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  :المقدمة

    G رب العالمين، والص$ة والس$م على أشرف ا.نبياء والمرسلين، نبينا الحمد
  .محمد صلى A عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعھم بإحسان إلى يوم الدين

، وأحييت كثير من العلوم والمعارف منذ القدم فلقد تكاثرت العلوم والمعارف   
ومھما بلغنا ومھما تعلمنا فنتذكر اOية الكريمة  ،في العقود الماضية القديمة أيضا

  .}وما أوتيتم من العلم إ8 قلي${

العلوم إلينا نحن المسلمين وخاصة العرب، فمنھم من رفضھا من  وانتقلت كثير   
من صواب  بحجة أنھا قادمة من المشركين، ومنھم من تقبلھا تقب$ تاما بكل ما فيھا

وافق مع منھج أھل السنة لھا ا.سس اQس$مية لتت، ومنھم من أخذھا ووضع وخطأ
  .والجماعة

ى لنا مقا8ت وكتب تحارب ھذه العلوم حربا قوية، ولقد اطلعت عل توخرج   
أو العلوم ا.خرى كالبرمجة ) الجرافولوجي( بعضھا سواء فيما يخص ھذا الكتيب

، ووجدت أن ھذه أو غيرهالتنويم اQيحائي اللغوية العصبية أو الطاقة الحيوية أو 
الكتب والمقا8ت ذكرت أمورا لم أرھا في خ$ل مسيرتي في جميع ھذه العلوم من 

  .ل جميع من دربوني من عرب أو عجم، مسلمين وغير مسلمينخ$

التي  غير الصحيحة وأيضا لم أجد من واجه ھذه المقا8ت أو بين بعض ا.مور   
اQنترنت عن ردود على ذلك  وبحثت في مواقعكرت فيھا لتصحيح المفاھيم، ذُ 

لتعلم بد8 من وتوضيح وشرح صحيح فوجدت أن كل منھم آثر ا8نشغال بمزيد من ا
التي يغلب فيھا أمورا غير صحيحة وليست واقعية في أغلب  الرد على ھذه الكتابات

  ).على ا.قل في عالمنا اQس$مي(المناھج التعليمية الموجودة 

كفر من يدخل ة وتصدرت مجال الفتوى وأصبحت تغير مؤھلوقد ظھرت طائفة    
ويذكرون أمورا ! وإن لم يجد فيھا ما يخدش دينه !لم يتبفي مثل ھذه الدورات إذا 

أخذ دورة أو دورتين أو ث$ثة أو من فحك منھا من تعمق في ھذا المجال، عدة يض
ل ن يتكلم في ھذا العلم كأنه متخصص، به ذلك .$ يؤھلفخمسة في مجال معين 

يطرح ا.مر على المتخصصين ممن مارسوا وتعلموا وتوسعوا ليكونوا ھم الذين 
يحكمون على مثل ھذه ا.مور، فالعقل 8 يستطيع إدراك كل شيء، والعلم حتى اOن 

لم يوجد لھا تفسير و أمور 8 تزال محيرة ، بل ھناكلم يصل لذروته ليثبت كل شيء
وھناك أمور لم يستطيعوا كشف أجھزة  غيره،ي مجال الطب أو الفيزياء أو سواء ف

Qثباتھا وتشخيصھا مثل العين والحسد والسحر، و8 حتى قراءة ومعرفة ھذه 
كما الموجات الضارة الممرضة الصادرة من اQنسان أو الحيوان بل وأخطرھا .نھا 
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تدخل : "قال النبي محمد صلى A عليه وسلم في الحديث الذي صححه ا.لباني
  .$ يحكم على ا.مر إ8 خبير مطلع ممارس، ف -  "القبر وتدخل الجمل القدر الرجل

غير المعتمدة أو  ينقل من المصادر السيئة فقطفي مواقعھم ومقا8تھم فبعضھم    
، وبعضھم يجمع ما خالف ديننا ويظھره كأنه ھو اQثبات على ض$ل ھذه المعتمدة

وفسرھا كما يھوى، وبعضھم أخذ العلوم والمعارف، وبعضھم أخذ بعض المقاطع 
جزء من بعض المقاطع الصوتية أو المرئية ليؤيد رأيه وترك المقطع المكمل فحذفه 

نه 8 يوافق ما يريد الوصول إليه، وذكروا مرتكزات للتحريم 8 توجد في المناھج .
  .جدت لنبقى في دائرة الح$لالتي نتعلم منھا أو أننا يمكننا حذفھا إن وُ 

إن كانت الشبھة عندكم فھذه مشكلتكم، : إن ا.مر أصبح فيه شبھة، فأقول: ثم قالوا   
مثل أن تقولوا أن  - لكنھا عندنا ليست كذلك، وإن قمتم بربطھا بالعقائد المنحرفة

فنحن  ؛-أصلھا حراما أو أن المكتشفون أو المؤسسون لھا ربطوھا بدينھم أو عقيدتھم
نقول أننا نرد عليھم ربطھم الخاطئ ونرد عليھم كل ما ف نربطھا بالعقيدة الصحيحة

يتعارض مع ديننا، وإن وجدنا له صلة بديننا فنغير ھذه المفاھيم لما يتناسب مع 
  .أننا نأخذھا كعلم دنيوي بحت 8 صلة له بالعقائد أص$ ، أوديننا

فرأيت أن أوضح ھذه ا.مور بشيء من البساطة والطرح البحثي والعلمي       
بحكم تخصصي في مثل ھذا المجال، مع طرح بعض التساؤ8ت ليجيب لبسيط ا

، مع التأكيد عليھا مؤلفو ھذه الكتب وأصحاب ھذه المواقع ليراجعوا أنفسھم قلي$
على رابط أخوتنا اQس$مية وما أمرنا به ديننا الحنيف، فلسنا نكفر مثل بعض 

م في غير فنه أتى بالعجائب، كمن ن تكلم: الجھال والمتعالمين الصغار، ولكننا نقول
نتذكر أن لتكلم في الطب من غير ا.طباء، ومن تكلم في الرقية من غير الرقاة، و

النبي صلى A عليه وسلم تقبل الرقية من الجاھلية والتي كان فيھا من الشرك لكنه 
 رد الشرك فقط ولم يرد كامل طرق رقى الجاھلية، فقال النبي صلى A عليه وسلم

ولم يلزمھم النبي " 8 بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا"عندما سئل عن رقى الجاھلية 
حذف ما فيه يُ صلى A عليه وسلم بالرقية من القرآن الكريم والسنة النبوية فقط، بل 

، وينبغي أن ، ولو كان ھذا ا.مر مليء بالشركياتشرك فقط ليكون ا.مر ح8$
  .لوم القديمة والحديثةنطبق ھذه القاعدة على جميع الع

أسأل A تعالى التوفيق والسداد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا ف   
  .الباطل باط$ ويرزقنا اجتنابه

A عماد النھار. د/ محبكم في  

  ھـ١٤٣٧جمادى اOخرة  ١٩                                



٦ 

 

  ؟جرافولوجيما ھو ال

ھو علم تحليل الشخصية ونمط التفكير من خ$ل الكتابة بخط اليد، والذي ُيعنى    
بدارسة ا.شكال أو الرسومات التي تظھر نتيجة تحريك القلم على الورق، ولذا فإّن 
حركَة الكتابة تكون تحت التأثير المباشر للنظام العصبي المركزي الذي َيْشمُل 

ل ما يتشكل من أشكال على الورق نتيجة الدماغ، المخيخ، والسائل الشوكي، وك
يمكن  بصمة للمختحريك القلم عليه يكون بأمر من المخ، وعليه فإن ھذه الكتابة 

ة، وكل شخص لديه خطه الخاص قراءتھا ودراستھا وفھمھا بحسب ا.شكال الظاھر
به حسب حالته الجسمية والنفسية أثناء كتابة الخط، وكل شخص لديه بصمته 

  .لخط والتوقيعالخاصة في ا

  

ياس نبضات القلب يبين مشاكل القلب وغيرھا من ا.مور المتعلقة بالقلب جھاز قف   
عند غير العارفين بھا، فكذلك يد تعتبر ھكذا ) شخبطات(أو ) خطوط(عن طريق 

  .عن طريق الخطوط والشخبطات سان تكتب وتخطط ما يدور في العقلاQن

أي ما : خط اليد(وبين ) اليد وعلم قراءة الكفخطوط (كما أن ھناك فرقاً بين    
علم ( ، يكثر الخلط بين الخطوط التي تظھر على كف اليد والرسومات)تكتبه باليد

علم ( أو الخطوط التي تظھرھا اليد عند الكتابة أو الشخبطة على الورق )الكف
علم  ھو يختص به الدجالون والمشعوذون، أما )قراءة الكف( ، فا.ول)الجرافولوجي

الجرافولوجي فھو علم يظھر صفات الفرد الشخصية و8 يتطرق إلى علم الغيب بأي 
لبشرة حال من ا.حوال، بحيث 8 يتسنى من تحليل الكتابة الكشف عن العمر ولون ا

  .أو الحالة ا8جتماعية للفرد أو جنسه

Graphology : ھو علم تحليل الشخصية، وطرق التفكير من خ$ل الكتابة بخط
وھو علم يمكن أن يكشف أغلب السمات الجسمية والصفات النفسية للكاتب من ، اليد

 .خ$ل خط يده

Graphologist : جرافولوجيست ھو الممارس لھذا العلم، ويسمى أحياناً خبير
  .خطوط، أو خبير تحليل الخطوط
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 :حقائق مھمة

 .التوظيفمن الشركات في بريطانيا تستعمله كضرورة أساسية في  %٧٩ -

منھا % ٨٥من الشركات في فرنسا تستعمله أيضاً في التوظيف، كما وأن % ٨٠ -
 .في ألمانيا تستعمله لنفس الغرض السابق

  .شركة في أمريكا تستخدمه للتوظيف ٢٠٠٠أكثر من  -

وفي أغلب دول العالم تستعين به جھات البحث ا.مني والجنائي، كذلك شھادته    
ر المعتد بھا دولياً، وله مكاتب دائمة في المستشفيات أمام القضاء من ا.مو

 .ومصحات ا8ستشفاء والع$قات العامة وشؤون التوظيف

وتكمن ا8ستفادة في أن ھنالك خطوط معينة تتوافر فيھا مطلوبات وظيفة ما،    
ملم يعتبر من د88ت الذكاء  ٣ملم إلى  ٦فمث$ً الخط الصغير الذي يتراوح بين 

التعامل مع ا.رقام والحقائق، فھذه الصفات ينبغي أن تتواجد لدى طالبي والقيادة و
 .وظائف محللي البيانات أو مبرمجي النظم مث$ً 

الجوانب الجسمانية (ويستطيع علم الجرافولوجي أن يكشف شخصية اQنسان    
من خ$ل دراسة عدة جوانب من طريقة الكتابة منھا على سبيل ) والنفسية معاً 

 :اQجمال

 ).فمائل إلى الخل -مائل إلى ا.مام  -عمودي (درجة ميل الخط  - 

  ).ةالسفلي –الوسطى  -العلوية (باقي توزيع المساحات وسيادة بعضھا على ال  -

 .استقامة وتعرج السطر - 

 ).فخفي –متوسط  -ثقيل (الضغط   -

 ).قرقي –متوسط  - سميك (العرض   -

 ).رصغي –كبير  - طبيعي (الحجم   -

 ).ربين ا.سط -بين الكلمات  - لحروف بين ا(المسافات   -

 ).ةضيق –عريضة (الھوامش   -

 ).ءبطي –متوسط  -سريع (السرعة   -
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اQيقاع والنسق الكتابي ودرجة التغير في الحجم وفي الشكل على مستوى الحرف   -
 .أو الكلمة أو السطر

معظم سمات اQنسان ورغم أن الجرافولوجي يستطيع الكشف عن جميع أو    
، والحالة المزاجية والعاطفية، )الجسمية والنفسية(الجسمية والنفسية وا.مراض 

والقدرات الفكرية والميول وا8تجاھات؛ إ8 أنه 8 يستطيع أن يكشف عن جنس 
ز الذكر لتميي حتى اOن، ولعله يصدر بحث في ذلك) ىأم أنث ذكراً كان(اQنسان 

  .الكتابة في المستقبلوا.نثى عن طريق 

  .الرمزي النمط، الشمولي النمطالتكاملي،  النمط: وھناك ث$ثة أنماط للتحليل

الشمولي  النمطوقد قدمت كثير من الدراسات في ھذا العلم، وبضعھا أخذ تجربة    
فبعضھا لم ، وبعضھا أخذ النمط الرمزي، تكامليال نمطفي التحليل، وبعضھا أخذ ال

، والخبراء متفقون على أن الطريقة غالباعلى النمط التكاملي  ت.نھا اعتمد حينج
المعتمدة والدقيقة في التحليل ھي التحليل الشمولي، وھم يحللون بناء على التحليل 

، أما التكاملي فالمعنى فيه يختلف والحرف )الخبراء متفقون على علميته(الشمولي 
، وأما ھا ليست ثابتةفي جميع اللغات و.نفيه يختلف .ن الحروف ليست مستقرة 

  .التحليل الرمزي فھو تحليل الرسومات وا.شكال ويدخل فيھا تحليل التوقيع

 .في فصل خاص الموثقة في ھذا العلم بإذن A وسنذكر الدراسات
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  :لوجيوتاريخ علم الجراف

يعتبر علم الجرافولوجي من أقوى العلوم اQنسانية الذي استطاع قولبة وفھم    
شخصية الفرد إلى حد كبير، حيث أثبتت جدواھا على يد الفرنسيين كبداية أولية منذ 

عشر، أما المرحلة الثانية فقد بدأت على يد الدكتور اQيطالي كاميلو  السادسالقرن 
كيف نحكم على : "م، حينما أصل ھذا العلم، وألف كتاباً بعنوان١٦٢٢بالدي عام 

، وبدأ ھذا العلم يأخذ طريقه في التطور "الطبيعة وسلوك الشخص من خ$ل خط اليد
دلنيج بتأسيس أول جمعية تختص بعلم لدى المعنيين إلى أن قام الفيلسوف ا.لماني لو

م، وقد قام العالم اQنجليزي روبرت سودر بإصدار أول ١٨٩٧الجرافولوجي عام 
 .في إنجلترا وأمريكا) الخط والشخصية(نشرة له عن 

الرموز في "ابة بكت) كارل جنج - ماكس بولرير(أما في سويسرا فقد قام العالمان    
  .م١٩٣١سنة " الخط

ا يعتبر لويس رايس مؤسس الجمعية ا.مريكية للجرافولوجي السبب وفي أمريك   
في  النفسفي ا8عتراف بھذا العلم رسمياً، وقبول تدريسه كقسم من أقسام علم 

