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دليكَّالت َّ  

 عالجَّواسترخاء

 

 جمعه

 أبوَّفاطمةَّعصامَّالدينَّبنَّإبراهيمَّالنقيلي
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 التدليك

 عالجَّواسترخاء
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واإلبرَّالعطريةَّإجازاتَّفيَّالتدليكَّوالعالجَّباألعشابَّوالزيوتَّ

ليةَّالصينية واإلسعافاتَّاألو   

 

 
 



 
8 

 

 

 

 
 



 
9 

 مقدمة

َّالحمَدَّهللَِّنحمدهَُّونستعينهَُّونستغفرهَُّونعوُذَّباهللَِّمْنَّشروِرَّ إن 

مْنَّيهدِهَّهللاَُّفاَلَّمضل َّلهَُّومْنَّيضلْلََّّأنفسنَاَّومْنَّسيِّئاِتَّأعمالنَا،

َّ َّهللاَُّوحدهَََُّلَّشريَكَّلهَُّوأشهُدَّأن  َََّلَّإلَهََّإَل  فاَلَّهادَيَّلهُ،َّوأشهُدَّأن 

. ًداَّعبدهَُّورسولهَُّ  محم 

َََّحّقَّتُقَاتِِهََّوََلتَُموتُن َّ ََّوأَنتُمََّّيَاَّأَيَُّهاَّال ِذينَّآَمنُواَّات قُواَّهللا  إَِل 

ْسلُِمونََّ (201)مُّ
(2)

.  

اِحَدٍةََّوَخلََقَِّمْنَهاَّ نَّن ْفٍسَّو  يَاَّأَيَُّهاَّالن اُسَّات قُواََّرب ُكُمَّال ِذيََّخلَقَُكمَّمِّ

ََّال ِذيَّتََساَءلُونَّ ات قُواَّهللا  نَِساًءَّو  َِّمْنهَُماَِّرَجاًَلََّكثِيًراَّو  َزْوَجَهاَّوَّبَث 

َََّكاَنََّعلَْيُكمََّرقِيبًابِِهََّواأْلَْرَحاَمَّ َّهللا  (2)إِن 
(1)

َّ.  

َََّوقُولُواَّقَْوًَلََّسِديًداَّ يُْصلِْحَّلَُكْمََّّ(00)يَاأَيَُّهاَّال ِذيَنَّآَمنُواَّات قُواَّهللا 

َََّوَرُسولَهَُّفَقَْدَّفَاَزَّفَْوًزاَّ أَْعَمالَُكمََّويَْغفِْرلَُكمَُّذنُوبَُكْمََّوَمْنَّيُِّطِعَّهللا 

(02)َعِظيًما
(3)

.
 

اَّبعدَُّ َّأصدَقَّالحديِثَّكتاُبَّهللاَِّتعالَى،َّوخيُرَّالهدِيَّهدُيَّ:َّأم  فإن 

َّاألموِرَّمحدثاتَها،َّوكل َّمحدثٍةَّبدعٍة،َّوكل َّبدعٍةَّ ،َّوشرُّ ٍدَّ محم 

.ضاللٍة،َّوكل َّضاللٍةَّفِيَّالن ارَِّ  

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

[.201َّ–.َّآلَّعمران(َّ]2)  

[.2َّ–.َّالنساء(َّ]1)  

[.02َّ–00ََّّ–.َّاألحزاب(َّ]3)
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:وبعد  

فهذاَُّكتيٌِّبَّصغيرَّيحكيَّتاريخَّالتدليكَّوأنواعهَّوفوائده،َّوقدَّ

الَّلمجموعتيَّفيَّالطبَّالبديلَّوالتيَّتحتويَّعلىَّعد ةَّ جعلتهَّمكمِّ

وهوَّكتابَّفيَّعلمَّالرقيةَّ"َّفيَّكلَّبيتَّراق"كتبَّمنهاَّكتابَّ

وهوَّكتابَّفيَّ"َّالمفردَّفيَّعلمَّالتشخيص"والحجامة،َّوكتابَّ

ليةَّفيَّاألعشابَّالطبية،َّ"علمَّالتشخيص،َّوكتابَّ الخطواتَّاألو 

ل الزيوتَّ"وهوَّكتابَّفيَّعلمَّاألعشاب،َّوكتابَّ"َّالجزءَّاألو 

وهوَّكتابَّفيَّعلمَّالزيوتَّالطبيعية،َّ"َّالعطريةَّعالجَّوجمال

الخطواتَّاألوليةَّ:َّ"ل،َّاألوويلحقَّهذاَّإنَّشاءَّهللاَّتعالىَّكتابان

اإلبرَّالصينيةَّ:َّ"،َّوالثاني"فيَّاألعشابَّالطبيةَّالجزءَّالثاني

خالصاَّالعملَّ،َّوأسألَّهللاَّتعالىَّأنَّيجعلَّهذاَّ"استرخاءَّوتجميل

وأنَّينفعنيَّبهَّوالمسلمينَّيومََّلَّينفعَّمالَّوَلََّّ،لوجههَّالكريم

َّمنَّأتىَّهللاَّبقلبَّسليم،َّوأن ناَّلناَّولوالديناَّومشايخَّيغفرَّبنونَّإَل 

ىَّهللاَّعلىَّنبيناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّوسلمَّوالمسلمين،َّوصل َّ

َّالعالمين .والحمدَّهللَّربِّ  

 

 وكتب

 أبوَّفاطمةَّعصامَّالدين
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:التدليكَّلغة  

 مصدرََّدل كََّ

.دلََكَّيَدلُك،ََّدْلًكا،َّفهوَّدالِك،َّوالمفعولََّمْدلوكو  

َدْلُكَهاََّوفَْرُكَهاَّبِاليَِدَّلِتَْليِيِنَّالَعَضالَتََِّّ:تَْدلِيُكَّأَْعَضاِءَّالِجْسمَِّ
(2)

َّ.  

 

:التدليكَّاصطالحا  

قَّتقنياتَّتُطب َّ،َّوهوَّمعالجةَّاألنسجةَّالرخوةَّفيَّالجسد:َّالتدليك

التدليكَّعموًماَّباستخدامَّاأليديَّأوَّاألصابعَّأوَّالمرافقَّأوَّالركبَّ

.َّأوَّالسواعدَّواألقدامَّأوَّبجهاز  

كانَّ،َّويهدفَّالتدليكَّعموًماَّإلىَّعالجَّاأللمَّالجسديَّأوَّاإلجهاد

اعتُرفَّوَّيُعرفَّالشخصَّالمتدربَّمهنيًاَّعلىَّالتدليكَّباسمَّالمدلك،

بمعالجَّالتدليكَّفيَّالوَلياتَّالمتحدةَّمسًمىَّوظيفيًّاَّألولئكَّالذينَّ

تدربواَّباحترافيةَّعلىَّالتدليك
(1)

َّ.  

 

 

 

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

.معجمَّالمعاني(2َّ)  
.ويكيبيدياَّبتصرف(1َّ)  



 
12 

:تاريخَّالتدليك  

عالجَّموجودَّمنذَّآَلَّفَّالسنينَّعندَّالفراعنةَّهوَّالتدليكَّ

فقدَّأثبتتَّمنحوتاتَّمنَّعصرَّالفراعنةَّأنهمََّّوالصنينيينَّوغيرهم،

كانوَّيستعملونَّالتدليكَّلالسترخاءَّوغيرهَّومنَّذلكَّمنحوتةَّوجدَّ

َلَّ:َّفيهاَّرجلَّيقومَّبتدليكَّيديَّوقدميَّرجلَّآخرَّوكتبَّتحتها

.تؤذنيَّسأقومَّبعمليَّوبعدهاَّستشكرني  

 

نهَّليسَّمنَّأنتشارهَّإَلَّاومنَّذلكَّالمساجَّالتايلنديَّفبالرغمَّمنَّ

.َّالجديدةَّفىَّالعالمَّطرقَّالمساج  

،1000َّفإذاَّبحثناَّفيَّتاريخَّهذاَّالمساجَّنجدَّأنهَّاستخدمَّقبلَّ

.فروعَّتضمنهاَّالطبَّالتايلنديَّالقديم4َّوكانَّواحداًَّمنَّ   

كتشافَّاالطبيبَّشيفاغوَّكومارباغَّهوَّصاحبَّالفضلَّاألولَّفىَّو

كانَّجاءَّمنَّشمالَّالهندَّووقدََّّ،طرقَّالمساجَّالتايالنديَّالقديمة

.لملكالمدلكَّالخاصَّل  
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:التدليكَّأنواع  

:أنواعللتدليكَّثالثةَّ  

.التدليكَّالعالجي(2َّ  

.التدليكَّاَلسترخائي(1َّ  

الجنسي،َّولنَّالتدليكَّ:َّثالثَّمنَّالتدليكَّوهوَّنوعوهنالكَّ(3َّ

قَّإلىَّتفاصيله ،َّألن هَّفيَّاألصلَّليسَّجزءاَّمنَّأنواعَّالتدليك،نتطر   

.بلَّأُدخَلَّعليهَِّ  

اَلسترخائي،َّولكنَّيجبَّالعلمَّوماَّيهمناَّفيَّهذاَّالكتابَّهوَّالتدليكَّ

َّ،منَّأنواعهَّتقويمَّالفقراتَّوغيرَّذلكَّالذيَّأنَّالتدليكَّالعالجي

َّ َّأيضاَّتدليكاَّاسترخائيًّا،َّوكذلكَّالتدليكَّاَلسترخائيَّيعدُّ فهوَّيعدُّ

َّالتدليكَّاَل ترخائيَّيعالجَّستدليكاَّعالجيًّاَّفيَّبعضَّاألحيان،َّألن 

أسَّبلَّي وجدَّطرقَّتدليكَّتساعدَّآَلمَّاألقدامَّوالضهرَّوحتىَّآَلمَّالر 

َّالتدليكََّّعلىَّالتنحيف، َّأن  لذلكَّفكالَّالنوعينَّمتقاربان،َّإَل 

kinésithé العالجيَّيحتاجَّأكثرَّدراسةَّوعلمَّوصاحبهَّيسمى:  

.أيَّاختصاصيَّفيَّالعالجَّالطبيعي  

.أيَّمدلِّك"َّ masseur اَّالتدليكَّاَلسترخائيَّفصاحبهَّيسمى :"وأم   
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:اَلسترخائيَّالتدليكَّأقسام  
 

Swedish Massage َّالتدليكَّالسويدي(2َّ   

    

ولكنََّّ،نوعَّمنَّالمساجَّبأنَّمنشأهَّالسويدقدَّيوحيَّلكَّاسمَّهذاَّال

يعتبرَّهذاَّأحدَّالمفاهيمَّالخاطئةَّاألكثرَّشيوعاًَّحولَّهذاَّالنوعَّمنَّ

.التدليك  

فيَّالواقعَّهناكَّبعضَّاَللتباسَّحولَّمنَّاخترعَّهذهَّالطريقة،َّ

ميزغر،َّفيماَّينسبهاَّالبعضََّّفالبعضَّيعزوهاَّللهولنديَّجورج

.بيرَّهنريكَّلينغ"َّالمساجَّالسويديَّبيأ"لـ  

وبغضَّالنظرَّعنَّاَللتباسَّالمحيطَّبأصلَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك،َّ

مماََّلَّشكَّفيهَّأنهَّالمساجَّاألكثرَّطلباًَّفيَّالعديدَّمنَّالمنتجعاتَّ

والعياداتَّحولَّالعالم
(2)

.  

