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 بسم هللا الرحمن الرحيم 



 المقدمة :

على الددين للده الحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره       

واآلخدرين محمدد  ولديناألولو لره المشرلون ، والصالة والسالم علدى ممدام 

 بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ملى يوم الدين . ا

   أما بعد ... 

 

فمددن المعلددوم أن هللا سددبحااه فددد اصدداجى ابيدده واللبدداه خاتمددا لل بيددين ،        

داَلم   َغي درَ  يَب لَد    َوَمدن    :وفدا  ،للرساالت برسالة اإلسالم ااسخةوأرسله  س   اإل  

ي ًا دَرة   ف ي َوهُوَ  م   هُ  يُق بَلَ  فَلَن   د  خ  دنَ  اآل  در ينَ  م   :وفدا  [ 58آ  عمدران : ]  ال َخاس 

 عليكم اعملي ورضيت لكدم اإلسدالم دي دا  متتماليوم ألملت لكم دي كم وأ 

الددين ومتمدام ال عمدة بددين  دامل لامدل بإلما   هفاملن على عباد [3]المائددة : 

فيده  .ا ملدى يدوم الددينصالح لكل زمان ومكان ، مرضي ع ده للبشدرية م هً د

بهديدده وهددداه  مفاسلمسدداله ،ي الدددايا وفالحهددم فددي اآلخددرةدليددل سددعادتهم فدد

بده لدن  تمسكلم) ترلت فيكم ما من :   عاصم لهم من الجلن والضالالت فا 

 وس لي للاب هللا :تضلوا بعدي أبدا
(1 

 . 

من لدوازم عقيددة خدلم لل اواحي الحياة ،   املالدين  هذالما  اإليمان بأن ف

األبحاث العلمية واللربوية يومدا بعدد يدوم تكشد   ال تزا و،  الب وة بمحمد 

صدددادره العظيمدددة ، و دددعائره عدددن لواادددا اإلع ددداز فدددي هدددذا الددددين ، وم

عددن الهددوى ، ممددا يزيددد  اددق ي الددذي ال ، وهدددي ابيدده المصدداجى المقدسددة

القديم :  فدا  ابدن . لللددبر واالعلصدامت ال  ان ، ويعلدي الهمدة بيمان ، ويثاإل

وبال ملة فقد لاءهم بخير الدايا واآلخرة برمله ، ولم يحدولهم هللا ملدى أحدد "

ظن أن  ريعله الكاملة اللي ما طرق العالم  ريعة ألمل م ها سواه ، فكي  يُ 

ة ع ها تكملها ، أو ملى فياس أو حقيقدة أو معقدو  اافصة تحلاج سياسة خارل

                                                 
(1 

  0/311  وصححه األلبااي في السلسة الصحيحة )2115ورفم الحديث ) 2/054أخرله اإلمام مالك في الموطأ ) 

  1611برفم )



ال اس حالة ملدى رسدو  آخدر بخارج ع ها ؟ ومن ظن ذلك فهو لمن ظن أن 

علددى مددن ظددن ذلددك وفلددة الرسددو  بعددده ، وسددبا ذلددك للدده خجدداء مددا لدداء بدده 

وفددق لدده أصددحاب ابيدده الددذين اللجددوا بمددا لدداء بدده ، اصدديبه مددن الجهددم الددذي 

لحدوا بده القلدوب والدبالد ، وفدالوا : هدذا عهدد ابي دا واسلغ وا به عمدا سدواه وف

"وهو عهداا مليكم 
 (1)

. 

االعلصدددام بالكلددداب والسددد ة، واإلفبدددا  عليهمدددا دراسدددة، وتابيقدددا، ف 

وتددددبراو هدددو  دددجاء القلدددوب والعقدددو  واألروا  واألبددددان ، وهدددو المددد ه  

  اسددبيللسددعادة ،لمددا أادده الاريددق الموصددل لهددو وع ددد هللا ، المرضددي للحيدداة 

: ) لقددد أتيددلكم بهددا   السددلعادة م ددداا ، والوصددو  ملددى غايددة أمل ددا ، فددا  

بيضاء اقية  
(2)

.. 

واألساليا اليدوم لصدرا األمدة عدن ترااهدا العظديم )الدوحي  باط يدة   

الم ه  ال تدعوهم ملى ترله وه ره ولك ها تصرفهم ع ده وهدو بدين أيدديهم   

 م درد للمدات أدبيدة أو ليصدبح دوره فدي الحيداة، وتهمدي بإ غالهم ع ده مما 

عدن مكدان  بلأخيرهباطلة ، أو  ياصوصه للخدم معاا ي  بلمقدسة   أو  لتراتي

لك هويلهدا وتضدل عدن الهادي والمر د لمرتبة اللابع والمؤيد، فلجقد األمة بدذ

:  الجدداروق فددا  وعزهددا واصددرها وتميزهددا ، فدد حن لمددا  مقومددات هددداها

 (3)  "فلن ابلغي العزة بغيره باإلسالم، "ماا فوم أعزاا هللا

جلسددجات وهددذا الكلدداب يهدددا للوفددوا فددي ولدده سدديل لددارا مددن ال

، ي لدددا  العدددالم اليدددوم  للدددديااات الشدددرفيةواللابيقدددات العمليدددة  والاقدددوس

ألخذ م ه  الحياة من تراث ديااات  درفية وفلسدجات وا يدة دعوات يلضمن و

ت اهايداوالحقيقدة أن   دي يةبزعم أاها تابيقات محايدة ال ترتبط بمصادرها ال

                                                 
  0/361) معالم الموفعين (1)
   .وله  واهد .1/152)أخرله أبو يعلى في مس ده وذلره الهيثمي في م مع الزوائد  (2)
 (1/131أخرجه احلاكم يف املستدرك )(3)



ممارسيها لوهية من فلوب اإليمان باأل فهي ت لث ذه اللابيقات خايرة لداً ه

أخددم معددااي  ملغدداءالمبالغددة بلعظدديم اإلاسددان وفددواه الخجيددة ، و دديًاً فشدديًاً ب

لمدا سيلضدح عبدر  ئهوالل وء مليه ودعااالفلقار هلل بق القلا من تحقالعبودية 

 .مباحث هذا الكلاب

الدعوة ملى هذه الممارسات والاقوس ظاهرها ال دب ملدى تحدري  من

ااجلدا  فيما يظهر لأاده والمعرفة من لل مصدر ومكان ،، وأخذ العلم الحكمة

م هدا  اللحدذيرغير آبهين ب وراءهاا فًام من المسلمين راا لذلك  ،حضارةو

 .ليس مالاظرة تقليدية تلخوا من ال ديد ظ اً م هم أن م بع اللحذير 

من هدذه الجلسدجات والاقدوس وتابيقاتهدا اللدريبيدة م الق اللحذير  نالحق أو

أسددس دي يددة وفواعددد عقديددة قددوم علددى تاظددرة  ددرعية  هددوواالسلشددجائية مامددا 

اهدا لدذلك تلبدع مام  في هذه الحياة .تضبط وتوله وتحمي من مزالق الاريق 

 فاسلمسدكوا بهددىمدن اصدوا الدوحي ،  لم ه  وعاه صدحابة رسدو  هللا

 هَدَذا َوأَن    :الكلاب والسد ة ولدم يللجلدوا ملدى مدا سدواهما مملثلدين فولده تعدالى

ي ددَراط  ددلَق يًما ص  ددبُلَ  تَل ب ُعددوا َواَل  فَددات ب ُعوهُ  ُمس  قَ  السُّ  َذل ُكددم   َسددب يل ه   َعددن   ب ُكددم   فَلَجَددر 

اُلم   علدى ذلدك ألمدة ومضدوا يربدون ا . [183اعدام : األ]  تَل قُدونَ  لََعل ُكم   ب ه   َوص 

لصددراط " من هددذا ا: هم مددن ت كبدده فددا  ابددن مسددعود احددذروي، والاريددق

دون : يددا عبددد هللا ، هلددم هددذا الاريددق ، ا دد، تحضددره الشددياطين ،يمحلضددر

.  (1)" هللا هددو للابددهليصدددوا عددن سددبيل هللا ، فاعلصددموا بحبددل هللا فددإن حبددل 

كلداب عدن  ديء ابن عباس رضدي هللا ع همدا : " ليد  تسدألون أهدل ال وفا 

ا لم يشدا ؟  أحدث تقرؤواه محضً  وللابكم الذي أاز  هللا على رسو  هللا 

وفد حداكم أن أهل الكلاب بدلوا للداب هللا وغيدروه وفدالوا : هدو مدن ع دد هللا 

ال ي هددالم مددا لدداءلم مددن العلددم عددن مسددأللهم ؟  ال أا فلدديال ؟  ليشددلروا بدده ام ًدد

                                                 
   .6/61ذلره ابن لرير في تجسيره ) (1)



 عمدر لدان ، و (1)ما أاز  هللا علديكم   "وهللا ما رأي ا م هم رلال يسألكم ع

خشية أن يشدلغل ال داس بده عدن القدرآن ،  يم ع من الحديث عن رسو  هللا 

لدة أذهدااهم عددن زبا، وزبدد أفكدارهم ولدو رأى ا دلغا  ال داس بددمرائهم  يد فك

(2)" القرآن والحديث   
 

 

 للجلسدددجات الشدددرفية والممارسدددات لاقوسدددهاالمل وعدددة اللابيقدددات  من

ن فدي صدورت ديدلفكري غزو  دورات تدريبيدة ، ت اسدا العصدر بشدكل  ةلدون

 اً تابيقددات حياتيددة رياضددية واسلشددجائية ، يظ هددا ال دداظر ألو  وهلددة علومددو

مسلحداة ، واللشافات علمية ، واظريدات تربويدة اجسدية ، وأدوات عصدرية 

رة اضدد، وت دداوز مخلجددات الحدة تعددين علددى موالهددة مشددكالت العصددرمحايدد

ا مددن ًددة ، واشددرت أاواًعدديبي اغصددت الحيدداة اليوميددة ، ولواددت اللددالماديددة ال

، ماهدا مد ه  وهي في حقيقلهدا غيدر هدذا الظداهر ،األمراض البداية وال جسية 

و ممدا لعلهدا بالغدة الخادر ال دلباهها   حيداة لامدل علدى غيدر هددي محمدد

من أخدم معدااي على ال اس بظاهر يعدهم بالسعادة والصحة حلى يخرلهم 

دن   َخلَق تُ  َوَما :فا  تعالى وا لهخلقما غاية  اللي هي يةالعبود ا دسَ  ال     م ال   َواإل  

بُُدون   " مدن أراد السدعادة األبديدة فليلدزم :فدا  ابدن تيميدة،  [ 81]الذاريات: ل يَع 

  .  .(3) علبة العبودية "

 هددذه اللابيقددات  صددو أومددن ه ددا رأيددت بعددد أن يسددر هللا لددي بحددث  

، ذه الدراسات للمسلمين عامة وخاصدةيقلها أن أفدم الي ة هولش  عوار حق

جات لسددأصددو  الجكددر العقدددي الددذي تقددوم عليدده فددي حقيقلهددا مددن الجلللعريدد  ب

مسدلمين لل اً ، وتحدذيرا فدي الددعوة ملدى هللا الملحدة ، وعقائد الغ وصية مسهامً 

و ادنن م هم ملى ما وراءها أو لم يجومن فايعرفها، لم  ومنمن عرفها م هم 

                                                 
  بداب 6313  برفم )13/333أخرله البخاري في للاب االعلصام بالكلاب والس ة ،ااظر صحيح البخاري مع الجلح )(1)

 " ال تسألوا أهل الكلاب عن  يء " . فو  ال بي 
(2 

   .0/361فعين )عالم الموم 
(3 

  1/024اقلها ابن القيم ع ه في مدارج السالكين )



ا م قاددع ال ظيددر فددي ظددل اددورة تق يددات مذ العددالم اليددوم يعددي  تواصددال فكريًدد

  "الحدوار اإلاسدااي"، وتظللده دعدوات تصاالت الحديثة واللبداد  المعرفدياال

ممدددا يسدددهل اشدددر األفكدددار وتدددداو   " و"فبدددو  اآلخدددر"اللسدددامح العدددالمي"و

 .اللابيقات المخللجة

ث مدع مقدمدة وخاتمدة علدى ال حدو مادة هذا الكلاب ملى سدلة مباحد فسمتوفد 

 اآلتي :

 وفيها بيان فكرة هذا الكلاب وهدفه.المقدمة : 

 المبحث األو  : في تعري  هذه المذاها وبيان حقيقلها .

 الجكرية . ولذورهاالمبحث الثااي : في بيان اشأتها 

 ن أهم األفكار والمعلقدات .ايالمبحث الثالث : في ب

 . لمعاصرةض صورها وتابيقاتها االمبحث الرابع : في بيان بع

 . األخرى المبحث الخامس : في بيان عالفلها باألديان المذاها المخالجة

 المبحث السادس : في بيان موف  اإلسالم م ها وم افشة الشبه حولها .

 الخاتمة : وفيها تلخيم ال لائ  واللوصيات .

 

  

كل طبعدددت علدددى  دددلدددان أصدددل هدددذا الكلددداب محاضدددرات مسدددموعة ، وفدددد 

مذلرات مخلصرة أ رحها لاالبات العلم في دورات علمية بهدا اللوضيح 

باألمثلددة، وم افشدددة الشددبهات ، والدددرد علددى اللسددداؤالت ، وتكددوين حصدددااة 

فكرية ميمااية ضد هذه الوافدات لدى طائجة تضالع بحمل راية اللحذير م ها 

 .بين المسلمين

فددع رُ و، أوسددع ض اشددر لغددر ة المحلددوىتددم تجريدد  األ ددرطة ومعددادة للابدداددم 

لدان أو  لعلده ، والعقدي الوافد على  بكة اإلالرادتعلى موفع الجكر  الكلاب

للاب باللغة العربية يوضح حقيقدة المدذاها الجلسدجية الوافددة بشدكل تابيقدات 

، واليدوم يخدرج مابوعداً بالدا مدن فدي العصدر الحدديثاسلشجائية وتدريبية 



اسدلمرار تحدذير المسدلمين وبيدان ي عدد من الجضالء وتكجلهم بدذلك ليسدهم فد

 خار المذاها الجكرية الجلسجية الوافدة وتابيقاتها المعاصرة على عقيدتهم.

ومن فهو لدم يكلدا لهدذا الهددا هذه المذاها  فيفليس هذا الكلاب بحثاً علمياً 

وماما هو رسالة عاللة للل بيه مدن خادر  وملابعة دفيقةبحث طويل اج لان ال

 ، مخلصددراً مبسددااً  اً تعريجددوفددد حددوى   .يقاتهددا الم لشددرة هددذه المددذاها وتاب

اسدددلخدام األسدددماء والمصدددالحات المعاصدددرة لهدددذه الجلسدددجة  راعيدددت فيددده

 وهدمع اللعليق وال قدد ، ووتابيقاتها ، وبيان ما يد  عليها من القديم ما أمكن 

خارها لللحذير ما يجرضه والا األمر بالمعروا وال هي عن الم كر  أداى

 .تها وضالال

فدي هدذا الم دا  علميدة مواقدة  بعدده دراسدات وبحدوثوفد يسر هللا عزولل  

ملابعة ال هود البحثيدة فدي مظااهدا اللجصيل أو الراغبون في اللوايق و هاي د

 .  (1)المعروفة

  

ا ويرزف دا وأسأ  هللا العظيم بأسمائه الحس ى وصجاته العال أن يري ا الحق حقً 

أسدلعيذ ب  ابده مدن الجدلن مدا و ويرزف ا الل ابه ،اتباعه ، ويري ا الباطل باطال

 ظهر م ها وما بان . ماه المسلعان وعليه اللكالن . 

 

ل شره ورفيا له وتعديله هـ ، وتمت مرالع1028ملكلروايا : غرة عام اشر 

ذو : برعاية المؤسسة العالمية لإلعمار والل ميةاسخة لللوزيع الخيري 

اااية بلصويبات ومرالعة تحت مرلز واليوم يخرج  هـ .1033 القعدة

 هـ فلله الحمد والم ة . 1038اللأصيل للدراسات العلمية 

                                                 
(1 

هذه المذاها  من اره الذي ضم ت بابه الثااي اللحذيرم ها على سبيل المثا  : للابي:  أصو  اإليمان بالغيا وآا 

اه اشرته دار القاسم . وبيان أاها م ه  من ال يعرفون الغيا من مصادره الصحيحة . والكلاب رسالة دللوروتابيقاتها 

الذي هو اإلصدار الثااي من سلسلة اإلصدارات العلمية لل معية العلمية السعودية للدراسات  حرلة العصر ال ديد يللابو

وهو  هيجاء ب ت ااصر الر يد، للدللورة:الجكرية المعاصرة . وللاب :اللابيقات المعاصرة لجلسجة االسلشجاء الشرفية 

  .  في م اله اغرة لبيرة في المكلبة اإلسالمية يسد للاب مميز  امل



 

 فوز ب ت عبد اللاي  لردي

Fowz_3k@yahoo.com 
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 :  المبحث األو  

 في تعري  هذه المذاها وبيان حقيقلها

 

روحيددة ، تعلمددد علددى مددزي  مددن هددي مددذاها فكريددة فلسددجية ملحاديددة 

وتدددعو جات الغربيددة الملحدددة ، لسددمجدداهيم الددديااات الشددرفية والوا يددات والج

لكثيدددر مدددن طقدددوس األديدددان الشدددرفية ،ووا يدددات اله دددود الحمدددر فدددي فوالدددا 

 عصرية ،وصورة تابيقات حياتية أو رياضية وصحية . 