  .مجموعة من المعاھد والجمعيات العلمية في العالم
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  :مجا�ت علم الجرافولوجي

اQنسان من فھم ذاته جرافولوجي ن علم المكّ يُ : فھم اOخرينفھم الذات و - ١
المھارات الشخصية التي أھم وا8ط$ع على مكامن القوة والضعف في شخصيته و

ھي و ،ه في اتجاھات معينةكيفية تطويرھا من خ$ل تحسين اQنسان لخطيمتلكھا و
القائم  ةفي النھاية إلى انعكاس على شخصيقدرات فنية في إعادة ھيكلة الخط ليؤدي 

باQضافة  ،بالكتابة فيما يعرف بإعادة اتزان فصي الدماغ لeنسان من خ$ل الخط
إلى أنه يساعد على فھم اOخرين المھمين في حياتنا في سبيل تكوين ع$قات ايجابية 

  .مأساسھا مبني على الصدق والوضوح والتفاھمعھم 

 

ي قطاع التعليم في أنه تكمن قيمة علم الجرافولوجي للعاملين ف: التعليمفي  - ٢
أكثر من أي امتحان أو تقييم آخر، حيث يمكن معرفة  يتخطى الحدود في النتائج

إضافة إلى أنه يمكن من خ$ل علم  ،مستوى ذكائھمأنماط وأنواع تفكير الت$ميذ و
عسر : الجرافولوجي إظھار بعض الصعوبات التعليمية التي يعاني منھا الط$ب مثل

كرية التي قد 8 تظھر بشكل آخر والنبوغ المبكر الفبات النفسية والقراءة وا8ضطرا
على مستوى المدارس ا8بتدائية  كثيرا مما قد يكون خافياو ،المھاراتوالموھبة و

  .ةكون الطالب موھوبا و8 يعلم أن عنده موھبالمتوسطة حين يو

 

عظيمة في إدارة يعتبر علم الجرافولوجي أداة : في اQدارة وا.عمال التجارية - ٣
  .هطالب الوظيفة قبل إجراءات تعيين شؤون ا.فراد حيث يمكن تحديد شخصية

 

ناجحة في علم الجرافولوجي كطريقة فعالة و يمكن استخدام: في الطب النفسي - ٤
لسلة العمليات العقلية للتفكير والمكونات الرئيسة للشخصية كالميول والسمات فھم س

  .ةعية والتعرف على المشك$ت الشعوريالعضوية والنفسية وا8جتما

 

قدمة تحليل الخط اليدوي كطريقة تستخدم الدول المت: في القانون وعلم الجريمة - ٥
للعمل في  وظفينانتقاء الما.دلة الجنائية وفي اختيار وأسلوب ناجح في التحقيقات وو

المكونة مفاتيح فھم الين به المحامون في فھم عم$ئھم و، كما يستعالمحاكم
حديد صدق المتھمين أو في تلشخصيات الشھود وفي إصدار الحكم القضائي و

استكشاف مواطن الخطر الدفين الذي قد يكون غير ظاھر في المجرمين و
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وأيضا في فحص المستندات والوثائق لتقييم تزوير التواقيع ومقارنة  ،شخصياتھم
التعرف على حة اQرھاب ومريكيا في مجال مكافيستفاد منه في أو ،الخط بخط آخر

  .ةفيھم و تحديد قدراتھم الفكرية ومھاراتھم التخطيطي الدخ$ء غير المرغوب

لقابلية للتعلم وإدراك ا.سباب والمسببات الذكاء ھو ا: في اختبارات الذكاء -٦
علما بأن مستوى التعليم العادي  ،القدرة على التحليلوا8ستفادة العلمية من المعرفة و

و قد قام ا.طباء ء، اھم إ8 بشي بسيط في تنمية الذكاس في المدارس 8 يسالذي يدر
ت العقلية والذكاء معايير لقياس القدرافسيون بجھد كبير في وضع مقاييس والن
ستناد إليھا وحدھا في التحديد والتقييم لكنھا غالبا 8 تكون بالمصداقية الكاملة ل$و
إضافة إلى أن الكثير من المفحوصين عندما  ،التعرف على كوامن الموھبة المتفردةو

الخاصة بتقييم الذكاء يقعون في خطأ  السيكولوجيةيقومون باQجابة عن ا8ختبارات 
تقديم اQجابات الصادقة  مھم يكمن في تفكيرھم في كيفية صياغة اQجابة بد8 من

  .ةالحقيقي
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  :الفراسة عند العرب والقدماء

النظر والتثبت والتأمل : بكسر الفاء، راسةالفِ : "8بن منظورجاء في لسان العرب    
: شيءوتفرس في ال، يقال إنه لفارس بھذا ا.مر إذا كان عالماً به، للشيء والبصر به

  ."اتقوا فراسة المؤمن": الحسن وفي الحديث، توسمه

أحدھما ما دل ظاھر الحديث عليه وھو ما يوقعه A : يقال بمعنيين: قال ابن ا.ثير   
تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة 

لق وا.خ$ق فتعرف به والثاني نوع يتعلم بالد8ئل والتجارب والخ، الظن والحدس
  ."سأحوال النا

 
فراسة المتفرس تتعلق بث$ثة : "عليه رحمة A في مدارج السالكينقال ابن القيم    

للك$م وتصريحه : وأذنه، فعينه للسيماء والع$مات، بعينه وأذنه وقلبه: أشياء
وقلبه .. ولحنه وإيمائه ونحو ذلك.. وتعريضه ومنطوقه ومفھومه وفحواه وإشارته

فيعبر إلى ما وراء ، خفيهللعبور وا8ستد8ل من المنظور والمسموع إلى باطنه و
ھل : كعبور النقاد من ظاھر النقش والسكة إلى باطن النقد واQط$ع عليه، ظاھرة

إلى باطن ، ھو صحيح أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاھر الھيئة والدل
فنسبة نقده لgرواح من ا.شباح كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوھر ، الروح والقلب

، وحدة قلبه، جودة ذھن المتفرس: وللفراسة سببان أحدھما.. قدمن ظاھر السكة والن
فإذا اجتمع . ظھور الع$مات وا.دلة على المتفرس فيه: الثاني. وحسن فطنته

وإذا قوي ، وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة، السببان لم تكد تخطئ للعبد فراسة
  "..كانت فراسته بين بين، أحدھما وضعف اOخر

 
" استئناس حكم الغيب: ةالفراس: "رحمة A الھروي: حب المنازلوقال صا   

ھذا ا8ستئناس حكم فإذا أدركت ب، إذا رأيته، استفعال من آنست كذا: سوا8ستئنا
وإن كان بغيرھا من المدارك ، ةإن كان بالعين كان رؤيو ةكان فراس: غيب

  .فبحسبھا

 
أمر ، ل بالشاھد على الغائبھذا ا8ستد8" من غير ا8ستد8ل بشاھده: "قوله   

كا8ستد8ل بالبروق والرعود على ، والمؤمن والكافر، مشترك بين البر والفاجر
وكاستد8ل رؤساء البحر بالكدر الذي يبدو لھم في جانب ا.فق على ريح ، ا.مطار
  ."وكاستد8ل الطبيب بالسحنة والتفسرة على حال المريض، ونحو ذلك، عاصف

 
تعريف ) بطاش كبري زاده(مفتاح السعادة ومصباح السيادة لـ  وجاء أيضاً في   
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ھو علم يتعرف فيه أخ$ق اQنسان من أحواله الظاھرة من ا.لوان : علم الفراسة
 .ا�ستد�ل بالخلق الظاھر على الخلق الباطن: وا.شكال وا.عضاء وبالجملة

العلم الطبيعي وأن  أن أصول علم الفراسة مستندة إلى: اعتبر فخر الدين الرازي   
  .مالعلم يجري فيه بالتعليم والتعل تفاريعة مقررة بالتجارب وأن

 
  :تحليل الشخصية من خ$ل التوقيع قريب من القيافة   

والذي عرف مؤلفه رجعت مرة أخرى إلى كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة    
والحوافز في الطرق القابلة علم يبحث عن تتبع آثار ا.قدام وا.خفاف ": القيافة بقوله

إذ القائف يجد ، نونفع ھذا العلم بيّ ، وھي التي تكون تربة تتشكل بشكل القدم، لgثر
والضوال من الحيوان بتتبع آثارھا وقوامھا بقوة ، بھذا العلم الھارب من الناس

حتى سمعت بعض من اعتنى بھذا العلم أنھم ، الباصرة وقوة الخيال والحافظة
الشيخ والشاب وA أعلم  أثر قدم الرجل وأثر قدم المرأة وبين أثر قدم يفرقون بين

 ".ببالصوا
 

  :في القلم والخط وتتبعت أقوال العرب وغيرھم

 
، الخط حليh تصوغه اليد من تبر العقل وبنور الخط تبصر الحكمة: قالوا في الخط -

 .صورة ضئيلة لكن له فوائد جليلة

  .العقل بواسطة الحسنالخط وجه أبھره : وقيل -

  .ومن منھله تروى العقول الظامئة إلى الحكمة ،بالخط يدرك مراد النفس: وقيل -

  .القلم أحد اللسانين: وقيل -

  .القلم لسان الغائب: وقيل -

  .يخبر بالخبر وينظر ب$ نظر، القلم بريد القلب: قال ابن المقفع -

  .القلم طبيب المنطق: وقال جالينوس -

  .وجاھل يعلم الفحوى، وأخرس يفصح الدعوى، القلم أصم يسمع النجوى: وقيل -

  .ا.ق$م مطايا ا.ذھان: وقال العتابي -

وترجمانه ، ولسانه ا.طول، ورسوله ا.نبل، القلم سفير العقل: وقال ابن أبي داؤود -
 .ا.فضل
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 .وإن ظھرت بآله جسمانية، الخط ھندسة روحانية: ال أقليدسوق -

  .لم لسان اليدالق: وقيل -

  :وقيل في القلم شعرا -

  وأعجم إن خاطبته وھو راجل*** فيـصيح إذا استنطـقته وھو راكب 

 عليه شعاب الفكر وھي حوافل*** فرغت أإذا امتطى الخمس اللطاف و

 
  :وقال الفضفاض

  ي فعله مثل ا.قاليم*** شبر إذا قيس ولكنه 

  

  :قال ابن الروميو

 بأخوف من قلم الكاتب*** لعمرك ما السيف سيف الكمى 
 ظھرت على سره الغائب*** لـه شـاھد إن تأملتــــه 

 
 .القلم شجاع يمج السم والعسل: ووصفه آخرون -

  .القلم يزف بنات القلوب إلى خدور الكتب: وقال بعضھم -

 .و8 يمل ا8ستزادة يسكت واقفاً وينطق سائراً ، القلم يخدم اQرادة: وقال ابن المعتز -

  .إذا أرعف أعلن وأبان آثاره، القلم أنف الضمير: وقال سھل ابن ھارون  -

 .ا.ق$م مطايا الفطن: وقال عمرو بن مسعدة -

  .عقول الرجال تحت أق$مھا: وقيل -

، وقدمھا التسوية، ويدھا السرعة، الخط صورة روحھا البيان: وقال يحيى البرمكي -
 .وجوارحھا معرفة الفصول

 .لخط عقال العقلا: وقال أف$طون -

 .ببكاء ا.ق$م تتبسم الكتب: وقيل -
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 .القلم لسان العقل: وقيل -

 .أشد من صليل الحسام، صرير ا.ق$م: وقيل -

 
ولو أعدنا النظر والتأمل في الحكم وا.قوال السابقة حول القلم والخط لتجمعت    

وھندسة ، فير العقلوس، ويخبر بالخبر، ولسان الغائب، حليh : لدينا الكلمات التالية
لسان ر، وويخدم اQرادة وأنف الضمي، العسلويمج السم و، ولسان اليد، روحانية

 .العقل
 
الخط رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات : يقول ابن خلدون في مقدمته   

 .المسموعة الدالة على ما في النفس

 
والنقش يدل على (للكاتب ثر ومن تلك الكلمات يتضح أن القلم والخط عبارة عن أ   
 ).شالنقا

 
فتحليل الشخصيات ، وبما أن علم القيافة يبحث في آثار ا.قدام والخفاف والحوافز   

فإذا تقرر ما سبق فإن تحليل ، من خ$ل التوقيع يبحث في آثار الخطوط وا.ق$م
  .الشخصيات من خ$ل التوقيع أقرب للقيافة منه للفراسة

 
  .ار ا.قدامتتبع آث: قيافة ا.ثر

  .تتبع آثار ا.ق$م: قيافة التوقيع
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  :دراسةالطريقة 

في  وضح أن علم الجرافولوجي له خمس مستويات دراسيةأود في البداية أن أ   
أغلب ا.كاديميات حول العالم، وأذكر ھنا مستويات ا.كاديمية الدولية لتحليل الخط 
في فرنسا والتي يتم التدرب على منھجھا في عالمنا العربي ويرأسھا خبير التحليل 
الدكتور عبد الجليل ا.نصاري حفظه A من دولة البحرين، وھو الشخص الثاني 

قاعدة علمية  ١٠٠ط للغة العربية، وأسس أكثر من الذي أضاف قواعد تحليل الخطو
أربع  ھا في، فھو يقدمبعد كثير من البحث والدراسة في التحليل مسجلة باسمه

  :مستويات أساسية وھي

 ).المستوى ا.ول(مستوى أخصائي تحليل الشخصية  - ١

 ).المستوى الثاني(مستوى أخصائي أول تحليل الشخصية  - ٢

 .مستوى المدرب - ٣

  .مستوى المحلل - ٤

في  اعتمادا كليا8 يكفي .ن يعتمد عليه  ھذه المستوياتالشخص الحاصل على و   
أن يتم الحكم على العلم مع 8 و، أنه إذا أخطأ فالعلم ھو الخاطئُيقال و التحليل

، فقد يستطيع الكاتب أن يغير خطه وا.مور ذلك أقل من درجة المحللشخص درس 
، وأما إذا كانت الكتابة تلقائية على المحللالتي 8 يريد أن تظھر ويقوم بالت$عب 

ن مما بدون ت$عب فإن التحليل سيكون صحيحا حينھا بإذن A، وكثيرون ينبھرو
الصفات التي يمكن استخراجھا عدد يصدر من صفات عن التحليل، مع العلم بأن 

  !صفة) ٢٠٠٠(تفوق  الخط تحليلمن 

  

) الخبير(وأما من يت$عب بالكتابة لمحاولة إحراج المحلل؛ فإنه ھنا يأتي دور    

دراسة أكاديمية لمدة ث$ث سنوات، فقط وھو المستوى الخامس وھذا يتم دراسته 
الخبير،  ت$عب معفمھما حاول الكاتب تزوير كتابته أو توقيعه فإنه لن يستطيع أن ي

ولن  الخبير فسيتمكن منهورقة بخط معين  وحتى لو قام بكتابة عدة أوراق وكل
وھذه ھي بصمة ) مناطق ا.لم(، .ن ھناك مناطق معينة في الحروف ينخدع

  .الشخص نفسه، فھي ثابتة بكل حال و8 مجال لمحاولة التخفي من الخبير
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  :ا,بحاث والدراسات

عينة ھذا جزء من ا�بحاث والدراسات التي تمت في علم الجرافولوجي، وھي    
ن كمية ا�بحاث الكثيرة التي تمت، وتم ذكرھا باللغة ا*نجليزية وھو صغيرة م

  :المصدر ا�م لھذه ا�بحاث
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American Psychological Association 
APA: 1974. 

