة للمريض( وبلغت نس�بتهم 73.3%، يليهم 

غر املوافقني عى مضمون العبارة وبلغة نسبتهم 23.3% من عينة املحتسبني.

10- )جهل المعاِلج بنسبة السمّية في بعض األدوية واألعشاب(:

واف�ق عى وج�ود املنكر 33.3% م�ن العينة، و36.7% وافق�وا عى وجوده 
بشدة، و10% من العينة أجابوا بال أعلم، ومل يوافق 5% عى وجود املنكر، و%13.3 

مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

ودل�ت النتيج�ة ع�ى أن أغلبية عينة املحتس�بني يوافقون ع�ى مضمون عبارة 
)جهل املعالِج بنس�بة الس�مّية يف بعض األدوية واألعش�اب( حيث بلغت نس�بتهم 
 71%، يليه�م غ�ر املوافق�ني ع�ى مضم�ون العب�ارة وبلغ�ة نس�بتهم 18.3% من 

العينة.
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11- )جهـــل المعاِلج باحتواء بعض األدوية واألعشـــاب على مواد مخدرة أو 
مسكرة(:

وافق 35% من العينة عى وجود املنكر، و38.3% وافقوا عى وجوده بشدة، 
وأج�اب 10% بال أعلم، ومل يواف�ق عى وجود املنكر 1.6% من العينة، و%11.7 

من العينة مل يوافقوا بشدة.

ودل�ت النتيج�ة ع�ى أن غالبية عينة املحتس�بني يوافقون ع�ى مضمون عبارة 
)جه�ل املعالِ�ج باحت�واء بعض األدوية واألعش�اب ع�ى مواد خمدرة أو مس�كرة( 
وبلغت نس�بتهم 73.3%، يليهم غر املوافقني عى مضمون العبارة وبلغة نس�بتهم 

13.2% من عينة املحتسبني.

12- )عدم االهتمام بتعقيم األدوات المستخدمة في العالج(:

أج�اب 31.6% م�ن العينة باملوافقة، و43.3%م�ن العينة وافقوا عى وجود 
املنكر بش�دة، وأج�اب بال أعلم 6.7%، و13.3% من العينة مل يوافقوا بش�دة عى 

وجود املنكر.

دلت النتيجة عى أن أغلب عينة املحتسبني وبلغت نسبتهم 75% موافقون عى 
عب�ارة )عدم االهتامم بتعقيم األدوات املس�تخدمة يف العالج(، يليهم غر املوافقني 

عى مضمون العبارة وبلغة نسبتهم 13.3% من العينة.
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13- )عدم االهتمام بتعقيم موضع العالج(:

أجاب 36.7% من العينة باملوافقة، و40% وافقوا بشدة، وأجاب 6.7% من 
العين�ة بال أعلم، ومل يوافق 5% من العينة عى العبارة، و8.3% من العينة مل يوافقوا 

بشدة.

ودلت النتيجة عى أن غالبية عينة املحتسبني وبلغت نسبتهم 76.7% موافقون 
ع�ى عبارة )عدم االهتامم بتعقيم موضع الع�الج(، يليهم غر املوافقني عى العبارة 

وبلغت نسبتهم 13.3% من العينة.

14- )إصابة المريض ببعض األمراض نتيجة للعالج(:

أجاب 36.7% من العينة باملوافقة عى ما تتضمنه العبارة، و33.3 من العينة 
وافقوا بشدة، وأجاب 11.7% من العينة بال أعلم، و1.7% مل يوافقوا عى العبارة، 

ومل يوافق بشدة 13.3% من العينة.

دلت النتيجة عى أن أغلبية املحتس�بني يوافقون عى ما تضمنته عبارة )إصابة 
املريض ببعض األمراض نتيجة للعالج( وبلغت نسبتهم 70%، يليهم غر املوافقني 

عى مضمون العبارة وبلغة نسبتهم 15% من العينة.

متح�ورت العبارات م�ن )6 إىل 14( حول أحد الضواب�ط الرشعية الواجب 
توافره�ا يف املعال�ج وهو )أن يكون املعالِ�ج مؤهاًل( وما يقتضي�ه ذلك من تدريب 
وإمل�ام بط�رق العالج، وما يرتتب عى عدم االلتزام هب�ذا الضابط من إحلاق الرضر 
باملريض، وقد جاءت إجابات النسبة األعى من املحتسبني مؤيدة ملا افرتضته الباحثة 
من جهل بعض املنتس�بني للعالج بالطب البديل بط�رق العالج الصحيحة، وعدم 
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حصوهل�م عى التأهيل ال�كايف مما يؤدي إىل إحلاق الرضر باملرىض، وهذا يس�تدعي 
تنبيه املتداوين إىل رضورة احلذر عند تعاطي الدواء من املتطببني اجلهلة، وحتذير كل 

من يتعاطى الطب وهو جاهل به من العواقب الوخيمة املرتتبة عى فعله.

15- )خداع المعاِلـــج للمريض وذلك بادعاء القدرة على معالجة األمراض 
المستعصية والمزمنة(:

واف�ق 35% م�ن العينة عى وجود املنكر، و43.3% من العينة وافقوا بش�دة، 
وأج�اب 1.7% من العينة بال أعلم، ومل يوافق عى وجود املنكر 1.7% من العينة، 

و15% مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

ودلت النتيجة عى أن غالبية عينة املحتس�بني وافقوا عى وجود منكر )خداع 
املعالِ�ج للمريض وذلك بادعاء القدرة عى معاجلة األمراض املس�تعصية واملزمنة( 
وبلغ�ت نس�بتهم 78.3% من العين�ة، يليهم غر املوافقني عى وج�ود املنكر وبلغة 

نسبتهم 16.7% من العينة.

16- )خداع المعاِلج للمريض وذلك بالمبالغة في ذكر فوائد بعض األدوية(:

واف�ق 31.7% من العينة عى مضمون العب�ارة، و43.3% من العينة وافقوا 
بشدة، وأجاب بال أعلم 6.7%، ومل يوافق عى مضمون العبارة 1.7% من العينة، 

و13.3% مل يوافقوا بشدة.

دل�ت النتيج�ة عى موافق�ة غالبي�ة عينة املحتس�بني عى وجود منك�ر )خداع 
املعالِج للمريض وذلك باملبالغة يف ذكر فوائد بعض األدوية( وبلغت نسبتهم %75 

من العينة، يليهم غر املوافقني عى وجود املنكر وبلغة نسبتهم 15% من العينة.
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17- )غـــش المعاِلـــج للمريض وذلك بخلـــط مســـتحضرات طبية حديثة 
بأدوية عشبية(:

واف�ق 31.7% م�ن العينة عى وج�ود املنكر، و36.7% وافق�وا عى وجوده 
بش�دة، وأجاب بال أعل�م 13.3% من العينة، ومل يوافق ع�ى وجود املنكر %1.7 

من العينة، و13.3% مل يوافقوا بشدة.

دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املحتسبني موافقون عى وجود منكر 
)غ�ش املعالِ�ج للمريض وذل�ك بخلط مس�تحرضات طبية حديثة بأدوية عش�بية( 
وبلغ�ت نس�بتهم  68.4% من العينة، يليهم غر املوافقني ع�ى وجود املنكر وبلغة 

نسبتهم 15% من العينة.

18- )غش المعاِلج للمريض وذلك بســـوء تخزين األعشاب وعدم االهتمام 
بحفظ األدوية(:

وافق ع�ى مضمون العبارة 21.7% من العين�ة، و38.3% من العينة وافقوا 
بش�دة، وأج�اب ب�ال أعل�م 11.7%، ومل يوافق ع�ى مضمون العب�ارة 1.7% من 

العينة، و13.3% من العينة مل يوافقوا بشدة.

وق�د دلت النتيجة ع�ى أن أكثر من نصف عينة املحتس�بني وافقوا عى وجود 
منكر )غش املعالِج للمريض وذلك بس�وء ختزين األعش�اب وعدم االهتامم بحفظ 
األدوية( حيث بلغت نسبتهم 60% من العينة، يليهم غر املوافقني عى وجود املنكر 

وبلغة نسبتهم 15% من العينة.
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وافق 26.6% من عينة املحتس�بني عى غش بعض املعاجلني للمرىض بصور 
أخرى غر التي ذكرت سابًقا ومن تلك الصور: 

)إدخ�ال املري�ض يف أوهام ووس�اوس مرضية- طل�ب املعالِج م�ن املريض 
االس�تمرار يف حض�ور جلس�ات لع�الج وذلك البت�زازه مادًيا( وما س�بق يعد من 

املخالفات األخالقية والتي قد ال تندرج ضمن مفهوم الغش.

19- )االستغالل المادي للمريض والمبالغة في رفع األسعار (:

واف�ق 21.7% م�ن العين�ة ع�ى مضم�ون العب�ارة، 43.3% وافقوا بش�دة، 
وأج�اب 8.3% بال أعل�م، ومل يوافق ع�ى مضمون العب�ارة 1.7%، و6.4% من 

العينة مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى موافقة أكثر من نصف عينة املحتسبني عى وجود منكر 
)االس�تغالل املادي للمريض واملبالغة يف رفع األس�عار( وبلغت نس�بتهم65% من 

العينة، يليهم املجيبون بال أعلم حيث بلغت نسبتهم 8% من العينة.

متح�ورت العب�ارات األربع الس�ابقة حول منك�ري الغش واخل�داع والذين 
افرتض�ت الباحث�ة ارتكاب بع�ض املعاجلني ببعض أن�واع الطب البدي�ل هلام، وقد 
أكدت إجابات غالبية عينة املحتسبني ما افرتضته الباحثة من وجود صور من الغش 
واخلداع يامرس�ها بعض املعاجلني واملنتسبني للطب البديل، وهذا يستدعي رضورة 
قي�ام املحتس�بني بواجبهم من حتذي�ر املعاجلني من ارتكاب منك�ر الغش، وخطورة 

ذلك عى الفرد واملجتمع، وعواقبه الوخيمة يف الدنيا واآلخرة.
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الترتيب التنازلي »للمنكرات األخالقية« بناء على المتوســـط الحســـابي 
واالنحراف المعياري إلجابات عينة )المحتسبين(:

اجلدول التايل ذو الرقم )15( يوضح ترتيب املنكرات األخالقية املتعلق بآراء 
عينة املحتس�بني؛ وذلك بناء عى املتوسط احلس�ايب والذي يشر إىل مستوى التقييم 

لكل عبارة، واالنحراف املعياري والذي يقيس بعد كل عبارة عن متوسطها.

جدول رقم )15(
ترتيب املنكرات األخالقية بناء على املتوسط احلسابي 

واالحنراف املعياري إلجابات عينة )احملتسبني(

العبارةم

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

4.141.20االستغالل املادي للمريض واملبالغة يف رفع األسعار1
3.981.22عدم االهتامم بتعقيم موضع العالج.2
3.961.35عدم االهتامم بتعقيم األدوات املستخدمة يف العالج.3

4
خداع املعالِج للمريض وذل�ك باملبالغة يف ذكر فوائد 

بعض األدوية.
3.931.36

5
خ�داع املعالِ�ج للمريض وذل�ك بادعاء الق�درة عى 

معاجلة األمراض املستعصية واملزمنة.
3.931.40
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6
جهل املعالِج باحتواء بعض األدوية واألعش�اب عى 

مواد خمدرة أو مسكرة.
3.901.29

7
غش املعالِج للمريض وذلك بس�وء ختزين األعشاب 

وعدم االهتامم بحفظ األدوية.
3.811.42

8
غ�ش املعالِج للمري�ض وذلك بخلط مس�تحرضات 

طبية حديثة بأدوية عشبية.
3.791.34

3.781.33إصابة املريض ببعض األمراض نتيجة للعالج.9
3.771.33جهل املعالِج وعدم إملامه بطرق العالج.10

11
األدوي�ة  بع�ض  يف  الس�مّية  بنس�بة  املعالِ�ج  جه�ل 

واألعشاب.
3.761.36

12
ممارس�ة املعالِ�ج للع�الج من غ�ر تدري�ب أو تأهيل 
واالكتف�اء بق�راءة الكت�ب أو االط�الع ع�ى جت�ارب 

اآلخرين.
3.751.51

3.731.53جهل املعالِج بجرعة الدواء املناسبة للمريض.13
3.671.48جهل املعالِج برتاكيب األدوية من أعشاب وغرها.14
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15
الزيادة عن مقدار احلاجة عند االضطرار إىل الكشف 

عن عورة املريض.
3.531.455

3.431.39االعتداء الفعيل عى عرض املريض.16
3.431.53اخللوة املحرمة بني املعالِج واملريض.17

18
الكش�ف ع�ن أي موضع م�ن عورة املري�ض من غر 

رضورة.
3.421.51

19
االعت�داء اللفظي عى ع�رض املريض وذلك بالتلفظ 

بألفاظ خادشة للحياء.
3.121.42

تحليـــل الفروقات بين المنكرات العقديـــة واألخالقية بناء على إجابات 
عينة المحتسبين:

للتعرف عى نس�بة انتشار املنكرات العقدية واألخالقية املرتبطة ببعض أنواع 
الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة والفرق بينهام بناء عى إجابات عينة الدراس�ة 
م�ن )املحتس�بني( فقد تم تطبي�ق االختب�ار )ت(، ودلت النتائج ع�ى وجود داللة 
إحصائي�ة ب�ني إجابات عينة )املحتس�بني( فيام يتعل�ق بالفرق بني انتش�ار املنكرات 
العقدية واألخالقي�ة؛ حيث أن قيمة )ت( والبالغة )-6.614( دالة إحصائًيا عند 
مستوى داللة أقل من 0.0001 وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
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إجابات العينة حول نس�بة انتش�ار املنكرات العقدي�ة واألخالقية لصالح املنكرات 
األخالقي�ة؛ حي�ث بلغ املتوس�ط احلس�ايب للمنك�رات األخالقي�ة 70.5، فيام بلغ 

املتوسط احلسايب للمنكرات العقدية 58.78.

النتائج الس�ابقة تش�ر إىل أن عينة املحتسبني يرون انتشار املنكرات األخالقية 
بصورة أكر من املنكرات العقدية وبمتوسط فرق قدره )11.72(.

اجلدول التايل ذو الرقم )16( يوضح التباين بني آراء عينة )املحتسبني( حول 
املنكرات العقدية واألخالقية.

جدول رقم )16(
التباين بني آراء عينة )احملتسبني( 

حول انتشار املنكرات العقدية واألخالقية
الداللة

اإلحصائية
اختبار

)ت(
االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

موضوع املنكر

أقل من

0.0001 6.614 -

20.82 58.78 املنكرات العقدية

26.08 70.5 املنكرات األخالقية

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــني إجابـــات عينـــة الدراســـة من 
»احملتسبني« حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها وفق متغريات 

الدراسة )اجلنس- املؤهل التعليمي- التخصص العلمي- جهة العمل(؟

وللتع�رف ع�ى مدى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني إجاب�ات عينة 
الدراس�ة من   )املحتسبني( حول انتش�ار منكرات الطب البديل حسب موضوعها 
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وفق متغرات الدراسة تم تطبيق االختبار )ت( للتعرف عى الداللة اإلحصائية بني 
متوس�طني، واالختبار )ف( للتعرف عى الداللة اإلحصائية بني ثالثة متوس�طات 
فأكثر، وقد دلت نتائج االختبارات عى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
إجابات أفراد عينة الدراس�ة من »املحتس�بني« حول انتش�ار منكرات الطب البديل 
بحسب موضوعها؛ وذلك ألن مستوى الداللة عند القيمتني )ت( و)ف( كان أكر 
من )0.05( مما يش�ر إىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراس�ة من املحتس�بني 
ذك�وًرا وإناًث�ا، كام تش�ر هذه النتيجة إىل تق�ارب وجهات نظر أفراد عينة الدراس�ة 
من املحتسبني عى اختالف مؤهالهتم التعليمية، وختصصاهتم العلمية سواء كانت 
رشعي�ة أوطبي�ة، وع�ى اختالف جه�ات عملهم وذلك ح�ول حمور انتش�ار املنكر 
بحس�ب موضوعه، مما يؤكد عى أن نتيجة إجابات عينة الدراس�ة من »املحتسبني« 
التي دلت عى أن نس�بة انتش�ار املنكرات األخالقية أكر من نس�بة انتشار املنكرات 

العقدية مل تكن مرتبطة بمتغر دون آخر من متغرات الدراسة. 

اجل�داول التالي�ة رق�م )17- 18 - 19 - 20( توض�ح الدالل�ة اإلحصائية 
إلجابات عينة الدراسة من »املحتسبني« حول انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق 

متغرات الدراسة. 
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جدول رقم )17(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )اجلنس( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

موضوع
املتوسطاجلنساملنكر

احلسابي
االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

املنكرات
العقدية

58.0521.22ذكر
0.933-0.355

69.6713.20أنثى

املنكرات
األخالقية

69.9826.70ذكر
0.511-0.611

78.018.52أنثى

جدول رقم )18(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )املستوى التعليمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها 

حماور 
االستبانة

املستوى 
التعليمي 

املتوسط 
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

املنكرات
العقدية

55.626.73ثانوي

1.7730.148
59.320.62جامعي

53.8521.66ماجستر
71.68.77دكتوراه
300أخرى
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حماور 
االستبانة

املستوى 
التعليمي 

املتوسط 
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

املنكرات
األخالقية

60.828.21ثانوي

1.8290.137
71.825.25جامعي

70.0828.81ماجستر
82.411.28دكتوراه
200أخرى

جدول رقم )19(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )التخصص العلمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

حماور
االستبانة

التخصص
العلمي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

املنكرات
العقدية

59.4721.55رشعي
0.154-0.879

60.4118.98طبي

املنكرات
األخالقية

71.7225.44رشعي
0.1470.884

70.5928.08طبي



275 االحتساب على منكرات الطب البديل

جدول رقم )20(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )جهات العمل( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها 

حماور
املتوسطجهـة العمـلاالستبانة

احلسابي
االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

املنكرات
العقدية

هيئة األمر باملعروف 
60.0420.69والنه�ي عن املنكر

2.3850.063 املركز الوطني للطب 
48.2324.23البدي�ل والتكمييل

اهليئة العامة للغذاء 
والدواء

52.8621.4

69.138.59أكاديمي
74.411.48أخرى

املنكرات
األخالقية

هيئة األمر باملع�روف 
72.7726.54والنهي عن املنكر

2.3620.065 املركز الوطني للطب 
53.9228.89البديل والتكمييل

اهليئة العامة للغذاء 
والدواء

67.7130.11

81.1311.34أكاديمي
86.64.62أخرى
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ا- ما منكرات الطب البديل من وجهة نظر »المتداوين«؟  ثانياً

املئوي�ة،  والنس�ب  التك�رارات،  ت�م حس�اب  الس�ؤال  ه�ذا  لإلجاب�ة ع�ى 
واملتوس�طات احلس�ابية إلجابات عين�ة املتداوين عى حمور منك�رات الطب البديل 
العقدي�ة واألخالقي�ة املرتبطة بأنواع العالج بالطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة 
وه�ي )األعش�اب - احلجام�ة - اإلب�ر الصيني�ة - الريك�ي - التدلي�ك( وفيام ييل 

توضيح ذلك:

اجل�دول رقم )21( يوض�ح النتائج املتعلقة بمنكرات الط�ب البديل العقدية 
بناء عى إجابات عينة الدراسة من املتداوين:

جدول رقم )21(
النتائج املتعلقة مبنكرات الطب البديل العقدية 

بناء على إجابات عينة الدراسة من ملتداوين

فقالعبـــــــــــارة
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

جلوء املريض إىل املعالِج قبل 1
اللجوء إىل اهلل بالدعاء

96226561ك
1.2151.82

%96226561

2
اعتقاد املريض أن بإمكان 

املعالج ختليصه من أي 
مرض

22373038ك
1.2522.22

%22373038
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فقالعبـــــــــــارة
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

تنبؤ املعالِج بام سيحدث لك 3
يف املستقبل

91123147ك
1.0151.86

%91123147

تنبؤ املعالِج بأمر حدث لك 4
يف املايض

312426352ك
1.3122.38

%312426352

5
االعتقاد بأن املعالج يمتلك 
قدرات خاصة )خوارق( 
متكنه من شفاء اآلخرين

152101756ك
1.2021.90

%152101756

فحص اهلالة للتعرف عى 6
املرض

2915327143ك
1.2333.25

%2915327143

توجيه النداء لبعض األسامء  7
أثناء العالج

71161363ك
1.041.70

%71161363

طلب املعالج اسم األم8
3059812ك

0.7031.29
%3059812

9
االعتقاد بوجود مسارات 

للطاقة داخل اجلسم يتم من 
خالهلا توجيه العالج

25112813185ك
1.282.98

%25112813185

10
االعتقاد بأن ل�)ين ويانغ( 

عالقة بصحة اإلنسان 
ومرضه

68508244ك
1.172.65

%68508244
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فقالعبـــــــــــارة
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

11

االعتقاد بأن اختالل توازن 
)ين ويانغ( داخل جسم 
اإلنسان سبب للمرض 

 وإعادة التوازن بينهام 
سبب للشفاء

86517226ك

1.1212.67
%86517226

12
االعتقاد بأن للطاقة الكونية 

عالقة بمرض اإلنسان 
وصحته

201381625ك
1.1042.56

%201381625

13
ادعاء املعالِج قدرته عى 
االتصال بالطاقة الكونية 

الستمداد طاقة الشفاء

93241549ك
1.1722.02

%93241549

14
ادعاء املعالج القدرة عى 

التواصل مع األموات 
وطلب الشفاء منهم

2068831ك
0.6641.26

%2068831

15
ادعاء املعالج القدرة عى 
التواصل مع األشخاص 

البعيدين وتقديم العالج هلم

810912601ك
1.3951.95

%810912601

ترديد املعالِج عبارات 16
جمهولة املعنى أثناء العالج

301210741ك
0.8231.43

%301210741

ختصيص كل اسم من أسامء 17
اهلل لعالج أمراض حمددة

522418501ك
1.0641.90

%522418501
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يتض�ح من نتائج اجلدول الس�ابق وج�ود عدٍد من املنك�رات العقدية املرتبطة 
بعدد من أنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة، وذلك بناء عى إجابات عينة 

»املتداوين«، وفيام ييل عرض لتلك النتائج:

1- )لجوء المريض إلى المعاِلج قبل اللجوء إلى اهلل بالدعاء(:

9% أجابوا باملوافقة، ووافق بشدة 6% من العينة، وكانت إجابة 2% بال أعلم، 
بينام أجاب 26% بعدم املوافقة، ومل يوافق بشدة 56% من العينة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن أغلبية عينة املتداوي�ن يرفضون وجود منكر )جلوء 
املري�ض إىل املعالِج قبل اللج�وء إىل اهلل بالدعاء( وبلغت نس�بتهم 82%، بينام دلت 
إجابة 15% من العينة عى املوافقة عى وجود هذا املنكر، وهذا فيه إشارة إىل وجود 

املنكر بني أفراد املجتمع ولكن بنسب قليلة.

2- )اعتقاد المريض أن بإمكان المعالج تخليصه من أي مرض(:

 كان�ت إجاب�ة 22% م�ن العين�ة باملوافق�ة، و3% وافق�وا بش�دة، وأج�اب%7 
بال أعلم، بينام أجاب 30%بعدم املوافقة، و38% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى أن النس�بة األعى من عينة املتداوي�ن يرفضون وجود 
منك�ر )اعتق�اد املريض أن بإم�كان املعالج ختليصه من أي مرض( وبلغت نس�بتهم 
68%، بين�ام دل�ت إجاب�ة 25% م�ن العينة عى املوافق�ة عى وجود املنك�ر وهذا فيه 

إشارة إىل وجود املنكر بني أفراد املجتمع ولكن بنسبة غر مرتفعة.

 املنك�ران الس�ابقان يعدان م�ن املنك�رات املتعلقة بأع�امل القل�وب والتي قد 
ال تظهر للمحتسب، ووجود مثل هذه املنكرات التي تتناىف مع وجوب االعتامد عى 
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اهلل E يف طلب الش�فاء ودفع الرضر - حتى وإن كان بنسب غر مرتفعة - 
يشر إىل رضورة اهتامم املحتسبني باملنكرات املتعلقة باألعامل القلبية وتوعية الناس 
وحتذيرهم من الوقوع فيها، ومما يؤكد رضورة ذلك ارتفاع نسبة املحتسبني املوافقني 
عى وجود عدد من املنكرات املتعلقة باالس�تعانة بغر اهلل عند طلب العالج، ومن 
 ذل�ك موافقة 46.7% من عينة املحتس�بني ع�ى وجود منكر )االس�تعانة باألحياء 

فيام ال يقدر عليه إال اهلل(.

3- )تنبؤ المعاِلج بما سيحدث لك في المستقبل(:

أجاب 9% باملوافقة، و1% وافقوا بش�دة، بينام أجاب 12% بال أعلم، يف حني 
أن 31% من العينة مل يوافقوا، و47% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة ع�ى أن أكثر عين�ة املتداوين ال يوافقون ع�ى وجود منكر 
)تنب�ؤ املعالِج بام س�يحدث لك يف املس�تقبل( وبلغت نس�بتهم 78%، ودلت إجابة 

10% عى موافقتهم عى وجود املنكر.

4- )تنبؤ المعاِلج بأمر حدث لك في الماضي(:

جاءت إجابة 31% من العينة باملوافقة، بينام أجاب 2% باملوافقة بش�دة، و%4 
أجابوا بال أعلم، بينام مل يوافق 26%، و35% مل يوافقوا بشدة.

دل�ت النتيج�ة عى أن نس�بة 61% من عين�ة املتداوين ال يوافق�ون عى وجود 
منك�ر )تنب�ؤ املعالِج بأمر حدث ل�ك يف املايض(، بينام يوافق ع�ى وجوده 33% من 

العينة.
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5- )االعتقـــاد بأن المعالـــج يمتلك قدرات خاصة )خـــوارق( تمكنه من 
شفاء اآلخرين(:

  أج�اب 15% باملوافق�ة، ووافق بش�دة 2%، وأجاب 10% ب�ال أعلم، و%17 
مل يوافقوا، و56% من العينة مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن أغلب عينة املتداوين ونسبتهم 73% ال يوافقون عى 
وجود منكر )االعتقاد بأن املعالج يمتلك قدرات خاصة )خوارق( متكنه من شفاء 

اآلخرين(، بينام يوافق 17% من العينة عى وجود املنكر.

6- )فحص الهالة للتعرف على المرض(:

29% من العينة أجابوا بموافق، بينام كانت إجابة 15% من العينة موافق بشدة، 
 وأج�اب 32% م�ن العين�ة بال أعل�م، بينام مل يواف�ق 7% عى وج�ود املنكر، و %14 

مل يوافقوا عى وجوده بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن نسبة املوافقة عى وجود منكر )فحص اهلالة للتعرف 
ع�ى املرض( ه�ي األعى بني عينة املتداوي�ن حيث بلغت 44%، بين�ام مل يوافق عى 

وجوده 21% من العينة فقط.

