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 ادلقذهة
إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات 
أعمالنا من ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا 

ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم ، قال تعالى ) سلمون حق تقاته وال تموتن إال وأنتم م
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثٌرا ونساء 

ٌا ( ، وقال تعالى )  واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم رقٌبا
وٌؽفر لكم ذنوبكم  ٌصلح لكم أعمالكمٌدا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سد

 أما بعد(         ومن ٌطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظٌما ( ، وقال تعالى ) 
فالطب ٌتطور ٌوما بعد ٌوم ، وتظهر أسالٌب للعالج لم تكن معروفة ، أو تجدد 
وسائل عالجٌة كانت معروفة فً القدم فطورت ، من هذه الوسائل ما هو ناجع 

ه ، ومنها مشكوك فً أمرها طبٌا وشرعٌا ، ومن ومفٌد ، ومنها ال فائدة فٌ
الوسائل العالجٌة الحدٌثة القدٌمة العالج بالسوار الطبً المؽناطٌسً فقد حدث 
حوله جدٌل واسع ما بٌن مإٌد ورافض ولعل الورقات القادمة تبٌن ما توصل له 

 الطب والشرع حول هذا السوار وقد أسمٌت البحث 

 للسىار الطيب التكييف الطيب والفقهي 
 0سائالً المولى التوفٌق والسداد والحمد هلل رب العالمٌن 

 كتبه

 حممد فنخىر العبديل

 اتالقري



3 

 

 تعريف السىار الطبي 
ً نقلة نرمٌن عبد المنعم فً مقالها العالج المغناطٌسنرمٌن عبد المنعم تقول 

العالج العالج المؽناطٌسً هو أحد أنواع وسائل  :نوعٌة فً الرعاٌة الصحٌة 
بالطب البدٌل التً تستخدم الطاقة المؽناطٌسٌة فً عالج الكثٌر من األمراض 

، بل ٌهٌئ بٌئة  ، والمؽناطٌس فً حد ذاته ال ٌقوم بالشفاء التً تصٌب الجسم
قالت نورس علً فً مقالها و،  ة للجسم لإلسراع من عملٌة الشفاءمتوازن

هذه األساور عبارة عن  اصر :األساور النحاسٌة من ابن سٌنا إلى الزمن المع
أساور نحاسٌة بٌضاء ال تصدأ أبداً ومبدأ عملها كٌمٌائً بحت ، واخترعها ابن 
سٌنا من عهود قدٌمة للتخلص من الشحنات الكهربائٌة الساكنة المتولدة نتٌجة 
االحتكاك أثناء الحركة وفق بعض المعاٌٌر لنشوئها كنوع اللباس وحالة الطقس ، 

ٌوجد من  وقال الصٌدالنً حسان  مٌهوب :،  هو معروؾ عنهاطبعاً هذا ما 
هذا السوار فً وقتنا الحالً نوعان األول سوار أحمر والثانً أبٌض اللون أي 
ٌّض ، وٌجب أن ٌلبس بشكل دائم لٌالً ونهاراً وحتى أثناء الحّمام ، حٌث إن  مب
الرطوبة والحرارة وحموضة الجلد والتعّرق تعمل على ظهور األكسدة على 

ا على الجلد على شكل بقع خضراء من الوجه الداخلً للسوار والتً تنتقل بدوره
أوكسٌد النحاس، وٌنصح بتنظٌؾ السوار من الداخل وإعادته إلى المعصم فوراً 

 0 إلتمام عمله وبشكل منتظم والحفاظ على مسافة فارؼة بٌن طرفٌه
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 أمساء السىار الطبي 

 بً ـــــــــــالسوار الط-1
 ابونا ــــــــــسسوار  -2
 ة ـــــــــسوار الحٌوٌ -3
 حاسًـــــالسوار الن -4
 السوار المغناطٌسً -5
 وازنـــــــــسوار الت -6
 ناــــــسوار ابن سٌ -7
 السوار الكندي المغناطٌسً -8
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 صفة السىار الطبي 

بشكل جمٌل  ، إال أنها تمتازتماماً التً تلبسها النساء دائري مثل األساور  هشكل
ٌوجد من هذا السوار فً وقتنا  ل الصٌدالنً حسان  مٌهوب :وقٌ، ومؽري 

ٌّض   0الحالً نوعان األول سوار أحمر والثانً أبٌض اللون أي مب
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 ظهىر السىار الطبي
رٌخ عرٌق فً استخدام الطرق الؽٌر تقلٌدٌة فً الٌابان وما تمتلكه من ماضً وتؤ

المعالجة ، استطاعت من خالل تلك الخبرة وامتزاجها بالتقدم العلمً 
كؤحد الوسائل الحدٌثة المستخدمة فً  (ماٌدا سوار ) والتكنولوجً من صناعة 

التخلص من التؤثٌر الضار للموجات الكهرومؽناطٌسٌة على صحة اإلنسان 
 ) راجع موقع شركة ماٌدا الٌابانٌة (باستخدام تكنولوجٌا النانو سدٌةالنفسٌة والج

 دواعي استخذام السىار الطبي
نقلة نوعٌة فً  ًالعالج المغناطٌسفً مقالها نرمٌن عبد المنعم 

العالج المؽناطٌسً ال ٌهدؾ إلى عالج أمراض  : الرعاٌة الصحٌة
مما ٌساعده على ؛  بعٌنها بقدر ما ٌهدؾ إلى إمداد الجسم بظروؾ مثالٌة

ن كل الجسم ٌتؤثر بالطاقة المؽناطٌسٌة بؽض إ ، أن ٌشفً نفسه بنفسه
كٌمٌث الدكتور وقد أطلق  ، النظر عن المنطقة التً ٌعالجها فً الجسم

مكلٌن أحد علماء معهد المؽناطٌسٌة بوالٌة نٌوٌورك األمرٌكٌة على 
فً عالج كل ؛ حٌث أنه ٌفٌد  العالج بالمؽناطٌسٌة أنه عطٌة من هللا
الدكتور فً دراسة قام بها ، و األمراض وبدون أعراض جانبٌة تذكر

