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الهاله .... الوانها.. وحقٌقة وجودهــآ.. الهالة البشرٌة 
تمارٌن رإٌة ........ التوجد فً االنسان وحسب

لماذا ترتاح لشخص تقابله ألول مرة ....... الهالة
 
 
 

هو الطٌف أو النور المحٌط ( الهالة ) المقصود بكلمة 
بجسد الكابنات الحٌة سواء اإلنسانٌة أو غٌر اإلنسانٌة ، 

أن لكل فرد منا مجال طاقة ٌحٌط بجسده على شكل  حٌث
( . Aura)إطار بٌضاوي ٌسمى 

تحتل الهالة مكانة هامة فً حٌاتنا وقد اهتم العلماء وذوو 
الجالء البصري بهذا الرداء المضًء حول الجسد حٌث 

أعطت دراسة تؤثٌر هذا الرداء على صحة اإلنسان 
هذه الهالة التً . الجسدٌة والنفسٌة نتابج ال ٌمكن تجاهلها 



تحٌط بالجسد لٌست شٌباً خٌالٌاً وقد أمكن تصوٌرها كما 
، إنها تنتشر ( x)ٌصور األطباء مرضاهم بؤشعة إكس 

على بعد قدم حول جسد اإلنسان وتشع باأللوان المضٌبة 
.. إذا كان الشخص سلٌماً معافى 

 
 
 

ما هذه الهالة ؟ * 
 
 
 
 

ت ضوبٌة تغلف إن هالة اإلنسان هً عبارة عن إشعاعا
الجسد من جمٌع االتجاهات وٌستطٌع أن ٌراها ذوو الجالء 

البصري بالعٌن المجردة ، وهً ذات شكل بٌضاوي 
وألوانها متداخلة فٌما بٌنها مثل ألوان قوس قزح ، كما 
تنطبع علٌها حالته الصحٌة وٌتغٌر شكلها وألوانها وما 

. سان تتعرض له من انبعاج أو اضطراب تبعاً لحالة اإلن
كما أن الكثٌر من المعالجٌن الروحٌٌن ٌعتمدون فً 

تشخٌص الحاالت المرضٌة التً ٌفحصونها على تلك 
التغٌرات التً تطرأ على الهالة وما ٌنبثق منها من 

إشعاعات ملونة حٌث إن لكل فرد لوناً خاصاً به على 
. حسب نوع الحٌاة التً ٌحٌاها ولكل لون داللته الخاصة 



 
 

ة تواجد سحابة طاقة أو هالة تحٌط باإلنسان وترجع فكر
إلى أزمنة بعٌدة ، فقد صور الفنانون القدماء الرجال 

الُمقدسٌن وقد أحاط بهم إطار مضًء وذلك قبل أن ترسم 
الهالة التً تحٌط برأس السٌد المسٌح ورإوس القدٌسٌن 
فً الرسوم المسٌحٌة ، وكان قدماء الصٌنٌٌن ٌصفونها 

ون بؤن صورة واحدة خٌر من ألف كلمة عندما كانوا ٌقول
، فً حٌن ترك قدماء المصرٌٌن رسومات عن الهالة فً 

وقد وصفها الذٌن رأوها بؤنها عبارة عن شكل . آثارهم 
. دابم التغٌر ومختلفة األلوان ولها طبٌعة موجبة رقٌقة 

 
 

أن شكل الهالة ال ٌفٌد فقط فً معرفة المرض قبل مرض 
رفة جمٌع األحداث الهامة التً مرت الجسد فعلٌاً ولكن مع

وقد لوحظ عند احتشاد . به وتركت بصماتها علٌه 
مجموعة كبٌرة من الناس وٌقومون بالتحرك متؤثرٌن 

بعاطفة واحدة فإنه تظهر هالة خارجٌة جمٌلة شاملة تضم 
كل هذا الحشد وٌبدو ذلك جلٌاً فً أثناء الصالة الجماعٌة 

. و المعابد سواء فً المساجد أو الكنابس أ
 

كذلك فقد أمكن للعلماء حتى من رإٌة هالة مكان العضو 
المبتور من شخص ما سواء كانت ٌده أو ساقه أو حتى 



مما ٌعطً االنطباع بوجود نوع من .. جزء من نبات ما 
نظام طاقة فً كافة الكابنات الحٌة وأن هذا النظام ٌؤخذ 

. نسبٌاً وٌطابق شكل الجسم الحً لكنه ٌكون مستقالً عنه 
 

فً الوالٌات المتحدة من أن ( ثلما)وقد تمكنت الدكتورة 
لتصوٌر الهالة لترى ماذا ٌحدث ( كٌرلٌان)تستخدم أسلوب 

عند تقارب شخصٌن ، فقامت بتقرٌب أٌدي اثنٌن من 
الُمحبٌن إلى الجهاز وشاهدت اندماج اإلشعاعات الصادرة 