اء راً لمدا وريسدلكواهدا تعلمدد فلسدجة  داملة للكدون والحيداة ،وتج :هي فلسففية

ء علددى اظددرتهم م ه دداً  ددامالً للحيدداة ب دداتعلمددد   ، والابيعددة )العددالم الغيبددي

عقيدددتهم فددي الولددود والخددالق ، وتحديدددهم للعالفددة بددين للحيدداة وغايلهددا ، و

األسًلة الجارية ، مدن أادا  عنملابات فلسجية  فهي تلضمن .والكون والخالق 

لابدددات بعيددددة عدددن ادددور الدددوحي م؟ ولمددداذا خلقدددت ؟ وملدددى أيدددن المصدددير ؟ 

 مصدرها محاوالت م كري ال بوات بعقو  محدودة . 

 ومن لاات تؤمن باواغيدت لثيدرة  تلضمن الكجر باإلله الحق، :هي إلحاديةو

لجظ بددـيلددرلم أحياادداً بددل و "اإللدده"ـبددالكلددي الواحددد " الددذي يجسددر أبرزهددا  "

 ساإللحاد و مذ لديدائرة من  ةجلسجهذه ال  ال يخرجمابات  وهو  "" هللا ال اللة

ومامددا يلعدددى ذلددك إلاكددار  –لمددا هددو معلددوم  –اإللحدداد ماكددار ولددود هللا فقددط 

مددن ولدده آخددر  ولددوده الحقيقددي أو ماكددار صددجاته العليددة أو بعضددها . ويمكددن

تلضددمن القددو  بددإلهين والقددو  بملهددة بمدد ه  وفلسددجة  فهدديوصددجها بالشددر  ، 

 . خاصة لما سيظهر ع د  ر  أبرز معلقداتهم
  ، فقدد سدعت ملدى Spirtituality) (1)لم بالروحاايدات هدأي أاهدا ت :روحيفةوهي 

دعددم الدددعوات الروحيددة الحديثددة اللددي ظهددرت لددرد فعددل لاغيددان الجكددر المددادي 

                                                 
مخاطبددة أروا  األسددالا واسددلمداد طافددة أروا  الكوالددا ، المقصددود بالروحاايددات ع ددد الجالسددجة وم كددري ال بددوات  (1)

واألفددال  ، وطافددة األ ددكا  اله دسددية واللددأايرات الروحيددة لللماايددل ، ومددا  يلبددع ذلددك مددن مددزاعم اسلحضددار األروا  ، 

 لقدرة على مخاطبلها والوصو  ملى خصائصها بإظهدار فددرات خارفدة لللدك اللدي تظهدر علدى اليدولي والجقيدر اله ددي وا

الذي فد يسير عارياً على اهر مل مد ، ويمشي على ال ار والزلاج المدبا دون أن يُظهر ألماً . فهدذه الروحاايدات حقيقلهدا 



، ورفضه لكل ما وراء المادة والابيعدة ، لمدا سدعت  (1)وتجسيره للحياة واللاريخ 

اله دود الحمدر، وفبائدل لدزر فبائدل اللدي يدؤمن بهدا  ةوا يالروحاايات الملى محياء 

اللدي  الروحاايداتتلدك في سيبيريا وأسلراليا وغيرها، والسحرة هواي، والشامان 

األولددى  سددل البال اً طرفددوتلخددذ الغيددا بولددود أروا  خيددر وأروا   ددر،  تجسددر

 . صات دي ية ، وتراايم وا ية لثيرةورف ،وطرد األخرى باقوس سحرية

و ألاهددا تجسددر  مففذاهب ماديففةاويددة أخددرى بأاهددا مددن زهددذه المددذاها توصدد  لمددا 

ال  دة تجسر ياطين بقوى ال جس الكام ة ، ووالش المالئكةلجسر فو  الغيا بالماديات

والل اسخ (2)رمز ل زاء يقع في الدايا بالكارمابأاها وال ار 
 (0 

 بأادهاإللده يجسدر و،  

 .عظمىلواية أاه طافة ، أو  لقوة خارلية تصور ذه ي

  

وفديمدة مدن ولدوه ، فهدي فديمدة مسدلقاة ذاها حديثة مدن ولده ، وهذه الم

مددن و، ملددداد اللدداريخ فددي  ددلى بقددا  األرضمددن الوا يددات اللددي ظهددرت علددى ا

حديثة من حيث تابيقاتها المل وعة في وهي . جية واإللحادية القديمةالمذاها الجلس

،  المل اسدبة مدع احليالدات العصدر الحدديثطرائدق عرضدها وعصراا الحديث ، 

                                                                                                                            
كدون معاادة مدن الشدياطين لمدا فدي بعضدها مدن السدحر والالسدمات  وت كدا فل ة من هللا وممداد للمشرلين في غيهم ، وفد ت

 الحق . 

وي در الل بيه على أن بعض هذه الممارسات اللي تظهر ولأاها خارفة للعادة ليست لذلك فلها تجسيرات علمية دفيقة ال 

دعاء حصو  فوة خارفة يعرفها عامة ال اس، فبعضها حيل تعلمد فوااين فيزيائية وخصائم ليمائية ، وتسلغل في ا

 ألسباب روحااية.
إابات ال ااا الروحي في اإلاسان وضرورة االهلمام به لما تجشى من ماكار أو مغجا  ب يهلمهذه الدعوات م ها ما (1)

لل ااا الروحي من فبل رواد الجكر المادي وبعض مدارس علم ال جس السلولية، وم ها ما تعدى ذلك ملى محياء وا يات 

ع األروا  ، واسلمداد طافة أروا  األسالا ، وطافة أروا  الكوالا واألفال  وغير ذلك . ااظر الموسوعة اللعامل م

   .2/501الميسرة لألديان )
أاه هو فااون ال زاء في األديان الشرفية الذي يقرر " فااون الكارما  "" الكارما " للمة س سكريلية مع اها العمل ، و(2)

في واحدة من دورات حياته فإاه سيلقى لزاء ذلك في الدورة الثااية ، ومذا لان طالحا فإاه سيلقى لان اإلاسان صالحا  من

  ، و)أديان اله د الكبرى، 164عقيدة الل اسخ . ااظر: )م وسمرتي : ا: ورة الثااية ، فالكارما هي أساس لزاءه في الد

   .152  ، و)البوذية ، ا: 11ا: 
(0 

لة اله دية ، ويع دي رلدو  الدرو  بعدد خرولهدا ملدى العدالم األرضدي فدي لسدم آخدر فلسدمى : علم على ال ح"الل اسخ " 

ت وا  الرو  ، تكرار المولد ، العودة للل سد ، والل اسخ محكوم بالكارما، ف لي ة العمل الصدالح ت اسدخ فدي ألسداد م عمدة 

  )البوذيدة،  13ظر:)أديدان اله دد الكبدرى، ا: ء ت اسخ في ألساد حقيرة أو معذبدة، اايوحياة رغيدة ، والي ة العمل السي

   . 214ا: 



 لعددالج الكيميددائيعددن ا (1)وعاللددات بديلددةاسددلابابات  فل وعددت تابيقاتهددا بشددكل

افدددة أبرزهدددا : الصدددحة  تدريبيدددةدورات بشدددكل ، والمعدددروا تحدددت  دددعارات برن

ة ممدا سداعد أيضداً فدوالسعادة وال  ا  واإلي ابية واللغييدر ومبدراز القددرات الخال

 .لعلها في مل او  عامة ال اس في االشارها و

 لذا لم يهلم بهاجلسجية ظهر طبيعلها الأن طرق عرضها اللابيقية لم تُ لما  

ين مددن الدددعاة لهددا حمدداة الددد يلصددد   فلددم طابعهددا العقائدددي هددرظتُ ، لمددا لددم العلمدداء 

 عارات تجعيل الاافات وت ميدة  رولت واالشرت تحت، بل وطلبة العلم الشرعي

والعلدم  فدي م دا  الددعوة نيثيدر مدن العداملالقدرة على اللواصدل اللدي يحلالهدا ل

 –اخبة مدن أب داء األمدةبعض من احسبهم لدرب عليها ولذا ااخرط في ال، أاجسهم 

، اددم أصددبحوا هددم الددذين يسددهمون فددي اشددر علددى حددين غجلددة مدد هم –وهللا حسدديبهم 

فل ددوا بهددا وحداولوا اللوفيددق بي هددا وبددين هدددى الكلدداب  تابيقاتهدا ودوراتهددا بعددد أن

ق بميددات وأحاديددث ا ددلبهت ض مددا يكددون فيهددا مددن حدددللوا علددى بعددوالسدد ة، فدد

لددبس ألثددر علددى مددن بعدددهم ، وال حددو  وال فددوة مال بدداهلل العلددي فا ددلد ال ،دالالتهددا

 العظيم . 

  

جكددر المسددلمد مددن ممارسددة عمليددة ألصددو  هددذا الوحقيقددة هددذه اللابيقددات  

البوذيدة معلقدات أديان الشرق في اله د والصين واللبت من اله دوسية وال ي يدة و

وغيرها (2)والهواا والويكاوا يات الشامااية والدرودية  ومنوالااوية والش لوية ، 

على فلسجة " طافة فوة الحياة " اللي هدي الولده الحدديث بشكل أو بمخرمما يعلمد 

 لما سيلضح فيما يأتي .  "وحدة الولود"لعقيدة  

                                                 
االسلشجاء باألعشاب والحميات الغذائية  فُ عل، في العصر الحديث الحابل بال ابل اخللط  مصالح الاا البديلتحت  (1)

اا االسلشجاء مما هو م اله العقل والل ريا غالبا ، مع االسلشجاء بالقرآن والرفى الشرعية مما هو حق اابت ، ملى لا

بخواا أسماء هللا وصجاته باريقة بدعية ، مع االسلشجاء باألح ار واأللوان ورياضات البوذيين واله دوس وفلسجات 

الااويين وغيرها مما هو باطل أو  ر  و مما يلالا تصدي أهل االخلصاا في الاا مع أهل االخلصاا في العقائد 

لشر  . وفد اشر وهلل الحمد فبيل اشر هذا الكلاب بحث فينم لالب ة الباحثة للمييز الحق من الصواب ، واالسلشجاء من ا

برعاية من المرلز الوط ي للاا "اللابيقات المعاصرة لجلسجة االسلشجاء الشرفية "هيجاء ب ت ااصر الر يد بع وان : 

 .من الباطل في هذا الباب ، مما يُعد خاوة مبارلة في بيان الحقالبديل واللكميلي في المملكة العربية السعودية 
د وطائجة العصر ال دا يين طائجة الومليها هذه المصالحات تد  على م موعة من األديان الوا ية اللي تب ى الدعوة (2)

 ممارسة أي طقوس مع اللمسك بمعلقد آخر لالمسيحية واليهودية  في ح " الذين ال ي دون غضاضة ال ديد " ال يواي



 

دد المسلويات أسهم فدي ملععلى اظام اللسويق  اشر هذه اللابيقات ن اعلمادملما 

، فعلدى الدرغم مدن محسداس لثيدرين مد هم بشديء مدن الدلحجظ ث المددربين بهداتشب

ت اه بعدض المصدالحات ، واللابيقدات والمجداهيم واللددريبات  (1) وعدم االرتيا 

أصدبحوا ألثدر  ملدى  المسدلوى األعلدى والقلدللمدا اافي المسلويات األولى مال أاهم 

مدن تدوهم ال جدع وحلميدة اللغييدر ، ما وراء هذه الدورات لوذلك  والء واالماء لها 

مدن أادر  بي ده رسدو  هللا مدا   وفدوق ذلدك للده ،مع بريق الربح المادي السريع 

َرضُ )فا  : تلابع الجلن على بصيرة القلوب حيث  دير   ال قُلُوب   َعلَى ال ج لَنُ  تُع   َلال َحص 

ر بَهَا، فَل ا   فَأَيُّ  ُعوًدا، ُعوًدا لَة   ف يه   ك تَ اُ  أُ   َداُء، اُك   ف يده   اُك دتَ  أَا َكَرهَدا، فَل ا   َوأَيُّ  َسو 

لَة   يرَ  َحل ى بَي َضاُء، اُك  ث دل   أَب ديَضَ  َعلَى :فَل بَي ن   َعلَى تَص  دجَا م  هُ  فَداَل  الص   َمدا ف ل  َدة   تَُضدرُّ

دددَماَواتُ  َداَمدددت   ُض، الس  َر  َخدددرُ  َواأل  دددَودُ  َواآل  بَدددادن  أَس  دددر اُ  اَل  ،اً يدددُمَ خ   ُكوز  َلدددال   اً ُمر   يَع 

ُروفًا، ر بَ  َما م ال   ُم  َكًرا، يُ  ك رُ  َواَل  َمع  ن   أُ    . (2)  هََواهُ  م 

لددل مددن حدداور وادداف  أو ادداظر المدددربين المسددلمين للبرم ددة اللغويددة وفددد لمددس 

أو المدددربين علددى الج ددون –واحدددة مددن تق يددات اشددر هددذه الجلسددجات  –العصددبية 

فقد لااوا ي لقددون  ،بصيرةفي الجكر وال افة والريكي وغيرها تغييرً األخرى لالاا

ادم مدا لبثدوا من مضامي ها ويعل ون أاهم على وعدي بخارهدا وسديل  بواه،  اً لثير

أن ااخرطوا في بافي اللابيقات اللي لدااوا يحدذرون م هدا وي لقددواها ، وفدي لدل 

ى حذر ، وأاده ال ي بغدي مرة يؤلدون ألاجسهم وللملدربين معهم أاهم سيكواون عل

ليقدوده فدي هدذا الاريدق الخادر  عيةألحد أن يلدرب مال على يد من له خلجيدة  در

ن هدم مدن يأفد لبر األمان    وحكايات  احاتهم العملية والقولية تزداد مدع األيدام 

بُلَ  تَل ب ُعوا َواَل  فوله تعالى :  قَ  السُّ   ؟ [ 183األاعام : ]  َسب يل ه َعن   ب ُكم   فَلَجَر 

 



                                                 
لهلهم بحقائق  سببه، واسلمرارهم  في طريق هذه الجلسجات رهم السوية، فقد اشؤوا على اللوحيد عورهم باللحجظ لجا(1)

مع مغراء الكسا المادي  ،. وافللااهم بما فد يحصل لهم من اجع بخاره العقديالجكر الجلسجي الروحي وعدم  عورهم 

 يدرب عليها    .يكواون هم من ما ر يمك هم ت اوزه ب و  من ) األسلمة   ع دين الخاا يسأالوفير ، فظ وا 
  .100صحيح مسلم للاب اإليمان : باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً برفم ) (2)



: المبحث الثااي 

 في بيان اشأتها ولذورها الجكرية       

 

اللدددي تمدددارس عمليًدددا فدددي الددددورات مدددذاها هدددذه الالجلسدددجية ل دددذور من ال 

ضداربة فددي هدي لدذور فديمدة اللدريبيدة الم لشدرة فدي العدالم اليدوم  درفه وغربده 

القددم، فهدي تعدرض  م دذمسلمدة من الوا يات والجلسدجات الملحددة ، عمق اللاريخ 

    بأ كا  ومصالحات ولغات لديدة الظاهر فديمة المضمون .

 

أبرز العقائدد اللدي يُ دادى بهدا بصورة مولزة وأوال في هذا المبحث  سلعرض وس

 :   ولها أتبا  ويمكن اخلصارها في االثفي العالم اليوم 

رها وتظه ،، وهي أصل لميع األديان السماوية:العقيدة الصحيحة  ىاألول

، اً حقاً واحدداً ومجادها أن للكون مله   اصوا الوحي في الرسالة الخاتمة،بوضو

علددى ، ملصدد  بالكمددا  وال ددال  األو  واآلخددرالحقيقددة ، وهددو  ىلدده ولددود علدد

 عا  فوق عر ه.تعالى مباين لخلقه  هو، واللجصيل واإللما 

بدرغم الكثيدر مدن  المحرفدةبافياً في األديدان السدماوية هذه العقيدة أصل يزا   الو 

أمددا الدددين الخدداتم المحجددوظ بحجددظ هللا فالعقيدددة . الخلددل الددذي يكل دد  لوااددا م دده

واضدحة بي دة محجوظددة بال صدوا الشدريجة مدن الكلداب والسدد ة ، فيده الصدحيحة 

لده ذات علدى  هدو هللا لدل لاللده، ،لكون مله حق واحد ال مله مال هدوفجي اإلسالم ل

 زه عن لل تليق ب الله وعظمله ، وهو مه صجات الحقيقة ال تشبهها الذوات ، ول

لان ولم يكن  يء فبله فهو األو  ، وباق وال  يء بعدده  ،صجات ال قم والعيا

ى ومشديًله علد ة هللاللده مخلدوق بقددرفي العقيددة اإلسدالمية و فهو اآلخر. والكون 

ال ال فيضدداً وال اابثافدداً و –لددل  ددأاه  –ع دده  تجصدديل بي لدده ال صددوا ، ولددم ي ددل 

 ال تلحددددددددد بدددددددده المخلوفددددددددات وال يحددددددددلن بهددددددددا فهددددددددو سددددددددبحااه ااقسدددددددداماً . 