ناكاجاوا مدٌر مستشفى إسوزا بطوكٌو استخدم فٌها العالج المؽناطٌسً 
ألؾ مرٌض ٌعانون من تشنج العضالت فً األكتاؾ  ألحد عشرلعالج 

من بٌن هإالء ( % 90)، قد تحقق الشفاء بنسبة  ومنطقة الرقبة
ومن الحاالت التً ٌمكن عالجها باستخدام العالج ،  المرضى

 : المؽناطٌسً ما ٌلً

  خشونة وضعؾ مفاصل األٌدي واألرجل واألذرع واألقدام واألكتاؾ -1

 0 إلخ… المشاكل الهضمٌة مثل: عسر الهضم، والتهاب المعدة -2
  عدم انتظام عملٌات التمثٌل الؽذائً بالجسم مثل نقص إنتاج األنسولٌن -3
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 0 أنواع السرطانشفاء بعض  -4
 0 اإلصابات مثل الجروح والحروق -5
  النزٌؾ الذي ٌنتج عن ضعؾ األنسجة واألعضاء مثل نزٌؾ اللثة -6
 0 األشكال المختلفة اللتهاب المفاصل -7
 0 كسور المفاصل والعظام -8
 0 عدوى وحصى الكلً -9

 0 انثناء المفاصل فً أي جزء من أجزاء الجسم -10
  لربو وااللتهاب الشعبًعدم انتظام عملٌة التنفس مثل أمراض ا -11
 0 المشاكل الجلدٌة مثل حب الشباب واإلكزٌما -12
تؽٌر تحرك أٌونات الكالسٌوم بحٌث تزداد فً مناطق كسور  -13

، أو تقل فً مناطق المفاصل  العظام لتساعد على سرعة التئامها
 0 لعالج االلتهابات التً تصٌبه

 0اضطرابات ضربات القلب  -14
 0آالم القلب  -15
 0)التوتر العصبً (  فرض ونقص التوتر -16
 0حاالت القلق واإلجهاد  -17
 0الدوخة  -18
 0الصداع  -19
 0الصداع النصفً  -20
 0اضطرابات النوم  -21
 0اضطرابات التنفس  -22
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 اخلىاص الطبية للسىار
لقد عرفت الخواص الطبٌة للسوار  فً موقع شركة التقنٌات المغناطٌسٌة :

المجال المؽناطٌسً على إحداث ٌعمل تؤثٌر  المؽناطٌسً منذ أقدم العصور حٌث
ٌثٌر تحوالت إٌجابٌة فً مختلؾ  تؤثٌر طبً على الدم كما أن هذا التؤثٌر

 0العملٌات الخاصة بنشاط جسم اإلنسان
نقلة نوعٌة فً  العالج المغناطٌسًفً مقالها   نرمٌن عبد المنعموقالت 

الطاقة تعتمد فكرة العالج المؽناطٌسً على نفس قواعد  : الرعاٌة الصحٌة
المؽناطٌسٌة فً الطبٌعة ، حٌث تخترق الطاقة المؽناطٌسٌة الجلد فً موضع 
معٌن لتمتص عن طرٌق الشعٌرات الدموٌة الموجودة فً الجلد المؽطً لهذا 
الموضع ، فتسٌر فً الدم حتى تصل إلى مجرى الدم الرئٌسً الذي ٌؽذى جمٌع 

الطاقة المؽناطٌسٌة فً  الشعٌرات الدموٌة الموجودة بالجسم ، وٌرجع امتصاص
الدم إلى احتواء هٌموجلوبٌن الدم على جزٌئات حدٌد وشحنات كهربٌة أخرى 
تمتص هذه الطاقة المؽناطٌسٌة ؛ فٌنشؤ تٌار مؽناطٌسً فً مجرى الدم ٌحمل 
الطاقة المؽناطٌسٌة إلى أجزاء الجسم المختلفة ، وتتسبب الطاقة المؽناطٌسٌة 

لدموٌة فتتمدد ، وبالتالً تزداد وتتحسن الدورة الممتصة فً تحفٌز األوعٌة ا
إلى  -المتمثل فً الطعام واألكسجٌن  -الدموٌة ؛ مما ٌإدي لزٌادة تدفق الؽذاء 

كل خالٌا الجسم فتساعده على التخلص من السموم بشكل أفضل وأكثر كفاءة. 
بٌئة وبالتالً تعادل المحتوى الهٌدروجٌنً لخالٌا وأنسجة الجسم ، فتساعد هذه ال

المتوازنة على تحسٌن أداء وظائؾ الجسم ، وبالتالً ٌشفً الجسم نفسه بنفسه ، 
فالطاقة المؽناطٌسٌة تساعد الجسم على أن ٌشفً نفسه بنفسه عن طرٌق تحفٌز 
الكٌمٌاء الحٌوٌة الموجودة فً الجسم وبالتالً ٌحدث الشفاء بطرٌقة تلقائٌة ، 

لى كل أجزاء الجسم ، وهذا التؤثٌر قد وٌالحظ أن للطاقة المؽناطٌسٌة تؤثٌرا ع
 0 ٌظل عدة ساعات حتى بعد إبعاد المجال المؽناطٌسً عن الجسم
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 طريقة استخذام السىار الطبي
ٌوضع السوار المؽناطٌسً فوق  فً موقع شركة التقنٌات المغناطٌسٌة :

واألوردة واقعة تحت تؤثٌر المجال  المعصم بحٌث تصبح أؼلبٌة الشراٌٌن
الٌد الٌمنى  والٌسرى كل  المؽناطٌسً ، وٌلبس السوار المؽناطٌسً بالتناوب بٌن

موقع شركة ماٌدا وفً ،   ساعة كحد أدنى(  12ـ  10)ٌوم لمدة تتراوح بٌن 
وٌمكن أٌضا ارتداإه فً القدمٌن أو أعلى المرفقٌن شرٌطة أن تالمس : الٌابانٌة 