اعات من األٌدي ببعضهما البعض ، فً حٌن أن هذه اإلشع
وجدتها تتنافر فً تجربة تصوٌر أٌدي شخصٌن ٌكرهان 

. بعضهما 
وهذا ربما ٌفسر انقباضنا عند مقابلة بعض األشخاص 
بدون أي سبب وارتٌاحنا من أول لحظة لمقابلة شخص 
آخر ، حٌث أن هالتنا وهالة الشخص المقابل تكونان 

منسجمتٌن لتقارب الصفات أو ربما التفكٌر فنحس براحة 
اح تجاه هذا الشخص وال نعلم السبب خصوصاً وانشر

! وأننا نقابله ألول مرة
 
 
 

وإننا لنجد أنوار الهالة مذكورة فً الرساالت السماوٌة 
التً أكدت وجود النور المحٌط بالمإمنٌن، بل وأكدت أن 

كل المخلوقات والكابنات تشترك فً هذا النور وأنها 



، جمًٌعا فً حالة حٌاة من نوع خاص لكل منها
: وإلٌكم الدلٌل

 
 
 

من القـرآن الكـرٌم 
 
 
 
 

ُسل"أثبت القرآن الكرٌم أنَّ  أقوى من َضْوِء " هالة الرُّ
ٌَُر له ظٌل  الشمس، فالنَّبً ُمحمد صلى هللا علٌه وسلم لم 

وقع على األرض قط، ونفهم ذلك من 
ا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمبَ : )قوله تعالى ًُّ إِنَّ ِب َها النَّ ٌُّ اأَ ًرا ٌَ شِّ

ا إِلَى هللِا ِبإِْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنًٌرا*َوَنِذًٌرا  ًٌ سورة )، (َوَداِع
، (ٙٗ،٘ٗاألحزاب، اآلٌتان 

ٌرة : وعن كونه سراًجا ُمنًٌرا ما تناقلته كتب السِّ
أنه لم ٌقع ظله على األرض وال ُرإَى له ِظٌل فً شمس )

(. وال قمر
الرساالت وتلك الهاالت تكون أشد لدى الُمإمنٌن ب• 

: السماوٌة فً ُكلِّ زماٍن، وهو قوله عن القرآن الكرٌم
لَُماِت إِلَى النُّورِ ) َك لُِتْخِرَج النَّاَس ِمْن الظُّ ٌْ ، (ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إِلَ

(. ٔ: سورة إبراهـٌم، اآلٌة رقم)



ووصف القرآن الكرٌم حال األنوار التً تكتنف من • 
لب على عقبٌه، فً قوله بٌتبع الرسل بالمقارنة مع من ٌنق

ْمِشً ِبِه : )تعالى ٌَ َناهُ َوَجَعْلَنا لَُه ُنوًرا  ٌْ ٌَ ًتا َفؤَْح ٌْ أََوَمْن َكاَن َم
َس ِبَخاِرٍج ِمْنَها ٌْ لَُماِت لَ ، (فًِ النَّاِس َكَمْن َمَثلُُه فًِ الظُّ

(. ٕٕٔسورةاألنعام، من اآلٌة )
ونتؤمل فإذا اجتمع الناس لٌوم القٌامة تماٌزوا بالنور، • 

قُوُل اْلُمَنافِقُوَن َواْلُمَنافَِقاُت لِلَِّذٌَن آَمُنوا : )قوله تعالى ٌَ ْوَم  ٌَ
اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم قٌَِل ْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا 

(. ٖٔسورة الحدٌد، من اآلٌة )، (ُنوًرا
 

لحالة ولقد أثبت القرآن الكرٌم أن تلك الهالة تتلون تبعا • 
: صاحبَها من إٌمان وكْفر، قوله تعالى

ا، •  ًٌ كما أثبت أن النور حسً حقٌقً، ولٌس نوًرا معنو
وح أبًدا فً مراحلها كافة، قوله تعالى : وهو ال ٌفارق الرُّ

ْسَعى ) ٌَ ًَّ َوالَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه ُنوُرُهْم  ِب ٌُْخِزي هللاُ النَّ ْوَم الَ  ٌَ
ِدٌِهْم َوِبؤَ  ٌْ َن أَ ٌْ َنا أَْتِمْم لََنا ُنوَرَنا َب قُولُوَن َربَّ ٌَ َماِنِهْم  ٌْ

ٍء َقِدٌرٌ  ًْ سورة التحرٌم، اآلٌة )، (َواْغفِْر لََنا إِنََّك َعلَى ُكلِّ َش
 .
 