ينطويَّالنوعَّالسويديَّعلىَّاستخدامَّالذراعينَّواليدينَّأوَّو

لتحسينَّالمرفقينَّلمعالجةَّالطبقاتَّالسطحيّةَّمنَّالعضالت،َّوذلكَّ

ومنَّفوائدهَّتنشيطَّالدورةَّالدمويّة،ََّّ،الصّحةَّالعقليةَّوالجسديّة

والمساهمةَّفيَّاَلسترخاءَّالذهنيَّوالبدني،َّوتخفيفَّالضغطَّ

.وتوتّرَّالعضالتَّوتحسينَّنطاقَّالحركة  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.موقعَّعربيَّبوست(2َّ)  
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:فوائدَّالمساجَّالسويدي  

يوفرَّالمساجَّالسويديَّاَلسترخاءَّالعامَّللجسم(2َّ   

بينماََّّ،يوفرَّأيَّنوعَّمنَّأنواعَّالمساجَّبعضَّاَلسترخاءَّللجسم

،َّحيثَّيتمَّويديَّخاصةَّاَلسترخاءَّالعامَّللجسميوفرَّالمساجَّالس

اَّالمساجَّالسويديَّمعَّمجموعاتَّمنَّالعضالتَّالرئيسيةَّمم َّ

يساعدَّعليَّتقليلَّتوترَّالعضالتَّويزيدَّمنَّقوةَّالعضالتَّويمنعَّ

،َّوقدَّيكونَّالمساجَّتإجهادَّالعضالتَّويُقللَّمنَّالتشنجاتَّالعضال

.السويديَّمفيداًَّجداًَّفيَّنهايةَّأسبوعَّشاقَّومرهق     

يساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّتحسينَّالدورةَّالدمويةَّفيَّ(1َّ

:الجسم   

َّ،مستويَّاألكسجينَّفيَّالدميساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّزيادةَّ

فيَّاألطرافَّوتحفيزََّّوالحدَّمنَّالتورمَّ،العضليةَّوالحدَّمنَّالسموم

وكلماَّكانَّالدمَّيتدفقَّعبرَّاألوعيةََّّ،الدورةَّالدمويةَّفيَّالجسم

.كلماَّزاداتَّفعاليةَّوظائفَّالجسمَّالدموية    

:يعملَّالمساجَّالسويديَّعليَّتقويةَّالجهازَّالمناعيَّفيَّالجسم(3َّ  

منَّقدرةَّالجهازَّيُمكنَّأنَّيُقللَّاإلجهادَّواإلرهاقَّبشكلَّكبيرَّ

،َّيساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّأساسَّمنتظمَّالمناعيَّفيَّالجسم

عليَّتعزيزَّالجهازَّالمناعيَّفيَّالجسمَّحيثَّأنهَّيساعدَّعليَّتحفيزَّ

مقاومةَّالجسمَّالطبيعيةَّللعدويَّوالحدَّمنَّمستوياتَّالتوترَّ

.اإلدراكَّالمعرفيالعصبيَّوتعزيزَّالقدرةَّعليَّالتركيزَّو  
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:فوائدَّالمساجَّالسويديَّفيَّتحسينَّالصحةَّالعقلية  4)  

عليَّتحسينَّالصحةَّقدَّيساعدََّّ،إنَّالمساجَّالسويديَّمثلَّاليوغا

،َّكماَّأنهَّيمنعَّالتهيجَّويكافحَّالتوترَّوالضغطَّالعقليةَّالُكلية

العصبيَّويُخففَّمنَّالقلقَّويساعدَّعليَّالحدَّمنَّالشعورَّ

.باَلكتئاب   

ومَّومنعَّتحسينَّنوعيةَّالنَّعلىالمساجَّالسويديَّكماَّيساعدَّ

،َّوبالتاليَّفإنَّالمساجَّالسويديَّهوَّخيارَّجيدَّالشعورَّباألرق

،َّيُعززَّيعانونَّمنَّالتعبَّواإلرهاقَّالمزمنلألشخاصَّالذينَّ

،َّوهوَّماَّ"هرمونَّالسيرتونين"َّمستوىيديَّمنَّالمساجَّالسو

فيَّالجسمََّّ"هرمونَّاإلندروفين"و(َّهرمونَّالسعادة)َّيسمىَّبـ

.اَّيُحسنَّمنَّالمزاجَّويُعززَّمنَّالشعورَّبالسعادةمم   

سرعةَّالشفاءَّمنَّاإلصاباتََّّعلىفوائدَّالمساجَّالسويديَّ(0َّ

:واألمراض   

َّيساعدكَّالمساجَّفسوفإذاَّكنتَّتعانيَّمنَّأيَّمرضَّعضليَّ

،َّولكنَّلنَّيساعدكَّأنَّتشعرَّبأنكَّبصحةَّجيدةَّعلىَّالسويدي

مراضَّأالشفاءَّمنَّاألمراضَّالخطيرةَّمثلََّّعلىالمساجَّالسويديَّ

منََّّأنَّيعالجكالكليَّأوَّالنزيفَّأوَّالسرطانَّبلَّأنهَّيُمكنهَّ

.اإلصاباتَّالخفيفةَّوبعضَّاألمراضَّالمعينة   

:فوائدَّالمساجَّالسويديَّفيَّتحسينَّملمسَّوشكلَّالجلد  6)  

تعزيزَّوتحفيزَّالدورةََّّعلىيساعدَّأنَّالمساجَّالسويديَّبماَّ

فإنهَّبالتاليَّيساعدَّعليََّّ،الدمويةَّويزيدَّمنَّتدفقَّالدمَّفيَّالجسم

َّعلىكماَّأنهَّيساعدََّّ،كثرَّتوهجاًَّأَّيجعلهاسينَّلونَّالبشرةَّمماَّتح
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زيادةَّنعومةَّوترطيبَّالجلدَّويمنعَّظهورَّعالماتَّالشيخوخةَّ

المبكرةَّمثلَّالتجاعيدَّوالخطوطَّالدقيقة،َّولكنَّيجبَّأنَّتتأكدَّمنَّ

.وبَّمنَّالماءَّبعدَّالخضوعَّلجلسةَّمنَّالمساجَّالسويديشربَّك   

َّالتغذيةَّسوءَّمخل فاتيحفزَّالمساجَّالسويديَّمنَّعمليةَّطردَّ(0َّ

:والسمومَّخارجَّالجسم  

يُحفزَّالمساجَّالسويديَّمنَّالدورةَّالدمويةَّفيَّالجسمَّوبالتاليَّ

الذيََّّ"حمضَّالالكتيكَّوحمضَّاليوريك"فإنهَّيعملَّعليَّطردَّ

.يتراكمَّفيَّالعضالتَّبسببَّاإلفراطَّفيَّاَلستخدام    

فوائدَّالمساجَّالسويديَّعليَّمدَّعضالتَّالجسمَّبالعناصرَّ(8َّ

:الغذائية  

يساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّمدَّالعضالتَّبالعناصرَّالغذائيةَّ

َّالالزمةَّلهاَّمنَّخاللَّزيادةَّوتحفيزَّالدورةَّالدموية ،َّأيَّأن 

.َّدَّالعضالتَّبالغذاءَّالالزمَّلهاالمساجَّالسويديَّلهَّالقدرةَّعلىَّم  

:النشاطةَّويساعدَّالمساجَّالسويديَّزيادةَّالشعورَّبالطاق(9َّ   

إنَّتحفيزَّالدورةَّالدمويةَّفيَّالجسمَّيؤديَّإليَّزيادةَّكميةَّ

األكسجينَّالتيَّيتمَّتوصليهاَّعبرَّالجسمَّمماَّيؤديَّإليَّزيادةَّ

.الشعورَّبالطاقةَّوالنشاط  

:نَّآَلمَّالصداعفوائدَّالمساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّم(20َّ   

بالتوترََّّالشعورأوَّالنصفيَّنتيجةََّّالكليَّيصابَّاإلنسانَّبالصداع

فيساعد،َّالعصبيَّأوَّضعفَّفيَّالدورةَّالدمويةوالضغطَّ  
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المساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّالشعورَّبالتوترَّوالضغطََّّ

العصبيَّالمصاحبَّللصداعَّالناتجَّعنَّالتوترَّويحسنَّمنَّالدورةَّ

.الدموية   

:السويديَّيعملَّعليَّزيادةَّمرونةَّالعضالتَّالمساج(22َّ   

يساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّإطالةَّوراحةَّالعضالتَّوفتحَّ

المفاصلَّوالتقليلَّمنَّالتورمَّوبالتاليَّيُخففَّمنَّالحركةَّواألداءَّ

.البدنيَّويزيدَّمنَّالمرونة  
 

:المساجَّالسويديَّيحسينَّوضعَّالجسمَّالخاطئ(21َّ   

والعضالتَّنتيجةَّللوضعَّقدَّتظهرَّالعديدَّمنَّأعراضَّألمَّالمفاصلَّ

الخاطئَّبسببَّاإلجهادَّالمتكررَّواإلثقالَّعليَّعضالتَّالجسمَّأوَّ

َّفيساعد،َّطويلةَّفيَّأوضاعَّخاطئةَّأوَّاإلصابةالجلوسَّلفتراتَّ

المساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّالضغطَّالعضليَّالناتجَّعنَّ

.عدمَّتوازنَّوضعَّالجسمَّوالوضعياتَّالخاطئة  

   

:السويديَّفيَّالتخفيفَّمنَّاأللمَّفوائدَّالمساج(23َّ   

يساعدَّالمساجَّالسويديَّعليَّالحدَّمنَّاأللمَّالجسديَّوالعاطفيَّ

،َّوهذاَّهوَّمنَّاآلَلمفهوَّمثاليَّلتخفيفَّالجسمَّوالروحَّتماماًَّ

السببَّفيَّأنهَّمنَّاألفضلَّلألشخاصَّالرياضيينَّوالرياضيينَّ

الذينَّيعانونَّمنَّآَلمَّالعضالتَّالمستمرةَّأثناءَّلعبَّرياضتهمَّ

.لجلساتَّمنَّالمساجَّالسويديَّبانتظامَّالخضوع   

يساعدَّالعالجَّبالمساجَّالسويديَّعليَّالتخفيفَّمنَّآَلمَّمناطقَّ

،َّكماَّنطقةَّالكاحلَّأوَّمنطقةَّأسفلَّالظهرالجسمَّمثلَّالساقينَّأوَّم

يُمكنَّأيضاًَّتخفيفَّاأللمَّالمزمنَّفيَّأيَّجزءَّمنَّالجسمََّّعنَّ

.طريقَّالخضوعَّلجلساتَّالعالجَّبالمساجَّالسويدي   

جبَّالعلمَّأنَّالماساجَّالسويديَّهوَّأشهرَّأنواعَّالماساجَّوأخيراَّي

.علىَّاإلطالق  
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التقنياتَّالخمسَّاألساسيةَّالمستخدمةَّفيَّالمساجَّ

:السويدي  

هناكَّخمسَّتقنياتَّأساسيةَّللتدليكَّتُستخدمَّفيَّجميعَّجلساتَّ

:التدليكَّالسويديَّوهي  

بمعنىَّتوزيعَّالزيتََّّأوَّتوزيعي،َّتدليكَّطويلَّانزَلقي)اَلنزَلقَّ(2َّ

َّ.(علىَّالجسم  

 