سم عند ارتدائها ، ٌمكنك ارتداء الجسم مباشرة فهً تعمل على كافة أجزاء الج
السوار أثناء مزاولة األعمال الٌومٌة وكذلك األنشطة الرٌاضٌة وحتى أثناء النوم 
وال ٌشترط خلعها عند االستحمام أو الوضوء أو عند نزول البحر ، قد ٌتؽٌر 
لونها بسبب العرق واألتربة وطول فترة االستخدام فٌنبؽً خلعها وتنظٌفها 

مع الماء والصابون ثم تجفٌفها وتركها لمدة عشر دقائق ثم معاودة  بفرشاة أسنان
 0ارتدائها 

 

 فىائذ السىار الطبي
نقلة نوعٌة فً الرعاٌة  العالج المغناطٌسًفً مقالها  قالت نرمٌن عبد المنعم

للعالج بالمؽناطٌسٌة فوائد عدٌدة منها على سبٌل المثال ولٌس  الصحٌة :
 : الحصر ما ٌلً

قدرة هٌموجلوبٌن الدم على امتصاص جزٌئات األكسجٌن مما ٌزٌد زٌادة  -1
 0 من مستوٌات الطاقة بالجسم

 0 فً الدمتقوٌة خالٌا الدم ؼٌر النشطة مما ٌإدي لزٌادة عدد الخالٌا  -2
تمدد أوعٌة الدم برفق مما ٌساعد على زٌادة كمٌة الدم التً تصل إلى  -3

فٌزداد إمدادها بالؽذاء وتزداد قدرتها على التخلص من  ، خالٌا الجسم
 0 السموم بشكل أكثر فاعلٌة
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 تقلٌل نسبة الكولٌسترول فً الدم وإزالته من على جدران األوعٌة الدموٌة -4
 0 مما ٌإدي لتقلٌل ضؽط الدم المرتفع للمعدل المناسب ،

تعادل األس الهٌدروجٌنً فً سوائل الجسم مما ٌساعد على توازن  -5
 0الحمض مع القلوي بالجسم 

إنتاج الهرمونات وإطالقها ٌزداد أو ٌقل تبًعا لمتطلبات الجسم فً أثناء  -6
 0فترة العالج 

 0تعدٌل أنشطة اإلنزٌمات بالجسم بما ٌتناسب مع احتٌاجاته  -7
 0زٌادة سرعة تجدد خالٌا الجسم مما ٌساعد على تؤخٌر الشٌخوخة  -8
 0لفة بالجسم تساعد على تنظٌم وظائؾ األعضاء المخت -9

تساعد على التخلص من اإلحساس باأللم عن طرٌق تهدئة األعصاب  -10
، فعندما ٌتم إرسال اإلشارات التً تعبر عن األلم للمخ تقوم الطاقة 
المؽناطٌسٌة بتقلٌل النشاط الكهربً وتؽلق قنوات وصول هذه اإلشارات 

 0فٌزول األلم  ،للمخ 
 بوتٌة متفرقة وهً : وهناك فوائد أخرى مذكورة بالشبكة العنك

 0تنظٌم اضطرابات ضربات القلب وآالمه  -11
 0تخفٌؾ التوتر العصبً  -12
 0 الطاقة فً حاالت القلق واإلجهاد رفع -13
، مؽناطٌسٌة الجسم فً حاالت الدوخة والصداع  زٌادة مستوى -14

 0والصداع النصفً 
 0 لتعامل مع اضطرابات النوما -15
 0التنفس الربو والزكام واضطرابات تحسٌن التنفس عند  -16
 0حٌوٌة و التخلص من أعراض اإلرهاق زٌادة النشاط و ال -17
 عالج آالم العظام والعمود الفقري  -18
 عالج ألم الكتؾ والرقبة  -19
  التهاب المفاصل عالج -20
 عالج الروماتٌزم  -21
 والقلب تحسٌن صحة مرضى السكر -22
 الحماٌة من ضرر الموجات الكهرومؽناطٌسٌة -23
 0فاصل تخفؾ من آالم العضالت والتهابات الم -24
 0تنشط الدورة الدموٌة وتحسن سرٌان الدم  -25
 0تزٌد مقاومة الجسم لألمراض بشكل عام وتحسن جهاز المناعة  -26
 0تخلصك من التوتر العصبً وتبعث على االسترخاء والراحة  -27
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 0تزٌد الطاقة الحٌوٌة فً الجسم  -28
 0تزٌد من عملٌة التركٌز الذهنً  -29
 0النوم تساعد فً الوصول لمرحلة االستؽراق فً  -30
تقوم بإنتاج األشعة تحت الحمراء التً تنشط الدورة الدموٌة عند  -31

 أمكان األلم والمفاصل الملتهبة
 0نافع لكبار السن رجاالً ونساًء  -32
 0نافع لمن ٌعانً من آالم الظهر والكتؾ والرقبة والركبة  -33
 0نافع لمن ٌشعر بالثقل وضعؾ الحركة  -34
 0نافع لمن ٌحس بالتعب واإلرهاق بسرعة  -35
 نافع لمن ٌقاسً من فقدان التركٌز  -36
نافع لمستخدمً الكمبٌوتر و الموباٌل لفترات طوٌلة ألن األسورة  -37

 0تمتص قدر كبٌر من هذه الموجات الضارة 
نافع لمن ٌعانً األرق وعدم االستؽراق فً النوم عن طرٌق إفراز  -38

 0بعض الهرمونات 
األٌونات من ٌشعر بالكسل والخمول )عن طرٌق إنتاج ماٌدا سوار  -39

 ( السالبة
نافع لمرٌض القلب ) عن طرٌق توسٌع الشراٌٌن وتقلٌل المقاومة  -40

 0الطرفٌة لها ( 
 0نافع لمرٌض السكر )عن طرٌق تحسٌن الدورة الدموٌة الطرفٌة (  -41
  0هاب المفاصل نافع لمرٌض الروماتٌزم والت -42
األشعة تحت الحمراء التً تنبعث من ماٌدا سوار  تحسن الدورة  -43