العبارات األربع الس�ابقة متحورت حول عدد من املنكرات املرتبطة بالكهانة 
والشعوذة والتي افرتضت الباحثة وجودها، وقد جاءت العبارات مرتبة كام ييل: 

 تنبؤ املعالِج بام سيحدث لك يف املستقبل.
 تنبؤ املعالِج بأمر حدث لك يف املايض.
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 االعتق�اد ب�أن املعال�ج يمتلك ق�درات خاصة )خ�وارق( متكنه من ش�فاء 
اآلخرين.

 فحص اهلالة للتعرف عى املرض.

ووج�ود تل�ك املنكرات وإن كان بنس�ب غر مرتفعة بالنس�بة الجابات عينة 
)املتداوي�ن( مقارن�ة بإجابات عينة املحتس�بني؛ حيث واف�ق 55% منهم عى عبارة 
 )القي�ام بالكهان�ة بدع�وى التعرف ع�ى املرض والع�الج( فإهنا تؤك�د عى صدق 
م�ا افرتضت�ه الباحثة من وج�ود بعض الكهنة واملش�عوذين والذي�ن يدعون معرفة 
األمور الغيبية وُيلبِّس�ون ع�ى الناس بحجة العالج والت�داوي ببعض أنواع الطب 
البدي�ل، ك�ام كانت نتائج العبارات الس�ابقة واملتعلقة بالكهان�ة مقاربة للنتائج التي 
توصلت إليها إحدى الدراس�ات امليدانية عن ظاهرة الس�حر والشعوذة يف اململكة 
العربية السعودية)1(؛ حيث رأى )6.5 %( من عينة تلك الدراسة )بأنه يمكن التنبؤ 
بام سيقع يف املستقبل عن طريق التنجيم(، كام رأى )9.8 %( من عينة تلك الدراسة 

)أن بعض األفراد يستطيعون التنبؤ بام حيدث يف املستقبل(.

7- )توجيه النداء لبعض األسماء أثناء العالج(:

أجاب 7% من العني باملوافقة، و1% وافقوا بشدة، و16% أجابوا بال أعلم، يف 
حني مل يوافق 13% من العينة عى وجود املنكر، و63% مل يوافقوا بشدة.

)1( انظ�ر: ظاهرة الس�حر والش�عوذة دراس�ة ميدانية ع�ى املجتمع الس�عودي، س�عد الزهراين، عيل 
احلكمي، )مركز البحوث والدراس�ات اإلس�المية، وزارة الش�ؤون اإلس�المية: اململكة العربية 

السعودية، 1427ه�( ص: ]160[.
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وقد دلت النتيجة عى عدم موافقة أغلبية عينة املتداوين عى ما تضمنته عبارة 
)توجيه النداء لبعض األس�امء أثناء العالج( وبلغت نسبتهم 76%، بينام كانت نسبة 

املوافقني عى وجود املنكر 8% فقط.

8- )طلب المعالج اسم األم(:

واف�ق ع�ى وجود املنكر 3% م�ن العينة فقط، وأجاب 5% ب�ال أعلم، وكانت 
إجابة 9% من العينة بعدم املوافقة، و81% مل يوافقوا بشدة.

ودلت النتيجة عى أن غالبية عينة املتداوين غر موافقني عى ما تضمنته عبارة 
)طل�ب املعالج اس�م األم( وبلغت نس�بتهم 90%، بين�ام بلغت نس�بة املوافقني %3 

فقط.

املنكران الس�ابقان عادة ما يرتبطان بالس�حرة والذين يس�تخدمون مثل تلك 
الوسائل للتأثر يف املسحور – حسب زعمهم -، واملوافقة عى وجود هذين املنكرين 
جاءت بنسب قليلة عند عينة )املتداوين(؛ إال أن املوافقة عى وجود منكر )السحر( 
عند عينة املحتس�بني جاء بنس�ب مرتفعة؛ فقد أج�اب 61.3% باملوافقة عى عبارة 
)عمل الس�حر حتت س�تار العالج( وهذا ي�دل عى صدق ما افرتضت�ه الباحثة من 
وجود بعض الس�حرة والذين يدعون العالج ببعض أنواع الطب البديل مس�تغلني 
ضع�ف امل�رىض وحاجتهم، كام كان�ت نتائج العبارات الس�ابقة واملتعلقة بالس�حر 
مقاربة للنتائج التي توصلت إليها دراسة )ظاهرة السحر والشعوذة، دراسة ميدانية 
عى املجتمع السعودي( حول عبارة )السحر يفيد يف عالج األمراض املستعصية(؛ 

حيث أجاب باملوافقة )5.8 %( من عينة تلك الدراسة)1(.
)1( انظر: »ظاهرة السحر والشعوذة، دراسة ميدانية عى املجتمع السعودي«، ص: ]161[.
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9- )االعتقاد بوجود مســـارات للطاقة داخل الجسم يتم من خاللها توجيه 

العالج(:

كانت إجابة 25% من العينة بموافق، بينام أجاب11% بموافق بشدة، وأجاب 
28% بال أعلم، و13% أجابوا بعدم املوافقة، و18% مل يوافقوا بشدة.

ج�اءت النتيجة أع�ى وبفارق مخس نق�اط فقط لصالح املوافق�ني عى وجود 
املنك�ر ب�ني عينة املتداوين إذ بلغت نس�بتهم 36% م�ن العينة، فيام بلغت نس�بة غر 

املوافق�ني عى وج�ود املنكر %31.

وليس بمستغرب ارتفاع نسبة املوافقة إذ إن العديد من أنواع العالج املعتمدة 
ع�ى الطب الرشقي مثل )اإلبر الصينية – واحلجامة- والريكي - والتدليك( تعتر 
املس�ارات نقطة البداية لتعريف املريض بطريقة العالج فتجد املجس�امت والرسوم 

التوضيحية للمسارات موجودة يف كل مركز.

10- )االعتقاد بأن لـ)ين ويانغ( عالقة بصحة اإلنسان ومرضه(:

أج�اب 6% م�ن العينة بموافق، بينام كانت إجابة 8% من العينة موافق بش�دة، 
و50% أجابوا بال أعلم، و8% مل يوافقوا، بينام مل يوافق بشدة %24.

وق�د دل�ت النتيجة ع�ى أن نصف عين�ة املتداوين ال يعلمون ش�يًئا عن عبارة 
)االعتقاد بأن ل� )ين ويانغ( عالقة بصحة اإلنس�ان ومرضه(، فيام بلغت نس�بة غر 

املوافقني 32% من العينة، وكانت نسبة املوافقني 14% فقط. 



285 االحتساب على منكرات الطب البديل

11- )االعتقاد بأن اختالل توازن )ين ويانغ( داخل جســـم اإلنســـان ســـبب 

للمرض وإعادة التوازن بينهما سبب للشفاء(:

وافق عى هذه العبارة 8% من العينة، وبلغت نسبة املوافقني بشدة 6%، و%51 
م�ن العين�ة أجابوا ب�ال أعلم، بين�ام أجاب 7% بع�دم املوافقة، و22% غ�ر موافقني 

بشدة.

وق�د دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املتداوين ال يعلمون ش�يًئا عن 
عبارة )االعتقاد بأن اختالل توازن »ين ويانغ« داخل جسم اإلنسان سبب للمرض 
وإعادة التوازن بينهام س�بب للش�فاء( وبلغوا 51%، وكانت نسبة غر املوافقني عى 
وج�ود املنك�ر 29% من العينة، في�ام دلت إجابات14% من العين�ة عى املوافقة عى 

وجود املنكر.

12- )االعتقاد بأن للطاقة الكونية عالقة بمرض اإلنسان وصحته(:

كان�ت إجاب�ة 20% م�ن العين�ة باملوافق�ة، بين�ام كانت نس�بة املوافقني بش�دة 

 1%، وأج�اب 38% م�ن العين�ة ب�ال أعل�م، بين�ام مل يواف�ق 16%، و25% مل يوافقوا 
بشدة.

ودل�ت النتيجة عى عدم موافقة 41% من عينة املتداوين عى عبارة )االعتقاد 
 ب�أن للطاق�ة الكونية عالقة بمرض اإلنس�ان وصحت�ه(، وأجاب 38% م�ن العينة 

بال أعلم، يف حني أن 21% من العينة وافقوا عى العبارة.
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13- )ادعـــاء المعاِلج قدرتـــه على االتصال بالطاقة الكونية الســـتمداد 

طاقة الشفاء(:

9% م�ن العين�ة أجاب�وا باملوافق�ة، و3% وافق�وا بش��دة، و 24% م�ن العين�ة 
أجاب�وا ب�ال أعلم، بين�ام أج�اب 15% من العين�ة بع�دم املوافق�ة، و49% مل يوافقوا 

بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة ع�ى أن األغلبية من عين�ة املتداوين مل يوافق�وا عى عبارة 
)ادعاء املعالِج قدرته عى االتصال بالطاقة الكونية الس�تمداد طاقة الش�فاء( حيث 
بلغت نسبتهم 64% ، وأجاب 24% من العينة بال أعلم، يف حني أن 12% من العينة 

وافقوا عى العبارة.

يلحظ يف نتائج املنكرات األربعة الس�ابقة ارتفاع نس�بة عدم علم أفراد العينة 
باملنك�ر مقارن�ة بغره من املنكرات وه�ذا قد يعود إىل كون تل�ك املنكرات تتضمن 
ع�دًدا م�ن املصطلحات الفلس�فية الوثني�ة والتي ق�د ال يلم هبا س�وى املعاجِلني أو 
املهتم�ني ببع�ض أنواع الع�الج الرشقية من امل�رىض وغرهم الذين س�بق هلم أخذ 
ال�دورات التدريبي�ة والتعريفي�ة لتلك األن�واع من الع�الج وأما عام�ة الناس فقد 

خيضعون للعالج دون علم بام يرتكز عليه من مبادئ أو معتقدات.

ك�ام أن موافقة النس�بة األقل من العينة عى وجود تل�ك املنكرات قد يعود إىل 
ارتب�اط تلك املنك�رات بنوعني فقط من أنواع العالج التي ش�ملتها الدراس�ة ومها 
العالج ب� )الريكي واإلبر الصينية( وكانت نسبة املجيبني عى االستبانة الذين سبق 

هلم جتربة النوعني السابقني من العالج يف حدود ال� 20% من إمجايل عدد العينة. 
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14- )ادعاء المعالج القدرة على التواصل مع األموات وطلب الشفاء منهم(:

واف�ق ع�ى وجود املنكر 2% من العينة، و6% أجاب�وا بال أعلم، ومل يوافق %8 
من العينة، ومل يوافق بشدة 83% من العينة.

وق�د دل ذلك عى رف�ض أغلب عينة املتداوين لعبارة )ادع�اء املعالج القدرة 
ع�ى التواصل م�ع األموات وطلب الش�فاء منه�م( وبلغة نس�بتهم 91%، يف حني 

بلغت نسبة املوافقني عى العبارة 2% فقط.

15- )ادعاء المعالج القدرة على التواصل مع األشـــخاص البعيدين وتقديم 

العالج لهم(:

أجاب 8% من العينة باملوافقة، و10% وافقوا بشدة، بينام أجاب 9% من العينة 
بال أعلم، وأجاب12% بعدم املوافقة، و60% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى عدم موافقة أغل�ب عينة املتداوين ع�ى عبارة )ادعاء 
املعال�ج القدرة عى التواصل مع األش�خاص البعيدي�ن وتقديم العالج هلم( حيث 

بلغت نسبتهم 72%، بينام نسبة املوافقني عى العبارة 18% من العينة.

16- )ترديد المعاِلج عبارات مجهولة المعنى أثناء العالج(:

أج�اب 3% فق�ط باملوافقة، و12% ب�ال أعلم، ومل يوافق 10% م�ن العينة عى 
وجود املنكر، و74% مل يوافقوا بشدة.
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وقد دل ذلك عى أن أغلب عينة املتداوين مل يوافقوا عى عبارة )ترديد املعالِج 
عب�ارات جمهولة املعنى أثناء العالج( حيث بلغت نس�بتهم 84%، بينام بلغت نس�بة 

املوافقة 3% فقط.

ترتب�ط املنك�رات الثالثة الس�ابق�ة بأح��د أنواع العالج بالط�ب البديل التي 
ش�ملته�ا الدراس�ة وهو العالج ب�)الريكي( مم�ا ق�د يفرس قل�ة نس�بة املوافق�ة عى 
وج��ود تلك املنك��رات، واملوافق�ة عى وج�ود تلك املنك�رات وإن ك�ان بنس�ب 
غ�ر مرتفع�ة إال أنه يؤكد ص�دق ما افرتضته الباحثة يف اجلان�ب النظري من وجود 

لتلك املنكرات.

17- )تخصيص كل اسم من أسماء اهلل لعالج أمراض محددة(:

أج��اب 5% من العين��ة باملوافق�ة عى وج�ود املنك�ر، و2%وافق�وا بش��دة، 
و24% بال أعل�م، ومل يواف�ق عى وجود املنكر 15%، و50% مل يوافقوا بش�دة.

وق�د دل ذل�ك ع�ى أن أكثر من نصف عين�ة املتداوين ال يوافق�ون عى عبارة 
)ختصيص كل اسم من أسامء اهلل لعالج أمراض حمددة( وذلك بنسبة 68%، وبلغت 

نسبة املوافقة عى العبارة 7% فقط.

وق�د يع�ود تدين نس�بة املوافقة عى وج�ود املنكر عند عين�ة املتداوين إىل كون 
املجتم�ع يعي بدعي�ة هذا النوع من الع�الج وذلك نتيجة لصدور فت�وى هيئة كبار 
العلامء حول حرمة ختصيص كل اسم من أسامء اهلل c لعالج أمراض حمددة، وقد 

سبق اإلشارة إىل هذه الفتوى يف اجلانب النظري من الدراسة.
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الترتيـــب التنازلي » للمنكرات العقدية » بناء على المتوســـط الحســـابي 
واالنحراف المعياري إلجابات عينة )المتداوين(:

1- اجلـــدول التالي ذو الرقم )22( يوضح ترتيب املنكرات العقدية بناء عى 
إجاب�ات عينة الدراس�ة من )املتداوين(؛ وذلك بناء عى املتوس�ط احلس�ايب والذي 
يش�ر إىل مس�توى التقييم لكل عبارة، واالنحراف املعي�اري والذي يقيس بعد كل 

عبارة عن متوسطها.

جدول رقم )22(
ترتيب املنكرات العقدية بناء على املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري 

إلجابات عينة )املتداوين(

العبـــــــارةم

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

3.251.233فحص اهلالة للتعرف عى املرض1

2
االعتقاد بوجود مسارات للطاقة داخل اجلسم يتم 

من خالهلا توجيه العالج
2.981.28

3
االعتقاد بأن اختالل توازن )ين ويانغ( داخل جسم 
اإلنسان سبب للمرض وإعادة التوازن بينهام سبب 

للشفاء
2.671.121
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العبـــــــارةم
بي

سا
حل

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

4
االعتقاد بأن ل�)ين ويانغ( عالقة بصحة اإلنسان 

ومرضه
2.651.17

5
االعتقاد بأن للطاقة الكونية عالقة بمرض اإلنسان 

وصحته
2.561.104

2.381.312تنبؤ املعالِج بأمر حدث لك يف املايض6

7
اعتقاد املريض أن بإمكان املعالج ختليصه من أي 

مرض
2.221.252

8
ادعاء املعالِج قدرته عى االتصال بالطاقة الكونية 

الستمداد طاقة الشفاء
2.021.172

9
ادعاء املعالج القدرة عى التواصل مع األشخاص 

البعيدين وتقديم العالج هلم
1.951.395

10
ختصيص كل اسم من أسامء اهلل لعالج أمراض 

حمددة
1.901.064

11
االعتقاد بأن املعالج يمتلك قدرات خاصة 

)خوارق( متكنه من شفاء اآلخرين
1.901.202

1.861.015تنبؤ املعالِج بام سيحدث لك يف املستقبل12
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العبـــــــارةم
بي

سا
حل

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1.821،215جلوء املريض إىل املعالِج قبل اللجوء إىل اهلل بالدعاء13
1.701.04توجيه النداء لبعض األسامء أثناء العالج14
1.430.823ترديد املعالِج عبارات جمهولة املعنى أثناء العالج15
1.290.703طلب املعالج اسم األم16

17
ادعاء املعالج القدرة عى التواصل مع األموات 

وطلب الشفاء منهم
1.260.664

يتض�ح من اجلدول الس�ابق ترتيب املنك�رات العقدية بناء ع�ى إجابات عينة 
)املتداوي�ن(، وق�د جاءت العب�ارات الت�ي احتلت املرات�ب األوىل مرتبط�ة بأنواع 
الع�الج الرشقي�ة، والتي حتمل بني طياهت�ا عدًدا من املخالف�ات اإلحلادية والوثنية، 
وهذا فيه إشارة واضحة إىل جهل كثر من املتعاطني ألنواع العالج الرشقية باملبادئ 
واملعتقدات الفلسفية والوثنية التي تنبني عليها تلك األنواع من العالج مما يستدعي 
رضورة اهتامم املحتس�بني بتوعية الناس وحتذيرهم مم�ا ما تتضمنه وترتبط به بعض 

أنواع العالج الرشقية من معتقدات إحلادية ووثنية.

ويالح�ظ هنا أن عبارة )االعتقاد بوجود مس�ارات للطاقة داخل اجلس�م يتم 
من خالهلا توجيه العالج( جاءت يف املرتبة الثانية بالنسبة إلجابات عينة املتداوين، 
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في�ام كان�ت يف املرتبة األوىل بن�اء عى تقييم عينة )املحتس�بني(، وهذا فيه إش�ارة إىل 
تفيش هذا املنكر بني املامرسني لبعض أنواع الطب البديل؛ وذلك قد يعود إىل اجلهل 

بارتباط تلك املامرسات بمعتقدات إحلادية.

2- اجلـــدول رقـــم )23( يوضـــح النتائـــج املتعلقـــة مبنكرات الطـــب البديل 
األخالقية بناء على إجابات عينة املتداوين:

جدول رقم )23(
النتائج املتعلقة مبنكرات الطب البديل األخالقية 

بناء على إجابات عينة الدراسة من املتداوين
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1
غش املعالج للمريض عن 
طريق خلط مستحرضات 

طبية حديثة باألعشاب

111619612ك
1.0691.69

%111619612

2
غش املعالج للمريض 

بتقديمه أعشاًبا غر صاحلة 
لالستعامل نتيجة لقدمها

112811662ك

1.1431.69
%112811662
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3

غش املعالج للمريض 
بتقديمه أعشاًبا غر 

صاحلة لالستعامل نتيجة 
سوء التخزين

93812662ك

1.1451.68
%93812662

4
ارتفاع نسبة السمّية يف 

تلك األعشاب
146238472ك

1.3432.22
%146238472

5
احتواء بعض األعشاب 
عى نسب متفاوتة من 

املواد املخدرة

1132914412ك
1.192.19

%1132914412

6
جهل املعالج بطرق 

العالج
16101418402ك

1.4172.37
%16101418402

7
االستغالل املادي 

للمريض واملبالغة بقيمة 
العالج

1914222403ك
1.5342.43

%1914222403

8
االعتداء اللفظي عى 

عرض املريض
421614622ك

1.0231.67
%421614622



االحتساب على منكرات الطب البديل294

م
العبارة

فق 
موا

ده
بش

فق 
موا

لم
 أع

 ال
فق 

موا
ري 

غ
دة

بش
فق 

موا
ري 

غ
ني

مب
ري 

غ

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

بي
سا

حل
ط  ا

وس
املت

 

9
االعتداء الفعيل عى 

عرض املريض
631013662ك

1.0861.64
%631013662

10
كشف ما ال تدعو إليه 

احلاجة من عورة املريض
82415710ك

1.0291.55
%82415710

11
ملس ما ال تدعو إليه 

احلاجة من عورة املريض
42517720ك

0.9151.47
%42517720

12
عالج الرجل للمرأة، 
واملرأة للرجل من غر 

رضورة

105817600ك
1.2311.83

%105817600

13
اخللوة املحرمة بني املعالِج 

واملريض
71220691ك

0.9191.49
%71220691

14
استخدام املعالج ألدوات 

غر معقمة
72519661ك

1.011.59
%72519661

15
إحلاق املعالج الرضر 

الصحي باملريض
103516660ك

1.1361.68
%103516660
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16

خداع املعالِج للمريض 
بادعائه القدرة عى 
معاجلة الكثر من 

األمراض

812521540ك

1.4172.03
%812521540

يتضح من نتائج اجلدول الس�ابق وجود عدٍد من املنكرات األخالقية املرتبطة 
بعدد من أنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة، وذلك بناء عى إجابات عينة 

املتداوين، وفيام ييل عرض لتلك النتائج:

1- )غـــش المعالج للمريض عـــن طريق خلط مســـتحضرات طبية حديثة 
باألعشاب(:

أج�اب 11% من العينة باملوافقة، و 1% وافقوا بش�دة، وأجاب 6% بال أعلم، 
ومل يوافق عى وجود املنكر 16% من العينة، و61% مل يوافقوا بشدة.

دل�ت النتيجة عى أن 80% من عينة املتداوي�ن مل يؤيدوا وجود املنكر، ووافق 
عى وجوده 12% من العينة. 
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ا غير صالحة لالستعمال نتيجة  2- )غش المعالج للمريض بتقديمه أعشاباً
لقدمها(:

وافق 11% من العينة عى وجود املنكر، و2% وافقوا بشدة، وأجاب بال أعلم 
8%، فيام مل يوافق عى وجود املنكر 11%، و66% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دلت النتيجة عى أن ما نس�بته 77% من عين�ة املتداوين يرفضون وجود 
املنكر، ووافق عى وجوده 13% من العينة.

ا غير صالحة لالستعمال نتيجة  3- )غش المعالج للمريض بتقديمه أعشاباً
سوء التخزين(:

أجاب 9% من العينة باملوافقة عى وجود املنكر، و3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
 ب�ال أعل�م 8% م�ن العين�ة، ومل يواف�ق عى وج�ود املنك�ر 12% من العين�ة، و%66 

مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن أغلب عينة املتداوين ونس�بتهم 79% مل يوافقوا عى 
وجود املنكر، ووافق عى وجوده 12% من العينة.

4- )ارتفاع نسبة السمّية في تلك األعشاب(:

14% من العينة أجابوا باملوافقة عى وجود املنكر، و6% وافقوا بشدة، وأجاب 
ب�ال أعل�م 23% م�ن العين�ة، ومل يواف�ق ع�ى وج�ود املنك�ر 8%، و47% مل يوافقوا 

بشدة.

وقد دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املتداوين وبلغوا 55% مل يوافقوا 
عى وجود املنكر، ووافق عى وجوده 20% من العينة.
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وق�د يع�ود ارتف�اع نس�بة املوافقة عى وج�ود منكر »ارتفاع نس�بة الس�مية يف 
األعش�اب« مقابل املنكرات األخالقية الس�ابقة إىل رسعة ظهور اآلثار السلبية عى 

املتداوي نتيجة تناوله أعشاًبا عالية السمية.

5- )احتواء بعض األعشاب على نسب متفاوتة من المواد المخدرة(:

 واف�ق 11% م�ن العينة عى وج�ود املنكر، و3% وافقوا بش�دة، وأجاب %29 
بال أعلم، ومل يوافق 14% عى وجود املنكر، و41% من العينة مل يوافقوا بشدة.

دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املتداوين وبلغوا 55% مل يوافقوا عى 
وجود املنكر، ووافق عى وجود املنكر 14% فقط.

املنك�رات األخالقي�ة الس�ابقة ارتبط�ت بأحد أن�واع العالج بالط�ب البديل 
والتي تضمنتها الدراس�ة وهو »العالج باألعش�اب«، وهذا ما قد يفرس تدين نس�بة 
املوافق�ة إذ إن عينة املتداوين باألعش�اب كانت يف حدود 17% من إمجايل عدد عينة 
املتداوين، كام قد ُيفرس تدين نس�بة املوافقة عى وجود املنكرات األخالقية الس�ابقة 
ب�ني عينة املتداوين بجه�ل بعض املتداوين بام حتتوي عليه بعض املركبات العش�بية 
م�ن عنارص، باإلضافة إىل عدم معرفتهم بالطرق اآلمنة حلفظ األعش�اب وضوابط 

ختزينها.

6- )جهل المعالج بطرق العالج(:

أجاب 16% من العينة باملوافقة، و10% وافقوا بشدة، وأجاب 14% بال أعلم، 
و18% من العينة مل يوافقوا عى وجود املنكر، و40% مل يوافقوا بشدة.
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دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املتداوين مل يوافقوا عى وجود املنكر 
وبلغت نسبتهم 58%، فيام بلغت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 26% فقط.

7- )االستغالل المادي للمريض والمبالغة بقيمة العالج(:

أجاب 19% من العينة باملوافقة، و14% وافقوا بشدة، و2% أجابوا بال أعلم، 
ومل يوافق عى وجود املنكر 22% من العينة، و40% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دلت النتيجة عى أن أكثر من نصف عينة املتداوين مل يوافقوا عى وجود 
املنكر وبلغت نسبتهم 62%، و33% من العينة وافقوا عى وجوده.

كام تعد نس�بة املوافقة عى وجود منكر )االس�تغالل املادي للمريض واملبالغة 
بقيم�ة الع�الج( األعى من ب�ني بقية املنك�رات األخالقية بالنس�بة إلجاب�ات عينة 

املتداوين.

8- )االعتداء اللفظي على عرض المريض(:

واف�ق 4% من العينة عى وجود املنكر، و2% وافقوا بش�دة، وأجاب بال أعلم 
16% من العينة، ومل يوافق عى وجود املنكر 14%، و62% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دلت النتيجة عى أن أغلب عين�ة املتداوين ال يوافقون عى وجود املنكر 
وبلغت نسبتهم 76%، فيام بلغت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 6% فقط. 

9- )االعتداء الفعلي على عرض المريض(:

أجاب 6% من العينة باملوافقة عى وجود املنكر، و3% وافقوا بش�دة، وأجاب 
10% بال أعلم، ومل يوافق 13% عى وجود املنكر، و66% مل يوافقوا بشدة.
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ودل�ت النتيج�ة عى أن أغل�ب عينة املتداوي�ن ال يوافقون عى وج�ود املنكر 
وبلغت نسبتهم 79%، وبلغت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 9% فقط.

10- )كشف ما ال تدعو إليه الحاجة من عورة المريض(:

واف�ق 8% من العينة عى وجود املنكر، و2% وافقوا بش�دة، وأجاب بال أعلم 
4% من العينة، ومل يوافق عى وجود املنكر15% من العينة، 71% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دلت النتيج�ة عى عدم موافق�ة غالبية عينة املتداوين وبنس�بة 86% عى 
وجود املنكر، فيام بلغت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 10% فقط.