  َُذل ُكم  ُ ء   ُلل   َخال قُ  هُوَ  م ال   م لَهَ  اَل  َربُُّكم   هللا   [142األاعام : ] َ ي 

لى االعلقداد بدأن ع يعقيدة تأليه الابيعة " ومجادها تصور مب "  : ةالثاني

" أو ل للدي، " عقد" للدي واحدد " تصدوره وتسدميلهبداخلالا  الولود  يء واحد

" وأن لدل مدا هدو مولدود مامدا أو " طافة لوايدة " أو" فدوة عظمدى" "وعي لامل



هدي أصدل أديدان الشدرق بللوااتهدا هذه العقيددة هو ااابا  لذلك الكلي وت ل له . و

الكثيرة وبأسمائها المل وعة وهي ذات الجكر الدذي تب داه لثيدر مدن فالسدجة اليوادان 

 والغ وصية .

عقيددة وحددة  ه يعلمد علدىمشون  اجالوهي  "عقائد سرية باط ية " : ةالثالث

بدل م لمدين من ف  العقيدة الصحيحة أو وضع ظاهر لها من ويحاو  مزلها الولود 

حات " وحدة ولود باط يدة " تسدلخدم األلجداظ والمصدال فكااتللديااات السماوية 

تصددورات علددى و، اط يددة معددان بعلددى ولكددن   الدي يددة ، وأهمهددا األلوهيددة )هللا

تللددون فددي  ددكل "عقيدددة معلقدددات الشددرق والغ وصددية . وفددد مصدددرها ملحاديددة 

مخلدوق وخدالق يلحددان وي جصدالن ، أو أ الوحددة ملدى ل زف  (1) الحلو  واالتحاد"

تلعدد صورها بمسميات وتصورات مل وعة " عقو  عشدرة " ع دد الجالسدجة مدن 

لوديسدات " جاريت" ع دد فبالدة اليهدود ، "سد"اإلغريق ومن الم لسبين لإلسالم ، 

 ل صارى ومعلقدي الهواا . اع د غ وصية 

ع دد طوائد  مدن أتبدا  الدديااات هذه العقائد السرية الباط ية ظهرت بصور  لى 

 غددالةوغ وصددية المسدديحية ، و فبالددة اليهددود،السددماوية لل اسددا معلقدددهم فكااددت 

لت وتشدكنل الخادر األلبدر علدى ، و دكن ع دد المسدلمين جالسجة وغالة الملصدوفة ال

 العقائد السماوية لما فيها من الللبيس بباط يلها .

  

المددذاها الجلسددجية اإللحاديددة اللددي يبرزهددا هددذا الكلدداب لددزء مددن العقائددد و

السرية وفيما يلي اسلط الضدوء علدى طريقدة بعثهدا واشدرها فدي العصدر الحدديث 

ل فدي العصدر مثند "ة الولدود وحدد "قد اتضح للياً مدن خدال  الدراسدة أن معلقدد ف

ل شددره لمعيددات ، وتب دداه فالسددجة  تأسسددتالحددديث تولهدداً فويدداً فددي الغددرب ، و

ومجكرون بصور  لى آخرها ما لان في القرن اللاسع عشر الميالدي ملمدثال فدي 

اللددي أتددى بهددا ) في يدداس " New Thought" ال يددو اددوت " الجكددر ال ديددد حرلددة 

فدي  Theosophy "الثيوصدوفي  "ها لمعيدة م   ام تلل1511 – 1543لويمبي 

                                                 
الجرق بين عقيدة وحدة الولود وعقيدة الحلو  فلسجي ، والمؤدى ملقارب ، فعقيدة الوحدة تثبت مولوداً واحداً هو لل (1)

حلو  تثبت ملهاً واحًدا ولك ه يحل في لل  يء مذا توافرت  روط  يء ولل  يء مولود هو ذاته ، بي ما عقيدة ال

 واالجت موااع .



م   ، واه دت بأاشدالها 1541 -1531ايويور  اللي أسسلها ) مدام بالفاتسدكي 

بقددوة وبموالهددة صددريحة ، وأظهددرت عددداءها للدددين  سددماويمحاربددة المعلقددد ال

مسديحيون الملددي ون بقدوة والجكر المسلقى م ه ،فوالهلهدا الك يسدة وتصددى لهدا ال

 ت دعوتها وحذر ال اس م ها . خجومما أدى ملى 

فددي بقددوة مددرة أخددرى للظهددور  تعدداد "عقيدددة وحدددة الولددود عقيدددة "ال هلكددن هددذ

يسددالن   معهددد ) م ها فدديالسددلي ات الميالديددة مددن القددرن العشددرين بعددد احلضدداا

م ، 1411مايكددل ميرفددي   و) ريلشددارد بددرايس   سدد ة بكاليجوري ددا الددذي أسسدده )

العقائددد الدي يددة المؤسسددات البحثيددة اللددي تعددارض ل هددذا المعهددد أحددد ألبددر ومثندد

البحدث فدي فدوى المرلدز تب دى ، و "الثيوصدوفي"من فبل الملب ين لجكدر السماوية 

ر هدذه القدوى مدن يدتحرتددعو ملدى اإلاسان الكام ة وتلبدع العقائدد والجلسدجات اللدي 

  .علددى الللقدديلكواهددا معلمدددة المعلقدددات الدي يددة غيددر العقالايددة بلعبيددرهم  أسددر

والعقائد الباط يدة    Spirtitualityفي اشر الجكر الروحااي ) تخصم المرلزو

  بين العامة والخاصدة بادرق مل وعدة ومعاصدرة  Religionلبديل عن الدين ) 

 ولماهيرية وتابيقية مبا رة .

وفد تب ى المعهد وأال  فوالا لثيرة ولديدة ل شر هذا الجكدر وعقيدتده بعدد  

راسددات لللق يددات والممارسددات والجرضدديات فددي القدددرات ملددراء الكثيددر مددن الد

 الكام ة اللي لاات تالحظ خال  فلرة األربعين س ة الماضية .

 

 New Ageالعصددر ال ديددد وتكواددت فددي المعهددد طائجددة باسددم حرلددة  

Movement (1)  فددي  (2)لي شددروا فكددرهم الددذي يددرون أادده الحددق  أتباعهدداوخددرج

قددي مددن مصدددر خددارلي )هللا  ،واللابيددق أن عصددر اللل مرلددزين علددى، العددالم

فددرات  يللجدت ملدىن العصر ال ديدد أو  ألوامر خارلية )الدين  عصر فد االهى 

                                                 
(1  

طائجة يزعم أصحابها أاهم أصحاب عصر لديد  بيه بعصر ال هضة اللي تلت القرون الوساى في أوربا ، يسعون 

يولد ع د أتباعهم من معلقدات  ماب يهلمونل شر فكرة طافة فوة الحياة ومالها من تابيقات للسهيل ااقياد أتباعهم ، وال 

سابقة من األديان السماوية أو غيرها لق اعلهم أن الزمن واللابيق الدائم للدريبات طافة فوة الحياة لجيالن بلرسيخ 

 المعلقدات ال ديدة وتغيير المعلقدات القديمة لدى الملدربين.

اخلالا مللهم واحلهم ، ضل ع ه ال ميع مال من  لوصو  ملى الحق واالطمً ان مليه مالا ال ميع علىفالرغبة في ا(2)

 ل هلدي لوال أن هدااا هللا. وما ل ااهلدى ب ور اإلسالم . فالحمد هلل الذي هدااا لهذا 



غيددر المحدددودة للعقددل فيكجددل لإلاسددان  اافدداتاإلاسددان وخصددائم الابيعددة وال

ملددي عليدده مددن مصددادر ، اللمددا يُ السددعيدة ومسددلقبله لمددا يريددده هددو صدد اعة حياتدده

 خارلية .

تيددة ، أن اشددر هددذا المعلقددد بصددورة تابيقددات حيا رواد الحرلددة ى وفددد رأ 

ين ودون اللجدات مدن دون موالهدة فكريدة مدع الملددي  واسلشجائية ، يسهل االشاره

هم ملى حد لبير من حيث االالشدار العامة لما تلضم ه من معلقد ،وفد ا حت خال

ة هدذه اللق يدات مدن ما تع يده ممارسدلابيق للق ياتهم ، دون االالباه ملى السريع وال

وااخدرط ال داس فدي هدذه الممارسدات دون وعدي مد هم بأاهدا ممارسددة اعلقدادات ، 

أسلاذ علدم االللمدا  الددي ي بإحددى لامعدات واليدة  يقو لاقوس ديااات باطلة ، 

ال داس يمارسدون  من رلثي " :  Dr Dougias K Chung)ميلشغان األمريكية 

يومياً دون أن يعرفوا  (1)اإلبر الصي ية "" و" شي لوا " و" اللاي  ي  وانل" ال

"أاهم يمارسون الااوية 
(2)

 . 

فالارق الحديثة اللي اشرت بها حرلة العصر ال ديد هذه الجلسجة تبدأ بالممارسدة 

تجكيدر فدي المضدمون ودون وت لهي بال ظرية ، لضمان ا دلرا  ال داس فيهدا دون 

ابه ومدن ادم سدالم عدالمي ، فدي تقدارب وتشد –بدرأيهم  –فلكون سدببا  ،تمايز دي ي

علددى مدددى  –بددزعمهم  –وتسددامح ومخدداء  ددامل، حيددث لددم يسددبا اللمددايز الدددي ي

العصددور السددابقة مال الحددروب والكراهيددة . وال يددزا  معهددد " ميسددالن " ي مددع 

عشددرات الاددرق واللق يددات واللدددريبات والاقددوس والممارسددات اللددي لهددا الددائ  

  أو  جائية من األديان الشدرفية والوا يدات  روحية ) فوة ، همة ، حرلة ، اابعاث

ومعلقددددات الشدددامان . ويلدددولى اشدددرها وتسدددويقها رواد حرلدددة العصدددر ال ديدددد 

                                                 
، وذلك على اعلباره م رد دواء فلم تكن حقيقة ما يقصدواه ماء ب واز العالج باإلبر الصي يةأفلى عدد من العل (1)

عروفة وال معل ة ، وبعد تبين هذا األصل العقدي الذي تعلمد عليه م افذ ومسارات للاافة بمسارات الاافة الكواية م

الكواية ) كرات  اللي تضمن لإلاسان بحسا الجلسجة الااوية حياته وصحله و فإن األمر يحلاج ملى مرالعة من أهل 

األعصاب أو الغدد الليمجاوية عقد ح لمواضع الجقه والجلوى ، علما بأن العالج باإلبر الصي ية فيه ما يعلمد على علم صحي

 مما فد يجصل عما يعلمد على عقيدتهم الجاسدة وهللا أعلم .
(2                      Sourcebook of the World's Religions: An Interfaith Guide to 

Religion and Spirituality Beversluis, Joel D- 



والمؤسسددات اللددي تكواددت للسددويقها  وتروي هددا داخددل أمريكددا وخارلهددا ومددن 

ويُددَرب المددر بون علدى لثيدر مددن  أ دهرها مؤسسدة " فاي دد هدورن " ببريااايددا .

، طدرق تبددأ ات والدلحكم بادرق  دلى فدي ال مداهيريدر الق اعديتغتق يات اللدأاير و

بدداللوافق واأللجددة والمسددامحة فالم دداراة والقيددادة ، وت لهددي باالسددلعااة بدداألروا  

  . –حسا معلقدهم  –والقوى الكواية والسجلية 

المعلقددد البدداط ي الددذي زا  معهددد " ميسددالن " ياددور أبحاادده ، ويغينددر مطددار يدد الو

وحددة الولدود  معلقددأصدل ما يرى في وافع ال اس مع الحجداظ علدى بحسا يلب اه 

اليدوم  فجي فاعات المعهد . اللي ليس لها حدود القوة الكام ة في اإلاسانواإليمان ب

ومعدادة تشدكيلها  عقيددةهدذه ال  تعداد دراسدة برئاسة أحد مؤسسيه )مايكدل ميرفديو

اعلقدداد ألثددر ال دداس    للل اسددا ألثددر مددعالحلددو دم هددا مددع ) عقيدددة ت زئلهددا وو

 على الحقيقة.د مله بولو

وهكذا أسهم معهد )ميسالن  في بعث وتسويق واشدر عقيددة وحددة الولدود  

بمدد ه  لديددد ال يصددادم العقيدددة الصددحيحة ويوالههددا ، ومامددا يددداه ها ويزاحمهددا 

 Human Potential Movementحرلة القدرة البشرية الكام ة" "تحت  عار

  الدذي يعدواده م1445 – 1428هدد و) لدارلوس لاسدل يدا ي المعبريادة مؤسسدو

 ابي هذا الجكر. 

والمعهدددد اليدددوم يمثدددل لدددزءاً مدددن اشددداط لبيدددر تلب ددداه لامعدددات ومرالدددز أبحددداث 

ويعلمد هذا  يقية لألداء البشرى ،كرية للبحث عن المؤارات الميلافيزومؤسسات ف

مغجدال مدا تخبدر ع ده سمى " القدرات البشرية الكام دة " يما ال شاط على البحث ع

ال ددن أو  هوتسددخيرلمددن يشدداء ومعاالدده المالقددة األديددان السددماوية مددن فدددرة هللا 

و ألن رواده يجسدرون ال دن والمالئكدة بدالقوى المالئكة وغير ذلك من عالم الغيا

ال جسااية ، وألثدرهم ممدن يكجدرون باإللده وي كدرون الرسداالت ، ولديس مسدلغرباً 

مفحامده فدي محداوالت تجسدير الغيدا يم  دأن العقدل ومن أهل الكجر والضال  تعظد

المليافيزيقيددا   الددذي ال م ددا  لدده فيدده ، ولكددن الغريددا أن يلبددع  –الماورائيددات )

الضالين فًام من أصحاب الخبدر الحدق مدن السدماء و فيسديرون وراءهدم ويقبلدون 

تجسيراتهم بل ويلدربون على تدريباتهم  وصدق الذي ال ي ادق عدن الهدوى عليده 

لللدبعن سد ن مدن لدان فدبلكم حدذو القدذة بالقدذة حلدى مذا  )صالة والسالم مذ فا  : ال



لن تقدوم السداعة حلدى تأخدذ أملدى مأخدذ  )وفا  : (1)  دخلوا لحر ضا لدخللموه 

 (2)  فبلها  براً بشبر وذراعاً بذرا  من لان 

 ن علدى تابيقدات هدذه المدذاهاالمددربين المسلميمن  اً لألس  ارى لثيرو 

مدن ذلدك  فكواواوحقائق العقيدة الصحيحة  اتهافلسجبين مضامين  ون الللجيقحاولي

 ،ي ذلدك الجكدر وال هد ،ال هدي اإلسدالم الصدافي   مسخاً فلسجياُ أو فلسجة مؤسدلمة 

بدون ، فهدم يقرن فلشدلبه علدى ال داس بزي الحدق  يان و لكواها تلزبل أبشع م ه وأخار

فدددي تلدددك " الكلدددي"وبدددين دين، سدددبحااه وتعدددالى الدددذي عرفدددوه مدددن الدددبدددين "هللا" 

ال يثبلون الحقيقة لما يخبدر بهدا هللا عدن ولكن مله  ولود يثبلونومن ام   الوا يات

وفدد أفضدى ، تأخدذهم بعيدداً عدن الحدقي اللوفيدق محاوالتهم هدذه فد لذا فإن اجسه  

ماكدار ادم القدو  بوحددة الولدود ملدى بجًام مدن فالسدجة المسدلمين هذا الص يع فديماً 

. الحقيقيددة اللددي سددبيل معرفهددا ال قددلآلخددر وال بددوات ولميددع عددوالم الغيددا اليددوم ا

 هَددَذا َوأَن   : ن يخددال  وصددية هللا سددبحااه وتعددالىوهددي الي ددة طبيعيددة لكددل مدد

ي َراط  لَق يًما ص  بُلَ  تَل ب ُعوا َواَل  فَات ب ُعوهُ  ُمس  قَ  السُّ داُلم   َذل ُكدم   َسب يل ه   َعن   ب ُكم   فَلَجَر   ه  ب د َوص 

المخالجدة ت در ملدى  ":  بدن تيميدةا ديخ اإلسدالم فا  ،  [183م : ااألاع] تَل قُونَ  لََعل ُكم  

مَ  ويكون لصاحبها اصديا مدن فولده تعدالى :  ،البدعة أوالً وملى الكجر اااياً   َويَدو 

تُ  لَي لَ  ددي يَددا يَقُددو ُ  يََدي دده   َعلَددى الظ ددال مُ  يََعددضُّ  ُسددو    َمددعَ  ات َخددذ  الجرفددان : ]  ب ياًل َسدد الر 

26]"(3). 

اتها هي لذور هذه قيدة وحدة الولود وتوابعها وتلواة القو  أن عالصوخ 

الدديااات الشدرفية اله ديدة  وتلك العقيدة هي أصل لابيقات والجلسجات المعاصرةال

والجارسدية عمومداً ، لمدا غريقيدة المدذاها الجلسدجية القديمدة اإل، وأصل والصي ية 

يدة للجكدر الولدودي ومدذها ايلشدة والمدذها ال جعدي ، وسدديأتي لمأاهدا ممارسدة ع

تجصدديل ألثددر ع ددد الحددديث عددن العالفددة بددين هددذه المددذاها بلابيقاتهددا المعاصددرة 

 واألديان والمذاها األخرى .