 عند مواضع األلم وبالتالً تقلٌل تركٌز المواد المسببة لأللم فٌه( الدموٌة
تساعد بشكل ؼٌر مباشر على عالج حاالت الصرع أو التشنجات أو  -44

 0أمراض الجهاز العصبً 
 0ضم نافع لمرٌض القولون العصبً وسوء اله -45
 المدخنون  ) بتحسن الدورة الدموٌة وإصالح ما أفسده التدخٌن ( -46
تنشٌط الدورة الدموٌة ٌساعد فً عالج التهاب المفاصل والتخفٌؾ  -47

 0 من اآلم الروماتٌزم و الروماتٌد

 

http://www.maeda-kougyou.com/ar/negative_ions.html
http://www.maeda-kougyou.com/ar/negative_ions.html
http://www.maeda-kougyou.com/ar/negative_ions.html
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 هل العالج ادلغناطيسي آهن
نقلة نوعٌة  نرمٌن عبد المنعم فً مقالها العالج المغناطٌسً نرمٌن عبد المنعم

مما ٌحسب للعالج بالمؽناطٌسٌة أنه لٌس دواء إدمان مثل  : فً الرعاٌة الصحٌة
بعض األدوٌة، كما أنه ال ٌتفاعل مع أي دواء كما أوضحت األبحاث أن 
أعراضه الجانبٌة ضئٌلة جداً ، فاألعراض الجانبٌة للعالج بالمؽناطٌسٌة قد 

ٌلة بعد العالج بالمؽناطٌسٌة ؛ ألنه بشكل واضح لعدة أٌام قل -إن وجدت  -تظهر 
ٌساعد الجسم على التخلص من السموم وزٌادة قدرته على امتصاص السوائل. 
وقد تظهر األعراض متمثلة فً الصداع واألرق وارتفاع درجة حرارة الجسم ، 

 وهذه األعراض تزول بعد ٌوم أو ٌومٌن من العالج وبشكل تلقائً 

 
 ادلغناطيسي العالجفيها ستخذم ال يحاالت 

ً نقلة نوعٌة فً الرعاٌة نرمٌن عبد المنعم فً مقالها العالج المغناطٌستقول 
 :  هم بواسطة العالج المؽناطٌسً مثلهناك حاالت ٌصعب عالج : الصحٌة

 0 النساء الحوامل -1
 0 خاص الذٌن ٌعانون من نوبات الصرعاألش -2
 0 األشخاص الذٌن ٌعٌشون بالقلب الصناعً -3
تحتوي أجسادهم على أجزاء تعوٌضٌة معدنٌة مثل األشخاص الذٌن  -4

 0 شرائح ومسامٌر أو األطراؾ الصناعٌة
، أو  كما ال ٌجب استخدام مجال مؽناطٌسً شدٌد القوة على األطفال -5

 0 ، أو القلب ، أو منطقة المخ العٌون
ال ٌجب أن ٌستخدم قطب جنوبً شدٌد القوة للمؽناطٌس فً عالج األورام  -6

 0 وحاالت العدوى البكتٌرٌة والفٌروسٌةوحاالت السرطان 
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 للسىار الطبيالطبي  احلكن
المجتمع الطبً مختلف فً كون األسورة الطبٌة بجمٌع أنواعها مفٌدة ونافعة 

 من عدمها ولعلنا نعرض الرأٌٌن فٌها :

 األول : األسورة الطبيت نافعت
ٌعتبر السوار الممؽنط من الوسائل األساسٌة للعالج المؽناطٌسً ألنه ٌعتمد على 

ففً جرٌدة الشرق أسلوب االتصال المباشر بالجسم وبشكل قطبً ومحٌطً ، 
قال باحثون برٌطانٌون أن السوار المؽناطٌسً ٌمكن أن  : 9815األوسط العدد 

 200راسة شملت نحو ٌساعد فً تخفٌؾ آالم مفاصل الفخذ والركبة ، وفً د
شخص مصاب بمرض التهاب المفاصل ابلػ مرضى ارتدوا أساور ذات قوة 
مؽناطٌسٌة كبٌرة عن آالم اقل من آالم مرضى ارتدوا أساور اضعؾ أو ؼٌر 

ساعة ، وقال البروفسور اٌدزارد اٌرنست ، من  12ممؽنطة على اإلطالق لمدة 
فً الدورٌة الطبٌة ا فً تقرٌر كلٌة بٌنسوال الطبٌة فً بالٌموث بجنوب انجلتر

على آالم  على تؤثٌر مفٌد لسوار المعصم المؽناطٌسً أدلةوجدنا البرٌطانٌة ) 
هذه النتائج تتمشى مع الدراسات  أنوعلى الرؼم من مفاصل الفخذ والركبة ( ، 

كان  إذاال ٌعرفون ما  أنهم، قال العلماء  السابقة التً حللت العالج المؽناطٌسً
فائدة معتقدة من  أوالتؤثٌر الوهمً  أوهذا التحسن المذكور ناجم عن القالدة 

ٌسٌة المؽناط األساورأٌا كانت اآللٌة فان فائدة أو كالهما ) عالج لٌس له تؤثٌر 
ذات قوة  أساوروابلػ المرضى الذٌن ارتدوا مفٌدة سرٌرٌا على ما ٌبدو ( ، 

القوة  أن إلى أشارما قال العلماء انه ، وهو  عن تحسن اكبر أقوىمؽناطٌسٌة 
التحسن الناجم عن العالج  إلى إضافةوكانت هذه الفوائد  ، المؽناطٌسٌة مهمة
وٌقول الدكتور علً حسٌن طبٌب اختصاص مفاصل فً ،  التقلٌدي للمرض