11- )لمس ما ال تدعو إليه الحاجة من عورة المريض(:

وافق 4% من العينة عى وجود املنكر، و2% وافقوا بشدة، وأجاب بال أعلم %5 
من العينة، ومل يوافق عى وجود املنكر 17%، و72% من العينة مل يوافقوا بشدة.

ودل�ت النتيج�ة ع�ى أن النس�بة األعى م�ن املتداوين ال يوافق�ون عى وجود 
 املنك�ر وبلغوا 89% من العينة، فيام بلغت نس�بة املوافق�ني عى وجود املنكر 6% من 

العينة.

املنكرات األربعة السابقة تتعلق بأعراض املرىض واالعتداء عليها وقد جاءت 
نس�بة املوافقة عى وجودها قليلة بالنس�بة لعينة املتداوين، وق�د يعود ذلك إىل كون 
تلك املنكرات عادة ما تقع يف اخلفاء وخيش�ى الضحايا من اإلفصاح عنها ألس�باب 

قد تكون نفسية أو اجتامعية. 



االحتساب على منكرات الطب البديل300

12- )عالج الرجل للمرأة، والمرأة للرجل من غير ضرورة(:

أجاب 10% من العينة باملوافقة عى وجود املنكر، و5% موافق بشدة، وكانت 
إجاب�ة 8% م�ن العينة بال أعلم، ومل يوافق 17% من العينة عى وجود املنكر، و%60 

مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة ع�ى أن 77% من عين�ة املتداوين ال يوافق�ون عى وجود 
املنكر، و15% من العينة يوافقون عى وجوده.

13- )الخلوة المحرمة بين المعاِلج والمريض(:

واف�ق 7% م�ن العينة عى وج�ود املنكر، و1% وافقوا بش�دة، وأجاب 2% من 
العين�ة ب�ال أعل�م، ومل يوافق عى وج�ود املنكر 20% م�ن العين�ة، و69% مل يوافقوا 

بشدة.

املنكران الس�ابقان يعدان م�ن املنكرات املفضية إىل وقوع ع�دد من املنكرات 
املتعلقة بأعراض املرىض، وقد دلت النتيجة عى عدم موافقة 89% من عينة املتداوين 

عى وجود املنكر، أما نسبة املوافقني عى وجوده فبلغت 8% فقط.

15- )استخدام المعالج ألدوات غير معقمة(:

ج�اءت إجابة 7% من العين�ة باملوافقة عى وجود املنكر، و2% موافق بش�دة، 
وأج�اب 5% م�ن العين�ة ب�ال أعل�م، ومل يوافق 19% م�ن العينة عى وج�ود املنكر، 

و66% مل يوافقوا بشدة.
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ودلت النتيجة عى أن غالبية عينة املتداوين يرفضون وجود املنكر وكان ذلك 
بنسبة 85%، ووافق عى وجوده 9% فقط.

16- )إلحاق المعالج الضرر الصحي بالمريض(:

 واف�ق 10% م�ن العينة عى وج�ود املنك�ر، و3% وافقوا بش�دة، وأجاب %5 
بال أعلم، ومل يوافق 16% من العينة عى وجود املنكر، و66%مل يوافقوا بشدة.

ودل�ت النتيجة ع�ى أن 82% من عينة املتداوين مل يوافق�وا عى وجود املنكر، 
بينام وافق 13% من العينة عى وجود املنكر.

17- )خـــداع المعاِلج للمريـــض بادعائه القدرة علـــى معالجة الكثير من 
األمراض(:

أجاب 8% من العينة باملوافقة عى وجود املنكر، و12% وافقوا بشدة، وأجاب 
5% م�ن العين�ة بال أعل�م، ومل يوافق 21% م�ن العينة عى وجود املنك�ر، ومل يوافق 

بشدة 54% من العينة.

دلت النتيجة السابقة عى أن غالبية عينة املتداوين ال يوافقون عى وجود املنكر 
وبلغت نسبتهم 75%، فيام بلغت نسبة املوافقني عى وجود املنكر 20% من العينة. 

الترتيب التنازلي » للمنكرات األخالقية » بناء على المتوســـط الحسابي 
واالنحراف المعياري إلجابات عينة )المتداوين(:

اجل�دول الت�ايل ذو الرقم )24( يوض�ح ترتيب املنك�رات األخالقية بناء عى 
إجاب�ات عينة الدراس�ة من )املتداوين(؛ وذلك بناء عى املتوس�ط احلس�ايب والذي 
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يش�ر إىل مس�توى التقييم لكل عبارة، واالنحراف املعي�اري والذي يقيس بعد كل 
عبارة عن متوسطها.

جدول رقم )24(
ترتيب املنكرات األخالقية 

بناء على املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري 
إلجابات عينة )املتداوين(

العبارةم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

1
االس�تغالل امل�ادي للمري�ض واملبالغ�ة بقيمة 

العالج.
2.431.534

2.371.417جهل املعالج بطرق العالج.2
2.221.343ارتفاع نسبة السمّية يف تلك األعشاب.3

4
احتواء بعض األعشاب عى نسب متفاوتة من 

املواد املخدرة.
2.191.19

5
خ�داع املعالِ�ج للمري�ض بادعائ�ه القدرة عى 

معاجلة الكثر من األمراض.
2.031.417

6
ع�الج الرجل للمرأة، وامل�رأة للرجل من غر 

رضورة.
1.831.231
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العبارةم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

7
خل�ط  طري�ق  ع�ن  للمري�ض  املعال�ج  غ�ش 

مستحرضات طبية حديثة باألعشاب.
1.691.069

8
غ�ش املعال�ج للمري�ض بتقديمه أعش�اًبا غر 

صاحلة لالستعامل نتيجة لقدمها.
1.691.143

1.681.136إحلاق املعالج الرضر الصحي باملريض.9

10
غ�ش املعال�ج للمري�ض بتقديمه أعش�اًبا غر 

صاحلة لالستعامل نتيجة سوء التخزين.
1.681.145

1.671.023االعتداء اللفظي عى عرض املريض.11
1.641.086االعتداء الفعيل عى عرض املريض.12
1.591.01استخدام املعالج ألدوات غر معقمة.13

14
كش�ف م�ا ال تدع�و إلي�ه احلاج�ة م�ن ع�ورة 

املريض.
1.551.029

1.490.919اخللوة املحرمة بني املعالِج واملريض.15

16
م�ن ع�ورة  احلاج�ة  إلي�ه  تدع�و  م�ا ال  مل�س 

املريض.
1.470.915

يتض��ح من خ�الل اجل�دول الس�ابق تقيي�م عين��ة )املت�داوي�ن( للمنكرات 
األخالقي�ة؛ حيث جاء االستغالل املادي يف مقدمة الرتتيب، يليه املنكرات املتعلقة 
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بجه�ل املعالِج، ث�م توالت بقي�ة املنك�رات، ويالح�ظ اتفاق عين�تي )املحتس�بني( 
و)املتداوين( يف تقييم عب�ارة )االس�تغالل املادي للمريض واملبالغة بقيمة العالج( 

حيث نالت املرتبة األوىل عند عينتي الدراس�ة.

نسبة انتشار املنكرات العقدية واألخالقية والفرق بينهما بناء على إجابات 
عينة املتداوين:

وللتعرف عى واقع انتشار املنكرات العقدية واألخالقية املتعلقة ببعض أنواع 
الط�ب البديل ت�م تطبيق االختبار )ت(، ودلت النتائج ع�ى وجود داللة إحصائية 
ب�ني إجاب�ات عينة )املتداوين( في�ام يتعلق باملنكرات العقدي�ة واألخالقية حيث إن 
قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مس�توى داللة أقل م�ن 0.0001 وهذا يعني وجود 
ف�روق ذات داللة إحصائية ب�ني إجابات العينة حول املنكرات العقدية واألخالقية 
لصالح املنكرات العقدية؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للمنكرات العقدية 35.16، 

ومتوسط املنكرات األخالقية 28.84.

وهذا يعني أن املنكرات العقدية نالت النسبة األعى من حيث االنتشار مقابل 
املنكرات األخالقية بمتوسط فرق قدره )7( درجات.

اجلدول التايل رقم )25( يوضح نس�بة انتش�ار املنك�رات العقدية واألخالقية 
بناء عى إجابات عينة الدراسة من )املتداوين(.
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جدول )25(
نسبة انتشار املنكرات العقدية واألخالقية 

بناء على إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( 

املتوسط موضوع املنكرم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى 
الداللة

35.1611.08املنكرات العقدية1
4.249

أقل من 
0.0001 28.8413.63املنكرات األخالقية2

يالح�ظ أن هناك فرًقا بني آراء عينتي )املحتس�بني( و)املتداوين(؛ حيث رأت 
عينة املحتسبني أن انتشار املنكرات األخالقية أكر من انتشار املنكرات العقدية عند 
عدد من املامرس�ات الطبي�ة البديلة، فيام رأت عينة )املتداوي�ن( عكس ذلك؛ وهذا 
ق�د يعود إىل ك�ون بعض املنك�رات العقدية غر ظاهرة للمحتس�ب لتعلقها بأعامل 

القلوب.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات عينة الدراسة من »املتداوين« 
حول انتش�ار منكرات الط�ب البديل بحس�ب موضوعها وفق متغرات الدراس�ة 

)اجلنس- العمر- الوضع االجتامعي- املؤهل التعليمي - نوع العالج(؟

وللتع�رف ع�ى مدى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني إجاب�ات عينة 
الدراس�ة من   )املتداوين( حول انتش�ار منكرات الطب البديل حس�ب موضوعها 
وفق متغرات الدراسة تم تطبيق االختبار )ت( للتعرف عى الداللة اإلحصائية بني 
متوس�طني، واالختبار )ف( للتعرف عى الداللة اإلحصائية بني ثالثة متوس�طات 
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فأكث�ر، وق�د دل�ت نتائج االختب�ارات عى وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني 
إجابات عينة الدراس�ة من )املتداوين( بناء عى اختالف متغرات الدراس�ة وذلك 

كام ييل:

االختـــالف بيـــن إجابات عينة الدراســـة مـــن )المتداوين( حـــول موضوع 
المنكر وفق متغير الجنس:

دل�ت نتائج االختبار )ت( عى وجود ف�روق ذات داللة إحصائية معترة بني 
جن�س عين�ة املتداوين فيام يتعل�ق باملنكرات العقدية؛ حيث إن قيم�ة )ت( والبالغة 
3.54 دال�ة إحصائًي�ا؛ وذلك ألن مس�توى الداللة فيه�ا دال عن�د 0.001 وهذا 
يع�ن�ي وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائي��ة ب�ني الذك��ور واإلن�اث في�ام يتعل�ق 
باملنكرات العقدي�ة لصالح الذكور؛ حيث أش�ار املتوس�ط احلسايب عند الذكور إىل 
40، فيام أش�ار عند اإلناث إىل 31.91، وهذا يدل عى أن نس�بة انتش�ار املنكرات 

العقدية املتعلقة بالطب البديل عند الذكور أعى منها عند اإلناث.

ك�ام دل�ت النتائج عى ع�دم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية ب�ني الذكور 
واإلن�اث فيام يتعل�ق باملنكرات األخالقية حي�ث إن قيم�ة )ت( والبالغة 0.724 
غ�ر دالة إحصائًيا ألن مس�توى الدالل�ة فيها أكر من 0.05، وه�ذا يعني تقارب 
آراء اجلنسني من عينة )املتداوين( حول املنكرات األخالقية واملرتبطة ببعض أنواع 

الطب البديل.

اجلدول التالي رقم )26( يوضح إجابات عينة الدراسة من »املتداوين« حول 
انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق متغر اجلنس. 
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جدول رقم )26(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )اجلنس( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )املتداوين(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

املتوسطاجلنسموضوع املنكرم
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

1
منكرات 

عقدية
4012.24ذكر

3.540.001
31.919.16أنثى

2
منكرات 
أخالقية

30.1515.67ذكر
0.7240.471

28.0912.36أنثى

النتائج الس�ابقة تؤكد رضورة اهتامم املحتس�بني بإرش�اد املتداوين وتوعيتهم 
ح�ول العديد من املنكرات العقدية املتعلقة ببع�ض أنواع الطب البديل وباألخص 
جن�س الذك�ور وذل�ك الرتف�اع نس�بة انتش�ار املنك�رات العقدي�ة لدهي�م مقارن�ة 

باإلناث.

ا على وجود فروق بيـــن إجابات عينة  العبـــارات العقدية الدالَّـــة إحصائياً
الدراسة من المتداوين وفق متغير الجنس:

وللتعرف عى العبارات العقدية الدالة إحصائًيا عى وجود فروق بني إجابات 
عينة املتداوين؛ تم تطبيق االختبار )ت( واتضح بأن أكر داللة إحصائية كانت عند 

العبارتني: 
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)تنب�ؤ املعالِج بام س�يحدث لك يف املس�تقبل- تنبؤ املعالِ�ج بأمر حدث لك يف 
املايض(؛ حيث أشار مستوى الداللة فيهام إىل أقل من 0.0001 مما يعني أن هناك 
فروًق�ا ذات دالل�ة إحصائية بني اجلنس�ني، وكان الف�رق يف كلت�ا العبارتني لصالح 
الذك�ور؛ فعن�د عب�ارة )تنب�ؤ املعالِج بام س�يحدث لك يف املس�تقبل( بلغ املتوس�ط 
احلس�ايب للذك�ور )2.4(، في�ام بلغ عن�د اإلناث )1.51( وبمتوس�ط ف�رق قدره 

)0.89( نقطة.

وعن�د عب�ارة )تنبؤ املعالِج بأمر حدث لك يف املايض( بلغ املتوس�ط احلس�ايب 
للذك�ور )2.93(، فيام بلغ عند اإلناث )1.96( وبمتوس�ط فرق قدره )0.97( 

نقطة.

اجلدول التايل ذو الرقم )27( يوضح املنكرين العقديني اللذين حصال عى أكر 
داللة إحصائية بناء عى إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( وفق متغراجلنس.

جدول )27(
العبارتان اللتان حصلتا على أكرب داللة إحصائية بالنسبة للمنكرات 

العقدية بناء على إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( وفق متغري اجلنس

املتوسطاجلنسالعبارةم
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

1
تنبؤ املعالِج بام سيحدث

لك يف املستقبل

2.41.15ذكر
4.32

أقل من

0.0001 1.510.735أنثى
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املتوسطاجلنسالعبارةم
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

2
تنبؤ املعالِج بأمر حدث

لك يف املايض

2.931.269ذكر
3.671

أقل من

0.0001 1.961.267أنثى

االختـــالف بيـــن إجابات عينة الدراســـة مـــن )المتداوين( حـــول موضوع 
المنكر وفق متغير العمر:

  دل�ت نتائج االختبار )ف( عى وجود فروق ذات داللة إحصائية معترة بني 
الفئات العمرية لعينة الدراس�ة من )املتداوين( في�ام يتعلق باملنكرات العقدية فقط؛ 
حي�ث إن قيم�ة )ف( والبالغة 5.329 دالة إحصائًيا؛ وذلك ألن مس�توى الداللة 
فيه�ا دال عن�د 0.002 وه�ذا يعني وجود فروق ذات دالل�ة إحصائية بني الفئات 
العمرية املختلفة فيام يتعلق باملنكرات العقدية، لصالح الفئة العمرية أقل من مخس�ة 
وعرشين س�نة؛ حيث بلغ متوس�طها احلس�ايب 46.6، وقد بلغ متوسط الفرق بني 
الفئ�ة العمري�ة أقل من »مخس وعرشين س�نة« وب�ني بقية الفئات العمري�ة مرتًبا كام 

ييل:

 الفئة العمرية »أكر من مخس وأربعني« )11.49( نقطة .

 الفئ�ة العمري�ة م�ن »مخ�س وعرشين إىل مخ�س وثالثني س�نة« )12.81( 
نقطة.

 الفئة العمرية من »ست وثالثني إىل مخس وأربعني« )15.04( نقطة.
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ويف النتيج�ة الس�ابق�ة دالل�ة عى أن نسبة انتش�ار املنكرات العقدية املتعلق�ة 
بالط�ب البدي�ل عند الفئ�ة العمرية أق�ل من مخس وعرشين س�نة أكثر م�ن الفئات 

العمرية األخرى.

ك�ام دل�ت النتائج عى ع�دم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية ب�ني الفئات 
العمري�ة فيام يتعل�ق باملنكرات األخالقية حيث إن قيم�ة )ف( والبالغة 0.30 غر 
دال�ة إحصائًيا ألن مس�توى الداللة فيه�ا أكر من 0.05، وه�ذا يعني تقارب آراء 
كاف�ة الفئات العمرية املختلفة لعينة )املتداوي�ن( حول املنكرات األخالقية املرتبطة 

ببعض أنواع الطب البديل.

اجلدول التايل رقم )28( يوضح إجابات عينة الدراس�ة من »املتداوين« حول 
انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق متغر العمر. 

جدول رقم )28(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )العمر( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )املتداوين(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

الفئةموضوع املنكرم
العمرية

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

منكرات عقدية1

25-46.613.64

5.3290.002
35-2533.799.93
45-3531.567.94

45+35.119.96
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الفئةموضوع املنكرم
العمرية

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

2
منكرات 
أخالقية

25 -29.314.35

0.300.825
35 - 2528.0811.7
45 - 3527.4415.06

45+25.288.34

النتائ�ج الس�ابقة تؤكد رضورة اهتامم املحتس�بني بإرش�اد املتداوي�ن من الفئة 
العمرية دون اخلمسة والعرشون سنة وتوعيتهم حول العديد من املنكرات العقدي�ة 
املتعلق�ة ببعض أنواع الطب البديل، وذلك الرتفاع نسبة انتشار املنكرات العقدي�ة 
لدهي�م مقارنة بغره�م م�ن الفئات العمرية األخرى، وهذا ق�د يدل عى قصور يف 

توعية صغار السن بالضوابط الرشعية للعالج.

ا على وجود فروق بيـــن إجابات عينة  العبـــارات العقدية الدالَّـــة إحصائياً
الدراسة من المتداوين وفق متغير العمر:

وللتعرف عى العبارات العقدية الدالة إحصائًيا عى وجود فروق بني الفئات 
العمرية املختلفة لعينة )املتداوين(؛ تم تطبيق االختبار )ف( واتضح بأن أكر داللة 
إحصائي�ة كانت عند العبارتني: )ترديد املعالِ�ج عبارات جمهولة املعنى أثناء العالج 
- تنبؤ املعالِج بام س�يحدث لك يف املس�تقبل(؛ حيث أشار مستوى الداللة فيهام إىل 
أقل من0.0001 مما يعني أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني الفئات العمرية 
املختلف�ة؛ وكان الف�رق يف كلت�ا العبارتني لصال�ح الفئة العمرية )أصغر من مخس�ة 
وعرشين سنة(؛ فعند عبارة )ترديد املعالِج عبارات جمهولة املعنى أثناء العالج( بلغ 
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املتوس�ط احلسايب للفئة العمرية أصغر من مخس وعرشين سنة )2.3( وهو األعى 
مقارنة بالفئات العمرية األخرى حيث بلغ متوس�ط الفرق بني الفئة العمرية أصغر 

من )مخس وعرشين( سنة وبني الفئات العمرية األخرى مرتًبا كام ييل:

 الفئة العمرية من )35 - 45(، بمتوسط فرق قدره )0.91( نقطه.

 الفئة العمرية من )+45(، بمتوسط فرق قدره )1.02( نقطة.

 الفئة العمرية من )25 - 34(، بمتوسط فرق قدره )1.12( نقطة.

أما عبارة )تنبؤ املعالِج بام سيحدث لك يف املستقبل( فقد بلغ املتوسط احلسايب 
للفئة العمرية أصغر من مخس�ة وعرشين سنة )3.20( وهو األعى مقارنة بالفئات 
العمري�ة األخ�رى؛ حيث بلغ متوس�ط الفرق ب�ني الفئة العمري�ة أصغر من )مخس 

وعرشين( سنة وبني الفئات العمرية األخرى مرتًبا كام ييل:

الفئة العمرية من )+45(، بمتوسط فرق قدره )1.31( نقطة.

 الفئة العمرية من )25 - 34(، بمتوسط فرق قدره )1.53( نقطة.

 الفئة العمرية من )35 - 45(، بمتوسط فرق قدره)1.81( نقطه.

النتائج الس�ابقة تش�ر إىل أن أكث�ر الفئ�ات العمرية وقوًعا يف خداع الس�حرة 
والكه�ان ه�م صغار الس�ن والذين تقل أعامره�م عن مخس وعرشين س�نة، وق�د 
يعود ذلك إىل جهل صغ�ار الس�ن بالطق�وس واألس��اليب التي يامرس�ها السحرة 
واملشع�وذون الذين يدعون الع�الج مما يؤكد عى رضورة اهتامم املحتسبني بتوجي�ه 
وتوعية صغ�ار السن بوسائ�ل وأسالي�ب السحرة والكه�ان الذين يدع�ون العالج 

حت�ى ال يكونوا ضحية هلم.
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اجلدول الت�ايل ذو الرقم )29( يوضح املنكري�ن العقديني اللذين حصال عى 
دالل�ة إحصائي�ة أك�ر بناء عى إجاب�ات عينة الدراس�ة من )املتداوي�ن( وفق متغر 

العمر.

جدول رقم )29(
العبارتان اللتان حصلتا على أكرب داللة إحصائية بالنسبة للمنكرات 

العقدية بناء على إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( وفق متغري العمر

الفئةالعبـارةم
العمرية

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

1
ترديد املعالِج 

عبارات جمهولة 
املعنى أثناء العالج

25 -2.31.059
أقل من7.313

0.0001
34 -251.180.556
45 -351.390.778

45+1.280.575

2
تنبؤ املعالِج بام 

سيحدث لك يف 
املستقبل

25 -3.201.398

6.4180.001
34-251.671.034
45-351.390.979

45+1.891.183

االختـــالف بيـــن إجابات عينة الدراســـة مـــن )المتداوين( حـــول موضوع 
المنكر وفق متغير الوضع االجتماعي:

دل�ت نتائج االختبار )ف( عى وجود ف�روق ذات داللة إحصائية معترة بني 
إجابات عينة )املتداوين( ع�ى اختالف أوضاعهم االجتامعية فيام يتعلق باملنكرات 
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العقدي�ة فق�ط؛ حيث إن قيم�ة )ف( والبالغ�ة 7.152 دالة إحصائًي�ا؛ وذلك ألن 
مس�توى الدالل�ة فيه�ا دال عن�د 0.001، وكان ذل�ك لصال�ح الفئ�ة االجتامعي�ة 
)أعزب(؛ حيث بلغ املتوس�ط احلس�ايب هل�ذه الفئة )41،23(، وبمتوس�ط فرق مع 

بقية الفئات االجتامعية األخرى مرتًبا كام ييل:

 »فئة املتزوجني« )8.44( نقطة.

 »فئة مطلق« )10.56( نقطه.

وهذا يعني أن نس�بة انتش�ار املنكرات العقدية املتعلقة بالطب البديل عند فئة 
)أعزب( أكثر من بقية الفئات االجتامعية األخرى.

ك�ام دلت النتائ�ج عى عدم وج�ود ف�روق ذات داللة إحصائية ب�ني إجابات 
عينة الدراس�ة م�ن )املتداوين( عى اختالف أوضاعه�م االجتامعية حول املنكرات 
األخالقي�ة حيث إن قيمة )ف( والبالغة 0.236 غ�ر دالة إحصائي�ًا ألن مس�توى 
الداللة فيها أكر من 0.05، وهذا يعني تقارب آراء عينة الدراسة من )املتداوين( 
ع�ى اخت�الف أوضاعه�م االجتامعية حول املنك�رات األخالقي�ة واملرتبطة ببعض 

أنواع الطب البديل.

اجلدول التايل رقم )30( يوضح إجابات عينة الدراس�ة من »املتداوين« حول 
انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق متغر الوضع االجتامعي. 
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جدول رقم )30(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )الوضع االجتماعي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )املتداوين(
حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

موضوع م
املنكر

الوضع
االجتماعي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

1
منكرات 

عقدية

32.799.038متزوج
7.1520.001 41.2313.28أعزب

30.678.55مطلق

2
منكرات 
أخالقية

29.4214.49متزوج
0.2360.790 27.3712.019أعزب

28.012.55مطلق

النتائ�ج الس�ابقة تؤك�د رضورة اهت�امم املحتس�بني بإرش�اد املتداوي�ن من فئة 
)أع�زب( وتوعيتهم حول العديد من املنكرات العقدية املتعلقة ببعض أنواع الطب 
البدي�ل وذلك الرتفاع نس�بة انتش�ار املنك�رات العقدية لدهيم مقارن�ة بغرهم من 

الفئات االجتامعية األخرى.

ا على وجود فروق بيـــن إجابات عينة  العبـــارات العقدية الدالَّـــة إحصائياً
الدراسة من المتداوين وفق متغير الوضع االجتماعي:

وللتعرف عى العبارات العقدية الدالة إحصائًيا عى وجود فروق بني إجابات 
عينة الدراسة من املتداوين وفق متغر الوضع االجتامعي؛ تم تطبيق االختبار )ف( 

واتضح بأن أكر داللة إحصائية كانت عند العبارتني:
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)ادعاء املعالج القدرة عى التواصل مع األش�خاص البعيدين وتقديم العالج 
هلم - ادعاء املعالِج قدرته عى االتصال بالطاقة الكونية الستمداد طاقة الشفاء(.

حيث أش�ار مس�توى الداللة لكلت�ا العبارتني إىل أقل م�ن 0.0001، وكان 
الف�ارق لصالح الفئة االجتامعي�ة )أعزب(؛ فعند عبارة )ادع�اء املعالج القدرة عى 
التواصل مع األش�خاص البعيدين وتقديم العالج هلم( بلغ املتوس�ط احلسايب لفئة 
)أعزب( عند )2.87( نقطة، وهو األعى مقارنة ببقية الفئات االجتامعية األخرى؛ 
حي�ث بلغ متوس�ط الفرق بني فئة )أعزب( وب�ني بقية الفئ�ات االجتامعية مرتًباكام 

ييل:

 فئة )املطلقني( )1.04( نقطة.

 فئة )املتزوجني( )1.35( نقطة.

كام بلغ املتوس�ط احلس�ايب لفئة )أعزب( عند عبارة )ادعاء املعالِج قدرته عى 
االتص�ال بالطاقة الكونية الس�تمداد طاقة الش�فاء( )2.73( وه�و األعى مقارنة 
ببقي�ة الفئ�ات االجتامعية األخرى؛ حيث بلغ متوسط الفرق بني فئة )أعزب( وبني 

بقية الفئات األخرى مرتًبا كام ييل:

 فئة )املتزوجني( )0.97( نقطة.