 
                                                 

  .6324االعلصام بالكلاب والس ة برفم ) أخرله البخاري في صحيحه للاب(1)
  .6314للاب االعلصام بالكلاب والس ة برفم ) أخرله البخاري في صحيحه(2)
   . 182افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم ) ا : (3)



بحث الثالثمال 

 في بيان أهم األفكار والمعلقدات

 

اابعدة مدن  تعلمد هذه الجلسجات بلابيقاتها المل وعدة فلسدجة خاصدة للولدود 

ر مشددوه للولددود والخددالق ، و لددوده وماهيلدده ، ومبدئدده وو، لكددون والحيدداة اتصددون

مذ روادها ممن ي كرون ال بوات ويعلمدون على عقو  فاصرة ومعارا وم لهاه، 

فدد سدبق بشرية خاطًة من مصادر غير مواوفة من للا حكمهدم وأسداطيرهم ، و

ل اجصد فيمدا يلديو، دة الولدود " حتلواات لـ " عقيدة و بيان لذور معلقدهم وأاه 

 :  معلقداتالأهم 

وكل ما في الكون إنما هو  (1)"ي" الكل وأن كل ما في الوجود هاالعتقاد ب -

 تجل له : 

ويخللدد  اسددم "الكلددي" مددن بلددد ملددى بلددد ، ومددن لغددة ملددى لغددة ، ومددن تابيددق ملددى 

ادداو  )العقددل الكلددي  ع ددد فالسددجة اإلغريددق ،وهددو )المددا لددان يسددمى فهو ،تابيددق

Tao     وهدو ) ال دور األعلدى   في فلسجات الصين، وع د اله دوس هدو )براهمدا

 .ع د المااوية

 -أو الجديض أو الل لدي أو االاقسدام لدل الكائ دات قاإل دراب وت بثق عن هدذا الكلدي

أسدماء ذه الاافدة ، ولهلسلمد م ه روحاً أو فوى أو طافة لواية ف -بحسا اعلقادهم

، ممارسي الل جس العميدق اله دوس وع د   Prana  برااا) فاسمهامخللجة لذلك و 

  تشدي)و الريكدي،تابيقدات فدي  ki )لي تسمى و ،  الكا ع د الجراع ة تسمى ) و

Qi -chi ماادا)وهدي غيرهدا ،  شدي لواد في تابيقات الل  Mana   ع دد معلقددي

 .(2)الهواا 

م ده ال اهايدة ، وبدايدة ولده واحد ال مرئي وال  كل لده ، ولديس هو " ليكال" وهذا

المولدودات م هدا بعدد ظهدرت  ،ا ائيات مل افصة ومل اغمدة كل في  اابثق الكون

                                                 
ظاهري بين بعض  للشابه God"براهما "بـ "هللا" أو السماوية " الكلي" أو "الااو"و يلرلم بعض أصحاب األديان (1)

ما يص  به أهل هذه األديان "الكلي " وبين طرا من المعلقد في اإلله الحق . وهو خاأ لبير يضلل العوام وفد ال ي لبه 

 له لثير من الباحثين.
   .15  ، وت اسخ األروا  أصوله وآااره " لمحمد الخايا )ا: 081جلسجة في اله د لعلي زيعور )ا: الااظر (2)



وتلددرلم " الددين واليدداا  " بحسددا الجلسددجة الصددي ية الث ائيددات  تسددمىو ،وت وعددت

 والخير والشر  أثى أو السالا والمولا بالذلر واألا

المدادي المل سدد ، واقيضده تكوااً : ا ائيدة الولدود فدي العدالم  هذه الث ائيات وأو  

غير المل سد " الاافة الكوايدة " أو " األايدر "
(1 

 بخصدائم الكلدي الدذي يحدلجظ 

 اهاية   . له ) ال مرئي وال  كل له وليس  األصلية

لددا و ولددذلك اوأعظددم الث ائيددات " المل سدددة " : الشددمس والقمددر ومددن بعدددها الكو

لل أمور المل سدات  واو   تأاير فوي في خصائم –حسا هذا المعلقد  –لان 

 األداى وم ها اإلاسان . 

" الياا   ى ظاهرههذه الث ائية ماردة في لل  يء و فمثال للد اإلاسان يغلا علو

" وداخله يغلا عليه " الين " وهكذا لل أعضائه الداخلية خارلهدا يغلدا عليده " 

يهددا ممددا سددائر المولددودات يغلددا علاليدداا  " وداخلهددا " يددن " ولددذلك األغذيددة و

 " أو " الياا  " ."الين

اً من المعلقد الذي تعلمد عليه هذه   وتبرز فلسجة " الين والياا  " لااباً مهمن

اللابيقات المعاصدرة وأصدولها الجلسدجية ، فهدي ترمدز ملدى الددور الدذي يعلقدواده 

للقددوى الث ائيددة المخللجددة فددي الكددون فددـ" الددين " يمثددل القمددر واألاواددة والسددكون 

ة ،واإلي ابيدة ، و" اليداا  " يمثدل الشدمس والدذلورة والحرلدة والحددرارة والبدرود

والسلبية . والبد من اللوازن المثدالي بدين هداتين القدوتين واللكامدل بدين ال قيضدين 

لحيداة سدوية سدعيدة 
(2 

اليداا  " فدي الكدون ليسدت ويعلقددون أن فدوى " الدين " و" 

صددبح " يدداا  " فددي زمددن آخددر ، فمددا يكددون " يددن " فددد ياابلددة بددل دائمددة اللحددو  

وبظددروا أخدددرى حسددا حرلدددة القمددر والشدددمس والكوالددا   وحسدددا فدددوااين 

                                                 
(1 

" مصالحات علمية تسلخدم للوهم بأن األمر اظريات علمية ، فلسدلخدم للجسديرات الاافة " ومثله " األاير مصالح " 

علمية ممن اعل قوا هذه الجلسجات من الماديين في الغرب وأرادوا مضجاء ال ااا العلمي على هذه المجداهيم الدي يدة الجلسدجية 

 الاافة اللي يعرفها المخلصون في الجيزياء والاافة  . فهي في حقيقلها مخللجة لل االخلالا عن األاير و
(2 

يحاو  المجلواون بلابيقات هذه الجلسجات من المسلمين اللوفيق بين فلسجة هذه القوى الث ائيدة الم بثقدة عدن الكلدي الواحدد  

ن  واإلسالم فزعموا أاها الزولية المقصودة في فوله تعالى :  ء   ُلل   َوم  لَ  َخلَق  َا َ ي  [ مدع أن الجدرق 04]الذاريات:   ي ن  َزو 

؟ ولمداذا تلحدو  الزوليدة بين المجهومين هو الجرق بدين اللوحيدد والشدر  . ادم أيدن الزوليدة فدي ظداهر ال لدد وباط ده مدثالً 

خصائم األفال  والع اصر الخمسة في قلا الين ياا  والياا  ين   من حقيقة ما يجعلواه يددخل فدي فدو  هللا تعدالى: بحسا 

  َلَُرونَ ي أمدر يحلداج  –بلعبير أفضل  –مال أن يلوبوا، ومن سموه أسلمة فـ " األسلمة " أو اللأصيل   فَل ياًل  اََم ًا هللا    ب ميَات   ش 

 ملى فهم وا  دفيق ألصو  العلم المراد تأصيله ، وفهم وا  بالعلوم الشرعية وفواعد اللجسير واللغة وغير ذلك لثير .



الع اصر الخمسة : الخشا وال ار واألرض والمعدن والماء . ولل مدا يحددث فدي 

" أو بالع اصدر باللوازن بين "الين" و "الياا  يربط -بحسا تلك الجلسجة –الكون 

صر يخلق ع صراً ويدمر آخدر كاملة لل ع تعمل على  كل حلقة ملالخمسة اللي 

 .في الابيعة فيما بي ها بشكل تلقائي إلي اد توازن دائم 

" للموازاددة بددين فددوتي "الددين –لددل مددا فددي الكددون و –وي ددا أن يسددعى اإلاسددان  

" ويددلم ذلددك بالع ايددة  دداغم الكامددل فددي الكددون مددع " الكلدديليلحقددق اللاليدداا  " و و"

سددليك مسداراتها ، والحددرا علددى لل سدم ، واالهلمددام بباسدلمداد الاافددة الكوايددة ل

تدددفيقها فددي ال سددم مددن خددال  الع ايددة بحميددات غذائيددة خاصددة تعلمددد الخصددائم 

روبيوتيددك ، وممارسددة الرياضددات الخاصددة مالالميلافيزيقيددة لألطعمددة لحميددة ال

، العاللات لاإلبر الصي ية والريكيلاللشي لوا  واللاي  ي  وان واليولا ، أو 

" ورموزهددا مددن الددروائح واأللددوان اسددلعما  أسددرار و دديجرات " الشددكراتبأو 

 واألح ار واأل كا  اله دسية واللراايم " الماالرا " .

وتحوالتهددا الكهددان الددين واليدداا  " فددوي ميلافيزيقيددة يعددرا أسددرارها فددـ " 

والمخلصددون فددي هددذه الجلسددجة وتابيقاتهددا وتلوااتهددا لالمالروبيوتيددك والريكددي 

ن اخلصاا علماء الاا أو الاافة والقوة الجيزيائية وليست م
(1 

 

                                                 
(1 

العددالم اليددوم لمصددالح " الاافددة الكوايددة " اللددي يجهمهددا السددامع علددى مددا هددو معددروا مددن الاافددة  روج البدداط يون فددي 

الجيزيائيددة ، وهددم يريدددون مع ددى آخددر و فلدديس المقصددود م هددا الاافددة الحراريددة ، وال الكهربائيددة وتحوالتهددا الجيزيائيددة 

يس لذلك ما يعبر ع ه بـ " الاافة " الحيوية اإلالاليدة " والكيمائية المخللجة سواء الكام ة م ها أو الحرلية أو المولية ، ول

أو " الاافة الروحية " اللي اجهمها من اشاط للعمل والعبادة واحلسداب األلدر وعظديم اللولدل علدى هللا واحدو ذلدك . ومامدا 

. أمدا وتده وتدأايرهلكلدي الواحدد"، ولهدا اجدس فالاافة المرادة حسا المجاهيم الجلسدجية هدي فدوة عظمدى ملولددة م بثقدة عدن "ا

فيجسدرواها بمدا يظهدر عددم تعارضده  –هدداهم هللا  –المرولون لها من أصحاب الديااات السماوية وم هم بعض المسدلمين 

فيدددنعون أاهددا طافددة عظيمددة خلقهددا هللا فددي الكددون ولعددل لهددا تددأايراً عظيمدداً علددى حيات ددا وصددحل ا ، مددع عقيدددتهم فددي اإللدده 

 يات ا ، وم ه  ا في الحياة    وت قسم " الاافة الكواية " ملى طافة مي ابية وهي المولدودة فديوروحاايات ا وعواطج ا وأخالف

، وطافددة سددلبية وهددي المولددودة فددي الكددره والخددوا والحددروب واحوهددا و لددذا ياالددا الحددا والسددالم والامأاي ددة واحوهددا

، والبدد مدن محيداء ه والخدوا مدن فلدوب العدالمينى الكرالقضاء علبالاافة السلبية   جوس والعالم من )معل قوها بلصجية ال 

للسات اللأمل الل اوزي ال ماعية ل شر طافات المحبدة فدي الكدون اللدي تمسدح أو تصدار  طافدات الكدره    لمدا البدد مدن 

 القضاء على مسبباتها من ال قد وال دا  والحروب    

بمع دى جيزيدائيون ، وليسدت الاافدة اللدي فدد تُسدلعار م دازاً ال يعلدرا بهدا العلمداء الاافة المسماة " الاافة الكواية "فهذه ال

ية واحوه ، فمصالح " الاافة  الكواية" هو لبداس علمدي علدى الباطدل ليشدلبه علدى ال داس ويلدبس الهمة أو اإليماايات العال

 عليهم ، وطريقه باط ية لبث فكر عقيدة وحدة الولود واللدريا على مبادئ دعوة وحدة األديان عملياً .



واعلقاد أهلها بها ليس بعيداً عن المعلقدات الثااوية لالم وسدية والمااويدة  

والزرادتشدددية ، مال أن العالفدددة بدددين الث ائيدددات المل افضدددة ع دددد الث دددويين تجسدددر 

 يددةوالبوذ يددةالااو فدديتجسددر  ، بي مددا (1)بالصددرا  وال ددزا  ) ملدده خيددر وملدده  ددر 

مشدابه مدن حيدث ال هايدة اعلقداد م واللكامل ، لما أاه المعاصرة بالل اغ هابيقاتتاو

فددالمؤدى فددي لافددة هددذه الللواددات والصددور ،   الجلسددجية اظريددة الجدديض )لمددا فددي 

لااددت أملددة واحدددة سددواء  ،والكجددروالجلسددجات واحددد ، وهددو الكجددر بالغيددا الحددق 

) عقيددة الحلدو  واالتحداد   ،  أمحددة الولدود   ) عقيدة و األسماء ملعلقة بالجلسجة

 .    .....) الريكي ، اللشي لوا  ، المالروبيوتيك  بالصور واللابيقات أم

بوجففود جسففم أ يففري االعتقففاد - 
 كففل كففاين حففيل هففو أحففد أجسففاد سففبعة(2) 

مددع هددذا ال سددد ويولددد  ،غيددر المل سددد  ال سددد الم بثددق مددناإلاسددان  ع دددوهددو 

 هده ، وهددو ملصددل بدده علددى الدددوام بحبددل فضددي . وأهددم وظائجددمدديال اإلاسددان م ددذ

اللددي هددي لددزء مددن فلسددجلهم الشدداملة للولددود اللواصددل مددع " الاافددة الكوايددة " 

هددي  -بحسددا تلددك الجلسددجة –والكددون والحيدداة والعالفددة بي هددا ، فالاافددة الكوايددة 

لده   و  الل لي األو  للكلي الواحد ، وبقيت على اجس صجاته ) ال مرئي وال  دكل

فكااددت أفددرب مليدده ، فهددي طافددة ذات خصددائم ملهيددة ، وبهددا فيددام الكددون وحيدداة 

ولهدذه الاافدة خاصدية االاسدياب واللددفق فلعادي لأللسدام  –بدزعمهم  –الخالئق 

ن حددظ البدايددة فددوة الحيدداة ، والصددحة ، والروحاايددة ، والحددا والسددعادة . ويكددو

                                                 
هذا ما ذلره البغدادي ع د حديثه عن أصل الباط ية في اإلسالم فقا  : من الذين وضعوا أساس الباط ية لدااوا مدن أوالد (1)

الم وس ولااوا مائلين ملى دين أسالفهم ، ولم ي سدروا علدى مظهداره خوفداً مدن سديوا المسدلمين ، فوضدع األغمدار مد هم 

قدة أسسدهم، ملى تجضيل أديان الم وس ، وتأولوا آيات القرآن وس ن ال بي على موافأسساً ، من فَب لَها م هم صار في الباطن 

عمدت أن ال دور والظلمدة صدااعان فدديمان وال دور م همدا فاعدل الخيدرات والم دافع ، والظدالم فاعدل وبيان ذلك أن الث وية ز

ربددع طبددائع وهددي الحددرارة الشددرور والمضددار ، وأن األلسددام مملزلددة مددن ال ددور والظلمددة ، ولددل واحددد مشددلمل علددى أ

والبرودة والرطوبة واليبوسدة فهدم يشدارلون الم دوس فدي اعلقدادهم بصدااعين . ااظدر: الجدرق بدين الجدرق للبغددادي )ا: 

283 .  
فكرة ال سم األايري فكرة خاطًة علميا ، مرفوضة دي ياً فلم تثبت ب قل وال بعقل صدحيح ،وفدد ادعدى المرولدون لهدذه  (2)

ا ال سدم بلصدويره بكداميرا خاصدة تسدمى " ليرليدان " واسدمها العلمدي " لداميرا تصدويرا األورا " اللدي الجلسجة مابات هدذ

تصور اللجري  الكهربائي حو  ال سم والذي يلأار برطوبة ال سم ودرلة الحرارة واللعرق وغيدر ذلدك ولديس ه دا  هالدة 

" المعروا فدديما ، وتصدوير  درارة "الكوروادا "  روحية أو لسم أايري. لما ادعوا أيضا ماباتها  بلصوير "الجيرمواات

تصدوره زاعمدين أن ال لدائ   ولهاز الكش   عن األعصاب وغيرها مسلغلين لهل عامة ال داس بهدذه األلهدزة وحقيقدة مدا

 الظاهرة هي فياسات " الاافة الكواية " في ال سد أو هالة ال سم األايري   



تماري هددا وتعاليمهددا وم ه هددا  ه الجلسددجة ويابددقاإلاسددان م هددا بحسددا مددا يجهددم هددذ

الحيداتي ، حيددث تلدددفق الاافددة الكوايددة فددي لسددمه األايددري مااحددة ميدداه طافددة فددوة 

 الحياة .

