
القّديس يوسف، البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في حفل تخّرج الحائزين على  جامعة رئيسمن  كلمة
 .3162 (نوفمبرتشرين الثاني ) 61 بتاريخفي الوخز باإلبر  دبلوم

 
 "المرض. عالجهو أفضل من ذلك الذي ي ةالصحّ حافظ على يي ذال الطب  : " ما يلييقول المثل الصيني 

 في هذا الدبلوم نميمعل  الأن أشكر  ،الوخز باإلبرلحائزين على دبلوم حفل تخر ج ا مناسبةب ،إسمحوا لي، بدايةفي ال
 .بإدارة السي دة نسرين لط وف عالج الفيزيائيمعهد ال قوفري فيزيائيالعالج الفريق و 

ال هذا، المذكور أعاله، المثل الصيني و  ب،طال  المن  دفعة جديدة شهادة الوخز باإلبر إلى سليماليوم لت نحن مجتمعون
سعى إلى ي الذي طب  الأفضل بكثير من  همادة جي  الة صح  الحافظ على يالذي  طب  ال ممارسةو من المرض  الوقاية. آنيًّايزال 

 باإلبر الوخزات فن   الوقاية خير من العالج. أعتقد أن   القائل :لمثل الفرنسي لالصيني مساوية المثل هذا  حكمةعالج المرض. 
مصطلح الغ ي، صلكلمةا من ناحية اشتقاقتقويته. للحفاظ على الجسم و  تسعىي تال لوجودي ةفلسفة االهو جزء من هذه  ةالصيني  

 Willem راين تنم اويلي ُيدعىفي اليابان، و  عاشل طبيب هولندي ب  في القرن السابع عشر من ق   "acupunctura” الالتيني

Rhyne tenالجذر الالتيني ، من ” ACUS“ إبرة " و أي""epunger " ستمد  تن هذا المصطلح الالتيني مف" . وخزالويعني 
من ف. أصلهما (الوخز باإلبر) » Akupunktur « ة أو الكلمة األلماني   » acupuncture «ة ة واالنجليزي  الفرنسي   تانالكلم

الحكمة  أو والوسطي ة قانون التوازن يجعل اإلنسان يعي الوخزاتوهذا النوع من  ،، يتم  وخز الجسدالوخز باإلبر خالل تطبيق فن  
 .القو ةشجاعة و يتحل ى بالالحذر و  ىتوخ  ي كائًنا متي قًظا،  من اإلنسانالتي تجعل 

 أنجزتموه مسارئكم على هن  أل، ولكن ةة اإلضافي  م لكم بعض المعلومات التقني  قد  أنا لست هنا أل األعز اء، ها األصدقاءأي  
دون  منو  ولكن بطريقة غير مباشرةتحت وطأتها الجسم  التي يرزحل اثقمن األمه و الآاإلنسان من  ونر . سوف تحر  ببراعة

ي ال من  كمفي مجال  حقيقي ين معل مين وهكذا، كونواروح الحكمة و التسامح واالحترام والثقة.  تجعلونه يعي، هتحرير فب، وعظتوخ 
 !!! إنسان كل   في خدمة تتمت عون فعاًل بالكفاءةين مهني   كمخالل كون