السوار هو لتفرٌػ الشحنات الكهربائٌة الموجودة فً جسم  مستشفى الكرخ :
ا بعد ارتداء أنواع مختلفة من المالبس الحاوٌة على اإلنسان والذي ٌكتسبه

شحنات كهربائٌة ، وهذا السوار ٌحتوي على قطبٌن سالب واآلخر موجب ، 
منفصلٌن عن بعضهما البعض بمسافة تحدد بعد لبس السوار بمعصم الشخص ، 
ولتقرٌب الفكرة أكثر ، مانعة الصواعق توضع فً أعلى البناٌات ورأسها 

مدبباً ، لتستقطب الشحنات مباشرة ، وهذا السوار هو لنفس الشًء النهائً ٌكون 
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، ولكن االختالؾ الذي حدث ، أن الكثٌر من األشخاص استخدموا السوار بدون 
وصفة طبٌة وإنما باالعتماد على تجارب اآلخرٌن فً ذلك ، فؤصبح ) مودٌالً ( 

 0 قبل أن ٌكون عالجاً 

  تفعانغري الثاني : األسورة الطبيت 
م العدد :  2511أبرٌل  27هـ  23/55/1432األربعاء  -صحٌفة عكاظ فً 

 لٌلى عوض ـ جدةاعداد  – األساور المغناطٌسٌة تبٌع الوهم للمرضى - 3651
رأى أطباء واختصاصٌون أن األساور المؽناطٌسٌة التً ٌرتدٌها البعض ؛ 

هً مجرد أوهام اعتقادا منهم بؤنها وسٌلة للوقاٌة من أمراض القلب والروماتٌزم 
، نفسٌة ، مشٌرٌن إلى عدم وجود دراسات علمٌة توثٌقٌة تعزز هذا الجانب 

أن المرٌض  قالت الدكتورة مها العطا استشارٌة طب األسرة والمجتمع :و
عندما ٌشعر بآالم مستمرة أو مرض مزمن كالسكر والضؽط والروماتٌزم وآالم 

ة وصفة ، سواء طبٌة أو ؼٌرها المفاصل وؼٌرها ٌحاول أن ٌقضً على األلم بؤٌ
، وهنا قد ٌنصحه البعض بهذه األساور وأنها تقضً أو تخفؾ علٌه األلم من 
منطلق تجربة شخصٌة ، لكننً من منطلق الطب القائم على البراهٌن أإكد أن 
تلك األساور ال دلٌل علمً حقٌقً ٌثبت فائدتها سوى اإلٌحاء النفسً الذي ٌشعر 

األلم ، فالمرٌض حسب حالته النفسٌة ؛ فإذا كانت مستقرة  به فً أنها تخفؾ عنه
ومرتاحة ولٌس لدٌه ضؽوط ٌشعر أن هذه األسورة خففت آالمه والعكس صحٌح 

الدكتور  وأما إذا كان ٌعانً نفسٌا ال ٌصلح معه أحٌانا حتى الدواء الطبً ،
ب النصٌحة الدائمة هً التوجه إلى الط ضٌاء الحاج استشاري الروماتٌزم :

القائم على البراهٌن بعدم ترك تناول الدواء واستشارة الطبٌب ؛ ألن تؤثٌر هذه 
األساور قد ٌكون مإقتا فً الشعور بالراحة أو اختفاء األلم ، وأشار الدكتور 
الحاج إلى أن األساور المؽناطٌسٌة قد تكون لها مزاٌا وبعض العٌوب أٌضا ، 

بعض الدراسات وجدت أن  ، كما أن فال توجد دراسات علمٌة موثقة عن فوائدها
سقاف السقاف استشاري  وقال الدكتورتؤثٌرها قد ٌكون إٌحائٌا أكثر منه طبٌا ، 

: أن األساور الطبٌة التً  المخ واألعصاب فً مستشفى الملك فهد فً جدة
تتردد على مسامعنا وٌرتدٌها بعض المرضى ؼٌر موثقة أو مبنٌة على دلٌل 
ثابت ، مثل اإلبر الصٌنٌة التً قد تقضً على اآلالم آو تخففها ، فهذه األساور ال 
أساس ترتكز علٌه إنما هً أشٌاء قدٌمة موروثة ، ومن واقع تجارب بعض 

نها خففت األلم لدٌه فٌعمم رأٌه على جمٌع من حوله المرضى فقد ٌوحً لنفسه أ
بؤنها تقضً على األلم ، وبذلك ٌتداولها الناس وتشتهر وٌحرص المرٌض دائما 
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على التؽلب على األلم بؤٌة طرٌقة ٌحصل علٌها ، فالمهم لدٌه السٌطرة على ألمه 
ساور إن األ:  وقال الدكتور أكبر كٌماوي استشاري الطب البدٌل بصحة جدة، 

المنتشرة بٌن أوساط بعض المرضى لٌس لها تؤثٌر عالجً طبً على اإلنسان 
سوى شعور المرٌض بؤن األلم قد خؾ وهو إٌحاء نفسً ال أقل وال أكثر ، حٌث 
إنها ال تحمل أي تؤثٌر دوائً ٌقضً على األلم  ، وألمح إلى ضرورة التفرٌق 

فً أماكن محددة من الجسم بٌن األساور والعالج بالطب المؽناطٌسً الذي ٌتم 
مثل اآلم الظهر واألطراؾ واألعصاب ، حٌث ٌتم وضع مؽناطٌس على أماكن 
مخصصة للقضاء على األلم وتخفٌفه وبالتحدٌد فً أماكن الفقرات ومخارج 
األعصاب لتحسٌن الدورة الدموٌة ، ولٌس مثل لبس أساور التً لٌس لها عالقة 

لى القول : األساور كلها إٌحاء نفسً بالطب المؽناطٌسً ، وخلص كٌماوي إ
لدى المرٌض ودعاٌة لٌس لها فائدة سوى التالعب بنفسٌة المرٌض التً تتقبلها 
وٌشعر أنها تخفؾ آالمه ، وهذا األلم بمقدور الجسم التؽلب علٌه لو كانت نفسٌة 
المرٌض مرتاحة ومعنوٌاته مرتفعة ، حٌث إن التؽلب على األلم ٌتطلب قوة 