وهدددي م افدددذ االتصدددا    Chakrasالشفففكرا  " بأسفففرار " االعتقفففاد - 

ولل "  كرة" أ به ما تكدون بمكدان  .على ال سم األايري الوافعةبالاافة الكواية 

وتُشدكل هدذه الم افدذ  .ال سم الابيعدي البدداي على اي دوار ولزاللقاء فمع طافة ح

دخددو  الاافددة وحرلددة دخددو   اتالحيدداة لدددى لددل ماسددان ، فهددي ممددربددؤرة طافددة 

حسدا معلقددهم  والعاطجيدة والعقليدة والروحيدةوخروج األلسدام األخدرى البدايدة 

 .الجاسد 

م هددا : ت شدديط لاافددة الكوايددة الملدفقددة فددي ال سددم خددواا يعلقدددون أن لهددذه او 

المساحة المحياة بها ووظائ  أخرى محددة لصحة األعضاء الرئيسة في ال سم 

والحاالت ال جسية العامة الروحااية و لما لها عالفة بالقددرة علدى الدلحكم واللدأاير 

هدي و  بها ذلر أو أاثى اخاصً  اً على اآلخرين ، ويعلقدون أن لكل "  كرة " رمز

تحدا لواداً خاصداً ، وتل لدى فدي لما أاهدا ، اهلم بها لصاحبها مذافوة خاصة  م حت

او  من األح ار الكريمة ، واو  مدن الدروائح واألزهدار ، وللمدام االسدلجادة مدن 

  خاصة(1) ماالرا ترايمات )ه ا  فوة الشكرة وفلحها السلمداد الاافة من خاللها 

ت ويعلقدددون أن مراعدداة خصددائم لددل  ددكرة ومحبوباتهددا يمدد ح اإلاسددان فدددرا

 وت اغماً مع الكون ومن ام الوصو  للسعادة . ، أفضل 

ن "  مع مسدارات الاافدة اللدي تسدمى  –حسا معلقدهم  –الشكرات "وتكون

المكدون مدن بـ " ال اديدات " أو " الزواليدات " لهداز الاافدة فدي لسدم األايدري ، 

  اللي تملدد مدن  Kundalini كرات رئيسة مرتبة على طو  ف اة الكوادالي ي ) 

مة الرأس ملى اهايدة العمدود الجقدري ويخللد  أصدحاب األديدان الشدرفية فدي عددن ف

                                                 
وفائدتها  –وهي غالباً اسم طاغوت مقدس  –ح لل "  الرة " أو ع د اللأملالماالرا للمة خاصة تكرر بهدوء ع د فل  1)

أاها تعمل على لمع الاافة لما لو لاات عدسة فيصبح الشخم فادراً بقوة الاافة على اللصرا في  –لما يدنعون  –

لن مريضاً فيكون  لها يسلايعون أن يقولوا للرلل : وناأل ياء المحسوسة وغير المحسوسة بم رد ال ظر   بل الم يد

 .  في مذلرة سلة أيام في بيت السالم لمريم اور: فصل ) الماالرامريضاً ،أو لن معافى و فيكون معافى    ااظر



الشكرات اخلالفاً يسيراً ، وألثر اللابيقات الوافدة ملى بالداا تعلمدد سدبع  دكرات 

 بحسا اللراث البوذي   .

 هدادربين والملدربين على تابيقاتمأتباعهم من الوويعلقد أهل هذه الجلسجة  

ة والصدحة والسددعادة الحيدا هتلدددفق فدي ال سدم لم حدد وايدةة الكالمعاصدرة أن الاافد

" الزواليات " الم ابقة تماماً على مسارات األعصداب فدي ال سدم الروحااية عبر

البدددداي ، وعليهدددا تقدددع ال قددداط اللدددي يهلمدددون بهدددا فدددي لافدددة اللابيقدددات الصدددحية 

 والرياضية في الاا الصي ي . 

أللدوان والدروائح واللرايمدات يعدين فمعرفة خصائم لل  كرة وما تجضله مدن ا

علدى المحافظدة علدى تدوازن صدحله و دجائه  –حسا معلقددهم  –اإلاسان العادي 

العقلددي ، وحيويلدده ، مددن األمددراض المسلعصددية ، واسددلقراره ال جسددي ، واشدداطه 

هددا مددن اويددلمكن لددو راع (1)واقلدده ب جسدده ، وفدرتدده علددى اللددأاير فددي اآلخددرين 

تمكدددن فويدددة أسدددرار وخصدددائم شدددكرات لهدددذه ال، ف الوصدددو  للسدددمو وال رفاادددا

أو عدددم اللددأار  رة الشددجائية بم ددرد اللمددس،مسددلخدميها مددن أمددور خارفددة لالقددد

أل دخاا اللصدرا فدي األ دياء وا أوبالعوارض الدايوية مدن بدرودة وحدرارة ، 

ال يعرفهددا مال رلددا  الكه ددوت ومددن والحددوادث باريقددة مذهلددة   وتلددك األسددرار 

ت اللأمدل ياضات القوية ، والحمية الشديدة ، ويواظا علدى تددريبايأخذ اجسه بالر

  وبة .للي ، واللرايمات الماالل اوزي والل جس اللحو

غايددة الولددود فجيهددا هددو  وأن الوصددو  مليهددا النرفانففا"يعتقففدون بفف  " 

تحقيق السعادة في الدايا بما تم حه لصاحبها من اشوة واسلرخاء ، وهي الضدمان 

 ن الرو  ، أو الاريق لالتحاد بالعقل الكلي . لل  اة من لوال

لمرحلة اللي يحددث فيهدا خدروج عدن سديارة العقدل الدواعي ، اسم ل" ال رفااا " و

اللرليددز فدي رياضدله الروحيدة اللدي تؤهلدده فدي الشدخم باالاهمدا   مليهدا ويصدل

بدالكلي ،  هدامرحلة يلحد فيملى    ويمكن بالمثابرة الوصو  أعلى روحية لمرحلة 

                                                 
في ألثر لذلك يدرب المجلواون من المسلمين بهذه الجلسجات على فلح الشكرات وتدليك مواضعها للدفيق الاافة   1)

هذا أن قوة في اللأاير على اآلخرين ، والاقة في ال جس وملى عم أن الملقي يحلاج زمثال يدورات اإللقاء فجي  دوراتهم 

  .والمسؤولة عن ال وااا ال جسية لإلاسان الشالرة اللي تقع تحت م قاة السرةبالع اية ببصورة سريعة يمكن تحصيله 



لهم الحكمة ، " ويُ لهة ، مذ تلدفق فيه طافة " الكليلص  بصجات ال تكون مال لآليف

  بأ بأمور المسلقبل ، ويالع على أمور من الماضي .وفد يُ 

قددق للشددخم السددمو والحكمددة يح –حسددا معلقدددهم  –ال رفااددا "لددـ " فالوصددو  

ر يلكلم بأمور ، وفد يغشى عليه ، وفد والروحااية ال شوة من ، ويعي  حالة والل ون

   .أحداث ماضية فبل حياته أو فبل عمر وعيه ومدرالهمسلقبلية أو 

ذي هددي غايددة مددا يريددده البددوفددي أصددل الددديااات الشددرفية ال رفااددا " و" 

فددي تابيقددات هددذه المددذاها الجلسددجية  وهددي  . عبادتددهواله دوسددي مددن تأمالتدده )

" . رحلدة " السدمو" المالروبيوتيدك " م فدي دوراتوتسمى  غاية لذلك الروحية 

أو  الغشدية  ويسميها ممارسو الل ويم اإليحائي والبرم ة اللغويدة العصدبية مرحلدة

 الدددذي يعلقددددون اتصدددالهوفيهدددا يدددلم اللعامدددل مدددع الالواعدددي  Tranceال شدددوة " "

اللشي لوا  " وتابيقات الاافة مل ، وع د ممارسي "اللاي  ي " و"بالوعي الكا

" أو مرحلة " الج اءذاتها وهي ،  Emptiness" البشرية تسمى مرحلة " الخالء 

اللددي ابددت علددى لثيددر مدد هم فيهددا  دداحات أوصددلت  " السددكر " ع ددد الملصددوفة 

العصدبية اللغويدة مددرب البرم دة  ويؤلددبعضهم للكجدر والقدو  بوحددة الولدود . 

" "الج دداءشددوة هددي مرحلددة " ال رفااددا " البوذيددة ووالاافددة المسددلم أن مرحلددة ال 

يرى فااحلة الصدين مدن ممارسدي لعبدة  "غاية م شودة   فيقو  :  اهاوأالصوفي 

الشددخم مذا دخدل فددي حالدة مددا يسدمواه الخددالء فإاده يسددلايع أن  ناللشدي لواد  أ

يحددل أي مشددكلة اجسددية أو لسددمااية أو روحاايددة . هددذه المرحلددة هددي ال شددوة فددي 

" وهي اللي ل رفاااا، وع د البوذيين "لج اء"ا، وع د الصوفية في اإلسالم " مالل وي

من في فيامه بالليل أو في ملعة سد وده أو فدي تكدرار الدذلر . فدي يسلشعرها المؤ

هذه الحالة يكون ارتبط العقل بالرو  وال سد بااس امية ، وتكون مرحلة اللشافي 

(1) "والبرم ة واللغيير في فملها
 

. 

                                                 
عر بأار عبادته في اشاط لسمه  . والحق أن المؤمن يش28دليل المسلخدم لجن الل ويم للدللور صال  را د )ا   1)

وحيويله مال أاه ال يغيا عن وعيه ، وال يقصد بعبادته ذلك، ومن اعلراه  يء من هذا  فليس حاله هو الحا  األلمل، مذ 

 ولبار صحابله رضوان هللا عليهم ، وماما هو حا  لثير من أهل اللصوا الذين تأارت عباداتهم ليس حا  رسو  هللا 

اله دوسية وفلسجاتها، وفد ابت عن لثير م هم أحوا  غياب  عن الوعي سكراً أو ف اًء ولهم فيها  وخلواتهم باقوس

  احات لالقو  بالحلو  واالتحاد وغيرها . هللا ألبر ماها الس ن .



عدن  وضداللهمفبحسا معلقد الشرفيين الجاسد وتصدورهم القاصدر للحيداة  

لخددالا واالاعلدداق مددن اطريددق هددي " يددرون "ال رفاادداالمدد ه  المرضددي ع ددد هللا 

 .لوالن الرو  مما يعلقدواه منلل  اة  الوصو الدايا وآالمها ، و

الجلسددجات يقجددون فددي بيددان أهميددة  والمسددلمون الددذين ااخرطددوا فددي تابيقددات هددذه 

اهدا طريدق أمدون يزعسعادة والحا وفد لة واالصح ى"ال رفااا " ع د حدود دعاو

  والروحااية والخشو  في العبادة  ةللامأاي 

لوصو  تعلمد علدى طرق ل –ة الشرفية حسا تابيقات الجلسج –لل رفااا و  

االهداج مد ه   تقوم علىالياا  " في حياته ، فوى " الين " و"بين موازاة اإلاسان 

لي ، اللحدوممارسدة لللد جس و، لأمدل الل داوزي اليوميدة يلضدمن للسدات لللحياة ل

باتبدددددا  أاظمدددددة حميدددددة غذائيدددددة صدددددارمة  أو ،خاصدددددة االرا "وتدددددراايم " ومددددد

، أو عن طريق االسلجادة مدن خصدائم وطبدائع األ دياء بحسدا لالمالروبيوتيك

الجلكية وأسرار األ كا  اله دسية و جرات الشكرات وغيرها  من القوى  ما يُعلقد 

األلدددم وربمدددا الدددلمكن مدددن  دداوز توالقدددوة والحيويدددة وللحقيددق الصدددحة والسدددعادة 

   صو  للخلود مسلقبالً وال

أديدان الشددرق والوا يدات والجلسددجات باللابيقددات  لضدح صددلة هدذهوهكدذا ت 

وافقلهدددا ملي شدددرواها " ال يدددوايي  " رواد حرلدددة العصدددر ال ديدددد وأن .الملحددددة 

لمعلقدهم " وحددة الولدود " بدين أصدحاب األديدان السدماوية عدن طريدق ميهدامهم 

تقارباً بين سدكان  تولدرد معارا بشرية حيادية وتابيقات حياتية عامة بأاها م 

األرض ولافة المخلوفات عليه للحقيق أخوة لولبيدة   والحدق أاهدا طقدوس دي يدة 

ملدوارث فدي للدا الشدرق الدي يدة المقدسدة وا دي ومعلقدات  رلية وتراث دي دي 

 ولدى له لهم وفي معابدهم .

 

 
 



 المبحث الرابع 

 يان بعض صورها وتابيقاتها المعاصرةفي ب

 

لم علددى أاهددا م ددرد تدددريبات سددعددرض هددذه الجلسددجات فددي الم لمددع المتُ  

ة والرياضة والسعادة    وأاها م ه  عصري عملدي لللغييدر حوتابيقات للص

 لحقيددق اللواصددل واللجاعددل بددين ال دداس ،لوتجعيددل الاافددة الكام ددة ، وطريددق 

، ية فكرية عقائديدةجها فلساوال تعرض لمذ  واشر السالم واللسامح واللقبنل 

للملددربين علدى أيدديهم ، أو علدى أيددي أسداتذتهم  ويؤلد المددربون المسدلمون

أن  –الددذين يسلضدديجواهم لللدددريا أحياادداً  –هم الغددربيين والشددرفيين يبومدددر

غيرهدا ممدا هدو معدروا فدي والبدرام  عدن ه الرياضدات والحميدات يزة هدذم

تهددا لوحددة العقدل والدذهن تكاملية ة واالسلشجاء أاها الرياضة والحمي م ا 

مدن اها تم ح موتمد اإلاسان بسعادة غامرة وأار سريع ، لما  ال جس والرو   

لصددد اعة ال  دددا  ، ولدددذب األفددددار اللدددي يريددددها ،  فددددرات خارفدددة ي يددددها

 -اللدرياعلى مداومة المع -فد تلعداه ، وبعضها يعايه فوة  جائية ألمراضه 

لهددم اآلخددرين بم ددرد مالمسددلهملددى 
(1 

لمددا أن اللدددرب عليهددا يحقددق فددرا  . 

الً للولدده العدالم الملحضدر للده احددو اللددريا واحدو الاددا بعمدل رابدح مسدلق

 البديل .

هددذه البددرام  علددى فددي عددرض  ى المدددربون المسددلمون وأسدداتذتهمويلب دد 

  ه  حيدداةمددشددرق الددذين مزلددوا بي هددا للدو  ا مسددلمي عددواممدد ه   المسددلمين

 اشددؤوا عليدده وبددين اإلسددالم الددذي اعل قددوه
(2 

فياوعددون فلسددجة " الاافددة    

                                                 
(1 

 المللبع ألصو  هذه اللابيقات الرياضية والصحية ي دها معلمدة على دراسة خوارق العادات مدن الكرامدات وغيرهدا، 

أن المهدارة اللدي يلق هدا أي  دخم يمكدن أن يحاليهدا  –وهدم م كدرون لعدالم الغيدا بمدا فيده ال بدوات  –وفق مسلمة ع دهم 

مع ددزات اإلبددراء ع ددد عيسددى عليدده السددالم  –لمددا يزعمددون  –آخددرون ، فعلددى سددبيل المثددا  : درس أهددل هددذه الجلسددجات 

  لمسة عاللية  ابات "الريكي" اللي ت عل الخبير فيها ذوظاهرة اإلبراء المزعومة ع د بوذا وخرلوا بعدها بلدري
(2 

حيددث رأى هددؤالء فددي وافددع بالدهددم تابيقددات يابقهددا البوذيددون واله دددوس والادداويون وغيددرهم علددى السددواء ،وفددد  

يشددارلهم بعددض مددن اليهددود وال صددارى وهددم أهددل للدداب و فظ ددوا ل هلهددم بحقددائق الدددين اإلسددالمي أاهددم يمكددن أن يكواددوا 

يدداً فددي حيدداتهم اليوميددة ورياضددلهم لين فيؤم ددوا بدداهلل ومددا لدداء عددن هللا اظريدداً ، ويابقددوا مجدداهيم فلسددجة الاافددة عممسددلم

فهدل يُعدذر مدن تربدى علدى اللوحيدد ، واشدأ  ،وصحلهم  مذا ُعذر أولًك ل هلهم بالدين واشدأتهم فدي محاضدن هدذه الجلسدجات

 ؟ على عقيدة الوالء والبراء



مدددع المعلقدددد اإلسدددالمي الحدددق الدددذي يؤلدددد  –ظاهريددداً  –الكوايدددة " لللوافدددق 

بوضو  أن الخالق سبحااه لم يلد ولم يولد ولم يكدن لده لجدواً أحدد ، فدال فديض 

وحدددة بددين الخددالق  وال اابثدداق وال ااقسددام وال تشددكنل وال حلددو  وال اتحدداد وال

من هللا فددد لعددل فددي الكددون طافددة لوايددة  –هددداهم هللا  –والمخلددوق ، فيقولددون 

العقدل الكلدي ، ال دور األعلدى ، "عليا هي ما يسمى علدى اخدلالا الثقافدات بدـ 

بداللعبير " البرلدة " وبعضهم فسرها بـ، "الكي ، اللشي ، الكا ، البرااا ، مااا 

   .الاجاألمور بسالسة ، وتضاع  القوة واإلتسينر طافة فهي اإلسالمي   

 تعددالى : قولدهاسدلدالالً ب –تعدالى هللا  –وبعضدهم  داح فقدا  : هللا هدو الاافدة 

   ُ ض   الس َماَوات   اُورُ  هللا  َر  اإلاسان بحالة دائمة ملى أن و [38ال دور : ]  َواأل 

وه حددق درسددبحااه مددا فدد –الاافددة الحيويددة الم بثقددة ع دده وهددي فوتدده وفدرتدده 

الدددة ملدددى تددددفيقها فدددي بداددده للوصدددو  ملدددى السدددكي ة والامأاي دددة حوب –فددددره