 

َّ.(عجنَّالعضالت)العجنَّ(1َّ  
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َّ(.باإلبهامينَّحركاتَّفركَّدائرية)اَلحتكاكَّ(3َّ  

 

 

َّ.(ضرباَّخفيفاَّأيَّضربَّالعضالتَّباألصابع)النقرَّالمنتظمَّ(4َّ  

 

 

ويكونَّباأليديَّأوََّّتحريكَّبعضَّالعضالتَّبسرعة)اَلهتزازَّ(0َّ

(.باآللة  
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عَّأنواعَّالتدليكَّأنَّيكونَّفيَّجميَّيُمكنومنَّأنواعَّالتدليكَّالذيَّ

َّبذاته، ـَّماَّيُسم ىَّبَّالتيَّسيتمَّذكرها،َّويمكنَّأنَّيكونَّمستقاّلً   

"َّليكَّاَلنعكاسيالت د"  reflexologie 

.مستقلَّبابَّوسيأتيَّذكرهَّفي  

 
 

َّهَّيمكنَّضبطَّقوةَّالضغطَّحسبَّرغبتوعلىَّالرغمَّمنَّأن ََّّكذلك

َّالتدليكَّالسويديَّعموماًَّيستخدمَّلمساٍتَّأخفَّمنَّتلكََّّ،المدلك فإن 

،َّوغالباًَّماَّيقترنَّببعضَّالمستخدمةَّفيَّجلساتَّالتدليكَّاألخرى

.تمارينَّالتمددَّوالعالجَّالعطريَّاللطيف  

وهنالكَّنوعَّسادس،َّوهوَّمطلوبَّأيضاَّويمكنَّأنَّنقولَّأن هَّمنَّ

:جنسَّالتدليكَّالسويدي،َّوهو  

:التدليكَّالعميقَّلألنسجة  

 
َّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّيتعمقَّفيَّطبقاتَّو كماَّيوحيَّاسمه،َّفإن 

(.التيَّتُعرفَّأيضاًَّباسمَّاللِّفافة)العضالتَّواألنسجةَّالضامةَّ  
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سَّوتستطيعَّأنَّتستنتجَّببساطةَّبأنَّالتدليكَّالعميقَّلألنسجةَّلي

ألنَّفيهََّّمثلَّالتدليكَّالسويدي،َّنوعَّالعالجَّالذيَّقدَّتنامَّخالله

.راحةَّكبيرةَّتخلفهوبعضَّاأللمَّالل ذيذَّالذيََّّ،بعضَّالشد ة  

َّبعضَّاألساليبَّالمستخدمةَّأثناءَّالتدليكَّو علىَّالرغمَّمنَّأن 

َّ العميقَّلألنسجةَّتشبهَّتلكَّالموجودةَّفيَّالتدليكَّالسويدي،َّإَلَّأن 

تكونَّأبطأَّبشكلَّعام،َّويكونَّالضغطَّأقوىَّقليالًََّّفيهَّالحركات

فيهاَّبالتوترَّالمزمنَّأوََّّعروأكثرَّتركيزاًَّعلىَّالمناطقَّالتيَّقدَّتش

لذلكَّلنَّتجدَّكثيراَّمنَّاَلسترخاءَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك،ََّّ،األلم

.ولكنَّلهَّفوائدَّعد ةَّفيَّالعالج  

العالجَّالطبيعيَّوالمديرَّ،َّطبيبَّ"كيلينَّسكانتلبيري"يقولَّكماَّو

:التنفيذي Fit Club NY لعيادة 

العظام،َّوهوَّنستخدمَّالتدليكَّأوَّالعالجَّاليدويَّللعديدَّمنَّإصاباتَّ

مفيدَّجداًَّلعالجَّمشاكلَّمثلَّآَلمَّالرقبةَّواَلنزَلقَّالغضروفي،َّ

.وآَلمَّالظهر  

حيثَّيستخدمَّمعالجَّالتدليكَّيديهَّوأطرافَّأصابعهَّومفاصلَّ

للوصولَّإلىَّتلكَّالطبقاتَّالعميقةَّمنََّّ،أصابعهَّوساعديهَّومرفقيه

.العضالتَّواألنسجة  
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Lomi Lomi َّلوميَّتدليكَّلومي(1َّ  

 

تُستخدمَّفيهَّحركاتَّاليدينََّّحيثَّ،تقليدي ََّّأسلوبَّتدليكٍََّّهوو

يساهمَّفيَّتحسينَّالدورةَّالدمويّةَّواللمفاوية،َّهذاَّوالساعدين،َّو

زيادةَّتخفيفَّالعضالت،َّووالقضاءَّعلىَّالسموم،َّوتخفيفَّتشنّجَّ

التمثيلَّالغذائي
(2)

.  

ذيَّتتّمَّممارستهَّمنذَّنوعَّمنَّالتّدليكَّالَّ:هوَّوميَّلوميلماساجَّو

فترةَّطويلةَّفيَّطّبَّهاواي،َّوهوَّطريقةَّشفاءَّقديمةَّمتجّذرةَّفيَّ

.hunaَّفلسفة 

وترتكزَّهذهَّالفلسفةَّعلىَّتحقيقَّاَلنسجامَّبينَّالعقلَّوالجسدَّ

.َّوالّروح  

،َّجنبًاَّإلىَّجنبَّمعَّتحسينَّالّدورةَّ"لوميَّلومي"ويوفّرَّتدليكَّ

الّروحيّةَّوالعاطفيّةََّّالّدمويّةَّوتعزيزَّاَلسترخاء،َّالعديدَّمنَّالفوائد

.مثلَّتخفيفَّالخوفَّوالقلقَّوغيرهاَّمنَّالمشاعرَّالّسلبيّة  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لَّبهاَّالطعامَّإلىَّطاقة،َّوكيفيةَّذلك،َّأنَّتتحدَّالسكرياتَّ:َّالتمثيلَّالغذائيَّأوَّالمسمىَّبـَّاأليض،َّهو(2َّ) عملي ةَّيُحوِّ

.تيَّيحتاجَّلهاَّالجسمَّألداءَّوظائفهالموجودةَّفيَّالطعامَّوالشرابَّمعَّاألكسيجين،َّإلطالقَّالط اقةَّال  
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فيَّإزالةَّانسدادَّ"َّلوميَّلومي"واحدَّمنَّأهدافَّتدليكََّّنَُّمَُّكَّْويََّ

.التّدفّقَّالطّبيعّيَّللطّاقةَّفيَّالجسم  

يعتقدَّالعلماءَّأّنََّّوكماَّهوَّالحالَّفيَّالطّّبَّالّصينّيَّالتّقليدّي،

انسدادَّالطّاقةَّيساهمَّفيَّإحداثَّمشاكلَّالّصّحةَّالبدنيّةَّوالعاطفيّةَّ

.والعقليّة  

أحدَّأشكالَّالتّدليكَّالّروحّي،َّوهوَّانطالقَّ"َّلوميَّلومي"ويُعتبرَّ

.َّبدايةًَّكعادٍةَّللّصالة  

ويحقّقَّهذاَّالتّدليكَّاتّصاًَلَّأكبرَّمعَّالعالمَّالّروحّيَّكهدفَّرئيسّيَّ

َّ.له  

غمَّمنَّأّنَّالممارسينَّيستخدمونَّمجموعةَّمتنّوعةَّمنَّوعلىَّالرَّّ

التّقنيّاتَّبحسبَّاحتياجاتَّالمرء،َّينطويَّهذاَّالنّوعَّمنَّالتّدليكَّ

.َّعادةًَّعلىَّاإليقاعيّةَّوالحركاتَّالمتدفّقة  

التّأّمل،َّوتمارينَّ"َّلوميَّلومي"وفيَّبعضَّاألحيان،َّيستخدمَّ

.التّنفّس،َّوالّشفاءَّمنَّخاللَّالعالجاتَّالعشبيّة  

ََّّوكلَُّّ ةَّفيَّأمرهَّوَلَّيمتُّ ماَّسبقََّلَّأصلَّلهَّوَلَّدليلَّعليهَّوَلَّصح 

َّمحضَّفلسفةَّمنبثقةَّمنَّ لدينَّاإلسالمَّفيَّشيء،َّوهوَّليسَّإَل 

َّكانتَّحياتهمَّبالَّدينَّصحيح،َّاستنتجتَّ فراغَّروحي،َّإذَّلم 

عَّعقولهمَّطرقاَّوعباداتََّلَّأصلَّلها،َّولكن ناَّنأخذَّفوائدَّهذاَّالنو

.ة،َّونتركَّالباقيمنَّالتدليكَّمنَّجوانبهَّالصحي َّ  

بعضَّاألدلّةََّّفتشير،َّالصحية"لوميَّلومي"أّماَّبالنّسبةَّإلىَّفوائدَّ

الحركةَّوالحّدَّإلىَّأّنَّالعالجَّبالتّدليكَّقدَّيساعدَّعلىَّتحسينَّنطاقَّ

.ذينَّيعانونَّمنَّآَلمَّأسفلَّالظّهرَّوعرقَّالنّسامنَّألمَّاألشخاصَّال  
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تشيرَّبعضَّالّدراساتَّإلىَّأّنَّالتّدليكَّبشكلََّّباإلضافةَّإلىَّذلك،

تعزيزَّأداءَّومنتظمَّقدَّيساعدَّعلىَّتخفيضَّضغطَّالّدمَّفيَّالعنق،

النّاسَّعندَّاألشخاصَّالمصابينَّبالتهابَّالمفاصل،َّتخفيفَّاأللمَّ

ذينَّيعانونَّمنَّمساعدةَّاألشخاصَّالواع،َّالمعر ضينَّللّصد

متالزمةَّالنّفقَّالّرسغيَّّ
(2)

اضَّالّصّحةَّ،َّوكذلكَّتخفيفَّأعراضَّأمر

.العقليّةَّمثلَّاَلكتئابَّوالقلق  
 
 

يعانونَّمنَّأمراضَّمثلََّّالذينولكنَّهناكَّقلقَّحيالَّاألشخاصَّ

َّالّسرطانَّأوَّاضطراباتَّالنّزيف،َّعندماَّيخضعونَّلتدليكَّقويَّّ

ا ََّّ،ومكث ف،َّألنّهَّقدَّيكونَّمضّرً وَلَّيُساعدهمَّفيَّهذهَّالحالَّإَل 

الذيَّ"َّاَلنعكاسيالمساجَّ"ومعهَّ"َّالمساجَّالسويديَّالتقليدي"

سيأتيَّذكره،َّوإنَّلزمَّالماساجَّاللوميَّلومي،َّوهوَّغيرََّلزم،َّ

.فيَّذلكَّالطبيباستشارةََّّفيجب  

،َّمثلَّ"لوميَّلومي"أشكالَّالعالجَّبالتّدليك،َّإلىَّجانبََّّوتتعد د

تدليكَّاألنسجةَّالعميقةَّللمساعدةَّفيَّعالجَّحاَلتَّاأللمَّالمزمنةَّ

ذيَّالتّدليكَّالتّايلندّيَّالو،َّالذيَّتحدثناَّعنهَّسابقاَّالظّهركآَلمَّأسفلَّ

يساعدَّعلىَّتعزيزَّاَلنتعاشَّبعدَّالّسكتةَّالّدماغيّة،َّوالتّدليكَّ

.العطرّيَّالمساهمَّفيَّعالجَّالقلقَّواَلكتئاب  

َلَّينتشرَّعلىَّ"َّلوميَّلومي"أخيًرا،َّتجدرَّاإلشارةَّإلىَّأّنَّتدليكَّ

نطاقَّواسع،َّوهوَّمتوفّرَّفيَّبعضَّالمنتجعاتَّالّصّحيّةَّ

المتخّصصة
(1()3)