Barrow, N K and Scott, R H 
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Baruch Nevo, 
Graphology Validation Studies in Israel. 1986 

Beumont, P. - British Journal of Psychiatry  
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Castelnuovo-Tedesco, P 
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Crepieux-Jamin 
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�ت النفسية لرسومات ا,طفال بعد الحرب على غزة�  :الد

  :للباحثين ،طفل) ٤٤٥( على م٢٠٠٨ دراسة تمت في غزة بعد العدوان اQسرائيلي

  سناء إبراھيم أبو دقة. د+ جميل حسن الطھراوي . د

لى معرفة حجم تأثر أطفال غزة بما عايشوه من أحداث إھدفت الدراسة : لملخصا
-١-١٨لى إ ٢٠٠٨-١٢- ٢٧الفترة ما بين  يوقعت ف يالحرب التمؤلمة أثناء 

ضوء  يمع استج$ء الفروق في الرسومات فمن خ$ل تحليل رسوماتھم، ، ٢٠٠٩
طفل من أطفال ) ٤٤٥( ـوتكونت عينة الدراسة من رسومات ل ،الدراسةمتغيرات 

منھم أن لب حيث طُ ، المناطق الشمالية بغزة التي عاشت أسوأ الظروف وقت الحرب
قد قام الباحثان ثم  ،دون أي إيحاء أو تدخل) ما يھمھم(يقوموا برسم ما يريدون أو 

  .د88ت النفسية لرسومات ا.طفالبتحليل ال

وكان ، من ا.طفال قاموا برسم الحرب ومتعلقاتھا%) ٨٢.٣(وأظھرت النتائج أن    
الصواريخ  –ھدمة البيوت والمساجد الم –الطائرات : ترتيبھا تنازلياً كالتالي

وظھر ، ..المقاومين –اOليات العسكرية بأنواعھا  –الشھداء  – والقذائف اQسرائيلية
كما تجلى حب ، والحزن على الشھداء والمصابين، الفزع، الخوففي الرسومات 
وأظھرت النتائج تفوقاً . وأيضاً روح المقاومة لدى ھؤ8ء ا.طفال، مساعدة اOخرين

وشعورھن بمعاناة ، غنى الرسومات بالعناصر الدالة على الحرب واضحاً لeناث في
من ا.طفال الكتابة لشرح بعض %) ٥٦.٢(كما استخدم ، اOخرين خ$لھا

Qحساس الطفل ، الرسومات التي كانت في أغلبھا تحمل رسالة ھامة وذكية للمشاھد
غير المتوقعة ومن النتائج ، بأن ما رسمه 8 يكفي Qيصال ما يريد إيصاله للمشاھد

  .من ا.طفال استخدموا ا.لوان الزاھية على عكس توقعات الباحثين %) ٧٨.٦(أن 

، وقد أوصى الباحثان با8ھتمام برسومات ا.طفال لتوثيق ما جرى في حرب غزة   
  .يه أطفالھا من تلك الحربواعتبروھا شھادات صادقة على ما يعان

  

  :الدراسة كاملة

http://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJHR/article/view/844/787 
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�ت خطوط ا,طفال�  :للدكتور عبد الجليل ا,نصاري: د

والتي تنطبق عليھا  خطوط ا.طفالد88ت ھنا سنذكر مثا8 للجرافولوجي في    
  .مع وجود بعض التغييراتمعظم المعايير التي تنطبق على خطوط الكبار 

 A خبير التحليل  –وھذا النقل من الدكتور عبد الجليل ا.نصاري حفظه-:  

قبل أن نبدأ 8بد أن نوضح أن الغالبية العظمى من خطوط الصغار تغلب عليھا    
والذي يعتبر طبيعيا في ھذا  التموج ال$إراديا.شكال الدائرية إضافة إلى بعض 
ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الطفل في التحكم  السن على خ$ف الشخص الكبير،

  .الكبير للقلم وانسيابية تحريكه على الورق

 

 غير مفھومة  فا.طفال الصغار قبل سن المدرسة على سبيل المثال يرسمون أشكا8

 ھا على أساس اتجاه حركتھا وشكلھاوفھم غير أن ھذه ا.شكال يمكن تحليلھا

 :وترتيبھا

 

لھا طابع المنحنيات ة، لصفحة بأكملھا بأشكال غير مفھوميغطى ا :الطفل السعيد -١
 .ذات مساحة عريضة

 

ترى ا.شكال العفوية وكأنھا مشنجة وضعيفة في نطاقھا وكأن  :الطفل القلق -٢
 .الصفحةا.شكال غير المفھومة محصورة في مكان واحد في 

 

بانحدار ا.شكال إلى  يصغر حجم الرسومات وغالبا ما يرسم :الطفل الحزين -٣
 .ا.سفل

 

وكلما زادت  ،قلم ويرسم أشكال حادة كبيرةيضغط بقوة على ال :الطفل الغاضب -٤
  .في ا.حجام زادت ھذه الصفة

 

في ھذه المرحلة يبدأ الطفل : يمن التعليم ا.ساس ةبتدائيفي المرحلة ا.ولى ا8   
وھي من أخطر المراحل ة، أي أنه يرسمھا كصوربتصوير الحروف والكلمات، 

عليھا بعد ذلك في رسم  نھا المرحلة ا.ساسية التي تعتمدإحيث  التي يجب التنبه لھا
 .ا.شكال
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وعليه  ،أكثر من رسم الحروف في ھذه المرحلة يستمتع الطفل بالرسم والشخبطة   
من المعدل الطبيعي  إلى الحرف على أنه صورة، فيرسمھا بحجم أكبر الطفلينظر 

.نه يريد أن يتكيف مع الصورة الذھنية الجديدة للحرف، حيث تعتبر ھذه ھي 
وعليه فإنه يبدأ بتكبير  ،في حياته للتعرف على ا8تصال غير اللفظي المرحلة ا.ولى
 .صورة الرسمة

 

أما في ھذه  مدلو8ت عميقة في سن النضوج، ومن المعلوم أن حجم الخط له   
المرحلة فيعتبر أمرا طبيعيا وذلك أن الخط الكبير في ھذا السن ھو ترجمة لنوعية 

 .ھذه الصورة كبيرة لذا 8 يرى الطفل بأسا بأن يجعل جديدة ل$تصال

 

ا.بجدية عندما يبدأ الطفل يتعود على الحروف : أما في المرحلة الثانية والثالثة   
ويصل إلى درجة أكبر وأعمق من التوافق والقدرة على التحكم في حركة اليد فحينھا 

ن نميز بعض الصفات التي بدأت تتشكل مع الحروف كل بحسب شكله أ نستطيع
 .إلخ....أو ا.نانية والذكاء والفطنة  وخاصة تلك التي لھا ع$قة بالعصبية

 

في مسك القلم وتتكون لديه  بلغا من التمكينفي سن التاسعة غالبا يبلغ الطفل م   
وعليه فإن في ھذه  مھارات عالية تمكنه من التنقل على الصفحة بالكيفية التي يشاء،

في خلد ومخ ھذا الطفل كما ھو  المرحلة يمكن ترجمة الخط والوقوف على ما يدور
 .الحال بالنسبة لخطوط الناضجين من الكبار

 

يستطيع الطفل أن يعبر عن ما يدور في مخه على  وذلك أن في ھذه المرحلة   
وبالشكل الذي مقتنع ھو فيه، فھو قد توقف كليا من رسم صور ا.شكال التي  الورق

وھنا نستطيع أن نعرف جوانب  تعلمھا وبدأ يرسم بالشكل الذي ھو يراه مناسبا،
 .ومن أھمھا الحالة النفسية وا8جتماعية كثيرة من شخصية الطفل

 

ما يبلغ الطفل العاشرة من عمره والحادية عشر، تبدأ ا.شكال الدائرية أو وعند   
 المنحنية تسيطر على كتابته ويبدأ الضغط يبرز أكثر فأكثر ويبدأ برسم ا.شكال

 .بطريقة غير واعية بطريقته الخاصة التي تميزه عن غيره في الكتابة
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  ؟عية لدى ا.طفالاال$وكيف يبدأ السلوك في التحكم وكيف تتشكل ا.شكال 

عندما يبدأ الطفل بالشخبطة في كتاب معين أو دفتر معين لمادة معينة بدرجة ملفتة 
فإنھا د88ت الملل وعدم التركيز أو عدم حب ھذه المادة أو ربما عدم  للنظر

 .استيعاب ھذه المادة

 

بحاجة إلى فحص دائما أو غالبا فقد يكون  كانت كتابة الطفل في رأس الصفحة إذا* 
ضعف  فإن كان سليما ف$بد من تغيير مكانه في الصف .ن ھذه إشارات نظره،

 .يالتحصيل العلم

 قد تكون مؤشرات خطرة تعني خلل وظيفي ا.خطاء اQم$ئية في جميع الكلمات* 

 .في المخ أو صعوبة في التعلم

إحباط في  شطب الكلمات أو تصحيحھا بشكل ثقيل بحيث يتم خرق الورقة يعني* 
 .أو كراھية النفس التعلم

بدرجة متباينة من كتابات قرنائه في  إذا كانت أحجام الحروف أكبر أو أصغر* 
 .فإن ھذا فيه د8لة على أن ھناك خ$8 ما في العين أو ربما ا.ذن العمر

قد تعني خ$8 في العين أو مشاكل  كتابة كلمات متشابكة بشكل ثابت ومستمر* 
 .وقد تكون د88ت صعوبة في الك$م كالتأتأة مث$ بيتأسرية في ال

أو عسر القراءة، علما بأن عسر  كثرة ا.خطاء في الكتابة قد تكون سببھا العصبية* 
  .لدى البنين أكثر من البنات القراءة

 وضغط القلم في سن العاشرة قد تعني  عدم القدرة على ضبط حجم الخط وميله* 

  .والمشاعري لدى الطفلعدم ا8تزان الفكري 

فيه د8لة عدم الراحة النفسية أو عدم حب  عندما يبدأ الطفل بكتابة اسمه ثم شطبه* 
  .الطفل لشخصه

وعدم ا8ھتمام بتسوية الھوامش لدى أطفال  ب الكلمات أو مسحھا بطريقة ثقيلةشط* 
ى خاصة لد قد تعني التمرد أو الخوف أو ربما شرب الدخان، المرحلة اQعدادية

 .ا.و8د

توسع حجم ا.جزاء السفلية للحروف في السابعة وحتى العاشرة د88ت النشاط * 
 .والحيوية
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في سن المراھقة تعني حب التطلع للجنس  توسع حجم ا.جزاء السفلية للحروف* 
 .اOخر

فيه د88ت الكره وكثرة الخ$فات  رسم الوجوه القبيحة أو ا.سلحة من قبل الطفل* 
لذا يجب دراسة حالة الطفل ا8جتماعية لكي 8 يؤثر سلبا  البيئة التي يعيش فيھا،في 

  .على زم$ءه في الدراسة

 إذا بدأ الطفل بالرسم من يسار الصفحة ثم تدرج إلى اليمين فقد يكون مريضا أو* 

  .فاقدا للحنان وبحاجة إلى عناية ورعاية

ھو تعبير عن مشاعر الطفل الحقيقية رسم الوجوه التعيسة أو التي تدل على البكاء * 
 .في ھذا الوقت

من غير أيادي أو أرجل يعني أنه 8 يعرف  عندما يبدأ الطفل برسم جسم اQنسان* 
  .أو ما ھو مطلوب منه فعله كيف يتصرف
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  :أمثلة من الواقع

كان إحدى فروع ھيئة ا.مر بالمعروف والنھي عن المنكر في السعودية يظنون    
أن الجرافولوجي ضرب من الشعوذة والكھانة، ثم تم اQع$ن عن دورة المستوى 
ا.ول، فسجل ث$ثة من أعضاء الھيئة في الدورة للتأكد مما يحتويه المنھج، وبعد 

س فيھا شعوذة و8 كھانة فكل ما في ا.مر لي: الدورة رجعوا إلى اQدارة وقالوا لھم
  .قواعد وتطبيقات لتحليل الشخصية

  

كان أحد أعضاء ھيئة ا.مر بالمعروف والنھي عن المنكر مدربا في    
، فطلب منه أحد القضاة تحليل )وھو أستاذي في المستوى ا.ول(الجرافولوجي 

ھذا : المدرب للقاضيالخط .حد المتھمين وكان قد كتب ورقة ووقع عليھا، فقال 
  !الكاتب يكذب فيما كتبه، ثم تبين فع$ كذب الكاتب

  

وكان نفس المدرب قد دخل إحدى الصيديات لطلب دواء، فنظر إلى توقيع الرجل    
  !نعم صحيح: أنت ليس عندك ھدف في حياتك، فقال الصيدلي: الصيدلي فقال له

  

أنت 8 تمارس : وكان أحد المدربين في اليمن قد رأى خط أحد أصحابي فقال له   
  .وكان ذلك صحيحا! الرياضة

  

أرسلت إليه إحدى المتدربات خطھا للتحليل، فكتب لھا : ونفس ھذا المدرب   
: جميع الصفات صحيحة إ8 ا.نانية، فقال زوجھا للمدرب: صفة، فقالت له) ١٨٦(

مما يعني أن جميع الصفات المستخرجة من التحليل كانت  –! بل ھي أنانية
  .صحيحة

  

على ) عماد(ومنذ سنوات جاءني صديق وھو غير مؤمن بالعلم وكتب اسمي    
  !!أنا يتيم: أنت فاقد لحنان ا.ب، فقال لي: ھيا حلل، فقلت له: ورقة وقال لي

  

بشكل ) أحبك(وأحدھم كتب رسالة حب لزوجته، وفي آخر الرسالة كتب كلمة    
  !وكان التحليل صحيحا! أنت 8 تحب زوجتك: مائل لgسفل، فقال له المدرب
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وأحدھم طبق قاعدة تشخيص الحمل على ابنته، وظھر أنھا أنثى، وظل يتابع حالة    
  .عائشة: الجنين عن طريق الخط، فولدت ابنته طفلة سموھا

  