 فئة )املطلقني( )1.23( نقطة.

دلت نتيجة العبارتني الس�ابقتني عى أن فئ�ة )أعزب( أكثر اس�تخداًما ألنواع 
 العالج الرشقية واملتعلقة بفلس�فات وثني��ة وإحلادي�ة، وق�د يعود ذلك إىل جهلهم 
ب�ام ترتب�ط به م�ن معتقدات إحلادي�ة نتيجة لك�ون مث�ل تل�ك األنواع م�ن العالج 
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مس�تج�دة عل�ى جمتمعاتنا اإلسالمية وهذا يؤكد رضورة اهتامم املحتسبني بتوعي�ة 
كافة فئ��ات املجتم�ع بخطورة أن�واع العالج الرشقية واملتعلقة بفلس�ف�ات وثني�ة 

وإحلادي�ة عى عقيدة املجتمع املسلم وثوابته.

اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )31( يوضح املنكري�ن العقدي�ني واللَذْين حصال 
عى أكر داللة إحصائية بناء عى إجابات عينة الدراس�ة من )املتداوين( وفق متغر 

الوضع االجتامعي.

جدول رقم )31(
العبارتان اللتان حصلتا على أكرب داللة إحصائية بالنسبة للمنكرات 

العقدية بناء على إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( وفق متغري الوضع 
االجتماعي

الوضعالعبارةم
االجتماعي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

1

ادعاء املعالج القدرة 
عى التواصل مع 

األشخاص البعيدين 
وتقديم العالج هلم

1.520.971متزوج

11.27
أقل من

0.0001
2.871.776أعزب

1.831.169مطلق

2

ادعاء املعالِج قدرته 
عى االتصال بالطاقة 

الكونية الستمداد 
طاقة الشفاء

1.760.935متزوج

8.89
أقل من

0.0001
2.731.413أعزب

1.50.548مطلق
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االختـــالف بيـــن إجابات عينة الدراســـة مـــن )المتداوين( حـــول موضوع 
المنكر وفق متغير المستوى التعليمي:

دل�ت نتائ�ج االختب�ار )ف( عل�ى ع�دم وج��ود فروق ذات داللة إحصائية 
معت��رة ب�ني إجاب�ات عين�ة الدراس��ة م�ن )املتداوي��ن( وف�ق متغ�ر املس�ت�وى 
التعلي�مي فيم��ا يتعل�ق باملنك�رات العقدي�ة واألخالقي�ة؛ فبالنس�ب�ة للمنك�رات 
العقدية بلغ�ت قيم��ة )ف( 0.259، وبلغت قيم�ة )ف( للمنك�رات األخالقي�ة 
0.798 والقيمت��ان لي��س هلم�ا دالل�ة إحصائي�ة؛ وذلك ألن مس�ت�وى الدالل�ة 
فيهام أكر من 0.05. وه�ذا يع�ني تق�ارب آراء عين�ة )املتداوين( حول املنك�رات 
العقدي��ة واألخالقي��ة واملرتبط��ة ببع��ض أن��واع الط�ب البدي�ل ع�ى اختالف 
مستوياهت�م التعليمية وهذا النتيجة تشر إىل رضورة توعية املتعاطني للطب البديل 

بمنكراته عى اختالف مستوياهتم التعليمية.

اجلدول التايل رقم )32( يوضح إجابات عينة الدراس�ة من »املتداوين« حول 
انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق متغر املستوى التعليمي. 
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جدول رقم )32(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )املستوى التعليمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )املتداوين( 
حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

موضوع م
املنكر

املستوى
التعليمي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

1

منكرات 
عقدية

35.513.43ابتدائي

0.2590.934

36.678.57متوسط
34.869.15ثانوي

34.3212.4جامعي
31.55.79فوق اجلامعي

37.0811.45أخرى

2
منكرات 
أخالقية

30.2513.38ابتدائي

0.7980.798

26.678.41متوسط
29.6813.79ثانوي

30.7415.10جامعي
27.516.22فوق اجلامعي

22.178.34أخرى
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االختـــالف بيـــن إجابات عينة الدراســـة مـــن )المتداوين( حـــول موضوع 
المنكر وفق متغير نوع العالج:

دل�ت نتائ�ج االختبار )ف( عى عدم وج�ود فروق ذات دالل�ة إحصائية بني 
إجاب�ات عينة الدراس�ة من املتداوي�ن وفق متغر نوع العالج في�ام يتعلق باملنكرات 
العقدي�ة؛ حي�ث إن قيم�ة )ف( والبالغ�ة 1.901 غر دال�ة إحصائي�ًا؛ وذلك ألن 
مس�ت�وى الدالل�ة فيها أعى من 0.05. وهذا يعني تقارب إجابات عينة الدراس�ة 
م�ن )املتداوي�ن( حول العب�ارات املتعلق�ة  باملنك�رات العقدية مع اخت�الف أنواع 
 العالج بالطب البديل التي سبق هلم تعاطيها؛ إال أن ارتفاع املتوسط احلسايب للعالج 
ب� )الريكي( الذي أشار إىل )42.56( يدل عى ارتفاع نسبة املنكرات العقدية لنوع 
الع�الج ب�� )الريكي( مقارنة بغره من بأنواع الع�الج األخرى لكنه مل يصل إىل حد 

وجود داللة إحصائية.

وفي�ام يتعلق باملنك�رات األخالقية فقد دل�ت النتائج عى وج�ود فروق ذات 
دالل�ة إحصائي�ة بني أنواع العالج املختلفة بالنس�بة لعينة املتداوي�ن؛ حيث إن قيمة 
)ف( والبالغ�ة )3.479( دال�ة إحصائًيا وذلك ألن مس�توى الداللة فيها دال عند 
0.004، وكان الف�ارق لصالح العالج باألعش�اب حيث بلغ متوس�طه احلس�ايب 
)38.41(، وكان متوس�ط الف�رق ب�ني الع�الج باألعش�اب وبقي�ة أن�واع العالج 

األخرى مرتًبا كام ييل:

 »العالج باحلجامة« )3.21( نقطة.

 »العالج بالتدليك« )9.72( نقطة.
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 »العالج باإلبر الصينية« )13.5( نقطة.

 »العالج بالريكي« )14.74( نقطة.

وه�ذا يعن�ي ارتف�اع نس�بة املنك�رات األخالقية لنوع�ي العالج باألعش�اب 
واحلجامة مقارنة بغرمها من أنواع العالج بالطب البديل التي شملتها الدراسة.

اجلدول التايل رقم )33( يوضح إجابات عينة الدراس�ة من »املتداوين« حول 
انتشار املنكر بحسب موضوعه وفق متغر نوع العالج.

جدول رقم )33(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )نوع العالج( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )املتداوين(
 حول انتشار منكرات الطب البديل حبسب موضوعها

موضوعم
املتوسطنوع العالجاملنكر

احلسابي
االحنراف
املعياري

قيمـة
)ف(

مستوى
الداللة

1
منكرات 

عقدية

38.4114.55أعشاب

1.9010.089

34.409.88حجامة
33.369.35إبر صينية

42.5614.85ريكي
37.3810.20تدليك

33.678.47أكثر من إختيار
29.717.73مل يبني
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موضوعم
املتوسطنوع العالجاملنكر

احلسابي
االحنراف
املعياري

قيمـة
)ف(

مستوى
الداللة

2
منكرات 
أخالقية

38.4116.23أعشاب

3.4790.004

35.2016.96حجامة
24.9111.04إبر صينية

23.675.61ريكي
28.6914.24تدليك

23.7810.53أكثر من اختيار
24.417.84مل يبني

النتائج الس�ابقة تش�ر إىل رضورة اهتامم املحتس�بني بتوعية وإرشاد املعاجِلني 
واملتداوي�ن باألعش�اب واحلجامة ح�ول عدد من املنك�رات األخالقية والتي دلت 
نتائج إجابات عينة الدراسة من )املتداوين( عى وقوع تلك املنكرات بنسب مرتفعة 

عند نوعي العالج باألعشاب واحلجامة.  

إجابـــة الســـؤال الثانـــي: ما اإلجـــراءات اليت يقـــوم بها احملتســـب من أجل 
اإلنكار على خمالفات الطب البديل من وجهة نظر احملتسبني؟

ولإلجاب�ة عى س�ؤال )م�ا اإلجراءات الت�ي يقوم هبا املحتس�ب لإلنكار عى 
خمالف�ات الط�ب البديل؟(؛ تم طرح الس�ؤال عى عينة الدراس�ة من »املحتس�بني« 
فقط، وتم حس�اب التكرارات، والنس�ب املئوية، واملتوس�طات احلسابية إلجابات 
عينة املحتسبني عى حمور )إجراءات االحتساب عى منكرات الطب البديل( وذلك 

كام ييل:
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اجلدول رقم )34( يوضح اإلجراءات التي يقوم هبا املحتس�بون لإلنكار عى 
خمالفات الطب البديل.

جدول )34(
اإلجراءات اليت يقوم بها احملتسب 

من أجل اإلنكار على خمالفات الطب البديل

عماإلجراءم
الن

ني
مب

ري 
غ

ط 
وس

املت
بي

سا
حل

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

1
تعريف املعالِج واملريض بمخالفة 
ه�ذا النوع م�ن الع�الج للعقيدة 

اإلسالمية الصحيحة.

38193ك
0.670.476

%63.331.75

2
تعريف املعالِج و املريض بخطورة 
هذا الن�وع من العالج عى صحة 

اإلنسان.

37203ك
0.650.481

%61.733.35

3
تعريف املعالِج بحرمة ما يرتكب 
من منكرات، وخطورة ذلك عى 

نفسه وعى املجتمع.

37203ك
0.650.481

%61.733.35

4
وعظ املعالِج واملريض الرتكاهبام 

ما خيالف العقيدة اإلسالمية.
36213ك

0.630.487
%60355

5
زجر املعالِج واملريض الرتكاهبام 

ما خيالف العقيدة اإلسالمية.
30273ك

0.530.504
%50455
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عماإلجراءم
الن

ني
مب

ري 
غ

ط 
وس

املت
بي

سا
حل

ا

ف 
حنرا

اال
ري

عيا
امل

6
وع�ظ املعالِ�ج لقيام�ه ب�ام ي�رض 

بصحة اإلنسان.
34233ك

0.600.495
%56.738.35

7
زجر املعالِج لقيامه بام يرض بصحة 

اإلنسان.
28293ك

0.490.504
%46.748.35

8
هتدي�د املعالِ�ج بإب�الغ اجله�ات 
املختص�ة بام يرتكب�ه من منكرات 

وخمالفات.

28293ك
0.490.504

%46.748.35

9
إبالغ اجلهات املختصة بام يرتكبه 

املعالِج من منكرات وخمالفات.
32253ك

0.560.501
%53.341.75

10

ض�د  عقابي�ة  إج�راءات  اخت�اذ 
املعالِج املرتك�ب لتلك املخالفات 
واملنكرات )وذلك حسب املعمول 

به نظاًما(.

25323ك

0.440.501
%41.753.35

يتض�ح م�ن اجلدول الس�ابق نتائج الس�ؤال ح�ول اإلجراءات الت�ي يقوم هبا 
املحتس�ب من أجل اإلنكار عى خمالف�ات الطب البديل، وفيام ييل عرض وتوضيح 

لتلك النتائج:
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1- )تعريـــف المعاِلـــج والمريض بمخالفـــة هذا النوع من العـــالج للعقيدة 
اإلسالمية الصحيحة(:

اس�تعمل 63.3% م�ن عين�ة املحتس�بني إج�راء )تعري�ف املعالِ�ج واملريض 
بمخالفة هذا النوع من العالج للعقيدة اإلسالمية الصحيحة(، فيام مل يقم %31.7 

من العينة هبذا اإلجراء.

2- )تعريـــف المعاِلـــج والمريض بخطورة هذا النوع مـــن العالج على صحة 
اإلنسان(:

اس�تعمل 61.7% م�ن عين�ة املحتس�بني إج�راء )تعري�ف املعالِ�ج واملريض 
بخطورة هذا النوع من العالج عى صحة اإلنس�ان(، فيام مل يقم 33.3% من العينة 

هبذا اإلجراء.

3- )تعريـــف المعاِلج بحرمة ما يرتكب من منكرات، وخطورة ذلك على 
نفسه وعلى المجتمع(:

 اس�تعمل 61.7% م�ن عين�ة املحتس�بني إج�راء )تعري�ف املعالِ�ج بحرم�ة 
م�ا يرتك�ب من منك�رات، وخط�ورة ذلك عى نفس�ه وع�ى املجتمع(، في�ام مل يقم 

33.3% من العينة هبذا اإلجراء.

4- )وعظ المعاِلج والمريض الرتكابهما ما يخالف العقيدة اإلسالمية(:

اس�تعمل 60% من عينة املحتس�بني إجراء )وعظ املعالِج واملريض الرتكاهبام 
ما خيالف العقيدة اإلسالمية(، فيام مل يقم 35% من العينة هبذا اإلجراء.
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5- )زجر المعاِلج والمريض الرتكابهما ما يخالف العقيدة اإلسالمية(:

 اس�تعمل 50% من عينة املحتس�بني إجراء )زجر املعالِج واملريض الرتكاهبام 
ما خيالف العقيدة اإلسالمية(، فيام مل يقم 45% من العينة هبذا اإلجراء.

6- )وعظ المعاِلج لقيامه بما يضر بصحة اإلنسان(:

اس�تعمل 56.7% من عينة املحتس�بني إج�راء )وعظ املعالِ�ج لقيامه بام يرض 
بصحة اإلنسان(، فيام مل يقم 38.3% من العينة هبذا اإلجراء.

7- )زجر المعاِلج لقيامه بما يضر بصحة اإلنسان(:

قام 46.7% من عينة املحتس�بني بإج�راء )زجر املعالِج لقيامه بام يرض بصحة 
اإلنسان(، فيام مل يقم 38.3% من العينة هبذا اإلجراء.

8- )تهديـــد المعاِلج بإبالغ الجهات المختصة بمـــا يرتكبه من منكرات 
ومخالفات(:

اس�تعمل 46.7% من عينة املحتس�بني إجراء )هتدي�د املعالِج بإبالغ اجلهات 
املختص�ة ب�ام يرتكبه م�ن منكرات وخمالف�ات(، فيام مل يقم 48.3% م�ن العينة هبذا 

اإلجراء.

9- )إبـــالغ الجهـــات المختصـــة بمـــا يرتكبـــه المعاِلـــج مـــن منكـــرات 
ومخالفات(:

استعمل 53.3% من عينة املحتسبني إجراء )إبالغ اجلهات املختصة بام يرتكبه 
املعالِج من منكرات وخمالفات(، فيام مل يقم 41.7% من العينة هبذا اإلجراء.
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10- )اتخـــاذ إجراءات عقابيـــة ضد المعاِلج المرتكـــب لتلك المخالفات 
ا«(: والمنكرات »وذلك حسب المعمول به نظاماً

اس�تعمل 41.7% م�ن عينة املحتس�بني إج�راء )اختاذ إج�راءات عقابية ضد 
املعالِج املرتكب لتلك املخالفات واملنكرات »وذلك حس�ب  املعمول به نظاًما« (، 

فيام مل يقم 53.3% من العينة هبذا اإلجراء.

الترتيـــب التنازلـــي لإلجراءات التي يقوم بها المحتســـب لالحتســـاب على 
منكرات الطب البديل بناء على المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:

يوضـــح اجلـــدول التالـــي ذو الرقـــم )35( ترتي�ب اإلج�راءات الت�ي يق�وم 
هب�ا املحتس�ب عى منك�رات الط�ب البديل؛ بن�اء عى إجاب�ات عينة الدراس�ة من 
املحتس�بني؛ وذلك بناء عى املتوسط احلس�ايب والذي يشر إىل مستوى التقييم لكل 

عبارة، واالنحراف املعياري والذي يقيس بعد كل عبارة عن متوسطها.

جدول رقم )35(
ترتيب إجراءات االحتساب على منكرات لطب البديل 

حسب متوسطها احلسـابي واحنرافها املعياري

املتوسطاإلجراءم
احلسابي

االحنراف
املعياري

1
تعري�ف املعالِ�ج واملري�ض بمخالفة ه�ذا النوع من 

العالج للعقيدة اإلسالمية الصحيحة.
0.670.476
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املتوسطاإلجراءم
احلسابي

االحنراف
املعياري

2
تعري�ف املعالِ�ج واملريض بخط�ورة ه�ذا النوع من 

العالج عى صحة اإلنسان.
0.650.481

3
تعري�ف املعالِ�ج بحرم�ة م�ا يرتكب م�ن منكرات، 

وخطورة ذلك عى نفسه وعى املجتمع.
0.650.481

4
وعظ املعالِ�ج واملريض الرتكاهبام ما خيالف العقيدة 

اإلسالمية.
0.630.487

0.600.495وعظ املعالِج لقيامه بام يرض بصحة اإلنسان.5

6
إبالغ اجلهات املختصة بام يرتكبه املعالِج من منكرات 

وخمالفات.
0.560.501

7
زج�ر املعالِج واملريض الرتكاهب�ام ما خيالف العقيدة 

اإلسالمية.
0.530.504

0.490.504زجر املعالِج لقيامه بام يرض بصحة اإلنسان.8

9
هتدي�د املعالِج بإبالغ اجلهات املختصة بام يرتكبه من 

منكرات وخمالفات.
0.490.504

10
اخت�اذ إجراءات عقابي�ة ضد املعالِ�ج املرتكب لتلك 
املخالف�ات واملنك�رات )وذلك حس�ب  املعمول به 

نظاًما(.
0.440.501

يتض�ح م�ن نتائ�ج اجلدول الس�ابق مطابق�ة ترتيب اإلج�راءات الت�ي قام هبا 
املحتس�بون م�ع الدرج�ات واملرات�ب الت�ي ينبغي عى املحتس�ب أن يس�لكها عند 
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االحتساب والتي سبق احلديث عنها يف الفصل النظري، وهي: )التعريف - الوعظ 
بالكالم اللطيف - الزجر والتعنيف – املنع باليَّد – التهديد بالعقاب ومبارشته(.

ه�ل توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحصائي�ة ب�ني إجاب�ات عين�ة الدراس�ة م�ن 
»املحتسبني« حول اإلجراءات التي يقوم هبا املحتسب لإلنكار عى خمالفات الطب 
البديل وفق متغرات الدراس�ة )اجلنس- املؤه�ل التعليمي- التخصص العلمي- 

جهة العمل(؟

وللتع�رف ع�ى مدى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني إجاب�ات عينة 
)املحتس�بني( حول حمور اإلجراءات التي يقوم هبا املحتس�ب لإلنكار عى خمالفات 
الط�ب البديل باختالف متغرات الدراس�ة تم تطبيق االختب�ار )ت( للتعرف عى 
الداللة اإلحصائية بني متوسطني، واالختبار )ف( للتعرف عى الداللة اإلحصائية 
بني ثالثة متوسطات فأكثر. وقد دلت نتائج االختبارات عى عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدراس�ة من »املحتسبني« حول اإلجراءات 
الت�ي يقوم هبا املحتس�ب لإلنكار ع�ى خمالفات الطب البديل؛ وذلك ألن مس�توى 
الدالل�ة عن�د القيمت�ني )ت( و)ف( كان أك�ر م�ن )0.05( مم�ا يش�ر إىل تقارب 
وجهات نظر أفراد عينة الدراس�ة من املحتسبني ذكوًرا وإناًثا، كام تشر هذه النتيجة 
إىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراس�ة من املحتس�بني مع اختالف مؤهالهتم 
التعليمية، وختصصاهتم العلمية س�واء كانت رشعية أوطبية، ومع اختالف جهات 
عملهم وذلك حول حمور اإلجراءات التي يقوم هبا املحتسب لإلنكار عى خمالفات 
الطب البديل، مما يؤكد عى أن نتيجة إجابات عينة الدراس�ة من »املحتسبني« حول 



االحتساب على منكرات الطب البديل330

اإلج�راءات الت�ي يقوم هبا املحتس�ب لإلنكار ع�ى خمالفات الط�ب البديل مل تكن 
مرتبطة بمتغر دون آخر من متغرات الدراسة.

اجل�داول التالي�ة رق�م )36-37 - 38 -39( توض�ح الدالل�ة اإلحصائي�ة 
إلجاب�ات عينة الدراس�ة م�ن »املحتس�بني« حول حمور اإلج�راءات الت�ي يقوم هبا 

املحتسب لإلنكار عى خمالفات الطب البديل وفق متغرات الدراسة. 

جدول رقم )36(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )اجلنس( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول إجراءات االحتساب على منكرات الطب البديل

اإلجراءات
املتوسطاجلنس

احلسابي
االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

5.853.99ذكر
1.5060.138

2.332.08أنثى
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جدول رقم )37(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )املستوى التعليمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول إجراءات االحتساب على منكرات الطب البديل

اإلجراءات

املستوى
التعليمي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

5.65.18ثانوي

0.5410.706
6.184.01جامعي

5.463.76ماجستر
4.43.81دكتوراه
90أخرى

جدول رقم )38(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )التخصص العلمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول إجراءات االحتساب على منكرات الطب البديل

اإلجراءات

التخصص
العلمي 

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

6.183.81رشعي
0.923

0.361
5.123.97طبي
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جدول رقم )39(
قيمـة )ف( وداللتهـا اإلحصائـية وفـق متغـري )جهـة العمـل(

إلجابـات أفـراد عينـة الدراسة من )احملتسبني(
حول إجراءات االحتساب على منكرات الطب البديل

اإلجراءات

املتوسطجهة العمل
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

هيئة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

6.613.95

0.8180.52
املركز الوطني للطب 

البديل والتكمييل
4.774.55

63.21اهليئة العامة للغذاء والدواء
4.1253.52أكاديمي
5.24.025أخرى

إجابة الســـؤال الثالث: ما معوقات االحتســـاب على منكرات الطب البديل 
من وجهة نظر احملتسبـني؟

ولإلجاب��ة ع�ن س��ؤال )م�ا معوق�ات االحتس�اب ع�ى منك��رات الط�ب 
البدي�ل؟(؛ ت�م طرح التس��اؤل عى عين�ة الدراس��ة من »املحتس�ب�ني« فقط، وتم 
حس�اب التكرارات، والنس�ب املئوي�ة، واملتوس�ط�ات احلس�ابي�ة إلجابات عين�ة 
املحتس�ب�ني عل�ى حم�ور )معوق�ات االحتس��اب عل�ى منك�رات الطب البديل(، 

وذلك كام ييل:
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اجل��دول رق�م )40( يوض�ح إجابات عينة املحتس�بني ح�ول حمور معوقات 
االحتساب عى منكرات الطب البديل.

جدول )40(
درجة موافقة احملتسبني على املعوقات اليت يواجهها احملتسب

فقاملعـوقم
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1
عدم اإلملام الكايف 
للمحتسب ببعض 
أنواع الطب البديل

3618222ك
4.2070.669

%60303.33.33.3

2

جهل املحتسب 
بحكم بعض 

املامرسات لبعض 
أنواع الطب البديل

31184412ك

4.0520.907
%51.7306.76.71.73.3

3

ضعف التعاون 
بني هيئة األمر 

باملعروف والنهي 
عن املنكر واجلهات 

الصحية والرقابية

28215312ك

4.1210.899
%46.7358.351.73.3

4

ضعف التأهيل 
الرشعي لبعض 
املعنيني باحلسبة 

وغرهم من 
املراقبني

30173712ك

3.9480.999
%5028.3511.71.73.3
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فقاملعـوقم
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

5

ضعف التأهيل 
العلمي لبعض 
املعنيني باحلسبة 

وغرهم من 
املراقبني

2920542ك

4.1210.839
%48.333.38.36.73.3

6

قلة االهتامم 
بمنكرات الطب 

البديل واالنرصاف 
إىل غرها من 

املخالفات

24238212ك

4.1380.907
%4038.313.33.31.73.3

7

عدم اطالع بعض 
املحتسبني عى 

خطورة ارتكاب 
تلك املنكرات 
وعواقب ذلك

251811312ك

3.9660.936
%41.73018.351.73.3

8

عدم تقبل 
بعض املنتسبني 
للطب البديل 

للنصح والتوجيه 
وإرصارهم عى 

صحة أفعاهلم

2129622ك

4.3280.803
%3548.3103.33.3

%
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يتضح من اجلدول السابق نتائج إجابات عينة املحتسبني عى تساؤل معوقات 
االحتساب عى منكرات الطب البديل، وفيام ييل عرض لتلك النتائج:

1- )عدم اإللمام الكافي للمحتسب ببعض أنواع الطب البديل(:

أجاب بدرجة موافق 60% من العينة، و30% وافقوا بشدة، فيام أجاب %3.3 
بال أعلم، ومل يوافق 3.3% عى وجود املعوق.

 وق�د دل ذل�ك ع�ى موافق�ة 90% م�ن عينة املحتس�بني عى أن )ع�دم اإلملام 
الكايف للمحتس�ب ببعض أن�واع الطب البديل( يعد من معوقات االحتس�اب عى 
منك�رات الطب البدي�ل، وهذه النتيجة تش�ر إىل رضورة أن يلِّم املعنيون باحلس�بة 
بكل ما يس�تجد عى الس�احة االجتامعية وتعد قضايا العالج والدواء من أولويات 

كافة أفراد املجتمع.

2- )جهل المحتسب بحكم بعض الممارسات لبعض أنواع الطب البديل(:

أج�اب بدرجة موافق 51.7% م�ن العينة، و30% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
6.7% ب�ال أعل�م، ومل يواف�ق 6.7% عى وج�ود املع�وق، و1.7% مل يوافقوا عى 

وجوده بشدة.

وذلك يدل عى موافقة 81.7% من عينة املحتس�بني عى أن )جهل املحتسب 
بحكم بعض املامرسات لبعض أنواع الطب البديل( يعد أحد معوقات االحتساب 

عى منكرات الطب البديل.
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3- )ضعف التعاون بين هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات 
الصحية والرقابية(:

أج�اب بدرجة موافق 46.7% م�ن العينة، و35% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
8.3% بال أعلم، ومل يوافق 5% عى وجود املعوق، و1.7% مل يوافقوا عى وجوده 

بشدة.

وقد دل ذلك عى موافقة 81.7% من عينة املحتسبني عى أن )جهل املحتسب 
بحكم بعض املامرس�ات لبعض أنواع الطب البديل( يعد من معوقات االحتس�اب 

عى منكرات الطب البديل.

4- )ضعـــف التأهيـــل الشـــرعي لبعـــض المعنييـــن بالحســـبة وغيرهم من 
المراقبين(:

أجاب بدرجة موافق 50% من العينة، و28.3% وافقوا بشدة، فيام أجاب %5 
ب�ال أعلم، ومل يواف�ق 11.7% عى وجود املع�وق، و1.7% مل يوافقوا عى وجوده 

بشدة.