.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

المعصمَّمنطقةَّفيَّموجودةَّوعظامَّوأوتارَّأربطةَّعنَّعبارةَّهوَّالرسغيَّالنفقَّالبدايةَّفي:َّمتالزمةَّالنفقَّالرسغي(2َّ)  

َّمنَّالوسطىَّوالجهةَّوالسبابةَّاإلبهامَّبامدادَّتتمثلَّحسيةَّبوظيفةَّيقومَّالذيَّالوسطيَّالعصبَّعلىَّالمنطقةَّهذهَّتحتوي

العضالتَّلتحريكَّإشاراتَّبإعطاءَّيقومَّأنهَّكماَّباإلحساس،َّالبنصر  

َّهذاَّاعتاللَّعنهَّينتجَّوالذيَّالرسغي،َّالنفقَّفيَّالمتوسطَّالعصبَّضغطَّعنَّتنتجَّطبيةَّحالةَّهيَّالرسغيَّالنفقَّمتالزمة

.العصب  

.بتصرفَّ–َّمجلةَّجميلتي(1َّ)  

http://www.amalady.com/ موقعََّّ(3)  

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

 
 

منَّّمَّوضعَّطبقاتَّحيثَّيتَّ،لطيفَّجداَّمنَّالتدليكَّوهذاَّالنوع

ساخنةَّعلىَّاألجزاءَّالرئيسيةَّمنَّالجسمَّوعلىَّطولَّحجارةَّ

بالدفءَّوالطمأنينةََّّاشعورذلكََّّفيصاحبالعمودَّالفقري،َّ

احةواَلسترخاء .،َّوالر   

َّالسنواتوائلَّأانتشرَّاستخدامَّهذاَّالنوعَّمنَّالمساجَّفيَّو

يعتمدَّعلىَّمبادئَّالتدليكَّهوَّالقرنَّالماضي،َّوَّمنالتسعينَّ

.الحجارةَّالساخنةالسويديَّالتقليديَّولكنَّبإضافةَّ  
 

نَّالحجارةَّالساخنةَّتساهمَّفيَّفتحَّسبلَّأاَلعتقادَّالسائدَّ

:الطاقةَّفيَّالجسم  

مساجَّالحجرَّالساخنَّهوَّشكلَّمنَّأشكالَّالعالجَّتدليكَّأوَّ

(thermotherapy) َّالحراريَّ  

حيثَّتوضعَّالحجارةَّعلىَّمناطقَّمعينةَّعلىَّجسمَّالمريضَّ

،َّالعميقةَّالعضليةَّلىَّداخلَّاألنسجةإللتدليكَّبالتغلغلَّعميقًاََّّفتسمح

خصائيَّالتدليكَّبالعملَّمعَّالعضالتَّألوتسمحَّزيوتَّالتدليكَّ

،َّويمكنَّوضعَّاألحجارَّوقتيًّاَّدونَّتدليكَّبها،َّولكنَّاألولىَّبسهولة



 
27 

أنَّتوضعَّاألحجارَّعلىَّأجزاءَّمعيّنةَّمنَّالجسمَّوعلىَّأماكنَّاأللمَّ

.وقتاَّمحد دا،َّثمَّيُدل ُكَّبهاَّكاملَّالجسم   

تبدالَّالحجارةَّالساخنةَّبالحجارةَّالباردةَّفيَّبعضَّاألحيانَّيتمَّاسو

وَّبالحجارةَّبدرجةَّحرارةَّالغرفة،َّاعتماداَّعلىَّشكاوىَّالمريضَّأ

.ونوعَّالعالجَّالذيَّيحتاجَّإليه  
 

:لحجرَّالساخنَّفيَّالتاريخالتدليكَّبا  

َّ.لىَّنظريةَّقديمةَّمنذَّزمنَّالفراعنةيعتمدَّمساجَّالحجرَّالساخنَّع

الحجارةَّالساخنةَّفيَّالتدليكَّبَّأيضاَّاستخدمَّالهنودَّالحمركماَّ

باعتبارهاَّوسيلةَّلتنقيةََّّمعي نة،َّطقوسحماماتَّالعرقَّفيَّإطارَّ

...علىَّحسبَّقولهمَّالجسمَّوالروح  
 

ماَّهيَّأنواعَّالحجارةَّالمستخدمةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّ

:؟التدليك  

الحجارةَّالساخنةَّالمستخدمةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّهيَّفيَّ

وهوَّمنَّالصخورََّّ،"البازلت"األصلَّتنتميَّلصخرَّيسمىَّ

البركانيةَّالناعمة،َّوالتيَّتكونَّفيَّالغالبَّملونةَّباللونَّاألسودَّأوَّ

.الرمادي  

كماَّيتمَّاستخدامَّأحجارَّالرخامَّعوضاَّعنَّأحجارَّالبازلتَّفيَّ

ذاَّإريض،َّخصوصاَّبعضَّاألنواعَّمنَّالمساج،َّوبناءَّعلىَّطلبَّالم

لمَّأوَّالحساسية،َّفيتمَّاستخدامَّنوعَّالحجرَّألكانَّيشعرَّببعضَّا

.اسبَّلهالمن  

ُنَّفيَّماءَّيتمَّوضعَّهذهَّالحجارةَّفيَّزيتَّساخن،و َلَّتزيدََّّأوَّيُسخ 

درجةَّمئوية،َّوذلكَّحتىََّلَّتؤذيَّالطبقة00ََّّدرجةَّحرارتهَّعنَّ
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الخارجيةَّمنَّالجلدَّوتحرقها،َّويقومَّالمدلكَّبوضعَّهذهَّالحجارةَّ

علىَّمناطقَّمعينةَّمنَّالجسم،َّمثلَّالعمودَّالفقريَّأوَّاألكتافَّ

،َّويُمكنَّاَلستغناءَّعلىَّومنَّثمَّتدليكَّالجسمَّبهاَّونحوَّذلك،

خامية،َّفالحكمةَّاألصليةَّ الحجارةَّالبركانيةَّلفاقدها،َّبالحجارةَّالرُّ

منَّالحجتارةَّالبركانيةَّهوَّتمسُّكَّالحرارةَّبها،َّوهوَّالحالَّنفسهَّ

.معَّالحجارةَّالرخامية  
 

:كيفيةَّاستخدامَّاألحجار  

مَّغمسَّيتمَّتسخينَّالحجرَّباستخدامَّزيتَّساخن،َّحيثَّيت

.حتىَّيصلَّإلىَّدرجةَّالحرارةَّالمناسبةَّللتدليكَّفيهالحجرَّ  

علىَّتقليلَّاَلحتكاكَّبينَّالحجرَّوبينَّحينهاَّيعملَّالزيتَّو

البشرة،َّوبالتاليَّيشعرَّالمريضَّبراحةَّأكثرَّعندَّفركَّجسمهَّ

بهذهَّالحجارة،َّفبالرغمَّمنَّكونَّاألحجارَّالمستخدمةَّفيَّالتدليكَّ

هذهَّالحجارةَّمغطاةَّبالزيت،َّمنَّأجلَّتكونَّناعمة،َّفإنهََّلبدَّأنَّ

منعَّحدوثَّأيَّحساسيةَّفيَّجلدَّالمريض،َّنتيجةَّالتالمسَّ

،َّوفيَّحاَلتَّتوضعَّاألحجارَّالمباشرَّبينَّالحجرَّوالبشرة

.الساحنةَّعلىَّالمفاصلَّدونَّزيت  

:؟التدليكلماذاَّالحجارةَّالساخنةَّبالتحديدَّفيَّجلساتَّ  

صالبةَّالحجرَّوالحرارةَّالمنبعثةَّمنهَّهماَّالعامالنَّاألساسيانََّّإن

فيَّنجاحَّعمليةَّالتدليك،َّحيثَّتساعدَّهذهَّالحرارةَّعلىَّتمددَّ

وارتخاءَّالعضالتَّواألنسجةَّالعضليةَّوتنشيطَّتدفقَّالدمَّفيَّ

األوعيةَّالدموية،َّوبالتاليَّالتمكنَّمنَّتخفيفَّاآلَلمَّواَللتهاباتَّ

.الموجودةَّفيَّالجسم  
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لحجرَّفتكمنَّفيَّأنهاَّتساهمَّفيَّالضغطَّعلىَّاألنسجةَّأماَّصالبةَّا

والوصولَّإلىَّاألنسجةَّالعميقةَّمنَّأجلَّعالجها،َّولذاَّيتمَّالتركيزَّ

علىَّاألنسجةَّالعميقةَّومحاولةَّعالجَّماَّبهاَّمنَّآَلمَّأوَّتشنجاتَّ

باستخدامَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّوالذيَّيتمَّفيهَّاَلعتمادَّعلىَّ

.صالبةَّحجرَّالبازلتَّأوَّالرخام  

يراعىَّأنَّيكونَّالحجرَّالمستخدمَّذوَّحوافَّدائريةَّانسيابية،ََّّولذا

وأنَّيكونَّناعمَّالملمس،َّألنهَّفيَّحالَّكانَّخشنا،َّفإنَّالتدليكَّ

بهذهَّالحجارةَّمعَّالضغطَّبهاَّعلىَّالجلدَّقدَّتسببَّآَلماَّوجروحاَّ

.للشخصَّالمريض  

 

:حجارَّالساخنةألائدَّمساجَّافو  

:تنشيطَّالدورةَّالدموية  

المنبعثةَّمنَّهذهَّالحجارةَّتزيدَّمنَّارتخاءَّاألوعيةََّّالحرارةإنَّ

الدمويةَّوتوسيعها،َّوبالتاليَّتقليلَّمقاومةَّتدفقَّالدمَّخاللَّهذهَّ

.األوعية،َّوبالتاليَّتنشيطَّوصولَّالدمَّإلىَّالخاليا  

:عالجَّاآلَلمَّواَللتهاباتَّوالتشنجاتَّالعضلية  

َّإنَّالتدليكَّبالحجارةَّالحارةَّيعملَّعلىَّارتخاءَّالعضالتَّواألنسجة

دَّالمبذولَّعلىَّهذهَّالعضليةَّالمجاورةَّلها،َّومعَّزيادةَّالجه
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عمالَّاليوميةَّقدَّتصابَّبالتهابَّوإجهاد،َّوالذيَّألاألنسجةَّفيَّا