ول أن تبتعد وتنساه وإحدى ا.خوات كانت تشكو من تعلقھا برجل وھي تحا     
) الجرافوثيرابي(ولكنھا 8 تستطيع، وقام المعالج باستخدام تقنيات الع$ج بخط اليد 

  !لقد كرھته: لمدة أسبوع واحد فقط، فبعد أسبوع قالت له

  

 عبد الجليل قصة طبيب ا.شعة الذي اكتشف طريقة معرفة الحاملوذكر الدكتور    

في عيادته أثناء وجود الدكتور عبد الجليل  ، فقد كان يجري فحصاواسمه دون ليو
معه، وقال له لنستغل الوقت ونحلل خطوط المرضى الذين في ا8نتظار، وفع$ عند 

ھذه المرأة حامل، فطلب منھا الطبيب تحليل : تحليل إحدى العينات قال الطبيب
  !الحمل، وفع$ كانت النتيجة إيجابية

  

سبق لھا تجربة التوظيف عن طريق كتابة قصة المدربة فاطمة الغزواني وأنه    
خط اليد مع فندق ماريوت بالرياض مع زميلھا ا.خ ص$ح الحكيمي قبل سنوات 

وكانت التجربة ناجحة حيث لم يستغرق وقت  ،عندما احتاج تأسيس قسم نسائي
اختيار الموظفات غير ساعة وكان من ضمنھم موظفة استقبال ومشرفة وأمانات 

وما كان ملحوظاً من ھذه التجربة بأن الموظفات ال$تي تم اختيارھن  ،ومستخدمة
مثا8ً للموظفات المجتھدات  عن طريق كتابة خط اليد مستمرات في العمل وكنّ 

حيث إن العمل في فندق ماريوت فرصة لكل طالبة عمل  ،ال$تي يقدرن معنى العمل
ة ترسل على الفاكس يحيث كانت الرواتب مغرية فكانت المئات من السير الذات

Q ولكن ا.ستاذة فاطمة تركت  ،يميل الفندق لطلب فرصة وظيفة نسائية لديھموكذلك
موظفات  )٨(تلك السير الذاتية واتجھت إلى جمعية إنسان بالرياض وتم اختيار 

يقدرن العمل وعلى مستوى المجال الوظيفي المطلوب وكان تعليقھا عندما سألناھا 
  عية إنسان؟لماذا اتجھت إلى جم

إن الوظائف المعروضة 8 تحتاج للبكالوريوس و8 ماجستير و8 إجادة  :فقالت   
وإنما تحتاج فقط لشخصية مرنة وتتعلم بسرعة قوانين العمل  ؛لغات و8 حسن مظھر

وما يتطلبه منھا من ط$قة حديث وحسن خلق واحترام  ،وتقدر مجالھا الوظيفي
  .الوقت والعمل ضمن فريق واحد
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وإحدى ا.خوات كانت تشتكي من تعلق قلبھا برجل وتريد التخلص من ھذا     
: وقال لھا) الجرفوثيرابي(ا.مر، فاستخدم معھا محلل الخط طريقة الع$ج بالكتابة 

اكتبي اسمه بعكس اتجاه الكتابة بشكل بطيء ثم شخبطي على اسمه، وبعد أسبوع 
  .لحمدانتھى التعلق الذي كنت أعانيه وG ا: قالت
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  :علم وليس دج5

بقولھم أنه ضرب من ضروب السحر  ظھر معارضين لھذا العلم لgسف الشديد
  :إنھذا والعياذ باG غير صحيح حيث  ،الدجلو

  .ديميا في الجامعات العالميةدرس أكايُ ھذا علم قائم على قواعد وأصول و - ١

وحدات التزوير وأقسام من خ$ل السعودية ھذا العلم يستخدم داخل المملكة  - ٢
  .ةالمباحث والشرط في وزارة الداخلي

ھذا العلم يعطى كنبذه عن طرق استخدامه في أقسام علم النفس في الجامعات  - ٣
  .ةالسعودي

رح لھم بشكل أھميته بعد أن شُ اقتنع عدد كبيير من المشايخ والعلماء بھذا العلم و - ٤
  .ن التحق بھذه الدوراتمنھم مضحت أصوله وقواعده ومجا8ته ووصحيح و

كبير  يحضرھا عددالعلم في مختلف مناطق المملكة و تقام دورات كثيرة في ھذا -٥
المأذون المھندس وإمام المسجد ووورجال منھم الطبيب من أفراد المجتمع نساء 

د التأكد عليه امن أرو ،الخ....الشرعي والمعلم وأستاذ الجامعة والطالب المسئول و
  .مراكز التدريب التي تنظم مثل ھذه الدورات الرجوع لسج$ت

التقني شھادات دورات تحليل المؤسسة العامة للتدريب المھني واعتمدت  - ٦
 .الشخصية من خ$ل خط اليد

فھو 8 يكشف الغيب و8 يبحث في ، علم الجرافولوجي ليس بدجل أو شعوذة أبدا   
ه أو انتماءاته الدينية أو و8 يمكنه معرفة عمر اQنسان أو لون، المستقبل أبدا

ويعد أحد فروع علم النفس  ،يق أكاديميابل ھو علم أصيل وقديم وعر، السياسية
وأنا أدعو المشككين إلى تعلم ھذا العلم  ،ي الجامعات ا.مريكية وا.وروبيةويدرس ف

بشكل أدق للتعرف على جوانب القوة في تطبيقاته، وتلمس إيجابياته وا8ط$ع على 
منصفين ت العلمية التي تجرى باستمرار لتطوير نظرياته العلمية ليكونوا الدراسا

م أي علم يتعارض مسلمين 8 يمكن أن نستخدنحن الوأؤكد أننا  ،وعادلين في الحكم
كما أن الصورة السلبية عن ھذا العلم بدأت تت$شى حالياً بشكل  ،مع ديننا الحنيف

كبير خاصة مع ازدياد الوعي ووفرة الدورات العلمية في ھذا المجال واQقبال 
حيث ي$حظ أن دورات الجرافولوجي يحضرھا أشخاص متدينون ، عليھا

دورات د يعق نھم من أصبح اOن مدرباً محترفاومتخصصون في العلوم الدينية، وم
جي، ومن يقول أن الجرافولوجي فيه كھانة أو دجل فاعلموا علمية لتعليم الجرافولو
أو يأخذ ھذا الك$م من !! إنما ينقل ك$م غيره فقط! ة فيهأنه لم يحضر أي دور
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الدخ$ء على ھذا العلم كمن يأخذ معلومة في الطب من غير ا.طباء أو معلومة في 
قانون الرئيس في ھذا العلم المتفق عليه عند جميع الرقية من غير الرقاة، وإن ال

  .الخبراء في العالم أن ھذا العلم 8 يستطيع معرفة الغيب
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  :الجرافولوجي وعلم الغيب، والتنبؤ با,مراض

وھذا  ،ذكرت في ا.سطر السابقة أن علم الجرافولوجي 8 يمكنه التنبؤ بالغيب   
  .ما.مر متفق عليه عند جميع خبراء التحليل وا.كاديميات الدولية حول العال

وأما مسألة التنبؤ با.مراض فھي مثل التنبؤ بالطقس، ومسألة التنبؤ با.مراض    
ي وحتى العصر منذ العصر القديم في الطب اليوناني والتبت موجودة في الطب

المرض فإن ھناك أمورا تحدث في داخل  الحديث، فإن الجسم قبل أن يظھر عليه
  .الجسم، فإذا عجز جھاز المناعة عن ع$جھا فإنھا تظھر على اQنسان

التشخيص عن طريق قزحية ( Iridologyبل إن في علم التشخيص الحدقي    
يمكن التنبؤ ببعض ا.مراض التي ستحدث، وذلك .ن الخلل في الخ$يا ) العين

ع$ ولكنه لم يصل للمرحلة المرضية، فإذا استمر ھذا والھرمونات قد بدأ يحدث ف
  .الخلل فسيحدث المرض الف$ني والمرض الف$ني

كانت ا.مراض تقسم إلى ا.مراض الحارة وا.مراض الباردة، وفي الطب القديم    
فإذا أصيب الشخص بزيادة الحرارة في جسده فإن ا.مراض التي ستحدث عنده 

البروستات، البواسير، مشاكل العين، سرعة القذف،  حرقان البول، التھاب: ھي
  .....العصبية

عن طريق (ولكنه قد 8 يعاني حاليا من ھذه ا.مراض، ولذلك عند تشخيصه    
فإنه يمكن توقع ا.مراض التي ستحدث مستقب$ بناء على العلم والممارسة ) النبض

  .والتجربة والخبرة، وكذلك في ا.مراض البرودة

وھي أربع (من يعاني من دوالي الخصية في الدرجة ا.ولى : آخرومثال    
فإننا يمكننا التنبؤ بأنه قد يحدث عنده قلة في الحيوانات المنوية وبالتالي ) درجات

  .حدوث العقم، وھذا التنبؤ موجود طبيا ومعلوم سريريا

ب ومن ذلك فإن علم الخط أيضا يمكنه التنبؤ ببعض ا.مراض التي تمت التجار   
عليھا وذلك .ن الجھاز العصبي قد بدأ بالخلل فع$، فإن توقع حدوث ضغط الدم 

وتوقع بعض ا.مراض فإن ناتج من الدراسات وا.بحاث، ) أو وجوده فع$(المرتفع 
  .وحاله كحال التنبؤ بالطقس

  إذن لماذا 8 يتم اعتماده في المستشفيات؟: وقد يقول قائل   

ستشفيات 8 تريد أن تخسر تجارتھا في ا.جھزة والكسب .ن الم: والجواب السھل   
من ورائھا ومن وراء التحاليل المخبرية غالية الثمن، فھم أيضا 8 يعتمدون الحجامة 



٤٢ 

 

فيھا ا.عشاب التي أثبتت التجارب والدراسات نفعھا، في مستشفياتھم، و8 يعتمدون 
، كما أنھم 8 يعتمدون التشخيص عن و8 يعتمدون الكثير من ا.مور والعلوم النافعة

طريق النبض بالرغم من أنه معتمد في الطب الھندي والصيني والعربي، بل من 
ومزاج ) بلغمي –سوداوي  –دموي  –صفراوي (خ$له يتم معرفة مزاج الشخص 

وقد ذكر ھذه ا.مزجة ابن القيم رحمه A في الطب (مرضه الموجود ليتم ع$جه 
عتماد الدراسة أو البحث في المستشفيات رغم نجاحه ليس حجة ، فعدم ا)النبوي

  .للحكم عليه بأنه غير صحيح

     
   



٤٣ 

 

  :الرد على مقال منشور يحرم الجرافولوجي

 سلطان بن عيد المخلفي: على المقال الذي قام بالرد

 أول كبير مدربين ومحلل معتمد في تحليل الشخصية من خ$ل الخط

 باحث شرعي وقانوني 

  في التوجھات السياسية للفرق الدعوية ومتخصص

  

  :يقول ا.ستاذ سلطان المخلفي

أشارككم التحقيق الصحفي الذي نشر يوم أمس في جريدة الشرق، والذي تحدث عن 
 ).يالجرافولوج(شخصية من خ$ل الخط تحليل ال

 

http://www.alsharq.net.sa/2012/05/02/254500  

 

  :والذي حمل في طياته ث$ث توجھات ھي

إثبات حقيقة علم الجرافولوجي، من الناحية العلمية والنظرية وقد : التوجه ا.ول
 .تحدثت عنه في بداية التحقيق

 

م وقد قام على نفي العام والمجمل لعلم الجرافولوجي، وجعل العل: التوجه الثاني
  .بمثابة الكھانة المحرمة، وربطھا بالعرافة، والتشكيك بأصل العلم ومصدره

 

كان مثبتا لجزء من التوجه ا.ول وھو التحليل بالتوقيع فقط، مع عدم : التوجه الثالث
  .التسليم بالمطلق بتحليل ا.حرف، ونافيا للتوجه الثاني من كونه محرما

 

 .ى التوجه الثالث لحينه بإذن A، ويبقئياقوم بالرد على التوجه الثاني مبدوسأ
 

Gفأقول مستعينا با:  

 :قال اQمام ابن قيم الجوزية رحمه في إع$م الموقعين

قد حرم A سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم "
مَ {المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منھا فقال تعالى  mَما َحر mَي اْلَفَواِحَش  قُْل إِن nَرب

ْل ِبِه  nَما لَْم ُيَنز ِ mGَوأَْن ُتْشِرُكوا ِبا nِْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقQَما َظَھَر ِمْنَھا َوَما َبَطَن َوا



٤٤ 

 

ِ َما 8 َتْعَلُمونَ  mA فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ } ُسْلَطاناً َوأَْن َتقُولُوا َعلَى
ثم ثلث بما  ،وھو اQثم والظلم احش ثم ثنى بما ھو أشد تحريما منهبأسھلھا وھو الفو

ع بما ھو أشد تحريما من ذلك ھو أعظم تحريما منھما وھو الشرك به سبحانه ثم ربّ 
وھذا يعم القول عليه سبحانه ب$ علم في أسمائه  ،كله وھو القول عليه ب$ علم

َتقُولُوا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َو8 { وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى
ِ اْلَكِذَب 8  mA ِذيَن َيْفَتُروَن َعلَىmال mاْلَكِذَب إِن ِ mA َھَذا َح$ٌل َوَھَذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا َعلَى

كذب عليه في فتقدم إليھم سبحانه بالوعيد على ال} ُيْفلُِحوَن َمَتاٌع َقلِيٌل َولَُھْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
وھذا بيان منه  ،ھذا ح$ل: ولما لم يحله ،ھذا حرام: أحكامه وقولھم لما لم يحرمه

سبحانه أنه 8 يجوز للعبد أن يقول ھذا ح$ل وھذا حرام إ8 بما علم أن A سبحانه 
  .أحله وحرمه

 

ليتق أحدكم أن يقول أحل A كذا وحرم كذا فيقول A له : "وقال بعض السلف   
ذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا ف$ ينبغي أن يقول لما 8 يعلم ورود الوحي المبين ك

  ".له A لمجرد التقليد أو بالتأويبتحليله وتحريمه أحله A وحرم

 

وقد نھى النبي صلى A عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل    
8 تدري أتصيب حكم A فيھم أم 8 فإنك : "عدوه إذا حاصرھم على حكم A وقال

فتأمل كيف فرق بين حكم A وحكم " ولكن أنزلھم على حكمك وحكم أصحابك
A ا.مير المجتھد ونھى أن يسمى حكم المجتھدين حكم.  

