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مقدمة

األدبیات الفكریة المعاصرة نظریات محدودة األبعاد حول طبیعة بعضتقدم 

ربي ، وتتلخص تلك المحدودیة في محاولة ادلجة العقل العالحضارة المعاصرة

بوجھ خاص واإلسالمي بوجھ عام على نمطیة فكریة معینة تدور في فلك مادیة 

الحضارة الغربیة وخلوھا التام من كل مقومات الحیاة السلیمة المتمثلة بمنظومة 

.القیم األخالقیة والمعاییر اإلنسانیة المنصفة 

ي البحث ان قولبة الفكر وتقییده باألحكام المسبقة یحدد زاویة النظر وبالتال

العلمي الدقیق في أي مادة بحثیة مھما كانت ، ونحن حین نقول بذلك ال ننطلق من 

موقع المدافع عن الحضارة الغربیة المعاصرة ، إذ إننا مؤمنون تمامًا أن في جمیع 

الحضارات اإلنسانیة جوانب ایجابیة وأخرى سلبیة ، وال تخلو أي حضارة مھما 

فع من شأن حضارة ویحط من شأن األخرى ھي وما یر. كانت من كال األمرین 

ومعنى ذلك . نسبة الخیر الذي یظھر في ھذه الحضارة على نسبة الشر فیھا وبالعكس

ان الحضارة الغربیة مثال وبالرغم من كل النواقص والعیوب التي فیھا ، فإنھا حتمًا 

ل مساعد تنطوي على خیر كثیر ، ینبغي علینا ان نتحراه وان ننشده لكي نكون كعام

.على الظھور فنفید ونستفید یحفزه

اإلیجابیة في ھذه الحضارة ، ھو إتاحة الفرصة ألي مالمح الوأحد أھم 

حركة علمیة بأن تأخذ دورھا في البحث والعطاء للعلم والعالم ، ویمكن القول ان 

الحضارة التي تتھم بالمادیة المحضة قد سبقت الحضارات الدینیة بخطوات في 

عادة بأنھا روحیة، والتي تقع خارج الظواھر التي توصفسة مجال درا

. اإلمكانیات التفسیریة والتعلیلیة للنظریات العلمیة
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وفي ھذا االتجاه تمَّ إنشاء الكثیر من المؤسَّسات ومراكز األبحاث التي تھتم 

ولقد تمَّ الشروع بدراسة ھذه . بتوثیق ما ُیسمَّى بـالظواھر الروحیة بشكل عام

واھر غیر المألوفة انطالًقا من نظرة تتجاوز النظرة المادیة الضیقة القاصرة التي الظ

سحرْت أعین المشتغلین بالعلم المادي إلى الحدِّ الذي جعل ھؤالء یؤمنون بھذا العلم 

.إیماًنا ال ُیداِخلھ شك

التي و)الشفاء الصوفي(ظواھر نالت اھتماًما استثنائیا ھي الظواھر التيومن 

ویشمل ھذا non-medical healingصطُِلَح على تسمیتھا بظواھر الشفاء غیر الطبِّي ا

، منھا طبیامیئوس، الكلِّي أو الجزئي، لحاالت مرضیة ظواھر الشفاءالتصنیف

خالل مدة زمنیة ،جزئي، كلِّي أوإضافة إلى الحاالت التي یحدث فیھا شفاء

وقد عزى الباحثین سبب ھذا االھتمام . ي تفسیُرهقصیرة بما ال یستطیع الطب التقلید

:ھما بظواھر الشفاء غیر التقلیدیة إلى عاملین رئیسییناالستثنائي 

عامل الغرابة العالي الذي تتمتَّع بھ ھذه الظواھر فیما یخصُّ تجاوزھا للحدود 

، ، من دون أن یقدر على تجاوزھاالعالجیة والشفائیة التي یعمل ضمن ُأُطرھا

.التقلیديالطبُّ

، وبالتالي. كون ھذه الظواھر في تماٍس مباشر مع صحة اإلنسان وحیاتھو

والتي یعجز في فإنھا تشكِّل بوابة أمل للبشریة حین تواجھ حدود الطبِّ التقلیدي

ولكي ندعم ھذا التوجھ في البحث المقارن بین العالج .أحیان كثیرة عن عالجھا 

أو غیر ) غیر الطبیة(یة وبین العالج بالطرق الخارقة بالطرق الطبیة التقلید

التقلیدیة ، نقدم ھذه الدراسة ، آملین أن تساھم في رفد ھذا الباب العلمي 

والذي نطمح ان یفتح على مصراعیھ في جمیع المجتمعات سواء أكانت شرقیة 
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. أم غربیة 

:وقد قسمنا ھذه الدراسة إلى خمسة فصول 

نماذج الطب الرئیسیة في العلم الحدیث ، وقصور كل الفصل األولتناول 

حاجة العالم الملحة إلى نموذج طبي شمولي جدید یمكنھ تجاوز النواقص ، ومنھا 

.الموجودة في النماذج التقلیدیة 

فقد تطرق إلى لمحة عن تاریخ الشفاء الخارق الذي شھدتھ الفصل الثاني أما 

قة ھذا النموذج من الشفاء بعلم التصوف اإلنسانیة عبر العصور المختلفة ، وعال

.ودعوتھ لنموذج طبي معاصر 

وبالتفصیل النموذج الشفائي الخارق الذي تتبناه الفصل الثالثبینما تناول 

الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة ، واإلثباتات العلمیة التي یمكن ان تؤكد 

.مصداقیتھ 

النظري المتعلق بتفسیر ظواھر فقد خصص لبحث الجانبالفصل الرابعوأما 

الشفاء الخارق من وجھات نظر مختلفة ، وبشكل خاص النظریة أو التحلیل الذي 

.قدمتھ الطریقة الكسنـزانیة لتفسیر ھذه الظواھر

لذكر ثالث نماذج آخر من الطب الصوفي في الفصل الخامسوقد خصص 

ن في ب اإلنساییصزانیة ، یمكنھا ان تغطي أي مرض یمكن ان ـالطریقة الكسن

.أي جانب من جوانبھ المختلفة 

. ھذا ونسأل اهللا تعالى إن نكون قد وفقنا لما رمینا لھ واهللا ولي التوفیق 
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الفصل األول

نماذج علم الطب 

)اللقاء واالفتراق ( 
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علم یعرف منھ أحوال بدن اإلنسان ، علم الطب بحسب تعریف القدماء ھو 

وھو قریب من التعریف الذي قال بھ ، ) 1(ة ما یعرض لھا من صحة وفسادمن جھ

.) 2(علم تحفظ بھ صحة اإلنسان ویسترد زائلھاھجالینوس وھو ان

ولكن ومع البساطة في التعریف ، والوحدة الغائیة لدى معظم المھتمین في 

مسیرة المجال الطبي والتي ھدفھا بشكل عام المحافظة على صحة اإلنسان ، فأن 

وھل ینبغي ان یقتصر ) الروح-المادة(الطب كعلم كانت وال زالت تواجھ ثنائیة 

البحث العلمي على النواحي البیولوجیة ام یتعداه إلى النواحي النفسیة ؟

وإذا اعترف بالنواحي النفسیة وتأثیراتھا على األبدان ، فھل ینبغي علیھ 

إلى ما وراء العالم اإلنساني ؟الوقوف عند ھذا الحد أم یفترض بھ ان یتجاوزه

وھو المستوى الذي یدخل في إطار اإلیمان بالغیب والغیبیات أو ما یسمى 

أي المستوى الذي یتجاوز نواحي األشیاء المادیة إلى جوانبھا ) حافة العلم ( بـ 

) .غیر التقلیدیة ( الروحیة 

ة نماذج ھذه اإلشكالیات واكبت علم الطب خالل مراحلھ المختلفة فارض

متعددة ومتمایزة بعضھا عن البعض اآلخر ، األمر الذي أدى في كثیر من 

األحیان الى تبني بعض النظریات واألفكار غیر الدقیقة وألزم الطب بھا وعدَّ ما 

.34ص 1ج-زهة املبهجة يف تشحيذ األذهان وتعديل األمزجة ـالن–ألنطاكي ا-1
بعـد  ) 130(من أرض اليونان يف خريف عام       ) برغمش(من قدماء األطباء املربزين ، ولد يف مدينة         : كلوديوس جالينوس   -2

. بعد امليالد ) 200(العلل واألمراض ، ومنها العصب ، مات سنة         : له كتب كثرية يف الطب، منها     ) . 59(عام   :امليالد ، وقيل    
) .41طبقات األطباء البن جلجل ص(

.35، 1/34زهة املبهجة لألنطاكي ـالن: انظر 
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. یخرج عن ُأطرھا لیس علمیا 

بشقیھ التقلیدي وغیر ) الطب والشفاء(واذا كنا نرید ان نطَِّلَع على قضیة 

إن ذلك یلزمنا استعراض شيء من تلك النماذج في علم الطب ، التقلیدي ف

.منھاومواقف أھل العلم 
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النموذج األول

نموذج الطب التفاعلي

نظر القائلین إلى البدن فرأوا أنھ یملك خصائص المادة من ثقل وكتلة وشكل 

، ولذا ذھبوا إلى اعتباره قطعة من وحجم وغیر ذلك ، وھو یخضع لقوانین الفیزیاء 

وقصدھم من ھذه ) غیر مادي ( المادة ، ونظروا إلى الفكر فرأوه مختلفا فقالوا بأنھ 

العبارة ھو انھ الفكر لیس لھ ثقل وال كتلة وال حجم انھ ال یشغل حیزًا وال یخضع 

س لھما فإن كان الفكر والمادة مختلفین ھذا االختالف بحیث لی. لقوانین الفیزیاء 

صفة واحدة مشتركة ، فكیف یؤثر أحدھما على اآلخر إذن ؟ وكیف یحدث التفاعل 

فعًال ؟بینھما

إن حجرًا یمكن ان یسحق حشرة ، ذلك ألن الحشرة مثل الحجر لھا كتلة 

ومادة ، ولكن كیف یمكن للحجر أن یؤثر على رغبة ؟

الذي أدى إلى ان طول الذراع یمكن قیاسھ ، ولكن كیف یمكن قیاس اإللھام 

؟إنتاج السمفونیة الخامسة لبتھوفن مثال

ھذه اإلشكالیة ) جود(یصف رئیس قسم الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن 

بأنھا المشكلة األساسیة التي یجب على جمیع مدارس علم النفس ان تحاول حلھا ، 

.) 1(موفقًا وقد ذھب إلى التأكید على انھ ما من مدرسة نفسیة تمكنت من حلھا حًال 

ة      اط العلمی ین األوس شر وذاع ب د انت ادي ق ادي والالم ول الم دل ح ان الج ك

1-Joad، Guide To Modern، Thonght، P.36
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اني من            صف الث ة الن ذه المشكلة لغای والدینیة منذ القرن السابع عشر واستمرت ھ

سان           ة الصحیة لإلن ة شمولیة تعامل الحال ى نظری القرن التاسع عشر الذي قام عل

ل ماد ین عوام ل ب اج التفاع ا نت ى أنھ ل عل ة ، أي عوام ر مادی رى غی ة وأخ ی

، وھكذا تكون نموذج طبي سمي ) نفسیة ( بایولوجیة وأخرى عقلیة وسیكولوجیة     

اعلي   ( فیما بعد باسم     ة       ) . النموذج التف اعلي فإن دراسة أي حال ًا للنموذج التف ووفق

ایولوج  ر الجسمي الب دود المظھ د ح ف عن ر  يمرضیة ال تق ذ بنظ ل تأخ فحسب ، ب

أثیر       ةلعوامل السیكولوجیاالعتبار ا  ي یمكن ان تكون ذات ت سلوكیة للمریض والت وال

ذا ورد في         رة من مریض آلخر، ولھ كبیر على حالتھ المرضیة ، وبالطبع فھي متغی

ة عام  ة الجراحی ة بوسطن الطبی التین  « : 1858مجل ة ح ا یمكن معالجة أی ادرًا م ن

رف      إن عالج كل حالة مرضیة     ... مرضیتین باألسلوب نفسھ   ف ظ ًا ألل ر وفق یتغی

.) 1(»مختلف 

أي ان النموذج التفاعلي یدعو إلى معالجة الحالة المرضیة من خالل دراسة 

.الحالة العامة للمریض ولیس بالتركیز على المرض نفسھ

1-warner – 1986-55
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النموذج الثاني 

نموذج الطب البیولوجي

التخلي            ي ب دأ الطب الغرب اعلي  النموذج  عن مع نھایة القرن التاسع عشر ب التف

ھ             سفة الفرنسي رینی ًا على فل ین     وتبنى بدًال منھ نموذجًا مبنی ذي یفصل ب ارت ال دیك

ل   سم یمث ار ان الج ل باعتب سم والعق وس ( الج ادي الملم ل ) والم نفس أو، والعق ال

ؤثر    ) غیر الملموس والالمادي    ( یمثالن   ویفترض ھذا النموذج بأن الجسم یمكن ان ی

.العكس لیسعلى العقل و

أھم األسباب التي وقفت وراء اللجوء إلى النموذج البیولوجي على احد 

حساب التفاعلي ھو ان النموذج البیولوجي یتعامل مع عوامل مادیة بحتھ 

، بخالف النموذج التفاعلي الذي یتعامل مع للقیاسكمسببات للمرض وھي قابلة

.بالطبع ال یمكن القیاس علیھاعدد غیر محدد من األسباب تبعا لحالة المریض ، و

والعقلیة ) النفسیة ( ةوكما رفض النموذج الطبي البیولوجي التأثیرات السیكولوجی

على الحاالت الجسمیة ، ورفض كذلك ظواھر العالج الخارقة لتھدیدھا األسس 

ویبدو ان باحثینا ال زالوا یقفون أمام تلك اآلراء القدیمة . التي تبنى علیھا 

آراءھم علیھا حول مادیة الحضارة المعاصرة ، وعلى كل حال ، وینسجون 

. فسرعان ما انھار النموذج الدیكارتي ولكن قومي ال یعلمون 

إذ بالرغم من ان النموذج البیولوجي حقق نجاحات كبیرة في عالجھ للكثیر من 

ودیتھ الحاالت المرضیة إال انھ فشل في ان یكون نموذجًا طبیًا شامًال ، اذ ظھرت محد
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مثل الربو ةمن خالل فشلھ في تشخیص ومعالجة أمراض ذات أسباب سیكولوجی

ومع تقدم الزمن بدأ الطب الغربي بالدخول في مرحلة جدیدة من تاریخھ . والقرحة 

.لإلنسان تمثلت بعودة االھتمام الكبیر بالعقل والنفس وأثرھما في الحالة الصحیة
لقاصمة للنموذج البیولوجي والدفعة مطلع الثمانینات جاءت الضربة اوفي 

المناعة ( القویة للنموذج التفاعلي من خالل ظھور العلم الجدید المعروف بعلم 
إذ ظھرت بحوث تؤكد بأن جھاز المناعة عند اإلنسان ) العصبیة السیكولوجیة 

.) 1(العقلیة یمكن ان یتأثر بشكل كبیر بحالتھ السیكولوجیة و

لقول ان الحدود التي لم یستطع النموذج البیولوجي ویمكن اختصار ما تقدم با

ان یتجاوزھا ، حتمت ضمور ھذا النموذج وعودة النموذج التفاعلي إلى الظھور 

.مرة ثانیة وھو المعتمد علیھ في الوقت الحاضر 

حدود الطب التفاعلي

اذا كان النموذج البیولوجي یرفض بشكل قاطع أي تصور لما فوق المادة 

، حتى انھ عدَّ الفكر والنفس جزءا ال یتجزأ من العوامل المادیة ، وعدَّ والمادیات 

كل ادني تصور لما فوق الملموس ھو جزء من الخرافة والدجل والشعوذة ، فإن 

النموذج التفاعلي بخالفھ یملك أرضیة واسعة من االنفتاح على الماوراء مكنتھ 

موذج التفاعلي یعترف بالتأثیرات اذ لما كان الن.. من تقبل العوامل غیر الملموسة 

النفسیة على الحالة البیولوجیة فقد حاول السیر وبناًء على المقاییس المعتبرة عنده 

. ان یفسر ظواھر العالج غیر التقلیدیة 

1-aderk1981،hall et al 1992، levitan 1991 : 142 – 144
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وھنا برزت حدود ھذا النموذج ، اذ انھ ألزم القائلین بھ في حدود نظریة 

یحصل كنتیجة لتوقع ) خارق ال( محددة خالصتھا ان الشفاء غیر التقلیدي 

.واعتقاد المریض بالتأثیرات االیجابیة لممارسات العالج 

أي ان النموذج التفاعلي اعتبر ان ما یحدث خالل ظواھر العالج غیر 

ان المریض في الواقع ھو الذي یشفي نفسھ ولیس المعالج ، ) : الخارقة ( التقلیدیة 

البیولوجیة الالإرادیة )1(میكانیزمات الفكما ان جسم اإلنسان مزود بالعدید من

لوظائف عالج ذاتي ، كعالج الجروح وقتل الجراثیم والفیروسات التي تھاجم 

الجسم، فإن ظواھر الشفاء التي ال تعتمد على العقاقیر الكیمائیة ھي مظاھر 

. لقدرات عالج ذاتي إال ان تحفیزھا ذي أصل غیر بیولوجي بل سیكولوجي 

ھل یمكن لھذه النظریة ان تعطي تفسیرات لجمیع ظواھر : والسؤال ھنا ھو 

العالج والشفاء الطبي في العالم اإلنساني ؟

فنظریة الطب ) النظریة البیولوجیة(كسابقتھا ) النظریة التفاعلیة(برأینا ان 

التفاعلي وان كانت قد توسعت في مجال التفسیر والعالج فتعاطت مع النواحي 

كما ) حافة الحقیقة(اإلنسان إال انھا فیما نرى وقفت على في ) النفسیة والمادیة(

وسبب ھذا الوقوف ھو إنھا لم . من قبل ) حافة العلم(وقف الطب البیولوجي على 

تستطع تجاوز حدود الملموس المادي والمحسوس النفسي إلى ما وراءه من القوى 

..الفوقیة 

روج  نحن نقول ان ھذه النظریة وقفت على حافة الحقیقة ألن          ھا لم تستطع الخ

ھ من           ا تنطوي علی من دائرة الفكر اإلنساني المحدود إلى مجال الحقائق الدینیة بم

.وهي اآلليات والنظم :امليكانيزمات -1
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شیة الرجوع   -توصف بالمیتافیزیقیة   -خصائص وتأثیرات    في الحیاة اإلنسانیة خ

یط         ي المح ائعة ف ت ش ي كان شعوذة والت ة وال سمى بالھرطق ا ی ى م رى إل القھق

ي طى الغرب رون الوس ان الق ي    إب ا ف سایكلوجیة وأثرھ القوى ال سھا ب دت نف ، فقی

.الطبي الشفاء

وبغض النظر عن التأثیرات الدینیة المستندة على حقائق الرسالة السماویة 

الحقة التي نقول بھا وبین التأثیرات األخرى التي تستند على قوى موجودة في 

یة عن تفسیر الطبیعیة ، فإن التطور العلمي نفسھ اثبت قصور النظرة التفاعل

.جمیع الحاالت الشفائیة في علم الطب 

فمع تطور العلم المادي في النصف الثاني من القرن العشرین  ومع االنفتاح 

الواسع الذي أحدثتھ ثورتي االتصاالت والمعلوماتیة ، فضًال عن التقدم 

المتسارع ، وحدوث تالقحات فكریة بین الحضارات اإلنسانیة يالتكنولوج

في شتى المجاالت ، ومنھا الموقف العلمي العالمي المتعلق بالقضایا المختلفة

تم تجاوز اإلدراك العقلي في التجریب وفھم الطبیعة في « المادیة والروحانیة ، 

حیث ولدت ھذه النظریة من التناقض االختباري الذي اظھر . نظریة الكم 

نطلقة بطاقة محددة ، سلوكین متناقضین للمادة ، احدھما یتخذ شكل الجسیمات الم

ان ھذه -بعد ذلك -وبین البحث العلمي . واآلخر یتخذ شكل موجات متصلة 

الجسیمات یجب اال نتصورھا كأشیاء  إنما ھي عملیات ال یمكن تحدیدھا من دون 

، أي ان العلم الحدیث ) 1(»ان نأخذ بعین االعتبار تفاعالتھا مع العملیات األخرى 

، وانتقل إلى ) مادیة أو نفسیة(ن قوالب أساسیة ثابتة تنازل عن فكرة ان للكو

.188ص –خارقية اإلنسان الباراسايكلوجي من املنظور العلمي –صالح اجلابري . د-1
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تفاعالت مستمرة لعملیات مترابطة ، « مسألة ان قوانین المادة ھي عبارة عن 

.) 1(»والتي ھي في الحقیقة تجلیات لنظام كلي موحد ندعوه الواقع 

ُدحض دور العلماء كمالحظین مستقلین ، وثبت ان الطریقة التي وقد 

دراسة الطبیعة تحدد ما یكونون قادرین على اكتشافھ ، فیرى یشترطونھا في

: فرنز ھایزنبرغ( أن ما نالحظھ لیس الطبیعة في ذاتھا بل الطبیعة مكشوفة ) 

لطریقتنا في التساؤل ، بمعنى آخر ، ان الطبیعة ھي انعكاس للطریقة التي ُتصِنف 

لیس الواقع  بل تركیب بھا عقولھم المالحظة ، أو ان ما كانوا قادرین على إدراكھ 

فرنز (التي خُلص لھا والنتیجة.مصاغ بشكل تقریبي یسقطونھ على الواقع 

بعملیات موضوعیین بشكل مطلق ، بل ارتبطوا ھي ان العلماء لیسو ) ھایزنبرغ

قلة بل ھو مرتبط بما ھو قادر مست) أنا(فالعاِلم لیس . الطبیعة التي یالحظونھا 

.)2(كھ إدراعلى 

ظ على الساحة العلمیة المعاصرة ان البحث العلمي یتجھ صوب وما یالح

، ویسعى حثیثا نحو محاولة توحید ) الموضوع-الذات (االنفتاح على ثنائیة 

النظریات الجزئیة في نظریة واحدة لتفسیر الكون ، األمر الذي نعده خطوة مھمة 

. نیة والروحیة باتجاه التقارب والتفاعل بین العلوم العقلیة وبین العلوم الدی

أوضح دلیل على ذلك ، فقد حاول ) موتویاما . ھـ ( ولعل تجارب العالم الیاباني 

.تطبیق الطریقة العلمیة على االعتقادات الصوفیة والدینیة 

طبیب وعالم نفسي وروحاني في الوقت نفسھ ، لذلك راقب التغیرات موتویاما 

.188ص –املصدر السابق-1
2-Ibid، p.23-24
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تھ ھو للریاضة والصیام وغیرھا من الروحیة والفسیولوجیة التي تحدث أثناء ممارس

الممارسات التي تھدف إلى تطھیر العقل والنفس والجسد، والتي تفترض أن بإمكان 

الكائنات البشریة امتالك طاقات أعظم بكثیر من الطاقات المادیة ، وان ھذه الطاقات 

.ريي حتمیة حفظ الجنس البشال تمثل عامًال أصیال في تطورنا فحسب بل ذات أھمیة ف

وقد تطلب بحث موتویاما أشخاصا مارسوا تغیرات في الوعي نتیجة 

الممارسات الدینیة الطویلة ولكونھ رجل دین وعالم فقد سافر مسافات طویلة لكي 

.یجد األشخاص المناسبین

وقد استخدم ألجراء أبحاثھ أحدث األجھزة المختصة ، كما اضطر إلى 

بیولوجیة في الجسم من دون ان یمس تصمیم بعض األجھزة لقیاس الكھربائیة ال

. الجھاز جلد الشخص

خالصة التجارب التي توصل إلیھا موتویاما تثبت علمیًا ان اعتقادات وكان

الصوفیة حول العالم الالمادي وتأثیرھا على العالم المادي والتي رفضت سابقًا 

رسخ على تت- الیوم -من قبل أكثر العلماء دون فحص أو اختبار تجریبي نراھا 

قاعدة تجریبیة ، وان المشاكل المیتافیزیقیة التي برزت نتیجة البحث في حقیقة 

العقل أو الروح وعالقتھ بالمادة أو الجسد ، أو ان ھناك مستوًى روحانیًا في 

الوجود ال یخضع لمقاییس المستوى المادي، أصبحت تجد لھا حلوًال أو على 

، ) 1(التجریبیة التي یستخدمھا العلم الحدیث األقل طریقًا ممھدًا للحل عبر الطریقة

أي ان القوى الخارقة أخذت طریقھا لتكون من الحقائق العلمیة المقررة ، ألن 

1-Motoyama & Brown: Op، p. 77-95
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.) 1(التجارب المختبریة تؤیدھا تأییدًا ال بأس بھ 

وھذا یجعلنا ننظر إلى النموذج التفاعلي كنظرتنا للنموذج البایلوجي من 

ر عن إمكانیة التعاطي مع جمیع الحاالت العالجیة حیث الوقوع في زاویة القصو

.والشفائیة التي یمكن تسمیتھا بأنھا فوق بایلوتفاعلیة 

وتتبدى الحاجة الماسة إلى ضرورة فتح آفاق جدیدة في البحث العلمي تستند 

في معطیاتھا على المناھج المعرفیة الصوفیة اضافة إلى المناھج التجریبیة ، فھذا 

ان یحقق قفزة ھائلة في فھم اإلنسان لذاتھ وللواقع -ما  یرى كثیرون ك-من شأنھ 

.) 2(الذي ھو جزء منھ 

.143ص –خوارق الالشعور –ردي علي الو. د-1
.189ص –خارقية اإلنسان الباراسايكلوجي من املنظور العلمي –صالح اجلابري . د-2
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النموذج الثالث 

نموذج الطب فوق البایلوتفاعلي

إذا كان الطب البیولوجي یبحث في التأثیرات التي تحدث في الجسم استجابة 

. یة لمؤثرات عالجیة مادیة كالعقاقیر الكیمائ

وإذا كان الطب التفاعلي یعتمد على نظریة العالج الذاتي والتي تتضمن 

حدوث عالج لألمراض أو تحسن في الحالة الصحیة للجسم من غیر تدخل 

كالتوقع ) نفسیة ( ةمؤثرات خارجیة ، بل تعتمد على مؤثرات سیكولوجی

. واالعتقاد والفرح والحزن وغیرھا 

ماذج الطب ال یتم فیھ االعتماد على حالة فإن ھناك نموذجا ثالثا من ن

المریض البدنیة أو النفسیة بل یعتمد بشكل كلي على قوة عالجیة وشفائیة یمكن 

أي قوة ال تعتمد على العقاقیر وال على الحالة النفسیة ) بایلوتفاعلیة فوق ( تسمیتھا 

على عالج -إذا جاز التعبیر-واإلیحائیة للمریض بل على قدرة المعالج الخارق 

.تقلیدیة المریض بطریقة غیر

في ھذه الطریقة تنتقل التأثیرات العالجیة من بعض األشخاص إلى منظومات 

.المعروفة بیولوجیة وكائنات حیھ أخرى ، من دون أي من وسائل االتصال

ان ھذه الطریقة في العالج تقع خارج الحدود النظریة لكال النموذجین البیولوجي 

وقد تخصص بھا أھل الروح من أصحاب الرساالت السماویة والتفاعلي ،

.تعالى وھو ما سنتناولھ في الفصل التالي بالتفصیل ان شاء اهللا) الصوفیة ( 
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الفصل الثاني

التصوف 

والشفاء فوق التقلیدي

) أو الخارق اإلعجازي( 
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البیولوجیة (لتقلیدیة اطلعنا في الفصل السابق على النماذج الطبیة ا

والذي لم یثبت رسمیًا لحد اآلن ) الخارق(وأشرنا إلى النموذج الثالث ) والتفاعلیة

وذلك ألسباب علمیة واضحة وھي ان العلم الحدیث لم یمتلك األدوات العلمیة 

القادرة على سبر غوره ومعرفة أسراره وبالتالي وضع النظریات العلمیة في 

.تفسیره 

ر  ة نظ شفاء  ومن وجھ ائق ال ى حق ول إل ن الوص م م ن العل صوفیة ان تمك ال

ائلھم        اھجھم ووس ى من دون عل اء یعتم ي العلم ستحیًال اذا بق د م رًا ُیع ارق ام الخ

وم                 ة العل ا ضمن قائم سھم أنھ اء أنف التقلیدیة في محاولة إدراك أمور یصنفھا العلم

ا أو ال          د     غیر التقلیدیة ، كعلم الباراسایكلوجیا أو المیتافیزیقی ي تعتم ة الت وم الدینی عل

ن       ة والج ل المالئك ة مث ات غیبی ود مخلوق ان بوج ة كاإلیم د الماورائی ى العقائ عل

.)[)1[وغیرھا

ان الخطوة األولى التي ینبغي على العلم الحدیث ان یقدمھا لیتمكن من 

خارج حدود ) غیر مادیة(استكشاف عالم الطب الخارق ھي اإلقرار بوجود قوة 

النفس والعقل البشري ، یمكن ان یكون لھا تأثیر على ناحیتي اإلنسان البایلوجیة 

. والسایكلوجیة ، وربما المیتافیزیقیة فیھ 

الخطوة الثانیة فھي اإلقرار بأن ھذه القوة نابعة من مصدر رسالي وأما 

خاصة و ان جمیع . لھي ، أي ان مصدر ھذه القوة ھو دیني متعالي إسماوي 

. 8:النحل  -1
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وإنماالمشایخ الذین تظھر على أیدیھم الخوارق الشفائیة یؤكدون أنھا لیست منھم 