 
 

من األَحـادٌث الشرٌفة 
 



 
 

نور المإمنٌن الذٌن صبروا على البالء فً الدنٌا كنور 
ا ِعْنَد كُ : الشمس، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، َقالَ  نَّ

ْمُس َفَقالَ  rَرُسوِل هللِا  ْوًما ِحٌَن َطلََعِت الشَّ ؤِْتً أَُناٌس : "ٌَ ٌَ َس
ْمِس، قُْلَنا اَمِة ُنوُرُهْم َكَضْوِء الشَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ِتً  َمْن : ِمْن أُمَّ

َقى  ا َرُسوَل هللِا؟، َفَقاَل فَُقَراُء اْلُمَهاِجِرٌَن َوالَِّذٌَن ُتتَّ ٌَ أُولَِبَك 
ٌُْحَشُروَن ِمْن ِبهِ  ُموُت أََحُدُهْم َوَحاَجُتُه فًِ َصْدِرِه  ٌَ ُم اْلَمَكاِرهُ 

(. ٖٖٙٙ: مسند اإلمام أحمد، برقم" )أَْقَطاِر اأْلَْرِض 
أعرفهم بنورهم، 

ْرَداِء أَنَّ َرُسوَل هللِا  : َقالَ  rَعْن أَِبً َذرٍّ َوأَِبً الدَّ
ا" ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ِتً  َمِم، َقالُواإِنًِّ ألَْعِرُف أُمَّ ُُ ِن األُ ٌْ ا : َمِة ِمْن َب ٌَ

َتَك؟، َقالَ  َف َتْعِرُف أُمَّ ٌْ ٌُْإَتْوَن ُكُتَبُهْم : َرُسوَل هللِا َوَك أَْعِرفُُهْم 
َماِنِهْم، َوأَْعِرفُُهْم ِبِسٌَماُهْم فًِ  ٌْ ِبؤَ

َن  ٌْ ْسَعى َب ٌَ ُجوِد، َوأَْعِرفُُهْم ِبُنوِرِهْم  ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ
ِدٌِهمْ أَ  (. 7ٕٗ٘ٓ: مسند اإلمام أحمد، برقم" )ٌْ

 
 

اخوانً اخواتً اقدم بٌن ٌدٌك هذا الموضوع الذي طالما 
اردت ان انشره بالمنتدى 

لالفاده واالستفاده 
ولمن الٌعرف الهاله 

الهاله هً 



الهالة هً قوى دفاعٌة حامٌة لإلنسان إذ أنها تبعد جمٌع 
اله نسبة إلى اإلشعاعات الضارة عن اإلنسان وتسمى ه

هالة القمر لشبهها بها، والهالة تختلف من شخص إلى 
. آخر

األولى قرٌبة من الجسم : لكل إنسان ثالث هاالت 
ومالصقة له ، الثانٌة ابعد قلٌال والثالثة أكثر بعدا وٌفقد 

. اإلنسان الهالة بعد الموت
وٌربط بعض العلماء الهالة بالشعور والتفكٌر بشخص أو 

ته وذلك الن إشعاعات هالته تصلك قبله صدٌق قبل رإي
فٌتؤثر بها عقلك وٌستجٌب لتفسٌر اهتزازاتها فٌعطٌها 
صورة صاحبها الذي عادة ما ٌكون صدٌقا ٌفكر فٌه 

. وتذكره وبعد بضع لحظات تلتقً به بالذات
 
 
 

وللهاله الوان تعبر عن مشاعره او عن صفاته الٌكم 
االلوان 

 
 
 

: اللون األسود -
 

ة هو لون الكراهٌة والحقد والخبث والمكر والحسد فً الهال



. والثؤر
 

: اللون الرمادي الفاتح -
 

ٌمثل األنانٌة والرمادي الباهت ٌمثل الخوف من الموت 
. والرعب والجبن

 
: الرمادي الغامق -

 
. ٌمثل الكآبة وانقباض النفس وانعدام األمل

 
: األخضر الباهت -

 
) قال عنه فً الحدٌثٌظهر آن صاحب هذه الهالة حقود وي

وإذا ظهر هذا اللون مبقع باألحمر ٌكون ( اخضر حسود
. الغضب مصحوبا بالحسد

 
 Slate greenاخضر اردتواز مشقق  -

 
ٌظهر أن الشخص حقٌر ومخادع 

 
: األخضر الفاتح -

 



شخص متسامح سهل االنقٌاد متالبم لبق مإدب وحكٌم 
. ولدٌه القدرة للتؤقلم حسب الظروف المحٌطة

 
: األخضر الباهت مع لمسة البنً  -

 
ٌعنً أن الشخص لدٌه عاطفة حٌوانٌة 

 
: األحمر الفاتح 

 
برٌق من الغضب ووجود هذا اللون على خلفٌة سوداء 

ٌعنً أن الغضب مصحوباً بالكراهٌة والحقد، وعلى خلفٌة 
أما إذا كانت العاطفة . خضراء أن الغضب معمً بالحسد

احمر بدون خلفٌة من غضب حٍق وعادل ٌظهر برٌق 
. سوداء
 
 