مم�ا يدل عى موافقة 78.3% من عينة املحتس�بني عى ك�ون )ضعف التأهيل 
الرشعي لبعض املعنيني باحلس�بة وغرهم من املراقبني( أحد معوقات االحتس�اب 

عى منكرات الطب البديل.

5- )ضعف التأهيل العلمي لبعض المعنيين بالحسبة وغيرهم من المراقبين(

أجاب بدرجة موافق 48.3% من العينة، و33.3% وافقوا بشدة، فيام أجاب 
8.3% بال أعلم، ومل يوافق 6.7% عى وجود املعوق.
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وق�د دل ذلك عى أن 81.6% من عينة املحتس�بني يع�دون )ضعف التأهيل 
العلم�ي لبعض املعنيني باحلس�بة وغرهم من املراقبني( أحد معوقات االحتس�اب 

عى منكرات الطب البديل.

6- )قلة االهتمام بمنكرات الطب البديل واالنصراف إلى غيرها من المخالفات(

أج�اب بدرجة مواف�ق 40% من العين�ة، و38،3% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
13.3% ب�ال أعل�م، ومل يواف�ق 3.3% ع�ى وج�ود املع�وق، و1.7% مل يوافق�وا 

بشدة.

وه�ذا ي�دل عى موافقة 78.3% من عينة املحتس�بني عى ك�ون )قلة االهتامم 
بمنك�رات الطب البديل واالنرصاف إىل غرها م�ن املخالفات( من املعوقات التي 
حتول دون االحتساب عى منكرات الطب البديل وقد تدل هذه النتيجة عى القصور 
يف إدراك بعض املحتس�بني ملا يرتتب عى ممارسة بعض أنواع العالج بالطب البديل 

من خمالفات وذلك نتيجة لعدم إملامهم ببعض أنواع الطب البديل.

7- )عدم اطالع بعض المحتســـبين على خطورة ارتكاب تلك المنكرات 
وعواقب ذلك(:

أج�اب بدرجة موافق 41.7% م�ن العينة، و30% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
18.3% بال أعلم، ومل يوافق 5% عى وجود املعوق، و1.7% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل ذلك ع�ى موافقة 71.7% من عينة املحتس�بني عى أن )عدم اطالع 
بع�ض املحتس�بني عى خط�ورة ارت�كاب تلك املنك�رات وعواقب ذل�ك( يعد من 

معوقات االحتساب عى منكرات الطب  البديل.
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8- )عدم تقبل بعض المنتسبين للطب البديل للنصح والتوجيه وإصرارهم 
على صحة أفعالهم(:

أج�اب بدرجة موافق 35% م�ن العينة، و48.3% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
10% بال أعلم، ومل يوافق 3.3% عى وجود املعوق.

وق�د دل�ت النتيجة ع�ى أن 83.3% من عينة املحتس�بني يوافق�ون عى كون 
)عدم تقبل بعض املنتس�بني للطب البديل للنصح والتوجيه وإرصارهم عى صحة 
أفعاهل�م( يعد من معوقات االحتس�اب ع�ى منكرات الطب البديل، وهذه النس�بة 
املرتفعة تس�تلزم بذل اجلهد من املحتس�بني وغرهم من املس�ؤولني املعنيني بالطب 
البدي�ل يف توعية وتثقيف املعاجلني بالضوابط الرشعية واألنظمة واللوائح الصحية 
وذلك للحد من املعوقات التي حتول دون االحتساب عى منكرات الطب البديل.

الترتيب التنازلي لمعوقات االحتساب على منكرات الطب البديل بناء على 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة )المحتسبين(:

اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )41( يوض�ح ترتي�ب معوق�ات االحتس�اب عى 
منكرات الطب البديل بحس�ب إجابات عينة املحتس�بني؛ وذلك بناء عى املتوس�ط 
احلس�ايب والذي يشر إىل مس�توى التقييم لكل عبارة، واالنحراف املعياري والذي 

يقيس بعد كل عبارة عن متوسطها.
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جدول رقم )41(
ترتيب معوقات االحتساب على منكرات الطب البديل 

بناء على إجابات عينة احملتسبني

املتوسط الـمعــوقم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

1
عدم تقبل بعض املنتسبني للطب البديل للنصح 

والتوجيه وإرصارهم عى صحة أفعاهلم
4.3280.803

2
عدم اإلملام الكايف للمحتسب ببعض أنواع 

الطب البديل
4.2070.669

3
قلة االهتامم بمنكرات الطب البديل واالنرصاف 

إىل غرها من املخالفات
4.1380.907

4
ضعف التأهيل العلمي لبعض املعنيني باحلسبة 

وغرهم من املراقبني
4.1210.839

5
ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر واجلهات الصحية والرقابية
4.1210.899

6
جهل املحتسب بحكم بعض املامرسات لبعض 

أنواع الطب البديل
4.0520.907

7
عدم اطالع بعض املحتسبني عى خطورة 

ارتكاب تلك املنكرات وعواقب ذلك
3.9660.936
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املتوسط الـمعــوقم
احلسابي

االحنراف 
املعياري

8
ضعف التأهيل الرشعي لبعض املعنيني باحلسبة 

وغرهم من امل�راقبني
3.9480.999

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة بـــني إجابـــات عينـــة الدراســـة من 
»احملتســـبني« حـــول حمـــو معوقـــات االحتســـاب علـــى منكـــرات الطـــب البديل 
وفـــق متغريات الدراســـة )اجلنس- املؤهـــل التعليمي- التخصـــص لعلمي- جهة 

العمل(:

وللتع�رف ع�ى مدى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني إجاب�ات عينة 
)املحتسبني( حول حمور معوقات االحتساب عى منكرات الطب البديل باختالف 
متغرات الدراس�ة ت�م تطبيق االختب�ار )ت( للتعرف عى الدالل�ة اإلحصائية بني 
متوس�طني، واالختبار )ف( للتعرف عى الداللة اإلحصائية بني ثالثة متوس�طات 
فأكث�ر، وقد دل�ت نتائج االختبارات عى ع�دم وجود ف�روق ذات داللة إحصائية 
بني إجابات أفراد عينة الدراس�ة من »املحتس�بني« حول حمور معوقات االحتساب 
عى منكرات الطب البديل؛ وذلك ألن مس�توى الداللة عند القيمتني )ت( و)ف( 
كان أك�ر م�ن )0.05( مما يش�ر إىل تق�ارب وجهات نظر أفراد عينة الدراس�ة من 
املحتس�بني ذكوًرا وإناًثا، كام تش�ر هذه النتيجة إىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة 
الدراس�ة من املحتس�بني عى اختالف مؤهالهت�م التعليمي�ة، وختصصاهتم العلمية 
س�واء كان�ت رشعي�ة أوطبية، وع�ى اختالف جه�ات عملهم، وذل�ك حول حمور 
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معوقات االحتس�اب ع�ى منكرات الطب البديل، مما يؤكد ع�ى أن نتيجة إجابات 
عين�ة الدراس�ة من »املحتس�بني« ح�ول معوقات االحتس�اب عى منك�رات الطب 

البديل مل تكن مرتبطة بمتغر دون آخر من متغرات الدراسة.

اجل�داول التالي�ة رق�م )42- 43 - 44 - 45( توض�ح الدالل�ة اإلحصائية 
إلجاب�ات عين�ة الدراس�ة من »املحتس�بني« حول حم�ور معوقات االحتس�اب عى 

منكرات الطب البديل وفق متغرات الدراسة. 

جدول رقم )42(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )اجلنس( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول حمور معوقات االحتساب على منكرات الطب البديل

معوقات االحتساب 
على منكرات الطب 

البديل

املتوسطاجلنس
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

32.855.19ذكر

0.255-0.80 33.679.29أنثى
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جدول رقم )43(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )املستوى التعليمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني( 
حول حمور معوقات االحتساب على منكرات الطب البديل

معوقات 

االحتساب على 

منكرات الطب 

البديل

املستوى 
التعليمي 

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

30.67.64ثانوي

1.4180.241

32.965.37جامعي
31.465.36ماجستر
35.22.97دكتوراه
400أخرى

جدول رقم )44(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )التخصص العلمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول حمور معوقات االحتساب على منكرات الطب البديل

معوقات 

االحتساب عى 

منكرات الطب 

البديل

التخصص
العلمي 

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

0.179-31.625.861.364رشعي
33.763.89طبي
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جدول رقم )45(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )جهة العمل( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول حمور معوقات االحتساب على منكرات الطب البديل

معوقات 

االحتساب 

على منكرات

 الطب 

البديل

املتوسطجهة العمل
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

هيئة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر
31.175.63

1.9520.116

املركز الوطني للطب 

البديل والتكمييل
35.854.54

اهليئة العامة للغذاء 

والدواء
323.92

335.68أكاديمي
34.84.87أخرى

إجابة السؤال الرابع: ما احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل 
من وجهة نظر احملتسبني؟

ولإلجابة عن سؤال: )ما احللول املقرتحة للحد من منكرات الطب البديل؟(؛ 
تم طرح السؤال عى عينة الدراسة من »املحتسبني« فقط، وتم حساب التكرارات، 
والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية إلجابات عينة املحتسبني عى حمور )احللول 

املقرتحة للحد من منكرات الطب البديل(، وذلك كام ييل:
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اجلدول رقم )46( يوضح إجابات عينة املحتسبني حول حمور احللول املقرتحة 
للحد من منكرات الطب البديل.

جدول )46(
درجة موافقة احملتسبني على احللول املقرحة للحد من املخالفات 

يف بعض أنواع الطب البديل

احللــــــولم

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1

نرش الوعي بني الناس 
بام تشكله بعض 

أنواع العالج البديل 
من خطر عى عقيدة  

املسلم وثوابته

144213ك

4.72
0.491

%23.3701.75

2

نرش الوعي باخلطورة 
التي تشكلها بعض 
أنواع العالج عى 

صحة اإلنسان

134412ك

4،740.479
%21.773.31.73.3

3

نرش الوعي بخطورة 
ما يامرسه بعض 

املعاجلني من غش عى 
املتداوين

124512ك

4.760.471 %20751.73.3
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احللــــــولم

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

4

إيقاع العقوبات بأي 
معالج يقدم عالجا 

يتضمن خمالفات 
لضوابط العالج 

الرشعية

1045212ك

4.710.622 %16.7753.31.73.3

5

تفعيل دور املركز 
الوطني للطب البديل 

والتكاميل يف إجراء 
البحوث عى أنواع 

الطب البديل املختلفة 
و ذلك للمسامهة يف 
نرش الوعي بني كافة 

أفراد املجتمع

1341312ك

4.620.671
%21.768.351.73.3

6

تفعيل  دور املركز 
الوطني للطب البديل 

والتكمييل يف ضبط 
املخالفات

11403222ك

4.470.995 %18.366.753.33.33.3
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احللــــــولم

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

7

تفعيل  دور املركز 
الوطني للطب البديل 
والتكمييل يف مراقبة 

املامرسات الطبية 
البديلة

1142322ك

4.600.748 %18.37053.33.3

8

تفعيل  دور املركز 
الوطني للطب البديل 
والتكمييل يف معاقبة 

املخالفني

15354132ك

4.341.052 %2558.36.71.753.3

9

تفعيل دور املركز 
الوطني للطب البديل 
والتكمييل يف إعطاء 
التصاريح لكل من 

تثبت جدارته يف 
ممارسة أي من أنواع 

الطب البديل بعد 
دراسة جدوى العالج 

وفائدته

183732ك

4.590.593 %3061.753.3
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احللــــــولم

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

دة
بش

فق 
موا

ري 
غ

ني
مب

ري 
غ

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

10

إجياد تعاون بني 
طالب العلم وبني 

املركز الوطني للطب 
البديل والتكمييل 

 وذلك لدراسة 
ما يستجد من أنواع 

الطب البديل من 
الناحية الرشعية

173742ك

4.570.624
%28.361.76.73.3

11

تأهيل فئة من رجال 
احلسبة لالحتساب 
عى منكرات الطب 

البديل

1540212ك

4.620.644 %2566.73.31.73.3

يتض�ح من اجلدول الس�ابق نتائج إجابات عينة الدراس�ة من املحتس�بني عى 
س�ؤال: )م�ا احللول املقرتحة للحد م�ن منكرات الطب البدي�ل؟( وفيام ييل عرض 

لتلك النتائج:

1- )نشر الوعي بين الناس بما تشكله بعض أنواع العالج البديل من خطر 
على عقيدة  المسلم وثوابته(:

أج�اب بدرجة موافق 23.3% م�ن العينة، و70% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
1.7% بال أعلم، ومل جيب أي من أفراد العينة بعدم املوافقة.
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وقد دلت النتيجة عى اعتبار 93.3% من عينة املحتسبني أن )نرش الوعي بني 
الناس بام تش�كله بعض أنواع العالج البديل من خطر عى عقيدة  املس�لم وثوابته( 

يعد من احللول التي تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

2- )نشر الوعي بالخطورة التي تشكلها بعض أنواع العالج على صحة اإلنسان(

أجاب بدرجة موافق 21.7% من العينة، و73.3% وافقوا بشدة، فيام أجاب 
1.7% بال أعلم، ومل جيب أي من أفراد العينة بعدم املوافقة.

وق�د دل�ت النتيجة عى اعتب�ار 95% من عينة املحتس�بني أن )نرش الوعي بني 
الناس بام تش�كله بعض أنواع العالج البديل من خطر عى عقيدة  املس�لم وثوابته( 

يعد من احللول التي تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

3- )نشر الوعي بخطورة ما يمارسه بعض المعالجين من غش على المتداوين(

أجاب بدرجة موافق 20% من العينة، و75% وافقوا بشدة، فيام أجاب %1.7 
بال أعلم، ومل جيب أي من أفراد العينة بعدم املوافقة.

وقد دلت النتيجة عى اعتبار 95% من عينة املحتسبني أن )نرش الوعي بخطورة 
ما يامرس�ه بعض املعاجلني من غش عى املتداوين( يعد من احللول التي تساعد عى 

احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

ا يتضمـــن مخالفات لضوابط  4- )إيقـــاع العقوبـــات بأي معالـــج يقدم عالجاً
العالج  الشرعية(:

أج�اب بدرجة موافق 16.7% م�ن العينة، و75% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
3.3% بال أعلم، وأجاب 1.7% بعدم املوافقة.
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وقد دلت النتيجة عى اعتبار 91.7% من عينة املحتسبني أن )إيقاع العقوبات 
بأي معالج يقدم عالجا يتضمن خمالفات لضوابط العالج الرشعية( يعد من احللول 

التي تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

5- )تفعيل دور المركز الوطني للطب البديل والتكاملي في إجراء البحوث 
على أنواع الطب البديل المختلفة، وذلك للمســـاهمة في نشر الوعي بين 

كافة أفراد المجتمع(:

أجاب بدرجة موافق 21.7% من العينة، و68.3% وافقوا بشدة، فيام أجاب 
5% بال أعلم، وأجاب 1.7% بعدم املوافقة.

وقد دلت النتيجة عى اعتبار 90% من عينة املحتس�بني أن )تفعيل دور املركز 
الوطني للطب البديل والتكاميل يف إجراء البحوث عى أنواع الطب البديل املختلفة 
وذلك للمسامه�ة يف نرش الوعي بني كافة أفراد املجتمع( يعد من احللول التي تساعد 

عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

6- )تفعيـــل  دور المركـــز الوطني للطـــب البديـــل والتكميلي في ضبط 
المخالفات(:

أجاب بدرجة موافق 18.3% من العينة، و66.7% وافقوا بشدة، فيام أجاب 
5% بال أعلم، وأجاب 3.3% بعدم املوافقة، و3.3% مل يوافقوا بشدة.

وقد دلت النتيجة عى اعتبار 85% من عينة املحتس�بني أن )تفعيل  دور املركز 
الوطني للطب البديل والتكمييل يف ضبط املخالفات( يعد من احللول التي تس�اعد 

عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.
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7- )تفعيـــل دور المركز الوطنـــي للطب البديـــل والتكميلي في مراقبة 
الممارسات الطبية البديلة(:

أج�اب بدرجة موافق 18.3% م�ن العينة، و70% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
5% بال أعلم، وأجاب 3.3% بعدم املوافقة.

وق�د دل�ت النتيجة عى اعتب�ار 88.3% من عينة املحتس�بني أن )تفعيل  دور 
املركز الوطني للطب البديل والتكمييل يف مراقبة املامرسات الطبية البديلة( يعد من 

احللول التي تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

8- )تفعيـــل  دور المركـــز الوطني للطب البديـــل والتكميلي في معاقبة 
المخالفين(:

أج�اب بدرجة موافق 25% م�ن العينة، و58.3% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
6.7% بال أعلم، وأجاب 1.7% بعدم املوافقة، و5% مل يوافقوا بشدة.

وق�د دل�ت النتيجة عى اعتب�ار 93.3% من عينة املحتس�بني أن )تفعيل  دور 
املرك�ز الوطني للطب البديل والتكمييل يف معاقب�ة املخالفني( يعد من احللول التي 

تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

9- )تفعيـــل دور المركـــز الوطني للطـــب البديل والتكميلـــي في إعطاء 
التصاريح لكل من تثبت جدارته في ممارســـة أي مـــن أنواع الطب البديل 

بعد دراسة جدوى العالج وفائدته(:

أج�اب بدرجة موافق 30% م�ن العينة، و61.7% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
5% بال أعلم، ومل جيب أي من أفراد العينة بعدم املوافقة.
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وق�د دلت النتيجة ع�ى اعتبار 91.9% م�ن عينة املحتس�بني أن )تفعيل دور 
املرك�ز الوطني للطب البديل والتكمييل يف إعطاء التصاريح لكل من تثبت جدارته 
يف ممارس�ة أي من أنواع الطب البديل بعد دراس�ة جدوى العالج وفائدته( يعد من 

احللول التي تساعد عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.

10- )إيجـــاد تعاون بين طـــالب العلم وبين المركـــز الوطني للطب البديل 
والتكميلي وذلك لدراســـة ما يستجد من أنواع الطب البديل من الناحية 

الشرعية(:

أجاب بدرجة موافق 28.3% من العينة، و61.7% وافقوا بشدة، فيام أجاب 
6.7% بال أعلم، ومل جيب أي من أفراد العينة بعدم املوافقة.

وق�د دلت النتيجة عى اعتب�ار 90% من عينة املحتس�بني أن )إجياد تعاون بني 
طالب العلم وبني املركز الوطني للطب البديل والتكمييل وذلك لدراسة ما يستجد 
من أنواع الطب البديل من الناحية الرشعية( يعد من احللول التي تس�اعد عى احلد 

من انتشار منكرات الطب البديل.

11- )تأهيل فئة من رجال الحسبة لالحتساب على منكرات الطب البديل(

أج�اب بدرجة موافق 25% م�ن العينة، و66.7% وافقوا بش�دة، فيام أجاب 
3.3% بال أعلم، و1.7% بعد املوافقة.

وق�د دلت النتيجة عى اعتبار 91.7% من عينة املحتس�بني أن )تأهيل فئة من 
رجال احلسبة لالحتساب عى منكرات الطب البديل( يعد من احللول التي تساعد 

عى احلد من انتشار منكرات الطب البديل.
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وأضاف بعض املشاركني يف االستبانة عدًدا من احللول وهي كاآلتي:

 عمل الدراس�ات التجريبية عى أنواع الطب البديل وذلك إلثبات صحتها 
أو بطالهنا.

 ختصيص هاتف موحد لإلبالغ عن خمالفات الطب البديل.

 ممارسة التوعية عن طريق وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.

 إجياد أقس�ام خمتصة داخل املستش�فيات احلكومية تعنى باملامرس�ات الطبية 
البديلة.

 إنش�اء مراكز معتمدة متارس من خالهلا بعض أن�واع العالج البديلة والتي 
تثب�ت فائدهتا، ويكون ذلك حت�ت إرشاف ومتابعة من املركز الوطني للطب البديل 

والتكمييل.

الترتيـــب التنازلـــي للحلول المقترحـــة للحد من منكـــرات الطب البديل 
بنـــاء علـــى المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري إلجابـــات عينة 

)المحتسبين(:

اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )47( يوضح ترتيب احلل��ول املقرتح�ة للح�د من 
منك��رات الط�ب البديل حس�ب رأي عين�ة املحتس�بني؛ وذلك بناء عى املتوس�ط 
احلس�ايب والذي يشر إىل مس�توى التقييم لكل عبارة، واالنحراف املعياري والذي 

يقيس بعد كل عبارة عن متوسطها.



353 االحتساب على منكرات الطب البديل

جدول رقم )47(
ترتيب احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل 

بناء على املتوسط احلسابي
واالحنراف املعياري إلجابات عينة احملتسبني

احللولم

بي
سا

حل
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

1
نرش الوعي بخطورة ما يامرسه بعض املعاجلني من غش 

عى املتداوين.
4.760.471

2
نرش الوعي باخلطورة التي تش�كلها بعض أنواع العالج 

عى صحة اإلنسان.
4.740.479

3
ن�رش الوعي بني الناس بام تش�كله بعض أن�واع العالج 

البديل من خطر عى عقيدة  املسلم وثوابته.
4.720.491

4
إيق�اع العقوب�ات ب�أي معال�ج يق�دم عالج�ا يتضم�ن 

خمالفات لضوابط العالج الرشعية.
4.710.622

5
تأهيل فئة من رجال احلس�بة لالحتس�اب عى منكرات 

الطب البديل.
4.620.644
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احللولم
بي

سا
حل

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
اف

حنر
اال

6
تفعي�ل دور املرك�ز الوطني للطب البدي�ل والتكاميل يف 
إجراء البحوث عى أنواع الطب البديل املختلفة وذلك 

للمسامهة يف نرش الوعي بني كافة أفراد املجتمع.
4.620.671

7
تفعي�ل  دور املركز الوطني للط�ب البديل والتكمييل يف 

مراقبة املامرسات الطبية البديلة.
4.600.748

8

تفعي�ل دور املركز الوطني للط�ب البديل والتكمييل يف 
إعطاء التصاريح لكل من تثبت.

جدارته يف ممارسة أي من أنواع الطب البديل بعد دراسة 
جدوى العالج وفائدته.

4.590.593

9
إجياد تعاون بني طالب العلم وبني املركز الوطني للطب 
البدي�ل والتكمييل وذلك لدراس�ة ما يس�تجد من أنواع 

الطب البديل من الناحية الرشعية.
4.570.624

10
تفعي�ل  دور املركز الوطني للط�ب البديل والتكمييل يف 

ضبط املخالفات.
4.470.995

11
تفعي�ل  دور املركز الوطني للط�ب البديل والتكمييل يف 

معاقبة املخالفني.
4.341.052
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دلت النتائج يف اجلدول السابق عى موافقة غالبية عينة املحتسبني عى احللول 
املقرتح�ة للح�د من منك�رات الطب البديل، وكان�ت احللول الثالث�ة األوىل والتي 
نالت نسبة املوافقة األعى تشر إىل رضورة االهتامم باجلانب التوعوي، وهذا يؤكد 
عى رضورة قيام املحتس�بني واملعنيني بالطب البديل باألنش�طة التوعوية التي تبني 
أرضار وأخطار بعض املامرس�ات الطبية البديلة عى عقيدة املسلم وأمنه االجتامعي 

والصحي.

في�ام نال ح�ل )إيق�اع العقوبات ب�أي معالج يق�دم عالجا يتضم�ن خمالفات 
لضوابط العالج الرشعية( املرتبة الرابعة من حيث نس�بة تقييم املحتس�بني له، وتعد 
العقوبة رادعة للمعالج وغره ممن تزين له نفس�ه ارتكاب بعض املخالفات، كام أن 

هذا احلل يعد مثالًيا من حيث الرتتيب فقد جاء بعد احللول املتعلقة بنرش الوعي.

هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصائيــــة بــــني إجابــــات عينــــة الدراســــة مــــن 
»احملتسبني« حول حمور احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل وفق 
متغريات الدراسة )اجلنس- املؤهل التعليمي- التخصص لعلمي- جهة العمل(؟

وللتع�رف ع�ى مدى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة إحصائية بني إجاب�ات عينة 
الدراس�ة من   )املحتس�بني( حول حمور احللول املقرتحة للحد من منك�رات الطب 
البديل باخت�الف متغ�رات الدراسة تم تطبيق االختبار )ت( للتعرف عل�ى الدالل�ة 
اإلحصائي��ة بني متوس�طني، واالختبار )ف( للتعرف ع�ى الداللة اإلحصائية بني 
ثالثة متوس�ط�ات فأكث��ر، وقد دلت نتائج االختبارات ع�ى ع�دم وج�ود ف�روق 
ذات داللة إحصائي�ة بني إجاب�ات أفراد عينة الدراسة من »املحتسب�ني« حول حمور 



االحتساب على منكرات الطب البديل356

احلل��ول املقرتح�ة للحد من منك�رات الطب البديل؛ وذلك ألن مس�توى الداللة 
عن�د القيمت��ني )ت( و )ف( ك�ان أكر من )0.05( مما يش�ر إىل تقارب وجهات 
نظ�ر أفراد عينة الدراس��ة من املحتس�ب�ني ذكوًرا وإناًثا، كام تش�ر ه�ذه النتيجة إىل 
تقارب وجهات نظر أفراد عينة الدراس��ة من املحتس�ب�ني عى اختالف مؤهالهتم 
التعليمية، وختصصاهتم العلمية سواء كانت رشعي�ة أوطبية، وعى اختالف جهات 
 عمله�م وذل�ك حول حمور احلل�ول املقرتحة للح��د من منك�رات الط�ب البديل، 
مما يؤكد عى أن نتيجة إجابات عين�ة الدراسة من »املحتسب�ني« حول حم�ور احلل�ول 
املقرتح��ة للحد من منك�رات الطب البديل مل تكن مرتبط��ة بمتغ�ر دون آخر من 

متغ�رات الدراسة.

اجل�داول التالي�ة رق�م )48- 49 -50-  51( توض�ح الدالل�ة اإلحصائي�ة 
إلجابات عينة الدراس�ة من »املحتسبني« حول احللول املقرتحة للحد من منكرات 

الطب البديل وفق متغرات الدراسة. 