ھي من عند اهللا وھو الذي یشفي ، وما ھم إال وسطاء یقدمون دعواتھم وابتھاالتھم 

، فھي إذا حالة متعالیة على البشر ومن ثم إلى اهللا وھو المشافي جل جاللھ

.التقلیدیة وث العلمیةال تخضع لمفردات البح

والخطوة الثالثة تقتضي منھم ان یأخذوا بنظر االعتبار التفسیرات التي 

. یقدمھا لھم أساتذة ھذا العلم من مشایخ الطرق الصوفیة 

تنفي كل ذلك ، على ان أوومن ثم یمكنھم ان یجروا االختبارات التي تؤكد 

فلك الموضوعي الذي یقدمھ تكون تلك االختبارات والتجارب دائرة في إطار ال

.لھم مشایخ الطریقة 

وما لم ینظر العلم الحدیث إلى ھذه الخطوات أو المالحظات ویتعامل معھا 

بالجدیة الالزمة فإن الحلقة العلمیة بین الطب التقلیدي والطب الصوفي الخارق 

تبقى مفقودة ، وجمیع التفسیرات التي تقدم ھي محض فرضیات ال تعدو كونھا 

. ن حول الحمى لیس إال دورا

والى أن یخطو العلم الحدیث ھذه الخطوة نحو اإللمام بالعلوم الخارقة بشكل 

عام وبالنموذج الطبي الخارق بشكل خاص ، نتقدم بعرض آلراء مشایخ 

التصوف اإلسالمي ، وبشكل مبسط عن ھذا العلم من حیث المنشأ والوسائل 

.واآللیات والغایات 
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لخوارقالتصوف وا

من المعروف ان ھناك أنواع عدیدة من التصوف في العالم، فھناك التصوف 

ھذا . الھندي والتصوف البوذي والتصوف الفارسي والتصوف الیوناني وغیرھا 

الرئیسیة المعروفة وھي التصوف الیھودي شرائعفضًال عن تصوفات ال

. والتصوف المسیحي والتصوف اإلسالمي طبعًا

من اهللا ھنا ھو التصوف العالمي شریطة ان یكون نازًالوما نتكلم عنھ

سبحانھ وتعالى على عباده المخلصین ، فال فرق من الناحیة الصوفیة بین 

الیھودي اذا كانت صلة الربط سلیمة وحقیقیة بینھ وبین اهللا أوالمسلم أوالمسیحي 

زمان في أي زمن من األةسماویرسالةسبحانھ وتعالى ، فأي صوفي على أي 

. ھداه اهللا واجتباه یمكن ان تظھر علیھ صفات خارقة تؤكد تلك الصلة وتدل علیھا 

وإذا أردنا التعمق أكثر في ھذا الموضوع فینبغي علینا ان نعطي تعریفًا 

أوًال ، ولمحة عن تاریخ ھذا الشفاء وبعض ) الشفاء الصوفي ( مبسطًا لعبارة 

ى معرفة أساتذتھ بھ وتعاملھم معھ القضایا التي تكشف حقیقة ھذا العلم ومد

.ونماذج تطبیقیة عنھ 
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التعریف بالشفاء الصوفي

ھو ذلك الشفاء الفوري الذي یحصل للمریض أو المصاب : الشفاء الصوفي 

بحالة طارئة في نفسھ أو بدنھ باالعتماد على الجانب الروحي للدین السماوي ، 

ولیاء من غیر االعتماد على وسائل أي على معجزات األنبیاء أو كرامات األ

.العالج التقلیدیة 

مع ھذا النوع من الشفاء ) وفيالص(الذي ألجلھ استخدمنا لفظة والسبب 

) الشفاء المعجز ( أو ) الشفاء الخارق ( غیرھا من األلفاظ كأن یكون دون 

ة أو غیر ذلك ، فألننا نرى ان القاسم المشرك في جمیع ظواھر الشفاء الخارق

على أیدي األنبیاء واألولیاء ھو نتیجة تحققھم بمقدرة روحیة خاصة تفوق القدرة 

ال تأتي لإلنسان إال إذا كان -اذا جاز التعبیر-البشریة العادیة ، وھذه القدرة 

صوفیا سواء أكان ذلك التصوف من طریق االصطفاء أو من طریق الكسب 

یر ذلك من أسالیب الشفاء التي تعتمد أما غ. والمجاھدة المتعارف علیھا عند أھلھا 

على طرق غیر دینیة كالطقوس والشعائر التي كانت تمارس في المعابد القدیمة 

شعوذة أو غیرھا ، أوبأي وسیلة أخرى من سحر أوأو عند الشعوب البدائیة 

ال في بحثنا ھذا وال في ) الشفاء الصوفي ( ال یدخل ضمن مصطلح فھو 

.كل توجھاتنا 
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لمحة عن تاریخ الشفاء الصوفي

ھو أما معجزة نبي ) الشفاء الصوفي ( كنا قد قررنا في تعریفنا ان إذا 

أو كرامة ولي ، فال شك ان تاریخ ھذا النوع من الشفاء یمتد خالل الفترة 

والى یوم الناس ھذا ، ألن عمر البشریة uالتاریخیة التي تمتد من نبي اهللا آدم 

أو ولي ، وبالتالي فیندر ان یوجد زمان بدون ان تكون فیھ آثار لم یخلوا من نبي

خارقة دالة على الحضور اإللھي والرسالي ، وبالطبع فإن احد أنواع تلك 

.تقلیدیة التي تحدث بطریقة غیر) الشفاء ( الظواھر الخارقة ، ظاھرة 

تعاقبة بین ذلك التاریخ الطویل لظواھر الشفاء الخارقة خالل العصور المومن 

رسالتینبشكل واضح وجلي ، في ) الشفاء الصوفي(یمكن ان نلمس ظاھرة 

.اإلسالمیة لرسالةالمسیحیة وارسالةال: كبیرتین على مستوى العالم وھما 

أما في المسیحیة فقد اتفق كل من األناجیل والقرآن الكریم على ان السید 

بشكل واسع ، ویكفي ) رق الشفاء الخا( كان قد اشتھر بقدرتھ على uالمسیح 

في القدرات uفي ذلك ان نذكر قولھ تعالى في القرآن الكریم على لسان عیسى 

المعجزة التي أظھرھا اهللا تعالى بین یدیھ ومنھا قدرة الشفاء الخارق حیث یقول 

[: سبحانھ  
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[)1(.

:فھنا ثالث قدرات مھمة 
)إیجاد حیاة(قدرة الخلق : األولى
شفاء فوري وخارق ألمراض مستعصیة العالج حتى في الطب : الثاني

.الحدیث أحیانًا 
) .إعادة الحیاة(إحیاء الموتى : الثالثة

) الشفاء الصوفي(ن اإلسالمي فإننا سنجد من شواھد وإذا انتقلنا إلى الدی

ما یصعب حصره ، وقد اخترنا منھ rبین یدي حضرة الرسول األعظم 

:المعجزات اآلتیة 

أعطى الرایة علیًا rأن رسول اهللا : روى البخاري ومسلم وغیرھما -

ئت بإذن ، وكان رمدًا ، فلما نفث في عینھ ، أصبح تریاقًا لعینھ ، فبریوم خیبر

.) 2(اهللا 

قطع أبو جھل یوم بدر ید معوذ بن عفراء ، فجاء یحمل یده فبصق علیھا -

.) 3(رسول اهللا والصقھا ، فلصقت 

أصیبت ساق علي بن الحكم یوم الخندق اذ انكسرت، فمسحھا رسول -

.49: آل عمران -1
2404برقم1871ص -4صحيح مسلم ج، 3973برقم 1542ص 4ج -صحيح البخاري -2
.324ص1ج-الشفاء -القاضي عياض -3
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.) 1(فبرئ مكانھ وما نزل عن فرسھ rاهللا 

امرأة من خثعم rأتتھ « : أنھ روى ابن ابي شیبة وھو من أئمة الحدیث -

معھا صبي بھ بالء ال یتكلم ، فأتي بماء ، فمضض فاه ، وغسل یدیھ ، ثم أعطاه 

.) 2(»إیاه ، وأمرھا بسیفھ ومسھ بھ ، فبرء الغالم وعقل عقًال یفضل عقول الناس 

وھكذا فھناك أمثلة غزیرة تربوا على األلف مثال كھذه التي ذكرناھا ، 

.تب الحدیث والسیر معظمھا وقد بینت في ك

كأنھا صیدلیة لقمان الحكیم ، rلقد كانت الید المباركة للرسول الكریم 

، في الشفاءu، ونفثھ كأنھ نفث عیسى uوبصاقھ كأنھ ماء عین الحیاة لخضر

ما ال یحد rوان بني البشر یتعرضون للمصائب والبالیا ، فال ریب أنھ قد أتى إلیھ 

ن والمجانین والشك إنھم قد شفوا جمیعا من أمراضھم من المرضى والصبیا

:حتى ان طاووس الیماني وھو من أئمة التابعین یخبر جازمًا فیقول . وعاھاتھم 

.)3(ووضع یده الشریفة على صدره إال شفي جنونھ rما من مجنون جاء إلى النبي 

لشفاء خوارق ا(وقد كان ألولیاء األمة المحمدیة من الكرامات الشفائیة 

ما یفوق التصور والخیال ، ومنھا ما روي عن الشیخ الفاروقي أنھ كان ) الفوري

. اذا جاءه المجذوم یسألھ الدعاء بالشفاء ، فسقاه ماء وضوئھ فیشفى في الحال 

ومنھا ما ذكر عن الشیخ الحبیب العجمي أنھ جاءه رجٌل فاشتكى وجعًا في رجلھ             

لما تفرق الناس أخذ  المصحف وعلقھ في عنقھ ،        وسألھ أن یدعو لھ وكان في مجلسھ ف      

دري في أي      : یا اهللا ال تسود وجھ حبیب ، ثم قال    : وقال   اللھم عافھ حتى ینصرف وال ی

.323ص 1ج–والقاضي عياض يف الشفاء ،أخرجه االمام البغوي -1
.23584برقمحديث -48ص 5ج-مصنف ابن أيب شيبة -2
.103ص –املعجزات االمحدية –سعيد النورسي -3
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، رجلیھ كان الوجع ، فوجد الرجل العافیة في الحال فسألوه في أي رجلك كان الوجع       

.) 1(أدري فقال ال

.ة لي علیك ثالثمائ: ویروى ان رجال قال لھ 

من أین ؟: قال 

.قال لي علیك : قال 

اللھم إن كان صادقا فأد إلیھ دینھ وإال فابتلھ : م قال ثاذھب إلى غد ، : قال 

.التوبة : ل ، فجيء بھ محموال مفلوجا ، فقافي بدنھ

، أي شفي )2(عقالاللھم إن كان صادقا فعافھ ، فكأنما نشط من: فقال الحبیب 

.من فوره 

من أنھ كان یمسح ) ھـ827ت(كر عن محمد بن علي بن الدویلة ما ذومنھا

.موضع األلم بیدیھ فیبرأ المریض

ى عین                ده عل ھ وضع ی ي أن یس الحران ن ق اة ب شیخ حی ى ال سب إل ومنھا ما ن

.) 3(مطفأة ، فعادت صحیحة ، وعاد الرجل یبصر بھا 

د سنة   : ومنھا ما ذكر من ان رجال قال        ) م 1967( كنت مصابًا بتشمع الكب

شیخ             دي ال دي أحد مری ان وال دوى وك ة ولكن دون ج دة طویل فراجعت األطباء م

ال  عبد الكریم  الكسنزان قد بلغ من العمر ما یزید على الثمانین وھو رجل متصوف ق

: لي یومًا 

.92ص 1ج -بريوت –دار صادر –جامع كرامات األولياء –الشيخ يوسف النبهان -1
.387ص -در السابقاملص-2
.85ص –التصوف والباراسايكلوجيا –عبد الستار عز الدين الراوي . د-3
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یا ولدي اطلب االستمداد من روح الشیخ عبد الكریم الشاه الكسنزان واقرأ لھ 

الطاھرة ففعلت ما أمرني بھ والدي ونمت في تلك سورة الفاتحة ھدیة لروحھ

اللیلة فرأیت رجًال یقول لي ِلّم نادیتني یا بني ؟ 

من أنت ؟ : قلت لھ 

أنا الشیخ عبد الكریم الشاه الكسنزان ثم مسح بیده على بطني وقال : قال لي 

مشافى معافى بأذن اهللا فاستیقظت من النوم ولم یبّق بي من أثر المرض لي قم 

.)1(الخطیر شيء 

أنھ أمر أحد ) قدس اهللا سره(ومن كرامات الشیخ السلطان حسین الكسنزان 

بالذھاب إلى الموصل من أجل اإلرشاد ولكن ھذا الُمرید ) عزیز(ُمریدیھ المسمى 

الفقیر تحدث في قلبھ مع حضرة الشیخ حسین یتعذر بحالھ وضعفھ وعدم معرفتھ 

لموصل ومع ذلك جاء التكلیف بالذھاب باللغة العربیة وال الطریق إلى ا

واصطحاب ُمریدًا ٱخر معھ كان أعرجًا واضعف منھ ، مما زاد األمر تعقیدًا 

وحرجًا علیھ ، لم یكن السفر في ذلك الوقت میسور الوسائط وال الطرق معبدة 

وإنما سیرًا على األقدام أو ركوبًا على الدواب ولكنھما وصال إلى الموصل 

وأخیرًا استقر ، اإلرشاد وھكذا أمر اهللا لمن أراد أن یسیر طریق بسھولة ویسر ، 

بھم المقام مع رجل فقیر في دار خربة وكان جار ذلك الفقیر من النصارى فیھم 

ولما علموا ،امرأة عجوز مصابة بمرض الزمھا الفراش ألكثر من عشر سنوات 

فعوا لھم خمسین لیرة بقدوم ھذین الُمریدین سأالھما الدعاء لشفاء مریضتھم وان ید

فقاال لھم إنما أعمالنا لوجھ اهللا تعالى وال نرید جزاًء وال شكورًا وحال جلب ،ذھبیة 

.363ص -ية الكسنـزانالطريقة العلية القادرية –احلسيين الكسنـزانالسيد الشيخ حممد -1
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) قدس اهللا سره(العجوز ضربھا الخلیفة بالعصا طالبًا المدد من حضرة الشیخ حسین

.) 1(فقامت في الحال بإذن اهللا مشافاة

سنزان    سین الك سلطان ح شیخ ال ات ال ن كرام ره(وم دس اهللا س ا ) ق ضًا م أی

ھ مراجعة            ع مع حدث لرجل من أھالي اسطنبول في تركیا كان مریضًا بداٍء لم تنف

ول         األطباء في    ا یق ي الرؤی ل ف ة جاءه رج ي ذات لیل : أكثر العواصم األوربیة وف

ى  ال إل ة( تع دما   ) كربجن شفى ، وعن ا ست ي طریقتن دخل ف دما ت راق وعن ي الع ف

ھ وجاء إلى     قرر أ،  استیقظ في نومھ     شد رحال ة  ( ن ی ا    ) كربجن ل إلیھ ا وص ، فلم

ده       ) قدس اهللا سره(ورأى حضرة السلطان حسین      ى ی ب عل ھ أنك ع ُمریدی سًا م جال

.فجئت أنت الذي نادیتني: یقبّلھا قائًال 

وتدخل ) الطریقة(لقد آن لك أن تأخذ البیعة : ) قدس اهللا سره(فقال لھ الشیخ

تجیب الرجل لكالم الشیخ ولم تمض فترة طویلة حتى فیس،الخلوة أربعین یومًا 

.) 2(تماثل للشفاء

ھذا فضًال عما روي عن الصحابة رضوان اهللا علیھم من كرامات شفاء 

أن واحدًا من محبیھ سرق uخارقة ، ومنھا ما روي عن اإلمام علي بن أبي 

لھ أسرقت ؟: فقال uوكان عبدًا أسود فأتى بھ إلى اإلمام علي 

. نعم : قال 

وابن الكواء فقال yفقطع یده ، فانصرف من عنده فلقیھ سلمان الفارسي 

من قطع یدك ؟ : ابن الكواء 

.371ص -املصدر نفسه -1
.372ص -املصدر السابق -2
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. أمیر المؤمنین ویعسوب المسلمین وختن الرسول وزوج البتول : فقال 

قطع یدك وتمدحھ ؟: فقال 

yولم ال أمدحھ وقد قطع یدي بحق وخلصني من النار ، فسمع سلمان : فقال 

فدعا األسود ووضع یده على ساعده وغطاه بمندیل ودعا uذلك فاخبر بھ علیًا 

فسمعنا صوتًا من السماء ارفع الرداء عن الید ، فرفعناه فإذا الید قد برأت بدعوات ، 

.)1(بإذن اهللا تعالى 

: أنھ حاصر حصنًا منیعًا فقالوا yومنھا ما روي عن خالد بن الولید 

.) 2(سم ، فشربھ ، فلم یضره ال نسلم حتى تشرب ال

أنھا عذبت على اإلسالم في اهللا حتى ذھب ) الزبیرة(ومنھا ما روي عن 

كال واهللا ، : أصاب بصرھا الالت والعزى ، فقالت : فقال المشركون بصرھا ،

.) 3(بصرھا فرد اهللا علیھا
من ان األسود العنسي طلبھ لما ) أبو مسلم الخوالني ( ومنھا ما روي عن 

أتشھد اني رسول اهللا ؟: ادعى النبوة ، فقال لھ 
.ما اسمع : قال 
أتشھد أن محمد رسول اهللا ؟: قال 
.نعم : قال 

فأمر بنار فالقي فیھا ، فوجدوه قائمًا یصلي فیھا ، وقد صارت علیھ بردًا 
.وسالمًا 

.388ص 1ج -امع كرامات األولياء ج–الشيخ يوسف النبهان -1
املكتب  –قيق زهري الشاويش    حت–األعالم العليه يف مناقب ابن تيمية        –وكذلك البزاز    ،121ص   –الفرقان   –ابن تيمية    -2

.62ص –اإلسالمي
.املصدر نفسه -3
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بینھ وبین أبي بكر) عمر(، أجلسھ rرسول اهللا انتقالقدم المدینة بعد ولما 

من فعل rالحمد هللا الذي لم یمتني حتى أرى من أمة محمد : ، وقال yالصدیق 

.) 1(بھ كما فعل بإبراھیم خلیل اهللا 

.)2(ویروى ان جاریة وضعت لھ السم في طعامھ ، فلم یضره

وكذلك یروى ان امرأة أفسدت علیھ زوجتھ ، فدعا علیھا فعمیت ، وجاءت 

.) 3(ھا بصرھا ، فدعا لھا ، فرد اهللا علیوتابت

من أن شلال أصابھ ، فسأل ربھ ) عبد الواحد بن یزید ( ومنھا ما روي عن 

أن یطلق لھ أعضاءه وقت الوضوء للصالة ، فكان وقت الوضوء تطلق لھ 

.) 4(تعود بعده أعضاءه ، ثم

في األدیان تأخذ عبر ) الصوفي(نجد ان ظاھرة الشفاء الروحي وھكذا 

یمكن نكرانھا بل شواھدھا تزداد كل یوم حتى الوقت التاریخ مساحة كبیرة ال

الحاضر ، وھو ما یمكن ألي باحث ان یجده بكل جالء ووضوح في الطریقة 

الكسنزانیة كنموذج حي وواقعي على خلود القوة الروحیة للرسالة المحمدیة في 

.اإلنساني العالم 

.62ص –املصدر السابق -1
.62ص –املصدر نفسه -2
.62ص -املصدر نفسه -3
.62ص -املصدر نفسه -4
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الفصل الثالث

) اإلعجازي (الشفاء الصوفي 

العصر الحدیثفي 
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لعل الفرق الوحید بین الحقیقة العلمیة واألساطیر الشعبیة ھو إمكانیة تحقق 

بتكراریة تضمن إجراء التجارب واالختبارات الكافیة لتعلن مصداقیتھا األولى 

، بخالف الخرافات واألساطیر التي ھي مجرد حكایات من نسج كواقع ملموس

م الحدیث یرید ان یتبنى البحث في ظواھر الشفاء الخارق وإذا كان العل. الخیال 

ولیس تاریخي -بجدیة علمیة ، فھو یشترط أوًال ان یتوفر لدیھ نموذج واقعي 

یتوفر فیھ شرط التكراریة التي تعطي النتائج نفسھا -شعبي أوأو روائي دیني 

اء وشرط إمكانیة إجراءھا في ظروف وأماكن وازمان مختلفة ، وذلك ألجر

االختبارات الالزمة والتجارب التي تقطع من الناحیة العلمیة بمصداقیة حدوث 

تلك الظواھر وواقعیتھا أوًال، ومن ثم محاولة تفسیرھا ومحاولة توسیع دائرة 

فھل . فئة معینة ثانیا أوالعمل بھا لإلفادة منھا على مستوى ال ینحصر في طائفة 

وط في ھذا العصر ؟یتوفر مثل ھذا النموذج بمثل ھذه الشر

رغم ان الظواھر الباراسایكلوجیة تنتشر في شرق األرض وغربھا إال ان النموذج 

المقترح في ھذا المجال والذي یحقق الشروط المطلوبة بكفاءة عالیة نجده في التصوف 

اإلسالمي وتحدیدًا في الطریقة الكسنزانیة ، ولھذا سنعتمدھا كنموذج لعرض القدرات 

التي تساعد على التقارب ارقة بشتى أنواعھا  مع التطرق لذكر أھم النواحيالشفائیة الخ

.الفعلي بین العلم والدین 
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نموذج الخوارق الشفائیة 
في الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة

قدرة أتباعھا على القیام بفعالیات ھو الطریقة الكسنـزانیة بھ مما اشتھرت

ھم لنفسھ بالرصاص أو إدخال أدوات حادة كاألسیاخ خارقة للعادة ، كضرب احد

تعریض أجسامھم للھب النار الحارق أو لسم األفاعي أووالخناجر في أجسامھم 

والعقارب وفي العصر الحدیث لصعقات التیار الكھربائي أو غیرھا من الفعالیات 

دون ان یتأذى احدھم بأدنى أذى حیث تشفى جروحھم وتقاوم أجسامھم اآلالم 

.)1(لمختلفة بطریقة ال یمكن وصفھا بأقل من الخارقة للعادةا

غیرھا یلي شرح مبسط ألھم فعالیات الضرب باألدوات الجارحة أووفیما

والتي تمارس في الطریقة الكسنـزانیة ، ونتائج األذى الجسمي المتوقع حصولھ 

الذي تكون في الوقت) بایلوجي أو تفاعلي(بسببھا من الناحیة الطبیة التقلیدیة 

النتائج الفعلیة الحاصلة نتیجة تلك الضربات ھو شفاء فوري وتام بطریقة خارقة 

.قوانین الطبیعیة الفیزیائیة والكیمائیة اللكل 

ية هو ان يقوم املريد بضرب نفسه بشيء كاآللة اجلارحة           الكسنـزانلكون الطابع الغالب على الفعاليات اخلارقة يف الطريقة          -1
وهو مصطلح دارج عند عامة     ) فعاليات الضرب   (أو تعريضها لشيء كالنار أو السم أو الكهرباء ، فسوف نطلق عليها مصطلح              

.وأهل الطريقة على حد سواء الناس
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فعالیات ضرب الجسم بأدوات جارحة:النوع األول 

:األدوات المستخدمة 
من اص األسیاخ ، الخناجر ، السیوف ، العصي الخشبیة ، طلقات الرص

.الكالشنكوف أو المسدس أو الغدارات

:أجزاء الجسم التي یتم الضرب فیھا 
الخدین ، اللسان ، قاعدة الفم ، شحمة األذن ، الذراع، عضالت الصدر ، 

.البطن ، جمجمة الرأس ، العین ، الرقبة ، عظم الترقوة ، وأماكن أخرى 

:النتائج المتوقعة 
.المماثلة اآلالم الكبیرة في الحاالت-

.النزیف الدموي -

االلتھابات-

:النتائج الفعلیة الحاصلة 
.مناعة خارقة ضد اآللم  مھما كان بسیطًا -

مناعة خارقة ضد النزیف الدموي ، فال یخرج من كل أنواع الضربات -

الجارحة سوى بضع قطرات من الدم ، وھذه القطرات القلیلة أو الخیط الرفیع 

من الجرح یعتبره مشایخ الطریقة أمرًا في غایة األھمیة ألنھ دلیل الذي قد یسیل 

قاطع على حصول الضربة بالفعل ، وھو بذلك یدفع التشكیك بھا على انھا 

. ممارسات من نوع خفة الید أو األلعاب السحریة 
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مناعة خارقة ضد االلتھابات ، فالمتوقع طبیعیًا ان تحصل التھابات كبیرة -

وات المستخدمة غیر معقمة ولكن ما یحصل أن المرید ال یصاب خاصة ان األد

.بأدنى االلتھابات

:مالحظات أخرى 
.األجزاء المعدنیة غیر معقمة ، ذات أقطار أو اسماك مختلفة -

األغرب من كل قدرات المناعة الخارقة التي یكتسبھا الجسم أثناء تأدیة -

فى بھا تلك الجروح ، بغض النظر فعالیة الضرب ، ھو السرعة العجیبة التي تش

.عن موضع الضربة في الجسم وحجمھا 

یكشف بأن -بال استثناء -فالفحص الدقیق لكل أنواع الضربات الجارحة 

جمیع الجروح مھما كانت وأینما كانت في جسم المرید ، سرعان ما تشفى حیث 

ج اآللة الجارحة تلتئم الجراح وتختفي اآلثار حتى لتكاد ال تبین وذلك بمجرد اخرا

من الجسم ، والفترة الزمنیة التي قیست للشفاء التام لھذه الضربات ھو من 

) .ثانیة 15-20( 

لیس العذر ) سرعتھا(وھنا من المھم التأكید على ان فوریة شفاء الجروح 

الوحید غیر التقلیدي ، اذ ان شفاء الكثیر من ھذه الجروح من دون تدخل جراحي 

أمر خارق ، حتى لو كان سیتم على مدى فترة طویلة من الزمن، ھو بحد ذاتھ 

فعلى سبیل المثال ، ان الجرح النافذ الذي یسببھ إدخال سیخ في البطن ، لیس من 

النوع الذي یلتئم تلقائیًا على اإلطالق في الظروف االعتیادیة فیما لو ترك من 

طء شفائھ في حالة غیر عالج ، خصوصا اذا اخترق السیخ الكبد الذي یتمیز بب
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.إصابتھ 

ومن مظاھر الشفاء الخارقة األخرى لھذه الجروح ھو ان عملیة شفاء 

التي یمكن ان تكون حدثت لألعضاء اإلعطابالجروح یصاحبھا شفاء كل 

فمثًال إدخال المرید السیخ عمیقًا في عضالت الصدر لمئات المرات . المصابة 

ب التي لم یتم إصالحھا ، وھذا یمكن ان ال بد وان ینتج عنھ إصابة بعض األعصا

.یؤثر على سالمة حركة بعض أجزاء األطراف العلیا

ویمكن إجمال الشفاء الخارق لھذه النوع من الفعالیات في الطریقة 

:الكسنـزانیة بثالث عناصر خارقة 

.اإللتأم التلقائي للجروح : األول

.شفاء كل عطب سببھ إدخال األداة الجارحة: الثاني

.حدوث ھذین الفعلین الخارقین بصورة فوریة: الثالث
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تعریض الجسم للحرق بالنارفعالیات : النوع الثاني 

:األدوات المستخدمة 
.عصا خشبیة تلف علیھا قطعة قماش وتغمر في النفط : المشاعل -

.حیث تسخن لدرجة االحمرار : الصفائح المعدنیة -

.حم الملتھب قطع الف-

:أجزاء الجسم التي یتم الضرب فیھا
.الیدین ، الوجھ ، الفم ، األقدام 

:النتائج المتوقعة
.احتراق المناطق المتعرضة للنار-

.التسمم نتیجة استنشاق كمیات كبیرة من أول أوكسید الكاربون-

:النتائج الفعلیة الحاصلة 
.المناعة الخارقة ضد الحرق -

.مناعة الخارقة ضد التسمم ال-

.الشفاء الفوري للمناطق المتعرضة للنار -

:مالحظات أخرى 
بإمكان أي شخص ان یشعر بالحرارة العالیة التي تشع من مصدر النار 

.المستخدم على بعد أكثر من متر 



-41-

فعالیات تعریض الجسم للسموم: النوع الثالث 

:األدوات المستخدمة
باألفاعي والعقار

:أجزاء الجسم التي یتم الضرب فیھا
.األیادي ، اللسان ، أجزاء أخرى من الجسم

:النتائج المتوقعة
الم وخفقان موضعي في موضع التسمم ، وبعد اثنتي عشرة ساعة یصاب 

، الملدوغ بصدمة ، وتنتشر البثور بشكل عام في الجسم ، وتنخفض درجة الحرارة

.بوبة ، وفي كثیر من األحیان تؤدي إلى الموت ویقترب المصاب من حالة الغی

:النتائج الفعلیة الحاصلة 
العقرب ، أوالمناعة التامة ضد كل أنواع التسمم مھما كان نوع األفعى 