(: الوردي) القرمزي  -
 

إذا كان الحب ارضً ومادي ٌظهر اللون . لون الحب
باهت الن األشكال السامٌة والعلٌا من الحب تنتج من 

ظالل سارة، وأعلى درجة من الحب غٌر األنانً ٌظهر 
. عندما تكون الهالة متشربة بظل وردي محبب

 



 
: مراللون البنً المخضب باألح -

 
. ٌعنً أن الشخص شرٌر وبخٌل

 
: اللون البرتقالً -

 
ٌشٌر هذا اللون فً الهالة إلى الطموح وٌفٌض منه 

. كبرٌاء
 

: اللون األصفر -
 

إذا كان العقل أو الفكر ضعٌفا . لون ٌمثل العقل والفكر
ٌكون اللون باهتا وغامقا، وٌتطور إلى افتح عند نمو العقل 

ة من العقل والفكر القوي الذي وفً الحالة الفرٌد. والفكر
ٌكون معدا إلى خٌر البشرٌة فالهالة تضا بلون ذهبً 

. ساطع
 
 
 

: اللون األزرق -
 

لون النظر والشعور الدٌنً، إذا لطخ باألنانٌة ٌتغٌر إلى 



اللون النٌلً الغامق، وكلما سمت العواطف وارتفعت 
ٌزداد غنى اللون، والذٌن ٌتمتعون بشعور دٌنً عالً 

عدون الفقراء والمساكٌن تكون لهم هالة بنفسجٌة وٌسا
. غنٌة
 

: األزرق الفاتح-
 

ٌعكس الروحانٌة وكلما ارتفع المرء سموا تؤلق اللون 
وامتألت الهالة بالنور، وٌقال أن الصالحٌن والقدٌسٌن لهم 

. هالة تشع مثل النجوم
 
 
 
 
و 

هذه مقاله عن الهاله تثبت ان الهاله التوجد فً االنسان 
ب انما فً الحٌوان والنبات كالقمح وحس

 
 
 

) الهالة الكهرومغناطٌسٌة المحٌطة بالقمح فً القرآن 
، مصدر الهالة الكهرومغناطٌسٌة التً تحٌط بسنبلة القمح 

( ذكر ذلك القرآن 



لقد أثبت العلم الحدٌث ومن خالل التصوٌر بكامٌرا 
أن حبة القمح عندما  Kirlian photographyكٌرلٌان 
فإن هالة من الموجات ، التنبٌت وإخراج برعمها تبدأ ب

تماما كما ، الكهرومغناطٌسٌة تبدأ باإلحاطة بحبة القمح 
وكؤن ، هً الهالة التً تحٌط باإلنسان الحً المفعم بالطاقة 

قد بعث ، بعث الحٌاة فً هذه الحبة التً أنبتها هللا تعالى 
ر بتصوي، استطعنا تصوٌرجزء منها ، فٌها طاقة عظٌمة 

أو ، الهالة الكهرومغناطٌسٌة التً تحٌط بالقمح المبرعم 
والجدٌر بالذكر أن هذه الهالة غٌر ، عشب القمح الحً 

موجودة حول حبوب القمح العادٌة المخزنة غٌر الموجودة 
فمن أٌن تؤتً هذه الطاقة ؟ ، فً سنبلها 

بمعنى أن ، من المعروف أن جزيء الماء قطبً 
تتوزع ( عرف بالسحابة اإللكترونٌة أو ما ي) اإللكترونات 

، حول جزيء الماء الذي ٌتكون من ذرة أكسجٌن واحدة 
وتتوزع هذه اإللكترونات بشكل غٌر ، وذرتً هٌدروجٌن 

متجانس بحٌث تكون اإللكترونات فً مكان ما حول 
وبالتالً تعتبرهذه النقطة القطب ، الجزئ بشكل أكبر 

تحتوي على  ألنها أكثر نقطة فً الجزئ، السالب 
وهذا ٌكون على حساب نقطة مقابلة فً ، إلكترونات 

فتكون بذلك ، جزئ الماء والتً تفقد هذه اإللكترونات 
 ٓالقطب الموجب 

فالكهرباء تتولد عندما ، ولنتذكر ما الكهرباء بالتعرٌف 
وأنا أإكد هنا ، تتحرك شحنات كهربابٌة فً اتجاه معٌن 



وإذا بقٌت ، ركة فبدون هذه الح، على كلمة تتحرك 
، فإنه ال تتولد كهرباء ، الشحنات فً محلها بدون حركة 

إذن فبدون حركة هذه الشحنات ال ٌمكن أن تتولد ، أبدا 
وتذكروا هذه النقطة المهمة جدا وال تنسوها ، الكهرباء 