والسدددالمة مدددن األمدددراض البدايدددة المسلعصدددية ، الوفايدددة مدددن االضدددارابات 

  ال جسية واالللًاب 

لدددلعلم هدددذا العلدددم  ونأحدددوج مدددا يكواددد هكدددذا يق عدددون عدددوام المسدددلمين أاهدددم و

الامأاي ددة والخشددو  فددي  ونققددو فيح ممبلغدداهملددى  موتابيقاتدده اللددي توصددله

من الجوائد الصحية اللدي تعدين  ي  واه، ب ااا ما الحياة، والرضا في  العبادة

 بسدباالحضارة المادية  األمراض ال جسية والبداية اللي صاحبتعلى ت اوز 

أادوا  بسدبا و، واألدويدة االعلماد على المص عات والكيماويات في األغذيدة 

و األسدلحة المددمرة والصد اعة وغيرهداه الحدروب وًدي الدذي خلجلديالللوث الب

 ددعور بالحالددة لحلددو  أليدددة المجعددو  و فلددقممددا ي عددل الملدددربين فددي حالددة 

ليسدت مولدودة  –لمدا يدزعم المددربون  –وهذه  ،خالية من األضرار ال اابية

اللدريبات الشرفية العريقة اللي عرفت أسدرار الكدون والحيداة مدن مال في هذه 

 الاافة الكواية "   خال  فلسجة "

وألثر الصور واللابيقدات المعاصدرة لهدذه الجلسدجات الدي يدة اليدوم وفددت  

وال ع دا فقدد  –شرفية لما سبق بيااه الرغم أصولها  –ملي ا من بالد الغرب 

اعل قها لثير من الغربيين الذين ولدوا فيها روحاايات هم ملعاشون لها بعدد 

 لقدرون ، ولدم يكدن فدي أديدااهم المحرفدة مداااغماسهم في الجكر المادي البحت 



، عددالوة علددى مهدداراتهم الخاصددة فددي لوعددة أرواحهددم  يددروي غلددلهم ويشددبع

اللسويق وفوتهم اإلعالاية ، باإلضافة ملى مكاالهم العلميدة واالفلصدادية اللدي 

المغلدوب علدى ون أمدراً طبيعيداً بدال ظر ألادر الغالدا رق  لمدا يصددلت عل الل

 م االللما  المعروفة .لما في اظريات عل

االشار واسع في بالد المسلمين وفي  للابيقات الجلسجة الشرفيةوفد أصبح  

م ددرد  –لغيددر الملبصددر  –وسددط عامددة ال دداس وخاصددلهم ، مذ الظدداهر م هددا 

اتخدذت فدد و .تدريبات وممارسات حياتية عامدة ال صدلة لهدا بدالجكر والعقيددة 

 ين رئيسين : في االشارها طريق

 األول : الطريق 

طريق اللوعية العامدة للم لمدع بمشدكالت العصدر ، وادعداء تقدديم طدرق  

سريعة وأليدة بعقد الدورات اللثقيجيدة واللدريبيدة عبدر مرالدز اللددريا  و حل

المل وعة وال معيات الملخصصة أو الملعاواة و لخاوة اللماعية في طريق 

لبدايددة وال جسددية الصددحة والسددعادة واللغييددر والوفايددة مددن أمددراض العصددر ا

 وخاوة للجعيل القدرات واللشاا الاافات .

 الطريق الثاني :

خاصددة أو عبددر م معددات الاددا طريددق العددالج واالسلشددجاء فددي عيددادات  

، وتضدخيم خادر اآلادار ال اابيدة ويعلمد اللخوي  من الادا اللقليدديالبديل، 

لألدويدددة ، واللرليدددز علدددى أخاددداء اللشدددخيم وغيرهدددا ، وادعددداء عدددالج 

العدددالج الابدددي  ، واللدددي لدددم يشدددلهر ا دددا اسألمدددراض الم لشدددرة بدددين ال دددا

ولده آادار لاابيدة ، أو ماليدة  ى، أو أن عاللها الابي طويل المدالمعروا لها

و ، والسدم ة ، والسدرطان ، مرهقة للمريض ، م ها علدى سدبيل المثدا  : الربد

سددية أمددراض الرومدداتيزم ، ولثيددر مددن المشددكالت واألمددراض ال جو، والسددكر

، جشل ، والشعور بالقلق واحو ذلدكلالشعور بالخوا ، والشعور باإلحباط وال

، ولكدن اإلفبدا  علديهم المثبلدة حلدى اآلن تكدذب ادعداءاتهموالدراسات العلمية 

، واعلمادهم على تأاير الل ويم اإليحدائي يد السلعمالهم ف ون مف ا  مخللجةملزا

 من األسباب . في معظم تابيقاتهم وغير ذلك مما سبق بيااه



اإلسدالم لما تعرض في بالد  : (1)وفيما يأتي بيان مولز لبعض هذه الدورات 

 :  اللدريبية من خال  وافع الدورات والمذلرات

 دورا  " الماكروبيوتيك "  .1

ا بجلسددجة المالروبيوتيددك المسددلقا مددن فلسددجة ة وهددي دورات تثقيجيددة تدريبيددة تعددرن

ة وبوذيدة زن ، اللدي تعلقدد بكلدي واحدد فاضدت الديااة الااوية والجلسدجة اإلغريقيد

ع ه المولودات بشكل ا ائي مل افض مل اغم " الدين واليداا  " وعلدى أسداس فهدم 

ي سائر هذه الجلسجة ، وفهم ليجية تكون الكائ ات ، واطراد فوى " الين والياا  " ف

كدون لل داغم ليعدود " الكدل " واحدداً فيل داغم الالمولودات ،وأهمية الوصو  ملدى ا

في وحددة واحددة و ال فدرق بدين خدالق ومخلدوق وال بدين ماسدان وحيدوان أو ابدات 

م يحجدده السددالم والحددا ، الولمدداد ،وال بددين لدد س ولدد س وديددن وديددن ، فددي عدد

 ويحكمه فكر واحد يعلمد فلسجة " ت اغم الين والياا  " من ألل وحدة عالمية   

بصدورة تراعدي عقيددة وتقدم فلسدجة " المالروبيوتيدك " فدي بدالد المسدلمين 

أهلها و ألن م ه ها مد ه  الباط يدة الدذي يحدذر مصدادمة المعلقدد السدماوي الحدق 

ذائيددة فقددط ، مددع ت بيدده الملدددربين علددى فلرلددز هددذه الدددورات علددى اللوعيددة الغ

ضرورة االهلمام بالل اغم مع اظام الكون عن طريق فهم فلسجة ال قيضدين " الدين 

ألسدلمة  –مشوهة  –، مع محاولة اغذائية المعلمدة عليهم الحمية الوالياا  " واللزا

ون بلدددي  أع ددداق األدلدددة وتوليددده دالللهدددا ، فيدددزعم المددددرب ةالملحدددد ةالجلسدددج هدددذه

ردة الين والياا  " هو المقصود من الزولية الماالمسلمون أن مجهوم ال قيضين "

ن    :فوله تعالىفي مخلوفات هللا ، والمع ية في  ء   ُلل   َوم  َلدي ن   َخلَق  َا َ ي   لََعل ُكدم   َزو 

؟  فكدددل األ ددياء مكوادددة مددن ذلدددر وأاثددى ، مولدددا  [04 الددذاريات :] تَددَذل ُرونَ 

، وتغيدر فدوى " الدين (2)وسالا ، وأبيض وأسود ، وحار وبارد ، ورطدا ويدابس

والياا  " بحسدا فدوى الع اصدر الخمسدة : المداء والمعددن ، وال دار ، والخشدا ، 

يصدبح الدذلر أاثدى واألاثدى و لكوالا وروحااياتهداا تأايرات اواألرض ، وبحس

                                                 
من خال  وافع دوراتهم اللي تعقد للمسلمين ، واللمري ات مأخوذة حرفياً من مذلرات الدورات  هذا الوص  والبيان(1)

 .ومن وافع الدوراتاللي تسلم للملدربين 
 . يلبس لباس الحق فيشلبه على ال اس، اللي هي باطل   وهكذا سائر الشبه ولأاه حق الحظ أن الكالم يبدو ي (2)



فا  ابن تيمية ملع بداً مدن مثدل   (1)، ويلحو  المولا سالباً والسالا مولباً اً ذلر

: أن هددؤالء الملكلمددين المدددعين لحقددائق اددم من مددن ع يددا األمددر "هددذا الصدد يع : 

لل مد هم بمدا يقدع لده مدن األمور العلمية والدي ية المخالجين للس ة وال ماعة يحل  

لده علدى لمدا  ازن مفيه  حديث موضو  ، أو م مل ال يجهم مع اه ، وللما ولد أاراً 

 .(2) "رأيه 

لمالروبيوتيدددك هدددو ال ظدددام الغدددذائي مدددن تابيقدددات افددداللابيق األلثدددر االشددداراً 

فددي هددذه الجلسددجة  الددذي ي ددذب ال دداس للدددخو عددم ويشددكل الاُ  ،يالمددالروبيوتيك

أوصددى فديمددة صددورة مكددررة للدددعوة اللددي لااددت تلب اهددا فرفددة  أادده، ولوتب يهددا

من صددار لددك األمددر فل ددرد لهددذه  "لمهدددي اب دده الهددادي بحربهددا فقددا  :الخليجددة ا

العصابة فإاها فرفة تدعو ال اس ملى ظاهر حسدن لالل داب الجدواح  والزهدد فدي 

وفلدل  الدايا والعمل لآلخدرة ، ادم تخرلهدا ملدى تحدريم اللحدم ومدس المداء الاهدور

: أحدددهما ال ددور م تخرلهددا مددن هددذه ملددى عبددادة اا ددينالهددوام تحرلدداً وتحوبدداً ، ادد

"واآلخر الظلمة 
(3)

 . 

، عليهددا الحبددوبمليدده فددي المالروبيوتيددك حميددة غذائيددة يغلددا  ىدعفددأو  مددا يُدد

لبحريددة حسددا خصددائم والخضددراوات الورفيددة ولددذور ال باتددات والاحالددا ا

ت  دا األغذيدة الحيواايدة وم ل اتهدا يددعون ملدى لألطعمة ، ادم سرية يقية ميلافيز

ادم  ،(4)يدزو "مالسل والجوالده ، واللدزام مدا يسدمى "من األلبان ، ولذلك ت  ا الع

 .الين والياا  " في لل أمور الحياة ملى اللزام فلسجة ال قيضين "

يلسددوا اليابددااي )لددورج تاددوير الجهددو مددن  يال ظددام الغددذائي المددالروبيوتيكو

بعددض سددمات ع فيدده بددين تعدداليم بوذيددة زن ، وتعدداليم ال صددرااية مددع أو دداوا  لمدد

عددادات غذائيددة وحياتيددة اافعددة لاالهلمددام   -بددال  ددك –ويلضددمن الاددا الغربددي . 

                                                 
، والحظ المعااي الباط ية اللي تللبس ي اعرفها للزولية والذلر واألاثىظاهرة اللالحظ الجرق بين المعااي الب  1)

 س على ال اس فيما يعرفون.يبالمعااي الظاهرة للللب

   .0/52م مو  الجلاوى )  2)
(3   

  5/224تاريخ الابري )
ر تحت األرض االث س وات أو ألثر، ويزعمون له خصائم تلعدى لسد اإل  0) اسان وصحله وهو  عير مخمن

   ااظر: المالروبيوتيك لخالد  وروحاايله ملى حماية م زله من اإل عاعات ال ووية لو تعرض العالم لحرب من هذا ال و 

  . 25اللرلي )ا



واحوهددا ممددا هددو  (1)ب ددو  الغددذاء ومحاربددة الشددره ، وأهميددة مضدد  الاعددام ليددداً 

اطددل و معددروا مددن اآلداب ، وفددد  ددكلت هددذه الم ددافع لبدداس الحددق علددى لسددد الب

فا لبهت علدى لثيدرين ممدن لدم يعرفدوا الهددي ال بدوي فدي الاعدام أو مدن ظ وهدا 

لمدا   اإلع داز العلمدي لعلوهدا مدنالهدي ال بدوي مدن مشدكاة واحددة  أو وتخرج 

اق اليواااي ، فا  ابدن تيميدة : للا الم  ت اه المسلمين  فالسجةمن فبل من حدث 

ا أ دياء يظدن أاهدا لميعهدا توافدق وم هم مدن لدم يقصدد اتباعهدا ولكدن تلقدى ع هد "

 .(2) "تخالجه وتخذله مثل أهل الكالم اإلسالم وت صره . ولثير م ها

لذلك اسلجرغوا وفلهم في دراسلها وتجسدير ال صدوا والهددي ال بدوي فدي الغدذاء 

علددى ضددوئها ، غددافلين أو ملغددافلين عددن المصددادمات الجلسددجية ألسسددها " الددين 

مددن عقيدددة " الع اصددر الخمسددة " مددا يلبددع ذلددك و،  واليدداا  " مددع معلقددد المسددلمين

وصايا ت  ا لشكرات " باإلضافة ملى الهاز الاافة " و""ة " و"األلسام السبعو

األلبان واللحوم والحرام وفق الشريعة الغراء ، فداللحوم طيبدة واأللبدان مبارلدة ، 

ث لشدرابه الال مفراط وتجريط ، والث لاعامه ووالعسل اافع فيه  جاء ، مع فاعدة 

  . (3)وسائر آداب الاعام في هدي المصاجى عليه الصالة والسالم  ،والث ل جسه 

اللوعيدة الصدحية ، ووتلعدى دورات " المالروبيوتيدك " الحميدات الغذائيدة 

لرخاء واللأمدل للشمل لل الحياة ، فلقدم تمارين اللد جس اللحدولي ، وتمدارين االسد

ت اللعامددل مددع "لهدداز الاافددة " تدددريباتعلددم مهددارات والل دداوزي ، وتدددعو ملددى 

" وغيرهددا مددع و" ددكراته " مددن خددال  "الريكددي" و" اللشددي لوادد  " و"اليولددا

ل ميدددع المولدددودات و  االهلمدددام بالخصدددائم الروحاايدددة المزعومدددة والابدددائع

ت لددا المحبددة ، وح ددر الكهرمددان ي لددا الثقددة بددال جس ،  –بددزعمهم  –فالشددمو  

                                                 
، الاعام مض  دريا على المض  تقام دورات مالروبيوتيك خاصة لللبفمثال في مسألة االهلمام ، مع مبالغة ع يبة   1)

مضغة  للملدرب الخالي من األمراض ، بي ما ي ا على  14- 04من  لملدربين ببلع اللقمة فبل مضغهاوفيها ال يسمح ل

 مضغة فبل بلعها    . 244المريض بأي مرض أن يمضغها ما ال يقل عن 

   . 211/ 4ااظر م مو  الجلاوى )  2)

ق مأمون للرى ع باً في محاوالت اصر ااظر: للاب مقدمة بين الاا ال بوي والمالروبيوتيك ، للدللور أسامة صدي 3)

 الجلسجة ب صوا الدين  .



 (1) أوم  ) أوم ..أوم ..:لرا احددوتدددريبات المددااالكلددى، وواللددون األخضددر يشددجي 

 .  -لما يزعمون  –تمكن من  جاء هذا المرض أو ذا  

فكدددرة "أم دددا للجدددة ملدددى ويددددعو رواد المالروبيوتيدددك عبدددر تابيقاتددده المخ

 Earth Centered)لسدددائر األديدددان الملمحدددورة حدددو  األرض " األرض

Religions      لالهوادددا األرض يس تقددددحدددو   تلمحدددوروا يدددة وهدددي أديدددان

تشددلر  فددي االعلقدداد بددأن لددألرض روحدداً  اللدديوالشددامااية والدروديددة وغيرهددا ، 

عظيمة و فلعظنم مكوااتها األساسية ) الع اصر الخمسة بحسا اقدافلهم   ، وتعظدم 

األروا  السددجلية اللددي تسددك ها ، لمددا ت ددادي باالسددلجادة مددن خصددائم " الاافددة 

الولود لله ت ليدات لحقيقدة  لإليمان بأن، يقية لأل ياءوالابائع الميلافيز الكواية "

 واحدة . 

لصددميم يددروج للابيددق خدداا ل" أيضددا وتحددت مظلددة " المالروبيوتيددك  

 وبحسدا " الجوا   دو " تسمى بحسا الجلسجة  الصي ية الم از  والمبااي باريقة 

رعوايدددددة الجوبلابيقدددددات الجلسدددددجة " السدددددلهابايلا فيددددددا " الجلسدددددجة اله دوسدددددية 

طدرق تصدميم وديكدور تعلمدد اسدلعما   هذا اللابيق يلضدمنوماتري " و"البايول

أسددي فمثال  يسلخدم تمثا  "الخصائم الروحااية المزعومة لألح ار واللماايل 

تسدلخدم و  روة لثد لدا لل "الضجد  ذو األرلل الثالاةتمثا  "لحماية ، ول "المعبد

" طافدة الحدا والسدالم  ابيدة اإليصائصها في للا الاافدة األ كا  اله دسية وخ

يعلقددون األهرامدات اللدي اسلخدام وطرد الاافات السلبية " الكره والبغض " مع 

 . أو "البرااا" أو "الكا" الكوايةات ل لا طافة " تشي "يتعمل لهوائأاها 

مددن  –وع ددد أسددلمة هددذه الوا يددات ع ددد المصددممين المسددلمين تسددلبعد اللماايددل 

بلدة فدي تصدميم هيم اإلسدالمية لاالهلمدام بات داه القوتضاا بعدض المجدا –بعضهم

ت ددداه األاددداث ومكدددان األبدددواب ، اأسدددرة ال دددوم أو فدددي  الحمامدددات ، وفدددي وضدددع

                                                 
أوم " اسم طاغوت ه دوسي   فااظر أي اسلغااة بالاواغيت يمارسها الملدربون المسلمون في الدورات عملياً ،   1)

 وهم ال يعرفون أاهم يجعلون هذا ، وال حو  وال فوة مال باهلل .