.ومھما كانت حالة المرید الصحیة 
:مالحظات أخرى 

.تعریض أنفسھم للدغات األفاعي والعقارب بشكل مقصود-

.العقارب بالكامل وابتالعھا أكل رؤوس األفاعي و-

جھة ثانیة أثبتت األبحاث خطأ من یزعم ان الجسم البشري یطور ومن 

بشكل طبیعي مناعة ضد سموم األفاعي عند تعرضھ للدغات متتالیة ، وقد أثبتت 

فمع تكرار التعرض للدغات تضعف مناعة الجسم ، . الدراسات عكس ذلك تمامًا 

ارق ، اذ ان تكرار المریدین لتأدیة ھذه وھذا األمر یضیف عنصر شفائي خ
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.الفعالیات یضاعف الخطورة في كل مرة
تعریض الجسم للصدمات الكھربائیة: النوع الرابع 

:األدوات المستخدمة
دائرة كھربائیة متكاملة یربط معھا مصباح أو مروحة ، ویستخدم تیار 

.فولت 220متناوب فولتیتھ 

.على جسم المرید لزیادة الخطورة یضاف أحیانا كمیات من الماء

:أجزاء الجسم التي یتم الضرب فیھا
.الذراعین ، الرقبة ، الصدر ، أجزاء أخرى من الجسم

:النتائج المتوقعة
صدمة كھربائیة قاتلة ، واذا طالت مدة التعرض للتیار الكھربائي تؤدي إلى 

.احتراق الجلد وتفحم األجزاء المتكھربة 

:الحاصلة لفعلیةالنتائج ا
.مناعة تامة ضد التیار الكھربائي -

شفاء خارق للمناطق المتعرضة للتیار الكھربائي حتى لكأن المرید لم -

.تمسھ الكھرباء 
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أكل األشیاء الجارحة أو السامة: النوع الخامس 

:األدوات المستخدمة
، ة التي تطلى بھا تلك اللمباتزجاج اللمبات الكھربائیة ، المواد الزئبقیة السام

.أمواس الحالقة

:أجزاء الجسم التي یتم الضرب فیھا
.یتم تناولھا ومضغھا وابتالعھا

:النتائج المتوقعة 
لمواد الجارحة لالجروح بالنسبة -

التسمم-

االلتھابات-

:النتائج الفعلیة الحاصلة
المناعة التامة ضد كل ذلك ، والشفاء الفوري

:فعالیات أخرى 
الخارقة ، إال ان فعالیاتالویوجد في الطریقة الكسنـزانیة أنواع أخرى من 

.ما تقدم ھو أشھرھا وھو الذي یمارسھ مریدو الطریقة بكثرة 
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اإلثباتات العلمیة 
لظواھر الشفاء الخارق في الطریقة 

للظاھرة الخارقة كما سبق أن أشرنا فإن الطب العلمي الحدیث یشترط ان تتوفر

شرطان رئیسیان لكي یضعھا في خانة البحث والدراسة العلمیة التجریبیة البحتة ، 

البایولوجي (وفي حالة فقدان احد ھذین الشرطین فال یتبناھا العلم المادي 

علم الباراسیكلوجیا وھو علم ال یزال ، وتصنف ضمن ظواھر) أو التفاعلي

.موضع جدل وأخذ ورد 

ما ھما ھذان الشرطان ؟: ھنا والسؤال

ھل یتوفر ھذان الشرطان في جمیع أنواع الفعالیات : ولعل السؤال األھم ھو 

الخارقة التي یمارسھا دراویش الطریقة الكسنـزانیة أم ال ؟ وما الدلیل على ذلك ؟

بجمیع فروعھ وأقسامھ ولیس -أما الشرطان اللذان یراھما العلم الحدیث 

ریان لكي یتعامل مع أي ظاھرة في الطبیعة كحقیقة علمیة ضرو-الطبي فقط 

:ملموسة ، ھما 

شرط التكراریة ، أي ان الظاھرة یمكن ان تكرر كلما توفرت لھا نفس : أوًال

تبخر الماء عند ارتفاع درجة ا ، فعال سبیل المثال ، ان ظاھرة ما یقاربھأوالظروف 

ان تكرر إلى ما ال نھایة اذا ما توفر حرارتھ ، ھي ظاھرة علمیة ثابتة ألنھا یمكن 

الماء وتوفر ظرف الحرارة المناسبة التي توصل الماء إلى درجة الغلیان وبالتالي 

التبخر ، وكذلك ظاھرة التكثف ، وھكذا فكل ظاھرة من ظواھر الطبیعیة تحدث وفق 

ینھا ، سوى اكتشاف قوان) المنشأ ( قوانین محددة لیس للعلم دور فیھا من حیث المبدأ 
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.  لمصلحة اإلنسان ومن ثم محاولة تقنینھا مع غیرھا من القوانین الطبیعة األخرى

شرط علمي أساسي لتصنیف أي ظاھرة على إنھا حقیقیة : التكراریة 

ملموسة ال مناص للعلم من االعتراف بھا ، حتى وان لم یعرف تفسیرھا ، فعدد 

غیر متأكد من مصداقیتھا ، ولكنھ كبیر وكبیر جدًا من النظریات یقر العلم بأنھ 

یتعامل بھا إلى ان یتم التوصل إلى ما ھو أفضل منھا ، وما یجبر العلم على 

. التعامل مع نظریات ال یجزم بیقینیتھا ھو وجود الظاھرة الطبیعیة المتكررة 

شكیك           ى الت دیث عل م الح الن العل ذین یحم سببین ال د ال شرط اح ذا ال د ھ ویع

ا   الظواھر الباراس ل     ب ر أھ د غی ارق عن الج الخ واھر الع ع ظ یكلوجیة ، اذ ان جمی

سبة نجاح        ة أن ن الطریقة تفتقر إلى عنصر التكراریة بنجاح ، بینما یجزم أھل الطریق

دل   % 100في الطریقة الكسنـزانیة ھي        )1(الشفاء الخارق لجروح الدرباشة    ا ی ، وم

سبة نجاح    على ھذه النتیجة المذھلة ھو انھ لو لم یكن شفاء جروح ا        لدرباشة یحدث بن

ى إصابة بلیغة          ؤدي إل ر یمكن ان ی كاملة ألدى ھذا إلى تعرض المرید إلى خطر كبی

شفاء                د ال ذي یؤك ع ال او إلى عوق ، ھذا اذا لم یكلفھ الخطر حیاتھ ، وھذا خالف الواق

.الطریقة الفوري لجمیع الفعالیات التي تمارس من قبل مریدي

الذي من المفترض ان یسمح لظاھرة -رط األول ومما تقدم نصل إلى ان الش

الشفاء الخارق في الطریقة الكسنـزانیة بالدخول في میدان البحث العلمي وھو 

التكراریة بنجاح متوفر في ممارسات مریدي الكسنـزانیة وظواھر شفاءھا 

الخارقة ، ومصداقیة ھذا األمر تثبتھا الدعوة المفتوحة التي ال یفتأ شیخ الطریقة ،

هي أدوات يستخدمها مريدوا الطريقة كالسيوف ، واخلناجر ، واألسياخ يف ضرب مناطق خمتلفة من أجسامهم                : الدرباشة   -1
. إثناء تأديتهم للفعاليات الضرب اخلارقة يف الطريقة 
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یوجھھا للعلماء والباحثین )ه رقدس اهللا س( حضرة السید الشیخ محمد الكسنـزان 

لكي یتحققوا من واقعیتھا ، وھو یدعو الجمیع إلى استخدام أحدث الوسائل 

التي توصل لھا العلم الحدیث في دراسة ھذه الفعالیات ، متكفًال بعدد ةالتكنولوجی

. الناجح مفتوح من التكرار

رط السیطرة على الظاھرة الخارقة ، فمن أعظم المشاكل التي تجعل ش: ًثانیا

الظواھر الباراسایكلوجیة الطب الحدیث یستبعد الظواھر الخارقة ویضعھا في خانة 

والقدرات التي توصف بالخارقة ھي ظواھر ھي ان الغالبیة العظمى من الحوادث 

. طرة صاحب الخارقة تلقائیة ، أي ان تحدید وقت ومكان حدوثھا ال یقع تحت سی

بینما تتمیز وتنفرد الظواھر الخارقة في الطریقة الكسنـزانیة بقدرة مشایخ 

، وھذا السیطرة التامة علیھا من حیث الزمان والمكان والنوع والكمالطریقة على 

بالطبع لھ فوائده القصوى في البحث العلمي ، إذ یمكن مقدمًا تجھیز ظروف 

.سة ھذه الظاھرة بشكل دقیق لدراعلیھامختبریة مسیطر

واذا أردنا ان نتعمق أكثر في مفھوم السیطرة على فعالیات الضرب في 

الطریقة الكسنـزانیة من قبل مشایخھا ، فإن حدود تلك السیطرة یمكن ان توصف 

:بأنھا مفتوحة ، وذلك لألسباب اآلتیة 

ن بممارسة بمقدور شیخ الطریقة ان یمنح أي عدد من الدراویش األذ: أوًال

ھذه الفعالیات ، ویضمن نجاحھا جمیعًا ، وھذه اإلمكانیة لھا ما لھا من الفوائد في 

.البحث العلمي

وبالمقابل یستطیع شیخ الطریقة ان یسحب ذلك اإلذن من أي مرید : ثانیًا

ووقتھا ال یستطیع ان یؤدي تلك الفعالیة ولو كان قد مارسھا مئات المرات سابقًا ، 
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بعدم قدرة المرید على ممارستھا ھو انھ یصبح معرض لخطر والمقصود 

.اإلصابة الطبیعیة المالزمة لمثل تلك الضربات بدون أذن الشیخ 

ومن الظروف المسیطر علیھا أیضًا أن كل مرید یستطیع القیام بكل : ًثالثا

.أنواع الفعالیات مھما كان عمره أو عملھ أو حالتھ الصحیة 

م ال    : رابعًا شترط          ومن أھ ھ ال ی ات ھو ان ذه الفعالی ى ھ سیطرة عل ب الم جوان

.لحصولھا استعدادات مسبقة ، بل یمكن ان تؤدى بشكل مباشر وفوري 

ال یشترط حضور الشیخ بشكل مباشر أثناء تأدیة المریدین ھذه : خامسًا

، فیكفي ان یأذن الشیخ للمرید وبعدھا ینتھي شرط المكان ، أي یستطیع الفعالیات

ان یمارس تلك الفعالیات في أي مكان من العالم ، وھذه اإلمكانیة تقع أیضا المرید

.ضمن خصائص السیطرة الكاملة من قبل شیخ الطریقة على ھذه الفعالیات 

وكما أمكن السیطرة على ھذه الفعالیات في كل مكان  فقد أمكن : سادسًا

یمارس ھذه الفعالیة السیطرة علیھا من ناحیة الزمان ، أي ان بإمكان المرید ان

. في أي ساعة من ساعات اللیل او النھار 

وھذا یطرح مسألة غریبة بل غایة في الغرابة من الناحیة العلمیة ، فماذا 

لو كان الشیخ نائمًا ؟ 

كیف سیسیطر على عملیة شفاء المرید الفوریة خاصة اذا كانت الضربة 

قاتلة او تسبب عاھة ؟

واھر الباراسایكلوجیا تتطلب استعدادات خاصة فإذا علمنا ان جمیع الظ

، ونسبة وجھد ذھني أو نفسي أو حتى عضلي وفي ظروف محددة لكي تحصل 

نجاحھا تكون ضعیفة جدًا، فإن نجاح فعالیات الضرب في الطریقة الكسنـزانیة ، 
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عملیة الشفاء نائمًا ، أي غائبًا عن لوفي ظل ظرف كھذا یكون فیھا المعالج المباشر

في ) میتافیزیقیة ( وعي ، یستدعي عقلیًا ان یكون ھناك تدخال من قوة علیا ال

.عملیات الشفاء الخارق 

فإذا ، ) الدیني(ھنا تتبلور المشكلة الكبرى بین الطب التقلیدي والطب الصوفي 

، والتي تفترض أن ھناك كان الطب التقلیدي ال یزال یشكك بالقدرات الباراسایكلوجیة

قدرات خاصة تفوق قدراتھم تلك التي یمتلكھا عامة البشر ، فكیف أشخاص ذوي 

سیكون موقفھ من قدرات تنبع من مصدر غیر بشري أصال ، أي خارج حدود 

!الطبیعة كلھا ؟

ان ھذه النقطة بالتحدید ھي أحدى السمات الرئیسیة في فعالیات الدروشة 

ھا بجدیة علمیة إلى ان والتي سوف تضطر العلم الحدیث اذا ما أراد ان یتعامل مع

. یتنازل عن إنكاره للقضایا واألمور فوق المادیة 

مثل ھذه الحقائق إلىان النموذج الطبي الجدید ، واستنادًا : بعبارة أخرى

الملموسة ینبغي أن یأخذ بنظر االعتبار خالل إجراء األبحاث والدراسات 

.  دمھا مشایخ الطریقة والتجارب العلمیة اآلراء والتفسیرات الروحیة التي یق

الطب الجدید ، ینبغي ان یمسك بالتفسیر المادي بید والتفسیر الروحي بالید 

األخرى ، ویحاول اكتشاف العالقات والقوانین التي تربط بین الفیزیقي 

والمیتافیزیقي بطریقة علمیة ، فھذا یساعد على اختصار الطریق على البشریة 

.كمال المادي والروحي في آن واحد لتنتقل وبقفزات نحو الرقي وال
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الفصل الرابع 

..الشفاء الصوفي 

النظریات والتفاسیر
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قبل أن ندخل في عملیة تفسیر ظواھر الشفاء الخارقة في الطریقة 

:الكسنـزانیة نود ان نطرح السؤال اآلتي 

اقعیة ملموسة ، فمن اذا كانت ظواھر الشفاء الخارق في الطریقة حقیقة و

.یستطیع ان یحللھا ویفسرھا ؟ 

:نظریًا ھناك أربع جھات یمكن ان تتبنى ھذا األمر وھي 

.الطب البایلوجي والتفاعلي . 1

.علم الباراسایكلوجیا . 2

.الفكر الدیني التقلیدي . 3

)الكسنزان وتفسیره للشفاء غیر التقلیدي ( علم التصوف . 4

یمكن أن تقدمھ كل جھة للعالم في ھذا الشأن الطبي ولنستعرض معًا ، ما 

:الخطیر
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الطب الحدیث وتفسیره لظواھر الشفاء الخارقة

رأینا في المبحث األول كیف ان الطب الحدیث ینقسم إلى قسمین رئیسین 

.الطب البایلوجي والطب التفاعلي : ھما 

كل ما یمت إلى غیر ورأینا كیف ان الطب البایولوجي یتنكر كل التنكر ل

المادة البحتة بصلة حتى ولو كانت النفس اإلنسانیة ، والتي یتعامل معھا على 

.أساس مادي فیعدھا نوع من أنواع الطاقة المادیة 

وحتى لو فرضنا جدًال أننا أجبرنا علماء ھذا القسم من الطب على اختبار مصداقیة        

شفاء الخارقة ، وبعد ان یتأكدوا          ، فإن احتماالت   من حصولھا بالفعل   حدوث ظواھر ال

:وھيآراءھم قد تنحصر في إطار ثالثة أراء

.ھو المبالغة في اإلنكار والجحود لھا بال تفسیر : األول

ھو االعتراف بھا ، واإلقرار بعدم القدرة على تفسیرھا في الوقت : الثاني

سیر لھا ، الحاضر أسوة بغیرھا من الظواھر التي ال یزال العلم یبحث عن تف

أي . ولكن ھذا التوقف في أمرھا ال یخرجھا عندھم عن حدود الطبیعة المادیة لھا 

.انھا ظاھرة طبیعیة متعالیة یمكن ان تعم اذا تم اكتشاف قوانینھا المادیة 

ان ما یحسبھ العلماء في ھذا القسم تفكیرًا علمیًا صرفًا ال یختلف عن نمط 

الذین ینتھون بتفكیرھم الفلسفي إلى نفس ) ة فلسفة الطبیع( التفكیر لدى دعاة 

النتیجة التي قال بھا أطباء النموذج البایلوجي ، فھم یذھبون إلى انھ من المحال ان 

یعیش االعتقاد بأن للطبیعة قانونًا ، السنن فیھ علل تابعة لمعلوالتھا ، ومسببات «

یقول بھا الدین ناتجة عن أسباب ، جنبا إلى جنب مع االعتقاد بالمعجزات التي
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بعبارة أوفالقانون الطبیعي إنما معناه انتظام نظام دقیق في الطبیعة . الرسمي 

أكثر وضوحًا معناه ان الطبیعة طبیعتھا النظام ، بینما الخوارق والمعجزات 

.) 1(»فمعناھا الفوضى والالنظام 

ھكذا یرى ھؤالء ، وفي معرض تفسیرھم للظواھر الخارقة التي 

أما اذا كان ھناك حقیقة قد حدث في الطبیعة « : طیعون إنكارھا یقولون ال یست

حدث یعده الدین ومن وراءه العقل الجماعي خارقة أو معجزة  فذلك إنما شاھد 

ودلیل یقوم ال على أن الحدث معجزة ، وإنما على عجز اإلدراك عن فھم وتفسیر 

.) 2(»حقیقة ھذا الحدث الطبیعي 

كان لھا الدور األكبر في ترسیم ) الطبیة والفلسفیة ( ة ھذه المعاول العقلی

وبین الصرح ) السماوي ( الھوة الفاصلة بین البناء الالھوتي للدین الرسمي 

القانون « العقلي للدین الطبیعي ، اذ كان ھناك من دین في الكون فھو 

.)3(»الطبیعي 

الطب التقلیدیة ، االعتراف بھا ، واإلقرار بأنھا خارج حدود علوم: الثالث

.وبالتالي یجب ان تبحث في غیر مجاالتھم 

استثنینا الحاالت النادرة التي قد یخرج فیھا بعضھم عن حدود اإلطار واذا 

المعرفي الذي یقید ذھنیتھ العلمیة المقیدة بالمادیة الصرفة ، فإن البقیة الباقیة 

. أكثر مما ذكر ال یمكن ان تعطینا في ھذا المجال

ا القسم الثاني من الطب الحدیث وھو الطب التفاعلي ، والذي یعتبر أحسن حاًال وأم

.84ص –فاق أوسع سلسلة حنو آ–الدين عند الرومان واألغريق واملسيحية –أبكار سقاف -1
.84ص –املصدر نفسه -2
.84ص –املصدر نفسه -3
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من سابقھ من حیث انھ یأخذ بنظر االعتبار القضایا النفسیة والعقلیة وتأثیراتھا على الناحیة 

فأنھ ومع ذلك ) أي تأثیر الالمادي على المادي ( الكیمیائیة والفیزیائیة في جسم اإلنسان 

ًال في مجال تحلیل ظواھر الشفاء الخارقة في الطریقة وتفسیرھا من لیس بأحسن حا

. البایولوجي الطب

ویمكن ان یتبین ذلك بوضوح اذا علمنا ان الفارق بینھ وبین القسم األول ھو 

ان الطب البایولوجي یرى ان المحفز على الشفاء ھو العقاقیر الكیمائیة ، بینما 

على عدم أوتقبل الجسم للعقاقیر الطبیة یرى الطب التفاعلي ان المحفز على

. عقلیة معینة عند الشخص أوتقبلھا ورفض مؤثراتھا الكیمائیة ھو حالة نفسیة 

فال یمكننا ان نتوقع من ھذا العلم تفسیرا للظواھر الشفائیة الخارقةولھذا 

دي الالإرادیة التي تؤیتجاوز مدى التحفیز السایكولوجي للمیكانیزمات البیولوجیة 

.وظائف العالج الذاتي عند صاحب الفعالیة الخارقة

وبالرغم من ان عدد من الدراسات واألبحاث العلمیة اثبتت قصور النموذج 

التفاعلي كما سبق ان اشرنا ، ألن ھناك بعض الظواھر الشفائیة الخارقة كان فیھا 

المرضى غیر مطلعین على انھم یتعرضون لتجربة شفاء خارقة وقد تحسنت 

حالتھم ، كما ان ظواھر الشفاء الخارقة بالنسبة للحیوانات تدل ایضًا على قصور 

.التفاعلي التحلیل

بالرغم من ذلك فأننا نرى ان ھذا التحلیل دار حول حمى التفسیر : نقول
الصوفي لظواھر الشفاء الخارقة ، فواقع الحال ان ھناك محفز قوي یقوم بتحفیز 

الالإرادیة التي تؤدي وظائف العالج الفوري ولیس المیكانیزمات البیولوجیة 
الشفاء الذاتي في حالة حصولھ بسبب أي الذاتي ، ألن الثابت العلمي لحد اآلن ان 
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محفز بایلوجي او سایكلوجي یستغرق وقتًا معینا یطول ویقصر حسب نوع الحالة ، 
یكانیزمات أما ما نشھده ھنا فھو حالة شفاء فوري نتیجة تحفیز غیر اعتیادي للم

فالتحفیز موجود ولكنھ غیر ذاتي ، وھذه ھي النقطة األھم . البیولوجیة الالإرادیة 
التي نود ان نركز علیھا ، اذ انھا تمثل الفارق الحقیقي بین التفسیر التفاعلي 

.لظواھر الشفاء االعتیادي وبین ظواھر الشفاء الخارق
مي الطب عن تفسیر ھذه والنتیجة التي نخلص لھا ، ھو العجز الفعلي لقس

.الظواھر سواء أعترف بھا أم أنكرھا 

علم الباراسایكلوجیا وتفسیره لظواھر الشفاء الخارقة 

ة ھي ظواھر                ي الطریق ة ف شفاء الخارق ى األذھان ان ظواھر ال قد یتبادر إل

ة            م كافی ذا العل ي ھ احثین ف اء والب سیرات التي وضعھا العلم باراسیكلوجیة ، وان التف

.نا التفسیرات العلمیة لھذه الحاالت ، أو الحد األدنى على األقل من تلك التفسیراتلتعطی

ولكن البحث المعمق یكشف وبال ادنى شك ان ھذه الظواھر الشفائیة 
الصوفیة بعیدة البعد كلھ عن ھذا العلم وكل ما یمت لھ بصلة ، وذلك ألن جمیع 

نفسھا التي ینطلق منھا نموذج تفسیرات ھذا العالم تنطلق من األرضیة الفكریة 
الطب التفاعلي ، إال ان الفارق الرئیس بینھما ، أن الطب التفاعلي یتعامل مع 
أمراض وظواھر طبیعیة ، بینما یحاول الباراسایكلوجیین البحث والتعامل مع 
ظواھر خارقة للطبیعة أو تبدو خارقة على حد تعبیر الباراسایكلوجي وعالم 

.) 1()جون بالمر(النفس 

ومعنى ذلك ان عنصر القدرات الذاتیة ھو الطاغي على جمیع التفاسیر 

1-palmer 1986:33.
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الباراسایكلوجیة ، ألنھم یرجعون كل شيء إلى قدرات ومواھب ذاتیة ولیست 

، وھذا بالطبع یتناقض تمامًا مع خوارق الطرق الكسنـزانیة التي ثبت خارجیة

ل على قدرات خارجیة عقًال وتجربة انھا ال تعتمد على قدرات ذاتیة ابدًا ب

، وقد سبق اإلشارة إلى مسألة مقدرة المریدین على تأدیة فعالیاتھم ) میتافیزیقة ( 

.حتى في حالة غیاب الشیخ الحسي عنھم ، بل وحتى في حال نومھ 

لباراسایكلوجیا وابتداًء من تعریفھ اللغوي والذي یعني ما یجاور علم فعلم ا

من ظواھر نفسیة خارقة وغریبة ، ألن مصطلح النفس ، أو ما وراء علم النفس

( الباراسایكلوجي یتكون من مقطعین ھما  أو بجانب ،وتعني بقرب) البارا : 

أو من مختلف تعاریفھ االصطالحیة ، وكذلك ) 1(وتعني علم النفس ) سایكلوجیا(و

س قام بھا العلماء والباحثین ال یخرج البتة عن حدود النفالتيفي جمیع األبحاث 

.البشریة وقدراتھا غیر االعتیادیة

لیس ھذا فقط ، بل ان العلماء سواء الباراسایكلوجیین منھم أو المشككین ، 

أي ان الموقف . یندفعون نحو رفض النظرات المیتافیزیقیة للظواھر الخارقة 

السائد ھو رفض شامل لكل تفسیر میتافیزیقي یحید عن فكرة كون اإلنسان ھو 

.ھرة  الخارقة منبع ومصب الظا

والسبب الذي یقدمھ العلماء في محاولتھم تفنید االعتقادات المیتافیزیقة بشكل 

، ھو ان الكثیر من األفكار التي كانت سائدة بین الناس قد برھن العلم على عام

أنھا غیر صحیحة ، كما في مسألة مركزیة األرض للكون ودوران الشمس 

السابق ألفكار میتافیزیقیة ، وكذلك مثًال مسألة والكواكب حولھا كما كان سائدًا في

.33ص –الباراسايكلوجيا ظواهر وتفسريات –سامي امحد املوصلي -1



-56-

الخفاش الذي كان یظن انھ یستخدم أسالیب خارقة في تحسسھ لطریقھ ، قبل ان 

یثبت العلم بأنھ یرسل نبضات صوتیة قصیرة عالیة التردد تصطدم باألجسام 

األخرى القریبة منھ لتنعكس الیھ فیستلمھا كالرادار، ویستطیع ان یتحرك بكل 

.ارة متفادیا االصطدام باألشیاء مھ

اء            ل العلم ة سواء من قب ار المیتافیزیق رة المنكرة لألفك ذه النظ ى ھ رد عل وی

:ذوي التوجھات المادیة او من قبل علماء النفس والباراسایكلوجیین من وجھین 

إن األفكار والمفاھیم الموروثة القدیمة التي نجح العلم في كشف : الوجھ األول

. فوق طبیعیة(ال ) طبیعیة (ر منھا ، ھي في حقیقتھا ظواھر خطأ الكثی وھذا ) 

یشكل فارق كبیر في المسألة ، فاذا كانت الظاھرة طبیعیة ال یستطیع احد ان 

یزعم التفسیر المیتافیزیقي لحدوثھا ، وأما الظواھر فوق الطبیعیة ، فھي أصال 

.ان یكون میتافیزیقي خارقة لقانون طبیعي وبالتالي فتفسیرھا منطقیًا ال بد 

قد نبذ ) الطبیعي او الباراسایكلوجي( إن كان العلم الحالي : الوجھ الثاني 

التفسیرات المیتافیزیقیة للظواھر الخارقة ، فأنھ لم ینجح في اإلتیان ببدیل مقبول 

من الناحیة العلمیة او العقلیة ، وھذا یستدعي ضرورة القول بأن نجاح العلم في 

اعت طویًال بین الناس بخصوص ما تعرف الیوم بالظواھر كشف أخطاء ش

الطبیعیة ، ال یبرر الدعوى بإنكار التفسیرات المیتافیزیقیة لظواھر فوق طبیعة 

.أصًال 

ا بتغیرات في     ) أنسنة  ( إن نزعة   : بعبارة أخرى  ة وربطھ جمیع الظواھر الخارق

.الكثیرون وعي اإلنسان نزعة لیست بالعلمیة التي یعتقدھا

وما دامت ھذه النزعة موجودة عند العلماء الذین یبحثون في الظواھر 
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الباراسایكلوجیة ، فھذا یجعلھم غیر مؤھلین لتفسیر الظواھر الخارقة الموجودة في 

الطریقة الكسنـزانیة ، ألن االختبارات التي أجریت على ھذه الظواھر ، تؤكد خطأ 

القدرات (وحاالت الوعي اإلنساني جمیع النظریات التي تربط بین ھذه الظواھر 

) .لإلنسانالذاتیة

ویمكن ان یتبین خطأ النظریات الباراسایكلوجیة في تفسیر الخوارق في 

: الطریقة الكسنـزانیة من خالل األمثلة اآلتیة 

نظریة السیطرة على األلم : المثال األول 
ى األلم في بعض   نموذجًا لتفسیر قابلیة السیطرة عل) جیمس ھنري(قدم الطبیب   

ذھب        )1()الغشیة  ( ظواھر   بعض األذى المتعمد ، حیث ی ا الجسم ل التي یتعرض فیھ

ادة في مستویات دوران               م ھو حدوث زی ى األل سیطرة عل ى ان سبب ال بافتراضھ إل

. إلى مستویات یمكن ان تؤدي إلى حاالت فقدان اإلحساس باأللم  )2()االندروفینات  ( 

لدكتور ھنري یقف وراء ارتفاع نسبة االندروفین ھو اإلیحاء   والعامل الذي یفترضھ ا   

.) 3(والتوقع 
المتأمل في ھذا التفسیر یجد ان نقصًا كبیرًا قد وقع فیھ الدكتور ھنري إن 

، وھذا ) تشاندرا شیكار(وغیره من القائلین بھذه النظریة كالطبیب النفسي الھندي 
ارق المصاحبة لعملیة الضرب في النقص یتمثل في اإلھمال المتعمد لبقیة الخو

الطریقة الكسنـزانیة وھي المناعة ضد النزیف والمناعة ضد االلتھاب والشفاء 

www.bintnet.com–حالة بديلة من التركيز الداخلي على عدد حمدود من املثريات : الغشية -1

هو االسم الذي يطلق على أي جمموعة من مركبات كيمياوية تتكون طبيعياً يف الدماغ وذات ميزة خمففة لـألمل          : اندروفني   -2
.كاألفيونات 

3-Henry، J، L، (1982)، Possible Involement of Endorphins in Altered States of Consciousness،