يصاحبهَّفيَّالنهايةَّآَلمَّفيَّالعضلةَّالمستخدمة،َّلذاَّتعملَّالحرارةَّ

القادمةَّمنَّالحجرَّعلىَّارتخاءَّالعضلةَّوإزالةَّماَّبهاَّمنَّ

وبالتاليَّيتمَّالتخلصَّمنَّآَلمَّالعضالتَّالناتجةَّعنََّّانقباضات،

.اإلجهادَّالعضلي  

:عالجَّاألنسجةَّالعميقة  

تعتبرَّهذهَّالفائدةَّمنَّأكثرَّالفوائدَّالمرجوةَّمنَّمساجَّاألحجارَّ

الساخنة،َّحيثَّيتمَّالتدليكَّوالفركَّبهذهَّاألحجارَّالساخنةَّالصلبة،َّ

هناَّوالصالبةََّّالعضالتَّوارتخائها،َّتليينفتعملَّالحرارةَّعلىَّ

تساعدَّفيَّزيادةَّمدىَّالتدليكَّليصلَّإلىَّاألنسجةَّالبعيدةَّعنَّسطحَّ

م،َّوَلَّيستطيعَّالشخصَّتصابَّباآلَلماَّالبشرة،َّوالتيَّغالباَّ

.بسببَّبعدَّهذهَّاألنسجةَّعنَّالجلدَّالتخلصَّمنها  
 

:الوصولَّإلىَّحالةَّالراحةَّواَلسترخاء  

معَّحالةَّاَلرتخاءَّالتيَّتكتسبهاَّالعضالتَّنتيجةَّالتدليكَّباألحجارَّ

الحارة،َّيدخلَّالجسمَّبشكلَّعامَّفيَّحالةَّمنَّاَلسترخاء،َّسببهاَّأنَّ

تدليكَّالجسمَّباألحجارَّوخاصةَّاَلنسجةَّالعميقة،َّيساعدَّأيضاَّفيَّ

ارتخاءَّأعصابَّالجسم،َّوبالتاليَّيشعرَّالشخصَّبحالةَّرائعةَّمنَّ

.اَلسترخاءَّوالراحة  
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Thai Massage التدليكَّالتايالنديَّ(4َّ  

 

يُعتبرَّالتدليكَّالتايالنديَّمنَّأبرزَّأنواعَّالمّساجَّالكالسيكيّة،َّ

،َّألنّهَّيتّمَّخاللهَّ"تدليكَّاليوغاَّالتايالندية"سمَّاويُطلقَّعليهَّأيضاًَّ

.َّاليوغاَّفياستخدامَّاليدينَّوالركبتينَّوالساقينَّوالقدمين،َّكماَّ  

ومنَّفوائدهَّتحّسنَّالدورةَّالدمويّةََّّكماَّيُستخدمَّفيهَّالعالجَّباإلبر،

.واَلسترخاءَّوالتئامَّالجروحَّواألورام  

ممارسةَّتدليكَّاليوغاَّالتايالنديَّتعودَّإلىَّآَلفَّالسنين،ََّّويُقالَّإن َّ

ولكنهاَّماَّزالتَّجزًءاَّمنَّالنظامَّالطبيَّفيَّتايالندَّنظًراَّلخصائصَّ

.َّهذاَّالتدليكَّالعالجيةَّالمتصورةَّعلىَّالمستوىَّالعاطفيَّوالجسدي  

كماَّتوجدَّاختالفاتَّفيَّبعضَّالممارساتَّالمرتبطةَّبالتدليكَّعندَّ

.َّإجرائهاَّفيَّالسياقينَّالغربيَّوالتايالندي  

وقدَّتختلفَّالحساسياتَّالثقافيةَّالغربيةَّمنَّناحيةَّقبولَّممارساتَّ

الشفاءَّالشامانية
(2)

مثلَّزيادةَّشدةَّالتدليكَّأوَّقفزَّالُمدلِّكَّعلىََّّ،

."المزعوم"َّنومانطاولةَّالتدليكَّمثلَّاإللهَّالهندوسيَّها  

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

َّكلمةَّمنَّمشتقةَّوهيَّ،"صامان"َّكلمةَّإلىَّأصولهاَّفي"َّشامان"َّكلمةَّتعودَّالبداية،َّفي:َّديانةَّمزعومة:َّالشامانية(2َّ)

َّالصين،َّحدودَّوحتىَّالشرقيةَّسيبيرياَّفيَّتنتشرَّمنغوليةَّلغويةَّجماعةَّتعدَّالتي"َّالتونغوس"َّبلغةَّالمعرفةَّأي"َّصا"

.والرقصَّوالقفزَّالحركةَّمعنىَّيحملَّجذرَّإلىَّبالكلمةَّيعودَّالبعضَّلكن   

َّخاصةَّالعالم،َّمنَّعديدةَّدولَّفيَّانتشرتَّقديمة،َّدينيةَّظاهرةَّباعتبارهاَّالشامانيةَّإلىَّيُنظرَّالعالم،َّبقاعَّمنَّكثيرَّوفي

َّالخاصة،َّبنيتهاَّتفقدَّأنَّدونَّوالالمية،َّوالبوذيةَّالميزوباتيةَّأمثالَّكبرىَّآسيويةَّبمذاهبَّوتأثرتَّالوسطى،َّآسياَّدولَّفي

َّفيَّالقديمةَّالشامانيةَّللثقافةَّالرئيسيَّالمنبع(َّالصينَّشرقيَّشمال)َّبويرَّهولونَّمروجَّأنَّعلىَّعالميونَّخبراءَّوأجمع

.العالم   

َّالشامانية"َّكتابهَّفيَّبيران،َّميشالَّاألساطيرَّفيَّوالباحثَّاإلثنولوجياَّعالمَّيقترحَّالشامانية،َّإلىَّالنظرَّاختالفَّومع

َّوجودَّأساسَّعلىَّيقومَّوللعالمَّلإلنسانَّخاًصاَّتصوًراَّتقدمَّفلسفةَّخاللهَّمنَّيعتبرهاَّللشامانيةَّتعريفًاَّ،"للحياةَّفلسفة

.واآللهةَّالبشرَّبينَّصلة   

.كثيرةَّمختلفةَّمسمياتَّتحتَّالعالم،َّأرجاءَّمنَّالعديدَّفيَّاآلنَّحتىَّالممارسةَّقيدَّالشامانيةَّزالتَّما  
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وَلَّيستخدمَّالتدليكَّالتايالنديَّالتقليديَّالزيوتَّأوَّالمستحضرات،َّ

.َّويبقىَّالشخصَّالُمدل كَّبمالبسهَّأثناءَّالعالج  

َّ ك،َّولكنَّبدَلًَّكَّوالُمدل َّاتصالَّمستمرَّبالجسمَّبينَّالمُدلََِّّّهناككماَّأن 

.َّمنَّدعكَّالعضالت،َّيُضغطَّالجسمَّويُسحبَّويُمددَّويُهز  

،َّالقائمَّعلىَّ(الناشئَّعنَّالحبالحنانَّ)ويُعدَّمفهومَّتأملَّميتاَّ

.َّتعاليمَّبوذية،َّجزًءاََّلَّيتجزأَّمنَّهذهَّالممارسة  

ويؤكدَّالممارسونَّالمعروفونَّأيًضاَّعلىَّالتأملَّوالتفانيَّمنَّ

.جانبَّالُممارسَّبصفتهَّجزًءاََّلَّيتجزأَّمنَّفعاليةَّهذهَّالممارسة  

ويرتديَّالشخصَّالُمدل كَّمالبسَّفضفاضةَّومريحةَّويستلقيَّعلىَّ

.َّبةَّمتينةَّعلىَّاألرضحصيرةَّأوَّمرت  

،َّقدَّيتلقىَّعشراتَّاألشخاصَّأوَّنحوَّذلكَّالتدليكَّفيَّافيَّتايالندو

.َّوقتَّواحدَّفيَّغرفةَّواحدةَّكبيرة  

يتطلبَّالنمطَّالقديمَّالحقيقيَّللتدليكَّأنَّيجريَّالتدليكَّبشكلَّفرديَّ

يُوضعَّالشخصَّالُمدل كَّفيَّمجموعةَّ،َّوبينَّالُمدلِّكَّوالُمدل كَّفقط

متنوعةَّمنَّالوضعياتَّالشبيهةَّبوضعياتَّاليوغاَّخاللَّفترةَّ

.التدليك،َّوالتيَّتُدمجَّأيًضاَّمعَّضغطاتَّثابتةَّعميقةَّوذاتَّإيقاع  

أيَّشبكةَّالطوارئَّ(َّالسين)وعادةَّماَّيتبعَّالتدليكَّخطوطًاَّمعينةَّ

.َّالروحيةَّفيَّالجسم  

كَّلتشكيلَّوضعيةَّجسمَّالُمدل كَّويمكنَّاستخدامَّأرجلَّوأقدامَّالُمدلَِّّ

.َّأوَّأطرافه  
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قدَّتستغرقَّجلسةَّالتدليكَّالتايالنديَّالكاملةَّساعتينَّوتتضمنَّو

.َّالضغطَّوفقَّإيقاعَّوتمددَّالجسمَّبأكمله  

وقدَّيشملَّذلكَّسحبَّأصابعَّاليدين،َّوأصابعَّالقدمين،َّواألذنين،َّ

وتحريكَّجسمهَّإلىََّّوفرقعةَّالمفاصل،َّوالمشيَّعلىَّظهرَّالُمدل ك،

.َّالعديدَّمنَّالوضعياتَّالمختلفة  

كماَّيغلبَّعلىَّالتدليكَّالتايالنديَّأسلوبَّقياسيَّوإيقاعَّمعين،َّ

.يضبطهَّالُمدلِّكَّبماَّيتناسبَّمعَّالُمدل ك  
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التدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّ(0َّ  

Massage with aromatic oilsَّ 

 

ََّّوهذاَّبابَّواسعَّمنَّأبوابَّالتدليك، نوعَّمنَّأنواعََّّلَِّّكلهذاَّألن 

وبهذاَّيكونَّلهَّفائدةَّخاصةَّفيَّالتدليكَّبه،ََّّ،الزيوتَّخاصيةَّمعين ة

.لك ناَّنذكرَّأهمَّفوائدَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطرية  
 

:بالزيوتَّالعطريةللتدليكَّالفوائدَّالصحيةَّ  

:عالجَّاإلجهاد  

تخفيفَّالعطورَّهوََّّفيلعلَّاَلستخدامَّاألكثرَّانتشاراَّوشعبيةَّ

.َّالتوتر  

منَّالمعروفَّأنَّالعديدَّمنَّالمركباتَّالعطريةَّمنَّالزيوتَّو

والقضاءَّعلىََّّالعقلالعطريةَّالمختلفةَّيمكنَّأنَّتساعدَّعلىَّتهدئةَّ

.القلق   

:َّلتخفيفَّالتوترَّالمستعملةَّأفضلَّالزيوتَّالعطريةو  

،َّ،َّوالترنجيبة،َّوالحبق،َّالبابونجوالنعناعَّالخزامى،زيتَّ

.،َّوعمومَّالوردوالياسمين   
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أظهرتَّبعضَّالدراساتَّأيضاَّأنَّزيتَّالليمونَّيمكنَّأنََّّوقد

.يحسنَّالمزاجَّويقومَّعلىَّتقليلَّنوباتَّالغضب  
 

:َلكتئابعالجَّا  

علىَّللقضاءَّأنَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّيستخدمَّيجبَّالعلمَّ