سددية لاسددلخدام خصددائم  ددكل الكعبددة ام أسددرار األعددداد واأل ددكا  اله دواسددلخد

  (1) المكعا السل الب طافة طمأاي ة وروحااية في الم ز     

الشددر   اً مددن تابيقدداتأاواعدد تلضددمن دداملة  مالروبيوتيددك فلسددجةفال

من الوا يات القديمة والحديثدة . ومدع هدذا المأخوذة والوا ية والسحر والدلل 

الخير والصال  في هذه البالد مجلواين بدبعض  هميروج لها لثير ممن ظاهر

ميددة لثيددرةعل اتالغذائيددة ، مددع أن دراسدد ااجددع حصددل لهددم باتبددا  حميلهدد
(2 

  

علدى  الغدذائي علدى الصدحة والعقدل م اظدام المالروبيوتيدكأابلت ضرر اللزا

لعدم ولود توازن صحيح في الحمية بدين الم موعدات الغذائيدة  المدى البعيد

اللي تد  الحقائق العلميدة والمد ه  الل ريبدي علدى أهميلهدا ، وهدي الملوافقدة 

مدع هددي ال قدل الصددحيح فدي األطعمدة واأل دربة . ولكددن الشدياان زيدن لهددم 

ملى المالروبيوتيدك   ولدو علمدوا أن م درد تحكمهدم  ل جع الذي يحصلاسبة ا

ال  ددك علددى بددتبدداعهم ألي حميددة مددع اللددزام رياضددة يددؤار افددي غددذائهم و

مون ي معدون ، ومن ام الحيوية وصجاء الذهن ، فكي  بهدم وهدم مسدلالصحة

 .مع هذا دعاء وصالة   

أن لهدا تدأايراً ولميدع األمدور اللدي يظدن ":فا  ابدن تيميدة يرحمده هللا   

ري دددات الجلكيدددة ، واللولهدددات ملي العدددالم وهدددي محرمدددة فدددي الشدددر  لالفددد

مضددرتها ألثددر مددن م جعلهددا حلددى فددي اجددس ذلددك الابيعيددة واحددو ذلددك ، فددإن 

المالددوب ، فددإن هددذه األمددور ال يالددا بهددا غالبدداً مال أمددور دايويددة ، فقددل أن 

                                                 
(1 

، تيهاحجظها هللا بالهيبة والعظمة ، فكل من يأ، يت من ح ارة بواد غير ذي زر  ع د لل مسلم أن الكعبة ب والمعروا 

يأتيها خاضعاً ذليالً ، ويأتيها ال اس من أفاار األرض محبة و وفاً من غير باعث دايوي ، فالكعبة لها خاصية ليست 

هم فإاهم يظ ون أن المؤار في هذا عليه ، مما حير الجالسجة واحو ب يتبه أو طراز ما  ب يتألي  يء يب ى من ل س ما 

العالم هو حرلة األفال  ، وأن ما ب ي وبقى فقد ب ي باالع سعيد و فحاروا في طالع الكعبة مذ لم ي دوا في األ كا  الجلكية 

   .1/814ااظر: ال بوات البن تيمية ) .لدواماما يولا مثل هذه السعادة والعزة والعظمة والقهر والغلبة و
(2 

لددة الغددذاء الددائ  دراسددات علددى مللزمددي حميددة المالروبيوتيددك م هددا : أن أطجددا  المالروبيوتيددك يصددابون م  اشددرت 

 بالكسددددددا  . واالشددددددار مددددددرض األايميددددددا الخبيثددددددة للمددددددراهقين المددددددالروبيوتيكيين ، وأن مددددددرض الزهددددددايمر يصدددددديا 

للعدالج اعلمددوا يضداً بالسدرطان مر 14مللزمي حمية المالروبيوتيك . لما ذلرت لمعية السدرطان األمريكيدة خبدر وفداة 

م دده فقددط ال ظددام المددالروبيوتيكي الغددذائي بددزعم أادده عددالج لهددم ، فمدداتوا لمدديعهم ولددم تسدد ل أي حالددة  ددجاء ع ددد تعدداطي 

 لعالج . هالمالروبيوتيك وحد



الددايا عافبدة خبيثدة ، يحصل ألحد بسببها أمر دايوي مال لاات عافبله فيه في 

د  اآلخرة . والمخجق من أهدل هدذه األسدباب أضدعاا أضدعاا ال دالح ، ادم 

من فيها من ال كد والضرر ما هللا به عليم و فهي في اجسها مضدرة ، وال يكداد 

 .  1)"ا حصل فضرره ألثر من اجعه الغرض بها مال اادراً ، ومذيحصل 

ع بعددض المسددلمين فددي أن تقددارن بددين صدد ي –أخددي القددارئ  –ولددك    

تلقجهم للمالروبيوتيك وزعمهم أاه علم حيادي يمكن للمسلم اإلفدادة م ده ، مدع 

 أاددددددددده فدددددددددائم علدددددددددى ادعددددددددداء خصدددددددددائم الميلافيزفيدددددددددة لألطعمدددددددددة 

وفق فلسجة  املة للكون والحيداة ، وبدين مدا صد عه المسدلمون  "الين والياا "

حايددة لعلدم الجلدك ببعض فرو  علم الجالحة الدذي هدو مدن العلدوم القديمدة الم

واله دسة واحوه ، مال أن موضوعه ال بدات مدن لهدة غرسده وت ميلده ، ومدن 

لددددل ايالكوالددددا واله ه وروحاايلدددده ، ومشددددالللها لروحاايددددةاصددددلهددددة خو

المسلعملة و فأخدذ المسدلمون مدن هدذا العلدم مدا هدو حيدادي حقيقدة ممدا يلعلدق 

بداب  مدنلله  بزرعه وغرسه وعالله ، وأعرضوا عن الكالم اآلخر وعدوه

اةاالسحر والكه
(2 

 . 

  

 دورا  الريكي :  -2

هي دورات تثقيجية تدريبية وعاللية ، تعقد على مسلويات ملدرلدة ، و" 

دراسددة  لددى يددد "ميكدداوا يوسددوي " ولددان أصددلهالريكددي " بدددأ فددي اليابددان ع

مع ددزات اإلبددراء فددي ال صددرااية ، وع ددد بددوذا ،اللددي عكدد  عليهددا ميكدداوا ، 

ها العمليدة : فدزعم يوماً بمبادئ 21 والعزلة لمدة صياماللها وليخرج بعد دراس

" طافدة اإلبدر أاه اسدلاا  مدن خدال  هدذه الرياضدة الروحيدة القاسدية تددفيق 

ويعلمهدم  ليعدال  اآلخدرين مدن صدومعله الكواية " في داخله ، ومن ادم خدرج

    .الريكي 

                                                 
(1 

  . 211افلضاء الصراط المسلقيم) ا  
(2 

  . 018ااظر: المقدمة الن خلدون )ا  



فددي لهدداز  " تع ددي طافددة فددوة الحيدداة فددي ال سددم ، والمولددودةوللمددة " الددري

 " هدددددددي الاافدددددددة الكوايدددددددة فدددددددي ال سدددددددم األايدددددددري ، و"الكددددددديالاافدددددددة 

 ."" طافة اإلبراء

فدلح " الشدكرات " للملددربين والملددربات بلددليك تدريبات الريكي وتلضمن 

خاا وتدريبات من فبل خبير الاافة  ام يلم اللددرب علدى تسدليك مسدارات 

فدي ال سددم ، ويدددعو الاافدة فددي ال سدم األايددري لضدمان تدددفق لامدل للاافددة 

لي واللأمل االرتقدائي للمدام ربين ألخذ دورات في الل جس اللحوالمدرب الملد

اإلفادة ، وفي لدو هدادئ ، وضدوء خافدت فدي وضدعية اسدلرخاء تدام يددربهم 

علددى بعددض تمري اتدده ، فيددلم اللخاطددا مددع أعضدداء ال سددم عضددواً عضددواً  

ليددة ،ليد  لي  حالدك رئلدي أادت سدعيدة وبصدحة  :بصوت رتيا خجيض 

مدع مغمداض ... بدديحالك معدتي أات سدعيدة وبصدحة ليددة ، ليد  حالدك ل

الع ي ين واللرليز على صوت الشهيق والزفير ، وتخيل العضدو وتأمدل لواده 

المحافظددة علددى الشددعور بالسددالم والحددا لكددل ال دداس ولددل وومددا يحدديط بدده ، 

 داغم لكدي ي" الاافدات السدلبية " مدن ال سدم  األرض بال اسلث اء ، ومحو لل

فيده ، ويشدعر بلحسدن  اإلاسان مع لسده وتلدفق " الاافدة الكوايدة " بسالسدة

 بمدا اللخلدقو ،ب اليومي ه ، واشاط وسمو روحي   ومع اللدرعام في صحل

 مدن تمك ده عاليدة روحاايدة صداحا اإلاسدان يصدبح و كييالر مثاليات يسمواه

 " للشددكرات " اصدداً خ اهلمامدداً  أعاددى مذا السدديما ، وطمأاي ددة بخشددو  الصددالة

 ولراحدات أدويدة بددون ليدة صحله تصبح .لما بالروحااية  الخاصة العلوية

 مدع ملوافقاً  أصبح ، صديقه أصبح فد لسمه ألن غالباًو أدوية ملى يحلاج ولن ،

 الشدهوة على اللدريبات للأاير عالية أخالفياته وسلصبح ، واجسه وروحه عقله

 وباللددري  ، وغيدره لدالبغض السلبية اتالااف من ال سم وتخليم ، الغضبية

 اخللجدت مهمدا ال داس  لكل وحباً  وسالماً  وسمواً  روحااية ألثر الملدرب يصبح

 عدالج مدن تمك ده ع يبدة طافدة ذا يصدبح لمدا ، أديدااهم أو ألوااهم أو ل سياتهم

 عبدر ولدو ، بعدد عدن له يرسلها فوية طافة أو يده  من عاللية بلمسة المرضى



 المددرب وعدرا الوفدت علدى اتجداق تدم مذا الهات  عبر أو ، بوتيةالع ك الشبكة

 . أمه   واسم المريض اسم

 : كونغ التشي دورا  .3

 فلسدجة على أيضا تعلمد صي ية تدريبات على تحلوي " لوا  اللشي " دورات 

 فدي وتددفيقها ، الكوايدة " اللشي " طافة مدخا  خاللها من فيلم ، الكواية الاافة

 ألسدامه مدع توافقده ليلم – وادعائهم معلقدهم حسا – لإلاسان األايري ال سم

 فددي " لوادد  اللشددي " دورات وتقدددم ، الكوايددة الاافددة مددع وت اغمدده ، األخددرى

 خاصدة بلددريبات م هدا لدل يخلم ألزاء مسلوى ولكل ، المسلويات من عدد

 وممارسدة " الشدكرات " مواضدع علدى واللعدرا األايدري ال سم بدراسة تبدأ

 "الدين المل داغمين ال قيضدين فلسدجة فهدم،و األيدام مدع تددري ي لهدا لمال تدليك

  . الغذائية " المالروبيوتيك " دابآو بحمية االللزام مع "والياا 

 مدع وهددوء خافدت ضدوء فدي " لواد  سدوا  فدان " اسدلرخاء علدى اللددرب ام

 مال يسددمع فددال و الددداخل علددى اللأمددل ترليددز مددع لللدد جس وت ظدديم رتيددا صددوت

 الرياضددية " فددا لددي لوادد  " تدددريبات اددم ، الدد جس وصددوت المدددرب صددوت

 السدلبية الاافدة ،وطدرد العدالم لكدل والحا بالسالم الشعور أهمية مع ، الهادئة

 وهدي هدايلتخ مدن والبدد ، األعلدى مدن الكوايدة الاافدة اسدلمداد ادم ، ال سدم من

 مغمدداض مددع " الشددالرة" الددرأس فددي العلددوي الم جددذ مددن فددوي بشددكل تدددخل

 اليدد ووضدع بداللرليز  قدلالل مع . دائري بشكل مغمضلين وتحريكهما العي ين

  بكدل الخداا العضدو وتخيدل " الشدكرات " الاافدة م افذ من م جذ ملى م جذ من

 المشداعر لل مع "اللشي " باافة الشهيق مع يمللئ ووه محياه مع "  كرة "

 ع ددد االالبدداه ي ددا أادده مال . زفيددر لددل مددع السددلبية الاافددة وياددرد ، اإلي ابيددة

 و مبا درة هماملي مل هة " اللشي " طافة يلتخ ي بغي فال والدماغ القلا تدريا

 . فيهما   اً تلج ويسبا خار ذلك ألن

 اللشدي " دورات مسدلويات مدن األو  المسلوى من األو  ال زء تدريبات هذه

 علددى والخائجددات الخددائجين مددن م موعددات عليهددا ويلهافددت تقدددم اللددي " لوادد 



 الددددعاة مدددن ،وفًدددام السدددن تقددددم وأمدددراض المسلعصدددية واألمدددراض لصدددحةا

 والشدددعور الاافدددة ت شددديط فدددي رغبدددة واللربويدددات واللربدددويين والدددداعيات

 غجلدة حدين علدى الشاق والدعوة اللربية درب على الحياة لمواصلة بالروحااية

اَا  : مقلضددى مددن ددَراطَ  اه ددد  ددلَق يمَ  الص  ددَراطَ  . ال ُمس  ينَ  ص  ددتَ  ال ددذ   َغي ددر   َعلَددي ه م   أَا َعم 

ُضوب   ال ينَ  َواَل  َعلَي ه م   ال َمغ   . [6 : الجاتحة] الض 

 مسددلويات فددي واللرفددي اللدددريا مواصددلة مددع أادده المدددربون ويددزعم 

 ، فاضددلة واألخددالق ، عاليددة والروحاايددة ، صددحيحاً  ال سددم يصددبح اللدددريبات

 الجلسدجة هدذه مكمدالت مدن لمونالمسد المددربون يقوله ال وما ) وفاداً   والذهن

 سدعادة ملدى الوصدو  فدرا تزيدد مذ ، مأمواداً  لدذلك يصدبح المم  أن : الباطلة

 وال ددددا  الدددبغض عدددن صددداحبها فلصدددرا ، والدددرو  والعقدددل الددد جس تغمدددر

 الكولبيدة فدي مخوااده بل ، اإلاسااية في مخوااه لكل ملقبالً  وت عله ، والحروب

 واألا دددم األفدددال  مددن الكدددوايين واادددهمخ بددل ، األرض علدددى الكائ دددات لميددع

   .    واألروا 

 

 : البشرية الطاقة دورا  .4

 مسدلقلة أو " العصدبية اللغوية البرم ة " بلق يات مما تقدم دورات وهي 

ددل  ددر  علددى دوراتهددا تحلددوي ، ع هددا  الاافددة ولهدداز ، األايددري لل سددم مجصن

 خيددددلالل تدددددريبات وتلضددددمن . والالواعددددي الددددواعي وتقسدددديمات وللدددددماغ

 طافدة " واسدلمداد الحدالبين بدين " الثالثدة العدين " على واللرليز واالسلرخاء

 – ويمكددن ، ال سددم فددي تلدددفق بهددا والشددعور الكددون مددن " اإلي ابيددة الابيعددة

 ، اللرليددز بدد جس بُعددد عددن آخددر ملددى  ددخم مددن مرسددالها – يدددعون مددا حسددا

 حدو  مدا لدل لغداءم أهميدة مدع ، يريد من ملى م ه ي ساب أبيض  عاعاً  وتخيلها

 يمكددن أادده ويدددنعون    أ ددخاا أو أصددوات أو أفكددار مددن المرسددل الشددخم

 مدن على وفذفها " المحبة لرة " لص ع اليد راحلي بين اإلي ابية الاافة ت ميع

   الكواية  اإلي ابية المحبة طافة بقوة ملي ا ي  ذب وس  ده ، برفق اشاء



 وفدي ، خبيدر افدةط مددرب يد على اللدرب ضرورة على يؤلدون وهم

 بأضدرار الملددرب ايتصد فدد ، خايدرة تق يات ألاها ، ال جوس له ترتا  مكان

 ه دا  أن ويزعمدون   تحملده حددود عدن الاافة لمية زادت مذا واجسية صحية

 ع دما لسدهم في الكواية للاافة الملوازن غير اللدفق لراء بشلل صيبواأ من

 . ايرة  الخ اللق يات هذه اسلخدام بمجردهم حاولوا

 : واالرتقايي التجاوزي التأمل دورا  .5

  يهدددددددا الددددددذي العميددددددق اللدددددد جس تدددددددريبات علددددددى تعلمددددددد دورات وهددددددي

 الجدم مدن الل جسبد ويدلم " الدبان " ال سم داخل ملى " البرااا " طافة دخا م ملى

 العي دددين مغمددداض مدددع لالاسدددداد   عرضدددة وأفدددل ألبدددر الجدددم ألن و األاددد  ال