Ethos، 10(4)، 394 – 480.
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الخارق الفوري للجروح وإیقاف اآلثار المترتبة على التسمم كما ان االندروفین 
ال یمنع االحتراق نتیجة النار أو نتیجة التعرض للصعقات الكھربائیة وغیرھا من 

.مریدي الكسنزان ممارسات 

سیر بعض الظواھر       ھ غیر    فإذا كان ھذا التفسیر یصلح لتف الباراسایكلوجیة  فإن

سیر الكرامات       ى اإلطالق لتف ا    ) الخوارق  ( صالح عل ة الكسنـزانیة ألنھ ي الطریق ف

.واحد تكون دائمًا مركبة من عدة خوارق في آن

نظریة الغشیة : المثال الثاني 
ة عند مفسري الظواھر الباراسایكلوجیة ھي النزعة النزعات الطاغیمن 

سببھا ) 1() حالة غشیة(التي تفسر حاالت الشفاء الخارقة على انھا نتیجة لـ

.اشتراك المریدین في حلقات الذكر التي تسبق ممارسة فعالیات الضرب 

النظریة یسھل دحضھا بسھولة ألن المریدین یستطیعون ان یمارسوا وھذه 

شعیرة من شعائر الذكر ، وھذه أوات بدون ممارسة أي طقس ھذه الفعالی

حتى في السیارة ، ومن أوالشارع أو) 2(الممارسة یمكن ان تكون في التكیة

ناحیة ثانیة یمكن اختبار حالة الوعي لدى المریدین بسھولھ من خالل محاورتھ 

.في أي موضوع قبل وأثناء وبعد تأدیة الفعالیة 

ان حالة الوعي الطبیعیة إلى حالة وعي مغایرة ھي فلیست الغشیة وفقد

المسیطرة على حاالت الشفاء الخارقة في الطریقة الكسنزانیة ، وھذا یسقط زعم 

وهي حالة يتركز فيها انتباهك على أفكارك ومشاعرك الداخلية بدال من تركزه على العامل املباشر احمليط بك مثلما                  : الغشية   -1
www.rwabi.net–حيدث يف أحالم اليقضة 

الصوفية والرياضات الروحية برئاسة شـيخ  الشعائرمن أجل التعبد ، وممارسة    هي بناء خاص بالصوفية ، ينـزلوا     : التكية  -2
.138ص –املساجد التارخيية الكربى –يوسف فرحات . د -املريدين يرعى شؤون 
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آخر من المزاعم التي تعزوا ھذه الظواھر إلى قدرات ذاتیة خاصة بالمریدین ، 

ل بل تثبت العكس وھو ان ھناك قدرة میتافیزیقیة تستطیع ان تسیطر على الفع

. أدنى مساس ) المرید(الخارق دون ان یمس وعي المفعول فیھ 

نظریات المناعة ضد النار: المثال الثالث 
ى الفحم        سیر عل طرحت نظریات عدیدة حول مقاومة النار خصوصًا ظواھر ال

الساخن ، وسبب تصاعد االھتمام بھذه الظاھرة ھو انتشار ممارستھا في أمریكا على      

شارك    ید عدد من منظمي ال     شاء ان ی حفالت الجماعیة للسیر على الفحم ، یمكن لمن ی

. فیھ مقابل مبلغ مالي معین

:وأھم النظریات التي وضعت لتفسیر ھذه الظاھرة 

.  نظریة وضع المرھم العازل على األقدام قبل السیر على الفحم -

.نظریة التعرق الذي یسبب طبقة عازلة تحمي قدم السائر على الفحم -

.الوزن القلیل للجسم الذي ال یسبب ضغطًا كبیرًا على الفحم نظریة-

نظریة التعود من الصغر على السیر حفاة األقدام األمر الذي یجعل الجلد -

.قاس 

.نظریة ان الفحم الساخن ال یخزن حرارة كبیرة وتوصیلھ ضعیف -

.خاصة نظریة تكون بالزما بایلوجیة تحمي من الحرق نتیجة حالة وعي -

.حالة الوعي المغایر أونظریة الغشیة -

.نظریة اعتقاد الشخص بنجاح عملیة السیر على الفحم حالھ حال غیره -

ونظریات أخرى یطول بنا المقام اذا تعرضنا لھا بالذكر أو الشرح  وجمیع 

ھذه النظریات أو الفرضیات التي تحاول تفسیر المناعة ضد النار، وبالذات فعالیة 
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یر على الفحم الساخن ، ال یوضح مدى الصعوبة التي یواجھھا العلماء في الس

تفسیر ھذه الظواھر فحسب ، ولكن یوضح مدى إصرارھم على وضع تفسیر

. بأي ثمن ) طبیعي(

وال یھمنا ھنا من أمر نقض ھذه النظریات التي تكفل بھ بعضھم على البعض 

لیات النار في الطریقة الكسنـزانیة اآلخر ، بقدر ما یھمنا ان نشیر إلى ان فعا

تختلف تمامًا فھي تتضمن نماذج سبق اإلشارة لھا من تعریض الوجھ والفم 

واللسان واألیدي وأجزاء أخرى من الجسم ، ولیس ھذا فحسب بل في بعض 

.الحاالت یقوم المرید بتعریض مالبسھ لھذه الفعالیة فال تحترق 

أي نظریة أو تفسیر علمي ولو تعرضنا ألمثلة أخرى لما وجدنا 

أو بارسایكلوجي یمكن ان ینطبق أو یفسر أي ظاھرة من ظواھر الشفاء الخارق 

وبكل بساطة یعود إلى ان -في نظرنا -في الطریقة الكسنـزانیة ألن الخلل 

األرضیة التي ینطلق منھا الباراسایكلوجیون في الفھم والتفسیر تختلف تمام 

ینطلق منھا الصوفیة في الطریقة الكسنـزانیة والتي االختالف عن األرضیة التي

.سنبینھا بالتفصیل الحقًا 

وإذا كان اقرب العلوم غیر الدینیة للظواھر الخارقة ھو علم الباراسایكلوجیا 

قد ظھر عجزه عن تفسیر أي ظاھرة من الظواھر الخارقة في الطریقة 

على -ة والنفسیة قد أغلق الكسنـزانیة ، فإن باب البحث في مجال العلوم المادی

ولھذا نتوجھ إلى الباب الثاني صاحب العالقة بھذه األمور وھو -األقل لحد اآلن 

.الجانب الدیني لنرى ما یمكن ان یقدمھ لھذه الظواھر 
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وتفسیره للخوارق الدینیةاإلسالميالفكر 

یمان من حیث المبدأ ، ال یختلف اثنان في الدین اإلسالمي حول مسألة اإل

اذا ظھرت على أیدي الرسل واألنبیاء ) معجزات(بخوارق العادات ، وھي تسمى 

. اذا ظھرت على أیدي األولیاء ) كرامات(وتسمى ) علیھم السالم(

القول بأن جمیع العلماء في الدین اإلسالمي یمكنھم ان یسوقوا ویمكن 

ألسباب )المعجزات والكرامات ( األدلة على صحة حصول الخوارق الدینیة 

عقائدیة بحتھ ، ویمكنھم أیضًا ان یبینوا الفوارق بین نوعي ھذه الخوارق ، 

وكذلك الفوارق بینھا وبین السحر وغیرھا من الظواھر الباراسایكلوجیة 

وكذلك بینھا وبین األلعاب السحریة ، وغیر ذلك من المباحث في ھذا الشأن 

ھذه الخوارق یقفون صامتین إال إنھم في مجال تفسیر الكیفیة التي تحصل بھا 

وھي ) ان ھذه الخوارق تحصل بقدرة كن فیكون ( إال من عبارة واحدة وھي 

لشيٍء إِذَا أَردناه أَن نقُولَ إِنما قَولُنا[: إشارة إلى قولھ تعالى في القرآن الكریم 

.)1(]لَه كُن فَيكُونُ

عند علماء الدین اإلسالمي فال یوجد تفسیر لخوارق العادات ولھذا 

ألنھم یعتمدون في فھمھم للدین على العقل ، وھذا العقل اذا كان یمكن ان یحكم 

ان یتجاوز بمصداقیة حدوث الخوارق أو حتى ضرورتھا الدینیة فأنھ ال یستطیع

حدود ظاھر الفعل إلى ماھیتھ ، ولما كانت النصوص الشرعیة غیر مصرحة 

. 40: النحل -1



-62-

الكیفیة التي تحدث بھا تلك العلماء تقف عاجزة عن تفسیربتلك الماھیة فأن عقول 

ربھ ان یكشف لھ عنھا وان uالخوارق ، تلك الكیفیة التي دعا نبي اهللا إبراھیم 

رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى [:یریھ حقیقتھا وذلك حین قال 

لْبِي قَالَ فَخذْ أَربعةً من الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن ولَكن لِّيطْمئن قَ

يمكح زِيزع أَنَّ اللّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعاد ًءا ثُمز1(]ج(.

.260: البقرة -1
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ديالكسنـزان وتفسیرُه للشفاء غیر التقلی

ان التفسیر الذي تقدمھ الطریقة الكسنزانیة لكشف حقائق الطب الصوفي ھو 

. نظري أوفلسفي أوتفسیر روحي ، أي لیس مادي 

والتفسیر الروحي ھو التفسیر المأخوذ من نوع معین أو نمط خاص من 

قلیة المعرفة ، ال یشبھ بقیة األنماط الفكریة المعتمدة في العلوم المادیة أو العلوم الع

وفیما یلي اھم النواحي التي یمكن على أساسھا فھم الكیفیة . ذات الطابع النظري 

:التي تحدث بھا ظواھر الطب الصوفي الخارق 

في المنظور الصوفي) الخارقة(المعرفة والقدرة 

) : قدس اهللا سره ( یقول حضرة السید الشیخ محمد الكسنـزان 

، أي العلم الذي یبحث عن »نھ وتعالى ھو علم معرفة اهللا سبحا: التصوف «

الوصول إلى الحقیقة المطلقة التي لیس ورائھا حقیقة ، وللوصول إلى ھذه المعرفة 

ینبغي أوًال معرفة النفس اإلنسانیة ، ألن احد القواعد الثابتة عند الصوفیة ھو الحدیث 

تالزم معرفي من ، وھذا یعني وجود ) 1(]من عرف نفسه فقد عرف ربه[المشھور 

وھذا التالزم أشار ) النفس ( والحقیقة المقیدة ) اهللا ( نوع خاص بین الحقیقة المطلقة 

إلیھ الصوفیة كثیرًا في مؤلفاتھم حین تحدثوا عن عملیة الخلق األولى وكیف ان اهللا 

ة إِني خالق وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَ[بأن نفخ فیھ من روحھ uسبحانھ وتعالى أكرم آدم 

.50ص5ج -شرح اجلامع الصغري فيض القدير -عبد الرؤوف املناوي -1
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وننسإٍ ممح نالٍ ملْصن صا مرشواْ. بي فَقَعوحن رم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا سلَهيناجِد1(]س( ،

فكان اإلنسان بتلك النفخة ممیزا عن غیره من الكائنات ، وكانت وسیلتھ للمعرفة

. اإللھیة 

، ) معلوماتیة(لیست مجرد معرفة علمیة بحتة ان المعرفة المشار إلیھا

بمعنى انھا لیست مجرد الوصول إلى معلومات معینة ، فمصطلح المعرفة عند 

الصوفیة ذو أفق صفاتي ، فلن تعرف صفة السمع اإللھي ما لم تتحقق بشيء من 

صفة السمع اإللھي المطلق عن الحدود والقیود ، وما لم یخرق أمام سمعك 

فتسمع ما ال یسمعھ غیرك على بعد المسافة ال تسمى ) ن والمكانالزما(حواجز 

عارفا باهللا من حیث صفة السمع ، وكذلك البصر ، والكالم ، والقدرة وبقیة 

ویستشھد الصوفیة على ذلك بالحدیث القدسي الذي یقول فیھ الحق . الصفات 

ى مما افْترضت علَيه ، وما يزالُ عبدى وما تقَرب إِلَى عبدى بِشىٍء أَحب إِلَ[: تعالى 

 رصبى يالَّذ هرصبو ، بِه عمسى يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح ، هبى أُحتلِ حافوبِالن إِلَى بقَرتي

الَّت لَهرِجا وبِه طُشبى يالَّت هديو ، اذَنِى بِهعتنِ اسلَئو ، هنيطأَلَنِى ُألعإِنْ سا، وى بِهشمى ي

هيذَن2(]ُألع (.

ن  زه    وم اهللا ال یعج در ب ن یق يء ، وم ھ ش ى عن ال یخف اهللا ف ر ب ینظ

سنـزان       د الك شیخ محم سید ال ضرة ال ول ح يء ، یق ره  ( ش دس اهللا س ) ق

الى سھ       « ة اهللا سبحانھ وتع د معرف م بع سور ألن من یعرف الخالق     كل عل ل ومی

.»ال یخفى علیھ معرفة المخلوق 

.29–28: احلجر -1
.6502، كتاب التهجد ، باب صالة النوافل مجاعة ، رقم عن أَبِى هريرةَأخرجه البخاري ،-2
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والفكرة ببساطة ھي ان الخالق سبحانھ وتعالى ال یخفى علیھ شيء من خلقھ 

وھو قادر على فعل أي شيء في مخلوقاتھ ، وكما خلق القوانین الطبیعیة وحدد 

اآلخر قدرات كل مخلوق بحدود معینة ، فجعل كل مخلوق متمیز عن المخلوق

بصفات وخصائص معینة ، فھو سبحانھ وتعالى قادر على خرق تلك القوانین 

.وإظھار بعض القدرات فوق القوانین الطبیعیة على ید من یشاء من خلقھ 

ھو صفة العبد الذي یصل إلى مرتبة المعرفة ) الفناء في اهللا(ان مصطلح 

المطلقة یتمكن وقتھا من والقدرة باهللا تعالى ، فمن یفنى في صفات اهللا تعالى 

ھذه القدرة . اإلطالع والفعل بالقدرة اإللھیة ولیس بالقدرات البشرة المحدودة 

القوة (بـ ) قدس اهللا سره(الخارقة یسمیھا حضرة السید الشیخ محمد الكسنـزان 

، ومن منطوق العبارة فإن ھذه القوة غیر مادیة ، ولذلك ، ال یبدو من ) الروحیة

تحقق منھا بالوسائل العلمیة المتوفرة ، فإن المنھج العلمي المحدد السھولة ال

) .الروحي(باألبعاد الحسیة للقیاس ال ینسجم مع حقائق البُعد الصوفي 

وما یھمنا ھنا ھو ، معرفة سر الشفاء في الظواھر الخارقة في الطریقة ، 

. اء كل ذلك ھو الذي یقف ور) القوة الروحیة ( ویبدو ان ما یصطلح علیھ بـ 

ذات ) طاقة ( اذ ان ما یتحكم بالمادة من الناحیة الفعلیة ھي ما تختزنھ من قوة 

خصائص وصفات معینة ، وما دام ھناك مصدر یمد األشیاء بطاقات فائقة فإن 

القدرات الخارقة ال بد ان تظھر على تلك األشیاء المادیة ، فعلى سبیل المثال ان 

أسبوع  لكي یشفى ویلتئم في حالة االعتماد على الجرح الذي یستغرق أكثر من

ال یستغرق سوى ثواني معدودة في حالة القوة القوة االعتیادیة للجسم ھو نفسھ

الروحیة الفائقة ، وال یتوقف دور القوة الروحیة على التدخل في عامل الزمن 



-66-

، وكذلك فقط ، بل في العوامل البایلوجیة اذ یمنع االلتھابات والعوارض الجانبیة

.وغیرھا في العوامل العصبیة والنفسیة

ضح دور   ي یت ة  ( ولك وة الروحی ف     ) الق صوفي  وكی ب ال ي الط ي ف الفعل

صائص         م الخ ى اھ تستطیع تفسیر ظواھر الشفاء الخارق في الطریقة ، نعرض إل

اء حول         ساؤالت العلم التي تتمیز بھا ھذه القوة والتي یمكن ان تجیب على جمیع ت

. من الطب ھذا النوع 

خصائص القوة الروحیة وصفاتھا

: قدس اهللا سره ( یرى حضرة الشیخ محمد الكسنزان  ان حالة الشفاء ) 

الفوري الخارق تحصل للمرید عندما یقوم بممارسة فعالیات الدروشة ، وذلك 

من شیخ ) فوق طبیعیة أو ذات ُبعد آخر ( نتیجة النتقال قوة روحیة خاصة 

. لحظة قیامھ بالفعالیات أو عندما یرى الشیخ ضرورة لذلك الطریقة إلى المرید

:وأھم ھذه الخصائص لھذه القوة 

، أي ال یمكن تّلمس حقیقتھا بالحواس ) طاقة ال مادیة( إنھا قوة روحیة . 1

أو األجھزة المختبریة ، بخالف أثارھا الشفائیة الخارقة على الجسد التي یمكن 

. قاومتھا الخارقة متابعة التئامھا الخارق أو م

ھذه القوة الروحیة واحدة في ذاتھا متعددة في خصائصھا الشفائیة ، . 2

أي أن جمیع أنواع الفعالیات تعالجھا قوة روحیة واحدة ، أو الطاقة الشفائیة 

. الخاصة نفسھا 

انھا قوة روحیة خارجیة ولیست ذاتیة ، بمعنى إنھا تأتي للمرید من . 3

. رھا الخارق فیھ خارج جسمھ لتؤدي أث
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، فھي % 100القوة مسیطر علیھا من قبل شیخ الطریقة الحاضر بنسبة ھذه . 4
لیست كالعقاقیر الطبیة التي یمكن ان تضر اذا زادت عن الحد أو ال تنفع اذا كانت قلیلة 
أو لھا أعراض جانبیة  فھي قوة كاملة متكاملة تؤدي دورھا الشفائي الخارق دون 

.ض أعراأونقصان أوزیادة 

تتحقق السیطرة المطلقة على ھذه القوة من قبل شیخ الطریقة الحاضر . 5

قبل إیصالھا إلى المرید وبعد وصولھا لھ ، وذلك ألنھا ال تنفصل عن شیخ 

، واألمر أشبھ بالضوء الذي یسقط على جدار ، الطریقة بل تبقى متصلة بھ

عن مصدر الضوء ، ألن فالنقطة الضوئیة الظاھرة على الجدار غیر منفصلة 

األشعة الضوئیة تمتد من ذلك المصدر باستمرار وھكذا القوة الروحیة بین شیخ 

.الطریقة والمرید 

وبما إنھا قوة غیر مادیة فعاملي الزمان والمكان ال یؤثران فیھا من قریب . 6

.أي ان انتقالھا ال یحتاج إلى وقت وال یؤثر فیھ بعد المسافات . بعید أو

ذلك ال یؤثر في ھذه القوة كون الشیخ مستیقظًا أو نائمًا  ألنھا غیر وك. 7

ذلك إن الشیخ اذا كان ومعنى . محكومة بعوامل طبیعیة بل بعوامل فوقیة متعالیة 

فإنھ من الناحیة الروحیة ال ینام ، وذلك ألن ) من الناحیة الجسمیة طبعًا ( نائمًا 

ال تأخذه سنة وال نوم ، والحق تعالى ،الطاھرة فانیة في نور اهللا تعالى روحھ 

.إن الجانب الروحي المتعالي دائم الحضور في كل مكان وزمان فبالتالي و

عن مشایخ الطریقة ) تعدد اآللھة ( وھذه النقطة بالتحدید تنفي تھمة الشرك 

ان القوة هللا وحده ، : التي قد یحاول البعض ان یصبغھم بلونھا ، ألنھم یقولون 

روحیًا ولیس مادیًا ) األنبیاء واألولیاء ( ھ یصل من یشاء من عباده وھو سبحان
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وما یفعلھ العبد كلھ بحول اهللا ورضاه وقوتھ ، ولیس أدل على بیان ھذه ) حسیًا(

فمن الناحیة )1(]وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللّه رمى [: الصلة من قولھ تعالى 

ومن الناحیة الروحیة ) الولي أوالنبي ( ارق للعبد الحسیة الجسمیة الفعل الخ

.الفعل هللا سبحانھ وتعالى

ان الخصائص والصفات التي تتضمنھا القوة الروحیة من شأنھا ان تعطي 

تفسیرًا شامًال ألي سؤال عن الطب والشفاء الصوفي ، كما ان من شأنھا ان تبطل 

.نسجم معھا یأوفكري ال ینطبق أوفلسفي أوأي افتراض علمي 

ماھیة القوة الروحیة 

التي ) القوة الروحیة(ذكرنا عددًا من الخصائص والصفات التي تتمیز بھا 

یعدھا شیخ الطریقة السبب الحقیقي وراء جمیع الخوارق التي تظھر في الطریقة 

ولكن ما ھي طبیعة ھذه القوة وما ھي حقیقتھا ؟ . بما فیھا ظواھر الشفاء الخارق 

حتى العلم الحدیث لم یستطیع ان یصل إلى ماھیة الطاقة أو حقیقتھا بدایة ، 

الذاتیة ، ومعظم ما وصلت إلیھ العلوم المادیة بني على نظریات وفرضیات 

ال یزال عدد كبیر منھا غیر ثابت من الناحیة العملیة ، فمن رأى ماھیة الطاقة 

أو الكھرباء أو الجاذبیة أو غیرھا ؟

لذري یفترض ان أصل األشیاء یرجع إلى ذرات تتكون من النظام اكان واذا

شحنات سالبة وموجبة ومعتدلة ، فإن االكتشافات العلمیة المتأخرة أثبتت ان ذلك غیر 

صحیح، وان ھناك جسیمات اصغر من الذرة بكثیر، ال یمكن ان تنطبق علیھا أي 

. 17: األنفال -1
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ھر المنتظمة اذا قانون فیزیائي، ووقع العلم في إشكالیة كیف تحدث الظواأونظریة 

، حتى نمط معینأوغیر ثابت على حالة أوكان البناء الجوھري للمادة غیر مستقر 

حاولت ان تربط بین ) األوتار الفائقة(تبلورت في العقد األخیر نظریة سمیت بنظریة 

.)1(التموج جوھر المادة وسكون ظاھرھا عن طریقتغیرات

ألوتار وھل رأوھا بأجھزتھم أو رأوا ولو سألنا علماء الفیزیاء ، عن ھذه ا

تموجاتھا الفائقة لكانت اإلجابة بالنفي ، وما حصل انھم افترضوھا لترفع لھم 

.جوھرھا الذاتي وبین ما یحصل بالفعل أوتناقض بین طبیعة المادة 

كانت المادة الملموسة المدركة بالحواس ال یمكن تحدید ماھیتھا، فكیف فإذا 

ال مادیة ، ) مشایخ الطریقة(یقول عنھا المختصین بھا یكون الحال مع قوة 

!!؟) روحیة(ویصفوھا بأنھا 

ال شك ان السؤال عن ذلك ، والبحث فیھ یعد من الناحیة العقلیة ضربًا من 

یؤكد أن ھذه ) قدس اهللا سره(العبث ، ومع ھذا فحضرة الشیخ محمد الكسنزان 

الوصول إلیھا والتعرف على المطلوبة بماھیة القوة الروحیة یمكن المعرفة

األجھزة العلمیة ، أوالحواس أوحقیقتھا ، ولكن روحیًا ولیس عن طریق العقل 

بل من خالل سلوك نھج الطریقة الذي یستطیع ان ینقل السالك من المعرفة 

، وھي معرفة ) المعرفة الكشفیة(الحسیة إلى نوع آخر من المعرفة تسمى 

یفیضھ العالم الروحي لروح أوما یكشفھ علىبل ال تعتمد على معطیات المادة 

المكاشف من معارف ومعلومات ، حیث یجد العارف في ذاتھ حقائقھا ، 

وال یستطیع ان یعبر عنھا بشيء من اللغة التقلیدیة ، ألن معطیاتھا من عالم آخر 

. 1997سنة -األوتار الفائقة نظرية كل شيء -جوليان براون –بول ديفيس : أنظر -1
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.مغایر تمامًا لمعطیات عالمنا المادي ھذا 

حول ماھیة ) سره قدس اهللا( د الكسنزان إذًا ، ما یخبرنا بھ حضرة الشیخ محم

:القوة الروحیة شیئان 

ال یمكن قیاس الالمادي على المادي ، أي ال یمكن معرفة القضایا . 1

.الروحیة بالطرق التقلیدیة 

لیس من المحال معرفة الحقیقة الذاتیة للقوة الروحیة ، ولكن ھذه المعرفة . 2

.الطریقة المتخصص في ھذا المجال تكون فردیة ، ویشترط فیھا سلوك منھج

مصدر القوة الروحیة

اص  شكل خ سنـزانیة ب ة الك ام والطریق شكل ع المي ب صوف اإلس ق الت ینطل

من نظرة خاصة للكون     ) معجزات أو كرامات  (في تعاملھ مع قضیة الخوارق        

یس        ذي ل المطلق ال ي ب ة تنتھ والم ال مادی ن ع ا م ا ورائھم اة وم سان والحی واإلن

.عد ده ببع

ھذه النظرة تختلف بطبیعة الحال عن النظریات السائدة في العلوم والفلسفات 

المادیة كلھا ، ألنھا ال تتوقف عند حدود المادة فقط ، بل تتجاوزھا لتتعامل مع ُبعد 

..آخر یعتبره الصوفیة كخیط متصل في نسیج الوجود المادي كلھ 

وھو وافد لعالمنا من -از التعبیر اذا ج-ذلك البعد یمثل وعیًا مفارقًا للمادة 

عالم آخر ، أي ھو وعي مجرد متعالي كشكل من أشكال الطاقة یمكنھ المرور 

..عبر ثقب اسود لیتواصل بواسطتھ المادي والالمادي 

ولیست القوة الروحیة اال نمط من أنماط ھذا التواصل ، ولكنھا تتمیز بصفة 
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.ة الفائقیة على أمثالھا في الظواھر الطبیع

فالقوة الروحیة عند شیخ الطریقة الحاضر تعود إلى ُبعد آخر في الوجود 

أو عالم آخر أوسع من ھذا العالم المادي المحسوس لدرجة ان الكون كلھ یسبح في 

..فضاء ذلك العالم كالذرة أو اصغر 

ھ           ل ویتخلل ھ ، ب یمن علی ادي ویھ الم الم یط بالع ذي یح ع ال الم الواس إن الع

د الكسنزان        ھو عالم رو   ره  (حي یسمیھ حضرة الشیخ محم دس اهللا س ة  ) : ق الحقیق

ة  ة المحمدی ن ذات      النورانی وده م ستمد وج ق ی ور مطل ي ن ة ھ ك الحقیق و تل

ودات    والم والموج وده الع د بوج الى ویم بحانھ وتع یط  . اهللا س و الوس أي ھ

.)1()المادة(والحادث )اهللا ( النوراني بین القدیم 

:القول ان مراتب الوجود من حیث الترتیب النظري ثالثة  وعلى ھذا یمكن

.اهللا سبحانھ وتعالى : األولى

.)واسطة القوة الروحیة ( النور المحمدي : الثانیة

. ةالعوالم المخلوق: الثالثة

الق          ین الخ ربط ب ي ت ة الت طة الروحی ة ان الواس ي الطریق ا ف سب رأین وح

ول   والمخلوق ھو النور المحمدي ، وا     لمقصود بھ  الجانب الروحي لحضرة الرس

اء           rاألعظم محمد    ره من األنبی یس كغی صوفیة ل د اإلسالمیة وال ، ألنھ في العقائ

وھر    ذاتي  (والمرسلین من حیث الج ث المظھر      ) التكوین ال ذلك من حی ان ك وإن ك

: أنظر -1
.20-11ص –ية الكسنـزانريقة العلية القادرية كتاب الط–الكسنـزانالشيخ حممد -
،املطبعـة امليمنيـة    –شرح الشيخ عبد الرزاق القاشاين على فـصوص احلكـم للـشيخ حمـي الـدين ابـن عـريب                      -

.267–266ص -هـ 1321مصر  
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سماني(  اس آلدم ) التكوین الج ل الن د ، فك راب ، إال الرسول محم ، rوآدم من ت

قَد جاءكُم مـن اللّـه نـور    [:ه اهللا تعالى من نوره الكریم ، فقال واصفًا ذلك     أظھر

بِنيم ابتك1(]و(.