النفسٌة القوٌة مثل المرأة أثناء الوالدة تشعر بآالم شدٌدة ، لكن حكمة اإلرادة و
الخالق فً مقدرتها على التؽلب على تلك اآلالم ؛ ألنها تستقبل شٌئا محببا لنفسها 
وهو المولود فتتؽلب على األلم بإرادتها مثل الذي ٌرتدي أسورة طبٌة وهً 

وتقول الدكتورة نورا الحسٌن ،  ءلٌست طبٌة ٌعتقد أنها تقضً على األلم باإلٌحا
طبٌا نعتقد أن هذا السوار الموجود حالٌا فً األسواق ما هو  اختصاص باطنٌة :

إال من اجل المتاجرة لٌس إال ، وإذا كان البعض ٌفسر ارتداء السوار ، بتفرٌػ 
الجسم من الشحنات الكهربائٌة ، الذي ٌقلل من الم المفاصل والعظام ، فهذا ؼٌر 

، فالبد من تحدٌد عدد الشحنات داخل الجسم ، ومن ثم ٌحدد نوع منطقً 
وٌقول الدكتور ، السوار، أما ؼٌر ذلك فلٌس له أي منفعة طبٌة وال عالجٌة 

السوار ٌمكن أن ٌخفؾ من  ٌاسر الشمري طبٌب اختصاص امراض نفسٌة :
 اآلالم التً تزٌد بزٌادة الشحنات الكهرومؽناطٌسٌة للجسم عن طرٌق فحوصات

طبٌة تحدد بؤجهزة حدٌثة تحدد نسبتها ولٌس كما ٌحدث االن عشوائٌا ، ومع 
األسؾ ما ٌحدث االن لٌس له أثر طبً ، إنما ٌعتمد على االٌحاء النفسً ، 
والمجتمع اآلن متعب نفسٌا وٌشكو من االرهاق والتعب المرتبط بالحالة النفسٌة 

هذا السوار طرٌقاً  ، لهذا وجد البعض من التجار واصحاب الربح السرٌع
للتجارة والربح ، بإشاعة انه ٌشفً وٌساعد فً االستؽناء عن االدوٌة وما شاكلها 
، لهذا بدأنا نشاهد الكبار وحتى الصؽار ٌستخدمون السوار ، وفً حالة سإالهم 

  0هل وجدتم فرقا ٌقولون ، قلٌالً أو نفس الحال 
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 احلكن الشرعي للسىار الطبي
الفقهً مختلف فً كون األسورة الطبٌة بجمٌع أنواعها ما بٌن المجتمع العلمً 

 فٌها : نقف على اآلراءجواز أو عدمه ولعلنا نعرض ال

 حريمـــاألول : الت
عرضت ذلك على جماعة كثٌرة من هللا :  قال الشٌخ عبد العزٌز بن باز رحمه

فاختلؾ  أساتذة الجامعة ومدرسٌها ، وتبادلنا جمٌعاً وجهات النظر فً حكمها ،
الرأي ، فمنهم من رأى جوازها ؛ لما اشتملت علٌه من الخصائص المضادة 
لمرض ) الروماتٌزم ( ، ومنهم من رأى تركها ؛ ألن تعلٌقها ٌشبه ما كان علٌه 
أهل الجاهلٌة ، من اعتٌادهم تعلٌق الودع والتمائم والحلقات من الصفر ، وؼٌر 

قدون أنها عالج لكثٌر من األمراض ، ذلك من التعلٌقات التً ٌتعاطونها ، وٌعت
المسؤلة هو  وأنها من أسباب سالمة المعلق علٌه من العٌن ، والذي أرى فً هذه

 ترك األسورة المذكورة ، وعدم استعمالها سداً لذرٌعة الشرك ، وحسماً لمادة
الفتنة بها والمٌل إلٌها ، وتعلق النفوس بها ، ورؼبة فً توجٌه المسلم بقلبه إلى 

سبحانه ثقة به ، واعتماداً علٌه واكتفاء باألسباب المشروعة المعلومة إباحتها  هللا
وفٌما أباح هللا وٌسر لعباده ؼنٌة عما حرم علٌهم ، وعما اشتبه أمره  بال شك ،

صلى هللا علٌه وسلم أنه قال ) من اتقى الشبهات فقد استبرأ  وقد ثبت عن النبً
وقع فً الحرام كالراعً ٌرعى حول  وعرضه ومن وقع فً الشبهات لدٌنه

فٌه ( ، وقال صلى هللا علٌه وسلم ) دع ما ٌرٌبك إلى ما  الحمى ٌوشك أن ٌرتع
أن تعلٌق األسورة المذكورة ٌشبه ما تفعله الجاهلٌة فً  وال رٌب  )ال ٌرٌبك

األمور المحرمة الشركٌة ، أو من وسائلها ، وأقل ما  سابق الزمان ، فهو إما من
فاألولى بالمسلم واألحوط له أن ٌترفع بنفسه عن  ه أنه من المشتبهات ،ٌقال فٌ

اإلباحة ، البعٌد عن الشبهة ، هذا ما ظهر لً  ذلك ، وأن ٌكتفً بالعالج الواضح
والذي أرى  وقال الشٌخ ابن باز رحمة هللا :ولجماعة من المشاٌخ والمدرسٌن ، 

م استعمالها سداً لذرٌعة الشرك فً هذه المسؤلة هو ترك األسورة المذكورة ، وعد
، وحسماً لمادة الفتنة بها والمٌل إلٌها ، وتعلق النفوس بها ، ورؼبة فً توجٌه 
المسلم بقلبه إلى هللا سبحانه ثقة به ، واعتماداً علٌه واكتفاء باألسباب المشروعة 