 

    A ومن ھذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
8 تقل ھكذا ": فقال "ى A أمير المؤمنين عمرھذا ما أر: "عنه حكما حكم به فقال

  ".ھذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ولكن قل

 

لم يكن من أمر الناس و8 من مضى من : "سمعت مالكا يقول: وقال ابن وھب   
وما كانوا  ،سلفنا و8 أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء ھذا ح$ل وھذا حرام

فينبغي ھذا و8  ،يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى ھذا حسنا
و8 يقولون ح$ل و8 حرام أما : "ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد" نرى ھذا

ُ لَُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحرَ {سمعت قول A تعالى  mA اماً َوَح$8ً قُْل أََرأَْيُتْم َما أَْنَزَل
ِ َتْفَتُرونَ  mA أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى ُ mGورسوله والحرام ما حرمه } قُْل آ A الح$ل ما أحله

والمقصود أن A سبحانه حرم القول عليه ب$ "إلى أن قال رحمه A " A ورسوله



٤٥ 

 

وجل وعن دينه  علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه والمفتي يخبر عن A عز
فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائ$ عليه ب$ علم ولكن إذا اجتھد واستفرغ 

وعفى له عن ما أخطأ به وأثيب  ،وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد
ولكن 8 يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتھاده ولم يظفر فيه بنص عن  ،على اجتھاده
  ." حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن ھذا ھو حكم Aإن A" :A ورسوله

: ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال: ابن وضاحقال    

إياكم أن يقول الرجل لشيء إن A حرم ھذا أو نھى عنه فيقول : "قال الربيع بن خيثم
A :]أو يقول ]كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه :A إنA أحل ھذا أو أمر به فيقول  :

وقد روى عن مالك أنه قال في بعض : "قال أبو عمر، ]"كذبت لم أحله ولم آمر به[
  ."ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتھد فيه رأيه إن نظن إ8 ظنا وما نحن بمستيقنين

 

وى، وإن مما ابتلي به المسلمون في ھذا الزمان كثرة المفتين مع قلة الورع والتق   
وقد ظن البعض أن بضعة أوراق يحصل عليھا بما يسمى الشھادات العلمية مسوغا 

  .له بأن يفتي ويوقع عن رب العالمين وA المستعان

 

في تحريمھا إلى الحديث  )صاحبة المقال -فوز : اسمھا( وقد ذھبت الدكتورة: قلت   
عن التحريم مذھبا صعبا اتخذته لنفسھا، وإن كنت أحسن الظن بھا أنه من باب 

  .الجھل 8 الھوى، وھو جھل بالحال وجھل بالحكم

 

 :وذلك

حقيقته القول بالظن والرجم بالغيب مع (فة أنھا ربطت ھذا العلم بالكھانة والعرا   
ى أنه كلما كان صاحبه أحذق كان أقرب إلى مؤكدًة علشيء من العرافة والكھانة، 

 إعانة الشياطين بعلم منه أو بجھل، فيحّدث ببعض المغيبات الماضية، أو المستقبلية،

ويظن أنه علم إنما تلقاه من معرفته بخصائص د8لة ھذا ا8نحناء في التوقيع أو تلك 
  ).رفوالزاوية في كتابة رسم ذلك الح الطريقة

، وكون اQنسان يجھل أمرا ما 8 يعني بالغيب افتراء واتھاموقولھا بأنه رجم    
بالضرورة أنه منكر أو مجھول، فھذا العلم يقوم على د8ئل معروفة عند أھل 
ا8ختصاص، بل ھو ثابت عندھم وأعني بالثبوت الظني منه .ن القطعي 8 يكون إ8 

  .لما ثبت من صحيح السنة، أو ما أجمع على ثبوته من الناس



٤٦ 

 

فھذا من الجھل الواضح بمعرفة : وأما قولھا أنه عرافة وكھانة وإعانة شياطين   
بدون ھوى وبتجرد .تضح تلك العبارات، ولو اطلعت على تعريفاتھا عند أھل العلم 

  .الھا خطأھ

 

A الذي يّدعي معرفة ا.مور بمقدمات يستدل بھا على : العراف: قال البغوي رحمه
  .نحو ذلكو. المسروق ومكان الضالة

اسم للكاھن والمنجم والرّمال ونحوھم ممن يتكلم : العّراف: وقال أبو العباس بن تيمية
  .في معرفة ا.مور بھذه الطرق

 

ليس محل اتفاق بين أھل العلم، فمنھم من عرف  والفرق بين العراف والكاھن   
العراف بمن يستدل على معرفة المقدمات للمسروق وغيره وھو في الماضي، 

ما : لكاھن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، أو ما في الضمير كأن يقالوا
وظاھر ك$م البغوي ھو عدم التفريق ، أضمرت كذا وكذا: ت؟ فيقول الكاھنأضمر
 .بينھما

 

وم أن فمن المعل ،أن ذلك كله 8 ينطبق على ما نحن بصدده من تحليل الخط: أقول   
8 يخبر عن مغيب أو عن ماض، و8 يكشف عن  علم تحليل الشخصية من الخط

غيب و8 عن ضمير يضمره اQنسان، وإنما ھو معرفة لسلوك معروف موجود عند 
صاحبه، يظھر في خطه من خ$ل استخدام بعض اQشارات التي تظھر بفعل جھازه 
العصبي، وإن كان يجھل طبيعة تلك اQشارات، فقد يجھل اQنسان أن به مرض و8 

  .ا إنكار ذلك، أو القول بعدم وجوده ولو لم يشعر بأعراضهيسوغ لن

 

وإني .تساءل والحال كذلك عن حكم تخطيط القلب الذي يعمل به في مستشفيات    
  !ھو من الحرام في شيء؟!! ا.رض؟

ه، مراض القلب، وضعفه، ومشاكلوقد علمنا أنه من خطوط طولية نتعرف على أ
  !فھل كل أطباء ا.رض عرافون كھان؟

بني على فھم منھا خاطئ، فأصبح الظن عندھا موالقول عن إعانة الشياطين قول 
 .كاليقين

  

   



٤٧ 

 

وھو يقرأ أثناء 8 بأس من القول أنني على استعداد بتحليل خط من يفتي بالحرمة    
القران، وما ذلك إ8 ليقيني بجواز ھذا العلم، وذلك .نني من أحرص الناس على 

اجب فض$ عن أصله، مع قصوري على كمال التوحيد الو س$مة المعتقد، والحفاظ
  .وA المستعاني، وضعف

  :ولكني أقول

  8 صحيحا وآفاته من الفھم السقيموكم من عائب قو

 

ما الفائدة المرجوة من وراء ھذه المعرفة وھي تعطي حكماً على : (ثم تقول الدكتورة
طرق تقويمھا؟ ثم أي خط الشخصيات، و8 تعطي د8ئل على السمات، و8 تدل على 

ذلك الذي تستشف منه شخصية شخص بارع في محاكاة الخطوط جميعھا، وتزوير 
التوقيعات؟ ما ھو مصدر ھذا العلم، من ھم أھله، ورواده، ما ھي مصادره 

حياة والعبادة، في المكتوبة، ما ھي قيمته في الساحات العلمية، وما ھي فوائده لل
  ).ة؟الدنيا واOخر

 

ولو كلفت نفسھا قلي$ في  قولھا ھذا يدل على جھلھا العظيم بھذا العلم،: فأقول   
  .البحث، ولو في محركات البحث، لظھر لھا مصادر ھذا العلم ورواده، وقيمته

ثم إن ھذا العلم يدلنا على معرفة السلوك لشخصية الكاتب وبالتالي يفتح لنا    
خصيات بعلوم أخرى أقربھا لھذا العلم الطريق لمعالجة تلك السلوكيات وتقويم الش

، والذي يشترط في متعلمه )الجرافوثيرابي( ھو علم تعديل السلوك من خ$ل الخط
.ن الطبيب 8 يعالج إ8 بعد الكشف، فا.ول يكشف ، أن يكون ملما بتحليل الخط

  .لعدّ والثاني يُ 

كثير من المواقع وفوائده في ، وقد ُبسط الحديث عن ھذا العلم وأصله ورواده   
 .والدورات، والقائمة موجودة .برز الجامعات التي تقوم بتدريسه في العالم

ثم إن من المعلوم أن تلك اQشارات الدقيقة، 8 تمكن الكاتب وإن دقق في خطه    
وجود في محاكاته، أن يخدع خبيرا، .ن تلك اQشارات خاضعة لجھازه العصبي 

  .عرفھا من تعلم المستوى ا.ول في أول ساعة من الدورةال$إرادي، وھذه المعلومة ي

 

ألف وكتب فقد عرض عقله  من: ولكن التسرع قد يفضى إلى أكثر من ذلك وكما قيل
  !سعلى النا



٤٨ 

 

 –صلى A عليه وسلم  –م يعلمنا إياه رسولنا الحبيب لماذا ل: (ثم تقول الدكتورة

ا بخير الذي ما ترك من خير إ8 ودلmنا عليه، و8 شر  mعن A إ8 وحذرنا منه، فجزاه
ما جزى نبّياً عن أمته، ألف تساؤل، وتساؤل، قد يجد المفتونون بھذه الض$8ت 

  ).ةھا، ويبقى أكثرھا دون إجابة شافيجواباً لبعضھا، ويجيدون التھرب من بعض

 

 وھل كل ما نحن به اليوم من علوم متطورة قد رويت لنا بھا أحاديث عن: فأقول   

إن مما 8 شك به و8 ريب أن النبي عليه الص$ة  ؟النبي عليه الص$ة والس$م
وھذا 8 يتنافى مع ما يستجد في حال ، غنا ھذا الدين وكمله A جل وع$والس$م بل

الناس فا.صل ثابت كامل، وأما ما يستجد فإن الحكم عليه محتاج للنظر والتمحيص 
  .هحكموالقياس لمعرفة 

مستجد بدعة، وإ8 لحكمنا على كل ما نعيشه ونعامل معه با8بتداع وھذا  فليس كل   
باب قد ضل فيه فئام من الناس، ولكن أھل العلم قرروا لنا قواعد لمعرفة المباح من 

  .ةيرھا قاعدة تسھل عليھا فھم البدعو8 بأس بأن أوضح للدكتورة وغ، غيره

   A في ا8عتصامفأھل العلم يقررون ومنھم أن الشاطبي رحمه :  

أن ما كل ما تركه النبي صلى A عليه وسلم أو أصحابه من عم$ مع كون * 
  .موجبھا أو سبب اقتضائھا قائما، والمانع منھا منتفيا فھو بدعة

وأقرب مثال على ذلك مكبرات الصوت في المساجد فإن المقتضى منھا كان    
صبح من المباحات و8 يسوغ أن نقول منتفيا ولم يكن لھا مانع، فمع احتياج الناس أ

  .إنھا من البدع

ولعل من تلك الكتب  ،نھا من كتب أھل العلمووغيرھا من قواعد تراجع في مض   
  .النافعة كتاب الدكتور محمد الجيزاني قواعد معرفة البدع

ثم إني أقول لو كلفت نفسھا بسؤال أھل ا�ختصاص لوجدت على كل تساؤل    
  .ولكن الحق عزيز، والموفق @، ألف جواب وجواب

 

ْمد للشmْمس أْعُين َفقُل qَتَراھا ِبَحٍق في َمِغيب وَمْطلَعِ ***  للُعُيون الر  

  بأْبَصاِرھا 8 َتْسَتِفيق و8 َتِعـي*** وساِمح ُعـيـوًنا أْطـفأ A ُنـَوَرھا 

  



٤٩ 

 

ويكملھا لنا، بل أن النبي صلى A عليه وسلم لم يأت ليعلمنا أمور الدنيا : وأضيف   
  .كثير من أمور الطب جاءت بالتجربة ولم يعلمنا إياھا النبي صلى A عليه وسلم

 

قد دل : أن كل ما نحتاجه لنعرف أنفسنا، ونعرف اOخرين: (ثم تقول الدكتورة   
ُؤھم عليه النقل الصحيح أو العقل الصريح وما دون ذلك فھو تزيين الشياطين وإغوا

تحليل الشخصية أو بعض سماتھا بالمنھج (وأضافت  )عما ينفعھموصرفھم لبني آدم 
العلمي الذي يقوم به المختصون، يختلف عن ھذا الھراء الباطل، فالتحليل الصحيح 
يعتمد على معطيات حقيقية، وأسس سلوكية، يستشف من خ$لھا بعض السمات 

عزيز الجيد العامة للشخصية، ويتضمن الد8لة على طريقة تعديل السيئ منھا، وت
  ).سأو ما نسميه التربية وتزكية النفومن َثمm تغيير الشخصية لgفضل 

 

أن : ھم خاطئ كما بينا، فھي تقول$م عام فيه خلط كبير، بني على فأن ھذا ك: فأقول
  !!ة وأسس سلوكيةيالتحليل الصحيح يعتمد على معطيات حقيق

و8 !! لم النفس والسلوكفي العقيدة إلى ع اختصاصھاوكأني بھا قد تجاوزت    
عجب فھي لم تفھم العلم بالشكل الصحيح، و8 أظن أنھا فكرت بحضور دورة من 
ھذه الدورات لمعرفة حقيقته وأسسه، خاصة أن أھم ركيزة يقوم عليھا الخط ھو 

وھذه ميزة ، اQنسان نفسه متمث$ في جھازه العصبي، الذي 8 يملك التحكم به
  .صهتضاف لھذا العلم و8 تنق

 

أرى من المناسب أن أضمن ھذا الرد بفتوى لشيخ نجد الع$مة الفقيه  :وأخيرا   
 ين أسأل A أن ينفع به، وھي منالشيخ محمد بن عثيمين وفيھا تأصيل علمي ثم

جمع كاھن، والكھنة أيضا جمع : انالكھّ " ٥٣٠فتاواه في الجزء التاسع ص  مجموع
كاھن، وھم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليھم، وتتصل بھم 
الشياطين، وتخبرھم عما كان في السماء، تسترق السمع من السماء، وتخبر الكاھن 
به، ثم الكاھن يضيف إلى ھذا الخبر ما يضيف من ا.خبار الكاذبة، ويخبر الناس، 

أخبر به شيء، اعتقده الناس عالما بالغيب، فصاروا يتحاكمون إليھم،  فإذا وقع مما
فھم مرجع للناس في الحكم، ولھذا يسمون الكھنة، إذ ھم يخبرون عن ا.مور في 

سيقع كذا وسيقع كذا، وليس من الكھانة في شيء من يخبر عن : المستقبل، يقولون
يست من الكھانة في شيء، أمور تدرك بالحساب، فإن ا.مور التي تدرك بالحساب ل

كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر، فھذا ليس من الكھانة؛ .نه يدرك 
من برج الميزان مث$ في  ٢٠ بالحساب، وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في 
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العام إنه سيخرج في أول : الساعة كذا وكذا، فھذا ليس من علم الغيب، وكما يقولون
، وھو نجم له ذنب طويل، فھذا ليس من الكھانة في )ھالي(مذنب أو العام الذي بعده 