، ناحیة الروحیة نور خالد غیر منتھ من الrاألعظم فحضرة الرسول

حاضر بین الناس في كل زمان ومكان من خالل األنبیاء والمرسلین قبل ظھوره 

.القرآن الكریم ومشایخ الطریقة بعد انتقالھ إلى العالم اآلخر الحسي ومن خالل 

لقد أرسل اهللا سبحانھ وتعالى األنبیاء والمرسلین لیرشدوا الناس إلى الطریق 

الذي بواسطتھ تنفتح بصائرھم على الجانب اآلخر من الحیاة وھو الجانب 

دي من القوة الروحي ، فكان من الطبیعي ان یمد رسلھ وأنبیائھ بشيء غیر تقلی

الروحیة لیرى الناس ان وراء معرفتھم معرفة أخرى ، ووراء مادیتھم أبعاد 

أوسع ال یستطیعون التحقق بھا أو منھا إال بواسطة سلوك الطریق الخاص 

.الموصل لھا 

ھنا ومن مرتبة الوسطیة بین الخالق والمخلوق ، من مرتبة نورانیة علیا ، 

من مرتبة بین الموحي والموحى الیھ ، تعالى ، من مرتبة الوصف القائم بنور اهللا

من مرتبة الرسالة بین المرِسل والمرَسل إلیھ ، ومن مرتبة الحكمة ، تنزلت قوة 

روحیة فوق القوة الطبیعیة المعروف في الوسط المادي لتنبھ على ان ھناك وراء 

تھ العالم المادي المحسوس عالما آخر ، ینبغي لإلنسان ان یتلمس سبل معرف

.  والبحث فیھ ، فظھرت تلك القوة بھیئة المعجزات لألنبیاء والكرامات لألولیاء 

.15: املائدة -1
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ور المحمدي          ة الكسنزانیة ھو الن اذًا المصدر الحقیقي للقوة الروحیة في الطریق

ات  وھو امتداد لصفة النور اإللھي ، ومن خالل ھذا النور تتنزل كل    القدرات والطاق

ات واإلمكا ارف واإللھام اوالمع رارھم  تن دس اهللا أس ة ق شایخ الطریق ل . لم ولع

مسألة فناء الشیخ في اهللا تعالى صارت واضحة بأنھا ال تختلف في شيء عن الفناء 

، إذ ان النور المحمدي ھو صفة النور اإللھي ، وشیخ الطریقة في النور المحمدي

إ                 د ب ي ، ویم ور األزل ذا الن ة من ھ ھ الروحی ھ وقوت ستمد نورانیت ذن اهللا الحاضر ی

.تعالى مریدي الطریقة بما یحتاجون الیھ في إرشادھم وفعالیاتھم 

المرید وانتقال القوة الروحیة 

یمكن توضیح آلیة الربط الروحي بین الشیخ والمرید ، والكیفیة التي یتم بھا 

المرید لغرض العالج الخارق بالنقاط إلىانتقال القوة الروحیة من الشیخ الحاضر 

:اآلتیة 

تحدث حالة الشفاء الخارق بعد ان یرتبط المرید بشیخھ روحیًا- 1

وھي طقس مقدس یسمیھ ) المبایعة(االرتباط بالشیخ یكون عن طریق - 2

اللمسة الروحیة  وھي ان )قدس اهللا سره ( حضرة الشیخ محمد الكسنـزان 

شیخ یصافح المرید الشیخ ید بید ویردد كلمات یتعھد فیھا بأنھ یقبل االرتباط ب

: الطریقة من ناحیتین 

الظاھریة وذلك بأن یسیر على المنھج الصوفي الذي یختاره شیخ الطریقة 

. من نوافل العبادات كاألذكار واألوراد والریاضات وغیرھا 
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ومن الناحیة الروحیة بأن تخضع روح المرید لروح الشیخ التي تستطیع 

.وقتھا ان تؤثر على باطن المرید 

خوارق العادات تبدأ من لحظة المصافحة ھذه وقبول اللمسة أسرار أول - 3

الروحیة ، فالمبایعة في الطریقة لیست مجرد مصافحة وكلمات یتم تردیدھا بشكل 

ینتقل أثناء المصافحة من ید ) نور الطریقة ( مجرد ، بل ان شیئًا روحیًا یسمى 

.قلبھ الشیخ إلى ید المرید ، ومنھا یستقر في

الذي ینتقل إلى قلب المرید یصبح بعد انتھاء ) نور الطریقة(ھذا النور - 4

طقس المبایعة كمحطة أو مركز الستقطاب القوة الروحیة من شیخ الطریقة 

. فیما بعد 

على المرید ان یقوي ھذا المركز ویوسع من قاعدتھ في قلبھ من خالل - 5

ن جمیع األذكار إتباعھ لمنھج الطریقة التعبدي الذي یضعھ الشیخ ، اذ ان باط

.والعبادات في فكر الطریقة الكسنـزانیة ھو عبارة عن أنوار ربانیة 

من ناحیة ثانیة یقوم شیخ الطریقة بمد ذلك المركز النوراني الذي استقر - 6

. في قلب المرید بالقوة الروحیة التي یحتاجھا وحسب قابلیة المرید واستعداده 

والمرید قضیة روحیة لیس لھا أي عالقة ھذا الرابط النوراني بین الشیخ-7

ال بالزمان وال بالمكان ، ألن الزمان والمكان حقیقتان ترتبطان بالجانب المادي في 

الوجود ، بینما نور الطریقة ، حقیقة روحیة ترتبط بالجانب الالمادي ، ولھذا فال 

. عام یة بشكلتنطبق على عالقة الشیخ بالمرید من الناحیة الروحیة القوانین الطبیع

االرتباط الروحي بین الشیخ والمرید ارتباط دائم متصل غیر منفصل -8

.من لحظة اخذ البیعة والى ما ال نھایة 
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وبالتأكید أن نور الطریقة الذي انتقل إلى المرید ھو امتداد للنور المحمدي 

من الذي الذي انتقل إلى الشیخ من شیخھ والذي أخذه عن الشیخ الذي قبلھ والى الز

.ظاھرًا من الناحیة الجسمیة rكان فیھ الرسول محمد 

أي ان النور المحمدي قبل ان ینتقل إلى العالم اآلخر أبقى ھذه الصلة الروحیة 

ام        م المحمدي اإلم بواسطة إعطاءه الطریقة لخلیفتھ الروحي األول باب مدینة العل

فالفترة . یوم الناس ھذا واستمرت تنتقل من ذلك الزمان إلى    uعلي ابن أبي طالب     

الم الروحي   rالتي ظھر فیھا حضرة الرسول األعظم محمد      حددت مصیر صلة الع

.الكرامات بالعالم المادي ، فختمت بھ النبوات والمعجزات وفتح بھ باب الوالیات

شفاء الخارق أو                سیر الصوفي لظواھر ال ة الطب   (ھذه ھي خالصة التف نظری

ا یثبت ھذه           ، وھذه   ) الصوفي الخارق  ا ، وم ات حدوث خوارق العادات فیھ ھي آلی

العرض الذي   أوالنصوص كلھا من الناحیة العلمیة ، ھو قبول العلم الحدیث للتحدي     

ة     ) قدس اهللا سره (یتقدم بھ الشیخ محمد الكسنـزان    ة الخارق درات الروحی ات الق إلثب

م التجر          رَّ العل إن أق ة الكسنزانیة ، ف یبي صحة ھذه الظواھر فال      التي تمتلكھا الطریق

ة    مناص لھ وقتھا من القبول بالتفسیرات الخاصة لھا ألنھا          درات روحی في األصل ق

.وبالتالي فتفسیرھا تفسیر روحي 

ولكن ھل قدرة الشفاء الخارقة في الطریقة الكسنـزانیة متوقفة على ھذه 

الفعالیات وحسب أم أن لھا قدرات شفائیة خارقة من نوع آخر ؟

یقة إن آفاق الطب الصوفي في الطریقة الكسنـزانیة واسعة ومتعددة ، الحق

تمتد لتشمل األمراض العضویة والنفسیة واألخالقیة ، ولھذا یجدر دراستھا بشيء 

.من التفصیل 
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الفصل الخامس 

الظواھر األخرى لخوارق الشفاء في الطریقة الكسنـزانیة
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الطریقة الكسنـزانیة بشمولیة واطالقیة تفید فيصوفي مفھوم الطب الیتسم 

التعمیم ، فھو غیر مقتصر على الشفاء الفوري في فعالیات الضرب التي  

لیست الكراماتالطریقة ، وحقیقة األمر عندھم أن ھذه مریدویمارسھا 

ال یمكن حصرھاإال مؤشرات ودالالت لما تمتلكھ الطریقة من قدرات خارقة 

.نوعھا وال عد ت
الطریقة الكسنـزانیة ترید ان تخبر العالم من خالل ھذه الفعالیات ان ان 
اذا كان ذلك -هللا تعالى ابأذن -فعل المستحیل الشیخ الحاضر للطریقة بمقدور 

المستحیل فیھ المنفعة الشاملة لإلنسانیة من الناحیتین الروحیة والمادیة ، بمعنى 
دة لنفسھا في الطریقة الكسنـزانیة  بل لیست مقصو) فعالیات الضرب ( أن 

لغیرھا ، أي للكشف عن اإلمكانات الشفائیة الخارقة المتعددة األخرى والتي 
إطالع الناس علیھا بشكل مباشر وإنما من خالل التجربة أویتعسر معرفتھا 

. الذاتیة ( الشخصیة  وھذا یعد من أھم الفوارق بین خوارق الضرب في ) 
.ع الظواھر الخارقة عند غیر الصوفیةالطریقة وبین جمی

:ومن تلك اإلمكانات الخارقة التي تمتلكھا الطریقة الكسنـزانیة 

.عالج األمراض الجسمیة . 1

. عالج األمراض النفسیة . 2

.عالج أمراض القلوب المعنویة . 3

إن الطریقة تتعامل مع ھذه األمراض في ضوء الطب الروحي من حیث 

وشروط الوقایة وما ) أدوائھا(، وعالجھا ) فاتھا وأعراضھاآ(تشخیص األمراض 

: التالیة تتضمنھ من كیفیة المحافظة على الصحة واعتدالھا ، وكما مبین في المباحث
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المبحث األول 

الكسـنـزان 

وعالج األمراض الجسمیة 

اذا كانت ظواھر الشفاء الخارق في الطریقة تتجسد في فعالیات الضرب 

لبحث في مجال الطب الجسدي ، م بھا مریدو الطریقة ، فال حاجة إلى االتي یقو

فالطریقة التي یتعامل بھا شیخ الطریقة مع فعالیات الضرب یمكن ان یتعاملوا بھا 

مع غیرھا من األمراض الجسدیة ، مھما كان نوع المرض ودرجة خطورتھ ، أي 

انھ ال یوجد في الطب الصوفي تحدید معین لنوع المرض الذي یمكن معالجتھ ، 

ات مشایخ الطریقة ، وعن ھذه اإلمكانیة المفتوحة یقول ألنھا من جملة كرام

) : قدس اهللا سره ( حضرة الشیخ محمد الكسنـزان 

كرامات ھي أوإن محاولة تحدید ما ھو ممكن حصولھ من معجزات « 

لیست محاولة لتحدید ما یمكن ان یظھر على ید النبي أو الولي من خوارق 

ھو في مقدور اهللا سبحانھ وتعالى ، ولیس العادات ، وإنما ھي محاولة لتحدید ما

.) 1(»لقدرة اهللا من حدود 

ولكن یجدر اإلشارة إلى بعض الفوارق الشفائیة في ھذا النوع من الخوارق 

:عن تلك الموجودة في فعالیات الضرب ، وھي 

.158ص –ية الكسنـزانالطريقة العلية القادرية –الكسنـزانالشيخ حممد -1
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ان خاصیة الشفاء فوریة في فعالیات الضرب ، بینما تأخذ بعض الوقت . 1

.الجسمیة في خوارق الشفاء 

خاصیة الشفاء في فعالیات الضرب ال تعتمد على أي وسائل مساعدة . 2

مھما كانت ، أي ان الشفاء یحصل فیھا بصورة تلقائیة ، أما في الخوارق الشفائیة 

المتعلقة بالجسم فقد یعطى المریض بعض األدویة الرمزیة كوسیلة مساعدة 

. للشفاء

زیة التي تعطى للمریض ال عالقة لھا والجانب الخارق ھنا ان األدویة الرم

البتة بنوع المرض من الناحیة الطبیة التقلیدیة ، فعلى سبیل المثال قد یعطى 

قد یعطى المصاب بالحساسیة الشدیدة شيء من أوالمریض بالعقم ثالث تمرات ، 

.ماء التكیة أو ما شابھ ، وبالرغم من ذلك فإن عدد كبیر من المرضى یشفون 

بینما %  100شفاء الفوري الخارق في مجال فعالیات الضرب نسبة ال. 3

. الشفاء لألمراض الجسمیة ممكن الحدوث ، فالمریض ربما یشفى وربما ال 

والمھم ان الحاالت التي یحصل فیھا الشفاء ھي خارقة بال شك ؟

ولكن لماذا ھذا التأرجح في نسبة الشفاء ؟ 

في فعالیات الضرب اذا كانت كما ھو الحال% 100ولماذا ال تحصل بنسبة 

ھذه الظواھر تؤكد الخارقانیة الشفائیة في الطریقة ؟

سنـزان     د الك شیخ محم سید ال رى ال ره  ( ی دس اهللا س ة  ) ق وة الروحی ان الق

ا           ة ألنھ وة مطلق ا أشرنا   -الموجودة في الطریقة الكسنـزانیة ، ھي ق مستمدة  -كم

وللحصول على ھذه القوة واالستفادة . من مرتبة الروح األعظم ، فما لھا من نفاد       

ا    زم بھ ذھا ویلت سان ان یأخ ى اإلن ي عل ة ینبغ وفیة خاص ة ص اك طریق ا ، ھن منھ
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ك ، ووصول الناس            لیتحقق لھ االتصال بتلك المرتبة واالستفادة منھا متى شاء ذل

ة                داف الطریق م أھ و أھ روح ھ ذه ال ا االتصال بھ ستطیعون بھ ي ی ة الت .إلى الحال

ة           ولھذا ال    ف التكی د الكسنـزان ان توص شیخ محم سید ال ة  ( یقبل ال ا  ) الطریق بأنھ

مستشفى لألمراض ، ویؤكد على انھا مدرسة روحیة تسعى إلى إیصال الناس إلى 

ة       ي اإلسالم مرتب سمى ف وى  ( مرتبة روحیة ت ة      ) التق ذه المرتب ى ھ صل إل ومن ی

دعوة     (یصبح    ويرزقْه مـن حيـثُ     . عل لَّه مخرجا  ومن يتقِ اللَّه يج   [،  ) مستجاب ال

 ِسبتحة متى                    ) 1(]لَا ي وة الروحی ك الخاصیة المفتوحة لالستفادة من الق أي یمتل

.یشاء ، كتلك التي عند عباد اهللا الصالحین الذین اذا اقسموا على اهللا تعالى أبرَّھم 

لھا، فیأخذھا وینفقھا ان الفرق بین ان تعطي احدھم نقودًا ھو بحاجة ماسة

وینتھي األمر ، وبین ان تعطیھ عمًال ممیزًا یدر علیھ المال الذي یرید متى یشاء ، 

..ھو الفرق بین دور الطریقة كمستشفى وبین دورھا كمدرسة روحیة 

أي ان أھداف الطریقة أوسع وأعمق من مسألة الشفاء الجسدي الذي یعد 

القلبي الذي یصل بواسطتھ اإلنسان الى الحیاة عندھم محدودًا بالنسبة إلى الشفاء 

الروحیة الدائمة ، وبالنسبة إلى الشفاء النفسي الذي یصل اإلنسان بواسطتھ إلى 

..صالح الحیاة االجتماعیة 

فإن الشفاء الجسدي الخارق في الطریقة مقرون بأھداف تتعلق بقضایا لھذا 

إن : عبیر السائد في الطریقة لبقیة الناس ، وبحسب التأوالتقوى سواٌء للمریض 

المشایخ اذا رأوا بنور بصیرتھم أن الشفاء الخارق لمریض معین مھما كانت 

على سلوك -ممن ھم على علم بحالتھ - غیر المریض أوحالتھ تساعد المریض 

. 3-2: الطالق -1
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طریق االستقامة بصدق للوصول إلى مرتبة التقوى، فأن المشایخ ال یترددون في 

ولھذا . ل لحصول الشفاء الخارق خالل فترة قصیرة مساعدتھ روحیًا والتدخ

فالحاالت الشفائیة الخارقة بالنسبة إلى األمراض الجسدیة في الطریقة لیست 

. فوریة وال ھي شرط الزم لجمیع المرضى 

) كلیة الطب الصوفي(ما تقدم یعطینا تصور معین عن إمكانیة ظھور 

جة أنفسھم وتربیة من حولھم والتي یمكن ان تخرج أطباء قادرین على معال

روحیًا على ھذا النوع من الطب القائم على أساس التقوى ولیس المختبرات 

.الطبیة 

كما ویعطینا تصور عن إمكانیة الجمع بین الطب الحدیث والطب الصوفي 

في علم یراعي فیھ العلماء القدرات الصوفیة ، ویعتمد فیھ الصوفیة على مقدرات 

) . الطب الشامل ( لتكوین ما یمكن تسمیتھ بـ العلوم الطبیعیة ، 

وال شك أن مثل ھذه الخطوة ان اتخذت فإن النتائج المؤمل الحصول علیھا 

سوف تحقق أعظم نقلة نوعیة في تاریخ البشریة كلھا ، اذ على المستوى الطبي 

یمكن ان تتغیر معظم المقاییس نحو األفضل ، ویمكن ان یفتح الباب امام بقیة 

م التي ال زالت تنظر بعین أحادیة إلى الكون لترى بمنظار آخر ، منظار العلو

.الروح والمادة 

استباقیة ، فأن لنا ما أوواذا كنا نعرض تصوراتنا ھنا والتي قد تبدو خیالیة 

یبرر ھذه التصورات ، فمنذ النصف األول للقرن العشرین والحاجة تبدو ماسة 

صحاب العلوم الطبیعیة فحسب بل بین علماء إلثبات ھذه اإلمكانیة ، لیس بین أ

االجتماع أیضًا ، ألن األمر یمس الحیاة االجتماعیة بشكل كبیر خاصة في 
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المجتمعات الشرقیة ، ولھذا وفي معرض ذكر جمعیة متخصصة في المباحث 

م ، وكتب لھا النجاح أكثر من نصف 1882النفسیة الخارقة أسست في لندن سنة 

ا في فرنسا وأمریكا وھولندا والدنمارك والنروج وبولندا قرن وفتحت فروع لھ

وغیرھا ، وقد جمعت في سجالتھا عددًا كبیرا من الوثائق ، لم یتردد الدكتور 

نحن نتمنى ان یؤسس فرع لھا في العراق ،« : علي الوردي من القول عنھا 

ففي ھذا البلد نسمع عن كثیر من الخوارق ، وطالما استھزأنا بھا ، 

ونحن نرید ان نضع حدًا لھذا النزاع العقیم بین من یصدق بھا ویكذبھا ، 

فمن السھل جدًا ان نؤلف لجنة علمیة محایدة تبحث في صحة األخبار التي 

یتناقلھا الناس ھنا عن كرامات األولیاء والمتصوفة أو عن غرائب العرافین والسحرة 

على قسط صغیر من الحقیقة قد یكون ...لعلنا نعثر من بین ھذه األكوام . وما أشبھ 

.) 1(»لھ شأن كبیر في تفكیرنا العلمي 

الصحوة العلمیة والفكریة التي بدأت - التي اشرنا لھا -وما یبرر تصوراتنا 

تخرق حجاب المنظور المادي المتفرد للعلوم كما في تجارب الطبیب والروحاني 

أنا نسمعھا تطالب بتوثیق ھذه وكما في األصوات التي بد) موتویاما ( الیاباني 

الظواھر الخارقة واختبارھا علمیًا ، بل والدعوة إلى إنشاء مراكز علمیة 

إنشاء مراكز لتوثیق إلىومن تلك األصوات، الدعوة . متخصصة في ھذا الشأن 

تركیز األضواء علمیا على إلىوھي دعوة تسعى اإلعجازيظواھر الشفاء 

القیام بتوثیق شمولي وكامل لكلِّ الحاالت خالل منمعجزات الشفاء اإلعجازي 

.التي ینطبق علیھا ھذا الوصف

.145ص –خوارق الالشعور –علي الوردي . د-1
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ددة                 ذ ھذه المھمة على عاتق علماء من اختصاصات متع : وتقع مسؤولیة تنفی

ذین            فھي مسؤولیة المؤرِّخ الذي یجب أن یقوم بما قام بھ المؤرِّخون العرب األوائل ال

ول اهللا    زات رس وا معج ات rدوَّن ار  وَكرام ھ األطھ سالم  آل بیت یھم ال ْحبھ عل وَص

.رضوان اهللا علیھماألبرار

ازي         شفاء اإلعج االت ال درس ح ب أن ی ذي یج ب ال سؤولیة الطبی ي م وھ

.دراسة تفصیلیة ویسجِّل الوصف الطبي لكلِّ حالة وصًفا دقیًقا

رامات عند اإلرشادكھنالك طبًعا مسؤولیة رجل الدین في االستشھاد بھذه ال

، تقع علیھم مھمات مختلفة ، من مختلف االختصاصات، فإن العلماءكل عاموبش

. في ھذا المجال

ومسألة توثیق ظواھر الشفاء اإلعجازي لیست بالبساطة والسھولة التي قد 

، ال یقلُّ دقة عن ، إذا كان الھدف تصنیًفا علمیا دقیًقاتبدو علیھا للوھلة األولى

.السجالَّت الطبیة

كما أن . ھو أمر ال یمكن التھاون فیھ إطالًقااتأكید فإن شرط الدقة ھذوبال

مھمَّة توثیق حاالت الشفاء اإلعجازي ال یمكن أن تكون عملیة فردیة یقوم بھا 

فھذه المھمة . ، أو أفراد یعملون بشكل فردي ھنا وھناكشخص معیَّن بالذات

مسؤولةقوم بھا جھٌة رسمیة الدقیقة تستوجب شروُط تنفیذھا تنفیًذا سلیًما أن ت

كما أن القائمین على أمر ھذه المؤسَّسة یجب أن یكونوا من . ومتفرِّغة لھذه المھمة

. أصحاب الدرایة بالمناھج العلمیة المتَّبعة والمقتَرحة عالمیا لتوثیق ھذه الظواھر

ماء ومما ال شكَّ فیھ أن ھذه المؤسَّسة المقترحة یجب أن تضمَّ نخبًة من العل

، واختصاصیین في فروع الطبِّ المختلفة، ممَّن ستقع على في مجاالت متعددة
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عاتقھم مسؤولیُة تقدیم تقویم طبِّي شامل للحاالت المعروضة، وتحدید إذا كانت 

بالتالي إلى توثیُقھا ممَّا یجب أن یصنَّف على أنھ حاالت شفاء إعجازي، لیصار

. توثیًقا تفصیلیا

واجب مالحقُتھا وأرشفُتھا عند توثیق ظواھر الشفاء إن المعلومات ال

اإلعجازي والخطوات المھمة التي یجب القیام بھا لغرض توثیق علمي دقیق لھذه 

: الحاالت ھي

، على أن یكون تشخیص طبِّي لمرض الشخص أو عاھتھ قبل الشفاء.1

ة طبیة رسمیة ، ومن ِقَبِل جھالتشخیص مفصًَّال وُمصاًغا بلغة علمیة طبیة دقیقة

. ومن المستحسن جمع آراء أكثر من طبیب إن أمكن،أو طبیب مرخَّص

: تدوین دقیق للتواریخ التالیة. 2

.والدة الشخص. أ

.بدایة ظھور األعراض. ب

.المراحل الرئیسیة لتطور الحالة المرضیة.ت

.مراحل العالج الطبِّي التقلیدي الذي خضع لھ الشخص. ث

. بدایة الشفاء اإلعجازي ومراحلھ.ج

الحالة الصحیة العامة للشخص والعوامل التي یمكن أن تكون قد أثَّرْت .3

. على الحالة المرضیة، سواء سلًبا أم إیجاًبا

تقاریر وتحالیل مختبریة، وبالذات تحالیل لنماذج من األنسجة الحیة . 4

. ، إضافة إلى األشعَّة السینیة)biopsyخزعات (
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إن أمكن فِمَن الذین سبق لھم اإلشراف على الحالة (تقویم من طبیب . 5

، یصف فیھ حالة الشفاء اإلعجازي، سواء كان تدریجیا )المرضیة للشخص

. أم مفاجًئا

دي               . 6 ي تقلی ریض من عالج طب اه الم ان یتلقَّ دَ (وصف لما ك في  ) إن ُوِج

). إن كان تدریجیا(وقت حدوث الشفاء الخارق 

للموضع من الجسم الذي ) الفوتوغرافي والفیدیوي(التوثیق التصویري . 7

ومن المھم . حدث فیھ الشفاء اإلعجازي إذا كان من األعضاء الخارجیة للجسم

جدا ھنا الحصول على أیة صور أو أفالم سابقة تبیِّن الجزء المصاب أو المریض 

. أإلعجازيقبل حدوث الشفاء 

الُمشافى شفاًء إعجازیا لمدة من الزمن، تعتمد على نوع متابعة الشخص . 8

اإلصابة أو المرض، بغرض تثبیت الزوال النھائي للمرض وضمان عدم 

. المعاودة

وصف للظروف وللكیفیة التي حدث فیھا الشفاء اإلعجازي، سواء كان . 9

أو غیر ،وصًفا للمكان المقدس، أو وصًفا للممارسة الدینیة التي سبَّبت الشفاء

ومن المستحسن تدوین وصف أكبر عدد ممكن . ذلك من التفاصیل ذات العالقة

. من شھود الحالة، ضماًنا لتسجیل أكبر قدر ممكن من التفاصیل

تسجیل الرأي الشخصي للمریض حول حالتھ المرضیة وانطباعاتھ عن . 10

في ذكر ومن األفضل ترك الحریة للشخص . حالة الشفاء اإلعجازي التي شھدھا

. ما یعتقده ذا صلة بموضوع شفائھ
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بخصوص حاالت الشفاء اإلعجازي التي كانت قد حدثت سابًقا . 11

ما یستجد وأرشفتھا وتسجیلفباإلمكان القیام بتوثیقھا ) قبل إنشاء مركز التوثیق(

من حاالت، على أن تكون الجھة الموثِّقة قادرة على الحصول على الوثائق التي 

. یر متطلبات األرشفة السلیمة المذكورةتضمن توف

محاولة التوثیق الفیدیوي لشھادات المعنیین، بدًءا من الشخص نفسھ . 12

. ومروًرا باألطباء وانتھاء بالشھود اآلخرین

إدخال المعلومات التي تخصُّ كلَّ الحاالت المدروسة في منظومة تحلیل . 13

تخراج البیانات اإلحصائیة حول معلومات كومبیوتریة، لیتسنَّى للباحثین اس

. حاالت الشفاء اإلعجازي

تقوم جھة التوثیق بإدامة االتِّصال مع القائمین على أمور األماكن . 14

المقدَّسة التي تتكرَّر فیھا ظواھر الشفاء اإلعجازي، كالمزارات والمقامات 

یام والزوایا والتكایا، بغرض الكشف العلمي على الحاالت في أسرع وقت والق

. بعملیة التوثیق الالزمة

عن ھذا التوثیق المسؤولةالقیام بحملة إعالمیة للتعریف بالجھة . 15

،وواجباتھا وأھدافھا، وتشجیع األشخاص الذین یحصل لھم شفاء إعجازي

. ، على االتصال بالجھة الموثِّقة للكشف على الحالة وتوثیقھاأو ذویھم

نوعیة المعلومات التي یجب أن تسعى إن ھذه بالتأكید نظرة سریعة على

كما أن وضع معاییر التوثیق . جھة التوثیق إلى الحصول علیھا وكیفیة إتمام ذلك

وھذا األمر . والتقویم ھو أمر أعقد بكثیر من ھذه اللمحة المختصرة والمبسَّطة

، من األمور البدیھیة أن لكلِّ حالةفمثًال. ھو من أھم واجبات الجھة التوثیقیة
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، فإن وبالتالي. ظروفھا الخاصة التي تستوجب توثیًقا استثنائیا لجوانب معینة

، بما المنھج الذي یوضع للتوثیق یجب أن یكون مرًنا مرونة كافیة ودینامیا

. یضمن التعامل مع الحالة قید التوثیق بشكٍل استثنائي، حیثما كان ذلك ضروریا

راكز التوثیق المقترحة ھذه ھو أن حاالت ومن األمور التي سیكشفھا إنشاء م

كما أن الدراسات الدقیقة . الشفاء اإلعجازي ھي أكثر بكثیر مما یعتقد معظم الناس

التي ستقدِّمھا ھذه المؤسَّسات التوثیقیة ستسلِّط األضواء تسلیًطا مركًَّزا على 

. تفاصیل ھذه الظواھر
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المبحث الثاني

سنـزان الك

وعالج األمراض النفسیة 

ي          دھم ھ نفس عن ة ألن ال ي الطریق زة ف ة متمی سیة مكان ث النف نفس والمباح لل

االتصال بالعالم الروحي ، كما انھا أوالحجاب األول الذي یمنع اإلنسان من االرتباط       

ك االتصال ، أي     أوفي الوقت نفسھ الحجاب الذي ال یمكن تجاوزه     ق ذل تجنبھا لتحقی

فالنفس عند الصوفیة ھي الفاصل . یمكن الوصول إلى ذلك االرتباط إال من خاللھا ال 

ة               وي فعال یتطلب معامل ادي ، وھو فاصل حی الم الالم األول بین العالم المادي والع

ة  ) المجاھدة ( خاصة یسمیھا الصوفیة    لیتمكن الصوفي بعدھا من االنتقال إلى المرحل

ا  ي تلیھ ش  . الت ضرة ال صف ح ذا ی سنـزان  ولھ د الك ره (یخ محم دس اهللا س نفس ) ق ال

ا  سانیة بأنھ صاراً   « اإلن ة انت ل الطریق ھ أھ ذي خاض صراع ال ضمار ال م

وھي  فرًا ، وذلك ألنھا الرفیق المخادع  ، فیھا التقوى والفجور  أوانكسارًا أو كراً  أو