 ال ٌجوز االعتماد علٌها الشٌخ ابن عثٌمٌن : الوق، المعلومة إباحتها بال شك 
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 وقال أٌضا :إلثبات كونه دواء لئال ٌنساب الناس وراء األوهام والخٌاالت 
 األصل أنه لٌس بصحٌح ، ألنه لٌس عندنا دلٌل شرعً وال حسً ٌدل على ذلك

على الجسم ، فلٌس فٌها مادة دهنٌة حتى  ، وهً ال تإثر ) عالج الروماتٌزم (
فاألصل أنها ممنوعة حتى ٌثبت  نقول : إن الجسم ٌشرب هذه المادة وٌنتفع بها ،

الروماتٌزم حتى  لنا بدلٌل صحٌح صرٌح واضح أن لها اتصاالً مباشراً بهذا
وما اظن السوار الذي اعطاه الصٌدلً لصاحب  : أٌضاوقال ، ٌنتفع بها 

الروماتٌزم اال من هذا النوع اذ لٌس ذلك السوار سببا شرعٌا وال حسٌا تعلم 
تى ٌبرئه فال ٌنبؽً للمصاب ان ٌستعمل ذلك مباشرته لمرض الروماتٌزم ح

  وقال الشٌخ عبد الرحمن البراك  :،  السوار حتى ٌعلم وجه كونه سببا وهللا اعلم
وقال ، والحاصل أنه ال ٌجوز بٌع وال شراء وال لبس هذا السوار المسإول عنه  

من ذلك حلقه المعدن التً ٌضعها بعض الناس  الشٌخ عبد العزٌز الراجحً :
ً ٌده أو ساعده لدفع آلم الروماتٌزم فهً شرك أصؽر ولو أمره الطبٌب بذلك ، ف

 تحرٌمهقد ور د النص فً بٌان  وقال الشٌخ محمد بن سلٌمان القاضً بجدة :
كما روى األمام أحمد رحمة هللا عن عمران بن حصٌن رضً هللا عنه أن النبً 

  رأى رجالً  فً ٌده حلقة من صفر )أي من نحاس ( فقال ما هذا ؟ قال من
الواهٌة فقال : أنزعها فإنها ال تزٌدك إال وهناً ) أي مرض ( فإنك لو مت وهً 
علٌك ما أفلحت أبدا . فلذلك ٌجب الحذر منها أو لبسها ومنعها من األسواق ، 

ذه األساور حسب سإال وٌظهر أن مثل ه وقال الشٌخ خالد بن علً المشٌقح :
السائل أنها ؼٌر مإثرة أي ٌظهر أنها لٌس لها تؤثٌر حسً ظاهر مباشر وعلى 
هذا فٌكون اتخاذها من الشرك األصؽر ، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون هللا 

إن ) :  وتقول الدكتورة فوز كردي، عز وجل فهو شرك أكبر ُمخِرج من الملة 
عقائد وؼٌبٌات فاسدة ذات أصل باطنً تحت  سوار ابن سٌناء ( مبنى على

ؼطاء تفسٌرات علمٌة ، وتقول أٌضاً أنهم ٌقولون للناس ) أن أي ألم فً اإلنسان 
ٌسبب ذبذبات وهذا السوار ٌمنع الذبذبات ( وتقول الدكتورة طبعاً هذا كالم فارغ 
لتؽطٌة معتقد باطنً فاسد وقالت أٌضا من المإسؾ أنه حتى بعض األطباء 

علٌنا الحذر من كل شًء كاترة الجامعات لألسؾ ، لذا ٌجب وا فً الفخ ودوقع
ٌقول الدكتور محمود الصمٌدعً نائب دٌوان و، حٌاتنا   فعقٌدتناٌخدش عقٌدتنا 

هناك اتفاق طبً شرعً توصلنا الٌه بعد مناقشة واسعة  الوقف السنً بالعراق :
، لكن لٌس فٌه مضرة مع كبار االطباء االختصاصٌٌن ، أنه سوار طبً بحت 

وال منفعة للشخص المرٌض ، بمعنى أن هذا السوار لن ٌشفً المرٌض من 
مرضه ، كما ٌعتقد البعض من األشخاص ، وحالٌا مع األسؾ ٌنتشر استخدام 
هذا السوار بٌن الشباب وهذا مخالؾ للشرٌعة ، ألن الرجل ٌجب أن ال ٌتزٌن 
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الشباب وبؤعمار مختلفة هذا السوار بزي المرأة ، وما ٌحدث حالٌا هو استخدام 
وبدون وصفة طبٌة اذن ٌعتبر كمالٌا ، ومن ٌروج لهذا السوار فلتحقٌق مكاسب 

 0تجارٌة لؽاٌة سوؾ تزول بؤسرع وقت 

 راهت ــــــالثاني : الك
أنكر لبس  بعض العلماء قال الشٌخ محمد العصٌمً فً شرحه  لكتاب التوحٌد :

،  اإلنسان فً معصمه بحجة أنه نوع من العالجالسوار النحاسً الذي ٌضعه 
والصحٌح أن هذا السوار ٌنظر به ؛ إذا كان األطباء ٌرون أن هذا نوع من أنواع 

، طبعاً هنا ال نقول عالج شرعً إنما نقول عالج حسً ، ألن الشرع  لم  العالج
ن فهنا نقول هل هو عالج ؟ إذا قالوا هذا عالج فإنه ٌجوز لإلنسان أ ٌؤمر به

قالوا هذا ال ٌإثر إنما هً قضٌة نفسٌة فقط وهذا هو الذي ٌظهر  ٌتعاطاه ، إذا
ٌلبسونها ففً هذه الحال ال ٌجوز تعاطٌها ، أو أقل  على هذه السوارات التً

وٌقول ،  ٌصاحبه اعتقاد كما ٌفعل بعض الناس أحوالها الكراهة ألن هذا ال
هناك اتفاق طبً  نً :الدكتور محمود الصمٌدعً نائب دٌوان الوقف الس