شيء؛ .نه من ا.مور التي تدرك بالحساب، فكل شيء يدرك بالحساب، فإن اQخبار 
  .عنه ولو كان مستقب$ 8 يعتبر من علم الغيب، و8 من الكھانة

ساعة وھل من الكھانة ما يخبر به اOن من أحوال الطقس في خ$ل أربع وعشرين 
  أو ما أشبه ذلك؟

8؛ .نه أيضا يستند إلى أمور حسية، وھي تكيف الجو؛ .ن الجو يتكيف : الجواب
على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندھم، فيكون صالحا .ن يمطر، أو 8 
يمطر، ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل 

  .شك أن ينزل المطريو: السحاب، نقول

فالمھم أن ما استند إلى شيء محسوس، فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة 
  .إن التصديق بھا تصديق بالكھانة: يظنون أن ھذه ا.مور من علم الغيب، ويقولون

  :والشيء الذي يدرك بالحس إنكاره قبيح، كما قال السفاريني

 

  فنكـره جـھل قبيح بالھجا *** فكل معلوم بحس أو حجا

 

فالذي يعلم بالحس 8 يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع، لكان 
  :انتھى ك$مه رحمه A، نق$ من "ذلك طعنا بالشرع

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3654 

 

  :وأخيرا أقول

وغيرھا، وكذلك (.....) كثير ممن قد يأخذ بقول الدكتورة كتبت ھذا الرد بيانا ل   
على كثير ممن سألني من ط$بي عن حكم ھذا العلم ليتبين للجميع ا.مل وينجلي 

  .الغبش

 Aوحده وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان و A فإن كان من صواب فمن
  .صلى A على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلموA أعلم و، ورسوله منه بريئان
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وقد أفادني العديد من أھل العلم ببعض المواقف التي أحرجت الدكتورة  :وأضيف   
كتبت  كانت أول منفوز، وبينت أنھا ليست أھ$ للقول في ھذه المسائل، رغم أنھا 

  .ضد ھذه العلوم، والعديد من الناس يعزون إليھا

  

بھذه ھاتفيا اتصل  فضل النسي: ا.ستاذفي الجرافولوجي وھو  المحللينأحد ف   
وقام يشرح لھا علم الجرافولوجي، فقالت  ،-  الفراسة كليا وھي تحرم - الكاتبة 
أثبتي أن فيه استعانة : فقال لھا المحلل ،أن فيه استعانة بالشياطين: الدكتورة

  !!بالشياطين، فأغلقت الخط في وجھه

  

 –الفراسة  وھي خبيرة تحليل الشخصيات في –أما الدكتور ھداية A الشاش    

السلفية مطلب شرعي ومنھج : كنت مشاركة في بحث علمي في مؤتمر: "فتقول
والذي انعقد بجامعة اQمام محمد بن سعود اQس$مية في الرياض عام " وطني
الدين، وجھود أبرز  السلفية وموقفھا من تجديد: ھـ؛ وكان بحثي بعنوان١٤٣٣

إمام  –وقد أشاد بالبحث رئيس الجلسة الشيخ صالح بن حميد أع$مھا في التجديد، 
 ھاأن، وكانت الدكتورة فوز موجودة في نفس المؤتمر، و-وخطيب المسجد الحرام 

  ".!عارضت بشدة أي طريق لتحليل الشخصيات

المؤتمر أُعجبت بقية الدكتورات لكن في نفس ": الدكتورة ھداية A تقول وأضافت   
في مختلف التخصصات الشرعية بموضوع تحليل الشخصيات وكانوا ممتنين جدا 

لھم شخصياتھم وبدقة، وما زال بعضھن يتواصلن معي بھذا الجانب  عندما حللتُ 
  ."ويطلبن دوراتي

  

ر عن اQعجاز العلمي في اQمارات؛ وجه الدكتور زغلول النجار وفي مؤتم   
لماذا قال النبي صلى A عليه وسلم ضع يدك "ؤاA 8 للدكتورة فوز كردي س حفظه

وجه الدكتور زغلول النجار السؤال فلم تجب، وقد  "على الذي يألم من جسدك؟
وھي التي نقلت  رحمھا A(وإحدى السيدات ! للدكتورة ث$ث مرات ولم تجب

أجيبي على : "فقالت لھا السيدة فوز كانت في الكرسي الخلفي للدكتورة) القصة
  !لكن الدكتورة رفضت" السؤال

  

لتعلموا أن الكثير من المتكلمين والمحرمين ليس عندھم علم بما يتحدثون به،    
  !!ب$ علم و8 فھم ويربطون كل شيء بالض$ل والشعوذة والكھانة والتنجيم
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برمجة اللغوية وفي موقعھا الرسمي تذكر ك$م الدكتور طارق الحبيب عن ال   
العصبية ورفضه لھا، وفي نفس الوقت ترفض أن تنقل ك$مه عن العقل الباطن وأنه 

عن الثقة  حلقة كاملة للدكتوربل إن ھناك !! موجود ومعتبر في الطب النفسي
بالنفس، والدكتورة فوز تتكلم عن الثقة بالنفس في موقعھا الرسمي أنھا عكس 

)A ھي تفسر ا.مور كما تريد وتبتعد عن العلم تماما ف)! التوكل وا8عتماد على
  .وتختار ما يعجبھا لتضعه في موقعھا

  :وحتى الشيخ ابن عثيمين رحمه A تكلم عن الثقة بالنفس حيث سئل

؟ وھل ھذا يعارض "ف$ن عنده ثقة بنفسه"، أو "ف$ن واثق من نفسه"ما حكم قول 
 ؟)عينو8 تكلني إلى نفسي طرفة (الدعاء الوارد 

 :رحمه A فأجاب

أنه متأكد : التأكيد، يعني": ف$ن واثق من نفسه"8 حرج في ھذا ؛ .ن مراد القائل 
من ھذا الشيء، وجازم به، و8 ريب أن اQنسان يكون نسبة ا.شياء إليه أحياناً على 
سبيل اليقين، وأحياناً على سبيل الظن الغالب، وأحيانا على وجه الشك والتردد، 

، أو "أنا واثق من نفسي"، أو "أنا واثق من كذا"ياناً على وجه المرجوح، إذا قال وأح
المراد به أنه متيقن من ھذا و8 حرج  "واثق مما يقول" ، أو"ف$ن واثق من نفسه"

؛ .ن ) و8 تكلني إلى نفسي طرفة عين(فيه، و8 يعارض ھذا الدعاء المشھور 
اه A عز وجل من علم، أو قدرة، أو ما أشبه اQنسان يثق من نفسه باG، وبما أعط

 .  ذلك

  ) ٤٨٠/  ٤"( فتاوى إس$مية "

وكذلك ! إ8 أنھا مصرة على رأيھا وترفض ھذا ا.مر وبالرغم من الفتوى السابقة؛
رغم أنھا تنقل قول الشيخ محمد صالح المنجد عن البرمجة اللغوية العصبية في 

  !!ي الثقة بالنفس من موقعه أيضاف موقعھا إ8 أنھا ترفض ھذه الفتوى

) ب$سيبو(أنھا تأثير الع$ج الوھمي  EFTوكما أنھا تتحدث عن تقنية الحرية النفسية 

إ8 أن جمعية الطب النفسي ا.مريكية أثبتت مؤخرا أن تقنية الحرية النفسية ع$ج 
حقيقي ل$ضطرابات النفسية وأصبح من أنواع الع$ج بالمبني على البراھين 

evidence based.. )فھل  ،)وقد أنشأنا سلسلة تصحيح المفاھيم لھذه التقنية أيضا
  ستغير الدكتورة فوز رأيھا وتتراجع عن أفكارھا التي تبنيھا ب$ علم؟؟

وكذلك ھي تعتبر علوم الفراسة كلھا من الجن والشياطين، متجاھلة فراسة العرب 
  !!راسة لث$ث سنوات في اليمنوقصة الشافعي الشھيرة في اليمن وطلبه لعلم الف
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 ...ھذا جزء من التناقضات الموجود عندھا والمخالفة للعقل والشرع والواقع والعلم

  

  

ا، ومن تكلم في غيِر الحكم على الشيء فرٌع عن تصوره، والتصوُر ناقص يقينً    
فنه وفيما 8 ُيتقن أتى بالعجائب والمصائب، وعزيز على النفس أن أ8 تكون 

  .ءفي شي مزاحمة

  

  :فتوى ا.ستاذ الدكتور خالد المصلح عن تحليل الشخصية

h�ps://www.youtube.com/watch?v=7FfeqlvAc5c  
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  ):الع5ج بخط اليد(الجرافوثيرابي 

  خبير التحليل والع$ج بخط اليد –ا.نصاري  لدكتور عبد الجليلا: كتبه

 

علم تعديل السلوك من خ$ل خط اليد، وھو مشتق من علم الجرافولوجي  وھ   
والذي يعني دراسة الشخصية عن طريق خط اليد، ويستغرق الع$ج عن طريق خط 

  .يوما في المتوسط ٢١ اليد عادةً 

 

العصبي المركزي الذي َيْشمُل ّن حركَة الكتابة تكون تحت التأثير المباشر للنظام إ   
الدماَغ، المخيخ والسائل الشوكي، لذا ما يتشكل من أشكال على الورق نتيجة تحريك 

مخ، يمكن قراءتھا القلم عليه، يكون بأمر من المخ، وعليه فإن ھذه الكتابة بصمة لل
  .اودراستھا وفھمھ

خط أو ميله أو فكل حركة فسيولوجية طبيعية تصدر من الكاتب سواء في حجم ال   
  .كال تفسير نفسي مختلفغيره متعلق بحركة نفسية له، ولكل شكل من تلك ا.ش

 

  .رة في عمل التمارين8بد من استخدام أوراق بيضاء غير مسطو

  فما ع$قة الورقة البيضاء تلك بالكلمات التي ترسم أو تكتب عليھا؟؟

ه وتتكيف فيه وتتحرك الورقة البيضاء ھي البيئة أو المحيط الذي تعيش: الجواب
أما ا.شكال والحروف والكلمات . وتبني ع$قاتك ا8جتماعية والسياسية وغيرھا

 !! التي تكتبھا على الورقة فتمثلك أنت نفسك

 

وھنا 8بد من وقفة ذكرناھا في دوراتنا وھي أن الخط بالنسبة لeنسان ھو    
  ..بالضبط حركاتك الشخصية التي تعبر عن لغة جسدك

 

فقد قلنا أن الشخص الذي يميل بجسمه لgمام عند التحدث تراه يكتب في الغالب    
في اتجاه الكتابة، طبعا كل بحسب اللغة التي يكتب بھا، وبما أن بحثنا اOن باللغة 
العربية فھذا يعني أن الحروف تتجه نحو اليسار حيث أن الخط العربي يبدأ من 

  .اليمين وينتھي باليسار
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لذي يتكلم ويميل بجسمه للخلف فترى في خطه ميل إلى اليمين أي في والشخص ا   
  .عكس اتجاه الكتابة وھكذا

وھذا يقودنا إلى القول بأن أي إنسان إذا أراد أن يغير أي سلوك بسلوك آخر، فإنه    
وھذا بالضبط  إلخ،...... يتصرف بطريقة مختلفة في تحركات جسمه وطريقة تنفسه 

 ايوم ٢١فأي تغيير يطرأ على الخط ولمدة كافية تبلغ مدة ، ما يحدث في علم الخط
فأكثر بحيث يكون الخط الجديد بعد ذلك تلقائي من غير تصنع، فإن  ايوم ٣٠أو 

  .نعكس على سلوك الشخصيلجديد المرتبط بشكل الخط الجديد السلوك ا

 

فرنسا، بكتابة قام الدكتور بيير جانيت، أستاذ علم النْفس في إحدى الكليات في    
كتابين في تعديل السلوك عن طريق الخط، تعتبر حقا مراجع 8 يستغني عنھا أي 

بالفرنسية وذلك عام " اOلية"أي  L'Automatisme محلل خط، كتاب بعنوان
وذلك " الطب النفسي"أي  La Medicine Psychologique م وكتاب١٨٩١
لغة غير الفرنسية وقد برع  م ھذه الكتب ما زالت غير مترجمة إلى أي١٩٠٠عام 

في كيفية ارتباط السلوك بخط  المؤلف في كتابيه حيث ذكر بعض ا.سس الرائعة
  .دالي

 

العالم النفساني الفرنسي   Berillonوكانت ھذه الكتب مصدِر إلھاِم للدكتور   
المتخصص في مجال ا.مراِض العقلية حيث أبدع ھو اOخر في كتابة كتاب في عام 

وقدمه كمبحث أساسي لفھم السلوك البشري والقدرة على تغييره عن طريق م ١٩٠٨
خط اليد إلى ا.كاديمية الفرنسية للطب النفسي، الذي أثبت فيه مدى ارتباط العقل 

  .وحركة الكتابة

 

 م اطلع الدكتور بيير جانيت على نسخة من كتاب الدكتور١٩٢٩وفي عام    

Berillon  الحديثة التي توصل لھا ھذا الكاتب فقرر ھو  حيث أعجبه كثيرا التقنيات
الطبّية في  Sorbonne مدير علم وظائف ا.عضاِء في كلّية(وا.ستاذ ھنري 

اعتماد ) خبير تحليل الشخصية عن طريق خط اليد(، وبول دي سينتكولمب )باريس
ھذا الكتاب في ھذه الكلية كمرجع أساسي في تعديل السلوك عن طريق الخطوط 

 .وا.شكال
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ومن ھنا بدأ الجرافوثيربي يشق طريقه ليحل مكانا مرموقا بين التقنيات الحديثة 
  .لع$ج السلوك وتعديله

 

كما بدأت بعض الصحف العلمية في أمريكا تنشر بعض ا.بحاث التي قام بھا    
م مما أدى إلى ١٩٣١بعض خبراء تحليل الشخصية عن طريق خط اليد وذلك عام 

بين أوساط ا.كاديميين، وقد اشتھر وبرع في ھذا المجال في انتشار ھذه الطريقة 
  :ھذه الفترة ث$ثة أطباء وھم

  .الدكتور بيير مينارد - ١

 .البروفيسور جوير  - ٢

 .الدكتور ستريبسكي  - ٣

  

م ظھر مقال في إحدى الصحف ا.مريكية يتحدث عن معالجة ١٩٥٦وفي عام    
رسم ا.شكال، ثم بعد طفل في فرنسا من بعض الكدمات العقلية عن طريق  ٦٠٠

ذلك توالت المقا8ت والمنشورات التي أكدت مصداقية ھذا الك$م حتى ظھر أول 
م للكاتب ١٩٦٦وذلك سنة " علم التداوي با.شكال" كتاب في ھذا المجال بعنوان
  .بول دي سينتكولمب في أمريكا

 