جدول رقم )48(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )اجلنس( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
 حول حمور احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل

احللول املقرحة 
للحد من منكرات 

الطب البديل

املتوسطاجلنس
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

50.695.58ذكر
-0.5010.618

52.334.62أنثى
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جدول رقم )49(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )املستوى التعليمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
حول حمور احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل

احللول 

املقرحة للحد 

من منكرات 

الطب البديل

املستوى
التعليمي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

48.210.23ثانوي

0.5630.691
51.684.92جامعي

49.695.33ماجستر
50.75.21دكتوراه
50.00.0أخرى

جدول رقم )50(
قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )التخصص العلمي( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
  حول حمور احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل

احللول

املقرحة للحد 

من منكرات 

الطب البديل

التخصص
العلمي

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ت(

مستوى
الداللة

50.095.79رشعي
0.366-0.716

50.715.45طبي
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جدول رقم )51(
قيمة )ف( وداللتها اإلحصائية وفق متغري )جهة العمل( 

إلجابات أفراد عينة الدراسة من )احملتسبني(
  حول حمور احللول املقرحة للحد من منكرات الطب البديل

احللول
املقرتحة 

للحد
من 

منكرات
الطب 
البديل

جهة العمل
املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

القيمة
)ف(

مستوى
الداللة

49.925.29هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

0.8620.493

51.386.67املركز الوطني للطب البديل والتكمييل

48.866.52اهليئة العامة للغذاء والدواء

51.255.26أكاديمي

54.21.30أخرى

إجابة السـؤال اخلامـس: هـل سـبب لك العـالج بأحـد أنـواع الطـب البديــل 
بعـض األمـراض؟

تم طرح الس�ؤال عى عينة الدراسة من »املتداوين« فقط؛ وذلك للتعرف عى 
م�ا إذا كان هناك نتائج عكس�ية مرتتب�ة عى تعاطي بعض أنواع الط�ب البديل التي 
شملتها الدراسة، وتم حساب التكرارات، والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة 

من »املتداوين« ودلت النتائج عى ما ييل:
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نتائج إجابات عينة الدراسة من »املتداوين« عى السؤال: هل سبب لك العالج 
بأح�د أنواع الطب البديل بعض األم�راض؟ وذلك كام هو موضح يف اجلدول رقم 

)52( واجلدول رقم )53(.

جدول رقم )52(
نتائج السؤال: حول ما إذ كان العالج بأحد أنواع الطب البديل 

سبب يف ظهور بعض األمراض

هل سبب لك العالج بأحد 
أنواع الطب البديل بعض 

األمراض؟

غريالنعم
اجملموعمبني

12853100ك

%12853100

دلت النتائج عى أن 12% من عينة )املتداوين( س�بب هلم العالج بأحد أنواع 
الطب البديل بعض األمراض أو األعراض املرضية املختلفة واملتفاوتة يف خطورهتا، 
وعى الرغم من تدين هذه النس�بة إال أهنا تدل عى وجود ممارس�ات خاطئة أدت إىل 

إحلاق الرضر باملتداوين.

وتنوع�ت األع�راض املرضية واألم�راض التي س�ببتها بعض أن�واع العالج 
بالط�ب البديل بناء ع�ى إجابات عينة )املتداوين( وذلك كام هو موضح يف اجلدول 

رقم )53(.
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جدول رقم )53(
األمراض واألعراض املرضية اليت سببها العالج ببعض أنواع الطب البديل

األعراض املرضيةاألمـــــــراض
ارتفاع يف درجة احلرارةرسطانحساسية باجللد

تعب وإرهاقتليف بالكبدحساسية بالصدر )الربو(
اآلم يف الظهرالذئبة احلمراء

صداع
اخلوف والوسواسآالم القولون

دل�ت نتائج اجلدول الس�ابق ع�ى أن العالج ببعض أنواع الط�ب البديل كان 
سبًبا يف ظهور بعض األمرض أو األعراض املرضية وذلك كام ييل:

- األمراض: أوالاً

)رسط�ان - تلي�ف بالكب�د- الرب�و – القولون - حساس�ية باجلل�د - األرق 
واخلوف و الوسواس  -الذئبة احلمراء - آالم يف الظهر(

ا- األعراض المرضية: ثانياً

)ارتفاع يف درجة احلرارة - نقص يف الوزن - تعب وإرهاق – صداع(

خصائص عينة الدراس�ة املجيبني ب�)نعم( عى س�ؤال: هل سبب لك العالج 
بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟ وفق متغرات الدراسة )اجلنس – الفئة 

العمرية - املستوى التعليمي – احلالة االجتامعية- نوع العالج(:     
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أواًل: جنس عينة »املتداوين« اجمليبني بـ)نعم( على ســـؤال: هل ســـبب لك 
العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟

دل�ت النتائج عى أن نس�بة الذك�ور كانت 33.3%، بينام كانت نس�بة اإلناث 
66.7%، وه�ذا يش�ر إىل أن اإلن�اث كن أكث�ر عرضة لإلصابة باألم�راض نتيجة 
للت�داوي ببع�ض أنواع الطب البديل.اجلدول الت�ايل ذو الرقم )54( يوضح جنس 

عينة املجيبني ب� )نعم(.

جدول رقم )54(
جنس عينة )املتداوين( اجمليبني بـ)نعم( على سؤال 

هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض
النسبة التكراراجلنس 

33.3%4ذكر
66.7%8أنثى

ثانًيـــا: الفئة العمرية لعينة »املتداوين« اجمليبني بـ)نعم( على ســـؤال: هل 
سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟

دل�ت النتائج عى أن النس�بة األكثر من املجيبني ب�)نع�م( كانت للفئة العمرية 
من )35- 45سنة( بنسبة 33.3%، يليهم الفئة العمرية من )25- 35 سنة( بنسبة 
قدرها 25%، وتساوت الفئتان العمريتان أصغر من مخسة وعرشين سنة، وأكر من 

مخس وأربعني سنة؛ حيث حصلتا عى أقل نسبة وبلغت 16.7% لكل منهام.
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يتضح من النتائج الس�ابقة أن الفئة العمرية مابني )35 و45 س�نة( كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة باألمراض الناجتة عن بعض املامرسات الطبية البديلة.

 اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )55( يوض�ح الفئ�ات العمري�ة لعين�ة املجيب�ني 
ب� )نعم(.

جدول رقم )55(
الفئة العمرية لعينة )املتداوين( اجمليبني بنعم على سؤال: 

هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض
النسبةالتكرارالفئةالعمرية

25-2%16.7
35-253%25
45-354%33.3

45+2%16.7

ثالًثا: املســـتوى التعليمي لعينة »املتداوين« اجمليبني بـ)نعم( على ســـؤال: 
هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟

حصل أصحاب املس�توى اجلامعي عى النسبة األعى والتي بلغت %66.7، 
يليه�م أصحاب املس�توى الثانوي بنس�بة وقدرها 16.7%، فيام تس�اوى أصحاب 
املس�توى )املتوس�ط( مع املس�تويات األخرى يف النس�بة والتي بلغت 8.3% لكل 

منهام، ومل يكن من بني املجيبني ب� )نعم( أي من أصحاب املستوى )االبتدائي(.
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النتائج السابقة أشارت إىل أن أصحاب املستوى )اجلامعي( كانوا أكثر إصابة 
باألم�راض الناجتة عن املامرس�ات الطبي�ة البديلة، وحصول اجلامعيني عى النس�بة 
األع�ى م�ع ارتفاع مس�تواهم العلمي يش�ر إىل عدم وج�ود وعي كاٍف ب�ني أفراد 
املجتمع حول األخطار التي قد تس�ببها بعض املامرس�ات الطبية البديلة. وقد يعود 
السبب إىل كون اجلامعيني كانوا أدق يف التعبر واملالحظة، بعكس الفئات األخرى 
الذين ربام مل يالحظوا أعراًضا عديدة، أو مل يعتروها ناجتة عن العالج بأي من أنواع 

الطب البديل. 

 اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )56( يوض�ح املس�توى التعليم�ي لعين�ة املجيبني 
ب� )نعم(.

جدول رقم )56(
املستوى التعليمي لعينة )املتداوين( اجمليبني بـ)نعم( على سؤال
هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض

النسبةالتكراراملستوى التعليمي
0%0ابتدائي
8،3%1متوسط
16،7%2ثانوي

66،7%8جامعي
8،3%1أخرى
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رابًعا: الوضع االجتماعي لعينة »املتداوين« اجمليبني بـ)نعم( على ســـؤال: 
هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟

دلت النتائج عى أن نس�بة املتزوجني هي األعى حيث بلغت 66،7%، يليهم 
فئة )أعزب( وبلغت نسبتهم 25%، وبلغت نسبة املطلقني %8،3.

النتائج الس�ابقة تش�ر إل أن املتزوجني كانوا أكثر عرضة لإلصابة باألمراض 
نتيجة للعالج ببعض أنواع الطب البديل.

 اجل�دول الت�ايل ذو الرق�م )57( يوض�ح الوض�ع االجتامع�ي لعين�ة املجيبني 
ب� )نعم(.

جدول رقم )57(
الوضع االجتماعي لعينة )املتداوين( اجمليبني بنعم على سؤال:
 هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟

النسبةالتكرارالوضع االجتماعي
66.7%8متزوج
25%3أعزب
8.3%1مطلق
0%0أرمل

خامًســـا: نوع العالج املســـتخدم لعينـــة »املتداوين« اجمليبـــني بـ)نعم( على 
سؤال: هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟     
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دلت إجابات 41.7% ممن سبب هلم العالج بعض األمراض عى خضوعهم 
للعالج باألعش�اب، فيام أجاب 25% بخضوعه�م ألكثر من نوع من أنواع العالج 
بالطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة، يليهم الذين خضعوا للعالج باإلبر الصينية 
وكانت نس�بتهم 16.7%، وجاء يف املرتبة األخرة من س�بق هلم العالج ب�احلجامة 

والريكي بالتساوي حيث بلغت نسبتهم 8.3% لكل منهام.

أشارت النتائج السابقة إىل أن العالج باألعشاب حصل عى النسبة األعى من 
حيث تس�ببه يف ظهور عدد من املشاكل الصحية عى املتعاطني له من بني بقية أنواع 
العالج األخرى؛ وذلك قد يعود إىل جهل املامرسني للعالج باألعشاب باألساليب 

الصحيحة للعالج وقلة خرهتم.

 اجل�دول الت�ايل ذو الرقم )58( يوض�ح نوع العالج املس�تخدم لعينة املجيبني 
ب� )نعم(.

جدول رقم )58(
نوع العالج املستخدم لعينة )املتداوين( اجمليبني بـ)نعم( على سؤال:

هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟
النسبةالتكرارنوع العالج

41.7%5أعشاب
8.3%1حجامة

16.7%2إبر صينية
8.3%1ريكي
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النسبةالتكرارنوع العالج
0%0تدليك

25%3أكثر من اختيار
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النتائج المتعلقة بنموذج المالحظة

ت�م إج�راء املالحظة عى األدوات املس�تخدمة يف أنواع العالج التي ش�ملتها 
الدراسة امليدانية وذلك يف شهر ذي احلجة من عام 1431ه�، وقد تبني وجود عدد 
م�ن املخالفات عى األدوات املس�تخدمة يف أنواع الع�الج املختلفة ، وذلك كام هو 

موضح يف اجلدول التايل رقم )59(.

جدول رقم )59(
جدول النتائج املتعلقة بنموذج املالحظة

م
املنكـــــر

نـوع العـــالج

حجامةريكيأعشاب
إبر 

صينية
تدليك

عمل السحر من أجل العالج1
القيام بالكهانة من أجل العالج2
استعامل التامئم للعالج3
√√√العالج عر مسارات الطاقة4

√فحص اهلالة للتعرف عى املرض5

6
غش املعالج للمريض باستخدام 

أدوات غر صاحلة لالستعامل 
لقدمها
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م
املنكـــــر

نـوع العـــالج

حجامةريكيأعشاب
إبر 

صينية
تدليك

7
غش املعالج للمريض باستخدام 

أدوات غر صاحلة لالستعامل 
لعدم تعقيمها

√

8
غش املعالج للمريض باستخدام 

أدوات غر صاحلة لالستعامل 
نتيجة لسوء التخزين

√

9
غش املعالج للمريض بخلط 

مستحرضات طبية حديثة 
باألعشاب

√

10
خمالفة األنظمة بتقديم أعشاب 

مسحوقة
√

11
استخدام مركبات حتمل 

ادعاءات طبية جمهولة الرتكيب، 
واملصدر، ومعبأة يدويا

√

12
تقديم أعشاب وبخور بدعوى 

عالج السحر
√

13
استخدام رموز ذات دالالت 

وثنية أثناء العالج
√
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م
املنكـــــر

نـوع العـــالج

حجامةريكيأعشاب
إبر 

صينية
تدليك

14
العالج عر مراكز الطاقة 

)الشاكرات(
√

15
ملس ما ال تدعو إليه احلاجة من 

عورة املريض
√

وق�د خلص�ت املالحظة الت�ي ُأجريت عى ع�دد من األدوات املس�تخدمة يف 
العالج ببعض أنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراسة إىل عدد من النتائج والتي 

سبق تعدادها، وفيام ييل حتليل لتلك النتائج: 

- العالج باألعشاب:  أوالاً

متَّ�ت مالحظة عدد من مراكز األعش�اب يف مدينة الري�اض بالتعاون مع أحد 
اخلراء من قس�م التفتيش عى املستحرضات العش�بية باهليئة العامة للغذاء والدواء 
حيث تبني وجود عدد من املخالفات، والتي توقعت الباحثة وجود بعضها مسبًقا، 

وهي كام ييل:

1- تقدي�م أعش�اب غ�ر صاحلة لالس�تعامل، وذلك لع�دم الت�زام أصحاهبا 
ب�رشوط التخزي�ن    والنظاف�ة، حيث الحظ�ت الباحثة عدم الت�زام أصحاب تلك 
املراك�ز برشوط النظاف�ة؛ بدليل وجود بعض احلرشات والق�وارض، باإلضافة إىل 
ع�دم االلتزام ب�رشوط وضوابط التخزين التي تنص عى رضورة حفظ األعش�اب 
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يف حاويات خالية من الصدأ أو التآكل وذات أغطية حمكمة، وهذا جيعل األعشاب 
عرضة للتلوث، وبالتايل عدم صالحيتها لالستعامل البرشي.

2- خل�ط مس�تحرضات طبية حديثة باألعش�اب، فقد حُلظ وج�ود عدد من 
املنتج�ات التي يدع�ي املروجون هلا أهن�ا طبيعية، وفعالة يف ع�الج أمراض حمددة، 
وبعد حتليلها من قبل املختصني تبني أهنا مغشوش�ة بمستحرضات طبية حتمل نفس 
االدع�اء من ذلك:)كريم يروج له عند أحد مراكز األعش�اب لعالج الصدفية تبني 
بأنه حيتوي من ضمن تركيبته بعض املس�تحرضات الطبية وبرتكيز عاٍل؛ حيث أدى 

استعامله من قبل عدد من مرىض الصدفية إىل وجود أعراض جانبية(.  

3- خمالف�ة األنظمة بعدد من األمور وذلك كام ييل: س�حق األعش�اب،خلط 
األعش�اب مس�حوقة وغ�ر مس�حوقة، ت�داول ع�دد من املركب�ات العش�بية وغر 
العش�بية غر املس�جلة والتي حتمل ادع�اءات طبية خمتلفة، فقد ت�م مالحظة وجود 
أعش�اب مس�حوقة، باإلضافة إىل أخرى خملوطة، ويتم تقديمها عى هيئة وصفات 
لع�الج أم�راض حمددة مثل)الس�حر- الرب�و- القولون(، وختتلف طرق اس�تعامهلا 
باختالف املرض فمثاًل لعالج الس�حر يقدم )البخور(؛ حيث يقوم املريض بتبخر 
املن�زل وتبخر نفس�ه بمجموعة من األعش�اب التي أعدها املرك�ز خصيًصا لعالج 
الس�حر املش�موم، كام ُتقدم جمموعة من األعش�اب املس�حوقة والتي يقوم املريض 
بتناوهلا لعالج السحر املأكول، وقد يرتتب عى استخدام تلك األعشاب سواء عن 
طري�ق االستنش�اق أو األكل آثار جانبية عى صحة اإلنس�ان؛ حيث ظهرت بعض 
أعراض التس�مم البكتري عى بعض املتعاطني لتلك املس�تحرضات، باإلضافة إىل 
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عدم وجود دراس�ات تثبت جدوى اس�تعامل تلك املس�تحرضات والتي خُيش�ى أن 
تكون جمرد استغالل حلاجة املريض. 

ظ وجود عدد من املركبات العشبية وغر العشبية والتي حتمل ادعاءات  كام حُلِ
طبي�ة غر صحيح�ة، باإلضافة إىل كوهن�ا جمهولة الرتكيب واملص�در ومعبأة يدوًيا، 
وغر مسجلة ضمن املنتجات الطبية املرخص هلا، مجيع ما سبق يعد يف جممله خمالًفا 
لألنظم�ة واللوائح املتعلق�ة ببيع األعش�اب واملنتجات الطبية وتداوهل�ا يف اململكة 
العربية السعودية)1(، والتي مل تسن إال لتنظيم العمل الصحي، واحلفاظ عى صحة 

اإلنسان مما قد يلحق هبا من أرضار نتيجة للجشع واالستغالل.

ا- العالج بالحجامة، واإلبر الصينية: ثانياً

ت�م تطبيق أداة املالحظة عى مركزين يزاوالن العالج باحلجامة)2( وقد كانت 
النتيج�ة إجيابي�ة في�ام يتعل�ق بنظاف�ة األدوات وتعقي�م موضع الع�الج؛ حيث كان 
يس�تخدم ل�كل حُمتجم أداة خاص�ة، باإلضافة إىل اتب�اع الطرق العلمي�ة احلديثة يف 
تعقي�م موض�ع العالج، والتأكد من احلالة الصحي�ة للمحتِجم قبل احلجامة، وهذا 
م�ا كان خمالًفا لتوقع�ات الباحثة، إال أنه يؤخذ عى أح�د املركزين تطبيقه للحجامة 
الصينية؛ حيث يعتمد احلّجام عند حتديد مواضع احلجامة عى ما يسمى ب�)مسارات 
الطاق�ة(؛ فيحدد املعالِج النقاط التي يعتقد أن فيها انس�داًدا أو احتقاًنا للطاقة ومن 

)1( سبق اإلشارة إىل تلك األنظمة يف الفصل النظري.
)2( املرك�زان والل�ذان قامت الباحثة بمالحظة عمل احلجامة فيهام أحدمها يعمل حتت مس�مى)مركز 
لالستشارات الصحية( واآلخر )مستوصف طبي(. ومل يرصح فيهام بعمل احلجامة وذلك لتوقف 

اجلهات الرسمية املختصة عن إعطاء التصاريح ملامرسة احلجامة يف حني إجراء الدراسة.



االحتساب على منكرات الطب البديل372

ث�م يقوم بعم�ل احلجامة عليها وتك�ون بإح�دى طريقت�ني األوىل: احلجامة اجلافة 
وه�ي التي تك�ون دون ترشيط وإخراج للدم، واألخرى: الطريق�ة التقليدية والتي 
تعتمد عى الترشيط وإخراج الدم. إال أن هذه النتيجة ال تعني التزام مجيع املامرسني 
للحجام�ة يف مدينة الري�اض بطرق الع�الج الصحيحة وأس�اليبه الصحّية، وذلك 
مل�ا دلت عليه نتائج اس�تبانات املتداوين من ارتفاع لنس�بة املنكرات األخالقية عند 

العالج باحلجامة.

ك�ام جاءت نتيج�ة مالحظة الباحث�ة ملركزين يقدم�ان العالج باإلب�ر الصينية 
مطابق�ة مل�ا افرتضت�ه الباحث�ة من اعت�امد املعاجلني عى املب�ادئ الرشقي�ة يف الوخز، 
واملبني�ة عى االعتقاد بوجود مس�ارات للطاقة داخل اجلس�م حي�ث يتم الوخز عى 

نقاط حمددة مسبًقا عى تلك املسارات.    

ومسارات الطاقة كام سبق توضيحها يف الفصل النظري مرتبطة بتصور بعض 
الديان�ات الرشقي�ة عن الك�ون واحلياة، فمن خالل تلك املس�ارات ت�رسي الطاقة 
داخل جسم اإلنسان وهذه )الطاقة( تعد بناء عى الفلسفة اإلحلادية لتلك الديانات 

مصدر الكون واحلياة.

ا- العالج بالريكي: ثالثاً

بام أن هذه الدراس�ة ش�ملت املراكز الت�ي تقدم دورات تدريبي�ة عالجية فقد 
قام�ت الباحث�ة بمالحظة أحد الدورات التدريبية املقدم�ة يف جمال العالج بالريكي 
وم�ا اش�تملت عليه من مذك�رات وصور متحرك�ة، باإلضافة إىل تواص�ل الباحثة 
م�ع أح�د املعاجلات التي اش�تهرت بالعالج بالريكي ومن أصحاب الس�بق يف هذا 
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املج�ال وكان التواصل معها من خالل موقعها عى ش�بكة املعلومات )اإلنرتنت(؛ 
حي�ث تتواصل من خالله مع امل�رىض واملتدربني لدهيا كام ُيعرض من خالل املوقع 
صور متحركة جللس�ات عالجية، وتقدم املعاجلة ما يسمى بالعالج عن بعد لبعض 

مرضاها الذين يقدمون شكواهم عر املوقع)1(.

وقد أثبتت مالحظة الباحثة هلذا النوع من العالج صدق ما افرتضته يف الفصل 
النظري من ارتب�اط العالج بالريكي بخرافات ومعتقدات وثنية إحلادية، وكان من 

أبرز ما الحظته الباحثة ييل:

فحص ما يسمى ب�)اهلالة(؛ وذلك للتعرف عى مكان املرض؛ حيث إن بعض 
املعاجل�ني يدع�ي وجود جس�م غر مرئي حول اجلس�م املادي يس�ميه )هالة( – كام 
س�بق اإلش�ارة إليه يف الفصل النظري- ويدع�ي املعالج امتالكه لق�درة غر عادية 

متكنه من رؤية هالة املريض.

العالج عر ما يس�مى مراكز الطاقة )الش�اكرات(؛ وذلك بتمرير املعالج يديه 
بطريقة دائرية بمحاذاة تلك املراكز مرتبة من األعى إىل األسفل لشحن تلك املراكز 
بالطاقة وتنظيفها من الطاقة السلبية، وخيتم املعالج اجللسة بنفض يديه يف سلة أو يف 

اهلواء للتخلص من الطاقة السلبية.

)1( بس�بب تضييق اخلناق عى املعاجلني بالريكي خاصة يف مدينة الرياض جلأ بعضهم إىل مدن أخرى 
أو إىل دول جماورة، كام حاول آخرون تقديم العالج بمس�ميات خمتلفة، كام تقدم بعض املعاجلات 
الع�الج وال�دورات بصورة غر معلنة، وقد ثب�ت ذلك للباحثة بعد تواصله�ا مع أحد املعاجلات 
هاتفًيا. جتدر اإلشارة إىل أن بعض املراكز التدريبية تقدم دورات العالج بالريكي من خالل البث 
املبارش عى ش�بكة املعلومات، أو من خالل املراس�لة حيث يرس�ل للمت�درب مذكرات وأرشطة 

مرئية خيضع بعدها املتدرب إىل االختبار لنيل الشهادة التي تؤهله ملامرسة العالج.
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اس�تخدام رموز ذات دالالت وثنية أثناء العالج؛ حيث يتخيل املعالج شكل 
الرموز، وتستخدم لعدد من األمور، منها ما يستعمل لطلب الشفاء النفيس، ومنها 
ما يستخدم لطلب الشفاء العقيل، ومنها ما يستخدم لتقديم العالج عن بعد...إلخ، 
جتدر اإلش�ارة إىل أن ع�دًدا من املعاجلني ال يؤيدون اس�تعامل تلك الرموز لوضوح 
وثنيته�ا إال أهنا ت�درس ضمن ال�دورات التدريبي�ة كأحد أجزاء الع�الج، وبعض 

املعاجلني يستبدل تلك الرموز ببعض األذكار؛ كالتسبيح. 

ا- العالج بالتدليك: رابعاً

بعد تطبيق أداة املالحظة عى أحد املراكز التي متارس التدليك كأحد األنش�طة 
العالجية تبني للباحثة صحة ما افرتضته من وجود بعض املنكرات، وذلك كام ييل:

ملس وكشف ما ال تدعو إليه احلاجة من عورة املريض، بام أن اليدين مها األداة 
الرئيسة يف التدليك فقد الحظت الباحثة ملس املعالج وكشفه ملا ال تدعو إليه احلاجة 
م�ن ع�ورة املريض؛ حيث كان�ت حالة املريضة تس�تدعي تدليك س�اقيها إال أن يد 
املدلكة امتدت لتشمل كامل جسم املريضة من رأسها إىل قدميها دون مراعاة حلرمة 

عورة املريض.

التدليك عى مس�ارات الطاقة، فقد الحظت الباحثة ممارس�ة الطريقة الرشقية 
 يف التدلي�ك والت�ي تتطلب ممارس�ة التدليك عى مس�ارات الطاق�ة، فباإلضافة إىل 
م�ا يتضمنه ه�ذا النوع من التدليك م�ن خمالفة عقدية الرتباط�ه بمعتقدات إحلادية 
فإنه أيًضا يتطلب كشف وملس ما ال تدعو إليه احلاجة من عورة املريض؛ فمسارات 

الطاقة كام سبق توضيحها يف الفصل النظري متتد عى كافة أجزاء اجلسم.
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A

احلم�د هلل ع�ى ما أنع�م به من إمتام هلذه الرس�الة، وأس�أله أن يت�م نعمته عيل 
باإلف�ادة منه�ا والنفع هبا،كام أرج�وه -جل وع�ز- أن جيعلها يف ميزان احلس�نات، 
وأن يتج�اوز عام وقع فيها من خطأ أو زلل، وبعد اإلجابة عن التس�اؤالت النظرية 
وامليدانية هلذه الدراسة واملتعلقة بمنكرات الطب البديل خلصت الدراسة إىل عدد 

من النتائج والتوصيات، وذلك كام ييل:

- نتائج الدراسة النظرية: أوالاً

1- أن اإلصاب�ة باألم�راض م�ن س�نن اهلل E يف خلق�ه، وم�ن رمحته 
ولطفه أن أباح هلم التداوي.

2- تضمن�ت ترشيعات اإلس�الم ع�دًدا من الضوابط التي جي�ب أن يلتزم هبا 
املعالِج واملريض عند التداوي.

3- تع�د املامرس�ات الطبية البديلة املتنوع�ة نتاًجا للثقافات املحلية لش�عوب 
العامل املختلفة، وهذا يفرس ارتباط بعض أنواع العالج بديانات وفلسفات إحلادية.

4- ارتبطت بعض أنواع العالج البديلة بثقافة جمتمعنا املسلم كالعالج بالرقية 
الرشعية، واحلجامة، واألعشاب يف بعض مفرداته.

5- عدم وعي بعض املعاجِلني واملرىض بضوابط العالج والتداوي أس�هم يف 
ظهور عدد من املخالفات العقدية واألخالقية.
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6- من أس�باب انتش�ار بعض املنكرات األخالقية واملخالفات النظامية عدم 
التزام بعض املعاجلني باألنظمة واللوائح الصحية.