.) 1(»مفتاح النجاة والھالك 

الذي تتبناه الطریقة واذا كانت خوارق الطب الصوفي والشفاء الخارق 

الكسنـزانیة قد برزت بشكل واضح وجلي في فعالیات الضرب وفي شفاء بعض 

حتى الممتنعة الشفاء طبقًا للمقاییس التي توصل أواألمراض الجسمیة الخطیرة 

لھا الطب الكالسیكي لحد اآلن ، فال شك أن دور ھذه القدرة الشفائیة في المجاالت 

سع واشمل ، وذلك ألن األمراض في المجال النفسي النفسیة یمكن ان یكون أو

.102ص –ية الكسنـزانالطريقة العلية القادرية –الكسنـزانالشيخ حممد -1



-89-

. ھي اقرب إلى العالم الروحي منھا إلى العالم المادي 

وقبل الدخول في تفاصیل األمراض النفسیة والشفاء الصوفي لھا ینبغي 

:ق بین نوعین من األمراض النفسیة یالتفر

اب والقلق تلك األمراض المعروفة في الطب النفسي كاألكتئ: النوع األول

والوسواس القھري وغیرھا ، وھي في الغالب تكون نتیجة مؤثرات خارجیة 

) .غیرھا أوعقائدیة موروثة أوفكریة أواجتماعیة ( موضوعیة 

األمراض التي تتعلق بصفات النفس وشھواتھا كمرض البخل : النوع الثاني

نشأ ذاتي نابع والحسد والنفاق وغیرھا ، وھذه األمراض في الغالب تكون ذات م

.من طبیعة النفس ذاتھا

ان النظرة الشائعة عن الصوفیة بأنھم متخصصین في النوع الثاني من 

األمراض دون األول ، ولكن القدرة الروحیة الشمولیة للطب الصوفي الخارق 

ألن قدرة الشفاء تلك مستمدة من - كما اشرنا إلى ذلك سابقًا -لیس لھا حد 

.) 1(وتعالىالمصدر المطلق سبحانھ

ا                نفس یجدر بن اء ال د علم ة عن ي تفاصیل األمراض المعروف قبل ان ندخل ف

ة الصحة               ا یمكن معرف سي ،   أواإلشارة إلى المعاییر التي من خاللھ رض النف الم

.  على مستوى الطب الصوفي أوالفكر الدیني أوسواء في نظر الطب النفسي 

.ا وسوف نعرض ألمراض النوع األول يف هذه الفقرة بينما نبحث النوع الثاين يف الفقرة اليت تليها لصلتها -1
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معاییر الصحة والمرض النفسي 

ابھ كبیر بین الصحة النفسیة والصحة الجسدیة من جھة ، وتباین تشھناك

كبیر بینھما من جھة أخرى ، فأما وجھ التشابھ فھو ان كًال منھما یعني وجود حالة 

من التوازن والتعادل بین القوى تقتضي أن یمارس الفرد نشاطاتھ الفردیة 

.النفسي واالجتماعیة بشكل طبیعي بعیدًا عن األلم الجسدي أو التوتر

أما وجھ االختالف والتباین فھو أن المعیار للصحة البدنیة معروف للجمیع ،        

سي ، فلحد اآلن                رض النف ي الم ف ف وال یكاد یختلف فیھ اثنان ، إال إن األمر یختل

ذلك            نفس ، وك اء ال دى علم سیین ل ال یوجد معیار وشاخص للصحة والمرض النف

. من ثقافات وقیم أخالقیة ودینیة على صعید العرف االجتماعي وما یحملھ 

لذا فنحن أمام موضوع یتطلب معرفة المعیار الذي تتحدد بھ الصحة النفسیة 

وكذلك المرض النفسي ، والفرق بین المرض النفسي واألزمة النفسیة ، وبین 

.النفسي والمرض األخالقيالمرض

ك على الصعید الصوفي ، الصحة والمرض تأخذ طابعًا آخر غیر ذل

الموجود عند علماء النفس الذین یذھبون إلى القول بأن التوافق مع المحیط 

االجتماعي ھو معیار الصحة النفسیة فأن عجز الفرد عن إقامة ھذا التواؤم 

.)1(واالنسجام بینھ وبین بیئتھ قیل أنھ معتل الصحة النفسیة 

م على أساس ورغم ان ھذا المعیار یصدق على أكثریة الموارد إال انھ ال یقو

معقول ومنطقي من حیث إمكانیة ان یكون عدم التوافق یعود إلى انحراف 

، المجتمع ال إلى الفرد ، وعدم توافق األنبیاء والمصلحین مع أقوامھم ومجتمعاتھم

.470ص –أصول علم النفس –عزت راجح . د-1
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.فلیس كل مورد لعدم التوافق یكون الفرد ھو الملوم وھو المریض 

سیة ھي في     وأما على صعید الفكر اإلسالمي وفالسفة األخالق       ، فالصحة النف

ة ، وھو           وجود حالة من التعادل بین سائر القوى والدوافع الجسدیة والنفسیة والروحی

ة ،             سان المختلف اد اإلن ي أبع ریط ف راط والتف ین اإلف ط ب د الوس ھ بالح ر عن ا یعب م

ات القوى       ین متطلب وازن ب والمرض النفسي بعكس ذلك ، أي عدم وجود التعادل والت

.)1(لغضبیة والعقلیة واالشھویة

في ھذا الرأي یستطیع بسھولھ معرفة ان ھذا التقسیم مستورد من والمتمعن

، الفلسفة الیونانیة ، وإن كان ھذا المنحى القرآني یستوعب ھذا التقسیم العقلي ویقره

إال انھ ال یقتصر علیھ ، بل یأخذ بنظر االعتبار كافة أبعاد اإلنسان األخالقیة 

االشتراك في محوریة التوازن واالعتدال، اال انھ ال یتقید بالتقسیم والروحیة مع 

یعد فھو یأخذ األخالق بنظر االعتبار دون سواھا ، فالجھل مثًال ال. الرباعي المذكور 

مرضا نفسیًا ، مضافًا اال انھ ال یمكن اتخاذ ھذا المعیار مقیاسًا لكل الحاالت فأین 

؟...مانة والخیانة ، الطاعة والمعصیة الحد الوسط بین الصدق والكذب، األ

فضًال عن ان المصابین باألمراض النفسیة یجدون حاجة نفسیة شدیدة 

لسلوك معین وكأنھ مفروض علیھم من الخارج، فالمصاب بالكآبة المزمنة والذي 

علیك بالحّد الوسط : یجد راحتھ في العزلة والنسیان والشرود ال معنى ان یقال لھ 

والتفریط في كل أشكال السلوك ، ألن حاجتھ النفسیة تختلف عن بین اإلفراط

.  اإلنسان السوي 

. 164ص –ذيب األخالق –مسكويه -1
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النفس ( أما الصوفیة فیذھبون إلى ان علة األمراض النفسیة تكمن في وجود 

في مرحلة من مراحل ) األنا ( وسیطرتھا على فكر اإلنسان وقلبھ ، بل ) األمارة 

المصداق الحقیقي للنفس األمارة ، الحیاة اإلنسانیة ھي المرض بعینھ ، وھي

.والطریق إلى الصحة النفسیة ینحصر في عدم طاعتھا واتباع أوامرھا 

وخالصة الصحة النفسیة تتلخص عندھم في حالة االعتدال بین ثالثة أركان 

اهللا ، النفس ، المجتمع ، فإذا استطاع الفرد اإلرضاء النسبي لكل من ھذه : وھي 

.بیعي وسالم ، وإال  فال الثالثة فھو إنسان ط

وكل وصایا الصوفیة في مجال معاملة النفس وإصالحھا یمكن تلخیصھا في 

إنھم یدعون اإلنسان إلى تقویة الدوافع المعنویة والمیول الخیرة في أعماق وجدانھ 

.المطلوب ) االستقامة (وروحھ لیحقق لشخصیتھ التعادل النفسي 
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لنفسیةنماذج من أمراض العصر ا

استعرضنا عددًا من أمراض العصر النفسیة فسوف نجد انھا كانت السبب وإذا 

ومن تلك . وراء تدھور الحیاة االجتماعیة في كثیر من األوساط بین شعوب العالم 

االكتئاب ، القلق ، الیأس ، الوسواس القھري ، المخاوف المرضیة ، : األمراض مثًال 

وفیما یلي عرض موجز . د واإلصابة بالعین وغیرھا المس الشیطاني ، السحر ، الحس

.لنماذج من تلك األمراض ورأي كل من الطب النفسي والطب الصوفي في عالجھا

مرض القلق : أوًال 

القلق ھو انفعال معین ، فھو حالة شعوریة مصحوبة بتغیرات فسیولوجیة 

و توقع داخلیة ، وتأھب حركي خارجي ، وموضوعھ الخوف من شيء مجھول أ

.) 1(خطر غیر معروف 

وللقلق مثل االنفعاالت األخرى ، درجات طبیعیة وأخرى مرضیة ، والقلق         

. المرضي غیر طبیعي ألنھ یستبد بالشخص بدون سبب ، وانفعاالتھ غیر متوقعة      

:وقد یترتب على ھذا المرض النفسي أعراض جسدیة عدیدة منھا 

.االنھیار الضعف العام واإلعیاء الذي یصل إلى حد-

.الصداع والدوار وعدم الشعور بالتوازن -

.اضطراب العملیات الحیویة للجسم مثل العملیات الھضمیة-

اضطراب النوم والنبض والتنفس واختالل التوازن العصبي والھرموني -

.والدموي 

.388ص –التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية –حممد عز الدين توفيق -1
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.االضطراب الحركي كاالرتجاف والصراخ والتنھد -

.مثل داء السكر) جسدیة -نفسیة ( أمراض نفسدیة -

.فقدان الشھیة ونقص الوزن -

:ھذا فضًال عن األعراض النفسیة 

.العصبیة والتوتر والھیاج ألتفھ األسباب -

.الخوف الزائد وما یرافقھ من الرعب والفزع -

.الشرود والنسیان وصعوبة التركیز -

.سوء التوافق األسري والمھني -

المرض ال یتجاوز تحلیل األسباب أمام والعالج في الطب النفسي لھذا 

الشخص وإسعافھ باألفكار البناءة التي یدفع بھا تلك األسباب ویخفف بھا من القلق 

الناشئ عنھا ، فأول خطوة یقوم بھا المعالج ھي إقامة عالقة ایجابیة مع المریض 

.تمكنھ من التعبیر عن نفسھ ومشاكلھ ، وبعد ذلك تصنف أسباب قلقھ 

لثانیة ھي تقدیم المشورة النفسیة الالزمة ، وھنا ال بد ان یتبنى والخطوة ا

فإذا كان سبب .. المعالج منھجا في تفسیر أعراض القلق التي یبوح بھا المریض 

القلق معنویا أو وجودیا كالتساؤل عن غایة الحیاة ومصیر اإلنسان بعد الموت 

ریض ألفكار مفعمة وحكمة خلق المخلوقات ، فان العالج یركز على إفھام الم

وإذا كان سبب القلق صراعا بین دوافع ال یدري .باألمل والتفاؤل وما إلى ذلك 

بین اختیارین في غالب األحیان ، كأن یخیر بین كیف یختار بینھا فھو یتردد 

، فالعالج ھو تقدیم المعاییر المقبولة لھذا خطیبتینأووظیفتین أو صدیقین 

.نظریات معینة إلىاستنادًا الشخص للترجیح واالختیار، 
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والواقع ان ھذا النوع من العالجات النفسیة وان القى بعض النجاح في 

بعض الحاالت اال ان ذلك النجاح وقتي ، ألن اإلنسان المصاب بھذا النوع من 

.التفاعل مع األفكار التي قدمھا لھ المعالج  أوالقلق ال یلبث ان یفقد اإلحساس 

ظن المعالج النفسي انھ إلىخلل في ھذا العالج یرجع وفي تقدیرنا ان ال

قع انھ یتعامل مع عقلھ وأفكاره ، بمعنى انھ ایتعامل مع نفس المریض ، والو

.یحاول معالجة نفسھ من خالل بوابة العقل بواسطة األفكار المقترحة 

إلى، ولكن كان ذو تفكیر منطقيقد یكون للعقل بعض التأثیر على النفس إذا

؟..یمكن أن یصمد التسلسل المنطقي أمام ھواجس النفس وتقلباتھا وقلقھا متى 

ال تلبث الھواجس النفسیة أن تنسي المریض التسلسل الفكري الذي اقترحھ 

المعالج ، لیجد المریض نفسھ في متاھة جدیدة من األفكار حول الوجود والحیاة 

یض لبعض المعاییر التي وأسرار الخلق وغایاتھ ، ومن جھة ثانیة فأن إفھام المر

یمكن أن یختار على أساسھا ، قد ینھار أمام أي اختیار ال یرى المریض انھ یدخل 

ضمن القواعد التي شرحھا لھ المعالج وھنا یجد نفسھ في قلق جدید ، ھل یلجئ 

؟   ..ر لھذه المسألة أم  یجتھد ھو ویقرر یالمعالج لیتعلم المعایإلى

قة تستطیع تجاوز محطة العقل لتخاطب النفس ولم نجد أي وسیلة أو طری

وذلك ألنھ یعتمد على آلیة إیمانیة ) الطب الصوفي ( وتعالجھا بشكل مباشر سوى 

عملیة قادرة على اختراق كل الحجب الفكریة لتتصل مع النفس ، وھي آلیة 

یمكنھا أن تنور باطن النفس اإلنسانیة ، وھذا التنویر یكشف للنفس الحقائق 

، والتي تمثل اإلجابات الشافیة لكل األسئلة والخواطر التي تقض مضجع الروحیة

المریض ، فإذا ما حصلت النفس على إجاباتھا الشافیة ، فإنھا سوف تبث للعقل 
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بدل الخواطر والوساوس ، علوما ومعارف مما اطلعت علیھ وشاھدتھ عن 

.السماوات واألرض ملكوت

- وما یترتب علیھا من قلق-ھذه األسئلة إن أھل الطریقة یرون ، ان العالج ل

أھلیة التلقي اللدني ، وھو المنھج إلىھو السیر في منھج روحي یوصل العبد 

وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت [: سبحانھ الیقین المشار إلیھ في قولھإلىالموصل 

 نِنيوقالْم نكُونَ ميلضِ واَألرو اتاومھذه المرتبة إلى، فعندما یصل اإلنسان )1(]الس

المعرفیة فسوف یشھد بحواسھ القلبیة ما ال یستطیع العقل إدراكھ بقوتھ الفكریة ، 

.وحینئذ تطمئن النفس وتستقر فیذھب القلق ویحل محلھ األمان واالطمئنان 

معیار االختیار ، بسبب الخوف من إلىوالحال ذاتھ مع الشخص الذي یفتقد 

ول الذي یترتب على ما سیختار ، وھذا المریض من وجھة نظر الطب المجھ

الصوفي ، اذا ما سار على منھج التقوى الذي تقدمھ الطریقة والمتأسس على ذكر 

إلىفأن قلبھ یصل –سیلي بیانھا ان شاء اهللا تعالى - اهللا تعالى وفق شروط معینة 

اْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه الَّذين آمنو[:مرتبة االطمئنان لقولھ تعالى 

الْقُلُوب نئطْمالمرتبة ، فال خوف علیھ من قلقهھذإلىومن یصل قلبھ ، )2(]ت

وال ھو یحزن من حیرة ، ألن نور الذكر سیجعل في ذات نفسھ ھمة وعزیمة 

.مراد الحق تعالى إلىعلى اختیار األقرب 

أوثم ، ن یفرق بین البر واإلالحالة التي یمكن لإلنسان فیھا اإلىالوصول ان 

بعد إالبین ما یختار وما یترك بشكل عام ، ال تحصل في نظر أھل الطریقة 

.75: النعام -1
.28: الرعد -2
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السیر على خطوات محددة في منھج التقوى ، وھي ما سنوضحھ الحقا بشكل 

.أوسع ان شاء اهللا تعالى 

األمل مرض العبثیة وفقدان : ثانیًا 

یكثر ھذا المرض عند الكھول حیث یشكون اضطرابات نفسیة عمیقة ناشئة 

من تفكیرھم بالموت وإحساسھم بالعبثیة وفقدان األمل في حیاة نشیطة ومفعمة 

.بالحب واالحترام والقیمة في نظر اآلخرین 
ض         وى بع ي س ح ومنطق ل واض نفس ح اء ال ھ علم د ل م یج رض ل ذا الم ھ

روب نحو الطبیعة           التوصیات بتناسي المش   ع من خالل الھ كلة والتغافل عن الواق
.واالنشغال بالھوایات المسلیة وجلسات األصدقاء وأمثال ذلك 

ومعلوم ان مثل ھذه التوصیات ال تمثل عالجًا لحالة الكآبة واالضطراب 

.النفسي الذي یعاني منھ الفرد وھو على أعتاب الشیخوخة والموت 

ي لھذه الحالة فینطلق من قاعدة المعرفة الحقة بسر وأما العالج النفسي الصوف

قدس اهللا ( الحیاة األبدیة ، وبسر الخلود اإلنساني كما یصف الشیخ محمد الكسنزان 

) الشھادة ( مرتبة إلى، وھذا السر یتلخص في أن إمكانیة وصول اإلنسان ) سره 

خ محمد الكسنزان ھذه المرتبة كما یرى الشیوالتحقق بخصائصھا الروحیة ، وحقیقة 

سان فیھا ان یرى اآلخرة رأي العین        ھي كونھا   ) قدس اهللا سره    (  ستطیع اإلن ة ی حال

ویتعامل معھا وكأنھ فیھا بالرغم من انھ ما زال في الحیاة الدنیا ، فاذا ما تحقق اإلنسان 

ا أعده اهللا تعالى     ب م ا شاھد بعین القل ى ، وإذا م ن تفن دم ول ن تع ھ ل أن حیات اده ب لعب

لمتقین من النعیم المقیم ، فوقتھا لن یخشى من الموت ، بل لن یشعر بأن ھناك كابوسا ا

اة              اة ،  إلى مرعبا اسمھ الموت ، واألحاسیس التي ستتغمده ھي أنھ سینتقل من حی حی
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ولیس بینھما إال اقل من طرفة عین ، وربما یستبطئ االنتقال ویشتاق إلیھ ، فال أجمل        

ة   األنبیاء والصدیقین والشھداءوال أكمل من رفقة أرواح     اهللا ) 1(والصالحین في عندی

.وتعالى سبحانھ

مرتبة الشھداء وھم إلىھذه الرؤى واألحاسیس ال ینالھا العبد ما لم یصل 

الذین یجاھدون أنفسھم في سبیل اهللا ، بالذكر والطاعة ووفق منھج روحي كامل ، 

ھذه الحالة المرضیة ال یكون بتأثیر ولھذا فأن أھل الطریقة یرون أن العالج لمثل 

.األقوال بل بحقائق األحوال 

االضطرابات النفسیة نتیجة الشعور باإلثم: ثالثًا 

الشعور باإلثم والمعصیة یحصل نتیجة بعض السلوكیات السلبیة في حیاة 

الفرد ، وھذا الشعور ال ینبع من العقیدة أو من إیمان الشخص بالقضایا الدینیة ، بل 

صوت الضمیر األخالقي في باطن اإلنسان ، وعلیھ فھو إحساس مستقل عن ھو

المصدر الدیني لإلنسان ، وھذا اإلحساس باإلثم یتعاظم عند البعض فیورث الخوف 

واالضطراب في ذات اإلنسان، وعالج الطب النفسي لھذه الحالة واضح الفشل ألنھ 

.معظم الحاالت دم جدواه فيیدور في فلك النسیان والتغافل ، األمر الذي ثبت ع

أما في الطب الصوفي فأن العالج یكون بالعكس تماما ، فھو یتخذ من قاعدة 

أساسًا في التخلص من آثار ھذه اآلثام ، والمقصود بالتوبة والتي یعرفھا ) التوبة ( 

:اهللا ، ھي األمور التالیةإلىالرجوع : بأنھ ) قدس اهللا سره ( الشیخ محمد الكسنزان 

ة ، وهي عند الشيخ ابن عريب ظـرف ثالـث           مصطلح صويف يراد به وصول العبد روحيا إىل مرتبة احلضرة اإلهلي          : العندية   -1
.   320ص 16ج–موسوعة الكسنـزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان : ، أنظر ) برزخي ( الزماين وال مكاين 
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االعتراف بالذنب أو اإلثم أو التقصیر ، أي المواجھة مع النفس : أوال
.وخطئھا ال الھروب والتغافل 

.محاولة التكفیر عن ذلك الخطأ بالتعویض أو اإلصالح : ثانیا
.العزم األكید على عدم العودة لمثلھ : ثالثا

.التقین من ان النادم على الذنب كمن ال ذنب لھ : رابعا
ارة أخرى ، ان ھذه العملیة تعید لإلنسان ثقتھ بنفسھ وبقدرتھ على وبعب

.مواجھة أخطاءه وإصالحھا 

ھذه القدرة یحتاج إلى دفعة روحیة خاصة إلىولكي یصل ھذا الشخص 

تمكنھ من القفز على نقاط الضعف في نفسھ والتي تحبط من عزیمتھ للقیام بھا ، 

الستغفار یستمد منھ األمان منھج متخصص من الذكر واإلىكما ویحتاج 

والعزیمة ، وھذه األمور وما یلحق بھ توفره مناھج الطب الصوفي بشكل 

.دقیق ومفصل 

أمراض یسببھا القانون:  رابعًا 

إصابات مرضیة كثیرة اجتماعیة المنشأ ، أي ان المجتمع والقانون ھناك

من ھذا المدخل من والحكومة الجائرة تقف وراءھا ، واألمراض النفسیة المتكونة

شأنھا ان تثیر حفیظة الفرد وتجعلھ یتحرك في سلوكھ االجتماعي من موقع العداء 

للمجتمع والقانون والقیم األخالقیة ، وبالتالي ال یجد شیئًا یمنعھ من ارتكاب 

.الجرائم المختلفة حسب شدة الحالة النفسیة عنده 

یفرق بین اإلصالح حقیقة ھذا المرض تكمن في ان الشخص المصاب بھ ال

واإلفساد ، فھو من شدة إنكاره للفساد االجتماعي ، یسیر في طریق اشد إفسادا ، 
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، )إفساد الفساد إصالح : ( قاعدة إلىوفي ظنھ انھ بھذا یساعد على اإلصالح استنادا 

إلىالمغرب ونیتھ الوصول إلىونحن نستطیع ان نشبھ ھذا الشخص بمن یسیر 

حركتھ ال یزداد إال بعدا عن المشرق ، وكلما ابتعد أكثر حّث المشرق ، فھو في 

..خطاه في السیر فال یزداد إال بعدا وھكذا 

مثل ھذا الشخص ال یدرك ان األمر ملتبس علیھ ، وان ما یبنى على باطل 

فھو باطل ، وشأن الطب النفسي في التعامل مع ھذا المرض ال یختلف كثیرا عن 

لنفسیة والتي ال تتجاوز محاولة إعادة تأھیل المریض شأنھ مع بقیة األمراض ا

الصالحة ، وغض أولیندمج مع المجتمع وذلك بالتركیز على الجوانب المشرقة 

.الطرف عما سواھا 

أما في الطب الصوفي فأن العالج ال یعتمد القفز على الحقائق أو تجاوزھا ، 

ھا الخیر وفیھا الشر ، وطریقة بل بالعكس التعمق فیھا واألخذ بأسبابھا ، فالحیاة فی

اإلصالح االجتماعي حق مشروع للجمیع ویمكن ألي فرد ان یستفید من كل 

.قدراتھ ومقدراتھ في تحقیقھا ، إذا ما عرف كیف یقوم بذلك أو ال

ولمعرفة ذلك تقدم الطریقة منھجا متكامال في الكیفیة التي یكون فیھا اإلنسان 

الصالح یقتضي الصدق في األقوال صالحا في نفسھ مصلحا لغیره ، و

..واإلخالص في األعمال ومحبة الخیر للغیر 

أقوامھم فأصلحوا فیھا فسادھم ، إلىھذه ھي المناھج التي جاء األنبیاء بھا 

.وقوَّموا بھا جور قوانینھم ، وھي طرق األولیاء المرشدین من بعدھم 

ع ، وتسھل لھ ومعنى ذلك ان الطریقة تتبنى من یرید ان یصلح المجتم

الطریق لیفرغ الشحنات المكبوتھ في داخلھ من خالل التوجیھ الصحیح على 
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ن القدرة اإللھیة الصالحة ، والتي اذا ما ذاعت وانتشرت في مجتمع فااألعمال

إِنَّ اللّه الَ يغير ما بِقَومٍ حتى [: تعالى مصداقا لقولھباألحسنسوء تتدخل لتغیر األ

ريغي فُِسهِما بِأَن1(]واْ م(.

المس الشیطاني  : خامسًا 

أي لھا عالقة بالعوالم الغیبیة ) میتافیزیقي ( وھناك أمراض ذات منشأ 

ھو تأثیر نوع من الجن على عقل ) المس الشیطاني ( األخرى كما في حالة 

في حواسھ أو أعضاءه بكیفیات مختلفة ، تأخذ أحیانًا صورة شلل أواإلنسان 

بعض األعضاء، أو اعوجاج في بعضھا اآلخر ، وقد یكون المس كلیًا فیتخبط 

الشخص ویغیب عن وعیھ ، وقد یكون المس جزئیًا یتأثر فیھ عضو من األعضاء 

.) 2(كالید والرجل واللسان 

ورغم ان وجود ھذا النوع من األمراض یدخل في الممكنات العقلیة ، ولیس 

وإنكاره ، فقد وجد في كل عصر المصدق بھذا في العقل ما یدعو إلى جحده

.المرض والمكذب لھ ، مثل سائر األمور التي لھا عالقة بالغیب

وقد قربت بعض االكتشافات العلمیة في عالم الفیزیاء إمكانیة تأثیر عوالم 

للعلماء ان ) 3()االھتزاز(أخرى في عالمنا دون أن نراھا ، فلقد سمحت نظریة 

تداخلة مع بعضھا أي یخترق بعضھا البعض اآلخر دون ان یفترضوا أكوانًا م

قرر « یشعر احدھا بوجود اآلخر نظرًا لتغایر التردد ، واستنادا إلى ھذه النظریة 

11: الرعد -1
.415ص –التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية –حممد عز الدين توفيق -2
.نظرة إىل املادة وبينت ان تنوع املوجودات يعود إىل االختالف يف درجة واالهتزاز أو الذبذبة وهي النظرية اليت غريت ال-3
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، أنھ قد یوجد ھنا اآلن ) مبادئ العلم ( في مؤلفھ ) Jevons(العالم الكبیر جیفونس 

الھ ومدنھ وسكانھ كوكب غیر منظور منا یخترق بمحیطاتھ وبحاره وأنھاره وجب

عالمنا ھذا بما فیھ من أجسام وكائنات تتجاوز في اھتزازھا ، اھتزاز ما تقدر 

.) 1(»حواسنا على إدراكھ 

ھذا بالطبع مع افتراض مسبق بأن ھذا العالم الذي یخترق عالمنا یخضع 

، لنفس القوانین الفیزیائیة سوى ان درجة االھتزاز في ذراتھ مما ال تدركھ حواسنا

تتدخل كائنات روحیة غیر منظورة بتعطیل عمل عضو من األعضاء والتأثیر ف

في المراكز العصبیة المتحكمة فیھ عن طریق المس ، وھو أمر ممكن لیس في 

.العقل ما یحیلھ 

الَّذين يأْكُلُونَ الربا الَ يقُومونَ إِالَّ كَما يقُوم [: وفي القرآن الكریم یقول تعالى 

:الشیطاني على مستویات منھا، والمس )2(]..يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس الَّذي

وھي الخواطر التي یلقیھا الشیطان في الصدر ، فتطوف فیھ : الوسوسة 

الحیاة الشعوریة لتصبح جزءًا من أفكار الشخص وإرادتھ ، إلىتنتظر الدخول 

القرآن الكریم مّسًا ، أي إنھا درجة أولى وھي فتنة الشیطان لإلنسان ، وقد سماھا 

من درجات المس الشیطاني ، لكن اإلنسان یحتفظ معھا باستقاللھ فیستجیب لھا 

إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا [: أو یردھا ، وھذا ما دلت علیھ اآلیة الكریمة في قولھ تعالى 

.)3(]ذَا هم مبصرونَ مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِ

.31ص –عامل األرواح –حممد عبد اهلادي حيدر -1
.275: البقرة -2
.201: األعراف -3
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وھو مرض كسائر األمراض الجسدیة ، تأخذ أعراضھ : ومنھا ، المرض 
صورا شتى أبرزھا الصرع والخنق والتخبط ، دون سبب عضوي ظاھر لذلك ، وإذا 
كان اإلنسان مسؤوال عن استجابتھ لوسوسة الشیطان ، فأنھ غیر مسؤول عما یصیبھ 

.. والصرعبمعنى انھ ال یستطیع ان یرد أعراض التخبطفي ھذه الحالة المرضیة ،
ولم یتوفر لھذه الحالة المرضیة من عالج نفسي ، بل ان المریض في أوربا 

راھب في دیر أو كنیسة ، وحتى في المجتمعات إلىینصح في الغالب بالذھاب 
غیر األخصائي إلىاإلسالمیة ال زال الناس یلجئون في مثل ھذه الحاالت 

، ویرجع ذلك في تقدیرنا إلى ان عجز الطب النفسي عن )1(الطبیب النفسي أو
تبني العالج لمثل ھذه الحاالت واال لكانت نظریاتھ قد اشتھرت ، وأنباء شفاء ھذه 