مشاعرَّاَلكتئاب،َّويرجعَّذلكَّإلىَّآثارَّجانبيةَّمعقدةَّللغايةَّمنَّ

وائحَّالعطرية،َّةَّوظيفَّهيَّوهذهمضاداتَّاَلكتئابَّالدوائية،َّ الر 

حيثَّتقضيَّعلىَّهذهَّاآلثارَّالعكسيةَّلألدوية،َّبلَّوتجعلَّالمصابَّ

.باألكتئابَّفيَّغنًاَّعنها   
 

:الذاكرةعالجَّضعفَّ  

لمخيفةَّالتيَّتؤثرَّعلىَّنطاقَّواسعَّواحدَّمنَّأكثرَّاألمراضَّاهوَّ

هيَّفقدانَّالذاكرةَّوعدمَّالقدرةَّعلىَّتشكيلَّوكبارَّالسنَّعلىَّ

.ذكرياتَّالمدىَّالقصير   

َّفهنالك،ََّلعضاَّمرضانهََّلَّيزالَّيعتبرَّمرضَّالزهايمرَّأفيَّحينَّو

.َّطرقَّمعينةَّلخفضَّأوَّإبطاءَّتطورَّالمرض  

كبديلَّأوَّيستعملََّّالعالجَّبالزيتَّالعطرية،َّحيثَّومنَّهذهَّالطرق

.ومرضَّالزهايمرَّألصحابَّمرضَّالخرفَِّجَّتكميليَّكعال   

علىَّالمرضىََّّالزيوتَّالعطريةوقدَّأظهرتَّالدراساتَّأيضاَّفعاليةَّ

األصغرَّسناَّمنَّحيثَّتعزيزَّقدرةَّذاكرتهمَّلفترةَّمعينةَّمنَّالوقتَّ

.بعدَّالعالج   
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َّالصادرَّمنَّروائحَّالزيوتَّالعطرية،َّاَلندفاعَّالمنعشَّللدماغَّفهذا

َّفيَّجميعَّمناحيَّالحياة،َّبغضَّالنظرَّعناَّمفيدَّيكونيمكنَّأنَّ

،َّفمثالَّ األكثرَّشيوعاَّبهَّوهوَّزيتَّالمريميةَّهوَّزيتَّموصىَّالسنِّ

َّ.المرضَّلهذاَّالنوعَّمن  

(:الن شاط)َّمستوياتَّالطاقةَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّيزيدَّمنو  

منَّخاللَّالحصولَّعلىََّّالن شاطاستخدامَّالمزيدَّمنََّّللجميعَّفيمكن

َّ.جلسةَّتدليكَّبزيتَّمعي ن  

المنشطاتَّمثلَّالقهوةَّوحبوبَّالطاقة،َّأوَّالموادَّغيرََّّوَلَّنخفيَّأن َّ

أكثرَّولكنَّالضررَّالن اتجَّعنهاََّّطَّالجسم،تزيدَّفيَّنشاالمشروعةَّ

.َّمنَّنفعه  

لزيادةََّّلهاَّفاعليةَّومنَّالمعروفَّأنَّالعديدَّمنَّالزيوتَّالعطرية

تحفيزَّالجسمَّوالعقل،َّوالدورةَّالدموية،َّوَّزيادةَّمستوياتَّالطاقة،َّ

.َّىاآلخرَّالتحفيزيةَّكالموادَّ،منَّدونَّآثارَّجانبيةَّخطيرة  

:َّدفعةَّمنَّالطاقةَّاإلنسانَّالتيَّتعطيأفضلَّالزيوتَّالعطريةََّّمنو

،َّوالياسمين،َّشجرةَّالشاي،َّلزنجبيلاالقرفة،َّالقرنفل،َّزيتَّ

.المليسة،َّالنعناع،َّالليمونروزماري،َّ   
 

:الشفاءَّوالتعافيَّفيَّيساعدَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطريةو  

تساعدَّعلىَّزيادةَّمعدلَّأنَّيمكنَّللعديدَّمنَّالزيوتَّالعطريةَّ

هذاَّويمكنَّأنَّيكونَّبسببَّزيادةََّّ،الشفاءَّفيَّجميعَّأنحاءَّالجسم

األكسجينَّوتدفقَّالدمَّفيَّالجروح،َّفضالَّعنَّمزيدَّمنَّعملياتَّ

.َّالشفاءَّالداخليةَّمثلَّالعملياتَّالجراحيةَّأوَّاألمراض  
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الخصائصَّالمضادةَّللميكروباتَّمنَّبعضَّالزيوتَّومنَّذلكَّ

الحفاظَّعلىَّالجسمَّخاللَّمراحلََّّتفيدَّفيَّأيضاَّفهيَّ،األساسية

.الشفاء  

بعضَّالزيوتَّاألساسيةَّاألكثرَّشعبيةَّلتسريعَّعمليةَّالشفاءَّ

:َّللجسم  

َّ.امى،َّآذريون،َّثمرَّالورد،َّاألبديةالخز  

مثلَّزيتََّّتضميدَّالجراح،َّتفيدَّفيعددَّمنَّالزيوتََّّأيضاَّوهناك

َّماَّيساعدَّمنَّالزيوتبلََّّنبتةَّالخي اطة،َّوللتعقيمَّزيتَّالقرنفل،

.واألكزيمامنَّاألمراضَّالجلديةَّمثلَّالصدفيةَّعلىَّالشفاءَّ   
  

،َّيمكنَّللتدليكَّبالزيوتَّالعطريةَّأنَّيعالجَّبعضَّاألمراضكماَّ

:الصداعَّ:اخصاراَّومثاَلَّمنهاَّنذكر  

الصداعَّمنَّوقتَّآلخر،َّويمكنَّبدَلَّمنَّاَلعتمادََّّينتابهلجميعَّفا

فيَّعالجَّذلك،َّاستعمالَّالتدليكَّبالزيوتَّالعطرية،َّعلىَّاألدوية  

أفضلَّالزيوتَّالتيَّتمَّربطهاَّإلىَّالحدَّمنَّالصداعَّومنَّذلكَّبعضَّ

النعناع،َّزيتََّّ:هيوالمتنقلَّوالجزئي،َّووالصداعَّالنصفيَّ

وجوزََّّ،اللوز،َّاَلفوكادوَّ،والكافور،َّوخشبَّالصندل،َّروزماري

.،َّوخاصةَّزيتَّالحناءالهند،َّنواةَّالمشمش،َّوزيوتَّالسمسم   

ذلكَّمنَّأنواعَّالزيوتَّالمفيدةَّفيَّالتدليكَّوهيَّموجودةَّفيََّّوغير

".الزيوتَّالعطريةَّعالجَّوجمال"كتابيَّ  
 

:طريقةَّاستخدامَّزيوتَّالتدليك  
 

يتمَّاختبارَّالزيتَّعلىَّمنطقةَّصغيرةَّمنَّالجلدَّأوَلًَّللتأكدَّمنَّعدمَّ

.َّوجودَّحساسيةَّتجاهَّمكوناته  

علىَّبشرةَّيستخدمَّخليطَّالزيوتَّالمناسبََّلحتياجاتكَّالشخصيةَّ

.نظيفة  

.يتمَّتدليكَّالجسمَّويتركَّالزيتَّعلىَّالجسمَّوَلَّيشطف  
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Ventosa Massage التدليكَّبكاساتَّالهواءَّ(6َّ  

 

:أقساموهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّعلىَّثالثةَّ  

:بالكؤوسالجافََّّالتدليك(2َّ  

يعتمدَّهذاَّالنوعَّعلىَّكاساتَّزجاجيّةَّأوَّبالستيكيةَّلهاَّفتحةَّ

وتبدأَّطريقةَّالعالجَّبإشعالَّقطنَّمغموسَّفيََّّعريضةَّمنَّاألسفل،

الكحولَّأوَّنباتَّطبّيَّووضعهَّداخلَّالكأسَّالزجاجيّة،َّوبعدَّانطفاءَّ

،ويشفطَّالجلد،َّاخلَّالكأسَّقدَّأصبحَّساخناًَّّالشعلة،َّيكونَّالهواءَّد

َّ.فعطيَّللمكانَّراحةَّواسترخاء  

ألّنَّهذهََّّيجبَّالتأّكدَّمنَّأّنَّحافّةَّالكأسَّغيرَّساخنةَّجّداً،َّولكن

الفتحةَّستوضعَّعلىَّالجزءَّالمتألّمَّمنَّجلدَّالمريض،َّويتّمَّالضغطَّ

.َّعليهاَّبشّدةَّوتُتركَّملتصقةَّبالجلد  

دقيقة،َّتُرفعَّكّلَّكأسَّمنَّمكانها20ََّّو20َّبعدَّفترةَّتتراوحَّبينَّ

ويعتمدَّعلىَّالنارَّفيََّّهذاَّإنَّكانَّالكأسَّمنَّزجاجوبرفق،َّ

اَّإنَّكانَّالكأسَّيعتمدَّعلىَّالشافَّالشفط، نهاَّطَّفالَّتحتاجَّحيوأم 

افة،ََّّ،إلىَّنارَّفيَّوسطَّالكأسَّإطالقا وهيَّماَّتسم ىَّبالحجامةَّالج 
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وهذاَّالنوعَّيساعدَّفيَّتقليلَّألمَّالمفاصلَّولهَّالعديدَّمنَّالفوائدَّ

.األخرى  

:بالكؤوسالمزحلقَّالتدليكَّ(1َّ  

َّبالكؤوسَّالتيَّت حتويَّعلىَّشافطَّأوَّوهذاَّالنوعََّلَّيكونَّإَل 

َّالكأسَّسيُرفعَّعنَّالجسمَّويعودََّّكؤوسَّمنَّسليكون، هذاَّألن 

ات،َّفيتعذرَّاشعالَّفتيلَّكلَّمرةَّوإدخالهاَّفيَّالكأسَّكيَّامر َّ تَّومر 

يشفطه،َّلذلكَّفالكؤوسَّالتيَّتعتمدَّعلىَّالن ارَّفيَّالشفطَّهيَّغيرَّ

اَّ وهماََّّالنوعانَّاآلخراننافعةَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليك،َّوأم 

سيليكون،َّفأحسنهاَّالكؤوسَّالتيَّتحتويَّعلىَّشافطَّأوَّكؤوسَّال

فيَّهذاَّالنوعَّهيَّكؤوسَّالسيليكون،َّلخف ةَّشفطهاَّإذَّأن هاََّلَّ

تحتاجََّلَّإلىَّنارَّوَلَّإلىَّشافطَّلشفطها،َّوبهذاَّتكونَّكؤوسَّ

السيليكونَّفيَّالمرتبةَّاألولىَّفيَّالنوعَّمنَّالتدليك،َّولكنَّإنَّ

استعسرَّوجودَّكؤوسَّمنَّسيليكونَّفيُكتفىَّبكؤوسَّذاتَّشافطَّ

.ورتانَّأسفلهكماَّهوَّواضحَّفيَّالصَُّّ  
 

:كؤوسَّالسيليكونَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:تعتمدَّعلىَّشافطكؤوسَّ  

 

ََََََََّّّّّّّّ  
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:َّعلىَّماَّيليَّالتدليكَّهذاَّالنوعَّمنَّوطريقة  

،َّوأولىَّأنَّيكونَّموافقاَّلمرضَّدهنَّالجلدَّبنوعَّمنَّالزيوت(َّأ

.المصاب  

َّ.ثم َّوضعَّالكأسَّوشفطه(َّب  

َّزَّ(ج بشكلَّدائريَّعكسَّعقاربَّالساعةَّحلقةثم 
(2)

َّاأوَّصعود،َّ

وهذاَّالنوعََّّدقيقة،20َّإلى20ََّّلكَّالحالَّمد ةَّوتبقىَّعلىَّتونزوَل،َّ

أوَّعرقََّّ–لهَّفوائدَّعد ةَّمنهاَّالمساعةَّعلىَّعالجَّعرقَّاألسىَّ

احةالنسا،َّوكذلكَّدواليَّالساقي ،َّن،َّفضالَّعلىَّاَلسترخاءَّوالر 

.وهوَّماَّيسمىَّبالحجامةَّالمزحلقةَّوالتنحيف،  
 

:بالكؤوسَّللتجميلالمزحلقَّالتدليكَّ(3َّ  

 