7- ممارس�ة الع�الج بأي من أنواع الط�ب البديل من غر تأهي�ل وإتقان يعد 
خمالًف�ا لضواب�ط الع�الج الرشعي�ة والت�ي ينبغي أن يتح�ى هبا من يتص�دى لعالج 

الناس.

8- يأث�م املعالِ�ج ويع�د متعدًيا وعليه الض�امن إذا حلق املريض رضر بس�بب 
جهله وعدم إملامه  بطرق العالج.

9- جيب االحتساب عى منكرات الطب البديل والتكمييل العقدية واألخالقية؛ 
امتثااًل ألمر اهلل D، وحلامية املجتمع املسلم مما يرتتب عى تلك املنكرات من فساد 

عقدي وأخالقي موجب حللول العذاب إذا ما ترك االحتساب.

العالجي�ة  املامرس�ات  بضب�ط  املتقدم�ة  الق�رون  يف  املس�لمون  اهت�م   -10
واالحتساب عى املعاجلني.

11- ال يمكن جتنب العواقب الوخيمة ملنكرات الطب البديل إال باالحتساب 
عليها.

 12- أمهي�ة ال�دور الذي يقوم به املحتس�ب حيت�م عليه أن يك�ون عى اطالع 
بام يستجد حوله من قضايا؛ ومن ذلك ما يتعلق بالطب البديل وممارساته املختلفة.

13- تنقس�م األدوي�ة إىل قسمني:قس�م مب�اح يف أصل�ه كالرقي�ة واحلجام�ة 
واألعش�اب إال أن عدم التزام املعالِج أو املري�ض بضوابط التداوي قد خيرجها من 



379 االحتساب على منكرات الطب البديل

دائرة املباح. وقسم آخر حمرم يف أصله لتضمنه ما خيالف ضوابط التداوي كاحتوائه 
عى رشك، أو معتقدات فلس�فية، أو تش�به بش�عائر غر املس�لمني كالعالج باليوغا 

والتأمل التجاوزي والريكي.

14- من صور الرشك التي قد متارس حتت مس�مى الطب البديل ) الس�حر- 
والكهانة- واالستعانة بغر اهلل ومن صورها االستعانة بالطاقة(.

15- من أبرز املعتقدات الفلسفية التي تتضمنها بعض أنواع العالج الرشقية 
) االعتقاد بوجود ما يس�مى »الطاقة الكونية« وما يتفرع عن ذلك من مس�ائل مثل 
مراكز الطاقة ومساراهتا داخل جسم اإلنسان - واالعتقاد بوجود مبدأ )ين ويانغ( 

وعالقته بالصحة واملرض(.

16- من جوانب التشبه يف التطبيقات الطبية البديلة؛ مشاهبتهم يف املصطلحات 
والتي تدل عى معان إحلادية مثل ) الطاقة الكونية- ين يانغ (، ومشاهبتهم يف بعض 

أفعاهلم التعبدية مثل ممارسة ) اليوغا- والتأمل التجاوزي (.

17- من صور البدع املأخوذة عى بعض املامرس�ني للطب البديل؛ الربط بني 
ممارس�ة اليوغا وأداء الصالة، وتش�بيه العالج بالطاقة بالرقية الرشعية، واس�تبدال 
بعض الرموز الوثنية التي تردد عند العالج بأذكار خمتلفة وأطلقوا عليها مس�ميات 
مثل )التس�بيح الرباين- والتس�بيح املالئكي(، كام أن م�ن صور البدع ختصيص كل 
لف�ظ من ألف�اظ اجلاللة لع�الج أمراض حم�ددة، واالدعاء أن بإمكان أي ش�خص 

حتقيق معجزة الشفاء إذا ما قام بعدد من التدريبات.
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18- أن بع�ض أنواع العالج التي يروج هلا مثل )اليوغا والتأمل التجاوزي( 
هي يف حقيقتها شعائر تعبدية لبعض الديانات الوثنية.

19- تتن�وع املنك�رات األخالقية الت�ي قد تصاحب بعض املامرس�ات الطبية 
البديل�ة، ويمكن إمجاهل�ا بام ييل: »عدم أهلية املعالج- االس�تغالل املادي- الغش- 
انته�اك األع�راض- اخلط�ورة التي تش�كلها بع�ض األدوية عى صحة اإلنس�ان- 

احتواء بعض األدوية عى نسب متفاوتة من السموم أو املواد املخدرة«.

 20- أن بع�ض أن�واع الع�الج ال تس�تند ع�ى أي حقائق رشعي�ة أو علمية، 
وال يعدو الرتويج هلا واس�تعامهلا كونه نوع من االس�تغالل املادي أو الدجل وذلك 
مثل الرتويج لبعض اخللطات واملركبات العشبية التي حتمل العديد من االدعاءات 
الطبي�ة، وكذلك الرتويج ل�)الريكي( وهو أحد أنواع العالج بالطاقة والذي يروج 

له ب�) اللمسة الشافية( جلميع األمراض.

21- ع�دم وج�ود مرجعي�ة علمية مبنية عى دراس�ات جتريبي�ة لبعض أنواع 
الع�الج ذات األص�ول الثقافية اإلس�المية والعربية مثل )احلجامة- واألعش�اب( 

أسهم يف انتشار عدد من املامرسات العالجية اخلاطئة.

22- لالحتس�اب ع�ى منكرات الط�ب البديل عدٌد من املرات�ب التي يتدرج 
من خالهلا املحتس�ب، وذلك بحس�ب ما يقتضيه حال املحتس�ب علي�ه؛ ابتداء من 

التعريف باملنكر، وانتهاء بالتهديد بالعقاب ومبارشته.

23- تتص�دى ع�دٌد من اجله�ات الرس�مية لتنظيم وضبط املامرس�ات الطبية 
البديلة إال أن تلك اجلهود ال تزال بحاجة إىل مزيد من العناية واالهتامم.
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ا- نتائج الدراسة الميدانية: ثانياً

1- ثب�ت وجود عدد م�ن املنكرات العقدية واألخالقي�ة ذات العالقة بأنواع 
الط�ب البدي�ل املختلفة التي ش�ملتها الدراس�ة، مع وج�ود فروق ب�ني آراء عينتي 
الدراس�ة حول حجم انتش�ار تلك املنكرات؛ حيث كانت نس�ب املوافقة عالية عند 

عينة املحتسبني مقابل النسب املتدنية عند عينة املتداوين.

2- احتل�ت املنكرات العقدي�ة – املرتبطة بأنواع الط�ب البديل املختلفة التي 
ش�ملتها الدراسة - النس�بة األعى من حيث االنتشار مقارنة باملنكرات األخالقية؛ 
وذلك بالنس�بة إلجابات عينة املتداوين، بينام دلت آراء املحتس�بني عى ارتفاع نسبة 
املنكرات األخالقية مقابل العقدية، واالختالف بني آراء العينتني قد يعود إىل تنوع 
التخصصات العلمية لعينة املحتسبني وهم املراقبون واملهتمون بمتابعة أنواع الطب 

البديل. 

3- جاءت نسبة املنكرات العقدية عند نوع العالج ب� »الريكي« أكر من بقية 
أنواع العالج األخرى التي ش�ملتها الدراسة؛ وكان هذا متوقًعا الرتباط هذا النوع 

من العالج بعدد من املعتقدات الفلسفية.

4- ج�اءت نس�بة املنكرات األخالقي�ة عند ن�وع العالج باألعش�اب، ويليه 
احلجامة أكر من بقية أنواع العالج األخرى التي شملتها الدراسة.

5- دل�ت الدراس�ة عى ارتفاع نس�بة املنك�رات العقدية عند الذك�ور مقارنة 
باإلناث، وكان ذلك حول عدد من العبارات املتعلقة بمنكرات رشكية، فيام تساوى 

اجلنسان يف تعرضهم للمنكرات األخالقية.
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6- أش�ارت نتائج مس�ح عينة املتداوي�ن إىل عدم وجود عالقة بني املس�توى 
التعليم�ي، وب�ني اإلقبال عى الت�داوي بأنواع الطب البديل املختلف�ة، إذ أن حاجة 
املري�ض إىل العالج قد تدفع�ه إىل جتربة أي من أنواع الطب البديل بغض النظر عن 

مستواه التعليمي.

7- النسبة األعى للمنكرات العقدية – املرتبطة بأنواع الطب البديل املختلفة 
التي شملتها الدراسة - كانت عند الفئة العمرية دون اخلمسة والعرشين سنة، وكان 
ذلك حول عدد من العبارات املتعلقة بمنكرات رشكية، كام أن هذه الفئة هي األكثر 
تعرًض�ا للمنكرات األخالقية مقارنة ببقية الفئات العمرية وبفارق بس�يط كان عند 

عبارة واحدة وهي »اخللوة املحرمة بني املعالِج واملريض » . 

8- النس�بة األعى للمنكرات العقدية –املرتبطة بأنواع الطب البديل املختلفة 
التي ش�ملتها الدراس�ة- كانت عند الفئة االجتامعية »أع�زب« مقارنة ببقية الفئات 
 االجتامعي�ة، وكان ذل�ك ح�ول ع�دد م�ن العب�ارات املتعلق�ة بمنكرات فلس�فية، 

فيام تساوى بقية الفئات االجتامعية يف التعرض للمنكرات األخالقية.

9- مل يظهر وجود أي فروق بني املستويات التعليمية املختلفة لعينة املتداوين 
في�ام يتعلق باملنكرات العقدية واألخالقية –املرتبطة بأن�واع الطب البديل املختلف�ة 

ال�تي شملته�ا الدراسة-.

10- جاءت املنكرات العقدية واملرتبطة بفلس�فات إحلادية يف املراتب األوىل 
مقارن�ة مع بقية املنكرات العقدية، وذلك بالنس�بة إلجابات عين�ة املتداوين؛ وهذا 
ق�د يع�ود إىل جهل املتعاط�ني لنوعي العالج ب�� الريكي واإلبر الصيني�ة -واملعتمد 
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عى املدرس�ة الرشقية- ب�ام ترتبط به من مبادئ ومعتق�دات، بينام تنوعت املنكرات 
العقدية والتي احتلت املراتب األوىل بالنسبة آلراء عينة املحتسبني.

11- جاء منكر »االستغالل املادي واملبالغة يف قيمة العالج« يف املرتبة األوىل 
مقارن�ة م�ع بقي�ة املنك�رات األخالقي�ة – واملرتبطة بأن�واع الطب البدي�ل املختلفة 
التي ش�ملتها الدراس�ة - يليه املنك�رات املتعلقة بالغش واخل�داع، وجهل املعالِج، 

 

فيام جاءت املنكرات األخالقية واملتعلقة باألعراض يف مؤخرة الرتتيب؛ وذلك بناء 
عى إجابات عينتي الدراسة.

12- كان للعالج بأنواع الطب البديل التي ش�ملتها الدراس�ة نتائج عكس�ية 
عى 12% من العينة؛ متثلت يف ظهور عدد من األمراض أو األعراض املرضية والتي 
تراوحت يف خطورهتا وهي » الرسطان- تليف الكبد- الربو- الذئبة احلمراء- آالم 
يف الظهر- حساسية يف اجللد-آالم يف القولون-وسواس وخوف- صداع- ارتفاع 

يف درجة احلرارة »

13- كان العالج باألعش�اب س�بًبا يف ظهور األمراض أو األعراض املرضية 
لقرابة 42% من إمجايل َمن سبََّب هلم العالج بأحد أنواع الطب البديل نتائج صحية 
عكس�ية، و25% سبق هلم اس�تخدام أكثر من نوع من املامرسات الطبية البديلة التي 

شملتها الدراسة.

14- اإلن�اث كن أكثر عرضة للنتائج الصحية العكس�ية للمامرس�ات الطب 
البدي�ل املختلف�ة والتي ش�ملتها الدراس�ة، وكذلك أصح�اب املس�توى التعليمي 
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اجلامعي، كام كان املتزوجون وذوو األعامر املتوسطة من)35-45 سنة( أكثر إصابة 
بتلك النتائج العكسية.

15- اتفق�ت غالبي�ة عين�ة املحتس�بني ع�ى القيام بع�دد من اإلج�راءات من 
أجل احلد من منكرات بعض املامرس�ات الطبية البديلة، وكان ذلك بنس�ب خمتلفة؛ 
حي�ث أتى يف مقدمتها اإلجراءات املتعلقة ب�� »التعريف باملنكر«، يليها اإلجراءات 
 املتعلق�ة ب�� »الوعظ« ث�م »الزجر« عن املنك�ر، يف حني جاءت اإلج�راءات املتعلقة 

ب� »العقوبات، والتهديد هبا« يف مؤخرة الرتتيب.

16- وافق�ت نس�بة عالية من عينة املحتس�بني عى وجود ع�دٍد من املعوقات 
التي حتول دون االحتساب عى منكرات الطب البديل، فقد جاء معوق »عدم تقبل 
بعض املنتس�بني للطب البديل للنصح والتوجيه وإرصارهم عى صحة أفعاهلم« يف 

املرتبة األوىل، فيام جاءت املعوقات التالية مرتبة كام ييل:

 عدم اإلملام الكايف للمحتسب ببعض أنواع الطب البديل.

م�ن  إىل غره�ا  واالن�رصاف  البدي�ل  الط�ب  بمنك�رات  االهت�امم  قل�ة    
املخالفات.

 ضعف التأهيل العلمي لبعض املعنيني باحلسبة وغرهم من املراقبني.

 ضع�ف التعاون بني هيئة األمر باملع�روف والنهي عن املنكر وبقية اجلهات 
الصحية والرقابية.
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17- وافقت غالبية عينة املحتس�بني عى أن نرش الوعي باملنكرات واألخطار 
املرتبطة ببعض املامرسات الطبية البديلة؛ يعد احلل األول للحد من انتشارها.

18- اعت�رت غالبي�ة عينة املحتس�بني أن »إيقاع العقوبات ب�أي معالج يقدم 
عالًجا يتضمن خمالفات لضوابط العالج الرشعية« أحد احللول التي من شأهنا احلد 

انتشار منكرات الطب البديل املختلفة.

19- أيدت غالبية عينة املحتس�بني »تأهيل فئة من رجال احلس�بة لالحتساب 
عى منكرات الطب البديل« وذلك للحد منها.

20- رأت غالبية عينة املحتس�بني أن تفعيل دور املركز الوطني للطب البديل 
والتكمييل يف أداء املهام التي أنشئ من أجلها سيسهم –بإذن اهلل- يف احلد من انتشار 
منكرات الطب البديل املختلفة، ومن تلك املهام » إجراء البحوث والدراسات عى 
أن�واع الط�ب البديل املختلفة، متابعة املامرس�ات الطبية البديل�ة وضبط املخالفات 
ومعاقب�ة املخالف�ني، وإصدار الرتاخيص ملن تثبت جدارته يف ممارس�ة أي من أنواع 

الطب البديل بعد دراسة جدوى العالج وفائدته«.

21- يع�د » إجي�اد تع�اون بني ط�الب العلم واملرك�ز الوطني للط�ب البديل 
والتكمييل لدراس�ة ما يس�تجد م�ن أنواع الط�ب البديل من الناحي�ة الرشعية« من 
احللول املطروحة والتي من ش�أهنا احلد من املامرس�ات املنكرة لبعض أنواع الطب 

البديل، وقد نال ذلك موافقة غالبية عينة املحتسبني.

22- مل ُتظهر الدراس�ة وجود أي فروق جوهرية بني آراء عينة املحتسبني عى 
اختالف خصائصهم حول كافة حماور الدراسة.
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23- دلت نتائج املالحظة التي أجريت عى أنواع العالج بالطب البديل التي 
شملتها الدراسة عى وجود عدد من املخالفات وذلك كام ييل:

) أ ( خمالفات أخالقية عند العالج باألعشاب وتتمثل يف )تقديم أعشاب غر 
صاحلة لالس�تعامل وذل�ك لعدم التزام أصحاهبا ب�رشوط التخزين والنظافة- غش 
املريض وخمالفة األنظمة وذلك بخلط مستحرضات طبية حديثة باألعشاب- خمالفة 
األنظمة يف عدد من األمور وذلك كام ييل: سحق األعشاب وخلطها مسحوقة وغر 
مسحوقة- تداول عدد من املركبات العشبية وغر العشبية غر املسجلة والتي حتمل 

ادعاءات طبية خمتلفة(.

 )ب( خمالف�ات عقدي�ة عن�د الع�الج بالريك�ي، وتتمث�ل في�ام ي�يل: ) فحص 
ما يسمى »اهلالة« للتعرف عى موضع املرض- العمل عى ما يسمى »مراكز الطاقة 

ومساراهتا داخل اجلسم«- ترديد رموز ذات داللة وثنية (

)ج��( خمالفات عقدية عند العالج باحلجامة واإلبر الصينية وتتمثل يف العمل 
عى ما يسمى »مسارات الطاقة داخل اجلسم« عند العالج.

) د ( خمالف�ات عقدية وأخالقية عند العالج بالتدليك، وقد متثلت املخالفات 
العقدي�ة يف العم�ل ع�ى ما يس�مى »مس�ارات الطاق�ة« يف بع�ض أن�واع التدليك، 

واألخالقية تتمثل يف كشف وملس ما ال تدعو إليه احلاجة من عورة املريض.
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التوصيات

1- عى العلامء وطلبة العلم بيان ضوابط التداوي للناس وتوضيحها، وذلك 
للحد من انتش�ار خمالف�ات الت�داوي بشكل عام، وخمالفات التداوي بأنواع الطب 

البديل بشكل خاص.

2- رضورة تكاتف جهود احلس�بة الرس�مية والفردية للحد من انتش�ار عدد 
م�ن املنكرات العقدية واألخالقي�ة، والتي ثبت من خالل الدراس�ة ارتباطها بعدد 

من املامرسات الطبية البديلة.

3- ينبغ�ي ع�ى اجله�ات ذات العالقة إجي�اد الوس�ائل واملناش�ط التوعوية، 
واملتعلقة باملامرسات الطبية البديلة املختلفة. 

4- إع�داد فئ�ة م�ن املحتس�بني التابعني ملراكز االحتس�اب املختلف�ة ملواجهة 
 منك�رات الط�ب البديل، وذل�ك بإقام�ة اللق�اءات التعريفية بأنواع الط�ب البديل 

وما قد تتضمنه من خمالفات.

5- رضورة تركيز اجلهود عى املنكرات العقدية واملرتبطة ببعض أنواع الطب 
البدي�ل، ملا تش�كله من خطورة عى املجتمع املس�لم وذلك ملا أثبتت�ه النتائج من أن 

نسبة انتشار املنكرات العقدية أكر من األخالقية عند عينة املتداوين.

6- ينبغي أن تستهدف الرامج التوعوية رشحية الذكور، وذلك الرتفاع نسبة 
املنك�رات العقدي�ة عند هذه الفئ�ة، كام ينبغي اس�تهداف الفئة العمرية دون مخس�ة 
وعرشي�ن س�نة من الذك�ور واإلناث الرتفاع نس�بة املنكرات العقدي�ة واألخالقية 

لدهيم مقارنة ببقية الفئات العمرية.
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7- إجي�اد جلنة خمتصة تعنى بالدراس�ات التطبيقية والرسيرية عى املامرس�ات 
الطبي�ة البديلة املختلفة، وذلك للتعرف عى جدواه�ا، ومأمونيتها، والطريقة املثى 

لإلفادة منها.

8- تكوي�ن جلن�ة رشعية تتبع إلحدى اجله�ات التنظيمية تعن�ى بمتابعة كافة 
املامرس�ات الطبي�ة البديلة، وذلك لتقيي�م مدى توافق تلك األن�واع من العالج مع 

ضوابط التداوي الرشعية.

9- وض�ع الضوابط التنظيمية ملامرس�ة أنواع الطب البدي�ل املختلفة من قبل 
اجلهات املختصة، وهذا يش�مل إعطاء التصاريح لكل من تثبت جدارته يف أي من 

أنواع الطب البديل التي يثبت نفعها وال تتضمن خمالفات رشعية.

10- إيق�اع العقوب�ات بكل من خيالف ضوابط ممارس�ة أي م�ن أنواع الطب 
البديل الرشعية والتنظيمية.

11- العناية بتأصيل ودراس�ة أنواع العالج ذات الطابع اإلس�المي والعريب 
وتقديمه�ا كأحد املوروثات الثقافية لألمة، وذلك أس�وة ببعض أنواع العالج التي 

أصبحت رمًزا حضارًيا لبعض األمم.

12- إجياد مراكز متخصصة تعنى بتدريب وتأهيل من يرغب يف ممارس�ة أي 
من أنواع العالج املعرتف هبا.



ملحقات الدراسة
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ملحق )1(

 نموذج تحكيم االستبانات، والخطاب المرفق للمحكمين

#

سعادة الدكتور/            5

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وبعد..

تتقدم إليكم الباحثة بطلب النظر يف عبارات االس�تبانة واملالحظة وحتكيمهام 
حي�ث س�يتم من خالهلام التعرف عى واقع املخالفات لبع�ض أنواع الطب البديل، 
واللت�ان صممتا جلم�ع البيانات واملعلومات  الالزمة للدراس�ة الت�ي تقوم الباحثة 
بإعدادها  استكاماًل ملتطلبات احلصول عى درجة املاجستر يف الدعوة واالحتساب 

بعنوان: 

)االحتس�اب عى منكرات الطب البديل دراس�ة ميدانية ع�ى عينة من مراكز 
الطب البديل يف مدينة الرياض(

وفقكم اهلل وجعل ما تقومون به يف ميزان حسناتكم

البـاحثة

عائشة بنت حممد الشمسان
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ملحق )1(
1- استبانة عينة )المحتسبين(

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الدعوة واإلعالم

قسم الدعوة واالحتساب
#

املكرم األخ الفاضل/ األخت الفاضلة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أض�ع ب�ني يديك هذه االس�تبانة الت�ي صممت جلم�ع البيان�ات واملعلومات 
الالزم�ة للدراس�ة الت�ي أق�وم بإعدادها اس�تكامال ملتطلب�ات احلصول ع�ى درجة 

املاجستر يف الدعوة واالحتساب بعنوان: 

)االحتساب على منكرات الطب البديل(

دراسة ميدانية عى عينة من مراكز الطب البديل يف مدينة الرياض.

وحيث إن ذلك  حيتاج  إىل احلصول عى بعض املعلومات التي ختدم موضوع 
الدراس�ة  وحتقق أهدافها من خالل اس�تطالع آرائكم والتع�رف عى واقع العالج 
ببع�ض أنواع الطب البديل وم�ا قد حيتوي عليه من خمالف�ات رشعية، فإن اإلجابة 
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عن هذه االس�تبانة بمصداقية يس�اهم يف إعطاء تصور دقيق لطبيعة تلك املخالفات 
ومدى انتشارها، بغرض دراستها واقرتاح احللول املناسبة للحد منها.

آمل التكرم باإلطالع عى عبارات االس�تبانة املرفقة واإلجابة عليها شخصًيا 
بكل دقة وموضوعية خلدمة هذا املوضوع ش�اكرة ومقدرة س�لًفا جتاوبكم وحس�ن 

تعاونكم.

الباحثة

معلومات عامة:

االسم  )اختياري( ...........................................

اجلنس        ذكر          أنثى

املستوى التعليمي: 

 ثانوي  جامعي   ماجستر  دكتوراه   أخرى)حدد(

التخصص العلمي:  رشعي   طبي    أخرى )حدد(

جهـــة العمـــل:  هيئة األمر باملع�روف والنهي عن املنك�ر   املركز الوطني 
للط�ب البدي�ل والتكاميل  اهليئ�ة العامة للغذاء وال�دواء  أكاديمي    أخرى 

)حدد(

- سبق لك الوقوف عى خمالفات تتعلق ب�الطب البديل   نعم     ال  

- حدد نوع العالج    أعشاب   حجامة    إبر الصينية   ريكي )أحد 
أنواع العالج بالطاقة(  تدليك
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أواًل: في�ام ي�يل عرض لبعض املنكرات التي قد تق�ع من بعض املعاجلني، حدد 
درجة موافقتك عى وقوع مثل تلك املنكرات.

العبــــــــــــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ

فق 
 أو

ال
القا

إط

عمل السحر حتت ستار العالج.1
القي�ام بالكهان�ة بدع�وى التعرف ع�ى املرض 2

والعالج.
ممارسة الكهانة عن طريق قراءة الكف.3
ممارسة الكهانة عن طريق اخلط بالرمل.4
ممارسة الكهانة عن طريق فحص اهلالة.5
ممارسة الكهانة بطرق أخرى)حدد(...........6

..........................................
االستعانة باألموات.7
االستعانة باألحياء فيام ال يقدر عليه إال اهلل.8
االستعانة باجلن.9

االستعانة بالطاقة الكونية.10
االستعانة بأمور أخرى )حدد(...............11

...........................................



395 االحتساب على منكرات الطب البديل

العبــــــــــــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ

فق 
 أو

ال
القا

إط

ترديد بعض األلفاظ التي ترمز آلهلة ومعتقدات 12

وثنية.
األلف�اظ 13 بع�ض  باس�تخدام  بالكف�ار  التش�به 

الت�ي ترم�ز ملعتقداهتم وش�عائرهم مثل)الطاقة 

 - أوم   - اليوغ�ا   - ويان�غ  الكونية-ي�ن 

الشاكرات(.
التش�به بالكفار بالقيام ببعض شعائرهم بحجة 14

ممارس�ة)اليوغا-التأمل  ذل�ك  م�ن  الع�الج، 

التجاوزي(.
االعتقاد بأن الطاقة مصدر نشأة الكون.15
االعتق�اد بأن االحتاد مع الكون س�بب لتحقيق 16

الش�فاء وع�دم االنس�جام مع�ه م�ن أس�باب 

املرض.
تقس�يم كل ما يف الكون إىل )ين ويانغ( واعتبار 17

اختالل التوازن بينهام من أسباب املرض وإعادة 

التوازن بينهام من أسباب الشفاء.
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العبــــــــــــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ

فق 
 أو

ال
القا

إط

االعتقاد بقدرة أي إنسان عى حتقيق املعجزات 18

وم�ن بينها معجزة الش�فاء إذا ما ق�ام بعدد من 

طق�وس التأمل، أو التحق بع�دد من الدورات 

املؤهلة للعالج بالطاقة )الريكي(.
االعتقاد بوجود مسارات للطاقة داخل اجلسم 19

يتم من خالهلا توجيه العالج.
ختصيص كل اسم من أسامء اهلل لعالج أمراض 20

حمددة.
اخللوة املحرمة بني املعالِج واملريض.21
الكش�ف عن أي موضع من عورة املريض من 22

غر رضورة.
الزي�ادة عن مق�دار احلاجة عن�د االضطرار إىل 23

الكشف عن عورة املريض.
االعت�داء اللفظي ع�ى عرض املري�ض وذلك 24

بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.
االعتداء الفعيل عى عرض املريض.25
جهل املعالِج وعدم إملامه بطرق العالج.26
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العبــــــــــــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ

فق 
 أو

ال
القا

إط

ممارس�ة املعالِ�ج للع�الج م�ن غ�ر تدري�ب أو 27

تأهيل واالكتفاء بقراءة الكتب أو االطالع عى 

جتارب اآلخرين.
جه�ل املعالِ�ج برتاكي�ب األدوية من أعش�اب 28

وغرها.
جهل املعالِج بجرعة الدواء املناسبة للمريض.29
جهل املعالِج بنس�بة الس�مّية يف بع�ض األدوية 30

واألعشاب. 
جهل املعالِج باحتواء بعض األدوية واألعشاب 31

عى مواد خمدرة أو مسكرة.
ع�دم االهتامم بتعقي�م األدوات املس�تخدمة يف 32

العالج.
عدم االهتامم بتعقيم موضع العالج.33
إصابة املريض ببعض األمراض نتيجة للعالج.34
خداع املعالِ�ج للمريض وذل�ك بادعاء القدرة 35

عى معاجلة األمراض املستعصية واملزمنة.
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العبــــــــــــــارة

فق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ

فق 
 أو

ال
القا

إط

خداع املعالِ�ج للمريض وذلك باملبالغة يف ذكر 36

فوائد بعض األدوية.
بخل�ط 37 وذل�ك  للمري�ض  املعالِ�ج  غ�ش 

مستحرضات طبية حديثة بأدوية عشبية.
غ�ش املعالِ�ج للمري�ض وذل�ك بس�وء ختزين 38

األعشاب وعدم االهتامم بحفظ األدوية.
غش املريض بصور أخرى )حدد( ...........39

.............................................
االس�تغالل امل�ادي للمريض واملبالغ�ة يف رفع 40

األسعار.
أخرى)حدد(................................41

.............................................