.الحاالت علي أیدي النفسانیین قد ذاعت 

في الطب الصوفي یوجد تصور كامل عن مثل ھذه الحاالت من حیث 

سبل الوقایة والعالج ، ولما كان التطرق لكل ھذا مما األسباب واألعراض و

سبیل العالج ، وكما إلىیطول بذكره المقام ، فقد رأینا ان نقتصر في اإلشارة 

. سیتبین في فقرة تالیة من ھذه الدراسة 

)اإلرھاب ( مرض الجزمیة الدوغماتیة : سادسًا 

عتقاد فیھا ، وھو ھو مرض التمسك بسطحیة العقیدة الدینیة والتشدد باال

ینتھي بذلك بدفع الفرد المتدین إلى ان ینظر إلى جمیع أفراد البشر الذین یخالفونھ 

) . أنا فقط ( بالفكر والعقیدة من موقع االتھام والتكفیر ویتعامل مع اآلخرین بلغة 

فیروس (على ھذه الحالة بـ ) ریمون رویة(وقد اصطلح المفكر الفرنسي 

.425ص–التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية –حممد عز الدين توفيق -1
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الفیروس المولد للسرطان في التوالد الذاتي للفكرة حتى في ویشبھھا ب) العقیدة

العداوة واالتھام برھانًا ) الفیروس -الفكرة ( الوسط المعادي لھا حیث تستخدم 

على صحتھا فتنعت كل شخص غیر مؤمن بھا بالرجعیة والنفاق واالرتداد 

جیین من واالنحراف والعقد النفسیة وأمثال ذلك مما نراه في سلوكیات األیدلو

.) 1(شتى المذاھب المختلفة 

وة         وارتكاب  وربما یتعدى االتھام والتسقیط والعداء عند ھؤالء إلى استخدام الق

جریمة قتل المخالفین في العقیدة ، كما كان یحدث في العصور الوسطى للمخالفین 

د                  سلمین عن ي أوساط الم وم ف دث الی دین ویح الجماعات  ألفكار الكنیسة ورجال ال

) .اإلرھابیین ( مویة المتطرفة والتي اصطلح على تسمیتھم عالمیًا بـ االسال

وھذا المرض ینتج من أتباع أفكار وتقالید دینیة موروثة من اآلباء واألجداد 

والمحیط االجتماعي وقد اكسبھا مرور الزمن طابع القداسة بحیث جعلھا تتعالى 

نسان ویورثھ ھذا المرض عن النقد والتمحیص ، ومثل ھذا التوجھ یحدد عقل اإل

واذا لم یصب الفرد بمثل ھذه األمراض . والعداء للفكر المخالف ) الجزمیة ( 

الفكریة والنفسیة من جراء التزامھ الدیني ھذا ، فال اقل من أن مثل ھذا الدین 

ال یحفظھ من اإلصابة بالمرض النفسي ، وال یساعده في موارد العالج والشفاء 

ا السبب تجد أكثر المصابین باألمراض النفسیة في إتباع من المرض ، ولھذ

األدیان ، أي بسبب التزامھم بالفكر الدیني على أساس انھ الدین ، فمثًال الوسواسي 

من یعادي اآلخرین أوالغسل ، أوساعتین للوضوء أوالذي یصرف ساعة 

من أھل من ینظر إلى نفسھ على انھ أولمجرد االختالف في العقیدة والفكر ، 

.130ص –املمارسات األيدلوجية –ن روية رميو-1
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.. النجاة یوم القیامة دون سائر أفراد البشر لمجرد اعتقاده بعقیدة معینة وغیرھم 

.من ھذا القبیل 

ال ینحصر في أتباع ) اإلرھاب ( والجدیر بالذكر ھنا ان مرض الدوغماتیة 

األدیان السماویة ، بل یطال أتباع جمیع المذاھب والعقائد األرضیة أو السماویة ، 

جود أرضیة في نفس صاحب المعتقد والدین ، وھي عبارة عن وھذا یعني و

ضیق األفق وحب الذات وضعف السلوك العقالني وأمثال ذلك لدى المریض 

.اإلرھابي أوالجزمي 
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العالج النفسي في الطریقة الكسنـزانیة

العالج النفسي الذي تقدمھ الطریقة الكسنـزانیة لألمراض الخمسة األولى

یقوم على أساس المنھج الروحي الذي تنتھجھ الطریقة ، حیث تقوم بإعطاء 

المرضى النفسیین مھما كانت حالتھم أذكار وتسابیح مخصوصة بإعداد محددة 

لیقوموا بتأدیتھا أو من ینوب عنھم من المقربین منھم اذا كانت حالة المریض 

.ریقة عن طریق المبایعة ال تسمح ، وھذا بالطبع بعد ان یرتبط روحیًا بشیخ الط

والسر في ھذا العالج الكسنزاني یعود من الناحیة الروحیة إلى ان ھذه 

األذكار بتلك األعداد تحتوي على قوة روحیة خاصة ، قادرة على أحداث التوازن 

المطلوب في النفس المریضة لتعود إلى حالتھا الطبیعیة، وتشعر باالستقرار 

.) 1(]اللّه تطْمئن الْقُلُوب أَالَ بِذكْرِ[والطمأنینة 

وقد یتوجب العالج ان یُحَضر المریض إلى حلقات الذكر التي تقام في تكایا 

ان یبقى المریض لعدة أیام في التكیة ، فھذا یساعد كثیرًا على سرعة أوالطریقة 

.الشفاء الخارق 

ج الطریقة ان العنصر الخارق ھنا قریب من تلك الحاالت الموجودة في عال

لألمراض الجسدیة ، ویمكن ان یقال انھا متطابقة معھا، اذ القوة الروحیة القادرة 

على إحداث الشفاء الجسدي ھي باألحرى نفسھا قادرة على أحداث الشفاء 

النفسي ، وبالطبع فأن باب شیخ الطریقة الحاضر مفتوح لجمیع أنواع االختبارات 

.السابقةفي ھذا المجال كغیره من المجاالت 

. 28: الرعد -1
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، ) الجزمیةفیروس العقیدة أو (بالنسبة إلى الحالة السادسة ، أي حالة أما 

العالج ، ولكنھا إزاء ھذا الخطر فالطریقة كغیرھا ال تستطیع ان تعالج من ال یرید

االجتماعي تعرض منھجھا الصوفي لیكون وقایة من الوقوع في كل أنواع 

.یة والبرغماتیةالجزم

تجاوز بمنھجھا الصوفي األرضیة الحاضنة لھذه األمراض ، اذ إن الطریقة ت

ظاھره واعتبارھا الحق أوان منشأ ھذه األمراض ھو التمسك بقشور الدین 

المطلق الذي ال محیص عنھ ، بینما تقوم العقیدة الصوفیة على اعتبار قشر الدین 

وحھ ، ظاھره عبارة عن باب ینبغي الولوج من خاللھ إلى جوھر الدین ورأو

وذلك عن طریق ما یعرف بالتجربة الصوفیة ، وھي عندھم عبارة عن تجربة 

قلبیة للفرد المؤمن في عملیة اتصالھ بالروح األعظم وصیرورتھ موردًا للخطاب 

اإللھي مباشرة واالرتباط مع اهللا برابطة العشق والحب واالعتماد والتوكل 

.)اهللا(ة الغیبیة المطلقة والذوبان في الحقیق) األنا(والخروج عن إطار 

ویمكن القول ان ھذا المنھج بما ھو تجربة قلبیة وعاطفة تمتد إلى وجدان 

الفرد فتثیر فیھ مشاعر الخیر والصالح ، وھو الطریق الوحید للسالمة والصحة 

.) 1(الوصول إلى حالة االستلذاذ باإلرھاب أوالنفسیة من الدوغامتیة 

اعتبار روح الدین ھو التجربة القلبیة لالرتباط فإذا سرنا مع الصوفیة في

بالمطلق ، فأن دینًا كبیرًا كاإلسالم مثًال ال ینتفع المسلم بھ فیما لو لم یتحرك روح 

. ذلك الدین في سلوك المسلم العملي ومشاعره الباطنة

.31ص –اإلسالم والصحة النفسية –امحد القباجني -1
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رأینا مظاھر المحبة والعشق واإلنسانیة على سلوك الفرد فھذا یعني ان فلو 

سلیمة وإلھیة وحق ، وإال فال ، أي یمكننا االستدالل على حقانیة الطریقة طریقتھ 

. االیجابي على سلوك األفراد اوتأثیرھامن فاعلیتھ
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المبحث الثالث 

الكسنـزان

وعالج األمراض القلبیة 

:القلب في عند أھل الطریقة  لھ معنیان 

الصنوبري الشكل ، المودع في الجانب األیسر من الصدر ، ھو اللحم : األول

. وھذا القلب یكون للبھائم أیضًا، بل وللمیت كذلك 

لطیفة ربانیة روحانیة ، لھا تعلق بالقلب الجسماني كتعلق : وثانیھما

.) 1(األعراض باألجسام ، واألوصاف بالموصفات ، وھو حقیقة اإلنسان 

في القرآن الكریم والسنة ) القلب(ذكر لفظ وھذا المعنى ھو المراد كلما

إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن [: النبویة المطھرة ، والى ھذا المعنى أشار تعالى بقولھ 

قَلْب فلو كان المراد بلفظ القلب في اآلیة الكریمة ھو العضو اللحمي .)2(]كَانَ لَه

العضو وھو أمر محال ، ولھذا لدل ذلك على ان البعض یمكنھم العیش بدون ھذا

. فالمقصود بالقلب في اآلیة الكریمة ھو الجانب غیر المادي في ھذه المضغة 
، فكما ان يفي المفھوم الصوفي ال یقل أھمیة عن القلب بالمعنى البایولوجوالقلب 

صحة القلب وسالمتھ من الناحیة البایلوجیة مھمة جدًا ، وربما تكون األھم من بین جمیع 
األعضاء في الجسم البشري ، فإن أھمیة طھارة القلب ونقائھ و سالمتھ من الناحیة 

ال تقل في األھمیة عنھا ، وذلك ألنھ وكما كان حضرة الرسول ) غیر المادیة ( الروحیة 
rیعلم الصحابة الكرام ان القلب ھو محل نظر اهللا إلى عباده ، فقد كان rاألعظم 

.915ص –املوسوعة الصوفية –عبد املنعم احلفين . د-1
.37: سورة ق -2
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.) 1(]إىل أجسامكم وال إىل صوركم ولكن ينظر إىل قلوبكم إن اهللا ال ينظر [: یقول 

ھ معرض            أوالمحل  وھذا   ة في كون شبھ المضغة المادی ادي ی ر الم الموضع غی

راض  ن األم د م ًا -للعدی ة طبع ر البایلوجی سد أو-غی ر أو الح بكمرض الكب العج

.)2(]قُلُوبِهِم مرض في[: أو النفاق أو غیرھا ، یقول تعالى مخبرًا عن حال المنافقین 

وھذه األمراض التي قد تعتري القلوب یتوسع أثرھا السیئ إلى جمیع أنحاء 

: rیقول - المادي و غیر المادي بحسب تعبیر الطب التفاعلي -الجسم اإلنساني 
فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه  أَالَ وإِنَّ فى الْجسد مضغةً إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه ، وإِذَا [

الْقَلْب ىه3(]أَالَ و(.

بمعنى ان المرض القلبي یؤثر على حیاة الفرد كلھا من حیث أقوالھ وأفعالھ 

وأحوالھ ، وھذا بالطبع ینعكس على محیطھ الذي یعیش فیھ بالسلب ، ولھذا اعتنى 

ء بصالح القلوب ومحاولة شفائھا القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة أیما اعتنا

يوم لَا ينفَع [: وعالجھا من أمراضھا الخفیھ ، فقال سبحانھ مادحا القلوب الصافیة 

وواضح من نص اآلیة الكریمة .)4(]إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ . مالٌ ولَا بنونَ

على كل شيء في الحیاة ولو تفضیل الحق سبحانھ لسالمة القلوب من األمراض 

وما ذلك إال لینبھ على أثر القلب بالنسبة للفرد بشكل خاص . كانوا فلذات األكباد 

.والمجتمع الذي یعیش فیھ بشكل عام 

وحول ھذه النوع من العالج لسنا بحاجة إلى ذكر مدى تخلف الطب وھنا 

.2564برقم 1986ص -4ج-أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة عن ايب هريرة رضي اهللا عنه -1
.10: البقرة -2
.52برقم -28ص 1ج -صحيح البخاري -3
.89-88: الشعراء -4
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بل ) األمراض القلبیة(التقلیدي في ھذا المجال ، وال نقول انھ ینكر ھذا النوع من 

، ) األمراض النفسیة(ھو ال یعرفھا أصًال ، فھذا العلم فیھ خلط كبیر بینھ وبین 

فإذا كان الطب التفاعلي الذي یقول بتأثیر بعض النواحي السیكولوجیة على صحة 

اإلنسان لم یعترف بھ رسمیًا إال قبل عقود قلیلة ، فكیف یكون الحال مع أمراض 

!ب التقلیدي أصًال ؟لم یتطرق لھا الط

الشغف بحب الدنیا أوعلى كل حال ، ان أمراضا مثل النفاق أو الحسد 

. غیرھا من األمراض التي لھا ما لھا من آثار سلبیة في المجتمعات اإلنسانیة أو

وقد توسعت كتب الصوفیة في عرض ھذه األمراض من حیث المعنى 

مما یمكن مراجعتھ في محلھ ، والدرجات واألقسام وطرق العالج وما إلى ذلك

وما یھمنا ھنا ھو األسلوب الروحي الذي تتبعھ الطریقة الكسنـزانیة في شفاء ھكذا 

. أمراض 

ة                    ع بقی ة م ا الطریق ي اتبعتھ ي شيء عن األسالیب الت ف ف ھ ال یختل ویبدو ان

یلة       ي الوس ة ھ شایخ الطریق ل م ن قب ة م ساعدة الروحی سابقة ، فالم راض ال األم

سألة          الشفائیة ًا م ا جمیع رق بینھ ع الحاالت ، إال ان الف ي جمی لجمیع األمراض وف

شترط اإلرادة ، أي ینبغي                 وع من األمراض ی ذا الن ا وبخصوص ھ الوقت ، وھن

ة     یخ الطریق ر ش ق أوام ي تطبی سعى ف شفاء ان ی ذا ال د ھ ن یری د او م ى المری عل

ة م        ة قوی شیخ ، ومعنى   بحذافیرھا ، كما یشترط علیھ ان یكون ذو رابطة قلبی ع ال

ھ       داًء بقول يء اقت ل ش وق ك شیخ ف ة ال ي محب الص ف و اإلخ ة ھ ذه الرابط : rھ
]                  ـنيعمـاسِ أَجالنو هلَـدوو هـدالو نم هإِلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح نمؤ1(]الَ ي( ،

) .1249، 993(، كتاب االميان ، رقم عن أَنسٍ أخرجه البخاري  ٍ-1
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حابھ         ین أص النبي ب ھ ك ین مریدی ق ب الیم الطری ي تع شیخ ف شروط  ، فھ وال ذه ال

ي           سلوك ف ا من صمیم ال ة ، ألنھ فاء األمراض القلبی سألة ش ي م دًا ف ضروریة ج

سنـزان       د الك شیخ محم صفھ ال ق ی و طری ة ، وھ ره  ( الطریق دس اهللا س ھ ) ق بأن

.»سھل ألھلھ وصعب على غیر أھلھ « 
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الشیخ الحاضر وأثره المباشر في الشفاء الصوفي

ما یسمى بعامل ك عامل مھم جدًا في عالج األمراض القلبیة والنفسیة وھوھنا

حیث تتمیز الطریقة بخاصیة إعطاء المرضى والمریدین بل ) القدوة الصالحة ( 

وحتى عوام الناس فرصة اإلقتداء بالشخصیة المثالیة والتي یصطلحون على 

. )اإلنسان الكامل ( الطریقة الكسنـزانیة بـ تسمیتھا في

: ان فائدة القدوة الصالحة في الصحة النفسیة والقلبیة تتمثل في قولھم لإلنسان

اذا أردت ان تتمتع بصحة نفسیة وقلبیة فعلیك أن تسعى لتكون مثل األنبیاء 

واألولیاء ، وھم في ذلك ال یكتفون في مقام التربیة والمعالجة بالتنظیر وإعطاء 

نصائح واإلرشادات من دون ان یشفعوه الأواألطروحات وإصدارات التعلیمات 

.بمصداق جّلي للشخصیة الكاملة السلیمة متمثلة بشخص شیخ الطریقة 

:بـ ن أدبیات الطریقة الكسنـزانیة في مجال القدوة الصالحة تتمتعا

وجوب ان یكون للطریقة شیخ حي حاضر وارث للقوة الروحیة الكاملة . 1

آلخر اال بعد ان یورِّث تلك القوة إلى الشیخ ممن سبقھ ، وال ینتقل إلى العالم ا

.الذي یلیھ 

سمى          ي ت ة الت وة الروحی ك الق ك تل د أن من یمتل ة   ( وبالتأكی ) مشیخة الطریق

ھو ) وارثھا ( وھي القادرة على فعل األعاجیب في الغیر ، ال بد ان یكون حاملھا    

ائ         صفھ ق صح ان ن ال ، وی ث الكم ھ كامل   : لین األولى في االستفادة منھا من حی أن

. بھا مكمل لغیره بھا أیضا 
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وقد جاء في كتاب الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة عن ھذه المسالة 
.)1(]وداعيا إِلَى اللَّه بِإِذْنِه [إن شیخ الطریقة ھو المأذون من اهللا تعالى : ما فحواه 

لْمهتدي ومن يضللْ فَلَن تجِد لَه وليا من يهد اللَّه فَهو ا[وھو الولي المرشد 

.)2(]مرشدا 

)3(]واصطَنعتك لنفِْسي[وھو من أھل الصنع اإللھي الخصوصي 

.)4(]إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً [وھو خلیفة اهللا في األرض 

)5(]ٍء أحصيناه في إِمامٍ مبِنيٍ وكُلَّ شي[وھو الجامع لألسرار الروحیة

فمشیخة الطریقة أمر یختص بھ اهللا من یشاء من عباده الصالحین لیكون 

حامًال أمانة الوراثة الروحیة لألنبیاء واألولیاء والصالحین حتى یورثھا لمن یلیھ 

.)6(قبل انتقالھ إلى العالم اآلخر

حي یتم التعبیر عنھا في الطریقة صورة ذلك الكمال النفسي والقلبي والرو. 2

في الشیخ الذي ) فاٍن ( ، فالشیخ وبواسطة ھذه القوة الروحیة ) الفناء ( بمصطلح 

قبلھ ، والشیخ الذي قبلھ فان كذلك فیمن ھو قبلھ  ومن شیخ إلى شیخ حتى یصل الفناء 

ي أ. فان في اهللا تعالى r، وھو بدوره rإلى حضرة الرسول األعظم سیدنا محمد 

.اهللا تعالى ومن خاللھ ھو فاٍن فيrان الشیخ الحاضر فان في حضرة الرسول 

.46: األحزاب -1
.17: الكهف -2
.41: طه -3
.30: البقرة -4
.12: يس -5
.85ص –ية الكسنـزانكتاب الطريقة العلية القادرية –الكسنـزانالشيخ حممد -6
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: قدس اهللا سره(یقول السید الشیخ محمد الكسنـزان  ان شیخ الطریقة « )  

بسلسلة مشایخ الطریقة الروحیة rالحاضر متصل بالتتابع لسیدنا المصطفى 

.) 1(»قدس اهللا أسرارھم 
ن الصفات المعنویة لشیخ الطریقة في صفات ھذا الفناء ھو ذوباومعنى 

الذي وصفھ الحق تعالى بأنھ على خلق عظیم ، وبأنھ rحضرة الرسول األعظم 
رحمة للعالمین ، وبأنھ نور مبین ، بالصفات الكمالیة التي ال یعدھا الحصر 

.كما یقال

ھذا فالشیخ الحاضر أمام المرید أو المریض أو الطالب ھو عبارة عن وعلى 

صورة أخرى للحقیقة النورانیة المحمدیة متمثلة في شخص شیخ ذلك الزمان 

وبالتالي فھو یمثل القدوة الصالحة واألسوة الحسنة التي ینبغي علیھ إتباعھا 

.بھا واإلقتداء

: قدس اهللا سره ( یقول السید الشیخ محمد الكسنـزان  إن ثمرة اتباع « ) 

لطریقة ھو الفناء بشیخھ وھو تلذذ المرید المرید الكامل ظاھرًا وباطنًا لشیخ ا

بقبس األنوار الروحیة التي تغزو قلبھ من شیخھ ، وإن ھذا الفناء یتحول إلى 

ومنھ یتحول إلى قنطرة rقنطرة الفناء التالیة وھي الفناء في الرسول األعظم 

.) 2(»الفناء التالیة وھي الفناء في اهللا تعالى 

فارق أساسي بینھا وبین بقیة األدیان والمذاھب تعتبر ھذه المیزة في الطریقة

األخرى التي تفتقد إلى المعیار العملي المھم في مجال الصحة النفسیة والسالمة 

القلبیة ، فالمذاھب الدینیة ومدارس علم النفس كلھا تفتقد إلى المعیار المتجسد لتلك 

.85ص –ية الكسنـزانكتاب الطريقة العلية القادرية –الكسنـزانالشيخ حممد -1
.86ص –املصدر نفسه-2
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ا متضاربة فیما السالمة النفسیة على ارض الواقع الخارجي ، ھذا فضًال عن انھ

بینھا في تحدید المعیار النظري أیضًا ، فال تكاد تجد مدرستین من ھذه المدارس 

.السلیمة ةتتفق على األصول والمبادئ األساسیة للشخصی

إن وجود القدوة الصالحة یعتبر أھم مبادئ العالج النفسي والقلبي ألنھ یكون 

لممارسة ، فیتعرف المرید على بمثابة المیزان التجریبي على مستوى التطبیق وا

سالمة نفسھ وصحة سلوكیاتھ في حركة الواقع االجتماعي من خالل تطبیق ھذه 

السلوكیات على سیرة األنبیاء واألولیاء الذین جعلھم القرآن الكریم قدوة حسنة 

تلك .. وأسوة للبشریة على اختالف أفرادھم في المقام والثروة والعرق والجنس 

التي ھي أحوج ما یكون المریض لھا ، یجدھا ماثلة بكل معانیھا السیرة الصالحة

السامیة في صورة شیخ الطریقة الحاضر لكونھ وارثًا روحیًا لكل تفاصیلھا 

.  الظاھریة والباطنیة 
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الخالصة والنتائج

:یمكن تلخیص النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة في ثالث حقائق 

لھالة المادیة التي كانت تصبغ جمیع العلوم بدأت تضعف ان ا: األولى

وتنحسر ، لیس ألن العلوم المادیة غیر صحیحة بل ألنھا لیست شاملة ، أي 

.ال تستطیع اإلحاطة بكل جوانب العلوم في الوجود 

في المجال الطبي ، وفي عصر التقدم العلمي واالنفتاح العالمي ، : الثانیة

الحدیث من ظاھرة روحیة مھمة وھي الشفاء الروحي یمكن ان یستفید العلم

الخارق الذي تؤكد الطریقة العلیة القادریة الكسنزانیة امتالكھا لمفاتیحھ العلمیة 

والروحیة بصورة كاملة ، ویمكن إجراء التجارب واالختبارات العلمیة التي تثبت 

.مصداقیتھ وفائدتھ العملیة لإلنسانیة اجمع 

روحي الخارق الذي تقول بھ الطریقة الكسنـزانیة ال ینفي الطب ال: الثالثة

الطب التقلیدي بل بالعكس یؤكده ، ولكنھا وفي الوقت نفسھ تدعو إلى تكامل شقي 

مادي : الطب لتكوین نموذج جدید شامل یراعى فیھ ان العالم مكون من جانبین 

.یجب ان یراعى وآخر روحي یجب ان یؤخذ بنظر االعتبار 

لة فالشفاء الخارق في التصوف اإلسالمي ، وتجسده بالشكل الذي وعلى الجم

تعرضھ الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة لھو تحد من أكبر التحدیات أمام العلم 

الحدیث ، والذي عاجًال أو آجًال سیضطر لمواجھتھ ، لیس بالرفض بل بالفحص 

لیھا إعادة النظر والتمحیص العلمي ووقتھا ستجد مناھج البحث العلمي ان ع

في كثیر من القضایا الرئیسیة التي أسدلت علیھا الستار ومنھا قضیة العالقة 

بین العلم والدین ومدى استفادة العلم من التفسیرات الصوفیة للقدرات الخارقة 
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.التي بحوزتھا 

إن العلوم الطبیة بشكل عام شقت طریقھا دون التفات للمفاھیم الصحیحة 

عتقاد الصوفي ، سواء الشرقي أو الغربي ، ولم یحاول العلماء التي قدمھا اال

اختبار بعض ما جاء بھ الدین حول الطبیعة اإلنسانیة وغیرھا ، ولكن ، بعد 

التطور العلمي والتقني الذي شھده العصر أمكن إنجاز مثل ھذا العمل بالفعل ، 

ارستھما معا في وأمكن اآلن القول بأن المنھج الصوفي والمنھج العلمي یمكن مم

وقت واحد ، إذ ان أحدھما یمكن ان یدرس من خالل اآلخر ، وأن األبعاد 

الروحیة ووحدة الوعي یمكن استكشافھا بأدوات العلم ، على األقل في المراحل 

.األولیة لھذا االستكشاف 

ولعل ذلك اذا حدث ، أي اذا حصل التقارب العلمي بین العلم والتصوف 

ح باب التقارب بین الحضارة اإلسالمیة التي تؤمن بالقضایا اإلسالمي فانھ یفت

. الروحیة وبین الحضارات القائمة على الفكر المادي

وصلى اهللا تعالى على سیدنا محمد
الوصف والوحي والرسالة والحكمة

وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا

حضرةحضرةترجمة ترجمة 
))ههقدس اهللا سرقدس اهللا سر((لحسیني لحسیني ٱٱلكسنـزان لكسنـزان ٱٱلشیخ محمد لشیخ محمد ٱٱلسید لسید ٱٱ

رئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة في العالمرئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة في العالم
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لرحيمِٱلرمحنِ ٱِهللا ٱبِسمِ 

لوصـف  ٱألكمالن على حبيبه ومـصطفاه      ٱألمتان  ٱلسالم  ٱلصالة و ٱحلمد هللا و  ٱ
. حلكمة وعلى وآله وصحبه ومن وااله ٱلرسالة وٱلوحي وٱو

) قـدس اهللا سـره  (يين حلـس ٱلكسنـزان  ٱلشيخ حممد   ٱلسيد  ٱفأن   -:أما بعد   
.  لعامل ٱلكسنـزانية يف ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱهو شيخ 

لفكـر  ٱإلسالمي ، وجنم من جنوم مساء أهل        ٱلعامل  ٱلعراق و ٱوهو علم من أعالم     
لعرفان ال لكونه شيخ طريقة صوفية فحسب بل ملا ميتلكه من مؤهالت ذاتية هيأتـه       ٱو

لـسيد  ٱلعلميـة و  ٱألجتماعية و ٱلسياسية و ٱلدينية و ٱاالت  ٱَألن يكون ذا صدارة يف      
حملمديـة  ٱلـشجرة   ٱلشيخ ينحدر من أُسرة حسينية هامشية هي فرع مـن فـروع             ٱ
.لسماء ٱليت أصلها ثابت وفرعها يف ٱلطاهرة ٱملصطفوية ٱ

لسيد ٱلقادر إبن   ٱلسيد عبد   ٱلكرمي إبن   ٱلسيد عبد   ٱلشيخ حممد إبن    ٱلسيد  ٱفهو  
لكرمي إبن  ٱلسيد عبد   ٱلسيد حسني إبن حسن إبن      ٱسنـزان إبن   لكٱلكرمي شاه   ٱعبد  

بـن  ٱلوندرينة  ٱلسيد بابا علي    ٱلنودهي إبن   ٱلسيد حممد   ٱبن  ٱلسيد إمساعيل الولياين    ٱ
لسيد ٱلرسول إبن ٱلسيد عبد ٱلسيد الثاين إبن ٱلسيد عبد ٱبن ٱلكبري ٱلسيد بابا رسول ٱ

لـسيد  ٱلسيد حسني إبن ٱألحدب إبن ٱلسيد عيسى ٱلسيد إبن   ٱلسيد عبد   ٱقلندر إبن   
لسيد بابا علـي    ٱلربزجني إبن   ٱلسيد عيسى   ٱألول إبن   ٱلكرمي  ٱلسيد عبد   ٱبايزيد إبن   

لسيد عبد العزيز إبن ٱملنصور إبن ٱلسيد حممد  ٱلسيد يوسف اهلمداين إبن     ٱهلمداين إبن   ٱ
إلمام جعفر  ٱلكاظم إبن ٱحملدث إبن اإلمام موسى     ٱلسيد إمساعيل   ٱلسيد عبد اهللا إبن     ٱ

إلمام احلسني إبـن    ٱلعابدين إبن   ٱإلمام علي زين    ٱلباقر إبن   ٱإلمام حممد   ٱالصادق إبن   
سيدة نساء العاملني لزهراء ٱلسيدة فاطمة ٱو) كرم اهللا وجهه(طالب  أيبإلمام علي إبن    ٱ
.rملصطفى ٱحممد سيدنا ملرسلني ٱألنبياء وٱهللا وخامت ٱبنت رسول ) عليها السالم(
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فهـو  ) قدس اهللا سره  (لشيخ  ٱلسيد  ٱلكسنـزان الذي أُطلق على عائلة      ٱلقب   وأما
ألول وكلمـة   ٱلكـرمي   ٱلسيد عبد   ٱلزاهد  ٱلعابد  ٱلصاحل و ٱلويل  ٱلقب أُطلق على جدهم     