 ٓأبدا 
ولنتذكر أٌضا قاعدة العالم فاراداي الذي ٌقول بؤنه إذا مر 

أي إذا تحركت مجموعة ) معٌن تٌار كهربابً فً اتجاه 
فإنه ٌتولد حوله مجال ، ( من الشحنات فً اتجاه معٌن 

وبالفعل هذه هً ، مغناطٌسً دابري بشكل متعامد علٌه 
الموجات الكهرومغناطٌسٌة والتً تتولد حول الجسم إذا 

، فتولد بذلك كهرباء ، كان فٌه أجسام مشحونة تتحرك فٌه 
حلقً دابري وهذا ماٌحدث فٌتولد حولها مجال مغناطٌسً 

أي أن ) فالماء أصال بطبٌعته قطبً ، مع ماء المطر 
كما أن ، (جزئ الماء ٌحمل شحنات موجبة وأخرى سالبة 

، هذه القطبٌة تجعل جزئ الماء أفضل مذٌب فً الطبٌعة 
ٌذٌب كثٌرا ، وهكذا فإن الماء الذي فً السماء فً الغٌوم 

غازي وٌشكل بذلك من العناصر الموجودة فً الغالف ال
وما الحمض ، األحماض والقلوٌات والعناصر المشحونة 

وما القلوي ، ( بروتونات )إالمركب فٌه شحنات موجبة 
وكذلك هو ، ( إلكترونات )إال مركب فٌه شحنات سالبة 

ولذلك ، الحال مع العناصر المشحونة الذاببة فً الماء 
نه ٌحتوي فعند نزول الماء من السماء على هٌبة المطر فإ

وعلى األحماض والقلوٌات ، على شحناته القطبٌة أصال 



وعلى ، ذات الشحنة الموجبة والسالبة على الترتٌب
العناصر المشحونة الذاببة والتً قد تحمل شحنة موجبة 

وحركة هذه الشحنات بنزول ، وقد تحمل شحنة سالبة 
الماء من السماء تولد مجاال كهرومغناطٌسٌا ٌحٌط بكل 

وقد أكد القرآن ، ن قطرات الماء أثناء نزولها قطرة م
، الكرٌم على أهمٌة نزول الماء وصبه من السماء 

وإننً ، وحركته هذه لتولٌد هذه الطاقة الكهرومغناطٌسٌة 
فبدون هذه الحركة كما رأٌنا ، أشدد هنا على كلمة حركته 

علمٌا ال ٌمكن تولٌد الطاقة الكهربابٌة ومن ثم ال ٌمكن 
طاقة المغناطٌسٌة حولها بشكل موجات متعامدة تولٌد ال

ومن ثم ال ٌمكن تولٌد الموجات الكهرومغناطٌسٌة ، علٌها 
ا َصَبْبَنا اْلَماء َصًبّا:" فقال تعالى ، أبدا  عبس ( ٕ٘" )أَنَّ

 
الحظوا ، إلى الٌسار جزئ الماء القطبً ( : ٗ)شكل رقم 

الشحنات الموجبة حول ذرات الهٌدروجٌن والشحنات 
فً الوسط جزئ كلورٌد ، لسالبة حول جزئ األكسجٌن ا

الصودٌوم حٌث تتحد جزٌبات الصودٌوم الموجبة مع 
على الٌمٌن ذوبان كلورٌد ، جزٌبات الكلور السالبة 

حٌث نجد أن ذرة الكلور السالبة ، الصودٌوم فً الماء 
تحاط بجزٌبات الماء بحٌث ٌكون الطرف الموجب فً هذه 

رة الكلور السالبة محققا بذلك الجزٌبات مواجها لذ
وكذلك نجد أن ذرة الصودٌوم الموجبة تحاط ، استقرارها 

بجزٌبات الماء بحٌث ٌكون الطرف السالب فً هذه 



الجزٌبات مواجها لذرة الصودٌوم الموجبة محققا بذلك 
 ٓاستقرارها أٌضا 

 
اًجا:" وقال أٌضا  ( ٗٔ" )َوأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء َثجَّ

، وثجاجا كما ورد فً التفسٌر أي منصبا بكثرة ، النبؤ 
" والحظوا هنا صٌغة المبالغة التً ورد علٌها المطر 

 ٓعلى وزن فعاال" ثجاجا
اهتزاز التربة والحركة البروانٌة فً التربة 

وهذه الطاقة الكهرومغناطٌسٌة المحٌطة بكل قطرة من 
لتً تنزل قطرات الماء المنصب والمنهمر من السماء هً ا

على حبٌبات التربة غٌر المشحونة والمٌتة والتً لٌس لها 
وكٌف ال وقد رأٌنا أن أي ، القدرة على إحداث أي تفاعل 

تفاعل حٌوي فً الدنٌا ٌكون فٌه اكتساب لشحنات أوفقدان 
فكٌف تستطٌع العناصر المٌتة الموجودة فً التربة ، لها 