َّبكؤسَّالسيليكون،َّوطريقته :وهذاَّالنوعََّلَّيكونَّإَل   

.دهنَّالوجهَّبنوعَّمنَّالزيوتَّالمالئمَّوأحسنهاَّزيتَّالسيليكون(َّأ  

.شفطَّأماكنَّالتجاعيدَّثمَّزحلقتهاَّإلىَّآخرَّالوجه(َّب  

.دقيقة10َّإلى20ََّّتدومَّالجلسةَّمنََّّ(ج  

.جلسة30َّتكررَّالعمليةَّألكثرَّمنَّ(َّد  
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المكانَّبزيتَّالزنجبيلََّّبدهنكذلكَّيمكنَّسحبَّالسيلوليت،َّوذلكَّ

دقيقة،10ََّّإلى20ََّّدةَّتَّالقرنفل،َّثمَّالقيامَّبتدليكَّدائريَّمأوَّزي

َّنتيج30َّتدومَّ لتدليكَّباَّتهاَّمضمونة،َّوهوَّماَّيسمىجلسةَّفإن 

ف  المنحِّ

َّSlimming Massageَّ 
 

يقومَّعلىَّالضغطَّالباردَّحيثَّاجَّالتصريفَّاللمفاوي،َّهوَّمسو

َّ،ةَّالمخلوطةَّمعَّالزيوتَّاألساسيّةبواسطةَّالزيوتَّالعضويَّّ

أوَّالدهونَّالتيَّتتّخذَّشكلَّقشرةََّّليتعلىَّكسرَّالسيلوَّفيساعد

َّالبرتقال،َّوعلىَّخروجَّالسوائلَّوالسمومَّمنَّالجسمَّبشكلَّسليم،

معَّالمحافظةَّعلىَّالعناصرَّالغذائيّةَّاألساسيّةَّالتيَّتساهمَّفيَّبناءَّ

.الخالياَّوترفعَّمستوىَّالتمثيلَّالغذائي  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

َلَّوجودَّلدليلَّعلميَّمقنعَّعلىَّهذهَّالحركة،َّفإنَّكانَّاألمرَّكذلكَّفاتباعَّالسنةَّمنَّبابَّأولى،َّ:َّعكسَّعقاربَّالساعة(2َّ)

ُن،َّيُْعِجبُهََُّّوسل مَََّّعليهَّهللاَََُّّصل ىَّالنبيََُّّّكانََّ:َّقَالَتََّّْعنهاَّهللاَّرضيََّعائَِشةَََّّفعن لِِه،َّتَنَعُّلِِه،َّفيَّالت يَمُّ ََّشأْنِهََِّّوفيَّوطُُهوِرِه،َّوتََرجُّ

.168ومسلم268ََّّصحيحَّأخرجهَّالبخرايَّ.َُّكلِّهَِّ  
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Reflexology massage َّالتدليكَّاَلنعكاسي(0َّ  

 

 
 

َّالرفلكسولوجي؟َّهوَّما  

َّنقاطَّعلىَّعلميةَّبطريقةَّالضغطَّوممارسةَّبدراسةَّيهتمَّعلمَّهو

.َّالفعلَّرداتَّبمناطقَّتسمىَّوالقدمين،َّاليدينَّفيَّمعينة  

َّنتداوىَّالذيَّالكالسيكيَّللطبَّالمكملَّالطبَّمنَّالعلمَّهذاَّويُصنف

.به  

َّتوازنهَّاستعادةَّعلىَّالجسمَّمساعدةَّإلىَّاَلنعكاسَّالعلمَّيهدفو

.َّالطبيعي  

َّبنفسه،َّنفسهَّمعالجةَّعلىَّتساعدهَّيجابيةإَّظروفاَّوينشئ

َّالوثيقَّاَلتصالَّوبسببَّالقدمين،َّعلىَّالصحيةَّالحالةََّلنعكاس

َّمناطقَّوبينَّالجسم،َّفيَّوالغددَّواألعصابَّاألعضاءَّمختلفَّبين

َّوجوانبَّوأطرافهاَّواألصابعَّالقدمَّباطنَّفيَّالمعينةَّالفعلَّردات

.َّالعصبيةَّالشبكةَّبواسطةَّوذلكَّالقدمين  

َّأجزاءَّبباقيَّتتصلَّعصبية،َّنهاية0100ََّّبالقدمينَّيوجدَّحيث

.والدماغَّالشوكيَّالحبلَّخاللَّمنَّ،الجسم  
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:لألعضاءَّالمتصلةَّباليدينَّوالقدمينَّمخططَّتقريبي  
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:تاريخَّالتدليكَّاَلنعكاسي  
 

َّسنة0000ََّّماقبلَّإلىَّالتاريخيةَّالتدليكَّاَلنعكاسيَّعلمَّجذورَّتمتد

.َّالصينَّفي  

َّإلىَّتاريخهاَّيعودَّصقارا،َّفيَّفرعونيةَّلوحةَّأيضاَّوجدتَّكما

.الميالدَّقبل1330َّ  

َّالدكتورَّبواسطةَّم2081ََّّعامَّالعلمَّهذاَّفيَّدراسةَّأولَّنُشرت

َّ"َليبنيغَّبيل"َّالدكتورَّوتبعهمَّ،"تاتيسأ"َّوالدكتورَّ"دموسأ"

.َّأخرىَّدراسةَّبنشر  

َّوأهمَّأكبرَّ"فيتزجرلدَّويليام"َّاألمريكيَّالدكتورَّأنجزَّوقد

َّتتابعت،َّثمَّالعشرينَّالقرنَّبدايةَّفيَّالعلمَّهذاَّعنَّدراسات

َّمنَّتعدَّوالتي،َّ"أنغامَّأونيس"َّإلىَّالعلمهذاََّّوصلَّحتىَّالدراسات

.َّم2900َّعامَّفيَّوذلكَّالعلم،َّلهذاَّنظريَّأساسَّوضعواَّمنَّأوائل  
 

فيهََّّالمجازةَّالعلمَّهذا"َّبايليَّدورين"َّالممرضةَّأدخلتَّثم

َّقبلَّوذلكَّأميركا،َّفيَّ"انغهامَّأونيس"َّمعَّدراستهاَّبعدَّألوروبا،

.َّم2960َّعامَّبريطانياَّلوطنهاَّعودتها  

َّأرضَّإليَّوصلَّأنَّإلىوهكذاَّتوالتَّالدراساتَّوانتشرَّهذاَّالعلمَّ

َّ.العرب  
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:عملَّالتدليكَّاَلنعكاسي  
 

َّالمنعكسَّالفعلَّبردَّالخاصةَّالنقاطَّتنشيطَّعلىَّالعلمَّهذاَّعملَّيقوم

َّأداةَّأوَّباألصابعَّبالضغطَّوذلكَّاليدين،َّأوَّبالقدمينَّالموجودة

َّوبقيةَّواألعصاب،َّالغدد،َّعلىَّمباشرةَّالضغطَّهذاَّويؤثرَّخشبية،

َّالدموية،َّالدورةَّجريانَّتسهلَّبدورهاَّوالتي،َّالجسمَّأعضاء

.َّأفضلَّبشكلَّالحيويةَّوالطاقة  

:َّالتأثيراتَّهذهَّومن  

َّتؤثراَّالتيَّوالعقلية،َّوالنفسية،َّالعضلية،َّالتوتراتَّمنَّالتخلص

.العامةَّالصحةَّعلىَّسلبا  
 

األدواتَّالتيَّيُمكنَّاستخدامهاَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّ

:التدليك  
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َّالمعالجَّإبهامسواءَّكانََّّنعكاسيالتدليكَّاَلَّأدواتَّالاستبدَّويمكن

َّعلىَّالجسمَّبضغطَّ،سابقاالتيَّبالصورةََّّالخشبيةَّالقطعَّأو

َّيحتويَّبعضَّ،َّوالحجارةَّالحصى بشكلََّّالحصواتأوَّلبسَّخف 

.معي نٍَّ  

 
 

َّاستعالهوَّفيَّهذاَّالنوعَّمنَّالتدليكَّماَّفيَّالبابَّوأحسنَّوأصحَّ

َّ.المعالجَّإلبهامه  

ولكنَّإذاَّأرادَّالمعالجَّاستخدامَّأدواتَّأوَّالحصىَّعوضاَّعنَّ

َّمنَّالمكانَّأنَّيخلوَّصحيًّا،َّأيَّالمكانَّإبهامهَّفيجبَّأنَّيكون

َّنظافة،َّومثالَّالمكسرَّكالزجاجَّالضررَّتسببَّقدَّوالتيَّالملوثات

.َّباَلنعكاسَّالعالجَّأدوات  

َّتنشيطَّيتمَّأن:َّهيَّاَلنعكاسَّعلمَّقواعدَّأهمَّأن ََّّويجبَّالعلم

ََّلَّأنَّبشرطَّ،عليهاَّبالضغطَّالقدمَّفيَّالمؤلمةَّأوَّالمتصلبةَّالنقطة

َّنقطةَّأيَّعالجَّيتمَّوأنَّدقيقة،َّالنصفَّعلىَّالضغطةَّتتجاوز

َّأيَّإلىَّالمريضَّأوَّالمعالجَّيعرفَّلمَّوأنَّحتىَّمؤلمةَّأوَّمتصلبة

َّالعضوَّفيَّمشكلَّهناكَّيكنَّلمَّلوَّألنهَّ،تنتسبَّتلكَّالنقطةَّعضو

َّأوَّمتصلبةَّالنقطةَّهناكَّكانَّلماَّالقدم،َّفيَّالنقطةَّلهذهَّالتابع

.َّمؤلمة  

.َّيومياَّمرتينَّمنَّأكثرَّالواحدةَّالنقطةَّنعالجََّلَّأنَّيجبَّكما  
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َّطريقَّعنَّأيضاَّحافياَّالمشيَّفيَّتوفرهاَّيمكنَّالقواعدَّهذهو

َّالمناطقَّمعالجةَّتتمَّإنهَّإَلَّوغيرها،َّالمتصلبةَّالنقطَّعالج

َّتعمدَّإذاَّإَلَّدقيقةَّنصفَّمنَّألكثرَّالضغطَّمدةَّتكونَّولنَّعشوائيا،

.المشيَّبتأن َّ  

َّقصدَّالتدليكَّالرفلكسولوجيََّّحافياَّالمشيَّفيَّأنهَّكما َّلنبتأن 

،َّوفيَّالقدمينَّوبجانبَّظهرَّفيَّالتيَّللنقاطَّعالجَّفيهَّيكون

َّهذاَّالن وعَّمنَّالتدليكَّهوَّنافعَّجّدًا،ََّّخالصة هذاَّالباب،َّنقولَّأن 

لوجدناَّأسفلَّالقدمَّيمثِّلَّكاملَّأعضاءََّّفلوَّتمعن اَّفيَّالمثالَّأسفله،

الجسم،َّفلوَّضغطناَّعلىَّنقاطَّمعي نة،َّكماَّبين اَّسابقًاَّفستكونَّ

دةَّ هنالكَّردةَّفعلَّعلىَّالعضويَّالمنتسبةَّإليه،َّوهذهَّالر 

ةَّبحال،َّ َّنافعةَّويستحيلَّأنَّتكونَّضار  اإلنعكاسيةََّلَّتكونَّإَل 

.وكذلكَّاألمرَّفيَّاليدين  
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بالتدليكَّاَلنعكاسيَّالعلميَّللعالجََّّالمبدأ