لذي ال يعلم حقيقته أحد وسبب إِطالق هذا        ٱلشخص  ٱكلمة كردية تعين    ) كسنـزان  ( 
خمتـلياً يف أحـد  لناسٱه ملدة أربع سنوات عن نقطاعٱملبارك هو ٱلسيد  ٱللقب على هذا    ٱ

مع ربه متلذذاً بقربه مستأنساً بعبادته وحينما كان يسألُ أحد      ، )1()قرداغ   (جـبال  
لـسيد  ٱللَّفظ لقباً على هذا    ٱفجرى هذا   ،  ) كسنـزان  : ( يقول   ،لشيخ  ٱلناس عن   ٱ
خللق علَمـاً  ٱجرى على أَلسنة    للقب  ٱملبجل ومن مث على أبنائه وأحفاده كما أَنَّ هذا          ٱ

لشيخ وأبنـاؤه وأحفـاده     ٱليت تبنى مشيختها    ٱلكسنـزانية  ٱلقادرية  ٱلعلية  ٱللطريقة  
.من بعده 

.الصطالحي ٱسم طريقة وله معناه ٱلكسنـزان هو لقب عائلة وٱفاسم 
لـسادة  ٱلشيخ حممد  فهـي عـشرية       ٱليت تنتمي إليها عائلة     ٱسم العشرية   ٱوأَما  

لشيخ عيسى الربزجني هو أول مـن سـكن يف   ٱلعشرية ٱألعلى هلذه ٱألب ٱة و الربزجني
هللا يف ذريته عدداً ومكانة ووجاهة دنيوية وأُخرويـة         ٱلعراق وبارك   ٱبرزجنة من مشال    

.لعراق ٱلكرام يف مشال ٱلسادة ٱليوم هم أكرب عشائر ٱلربزجنية ٱفالسادة 

: : والدتھ ونشأتھ والدتھ ونشأتھ 
) قرية كرجبنة( يف ) قدس اهللا سره(حلسيين ٱنـزان لكسٱلشيخ حممد ٱلسيد ٱولد 

لرابع عـشر  ٱجلمعة ٱلعراق فجر ٱمن حمافظة كركوك يف مشال     ) سنكاو(لتابعة لناحية   ٱ
ملوافق للخامس عشر مـن     ٱة  لشريفٱلنبوية  ٱللهجرة    ) 1358سنة  ( من شهر صفر    

.وتعين اجلبل األسود ، وهي منطقة تقع يف ضواحي مدينة السليمانية: قرداغ -1
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موطن مشايخ   ليت ولد فيها الشيخ  هي     ٱلقرية  ٱللميالد وهذه   ) م1938(ان  شهر نيس 
كـان شـيخ    ) كرجبنة  ( لكسنـزانية ، ومنذُ سنواته األوىل اليت قضاها يف         ٱلطريقة  ٱ
لذي أُنيطت ٱ) قدس اهللا سره(لكسنـزانٱلكرمي ٱلشيخ عبد ٱلسيد ٱلطريقة هو والده  ٱ

لشيخ حسني  ٱلسيد  ٱخللوات  ٱلزاهد صاحب   ٱلشيخ  ٱملشيخة من قبلِ أَخيه األكرب      ٱبه  
لسلطان حسني هو   ٱو) لسلطان  ٱ( كان يطلق عليه وال زال لقب        لذيٱلكسنـزان و ٱ

لكرمي حممداً وقال فيه مبشراً أَنه سـيكون ويل         ٱجلديد للشيخ عبد    ٱملولود  ٱالذي مسى   
.واسع لطريقة ذا سلطان وجاه روحيٱزمانه وسيكون يف 

كبار لصفاء وبني أكْناف أولياء     ٱلروحانية ويف هذا    ٱألجواء  ٱلشيخ يف هذه    ٱنشأ  
ال تراهم إلّا ركعاً أو سجداً أو مسبحني أو مفكرين ومتدبرين مع ما كان هلـم مـن             

لـيت  ٱجليـوش   ٱاالت فالسلطان حسني كان من قادة       ٱمواقف وطنية مؤثرة يف كل      
لذي ذاع صيته يف    ٱاهد  ٱلكرمي و ٱلسيد  ٱلوجهاء بقيادة   ٱلعشائر و ٱتألفت من شيوخ    

لعراق فقـد قـاد     ٱحتالل  ٱإلجنليز إِبان   ٱالذي قاوم   ) د  حلفيٱلشيخ حممود   ٱ( آلفاق  ٱ
ليت انبثقت عنها فيما    ٱإلجنليز و ٱمعركة كرجبنة ضد    ) قدس اهللا سره  (لسلطان حسني   ٱ

جليش هنـاك   ٱإلجنليز وأُسر فيها قائد     ٱليت هزم فيها    ٱ)1() دربند بازيان   ( بعد معركة   
ملعـارك بـالء   ٱيف هذه )هللا سرهقدس ا(لسلطان حسني ٱ، وقد أَبلى   ) لكابنت مار   ٱ( 
لـسلطان  ٱلتاريخ ومل يكن ذلك وليد حينه فأن        ٱلذين يشار اليهم بالبنان يف      ٱَألبطال  ٱ

لزاهد ٱلعابد ٱ)قدس اهللا سره(لكسنـزان ٱلقادر ٱألكرب للشيخ عبد ٱلنجل ٱحسني هو 
بانـا  إليرانية يف منطقـة     ٱحلدود  ٱلروس على   ٱملعارك ضد   ٱلذي قاد   ٱاهد  ٱلبطل  ٱو

. لربزجنية ٱلسادةٱلكردية وٱلعشائر ٱمع رؤساء )2() معركة ميدان ( وشارك أَيضا يف 

.وهي منطقة جبلية ذات غابات كثيفة وتقع بني حمافظة السليمانة وحمافظة كركوك : دربند بازيان -1
.اليت تقع مشال شرق العراق قرب احلدود العراقية اإليرانية ) ميدان ( نسبة إىل منطقة : معركة ميدان -2
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لطريقة ٱالذي تولّى مشيخة    ) قدس اهللا سره  (لكرمي  ٱلشيخ عبد   ٱلشيخ فهو   ٱأما والد   
ملريدين وتوسعت  ٱألجتماعية وعلى يديه كَثُر عدد      ٱلدينية و ٱلشخصيات  ٱفكان من كبار    

. لسلوك ٱولتربيةٱرشاد وَألٱآلفاق يف ٱ
ملثاليـات نـشأ شـيخنا       ٱألخالقيات و ٱملفعمة بالروحانيات و  ٱألجواء  ٱيف هذه   

لفضيلة بكـلَّ مـا   ٱلطاهر مشرباً طيباً هنيئاً مريئاً إذ تربى على ٱلنبع ٱوشرب من هذا    
 هلكلمة من معىن ٱحتويه هذ.

: : دراستھدراستھ
لطريقة عن والده وأَخذ معها علـوم       ٱ)اهللا سره قدس  (لكسرتان  ٱلشيخ حممد   ٱأَخذ  

ألفق وقد ـذّبت    ٱلتصوف مبوسوعية كبرية وكان ذا ملكة فكرية وروحية متتاز بسعة           ٱ
لعربية على يد كبـار     ٱلشرعية و ٱلعلوم  ٱمللكة يف دراسته وتعلّمه إذ أَخذ       ٱوتكاملت هذه   

لعلـوم  ٱدينية فدرس لٱ) كرجبنة ( وفقهاء مصره يف مدرسة جده مدرسة        علماء عصره 
ملال علـي   ٱلدين و ٱملال كاكا محه سيف     ٱمنهم   إلسالمية على كبار علمائها   ٱلعربية و ٱ

.لكرجبين ٱملال عبد اهللا عزيز ٱمللقب بعلي ليالن وٱمصطفى 
لعلمـي  ٱخلـزين   ٱمل يكتف بذلك وإمنا طور هذا        )قدس اهللا سره  (لشيخ  ٱمث أن   

لكتب ٱوللشيخ مكتبة علمية نادرة حوت آالف       . ل  ألوٱليت تعترب مهه    ٱملطالعة  ٱبكثرة  
ملخطوطـات  ٱليت مجعها مبشقة كبرية فقد واظب على مراجعـة دار           ٱملخطوطات  ٱو

لشريفة سبعة عشر عامـا بـصورة       ٱلقادرية  ٱحلضرة  ٱلعامة ومكتبة   ٱألوقاف  ٱومكتبة  
إذن فعلمه  . ته  لرمسي وال خيرج منها إِلّا يف اي      ٱلدوام  ٱملكتبة يف بداية    ٱمستمرة يدخل   

لـشيخ حممـد    ٱلروحية باإلضافة إىل كوا فيضا ربانيـا ، فـإن           ٱلصويف وملكاته   ٱ
لتصوف ٱلرياضات لسنني طويلة ، وأما علوم       ٱاهدات و ٱلكسنـزان تعهدها بكثرة    ٱ
لبحث ، وأكرب شاهد على ذلك هو ما تضمنه اجنـازه           ٱلنقلية فقد تعهدها بالدرس و    ٱ
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ـ (الكبري   لـيت تعـد   ٱ)التصوف والعرفان أهلزان فيما اصطلح عليه موسوعة الكسن
.فريدة يف باا 

::لمشیخة لمشیخة ٱٱجلوسھ على سجادة جلوسھ على سجادة 
ختيار وتعيني علوي ٱلطريقة ، هو  ٱملشيخة يف نظر أهل     ٱجللوس على سجادة    ٱإن  

ملقدسـة  ٱملهمـة  ٱختياره هلذه ٱومن يتم   rهللا  وأمر رسوله سيدنا حممد       ٱجيري بأمر   
هللا  ورعايته ، فيفيض عليه ما يفيض من أنوار ويمده مبا يشاء     ٱن دائما موضع نظرٍ     يكو

حلـق  ٱلناس إىل طريق   ٱلقيام مبهامها من هداية     ٱحملمدية و ٱمن مدد ليكون أهال للوراثة      
لسالم بـني   ٱلنور و ٱخلري و ٱحلسنة وبث   ٱملوعظة  ٱهللا باحلكمة و  ٱلدعوة إىل   ٱإلميان  و  ٱو
لألتبـاع لروحية  ٱلتربية  ٱملنكر ومهام   ٱلنهي عن   ٱألمر باملعروف و  ٱمبهام   لقيامٱخللق و ٱ
. ملريدين ٱو

، ففي آخر زيارة قـام ـا         )قدس اهللا سره  (وهكذا كان األمر بالنسبة للشيخ      
ملـشايخ  ٱألضـرحة   )قدس اهللا سره  (لكسنـزان  ٱلكرمي  ٱلشيخ عبد   ٱلسيد  ٱحضرة  

بصحبته وكان يف   ) قدس اهللا سره  (يخ حممد   لشٱلسيد  ٱكان  ) كرجبنة(لكرام يف قرية    ٱ
.ألتباعٱحملاسيب وٱلدراويش وٱاء وخللفٱلزيارة عدد كبري من ٱتلك 

لزيارة ، جلس وكانـت  ٱلكرمي  من مراسيم    ٱلشيخ عبد   ٱوبعد أن انتهى حضرة     
ليوم يكـون   ٱلدراويش منذ   ٱيا أوالدي   : ( لكرمي وقال   ٱلسرور تعلو وجهه    ٱعالمات  

د شيخكم ، وهذا أمر أساتذتنا ، ومن أطاعه فقد أطاعنـا ، ومـن           لشيخ حمم ٱلسيد  ٱ
نظر ملتفتـاً إىل أضـرحة      مث  )أحبه أحبنا ، ومن خرج عن أمره فقد خرج عن أمرنا            

أنا أودعكم اآلن وستكون هذه آخر زيارة لكم ، وهذا وكـيلكم            : ( ملشايخ قائالً   ٱ
) .لشيخ حممدٱمشرياً إىل جنله -لذي أوكلتموه ٱ

لكـرمي   ٱلشيخ عبد   ٱلطريقة من حضرة    ٱحلدث إيذاناً بانتقال مشيخة     ٱن هذا   كا
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لشيخ  من   ٱلكسنـزان ، وحتقق ما أخرب به       ٱلشيخ حممد   ٱإىل حضرة    )قدس اهللا سره  (
) هـ1398(ألعلى يف عام ٱلرفيق ٱنتقل إىل ٱأا كانت آخر زيارة آلبائه وأجداده ، فقد 

لـشيخ  ٱألخرية بفترة وجيزة ، وقد أرخ وفاتـه    ٱبعد زيارته ) م1978(ملوافق للعام   ٱ
لـشيخ  ٱلسليمانية يف مرثيـته حبق     ٱرئيس علماء   ) هللا  ٱرمحه  ( لقره داغي   ٱحممد عمر   

: فقال )قدس اهللا سره(لكرمي ٱعبد 
 كَـارِثَـةٌ عـبـد ـكُمفَـاتٱو     لكريـم

 أْرِخيُكُمٱجنة فـي ( ت قيـم ُخلُلْـد  (
90453665190

ملسلمني مجيعاً  ٱفاجعة ألحبابه وخلفائه ومريديه و     )قدس اهللا سره  (وكانت وفاته   
      لروحـي  ٱلقيادية ببعديها   ٱلشخصية  ٱستطاعت أن متثّـل    ٱملا كان ميتلك من شخصية

لثناِء على من خلَفَه وحلّ     ٱألدباُء إىل رثائه و   ٱلشعراُء و ٱو لعلماُءٱملادي ، وقد تسارع     ٱو
 جنله د ٱلسيد ٱحملَّهقدس اهللا سره(زان ـلكسنٱلشيخ حمم( .

لشيخ ٱقاهلا )قدس اهللا سره( لكرمي ٱلشيخ عبد ٱونقتطف أبياتاً من قصيدة يف رثاء 
لعراق ورئيس ٱأعالم علماءوهو علم من) هللا ٱرمحه ( لقـطب ٱيد ٱلعــالمة عبد ٱ

 لَفَهقدس اهللا سره(زان ـلكسنٱلشيخ حممد ٱعلماء كركوك مادحاً خ( :

لوفَـا ٱغَاب عن أَنظارِ أربابِ     
     سيــد عن سيد عن ـدسي

لشيخ وقَـد أورثــنا   ٱرحلَ  
لشيـخ نعـم لكــنه   ٱرحلَ  

     ن أهلِ بيتم دشرملصطفىٱم
لشـرفَاٱولعال  ٱكُلُّهم حازوا   

لوعـةً يف قلـبنا وا أسـفَا     
    ـلَّف ثُـمفاٱأسداً خـرصن
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  بٱذَه   قَـى بعــدهوأب يخلش
ي لَّى بعـلَمجت شيخ تـمده

ذهبـاً يعـرِفُه من عــرفَا    
 نمحو أَبيه ـذْوـفَىٱذَا حقْت

لكرمي ٱلشيخ عبد ٱمقام والده ) قدس اهللا سره(ان لكسرتٱلشيخ حممد ٱوهكذا قام   
إلرشاد ، وبايعـه    ٱلطريقة و ٱنتقاله إىل جوار ربه ، وتولَّى أمور        ٱبعد   )قدس اهللا سره  (
ـ  1398( لدراويش أُستاذاً وأباً روحـياً سنة      ٱخللفاء و ٱ ) م1978(ملوافــق  ٱ) ه
.

رته منـذ  تـسعت شـه  ٱو)قدس اهللا سره(لكسرتان ٱلشيخ حممد   ٱوذاع صيت   
لـشيخ   ٱلناس عليه مبختلف فئام ، وكان لـصدق         ٱألوىل ملشيخته فأقبل    ٱلبواكري  ٱ

هللا سـبباً يف    ٱلدعوة إىل   ٱمتاز به من شخصية آسرة جذّابة وصربٍ يف         ٱوإخالصه مع ما    
ملهندسـني  ٱألطبـاء و  ٱلدينية وغريهم مـن     ٱلعلوم  ٱجنذاب أعداد كبرية من طالب      ٱ
. لعلوم إليه ٱأنواع ملتخصصني يف شتى ٱو

لعراق فال تكاد جتد مدينةً أو قريةً إلّـا         ٱلكسرتانية يف مجيع أحناء     ٱلطريقة  ٱنتشرت  ٱو
ألخرى ٱلبلدان  ٱألتباع بل جاوز ذلك     ٱملريدون و ٱلكسرتان تكيةٌ يقصدها    ٱوللشيخ حممد   

ريكيـة  ألمٱملتحدةٱلواليات  ٱهلند وباكستان و  ٱلقوقازية و ٱجلمهوريات  ٱكإيران وتركيا و  
. إلرشاد ٱولتربيةٱملعرفة وٱلطويل يف ٱلشيخ ٱوبعض دول أوربا مما يدلّ على باع 

كرامات كثرية وكشوفات واضـحة ،  )قدس اهللا سره  (لكسرتان  ٱوللشيخ حممد   
ولكنه كان وال يزال يعرِض عن ذكرها وال يسمح ألحد بالتحدث عنـها ، وحيـذّر          

لتـصوف خـصلتان مهـا      ٱامة ، ويقرر أنَّ     لكرٱلكشف و ٱلركون إىل   ٱملريدين من   ٱ
.هللا  ٱالستقامة على شرع ٱلكرامات ٱلسكون وأن أعظم ٱالستقامة وٱ

::خلــواتھخلــواتھ
قد دخل عدة خلـوات يف      ) قدس اهللا سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ حممد   ٱكان حضرة   
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يف وىل  كانـت األ  ملشيخة  ٱلطريقة و ٱتوليه أمور   ذلك دخل خلوتني بعد     وك،عهد والده 
ـ   1398لعشرين من شعبان سنة     ٱ لدراويش ٱ، وقد صحبه عدد من   م1978ملوافق  ٱه
خللوة وأورادها وآداا من   ٱخللفاء  حيث جلس كل منهم يف خلوته بعد أن تعلموا نظام             ٱو

. خللوة بنيـة خالصةٱلدخول إىل ٱلشيخ  قبل ٱأستاذهم إثر حماضرة ألقاها 
ـ   1399لثانية سنة   ٱخللوة  ٱودخل   وصحبه ضعف عدد   ،  م   1979ملوافق  ٱه

خللوة كامالً وخرج كلّ    ٱألوىل وطبق عليهم نظام     ٱخللوة  ٱلدراويش الذين دخلوا معه     ٱ
.واحد منهم بنصيبه منها 

: : لصوفیة لصوفیة ٱٱلعلمیة ولعلمیة وٱٱإنجازاتھ إنجازاتھ 
ليت ٱ،  ملؤلفاتٱن  لعديد م ٱلصوفية ، له  ٱإلصدارات  ٱلتأليف و ٱلبحث و ٱيف جمال   

: بع منها ط
.لكسنـزانية ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱلرمحانية يف ٱألنوار ٱ-1
.لقادر ٱلشيخ عبد ٱخلاطر من كالم ٱجالء : نشر كتاب -2
.لكسنـزانية  ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱكتاب -3
زان فيما ٱموسوعة -4 .لعرفانٱولتصوفٱصطلح عليه أهل ٱلكسـن

:لطبع منهاٱلرسائل حتت ٱوبلكتٱوله  عدد آخر من 
.ألكرامات يف طور جديد • 
.إلنسان ٱألكسنـزان و• 
.ألول ٱلسماء ٱقانون .. ألتصوف • 
.لعبادة ٱألدعاء مخ • 
.إلسالم ٱلشعر يف ٱإطالة • 
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.إلسالم ٱألسبحة يف • 
. إلسالم ٱأخللوة يف • 
.ألتكايا بيوت اهللا • 
. حلديث ٱر لعصٱلنبوي وأمهيته يف ٱأملولد • 
. لصوفية ٱملعاهدة عند ٱألبيعة و• 

:أُخرىإجنازات علمية
ألدبية ٱلتعليم يبدو أحيانا نصوصا جمردة من مضامينها        ٱحلديث يف   ٱألسلوب  ٱإنَّ  

لعلم بذلك ـاءه ومجالـه وأثـره        ٱألمر كذلك يفقد    ٱخلُلقية وإذا صار    ٱومدلوالا  
ملعـريف  ٱلثراء  ٱلعلمي و ٱملخزون  ٱفمهما كان   ألدب  ٱلعلم و ٱتساعه  وإذا فُصل بني      ٱو

لنفـوس  ٱلـسلوك وتزكيـة     ٱألخالق و ٱلعلم على   ٱفإنك واجد ضعفًا شديدا يف أثر       
.مرئ مل يكسبه أدبا ويهذِّبه خلقًا ٱلقلوب ، وال خري يف علم ٱوصالح 

حلقيقـة  ٱلتصوف تكاد تكون ٱلعلم وٱلتقارب بني   ٱألندماج و ٱمن هنا كانت عالقة     
لصوفية ، فـال  ٱوجوهر طريقته  )قدس اهللا سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ حممد   ٱابتة يف ذات    لثٱ

لصوفية عنده ، وكأنه ميسك     ٱلتجربة  ٱلعلمي و ٱلبحث  ٱتكاد ترى أدىن فصل أو تباعد بني        
.أخرى َألعتدال فال يرجح كفةً علىٱمليزان على حد ٱلكرميتني كفيت ٱبيديه 

لشيخ أو يسعى   ٱليت يقدمها حضرة    ٱإلجنازات  ٱويبدو ذلك واضحاً جبالء يف كل       
:لتقدميها ، ومنها 

ليت تضم إىل جانـب     ٱ، و ) جلامعة  ٱلكسنـزان  ٱلشيخ حممد   ٱكلية  ( تأسيسه  • 
إلقتـصاد  ٱألديان ، أقسام أُخرى يف علـوم        ٱلتصوف وحوار   ٱلشريعة و ٱقسم علوم   

قية ، وهو بال شـك      لتطبيٱلرياضيات  ٱحلاسبات و ٱللغة وعلوم   ٱلقانون و ٱلسياسة و ٱو
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لعصر ٱمع متطلبات )قدس اهللا سره(لكسنـزان ٱلشيخ حممد  ٱإجناز يظهر مدى تفاعل     
.ليت تناسبه ٱلعصرية ٱالذي يعيش فيه وتفاعله معه بالوسائل 

إلنسانية هي مبثابة نواة جلامعة كربى يكون هلا فـروع يف           ٱلعلمية  ٱلكلية  ٱوهذه  
.لشيخ    ٱملتحضر كما يأملٱلعامل ٱمجيع دول 

ألنتشار ملا فيه مـن     ٱلقبول و ٱسالمي رائد ، نأمل أَن يكتب له        ٱإجنازه لتقوميٍ   • 
. لفلك ٱحلسابات مستندة إىل علم ٱطروحة علمية دقيقة يف ٱ

، وهو تقومي يؤرخ لألحداث نسبة لـوالدة        ) حملمدي  ٱلتقومي  ٱ(هذا التقومي هو    
حملمـدي  ٱلظهور  ٱئي دائمي بذكرى    ألعظم ، وذلك كمظهر إِحتفا    ٱلرسول  ٱحضرة  

لكرمي ، إضـافة إىل أنـه   ٱلرسول ٱيد ، فيكون عمال يقدس ويعظم ويبجل حضرة    ٱ
لبدايـة  ٱألحداث نسبةً إىل ٱإلسالمي ، ألنه يؤرخ     ٱلتاريخ  ٱيقدم فائدة كبرية لدارسي     

لعقبـات  ٱوملـشاكل   ٱملثايل للعديد من    ٱحللّ  ٱإلسالمي ، فهو مبثابة     ٱحلقيقة للتأريخ   ٱ
هلجـري بـل   ٱلتقـومي  ٱملبارك ال يلغي  ٱلتقومي  ٱوان هذا    ، )1(لتأريخ  ٱيف دراسة هذا    

.متداد له ٱهو 
يف وقت بانـت فيـه      ) لعراق  ٱلصوفية يف   ٱملركزي للطرق   ٱلس  ٱ( تأسيس  • 

لس ليوحد كلمة   ٱملسلمني ، فجاء هذا     ٱلعراق ، وتشتيت كلمة     ٱبوادر متزيق وحدة    
لنهوض بواجبهم تجاه ربهم ودينهم ووطنهم على أكمل        ٱلعراق ، لغرض    ٱية يف   لصوفٱ

لتجمعـات  ٱلتعارف مع بقيـة  ٱلس إىل فتح قناة للحوار و  ٱوجه ، كما يهدف هذا      
لعـامل  ٱلواجب تجاه   ٱلقيام بنفس   ٱلعامل لغرض   ٱلصوفية يف   ٱلطرق وأفراد   ٱالس و ٱو

ملسلمني بشكل  ٱملساس حبرمة مقدسات    ٱاول  لكلمة ضد كلِّ من حي    ٱككل ، ولتوحيد    
.لصوفية بشكل خاص ٱعام و

.كان الرجوع إىل الدراسة اخلاصة ذا   الشأن لإلطالع على منافع هذا التقومي يف دراسة التاريخ اإلسالمي باإلم-1
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لس صداه يف   ٱإىل أن جيد هذا      )قدس اهللا سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ حممد   ٱويطمح  
لعامل ، ليجتمعوا على تكوين جملس مركزي عاملي للتـصوف          ٱلصوفية يف   ٱقلوب وعقول   

ـامهم      ٱدوله من دول    إلسالمي يكون له فروع رئيسية يف كل        ٱ لعامل ، لينهضوا جمتمعني مبه
لالئقـة  ٱلعاملية على أكمل وجه  وبالصورة   ٱملتغريات  ٱ، تجاه    ألساسية كدعاة روحيني  ٱ
. لعامل أمجع ٱحملبة بني شعوب ٱلسالم وٱخلري وٱملشرفة حلمل راية ٱ

، وهو نافذة عصرية     )com.sufism-islamic.www(إلسالمي  ٱلتصوف  ٱموقع  • 
لعامل بأسلوب صـويف    ٱلكسنـزان  على    ٱلشيخ حممد   ٱلسيد  ٱيطلّ من خالهلا توجه     

إلسالمي علـى  ٱألنفتاحية للتصوف ٱملشرقة وٱجلوانب ٱمعاصر غري مسبوق ، ليعكس  
. آلخرين ٱ

، وأحدث   إللكــترونيةٱلربامج  ٱألخذ بأحدث   ٱملوقع مراعاة   ٱفقد مت يف هذا     
لفنية  وأَما   ٱلناحية  ٱألصـالة حاضراً ، هذا من      ٱجلميلة ، مع بقاء عنصر      ٱلتصميمات  ٱ

ملتمدن كخطـوة   ٱحلوار  ٱلشمولية ولغة   ٱملوقع طابع   ٱلفكرية ، فقد أَخذ     ٱلناحية  ٱمن  
. آلخر ٱملسافة مع ٱهلوة ، وتقريب ٱلعصر لردم ٱأساسية يف هذا 
لتعـارف بـني مجيـع    ٱآلراء وٱملشاركات وإبداء ٱملوقع أبوابه جلميع ٱوقد فتح   

ملفكّـرين  ٱختالف طرقهم وتنوع مشارم ، كما فتح أبوابه جلميـع           ٱلصوفية على   ٱ
لذي ٱحلضاري  ٱملستوى  ٱإلسالمي إىل   ٱالرتقاء بالفكر   ٱلذين يهدفون إىل    ٱإلسالميني  ٱ

. لرؤىٱألفكار وٱلتعليق وتالقح ٱينبغي له أَن يكون فيه ، بالنشر و

لعـامل ، وأَن يـستقبل      ٱلرئيسة يف   ٱللغات  ٱملوقع بابه أَمام    ٱملؤمل أَن يفتح    ٱومن  
لعلميـة  ٱلثقافية وٱلفكرية وٱلعالقة ٱليت تعمق وتوطد   ٱملقاالت  ٱلدراسات و ٱلبحوث و ٱ

.ملسلمني وغريهم ٱبني 

http://www.islamic-sufism.com/
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، ) com.kasnazan.www(لكـسنـزانية   ٱلقادريـة   ٱلعلية  ٱلطريقة  ٱموقع  • 
لكـسنـزانية ،  ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة  ٱوهو موقع متخصص بنهج وأُسلوب ومبادئ       

.ملعبرة عن جوهرها ومضموا ٱلصورة ٱلناطق عنها للعامل ، وٱللسان ٱوهو مبثابة 
هو مركز أَسـسه    و) لروحية  ٱلدراسات  ٱلعاملي للتصوف و  ٱملركز  ٱ(تأسيس• 

ـ  1415( لكسرتان يف عـام     ٱلشيخ حممد   ٱلسيد  ٱ ، )م  1994( ملوافـق   ٱ) ـه
خلاصـة خبـوارق   ٱلفـوري  ٱلـشفاء   ٱلبحث يف حاالت    ٱملركز يف   ٱويتخصص هذا   

خلوارق من جهة   ٱملقارنة بني هذه    ٱإلهلية و ٱلذَّات  ٱليت تثْبِت وجود    ٱلطريقة  ٱوكرامات  
ألخرية أمام خـوارق    ٱاراسايكولوجية من جهة أُخرى وإثبات فشل       لبٱلظواهر  ٱوبني  

ملركز على أيـدي بـاحثني      ٱلطريقة ، إضافة إىل دراسات أُخرى يتم حبثها يف هذا           ٱ
. متخصصني 

http://www.kasnazan.com/
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