حٌوي ٌولد أي والتً ال شحنة لها أن تدخل فً أي تفاعل 
مظهر من مظاهر الحٌاة ؟ 

فتقوم قطرات المطر النازلة من السماء والمنصبة إنصبابا 
عظٌما قوٌا ثجاجا بكثرة والتً ٌحاط بكل منها هالة من 

تقوم هذه القطرات بشحن ، الموجات الكهرومغناطٌسٌة 
الطاقة فٌها وال ، عناصر التربة بعد أن تكون مٌتة 

عناصر والصفابح المعدنٌة فتجعل هذه ال، شحنات 
وأخرى ، تشحن بشحنات موجبة ، الموجودة فً التربة 
فؤما العناصر والحبٌبات والصفابح ، تشحن بشحنات سالبة 



المعدنٌة ذات الشحنات المتماثلة المتشابهة فإنها تتنافرمع 
وتتحرك مهتزة مبتعدة عن بعضها ، بعضها البعض 

بٌبات والصفٌحات وأما العناصر والشحنات والح، البعض 
فتتجاذب مع بعضها ، المعدنٌة ذات الشحنات المختلفة 

، وتتحرك مهتزة مقتربة من بعضها البعض ، البعض 
َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا :" وهذا ما أكده هللا تعالى بقوله 

ْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوجٍ  َها اْلَماء اْهَتزَّ ٌْ َبِهٌٍج  أَنَزْلَنا َعلَ
 ٓالحج( ٘" )

كلمة بركة تحمل فً معناها الطاقة 
وقبل أن أوضح كٌف تتولد طاقة القمح المبرعم على شكل 

دعونً أبٌن معنى كلمة ، هالة كهرومغناطٌسٌة حوله 
فاهلل تعالى اختص بعض األماكن ، مبارك فً القرآن 

، أعلى من غٌرها من األماكن األخرى ، بطاقة عالٌة 
شابه كل األماكن من حٌث احتواإها على بالرغم من ت

 ٓتراب وصخور وجبال وودٌان وسهول ما الى ذلك 
فانظروا إلى الطاقة الخاصة التً اختص هللا تعالى بها 

اِس لَلَِّذي " المسجد الحرام فً مكة  ٍت ُوِضَع لِلنَّ ٌْ َل َب إِنَّ أَوَّ
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّْلَعالَِمٌَن  وتؤملوا ، مران آل ع( 9ٙ" )ِبَبكَّ

معً هنا كلمة البركة 
وقد حدد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هذه الطاقة 

ِ " فً حدٌثه ( البركة ) الخاصة  َعْن َجاِبٍر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِه َوَسلََّم َقاَل َصاَلةٌ فًِ َمْسِجِدي أَْفَضُل ِمْن  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

 اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصاَلةٌ فًِ أَْلِف َصاَلٍة فٌَِما ِسَواهُ إاِلَّ 



" اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْفَضُل ِمْن ِماَبِة أَْلِف َصاَلٍة فٌَِما ِسَواهُ 
 ٓرواه أحمد وابن ماجة 

وبالفعل فالمتؤمل لمكة ٌجد أن فٌها حجارة وصخورا 
، وجباال مثلها مثل أي مكان آخر خلقه هللا تعالى فً الدنٌا 

ل الصالة فً مسجدها الحرام بمابة ألف فما الذي ٌجع
صالة ؟ 

التً اختصها هللا تعالى فً ( الطاقة الخاصة ) إنها البركة 
وهذه الطاقة مباشرة من هللا الذي لٌس ، المسجد الحرام 

ال ، وبالتالً فإننا وضمن قوانٌننا الدنٌوٌة ، كمثله شًء 
ع ولن نستطً، نستطٌع أن نقٌسها أو نعرفها أو نحٌط بها 

ذلك ما دمنا ضمن قوانٌن الحٌاة الدنٌا 
ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى " ومثلها البركة فً المسجد األقصى 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي  الً مِّ ٌْ ِبَعْبِدِه لَ
ِمٌُع البَ  ُه ُهَو السَّ اِتَنا إِنَّ ٌَ ُه ِمْن آ ٌَ ( ٔ" )ِصٌرُ َباَرْكَنا َحْولَُه لُِنِر

 ٓاإلسراء 
وقد حدد الرسول صلى هللا علٌه وسم مقدار الطاقة 

الموجودة فً المسجد األقصى فً ( البركة ) الخاصة 
ُ " حدٌثه  ِ َصلَّى هللاَّ َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِتِه ِبَصاَلٍة َوَصاَل  ٌْ ُجِل فًِ َب ِه َوَسلََّم َصاَلةُ الرَّ ٌْ ُتُه فًِ َعلَ
َمْسِجِد اْلَقَباِبِل ِبَخْمٍس َوِعْشِرٌَن َصاَلًة َوَصاَلُتُه فًِ اْلَمْسِجِد 
ُع فٌِِه ِبَخْمِس ِماَبِة َصاَلٍة َوَصاَلُتُه فًِ اْلَمْسِجِد  ٌَُجمَّ الَِّذي 