ء كتابنا ومنذ ذلكم الوقت والخبراء يبحثون ويطورون في ھذه التقنيات حتى جا   
ھذا ليتوج ذلك كله بخ$صة ما توصل إليه العلم الحديث في ع$ج وتغيير السلوك 

  .باستخدام القلم أو خط اليد وG الحمد والمنة
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 :الصفات التي يمكن تحسينھا عن طريق الجرافوثيربيبعض 

 ساذج
 عدواني
 انطوائي
 مجدال

 محب للتفاصيل
 مخادع

 واسع ا.فق
 حذر

 متحدي
 عشائري

 مفّكر
 مشوش الفكر

 مبدع
 جريء
 مكتئب
د mُمحد 

 دبلوماسي
 حالم

 مغرور
 معبر عاطفي

 متحمس
 حسود

 متھّرب
  شّكاك

 متسامح
 أمين
 حاسم
 مّتكل
 ملھم
 منتج

 متململ
 مخلص

  ذكي
 متصلّب
 عجول
  ھادئ

  قوة اQرادة
  مستقل ذاتياً 

 مبالغ
 سيولة الفكر

 وّدي
 كريم
 حقود

 القدرة على
 ا.ھداف تحقيق
 مرح

 خيالي
 مندفع

 منشد الكمال
  صبور

 حب الذات
 مسرف

 متعّصب
 غضوب

 غيور
 حبه للحياة
 مدى الو8ء

 مھموم
لديه مھارة 

 يدوية
 متفائل
 مادي

 متفاخر
م mُمنظ 

 مذعور
تفكيره منصب 
 على الماضي

  كتوم
 ةمقوة العزي

 صريح
 ُمَعاق
 قوي

 عنيف
 ُيحفُّز اOخرين

  8 مبالي
  عديم الرحمة

 متشائم
 خيالي
 محبط
قدرة  امت$ك

التحدث أمام 
 اOخرين
 مسّوف

 حب القمع
الشعور 
 با8ستياء
 روتيني
 متھّكم
 سّري

 يحترم الذات
 يؤنب نفسه

 ضبط النفس
 مھتم بنفسه

 مخرب
 مّتكل

 حّساس
 شھواني

 حب الظھور
 جتماعيا

 عنيد
 كسول

 عطوف
 كثير الك$م

 مزاجي
 حازم

 متكّيف
 تنافسي
 ملخبط
 ھادف

  متحمس
  محب لgناقة
  كثير الك$م
  مستمع جيد

  منّظم أو عكسه

 مريب
 مقنع

 متعاطف
 سھلأو  قاس

 فضولي
 ھانئ

 مشاكس
 مثابر
 عملي
 مغامر
 مريض

 صانع س$م
 متردد
 منطقيّ 
 دقيق

 مقبول
 مجامل
 واثق
 مؤثر

ه ذاتي mُمَوج 
 قلق

 مثالي
 حذر

 متقلّب
 متغير

 متعاون
 خجول
 مخّطط

شديد الحب 
 للعمل
 نشيط
 داھية
 متفائل
 طّيع
 حيي

  طّماع
  تركيز عالذو 

  مندفع

الخوف من 
 النجاحِ 

  
لديه رغبة في 

 التغيير
  

عزيز النفس 
 والكرامة

  
ضّيق ا.فق 

مستمع (
 )انتقائي

  
في  ا8ستق$ل

 التفكير
  

التطلع .خذ 
 المسؤولية

  
 ذو ضمير حي

  
مضايقة 
  اOخرين

  
يتبع القوانين 

 بدقة
  

الشعور بالفخر 
  وا8عتزاز

  
مقاومة أفكار 

 اOخرين
  

شخصية 
  مزدوجة

  
مستمع جيد أم 

8  
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  :بطاقات التحليل للدكتور عبد الجليل ا,نصاري حفظه @

  

  :بطاقات تحليل الشخصية من خط اليد

http://www.amr-ia.com/books/font-ha.pdf 

 

  :بطاقات تحليل الشخصية من التوقيع

http://www.amr-ia.com/books/font-s.pdf 
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  :الحكم الشرعي في تحريم العلوم القادمة من غير المسلمين

الجرأة على تحليل ما حرم A تعتبر تعد وظلم عظيم، وإذا كان في قطعيات  
وقْد َذَكَر الدين وضرورياته فھو تشريع من دون A وھو نوع أعده العلماء كفرا، 

اِطبي أنm ھذا ِمَن ا8عتداءِ  mماُم الشQ١ا  Aِ لقوِل� �m��f��e���d���c��b��a

��p� � �o�� �n�� ml��k��j��i��h��gs�r��ql]ُه ِمَن ]٨٧: المائدة mكماَ أن ،

، وُرِوَي ]١٤٠: ا.نعام[ �me��d��c��b��a��`��_ l �ا8فتراِء لقولِِه 

ِبيm : َعْن َعِديn ْبِن َحاِتٍم َقالَ  mَيا : (- �-َوِفي ُعُنِقي َصلِيٌب ِمْن َذَھٍب، َفَقالَ  �أََتْيُت الن
، َفَطَرْحُتُه، َفاْنَتَھْيُت إِلَْيِه َوُھَو َيْقَرأُ ُسوَرَة َبَراَءَة، )كَ َعِديq اْطَرْح َھَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنقِ 

��mَفَقَرأَ َھِذِه اOَْيَة  �¯� �®��¬� �«��ª���©��¨l ]التوبة :

ا لَْسَنا َنْعُبُدُھْم، َفَقالَ : َحتmى َفَرَغ ِمْنَھا، َفقُْلتُ ] ٣١ mإن-� -) : ُA mُموَن َما أََحل nأَلَْيَس ُيَحر
َم Aُ َفَتْسَتِحلqوَنُه؟ mوَن َما َحرqُموُنُه، وُيِحل n٢)َفِتْلَك ِعَباَدُتُھمْ : (- �-َبلَى، َقالَ : قُْلتُ ) َفُتَحر .

 mِخرة، َو.ِنOنيا وا qٌة كبيرةٌ فيِ الد mحريِم شيٌء َصعٌب عظيم، َتلَحقُُه َمْسُؤولِيmفمسألُة الت
لُُه ُيعَتبُر ممْن اQِفتاَء بياٌن لُحْكِم Aِ في مَ  nالذي ُيفتي ِمْن َغيِر ِعْلٍم ُيَؤھ mنة، فإنmسألٍة ُمعي

 Aِ أَ وَكَذب علَى mا الفقيُه �تَجر mبُعوه، وأم mوكذلَك ُيعَتبُر ُمغِوياً َوُمِض$ًّ لَِمن ات ،
علَى الشيِء  المجتھُد ف$ يُمِكُنُه اQفتاُء بشيٍء حتىm َيعلَم المسألَة بالتmفصيل، فالُحْكمُ 

ِر المسألِة بالكاِمِل حتىm يتسنىm الُحْكُم َعليھا،  qِمْن َتَصو mِره، أْي 8 ُبد qَفْرٌع َعْن َتَصو
وبعَد ذلَك فإنm المجتھَد المخِطَئ لُه أَْجر واِحد، والمجتھُد المصيُب لُه أجران، قال 

A 8َ : (الشيخ ابن عثيمين رحمُه ُA mثِم َعن  فتحريُم ما أَحلQَيْنقُُص درجًة في ا
م A، وكثيٌر ِمْن َذوي الغيرِة ِمَن النmاس؛ تجُدھم يميلون إلى تحريِم ما  mتحليِل ما حر
 mأكثَر ِمْن تحليِل الحرام، ِبعكِس المتھاونين، وِك$ھُما خطأ، ومع ذلك؛ فإن ُA mأحل

تحريِم الح$ل؛ .نm تحليَل الحراِم إذاَ  تحليَل الحراِم فيماَ ا.صل فيِه الِحلq أھوُن ِمنْ 
لْم َيتبيmن تحريُمه فھو َمبنيh علَى ا.َصل وھَو الِحل، ورحمُة Aِ سبحانُه سبقت 
ه أضيُق وأَشّد، وا.صُل أْن  mَن تحريُمه، و.ن mما َتبي m8م إ nغضبه؛ َف$ يمِكُن أْن نحر
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 mعِة حتى mوالس nحريم تبقَى ا.موُر علَى الحلmَن الت mَيتبي . mُد؛ .ن mفيِ العباداِت َفُيشد mأما
َنُه الشmرع nحريُم حتى ُيبيm٣)ا.صَل المنُع والت. 

يnةِ  لمذاھبِ البعض لولقد انتشَر في زماِننا تحريم  nا.ُخرى المختلفة  والطرق الِطب
بnيُة الموجودةُ كثيرة، منھا ماَ  المنتشرةِ  nة، والمذاھُب الط mعلى وجِه الُكرِة ا.رِضي

بn الُيوناني والصيني والھندي والِع$ُج بالمثل  nق با.ْدوَيِة كالطmھوميوباتيك(يتعل( ،
ة،  mِة العصبي mغويqمِن والبرمجِة الل mالز nفس َكَخطmلوِك والن qُق بالسmومنھاَ ما ومنھاَ ماَ يتعل

اقِة  mُق بالطmغِط  والموجات كالع$ج بالمغناطيسيتعل mة والِع$ِج بالضmيني nبِر الصQوا
ُح  mيوٍم َتتفت mة، وكل mٍة وعقلِي mٌق بتماِريَن رياِضيmوالمَساِج وا.َلوان، ومنھاَ ما ھو متعل

ياًّ جديد mفُهاً لم َنُكْن َنعرِ ُعُيوُننا أكثُر فنكتِشُف ِعْنَد الَبشِر َمذھباً ِطب.  

 nف وبعض ممن ھؤ8ء الذين يحرmمون ليسوا بعلماء مجتھِدين، بل بعضھم لْم ُيصن
صاتِھم، وتراُھم ُيفُتوَن في كثيٍر ِمَن  qفتاء، ولَيَس ذلَك ِمْن تخصQلُه ا qأنه ممن يِحق

َم ذلك من ا mة، ومن حرmيnٍة و8 أَحق mيnلعلماء المجتھدين تجد أنھم ا.شياِء ِب$ علٍم و8 أَھل
ل، بل حكموا عليه كما ُعِرَض عليھم من  mموه بشكل مفص mلعوا على ما حر mلم يط

  .بركائز غير صحيحة عن ھذا العلم بعض ا.عوان أو المستفتين

َم أيm مذھٍب أو طريقٍة حتىm يكوَن فقيھاً مجَتِھداً ويعلََم  nف$ يجوُز .حٍد أْن يحر
ماِع أو أَخِذ بالتmماِم وال mِد الس mفصيل، 8 بمجرmأصيِل والتmِريقة ِبالت mة ھذِه الطmَكماِل ماِھي

ُرِق فعليِه أْن  qِفْكرة، َوَمْن أراَد ِمَن الفَُقھاِء المجتھِديَن أْن يحُكَم ِبَشْيٍء علَى ھذِه الط
 nُيعل mريقة، ثم mُق على ما َوَرَد فيھا َيعَمَد إلَى ُكُتِب المسلميَن التي َتشَرُح ھذِه الط

َبِب الشmرعي لِلتmحريم إن كان يرى حرمتھا، أْو عليه أْن يحضَر  mحريِم والسmبالت
ة ِبنْفِسِه لدى من ُيمارُسھا من المسلمين؛ ثم ُيفتي ُھناَك بماَ ُھَو حراٌم  mالجلساِت الِع$جي

  .ولماذا

فٌك وافِتراٌء واعِتداٌء على Aِ سبحانُه أماm ماَ يتقوله غيُر الفُقھاِء المجتھديَن فھذا إَ 
مين َيِجُد ِعنَدُھم من أسباب تحريِم . وتعالى وعلى ديِنه nُل لحاِل ھؤ8ِء المحر nوالمتأم

  :المذاھب الطبية ا.خرى مايلي

لُه ُعقولُھم بأنm ھذا َقْد يكوُن ِع$جاً أو  -)١ mم َوجُدوا شيئاً جديداً علَيھم ولْم َتَتقبmأنھ
 ً ُموهُ َشرعاً، وعقولنا ليست  سببا mُعقولَھم لْم َتقبْلُه حر mنgِكونيا للع$ج، َف

بمعيار، فكم من أشياء استنكرتھا عقول أجدادنا غدت اOن حقائق علمية 
فمث$ً مسارات الطاقة الحيوية في جسم اQنسان والتي يعتمد عليھا   .واضحة
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، لم ُتثبت حقيقتھا إ8 في )سنة ٦٠٠٠(نظام اQبر الصينية منذ آ8ف السنين 
القرن الماضي بعد اختراع جھاز قياس فارق الجھد الكھربائي واستعماله 

  .على الجسم

عون أنه لم يثبت لديھم  -)٢ mبعضھم قد يتقبلون الفكرة الجديدة عليھم، لكنھم يد
مونھا بالتجربة أن ھذه أسباب كونية للع$ج nوفي الحقيقة ھذا سببه فُيحر ،

جروا عليھا أبحاثاً كافية، وبد8ً من طلبھم البحث واQثبات فإنھم أنھم ھم لم ي
  .يسارعون إلى اQنكار والتحريم

بq الَغربي  -)٣ mائِد والمعموِل بِه لديِھم أ8َ وھَو الط mبي الس mه مخالٌِف للمْذَھِب الطmأن
بn الحديث، فيرون أن الطب الحديث حجة على ما سواه،  nى بالط mأو ماَ ُيسم

ل شيء ينكره المنتسبون للطب الحديث ف$ يقبلون به، وھذا ك$م 8 ُيقبل وك
فالطب الحديث خصٌم للمذاھب الطبية ا.خرى، فكيف  شرعاً و8 عق$ً،

بل يجب إلى ا8ستماع لجميع ا.طباء العدول من  يكون أيضاً َحَكماً وقاضياً،
والحكم  للفصلوا8ط$ع على تجاربھم وحججھم جميع المذاھب الطبية 

  .بينھا

َج بعضھم أن أصل ھذه المذاھب الطبية مبني على عقائد فاسدة، وما  -)٤ mوتحج
  :ُبني على باطل فھو باطل، والجواب على ذلك من وجھين

نقول كيف عرفتم أنm ھذه المذاھب الطبية أصولھا عقائد  :الوجه ا.ول
ع لھذه فاسدة؟ 8 يوجد غير جواب واحد، وھو أنھم رجعوا إلى بعض المراج

المذاھب والتي ألmفھا وثنيون فوجدوا أنm بعضھم ذكر أنm أصول ھذه المذاھب 
 mف المرجع؛ بنى المنِكُر حكمه أنmوثنية، وبناًء على ك$م ھذا الوثني الذي أل
ھذا المذھب الطبي أصله وثني، لكن ھل ھذه الطريقة صحيحة في اQفتاء؟ 