":الرفلكسولوجي"  

 

َّ َّالنهاياتَّلجسمَّاإلنسان،َّفهنالكَّاآلَلفَّمنَّمرآةَّهيَّالقدمإن 

.بالدماغَّتتصلَّمباشرةَّالقدمَّعلىَّالعصبي  
 

َّ َّلضغطفاَّ،القدمَّعلىَّانعكاسيَّتمثيلَّلهاَّالجسمَّعضاءأَّكلكماَّأن 

َّوهذاَّ،المخَّإلىَّشاراتإيبعثََّّالعصبيةَّالنهاياتَّعلىَّصبعياإل

َّإلىَّبهَّالخاصةَّشاراتواإلَّهذهَّالمعلوماتَّسيمررَّأيَّالمخَّخيراأل

.وآَلمهاَّاحتقانهاَّزالةإوَّلتهدئتهاَّعضاءاألبقيةَّ  

 
 



 
49 

:كيفيةَّالتدليكَّاإلنعكاسيَّللقدمينَّواليدين  

 

.وهادئةَّدافئةَّغرفةَّفيَّجلسةَّالرفلكسولوجيَّتجري(2َّ  

 
 

.المعالجَّيديَّغسل(1َّ  

ورقيةَّمناديلَّاستعمالَّيمكن)َّللجلسةَّالمتلقيَّساقيَّتطهير(3َّ  

(.مطهرة  

.مريحةَّطاولةَّعلىَّالمتلقييستلقيَّ(4َّ  
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.لساقَّالمتلقيَّالعامةَّاَلسترخاءَّبحركاتَّالقيام(0َّ  

 

 
 

ئَّوسهلملينَّومهدََِّّّبزيتوالس اقينََّّاليدينَّكاملَّدهن(6َّ  

.مثلَّزيتَّالخزامىاَلمتصاصَّ  
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مناطقَّأربعَّإلىَّالساقَّتُقسم(0َّ  

.الحاجزَّالحجابَّخط(َّأ  

.الطولَّخط(َّب  

.القدمَّخط(َّج  

.الوترَّخطَّ(د  

 

 
 

 

 

  



 
52 

:ومنَّأنواعَّالتدليكَّأيضا،َّتدليكَّمنطقةَّالرحم  

Uterine Massage 

أوصتَّمنظّمةَّالصّحةَّالعالميّةَّواَلتحادَّالدوليَّألمراضَّالنساءَّ

والتوليدَّفيَّأبحاثهاَّبضرورةَّاستخدامَّالتدليكَّالذيَّيزيدَّمنَّنسبةَّ

ويساعدَّعلىَّوصولَّكّميّاتَّالدمََّّالخصوبةَّويرفعَّالرحمَّالنازل،

بشكلَّكاٍفَّإلىَّهذهَّالمنطقة،َّلعالجَّاَللتهاباتَّالمصاِحبةَّلهَّ

ولبطانته،َّإلىَّجانبَّالتواءَّقناتَّفالوب
(2)

َّ.  

لذا،َّيتّمَّتدليكَّمنطقةَّالرحمَّبلطفَّعنَّطريقَّالضغط،َّعّدةَّمّرات،َّ

إذَّيُعتقدَّأّنَّالحركاتََّّبيدَّواحدةَّأسفلَّالبطنَّمنَّأجلَّتحفيزه؛

المتكّررةَّتقومَّبتحفيزَّإنتاجَّالبروستاجالندين
(1)

،َّماَّيؤّديَّإلىَّ

.انكماشَّالرحمَّوانخفاضَّفقدانَّالدمَّبعدَّالوَلدة  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fallopian tube َّقَنَاةَُّال(2َّ) ِحِميُّ ِحِمَّأوَّقَنَاةَُّفَالُوبَّأوَّالبُوُقَّأوَّالبُوُقَّالر  ََّّباإلنجليزيةََّّ–ر   

،َّسميتَّباسمهاَّنسبةَّإلىَّمكتشفهاَّاإليطاليَّغابرييليَّفالوبيو،َّالذيَّ-قناةَّزوجيةَّأيَّيوجدَّواحدةَّمنهاَّفيَّكلَّجانب

والرحم،َّيبدأَّطرفهَّالواسعَّمنَّجهةَّوالقناةَّعبارةَّعنَّأنبوبَّيصلَّبينَّالمبيضَّ.َّاشتهرَّباسمهَّالالتينيَّفآلُّْوْپيُس

المبيض،َّحيثَّيحتويَّهذاَّالطرفَّعلىَّأهدابَّتساعدَّعلىَّحركةَّالبويضاتَّإلىَّداخلَّالقناة،َّبينماَّيفتحَّطرفهَّالضيقَّفيَّ

ويتمَّ.َّسم،َّووظيفتهاَّنقلَّالبويضاتَّمنَّالمبيضَّإلىَّالرحم21يبلغَّطولَّقناةَّفالوبَّحواليَّ.َّالرحمَّمنَّجهتهَّالعليا

وفيَّالفقارياتَّمنَّغيرَّالثدييات،َّتسمىَّالهياكلَّالمماثلةَّ.َّقِبَلَّالحيواناتَّالمنويةَّفيَّهذهَّالقناةإخصابَّالبويضاتَّمنَّ

.بقنواتَّالبيض  

(َّتوجدَّعدةَّأنواعَّمنَّهذاَّاألنزيم)البروستاغالندينَّهيَّمستقلباتَّحمضَّاألراكيدونيك،َّتنتجَّمنَّفعلَّالفوسفوليبازَّ(1َّ)

.فيَّالكائناتَّالحيةَّعلىَّالدهنَّالفسفوريَّالغشائي،َّوتلعبَّدوراَّهاما  

:وهيَّ RCPG البروستاغالندينَّهيَّعواملَّنظيرَّصماويةَّوأوتوكرينَّتقومَّبتفعيلَّالعديدَّمن  

G أجزاءَّمخترقةَّللغشاءَّومرتبطةَّمعَّبروتينات0ََّّمستقبالتَّغشائيةَّمنَّ  

يرَّمنَّذراتَّفيَّحلقة،َّوهيَّوسائطَّكيميائيةَّلهاَّالكث0َّذرةَّمنَّالكربونَّمنَّبينها10ََّّوكلَّبروستاغالندينَّيحويَّ

(.الفيسيولوجية)التأثيراتَّعلىَّوظائفَّاألعضاءَّ  

هذاَّيعنيَّأنهاَّتعملَّعلىَّعددَّكبيرَّمنَّالخالياَّوبالتاليَّستمتلكَّ.َّوهناكَّحالياًَّعشرَّمستقبالتَّمعروفةَّللبروستاغالندين

:عددَّكبيرَّمنَّالوظائفَّمنهاَّماَّيلي  

.تعملَّعلىَّانقباضَّأوَّتمددَّالعضالتَّالملساءَّفيَّاألوعيةَّالدموية  

.عَّوتفصلَّالصفائحَّالدمويةتجمي  

.لهاَّدورَّمهمَّفيَّاإلحساسَّباأللم  

.تخفضَّضغطَّالعين  

.لهاَّدورَّفيَّعمليةَّالطلق  

تعملَّكوسيطَّفيَّحالةَّاَللتهابَّحيثَّأنهاَّتتحررَّمنَّجدارَّالكرياتَّالبيضاءَّالمفصصةَّوتعملَّعلىَّجعلَّالتفاعلَّاَللتهابيَّ

.مزمناَّوتسببَّالشعورَّباأللمَّوالحرارة  

.ومتنظمَّحركةَّالكالسي  

.تتحكمَّفيَّتنظيمَّالهرمونات  



 
53 

المفيدََّّفمنهاأنواعَّالتدليكَّكثيرةَّجّدًاَّأنَّ:َّكتابناَّنقولَّنهايةوفيَّ

ولكن ناَّذكرنَاََّّ،َّومنهاَّالمعمولَّبهَّومنهاَّغيرَّذلك،غيرَّذلكَّومنها

َّأنواعَّالتدليكَّوأبرزهاَّالتدليكَّالسوسدي واَلنعكاسيََّّأهمُّ

َّكماَّبين اَّأنَّللتدليكَّالسويديَّتقنيّاتَّخمس،َّ،(الرفلكسولوجي)

وبهذاََّلَّيبقىََّّبناَّاألمرَّماَّاستطعنا،ووضعناَّصوراَّتبيِّنَّذلك،َّوقر َّ

َّالتوسُّعَّفيه،َّويباشرَّفيَّالقسمَّالثانيَّ منَّالعلمَّلطالبَّهذاَّالعلمَّإَل 

َّالعلمَّعلىَّأَلَّ نظريَّوعملي،ََّّقسمينَّاثنينوهوَّالعملي،َّهذاَّألن 

َّالعملي،َّوليت قيَّهللاَّتعالىَّفهاَّقدَّأخذَّمن اَّال نظريَّوماَّبقيَّعليهَّإَل 

نهَّالشيطان،َّوَلَّيدل َّ َّالذ كر،َّوَلَّفيَّعملهَّوَلَّيغر  َّتدلككَّالذ كرَّإَل 

َّأنثى،َّ للزوجَّأنَّيدلكَّزوجتهَّكماَّشاءَّومتىَّشاءَّولهاَّواألنثىَّإَل 

بينََّّوهيكذلك،َّوإنَّدل كَّالذكرَّالذكرَّفالَّيتعد ىَّحدودَّالعورةَّأَلَّ

أنَّ:َّقوَلنَّاألولَّللمرأةأةَّفيَّإضهارَّجسدهاَّالسرة،َّوللمرَّالركبة

َّييهاَّإلىَّركبتيهاَّفهيَّعورةَّللمرأةَّأمامَّالمرأةعورتهاَّمنَّأعلىَّثد

أنَّعورتهاَّأمامَّالمرأةَّمنَّالسرةَّإلىَّ،َّوالقولَّالثانيَّيجبَّسترها

جل،َّوالقولَّاألولَّأصح،َّفاألخذَّ الركبةَّحالهاَّحالَّالرجلَّمعَّالر 

َّ اضطرَّفيَّضرورةَّعالجي ةَّواجبة،َّإنَّباألحوطَّأولى،َّإَل 

المحظوراتفالضاروراتَّتبيحَّ
(2)

هذاَّماَّتمكن اَّمنَّجمعهَّبفضلَّهللاََّّ

تعالى،َّوأسألَّهللاَّتعالىَّأنَّيغفرَّليَّولوالديَّومشايخيَّوالمسلين،َّ

هذاَّوباهللَّالتوفيقَّوصلىَّهللاَّعلىَّنبيِّناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبوَّ

َّالعالمين .وسلمَّوالحمدَّهللَّربِّ  

 

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

.الزحيليَّمصطفىَّمحمدَّ-األربعةََّّالمذاهبَّفيَّوتطبيقاتهاَّالفقهيةَّالقواعدَّكتاب(2َّ)  

(.20/َّم"َّ)التيسيرَّتجلبَّالمشقة"َّقاعدةَّفروعَّمنَّالقاعدةَّهذه  

(.28/َّم"َّ)َّاتسعَّاألمرَّضاقَّإذا"َّوقاعدة  

(.29/َّم"َّ)ضرارَّوَلَّضررََّل"َّوقاعدة  
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