اأْلَْقَصى ِبَخْمِسٌَن أَْلِف َصاَلٍة َوَصاَلُتُه فًِ َمْسِجِدي 
َوَصاَلةٌ فًِ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِبِماَبِة أَْلِف  ِبَخْمِسٌَن أَْلِف َصاَلةٍ 



 ٓرواه ابن ماجة " َصاَلٍة 
، وكذلك اختص هللا بعض األشخاص بطاقة عالٌة خاصة 

ال تتعلق بوجودهم فً مكان محدد مثل المسجد الحرام أو 
المسجد االقصى كما هو الحال مع عامة الناس ذوي 

عالٌة مباركة أٌنما كانوا بل هم ذوو طاقة ، الطاقة العادٌة 
ًَ " فها هو عٌسى بن مرٌم ٌقول ،  ِ آَتاِن َقاَل إِنًِّ َعْبُد هللاَّ

ًٌّا  َن َما ُكنُت ( ٖٓ)اْلِكَتاَب َوَجَعلَِنً َنِب ٌْ " َوَجَعلَِنً ُمَباَرًكا أَ
 ٓمرٌم ( ٖٔ)

، وقد تكون هذه البركة والطاقة التً اختصه هللا تعالى بها 
، ن مرٌم ٌبرئ األكمه واألبرص هً التً كان عٌسى ب

الذي وهبه ، وٌحًٌ الموتى من خاللها بإذن هللا تعالى 
 ٓإٌاها 

من هذه األمثلة الحٌة نستطٌع أن نقول أن جزءا من كلمة 
مبارك فً القرآن الكرٌم تعنً الطاقة العالٌة اإلضافٌة 

والتً تتولد ، ومن هنا نعود إلى طاقة القمح ، المباركة 
اء ذي القطبٌة من السماء والحامل للشحنات من نزول الم

وانصبابه بشكل ثجاج قوي ٌإدي إلى تولٌد ، المختلفة 
طاقة كهرومغناطٌسٌة عظٌمة حول كل قطرة من قطرات 

وقد ٌكون هذا هو المعنى الذي ، تم اكتشافها حدٌثا ، المطر
َبارَ " ٌقصده هللا تعالى بقوله  َماء َماء مُّ ْلَنا ِمَن السَّ ًكا َوَنزَّ

وقد ، أي فً هذا الماء البركة والطاقة ، سورة ق ( 9")
ٌكون فً ذلك اإلشارة إلى الطاقة الكهرومغناطٌسٌة التً 

 ٓوهللا تعالى أعلم ، تحٌط بكل قطرة من قطرات الماء



هذا الماء المبارك ذوالطاقة العالٌة المتولدة بانصبابه 
هو الذي ٌهز األرض والتربة وعناصرها ، الثجاج 

بطاقته ، وكل ما فٌها ، ٌباتها وصفابحها المعدنٌة وحب
، وهو الذي تستمد منه حبة القمح ، الكهرومغناطٌسٌة 

ألم نر ، ومن العناصر التً ٌشحنها فً التراب هذه الطاقة 
أن حبة القمح فٌها من كل عناصر التراب النادرة والوفٌرة 

وبنسبة تشبه نسبة وجودها فً التراب ، على حد سواء 
ألٌس الماء هو الذي ٌشحن كل هذه ، جسم اإلنسان  وفً

وذلك بما ٌحتوٌه من ، العناصر بشحنات موجبة وسالبة 
خاصٌة قطبٌة ؟ 

إذن فبعد شحن حبٌبات التربة واهتزازها عند نزول الماء 
فإن عناصر ، المبارك علٌها ذي الطاقة الكهرومغناطٌسٌة 

، ٌة التربة المشحونة تبدأ بعملٌة التفاعالت الحٌو
التفاعالت التً تدخلها داخل حبة القمح وتساهم فً تشكٌل 

هذه الحبة وإنباتها وبرعمتها ونموها 
بل أي تفاعل كٌمٌابً فً ، ألٌست التفاعالت الحٌوٌة كلها 

ماهو إال فقدا ن أو اكتساب للشحنات الكهربابٌة ؟ ، الكون 
ناجم عن تفاعالت حٌوٌة ، وإنباته ، ألٌس نمو برعم القمح 

وهً ال تبدأ إال بعد أن ، كٌمٌابٌة تتم داخل الحبة نفسها 
، بعد أن كانت مٌتة ال شحنات فٌها ، تشحن عناصر الحبة 

، والتً تقوم بعد شحنها باكتساب أوفقدان هذه الشحنات 
، أي انها تقوم بتنفٌذ التفاعالت الحٌوٌة الكٌمٌابٌة بداخلها 