ثانًيـــا: يقوم املحتس�ب بعدد م�ن اإلجراءات من أجل اإلن�كار عى خمالفات 
بعض أنواع الطب البديل، هل قمت بأحد اإلجراءات التالية:
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النعماإلجراء

تعري�ف املعالِج واملري�ض بمخالفة هذا النوع من 1
العالج للعقيدة اإلسالمية الصحيحة.

تعريف املعالِ�ج و املريض بخطورة هذا النوع من 2
العالج عى صحة اإلنسان.

تعري�ف املعالِج بحرمة م�ا يرتكب من منكرات ، 3
وخطورة ذلك عى نفسه وعى املجتمع.

وع�ظ املعالِ�ج واملري�ض الرتكاهب�ام م�ا خيال�ف 4
العقيدة اإلسالمية.

زجر املعالِج واملريض الرتكاهبام ما خيالف العقيدة 5
اإلسالمية.

وعظ املعالِج لقيامه بام يرض بصحة اإلنسان.6
زجر املعالِج لقيامه بام يرض بصحة اإلنسان.7
هتدي�د املعالِج بإبالغ اجله�ات املختصة بام يرتكبه 8

من منكرات و خمالفات.
إب�الغ اجله�ات املختص�ة ب�ام يرتكب�ه املعالِج من 9

منكرات و خمالفات.
اختاذ إجراءات عقابية ضد املعالِج املرتكب لتلك 10

املخالفات واملنكرات )وذلك حس�ب  املعمول به 
نظاًما(.
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النعماإلجراء

أخرى )حدد( .................................11
...............................................

ثالًثا: يواجه املحتس�ب عند احتس�ابه ع�ى منكرات الط�ب البديل عدًدا من 
املعوقات حدد درجة موافقتك عى وجود تلك املعوقات.

فقالـمعــــــــــــوق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

القا
إط

فق 
أوا

ال 

عدم اإلملام الكايف للمحتسب ببعض أنواع 1
الطب البديل.

جهل املحتس�ب بحك�م بعض املامرس�ات 2
لبعض أنواع الطب البديل.

ضع�ف التعاون ب�ني هيئة األم�ر باملعروف 3
الصحي�ة  واجله�ات  املنك�ر  ع�ن  والنه�ي 

والرقابية.
ضع�ف التأهي�ل الرشع�ي لبع�ض املعنيني 4

باحلسبة وغرهم من املراقبني.
ضع�ف التأهي�ل العلم�ي لبع�ض املعني�ني 5

باحلسبة وغرهم من املراقبني.
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فقالـمعــــــــــــوق
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال

فق
موا

ري 
غ

القا
إط

فق 
أوا

ال 

البدي�ل 6 الط�ب  بمنك�رات  االهت�امم  قل�ة 
واالنرصاف إىل غرها من املخالفات.

ع�دم اطالع بعض املحتس�بني عى خطورة 7
ارتكاب تلك املنكرات وعواقب ذلك.

ع�دم تقبل بعض املنتس�بني للط�ب البديل 8
للنص�ح والتوجي�ه وإرصاره�م عى صحة 

أفعاهلم.
أخرى)حدد( ............................9

.........................................

رابًعـــا: فيام ي�يل عدد من احللول املقرتحة للحد م�ن املخالفات يف بعض أنواع 
الطب البديل حدد درجة موافقتك عليها.

فقمن احللــــــــــــــــول
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

نرش الوعي بني الناس بام تشكله بعض أنواع العالج 1
البديل من خطر عى عقيدة  املسلم وثوابته.
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فقمن احللــــــــــــــــول
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

ن�رش الوعي باخلطورة التي تش�كلها بعض أنواع 2
العالج عى صحة اإلنسان.

ن�رش الوعي بخطورة ما يامرس�ه بع�ض املعاجلني 3
من غش عى املتداوين.

إيق�اع العقوبات بأي معالج يقدم عالجا يتضمن 4
خمالفات لضوابط العالج الرشعية.

البدي�ل 5 للط�ب  الوطن�ي  املرك�ز  دور  تفعي�ل 
والتكام�يل يف إج�راء البحوث عى أن�واع الطب 
البدي�ل املختلفة وذلك للمس�امهة يف نرش الوعي 

بني كافة أفراد املجتمع.
البدي�ل 6 للط�ب  الوطن�ي  املرك�ز  دور  تفعي�ل  

والتكمييل يف ضبط املخالفات.
تفعيل  دور املركز الوطني للطب البديل والتكمييل 7

يف مراقبة املامرسات الطبية البديلة.
البدي�ل 8 للط�ب  الوطن�ي  املرك�ز  دور  تفعي�ل  

والتكمييل يف معاقبة املخالفني.
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فقمن احللــــــــــــــــول
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

تفعيل دور املركز الوطني للطب البديل والتكمييل 9
يف إعط�اء  التصاري�ح لكل من تثب�ت جدارته يف 
ممارس�ة أي م�ن أن�واع الطب البديل بعد دراس�ة 

جدوى العالج وفائدته.
إجياد تعاون بني طالب العلم وبني املركز الوطني 10

للطب البديل والتكمييل وذلك لدراسة ما يستجد 
من أنواع الطب البديل من الناحية الرشعية.

تأهي�ل فئ�ة من رج�ال احلس�بة لالحتس�اب عى 11
منكرات الطب البديل.

خامًســـا: إذا كنت ترى ب�أن هناك حلواًل أخرى يمكن أن تس�هم يف احلد من 
منكرات الطب البديل فاذكرها.

..............................................................................

..............................................................................
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2- نموذج استبانة عينة )المتداوين(

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم العـالي

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية الدعوة واإلعالم

قسم الدعوة واالحتساب

#

املكرم األخ الفاضل/ األخت الفاضلة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أض�ع ب�ني  يديك  هذه االس�تبانة التي صمم�ت جلمع البيان�ات واملعلومات  
الالزم�ة للدراس�ة الت�ي أق�وم بإعداده�ا  اس�تكاماًل ملتطلبات احلص�ول عى درجة 

املاجستر يف الدعوة واالحتساب بعنوان :

)االحتساب على منكرات الطب البديل(

دراسة ميدانية عى عينة من مراكز الطب البديل يف مدينة الرياض

وحيث إن ذلك  حيتاج  إىل احلصول عى بعض املعلومات التي ختدم موضوع 
الدراس�ة وحتق�ق أهدافها من خالل اس�تطالع آرائكم والتعرف ع�ى واقع العالج 
ببع�ض أنواع الطب البديل وم�ا قد حيتوي عليه من خمالف�ات رشعية، فإن اإلجابة 
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عن هذه االس�تبانة بمصداقية يس�اهم يف إعطاء تصور دقيق لطبيعة تلك املخالفات 
ومدى انتشارها، بغرض دراستها واقرتاح احللول املناسبة للحد منها.

آمل التكرم  باإلطالع عى عبارات االستبانة املرفقة و اإلجابة عليها شخصًيا 
بكل دقة وموضوعية خلدمة هذا املوضوع ش�اكرة ومقدرة س�لًفا جتاوبكم وحس�ن 

تعاونكم.

الباحثة

معلومات عامة: 

االسم  )اختياري( ....................................

اجلنس        ذكر          أنثى

املســـتوى التعليمي:   ابتدائي  متوس�ط   ثان�وي   جامعي   آخر 
حدد  )               (

العمر: )   (

الوضع االجتماعي:   متزوج     أعزب    مطلق     أرمل

- سبق لك العالج بأحد أنواع الطب البديل     نعم       ال

-  ح�دد ن�وع العالج    أعش�اب   حجام�ة    إبر الصيني�ة   الريكي 
)أحد أنواع العالج بالطاقة(       العالج بالتدليك

أواًل: يتضمن اجلدول التايل عدًدا من املنكرات حدد درجة موافقتك عليها.
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فقالعبـــــــــــــــارة
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

اهلل 1 إىل  اللج�وء  قب�ل  املعالِ�ج  إىل  املري�ض  جل�وء 
بالدعاء.

اعتق�اد املريض أن بإم�كان املعالج ختليصه من أي 2
مرض.

تنبؤ املعالِج بام سيحدث لك يف املستقبل.3
تنبؤ املعالِج بأمر حدث لك يف املايض.4
ق�درات خاص�ة 5 يمتل�ك  املعال�ج  ب�أن  االعتق�اد 

)خوارق( متكنه من شفاء اآلخرين.
فحص اهلالة للتعرف عى املرض.6
توجيه النداء لبعض األسامء  أثناء العالج.7
طلب املعالج اسم األم.8
االعتقاد بوجود مسارات للطاقة داخل اجلسم يتم 9

من خالهلا توجيه العالج.
االعتق�اد بأن ل�)ين ويانغ( عالقة بصحة اإلنس�ان 10

ومرضه.
االعتق�اد ب�أن اخت�الل ت�وازن )ين ويان�غ( داخل 11

جس�م اإلنس�ان س�بب للم�رض وإع�ادة التوازن 
بينهام سبب للشفاء.
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فقالعبـــــــــــــــارة
موا

دة
بش

فق 
موا

لم
 أع

ال
فق

موا
ري 

غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

االعتقاد بأن للطاقة الكونية عالقة بمرض اإلنسان 12
وصحته.

ادعاء املعالِ�ج قدرته عى االتصال بالطاقة الكونية 13
الستمداد طاقة الشفاء.

ادع�اء املعالج الق�درة عى التواص�ل مع األموات 14
وطلب الشفاء منهم.

ادعاء املعالج القدرة عى التواصل مع األشخاص 15
البعيدين وتقديم العالج هلم.

ترديد املعالِج عبارات جمهولة املعنى أثناء العالج.16
ختصي�ص كل اس�م من أس�امء اهلل لع�الج أمراض 17

حمددة.
خل�ط 18 طري�ق  ع�ن  للمري�ض  املعال�ج  غ�ش 

مستحرضات طبية حديثة باألعشاب.
غش املعالج للمريض بتقديمه أعش�اًبا غر صاحلة 19

لالستعامل نتيجة لقدمها.
غش املعالج للمريض بتقديمه أعش�اًبا غر صاحلة 20

لالستعامل نتيجة سوء التخزين.
ارتفاع نسبة السمّية يف تلك األعشاب.21
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فقالعبـــــــــــــــارة
موا
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فق 
موا

لم
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فق

موا
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غ
القا

إط
فق 

أوا
ال 

احت�واء بعض األعش�اب ع�ى نس�ب متفاوتة من 22
املواد املخدرة.

جهل املعالج بطرق العالج.23
االستغالل املادي للمريض واملبالغة بقيمة العالج24
االعتداء اللفظي عى عرض املريض.25
االعتداء الفعيل عى عرض املريض.26
كشف ماال تدعو إليه احلاجة من عورة املريض.27
ملس ماال تدعو إليه احلاجة من عورة املريض.28
ع�الج الرج�ل للم�رأة، وامل�رأة للرج�ل م�ن غر 29

رضورة.
اخللوة املحرمة بني املعالِج واملريض.30
استخدام املعالج ألدوات غر معقمة.31
إحلاق املعالج الرضر الصحي باملريض.32
خداع املعالِج للمريض بادعائه القدرة عى معاجلة 33

الكثر من األمراض.
أخرى)حدد(...................................34

................................................
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ثانًيا: هل سبب لك العالج بأحد أنواع الطب البديل بعض األمراض؟
  نعم        ال    

إذا كانت إجابتك )بنعم(  فحدد نوع املرض  ......................
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3- نموذج المالحظة

الـمنكـــــر
نوع العالج

إبر حجامةريكيأعشاب
تدليكصينية

عمل السحر من أجل العالج.1

القيام بالكهانة من أجل العالج.2

استعامل التامئم للعالج.3

العالج عر مسارات الطاقة.4

فحص اهلالة للتعرف عى املرض.5

غ�ش املعال�ج للمريض باس�تخدام 6
لالس�تعامل  صاحل�ة  غ�ر  أدوات 

لقدمها.

غ�ش املعال�ج للمريض باس�تخدام 7
أدوات غر صاحلة لالس�تعامل لعدم 

تعقيمها.

غ�ش املعال�ج للمريض باس�تخدام 8
أدوات غر صاحلة لالستعامل نتيجة 

لسوء التخزين.

وذل�ك 9 للمري�ض  املعال�ج  غ�ش 
بخل�ط مس�تحرضات طبي�ة حديث�ة 

باألعشاب.
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ملحق )2(

أسماء المحكمين

 د/عبد اهلل اللحيدان: ) رئيس قس�م الدعوة واالحتس�اب بجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية(.

 د/ عبـــد اهلل البداح: )رئيس املركز الوطني للطب البديل والتكمييل التابع 
لوزارة الصحة(.

 د/خالـــد العبـــدان: )وكيل كلية الدعوة واإلع�الم بجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية(.

 د/حممد البداح: )وكيل كلية الدعوة واإلعالم للدراس�ات العليا بجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(.

 د/أمحد العليمي: )عضو املركز الوطني للطب البديل والتكمييل(.

 د/أمحـــد اخلليفـــي: )عضو اهليئ�ة التعليمية بكلية الدع�وة بجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية(.

 د/عاصـــم عبـــد املنعـــم خليـــل: )عض�و املرك�ز الوطن�ي للط�ب البدي�ل 
والتكمييل(.

 د/مليـــاء الطويل: )عضو اهليئة التعليمية بكلية الدعوة بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية(.
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البدي�ل  للط�ب  الوطن�ي  املرك�ز  )عض�و  حممـــد:  خليـــل  حممـــد  د/   
والتكمييل(.

 د/حممد العمر: )عضو اهليئة التعليمية بكلية الدعوة بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية(.

 د/حصه اخلاطر: )عضو اهليئة التعليمية بكلية الدعوة بجامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية(.

 د/هيفاء الرشيد: )عضو اهليئة التعليمية بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية(.
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فهرس المصادر والمراجع

المراجع العربية:

1- القرآن الكري�م.

2- »أح�كام اجلراح�ة الطبية واآلث�ار املرتتبة عليها«، حممد الش�نقيطي، )دار 
العلم: جدة، ط: 3، 1418ه�(.

3- األح�كام الس�لطانية والواليات الدينية، عيل بن حمم�د املاوردي، حتقيق: 
سمر رباب، )املكتبة العرصية: بروت، ط: 1، 1421ه�(.

4- إحي�اء عل�وم الدي�ن، أب�و حامد الغ�زايل، حتقيق: أس�امة عم�ورة، كتاب 
التوحيد والتوكل، )دار الفكر: دمشق، ط: 1، 1427ه�(.

5- اآلداب الرشعية واملنح املرعية، شمس الدين حمم�د بن مفل�ح املقدس�ي، 
حتقيق: بش�ر عي�ون، )مكتب�ة دار البي�ان: بروت، ط: 1، 1428ه�(.

6- االستش�فاء بالطاقة احليوية الريكي والفونغ ش�وي، رفاه ومجان الس�يد، 
)دار املناهل: بروت، ط: 1، 2002م(. 

7- األشب�اه والنظائ�ر، جالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد البغدادي، )دار 
الكتاب العريب: بروت، 1427ه�(.

8- اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحاب�ة، أمح�د ب�ن حج�ر العس�قالين، حتقي�ق: عيل 
البجاوي، )دار اجليل: بروت، ط: 1، 1412ه�(.
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9- االعتص�ام، إبراهيم الشاطبي، حتقيق: مشهور السلامن، ) مكتبة التوحيد: 
املنامة، ط: 1، 1421ه� (.

10- »اقتضاء الرصاط املس�تقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم«، أمحد ابن تيمية، 
حتقيق: نارص العقل، )دار اشبيليا: الرياض، ط: 2، 1419ه�(.

11- »تاري�خ اإلس�الم ووفي�ات املش�اهر واألع�الم«، ش�مس الدين حممد 
ب�ن أمحد الذهبي، حتقيق: عمر عبد الس�الم، )دار الكت�اب العريب: بروت، ط: 1، 

1407ه�(. 

12- »التأمل للمبتدئني«، ستيفاين كليمنت، ) ترمجة: مكتبة جرير: الرياض، 
ط:2، 2008م(.

13- »الت�داوي بتدليك الق�دم«، ميلدر كارتر- تامي ويل�ر، )ترمجة: مكتبة 
جرير: الرياض، ط: 1، 2008م(.

14- »التداوي والعالج يف الفقه اإلسالمي«، جوهرة العمر، رسالة ماجستر 
غ�ر منش�ورة، جامعة امللك س�عود، كلي�ة الرتبية، قس�م الثقافة اإلس�المية )الفقه 

وأصوله(، 1423ه�.

15- »التدليك الذايت«، جاكلني يونغ، )ترمجة: الدار العربية للعلوم: بروت، 
ط:1، 1413ه�(.

16- »التطبيقات املعارصة لفلسفة االستشفاء الرشقية، هيفاء الرشيد، رسالة 
ماجستر غر منشورة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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17- »التعريف�ات«، عيل اجلرجاين، حتقيق: إبراهي�م اإلبياري، )دار الكتاب 
العريب: بروت، ط: 1، 1405ه�(.

18- »تفس�ر الق�رآن العظي�م«، أب�و الف�داء إس�امعيل ب�ن كثر الدمش�قي، 
)235/2(، )دار ابن حزم: بروت، ط:1، 1423ه�(.

19- »التمهي�د مل�ا يف املوط�أ من املع�اين واألساني�د«، يوسف بن عبد اهلل بن 
عبدالر القرطبي، حتقي�ق: مصطف�ى العل�وي، )مؤسس�ة قرطب�ة(، ب.ط.ت.

20- »تنبي�ه الغافل�ني عن أع�امل اجلاهلني«، اب�ن النحاس، اعتن�ى به: هيثم 
طعيمي، )املكتبة العرصية: بروت، 1426ه�(، ب.ط.

21- »التوقي�ف عى مهامت التعاريف«، حممد املن�اوي، حتقيق: حممد الداية، 
)دار الفكر املعارص: بروت، ط: 1، 1410.

22- »تيس�ر الكري�م الرمحن يف تفس�ر كالم املنان«، عبد الرمحن الس�عدي، 
حتقيق: عبد الرمحن اللوحيق، )مؤسسة الرسالة: بروت، ط: 1، 1423ه�(.

23- »تيس�ر اللطيف املنان خالصة تفس�ر القرآن«، عبد الرمحن الس�عدي، 
)دار العاصمة: الرياض، ط: 1، 1430ه�( .

24- »التيس�ر برشح اجلام�ع الصغر«، زي�ن الدين املن�اوي، )مكتبة اإلمام 
الشافعي: الرياض، ط: 3، 1408ه�(.
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25- »اجلامع املسند الصحيح املخترص«، حممد بن إسامعيل البخاري، اعتنى 
به: عز الدين ضيل، عامد الطيار، يارس حس�ن، )مؤسس�ة الرس�الة: دمش�ق، ط: 1، 

1429ه�(.

26- »اجلام�ع ألح�كام الق�رآن«، حمم�د بن أمح�د القرطبي، حتقي�ق: عبد اهلل 
الرتكي، )مؤسسة الرسالة، بروت، ط: 1، 1427ه� (. 

27- »اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«، ابن تيمية، حتقيق: عيل نارص، 
) دار العاصمة: الرياض، ط: 1، 1414ه� (.

28- »حاش�ية األص�ول الثالث�ة«، عبد الرمح�ن حممد احلنب�يل، )دار الزاحم: 
الرياض، ط: 2، 1423ه�(.

29- »املس�تدرك ع�ى الصحيح�ني«، حممد ب�ن عبد اهلل احلاكم النيس�بورى، 
حتقيق: مقبل الوادعي )دار احلرمني: مرص، ط: 1، 1417ه�(.

30- »احلس�بة«، اب�ن تيمية، حتقي�ق، صالح اللحام، )دار اب�ن حزم:بروت، 
ط:1، 1424ه�(.

31- »الريك�ي للمبتدئ��ني«، ديفي�د إف. فينل�س، )ترمج�ة: مكتب�ة جري�ر، 
ط:2، 2007م(.

32- »زاد املعاد يف هدي خر العباد«، حممد بن أيب بكر الزرعي )ابن القيم(، 
حتقيق: شعيب األرناؤوط )مؤسسة الرسالة: بروت، ط: 14، 1407ه�(.     
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33- »سبل السالم رشح بلوغ املرام«، حممد الصنعاين، حتقيق: خليل شيحا، 
)دار املعرفة: بروت، ط: 1، 1415ه�(.

 34- »س�نن اب�ن ماج�ه«، حمم�د اب�ن يزي�د القزوين�ي، اعتن�ى ب�ه: مش�هور 
آل سلامن، )مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1( ب.ت.

35- »س�نن أيب داود«، سليامن بن األش�عث أبو داود السجستاين، اعتنى به: 
مشهور آل سلامن، )مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1( ب.ت. 

 36- »س�نن الرتم�ذي«، حمم�د ب�ن عيس�ى الرتم�ذي، اعتن�ى ب�ه: مش�هور 
آل سلامن،  كتاب »النكاح«، )مكتبة املعارف: الرياض، ط: 1(.

 37- »سر أعالم النبالء«، حممد بن أمحد الذهبي، )مؤسسة الرسالة: بروت، 
ط: 9، 1413ه� (.

38- »رشح العمدة«، بن تيمية، حتقيق: س�عود العطيشان، )مكتبة العبيكان: 
الرياض، ط: 1، 1413ه�(.

39- »رشح ثالث�ة األص�ول«، حممد العثيمني، إعداد: نارص الس�ليامن، )دار 
الثريا: الرياض، ط: 2، 1426ه�(.

40- »رشح ري�اض الصاحل�ني«، اب�ن عثيم�ني، )املكتبة العرصي�ة: بروت، 
1430ه�(، ب.ط.

41- »رشح كتاب التوحيد«، عبد العزيز بن باز، حتقيق: حممد العالوي، )دار 
الضياء: طنطا، ط: 1، 1422ه�(.
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42- »الش�فاء بالتدليك الذايت«، كريس�تني كاوفري، ترمجة: مراي مكاري، 
)أكاديميا انرت ناشيونال: بروت، ب.ط، 2008م(.

43- »الش�فاء بالطاق�ة احليوي�ة«، أمح�د توفي�ق، )األهلي�ة: األردن، ط: 1، 
2006م(.

44- »صحيح س�نن أيب داود«، حممد نارص الدين األلباين، )مكتبة املعارف: 
الرياض، ط: 1، 1419ه�(.

45- »صحيح س�نن الرتمذي«، حممد نارص الدين األلباين، )مكتبة املعارف: 
الرياض، ط: 1، 1420ه�(.

46- »صحيح اجلامع الصغر وزياداته«، حممد نارص الدين األلباين، )املكتب 
اإلسالمي: بروت، ط: 2، 1406ه�(.

47- »ضعيف س�نن أيب داود«، حممد نارص الدين األلباين، )مكتبة املعارف: 
الرياض، ط: 1، 1419ه�(.

48- »الضواب�ط الرشعي�ة للعملي�ات التجميلية«، هاين اجلب�ر، ورقة علمية 
مقدمة لندوة )العمليات التجميلية بني الرشع والطب( والتي نظمتها إدارة التوعية 
الديني�ة باملديرية العامة للش�ؤون الصحية بمنطقة الري�اض التابعة لوزارة الصحة، 

واملنعقدة بتاريخ 2006/12/2م.

49- »الط�ب البدي�ل« )الط�ب الطبيعي(، توفي�ق احلاج حيي�ى، ) دار الفكر 
املعارص: بروت، ط:1، 1995م (.
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 ،1 ط:  دمش�ق،  القل�م:  دار   ( اجلي�الين،  حمم�د  البدي�ل«،  »الط�ب   -50
1428ه�(.

51- »الط�ب النبوي«، ش�مس الدين حمم�د بن أيب بكر )اب�ن قيم اجلوزية(، 
حتقيق: حممد اإلسكندراين، )دار الكتاب العريب، بروت، 1428ه�(، ب.ط. 

52- »طبق�ات احلف�اظ«، عب�د الرمخ�ن بن أيب بك�ر الس�يوطي، )دار الكتب 
العلمية: بروت، ط: 1، 1403ه�(.

53- »ظاهرة الس�حر والش�عوذة«، دراس�ة ميدانية عى املجتمع الس�عودي، 
س�عد الزه�راين، عيل احلكم�ي، )مرك�ز البحوث والدراس�ات اإلس�المية، وزارة 

الشؤون اإلسالمية: اململكة العربية السعودية، 1427ه�(، ب.ط.

54- »العافية«، حسن البشل، ) دار ابن حزم، ط: 1، 1426ه� (.

55- »العالج بالطاقة واملاكرو بيوتك من وجهة نظر إسالمية«، غادة املعايطة، 
)دار أسامة: األردن، ط: 1، 2004م(.

56- »عون املعبود رشح س�نن أيب داود«، حممد ش�مس احلق العظيم آبادي، 
)دار الكتب العلمية: بروت، ط: 2، 1415ه�(.

57- »فت�اوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء«، مجع وترتيب: أمحد 
الدويش، )مؤسس�ة األم�رة العنود آل س�عود: اململكة العربية الس�عودية، ط: 4، 

1423ه�(. 
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58- »فتح الباري رشح صحيح البخاري«، أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، 
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