نه أشرعً توصلنا إلٌه بعد مناقشة واسعة مع كبار األطباء االختصاصٌٌن ، 
سوار طبً بحت ، لكن لٌس فٌه مضرة وال منفعة للشخص المرٌض ، بمعنى 
أن هذا السوار لن ٌشفً المرٌض من مرضه ، كما ٌعتقد البعض من األشخاص 

وار بٌن الشباب وهذا مخالؾ ، وحالٌا مع األسؾ ٌنتشر استخدام هذا الس
للشرٌعة ، الن الرجل ٌجب أن ال ٌتزٌن بزي المرأة ، وما ٌحدث حالٌا هو 
استخدام الشباب وبؤعمار مختلفة هذا السوار وبدون وصفة طبٌة أذن ٌعتبر 
كمالٌا ، ومن ٌروج لهذا السوار فلتحقٌق مكاسب تجارٌة لؽاٌة سوؾ تزول 

 0بؤسرع وقت 

 واز  ــــــالثالث : اجل
ما ذكره لك هذا الصٌدالنً ، فإن كان مبنٌا على  ورد فً موقع اإلسالم وٌب :

وواقعً فال حرج فً استعمال مثل هذا السوار ، وأما إن  أساس علمً صحٌح
وخٌاالت فال ٌجوز لبسه ، وٌتؤكد النهً عنه فٌما إذا  كان قائما على مجرد أوهام

األمر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ  اشتبه ارتبط األمر بخرافات جاهلٌة ، وإن
إذا كانت هذه األسورة ٌنصح بها  وقال الشٌخ ٌاسر برهامً :لدٌنه وعرضه ، 



21 

 

كوجود موجات مؽناطٌسٌة أو  األطباء وبناء على تجارب ٌؽلب على ظنهم نفعها
به ، وإن لم  نحوها كما ٌقولون فهً سبب ظاهر كسائر األسباب ٌجوز األخذ

األسباب  لوما لدى األطباء فهً تدخل فً باب التعلق بهذهٌكن وجه نفعها مع
الوهمٌة التً التعلق بها شرك أكبر أو أصؽر حسب الحالة وتدخل تحت قوله 

هللا علٌه وسلم ) من تعلق تمٌمة فقد أشرك ( ، والذي نراه االحتٌاط فً  صلى
ال الوسائل حتى ٌتضح أمرها سدا للذرٌعة ، وأٌضا صٌانة ألمو استخدام هذه

ٌؽلب على الظن حتى من الناحٌة الظاهرٌة عدم  المسلمٌن أن تنفق فً أسباب
ال فً موقعهنفعها وهللا أعلم ،  عَّ  : وقال الدكتور محمد خٌر بن محًٌ الدٌن الشَّ

وار للتَّخلص من الشَّحنات  بٌة لبس هذا السِّ بما أنَّه ٌتعٌن علٌك من النَّاحٌة الطِّ
ائدة فال حرج شرعاً من لبسه  أما  وقال الشٌح محمد محمود النجدي :، الزَّ

ٌجوز لبسها  أسورة الطاقة التً شاعت حدٌثا ، فإذا ثبت نفعها طبٌا وحسٌا ، فإنه
معنا ،  جوز له لبس السوار فً معصمه كما مر، وأما الرجل فال ٌ  للنساء فقط

،   إال أن تكون بشكل آخر كخاتم فً اإلصبع ، أو توضع فً الجٌب ونحو ذلك
فلم نجد ما ٌدل على أن السوار المذكور ٌفٌد طبٌا ،   وفً موقع اإلسالم وٌب :

 0 ومع هذا فإذا ثبت نفع السوار المذكور طبٌا فال نرى ما ٌمنع منه 
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 اخلـــــالصت 
 :هل السوار الطبً مماثل :  خالؾمنشؤ ال

 0 ففً هذه الحالة ال شك بحرمته للتمائم ونحوها  -1
أنه عالج مؽناطٌسً ٌهدؾ إلى تفرٌػ الشحنات   -2

عبارة عن هو ف، الكهربائٌة الزائدة فً الجسم عند المالمسة 
سوار نحاسً ٌعمل كمنظم حقٌقً للكهرباء الساكنة الفائضة 

ٌسحب الشحنات الزائدة من الجسم واللً ٌمكن حٌث 
ٌالحظها كثٌر منكم على شكل شرارة عند النزول من 

وفً هذه الحالة ال حرج فً استعماله  السٌارة أو لمس الباب
 0 إن ثبتت فائدته وانتفت مضرته

  ة منهوفً هذه الحالة ال فائد وهمًأنه عالج نفسً  -3
بطبٌعته وطبٌعة الحكم على السوار الطبً مرتبط إذن ف

، وموضوع السوار الطبً ال ٌزال بحاجة لمزٌد  استعماله
والشرعً لكً تتضح الرإٌة ثم ٌحكم من البحث الطبً 

 0علٌه 
إن لم ٌكن لها أضرار صحٌة ، وأنها عبارة عن  الخالصة :

تفرٌػ للشحنات الكهربائٌة بالجسم ، أو أنها مجرد مسكن 
 0الها وهللا أعلم لأللم فقط فال بؤس حٌنئذ من استعم
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 ــــــراجعبعض  ادلــــــ
مواقع الشبكة العنكبوتٌة ما علٌك إال كتابة بداٌة النص وٌظهر لك باقً النص 

 كامال بإذن هللا 
1-   http://www.khayma.com/madina/m2-

files/magnatic.htm 
 شبكة اآلجري  -2
 موقع شركة التقنٌات المؽناطٌسٌة   -3

http://www.magneticeast.com/arabic/e-catalog.asp 
 موقع طرٌق اإلسالم  -4
-http://www.maeda  موقع شركة ماٌدا الٌابانٌة  -5

kougyou.com/ar/bracelet.html 
 موقع طرطوس  موقع طرطوس   -6

http://www.esyria.sy/etartus/index.php?p=stories&c
ategory=misc&filename=201006091400011 
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