وأن ، حقٌق النمو محققة بذلك التفاعالت الحٌوٌة الالزمة لت



كل هذه العملٌة المتكاملة ال تتم إال بوجود الماء ذو 
َوَجَعْلَنا ِمَن " مما ٌفسر قوله تعالى ، الخاصٌة القطبٌة 

 ًٍّ ٍء َح ًْ االنبٌاء ( ٖٓ" )اْلَماء ُكلَّ َش
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. ازرق مغٌم ٌظهر حول أصابعك 
 

قرب إصبعك الٌمنى اتجاه تجوٌف ٌدك : الشعور بالهالة 
ببعد بوصة ونصف وحركة ببطء . الٌسرى بدون اللمس 

. ستشعر بهالتك 
 

ابل ٌمكن أن تتغٌر خالل ثالثة دقابق وعندما تتق: تغٌرها 
األصدقاء ستصبح هاالتهم متشابهة وٌصبح للجمٌع هالة 
واحدة وهً حساسة للهواء والطعام والفوضى والناس 

. األقوٌاء 
 



 
 

تمارٌن رإٌة الهالة 
 =============

 
 

. خلفٌة بٌضاء + إضاءة خافتة   –ٔ
 

. دلك ٌدٌك معا لشحن الطاقة   –ٕ
 

نظر ارفع ٌدٌك إلى األعلى وفرق بٌن أصابعك وا  –ٖ
. إلٌهما 

 
الحظ الفراغ بٌن األصابع ثم حركهم قلٌال بالضم   –ٗ

. سترى شعاع الطاقة 
 

ابعد عٌونك عن التركٌز بدون مجهود أو تعب وال   –٘
تحاول أن ترى الهالة بعٌونك العادٌة التً ترى األلوان 

. العادٌة واطلب منها رإٌة ما ال تراه 
 

حٌاتك ٌوم  الرإٌة الجدٌدة مثل رإٌتك لشرٌكة  –ٙ
( نظرة حب واستشفاف ) الزفاف أو الطفل حدٌث الوالدة 
 .



 
ابتعد . اآلن شخص ٌقف مقابل سور ملون صلب   –7

أمتار ركز على نصف متر أمام الجبٌن ، ثم  ٓٔ،  ٘عنه 
أرخ عٌونك تكون شاهدة ضباب بدون تركٌزك على 

تفاصٌل جمة ، واحصل على نظرة الحب وتنفس بشدة 
. لترى الهالة 

 
تمرٌن للهالة 

قف أمام المرآة وضع ٌسارك ضوء وابدأ بالنظر إلى   –ٔ
رقبتك وكتفك ودع عٌونك تنظر إلى ما قبل المركز 

البإري للرقبة والكتف ٌعنً أمامها ببوصتٌن سوف تبدأ 
برإٌة وهج ابٌض دقق فٌه بدون أتعاب عٌونك سترى 

. هالتك الداخلٌة 
 

األبٌض بالخارج  حاول تحوٌل تركٌزك إلى خط الوهج –
ستبدأ برإٌة الخالصة البٌضاء اعرض وتغٌر طفٌف 
وحول الحواف ألوان الطٌف وهذه طبقة البداٌة للهالة 

. الوسطى 
 

تابع تحوٌل التركٌز إلى الخارج من الهالة واجعل   –ٖ
نظرك حول الهالة فقط ولٌس مكان نظر العٌن واجعل 

الجسم تحركات حول الهالة وامتدادها البٌضاوي حول 
. وتتبعها 



 
 
 
 

لماذا ترتاح لشخص تقابله ألول مرة ؟ وما عالقة الهالة 
البشرٌة 

 
 
 

فً الوالٌات المتحدة ( ثلما)قد تمكنت الدكتورة 
لتصوٌر الهالة لترى ماذا ( كٌرلٌان)أن تستخدم أسلوب 

ٌحدث عند تقارب شخصٌن ، فقامت بتقرٌب أٌدي اثنٌن 
ندماج االشعاعات من الُمحبٌن إلى الجهاز وشاهدت ا

الصادرة من األٌدي ببعضهما البعض ، فً حٌن أن هذه 
االشعاعات وجدتها تتنافر فً تجربة تصوٌر أٌدي 

. شخصٌن ٌكرهان بعضهما 
وهذا ربما ٌفسر انقباضنا عند مقابلة بعض األشخاص 
بدون أي سبب وارتٌاحنا من أول لحظة لمقابلة شخص 

لمقابل تكونان آخر ، حٌث أن هالتنا وهالة الشخص ا
منسجمتٌن لتقارب الصفات أو ربما التفكٌر فنحس براحة 
وانشراح تجاه هذا الشخص وال نعلم السبب خصوصاً 

! وأننا نقابله ألول مرة
 



 
 
 
 