بنى عليه ا.حكام الشرعية؟ رسول A ھل ك$م ھؤ8ء الوثنيين أمر يقيني تُ 
�  nسرائيليات و8 نكذبھأمرنا أن 8 نصدQولذا 8 يجوز لنا بناء أي ٤اق ا ،

حكم شرعي على ما نقرأه من اQسرائيليات، فكيف بمن يصدق ك$م 
الوثنيين ويبني على ذلك أحكاماً شرعية؟ ھذا وA أشنع وأشد جرما من 

ما نقرأه من أصول عقائدية لھذه العلوم والمذاھب  إنm . تصديق اQسرائيليات
الطبية ليس من الشرط أْن يكون ھذا ھو أصلھا فع$ً، فقد يكون لھا أصل 
ف مع الزمن، مثل ما حدث مع التوراة  nه ُحرmصحيح غير مرتبط بعقائدھم لكن
واQنجيل، أصلھما وحي من A وك$مه، ثم تم تحريفھما من ِقبل البشر، فھل 

ل تحريفھما على أنm ُكلm شيء فيھما باطل وأنm أصلھما فاسد والعياذ باG يد
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س وتنّزه  mالقرآن تم تأويله . عن ھذا القول �تعالى ربي سبحانه وتقد mبل إن
بمعاٍن وتفسيراٍت فاسدة وشركية من ِقَبل بعض الفرق الضالmة؛ فھل يعني 

أي نقص أو طعن، ف$ ذلك الطعن في صحة القرآن حاشاه ك$م ربي عن 
 mيمِكُن التسليم بتاتاً بأن ھذه المذاھب الطبية المختلفة أصلھا فاسد أو أن

 .مصدرھا عقائد باطلة
ھم استقوا ھذه العلوم والمعارف أنm بلو افترضنا صحة ك$مھم  :الوجه الثاني

من شياطين وعبادات شركية ووثنية، ففساد المصدر ليس من الشرط أن 
إلى فساد المعلومة، بل إنm الشيطان لعنه A لما علmم أبا ھريرة يكون مؤدياً 

َما : (�، فقال أبو ھريرة )َدْعِني أَُعلnْمَك َكلَِماٍت َيْنَفُعَك Aُ ِبَھا: (قال له �

m��u��t��s: إَِذا أََوْيَت إِلَى ِفَراِشَك، َفاْقَرْأ آَيَة الُكْرِسيn : ، َقاَل الشيطان)ُھَو؟

���w���vy��xl��]َك لَْن َيَزاَل َعلَْيَك ِمَن ]٢٥٥: البقرة mَيَة، َفإِنOى َتْخِتَم اmَحت ،

َك َشْيَطاٌن َحتmى ُتْصِبحَ  mَحاِفٌظ، َو8َ َيْقَرَبن Aِ( سول mالر mلم يستنكر ھذه  �؛ فإن
ھا .نm مصدرھا الشيطان، ومعلوم أنm الشيطان عدو مبين  mالمعلومة وصد

كما أنه حريص على إغواء اQنسان وإيقاعه في حبائله، وتزيين لبني آدم، 
 A لم يستنكر  �البدع والمنكرات للمؤمنين، بالرغم من كل ذلك فإن رسول

ھا  mوقال .بي ھريرة  �المعلومة .نھا في أصلھا صحيحة، ولذلك أقر� 

ُه َقْد َصَدَقَك َوُھَو َكُذوبٌ ( mإقرارھا من ِقبِل  ، فا.صل في العبادات٥)أََما إِن
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التجربة  ، وا.صل في العلوم الدنيوية ثبوتھا عن طريق�الرسول 
المنضبطة بالشرع مھما كان مصدرھا، والناظر في التاريخ يرى أن علماء 
المسلمين قد أخذوا بعض العلوم الدنيوية المفيدة وطوروھا رغم قراءتھم أن 

أنmه يعود إلى آلھة اQغريق أصلھا يشوبه كفر وفساد، فالطب اليوناني ُيقاُل 
، لكن )ُيدعى بإله الدواء(وابنه اسكلِْبيوس ) ُيدعى بإله الشفاء(مثل أبوللو 

ه  mم الطب اليوناني بعدما اكتشوا أنqھذه ا8دعاءات لم تمنع المسلمين من تعل
عبارة عن حقائق علمية ثبتت عن طريق التطبيق، وأصبح العالم اQس$مي 

وقد تحدث عنه ( معتمداً على نظرياته في ع$ج البشرية .كثر من ألف سنة
حتى ظھور ا8ستعمار والطب  )ابن القيم رحمه A في زاد المعاد وغيره

بل إنك لو تمعنت النظر إلى ع$مة الثعبان والكأس الموجود على . الحديث
الصيدليات وا.دوية اOن لعلمت أن الطب الغربي لم يخُل كذلك من عقائد 
وأصول فاسدة، فھذا العصا يقال إنھا .سِكلِْبُيوس إله الدواء عند اQغريق، 

نھم كانوا يعتقدون أنm اسكلبيوس مراسل بين آلھة والجناحان رمز للطيران .
كذلك لو طبقنا قاعدة ما بني على باطل فھو باطل على . السماء وبين البشر

الطب الغربي الحديث لبطل تماماً بالكامل لعلمنا يقينا أنه قائم على إنكار 
أشياء مسلmمة ُعِرفت بالتواتر عبر التاريخ البشري؛ وثبتت لدى الكثير 

تجربة والبرھان لكنm أجھزة الطب الغربي لم تستطع اكتشافھا فأنكرھا، بال
والصواب أنm كلm ما تثبُت فائدته سواء من طبs قديم أو حديث نأخذه ونعمل 

  .به، وما يثبت خطؤه نرده ونتجاھله

مين أنm ھذه العلوم الطبية تبحث في الغيبيات، وھذا 8  -)٥ nزعم بعض المحر
فوا لنا ما ھي ھذه الغيبيات شرعاً، ثم اشرحوا لنا كيف يجوز، فنقول لھم ع nر

لم أجد في المذاھب الطبية  أناأنm ھذه العلوم الطبية تبحث في ھذه الغيبيات، 
قة التي قرأت عنھا ما يبحث في أي شيء غيبي، بل كلھا أمور  nالمتفر
ملموسة محسوسة، َعلَِمھا البعض وجھلھا آخرون، ويمكن تعليمھا .ي 

ص يريد ذلك، بل ويمكن صناعة أجھزة حديثة للقياس بأنظمة وطرق شخ
 .المذاھب الطبية ا.خرى

ذھب آخرون إلى أنm كل ھذه العلوم ا.خرى مجرد تخي$ت وخداع من الجن  -)٦
موھا، فنقول لھم على ما  mوالشياطين، يعني فقط أوھام وخرافات ولذا حر

دت لكم ذ كبنيتم قولكم ھذا؟ ھل ھنا mلك أم مجرد أوھام وتخي$ت تجارب أك
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ئات ا8Oم الموجودة في الصيدليات  ؟منكم أنتم mمھد mثم لماذا لم تقولوا مث$ أن
عبارة عن تلبيس من الجن وإيحاء وليس بتخدير فعلي كما تزعمون مع 
العلوم ا.خرى؟ ما ھي معاييركم للتفريق بين تخييل الشيطان وخدعه 

حوا لنا ھذه المعايير وأوھامه وبين الحقائق العلمية و nا.سباب الكونية؟ وض
  .ثم لنطبقھا على الطب الحديث وعلى جميع المذاھب الطبية ا.خرى

مين بعض ا.خطاء العقدية أو الشرعية في المذاھب  -)٧ nوجد بعض المحر
الطبية ا.خرى، وبد8ً من إيضاح ھذا الخطأ فإنه قام بتحريم وتجريم ھذه 

قل و8 يجوز، الطب الحديث لم يخل من أخطاء العلوم كاملة، وھذا 8 ُيع
عقدية أو شرعية، لكن لم يجز لنا تحريمه بالكامل، فھناك من يعتقد الشفاء 

 A ن. Gھو  �في بعض ا.طباء، أو في بعض ا.دوية، وھذا شرك با
ُم ھذا الخطأ  nالشافي وا.طباء وا.دوية مجرد أسباب ع$جية، لكننا ھنا نحر

م الطب الحديث كله، المستشفيات في العالم مختلطة العقدي وحد nه و8 نحر
باخت$ط غير جائز شرعا بين الرجال والنساء، وأصبح ا.طباء الرجال 
يكشفون على المرضى النساء ويلمسونھم ب$ ضرورة، وكذلك أصبح 
الطبيبات يكشفن على المرضى الرجال ويلمسونھم ب$ ضرورة، وكثير من 

بممرضتھم خلوة غير شرعية، فھل ھذه ا.خطاء الشرعية ا.طباء يختلون 
ُغ لنا تحريم الطب الحديث كله، أم تجعلنا نطالب ا.طباء بتجنب ھذه  nتسو
ا.خطاء الشرعية فقط ب$ تحريم لكامل العلم والطريقة؟ نفس الشيء ُيقال 
عن المذاھب ا.خرى، فيجب تحديد الخطأ العقدي أو الفقھي وتجنبه، وليس 

 .م كامل المذھب الطبيتحري
العلم لم يصل ونقول أن : ن أيضا بأن العلم لم يثبت ھذا ا.مرويقول المحرم -)٨

إلى ذروته حتى اOن ليثبت كل شيء، فالعين والحسد والمس والسحر لم 
ولكن ھناك طرق ! يستطع العلم حتى اOن تشخيص ھذه الحا8ت الكثيرة

فيستطيعون بإذن A معرفة يعرفھا المتخصصون بالرقية وفي ھذا المجال 
ا.عراض والرؤى وغيرھا فيعرفون التشخيص، وكذلك علم الطبائع 
وا.مزجة 8 يوجد حتى اOن جھاز يكشف ا.مراض وطبيعة اQنسان مثل 
الخبراء في ھذا الطب الذين يستخدمون أصابع أيديھم في ساعد المريض 

تطع اQنسان اختراع فحتى اOن لم يس! لمعرفة جميع أمراضه وعلله وطبعه
وھو (ھذا الجھاز الذي يشخص التشخيص الدقيق أو يعرف طبعه ومزاجه 

فلم يصل ! مثل أصابع اQنسان الخبير) علم الطب العربي أو الطب اليوناني
العلم إلى ذروته للحكم على ا.مور بشكل يقيني، بل ھناك تجارب ُيبنى 

فھي ) بعلم أو بتجربة(ا ثبت عليھا وقد 8 ُيعرف لھا الدليل العلمي، فكل م
 .معتبرة ما لم تخالف شريعتنا اQس$مية

  
بتاريخ  حفظه A –عبد العزيز الطريفي / الشيخ: اطلع على ھذا الفصل ووافق عليه

  .ھـ ١٤٣٧جمادى ا.ولى  ١٢
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  :الخاتمة

، فقد ألف خبير فقه اللغة الدكتور عبد الصبور شاھين كتابا عن أضرب ھنا مثا8   
أصل الخلق واستشھد ببعض الكتب المتكلمة في أصل الخلق، فرد عليه الدكتور 

لم تحسن اختيار الكتب والمصادر، و8 تستطيع أن تحكم فيھا بين : "زغلول النجار
الصواب والخطأ، وموضوع 8 تستطيع أن تحكم فيه فلماذا تدخل فيه؟ لقد خضت 

والدكتور  ،!"ودخلت تخصصا ليس من تخصصك! رضكأرضا ليست بأ
ھذه "أو " ھذا رأيي وفھمي"المتخصص في اللغة 8 يرد على ا.سئلة إ8 بقوله 

  "!!كتبكم وما نقلته منھا

فإذا كنت أخي الكريم لست من أھل ھذه العلوم فاتركھا لغيرك أو خذھا مباشرة    
من المتخصصين الثقات المسلمين، و8 تعتمد على الكتب التي 8 تعرف منھجھا ھل 

فمن كان معلمه كتابه؛ كان "حيحة أو خاطئة وأنت 8 تستطيع أن تحكم فيھا، ھي ص
  ".خطؤه أكثر من صوابه

وأرجو أ8 تستعجل الحكم على العلوم القديمة أو الحديثة، والعبرة ليست في    
قادمة من  -وخاصة الطب والتقنية  –ا.صل في ھذه العلوم، فأكثر العلوم الحديثة 

  المشركين في الغرب، فلماذا 8 ُتنكر؟

والعنب والتفاح طيب ح$ل، وإذا تخمر صار حراما، ثم إذا تخلل صار ح8$    
  طيبا، فإذا كانت العبرة با.صل فلماذا يكون الخمر حراما وأصله ح$8؟

 –حيوانات أو شحوم الخنزير ولماذا الجي$تين الحيواني والذي يكون من عظام ال   

 A قرار مجمع  عة الكبسو8ت الدوائية ح$8؟ وھووالمستخدمة في صنا - أكرمكم
الفقه اQس$مي بجواز استخدامه في الكبسو8ت الدوائية وتناوله رغم أن أصله 

  !حراما قذرا؟

لم والرقية في الجاھلية كانت فيھا شركيات ولم يأمر النبي صلى A عليه وس   
  .بتركھا كلھا، بل أمر بحذف الشرك الذي فيھا فقط

ابتعدوا عما 8 شأن لكم فيه، وابتعدوا : أيھا المحّرمون ب$ علم و8 اط$ع صحيح   
عن غير تخصصكم، واتركوا العلم .ھله، وإياكم واQرھاب الفكري بأن تجعلوا كل 

دوا عن التصّحر وابتع! شيء حراما وأن أصل أي شيء من الشرق أو الغرب حراما
م كتاباتكم دلي$ واضحا على تضحكتم عليكم المتعلمون، وجعلفقد أ.. الفقھي والعلمي

A جھلكم، فاحذروا أن تحرموا ما أحل.  
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  :أھم المصادر والمراجع

الخبير الدولي  –عبد الجليل ا.نصاري / منھج الجرافولوجي للدكتور -

 .في الجرافولوجي، ودكتوراه تفسير القرآن وعلومه

 :الدورات التدريبية والمذكرات التي تدربت عليھا، وھي كالتالي -

o  ستاذ ): المستوى ا.ول(دورة أخصائي الجرافولوجيgل

عضو ھيئة ا.مر بالمعروف والنھي عن  –طارق الخليفة 

 .المنكر

o  على يد ): ى الثانيالمستو(أخصائي أول الجرافولوجي

 .-استشاري نفسي -عبد A الحمود / الدكتور

o فضل النسي: على يد ا.ستاذ المميز: مدرب الجرافولوجي. 

o عبد / على يد الخبير الدولي الدكتور: محلل الجرافولوجي

 .الجليل ا.نصاري

o على يد المحلل وكبير المدربين : معالج بالجرافوثيرابي

 .إيمان الجباب: مدربة ا.ستاذةوديع إلياس، وال/ الدكتور
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