 ،والزفير الشهيق عملية على الذه ي واللرليز ، يدائر بشكل الحدفة وتحريك

 وفددتو ، والزفيددر الشددهيق زمددن لل ظدديم خبيددر مدددرب يددد تحددت يددلم أن وي ددا

 تغذيددة لضددمان األادد  فلحلددي بددين اللبدداد  اددم ، ألادد ا ملددى الجددم مددن اللحددو 

 أضددرار تحدددث ال حلددى الكوايددة " البرااددا " طافددة مددن الدددماغ لشددقي ملوازاددة

 .المدى بالغة صحية

 الدذات تأمدل يدقطر عدن االسدلرخاء تمارين على " اللأمل " دورات تعلمد لما

 ، المزعومدة " الكوايدة الاافة مع الل اغم "و  وال رفااا ل شوةا بلوغ الداخل من

 دياادات أصدو  مدن روحيدة رياضدية تمدارين : هدي االرتقدائي اللأمدل فدورات

  يدددددددولي المهاريشدددددددي وضدددددددع ه دوسدددددددية دي يدددددددة وممارسدددددددات الشدددددددرق

  وللمدددة ، المعاصدددرة قلهدددايطر م1488 عدددام   اله دوسدددي األلوهيدددة مددددعي )

( TRANSCENDENTAL MEDITATION   بدـ لهدا ويرمدز (TM  اللأمدل أي 

 محكمددة صدد جله ولهددذا " يددولي المهاريشددي " باسددم عالميدداً  مسدد لة االرتقددائي

 وعلددوم لممارسددات م1466 أللددوبر  ددهر فددي األمريكيددة ايوليرسددي مقاطعدة

 . العامة دارسمال في عليه واللدريا تعليمه وم عت ،دي ية

 ، ووالسدم اللرفدي ملى – أهلها ع د – تهدا ممارسة ئياالرتقا واللأمل

 هدو المقصدود فاالرتقداء ، ال رفاادا ادم ومن ، الكامل السلرخاءا ملى الوصو و



 طبيعدددة ملدددى البشدددرية للصدددجات وت ددداوز ، اإلاسدددااية الابيعدددة عدددن االرتقددداء

 متقدان علدى تعلمدد ودوراتده – يزعمدون لمدا – " الاواغيدت " ةاآلله وصجات

 وال  وم والرموز اله دسية األ كا  بعض في ال ظر ترليز مع العميق الل جس

 لهدا أ رطة سما  أو ، تراايم ترديد مع بها االتحاد وتخيل   الشكرات رموز )

  : مثدل عددة باواغيدت اسدلعااة اللدراايم هدذه من لثير لضمنيو . وهدوء بلدبر

 ال اللوحيددد بددالد فددي المقدمددة االرتقددائي اللأمددل وصددورة   أوم ... أوم ... أوم )

 ال بكلمدة اللدراايم سلبد لف " األسلمة " محاوالت بعض في مال ذلك عن تخلل 

 المسدلم ع دد روحدي مع دى لها للمة أو " بلوط .. بلوط .. بلوط " احو لها مع ى

 . " .. حد..أ "أحد " هللا ... هللا .. هللا "

 هدذه أن – هللا هدداهم – لهدالً  أو ال داس علدى لبيسداً تو تدليساً  ويزعمون

 بدال  يرددهدا ولدان . الكدرام والصدحابة  الرسدو  عرفهدا مسالمية ماالرا""

 يلحمدل لعللده لوايدة باافدة فأمدتده ،مكدة باحداء فدي ع ده هللا رضدي ربا  بن

الجلرة تلك في الشديد البالء
(1 

      

  : العصبية اللغوية ةالبرمج دورا  .6

 مدن يطلدخ وهدي " NLP " الغربدي واخلصارها " العصبية للغوية البرم ة "

 صدياغة إلعدادة تق ياتها وتهدا ، والممارسات واالعلقادات والجلسجات العلوم

 وعدادات وتصدورات ومددار  معلقددات مدن اإلاسدان ذهدن فدي الوافدع صورة

 يقدو  . تصدرفاته علدى  عكسللد وذه ه الجرد داخل في تصبح بحيث و وفدرات

 . األ ددياء مددن  موعددةم عددن عبددارة " NLP الددـ " : ودسددمو  وايددت المدددرب

 فددي ا حددت اللددي األمددور بعددض أخددذاا ، NLP الددـ فددي لديددد  دديئ ه ددا  لدديس

(1) " وهكددذا آخددر كددانم فددي ا ددح آخددر و دديء ، معددين مكددان
 

 تق يددات وظدداهر

 وفدرتدده ، اآلخددرين عمدد اللواصددل علددى الجددرد فدددرة ت ميددة ملددى تهدددا البرم دة

 بإحدداث الدواعي العقدل ت دويم علدى يرلدز بداطن ولهدا . الملميزين محالاة على

                                                 
(1 

 Transcendental Meditationبع وان بال  بن ربا  و: عصبية اللغوية العصبية برم ة  ا  الفي ممقالة لمدربة  

 . Benson,op.cit.p 144مقلبسة من للاب أحد المجكرين الغربيين د. بي سون 
(1  

 مذلرة الدبلوم الشامل في البرم ة اللغوية العصبية .



 يسدمواه مدا فدي   وسديلة أو مي ابيدة ) األفكار بعض لزر  مغينرة وعي حاالت

 الوا يدة دعداة الغدربيين أهلده وع د . العقل اعمة سيارة عن بعيداً  " الالوعي "

 "الم لبده غيدر الدوعي " ملى " الم لبه الوعي " من الخروج أهمية تبين ال ديدة

 فددي " اللددام الددوعي " مددع واالادددماج واالطمً ددان بالسددكي ة الدد جس تشددعر اللددي

 . الكون 

 – البرم ددة مدددارس بعددض ع ددد – الملقدمددة المسددلويات بعددض وفددي

 تمدارين على فيها ويُدرب – المزعوم – األايري ولهازها الاافة فلسجة تعلمد

 علدى المشدي دورات البرم دة تابيقدات ومدن . بده ال جع للجعيل ملواللأ الل جس

 . الزمن بخط العالج ودورات ال مر

 البوابدة تشدكل " العصدبية اللغويدة البرم ة " فدورات هذا ملى مضافةو

 – " الكوايدة الاافدة " داسدلمدا فلسدجة تعلمد اللي األخرى الدورات في  وللدخ

 فالبرم ددة ، ال ديدددة والوا يددة " ي يددواال  " تق يددات سلسددلة ضددمن – المزعومددة

 لامدل للجعيدل اللق يدات وتلكامل ، الكام ة الاافات تجعيل تق يات من تق ية تشكل

 الملدددربين تؤهددل فهددي " الكوايددة الاافددة " اسددلمداد بل قيددات البشددرية للاافددة

 والشددامااية الهوادا تعلدم خدال  مدن السدجلية والقدوى الاافدات اسدلخدام لددورات

 االسلشددجاء " بع ددوان مقالددة فددي   هولبددوم لريسددلين ) تقددو  . وغيرهددا واللددارو

 رأاكددو)  م لددة فددي " العصددبية اللغويددة م ددةوالبر والشددامااية الاافددة باددا

 لدم الاافدة طا من " : م1445 أغساس عدد في ، NLP بالـ الخاصة  بوي ت

 هددي مددا : اللاليددة اللسدداؤالت علددى أسددس مامددا ، األمددراض علددم علددى يؤسددس

 آمالك هي ما ؟ ال سد هذا وفي الحياة هذه في ولدت لماذا ؟ الحياة في لكرسال

 هدي مدا اسلشدجاءو وعالج باا اللسمية أن يبين مما " ؟ تحقيقها يمك ك ولي 

 . والغرب الشرق فلسجات وباط ها ال اس يعرفه ما ظاهرها باط ية تسمية مال

 بيقدداتتا أبددرز هددو  اسلعراضدده سددبق مددا أن علددى اللأليددد المهددم مددن

 فعشدرات للهدا ولديس اإلسدالمي العدالم وم هدا العدالم بدالد فدي الشدرفية الجلسجة

 تقددم فهدي واالحليالدات األذواق لميدع لل اسدا مسدلمر بشدكل ت ل  اللابيقات



 رياضدات، وأ اسلشجائية عاللات أو تدريبية دورات : حيادية برام  أاها على

 مددرب يقدو  ، والكدون  جسوالد والعقل لرو او ال سد بين لامل لل اغم تهدا

 "داخلدك في تلدفق الريكي فيما لكليا بالعقل تلحد حلى تدرب " المسلم الريكي
(1)

 فددي ال شددوة مرحلددة أن المسددلم والاافددة العصددبية البرم ددة مدددرب ويؤلددد . 

 فيقدو : البوذي يصلها اللي ال رفااا مرحلة هي اإليحائي الل ويم في االسلرخاء

 ، الج داء" " اإلسدالم فدي الصوفية وع د ، الل ويم في ةال شو هي المرحلة هذه "

 في أو بالليل فيامه في المؤمن يسلشعرها اللي وهي " ال رفااا " البوذيين وع د

 لرو بدا العقدل ارتبداط يكدون الحالدة هذه في . الذلر تكرار في أو س وده ملعة

.(2)"ملهاف في واللغيير والبرم ة شافيالل مرحلة وتكون ، بااس امية وال سد
  

 

 فدي ال هائيدة المرحلدة " المسلمة للملرلمة اللحولي الل جس للاب في لاء ومما

 ويمكددن ، اإلدرا  مددن أعلددى مسددلويات ملددى بارتقائددك تلمثددل الل جسددية ال لسددة

 بجعدل تولدد الدذي الحيدوي والجدراغ الواعي الدعاء خال  من المرحلة هذه بلوغ

 ،البدل عميقدين وتأمدل اسدلرخاء لةحا في اجسك سل د أاك في  ك وال . الل جس

 " ما روحااية ت ربة تخوض وفد
(3)

 

 علدم " الملدرلم بكلابده تعريد  في المسلم والمالروبيوتيك الاافة خبير ويقو 

  : " اللسع الاافات

 فًدات وأي ، ت لمدي ال  دوم من او  أي ملى الكلاب هذا في سلكلش  "

 ، لددك المثددالي لشددريكا هددو ومددن ، غيرهددا مددن ألثددر معهددا ت سدد م ال دداس مددن

 ات داه أي وفدي وملى ، ألثر ت اسبك مه ة أو عمل م ا  أي ، أيضاً  وسلكلش 

  األفضددددددددددل هددددددددددي وأ ددددددددددهر سدددددددددد وات وأي ، تسددددددددددافر ال أو تسددددددددددافر

 .(4)" حقيقة حلمك ل عل

                                                 
(1 

 مذلرة الريكي )المسلوى األو  ، طال  خياط . 
(2 

   .28دليل المسلخدم لجن الل ويم للدللور صال  الرا د ا ) 

 22-18الل جس أسلوب لحياة لديدة : ل وديت لرافيلز، ترلمة ومعداد : اورة الشهيل   3)
(0 

 ات اللسع ، للدللور يوس  البدر.ااظر:غالا للاب : علم الااف



ج فقد   بالبارحة الليلة أ به وما  ،وصد   الجلسدجات لهدذه فبدل مدن الدرازي رون

 المكلدوم السدر " وللداب " السدماوية خلبداراتاال فدي العالئيدة الرسائل " للابه

  : تيميدددددددة ابدددددددن اإلمدددددددام ع ددددددده فدددددددا  الدددددددذي " ال  دددددددوم مخاطبدددددددة فدددددددي

  ال بدددي علمهدددا اللدددي االسدددلخارة بدددد  الضدددال  ألهدددل االخليدددارات هوهدددذ "

" اخليداراتهم لهدم ال  وم وأهل ، المسلمين
(1 

 هدؤالء صد يع حقيقدة مبي داً  وفدا  

واه وما  عن ي هون ال اإلسالم ملة في لااوا لذلك " : خار من األمة على ي رن

 يولبدون ال أو بده يدأمرون أو الشدر  يسدوغون بل ، اللوحيد ويولبون الشر 

 فدي مدا علدى ب دوه مذ ، ل سدهم بدرأي حددث ماما العالم في  ر  لل ... اللوحيد

 واألصدد ام الاالسددم صدد اعة ومن ، والابددائع القددوى مددن واأللسددام األروا 

 ، لده والجداعلون بالشدر  اآلمرون فهم ، مضار ويدفع م افع رثيو لها واللعبد

 .  2) "ع ه ي ه فلم م هم بالشر  يأمر لم ومن

 طريقددة عددن يبحثدون مامددا وفلسدجة ديددن لدل أهددل أن تدذلره ي بغددي وممدا

 ي ادق ال الدذي فددم وفد ، حاايةوور وسعادة صحة في بها يعيشون للحياة طيبة

 يضدل ،لدًال للمسلمين الحياة هذه أاموذج – موالسال الصالة عليه – الهوى عن

 حصددددددو  مددددددن يدعوادددددده فددددددد بمددددددا مجلددددددواين األدعيدددددداء وراء المسددددددلمون

   . لهم الم افع 

 من األخذ يوه ، المحمدية هي المثلى الاريقة " : الذهبي اإلمام فا  هذا وعن

 أحدا ال سداء لدان وفدد .. مسراا غير من المباحة الشهوات وت او  ، الايبات

 والحلدو والشدراب والعسدل والحلدواء اللحدم ولدذلك ،  محمدد ابي دا ىملد  يء

 مدن العري العابد ام ، تعالى هللا ملى وأحبهم الخلق أفضل ،وهو والمسك البارد

 وافلصدر ، والثمدار اللحدم وتدر  ، ب جسده ،وخدال ولدا  وتبلدل زهدد ملدى العلم

 ،وسدمع الد جس خادرات ،والزمله ولاجت حواسه ،صجت والكسرة الدفة على

 فيعلقدد ، وخدرج باط ده فدي الشياان وول  ،... والسهر ال و  من لولدي خااباً 

                                                 
(1 

   .13/154ااظر م موعة الجلاوى ) 
(2 

   .4/30ااظر م مو  الجلاوى ) 



 وربمدا ... له ويوسوس الشياان هم  فيلمكن ، وارتقى وخوطا ، وصل فد أاه

(1) "   وتمكن لرامات صاحا ولي أاه يعلقد أن األمر به آ 
 

 

 

 سدداتلل صددورة فددي اللابيقددات هددذه تقدددم اللددي االسلشددجائية الصددور أمددا

 : فم ها عاللية

 العدددالج للسددات : الحيدداة فدددوة طافددة اسددلمداد أو الكوايدددة بالاافددة االسلشددجاء

 باللأمدددل ، العميددق بددالل جس ،(2)باليولددا ، لواددد  باللشددي ، ةافددبالا ، الريكيبدد

 . الزمن بخط ،والعالج والل اوزي واللحولي االرتقائي

 

 :م ها ، اسلشجائية وصجات أو

 

 والدددروائح واأللدددوان الكريمدددة لألح دددار اةمددددع بخدددواا االسلشدددجاء، 

 . وطافلها وألوااها الشكرات أسرار حسا

 والشددمو  واألزهددار لل هددات مدددعاة روحاايددة بخصددائم االسلشددجاء 

 .(3)  وي   وا)الج وغيرها تيقوااواإل

 واألهدددددددرام اله دسدددددددية لأل دددددددكا  مددددددددعاة بخدددددددواا االسلشدددددددجاء 

 . )البايولوماتري 

 

 

                                                 
(1 

   .560ااظر:  ازهة الجضالء )ا 
(2 

اليولا : تع ي االتحاد ، وتقوم على االعلقاد بأن الرو  لزء ملهي محبوس في ال سد وهدا اليولي أن يحرر الرو   

 من ال سم لللصل ببراهما أو الرو  الكلية . 
(3 

الصحة والسعادة وغيرها ، وعلى سبيل  ىااظر أعداد م لة الاريق ملى طا البديل للرى لي  يروج للوا يات بدعاو

   وي : تأاير اللماايل الروحية حسا الجوا   م عن2443المثا  ال الحصر لاء في عددها الصادر في أغساس )

، ولاء في عددها الصادر في مايو  14"تماايل البط الخشبية في الم ز  لاذب مهم للوفاق والوئام بين الزولين"   ا 

   وي : " زهرة الجاواايا تزيد حظوظ االرتباط  ي عالج المشكالت حسا الجلسجة الجواالزهور ف   م عن تأاير2443)

 . 83الزواج لدى الجلاة العزباء     ا و



 (1)ذائيةالغ بالحميات االسلشجاء
 مدن المسدلقاة " اآليروفيددا " حميدة مثل 

 اظددام حميددة ومثددل ، الحيددوان ألددل تحددرم اللددي اله دوسددية الجيدددا تعدداليم

 العسدددل تحدددرم اللدددي البوذيدددة تعددداليم مدددن المسدددلقاة " المالروبيوتيدددك"

 لددامال حيدداة مدد ه  للشددكل الحميددة مجهددوم وتلعدددى ، واللحددوم واأللبددان

  . حدةالمل الاافة فلسجة على افائم

 الاافدة فلدم الاافدة، فدرا ، الاافدة سدوار ) الاافة بأدوات االسلشجاء 

 بالصدحة وممددادهم البسديها طافدة ت قيدة علدى تعمل أاها يُزعم اللي ... 

   اإلي ابية الاافة يسمواه وما

 

 الصدين فدي الادا أن فدالمعروا،(2)الصدي ي الادا تابيقات من لثير ولذلك

 والح امددددة ، الصددددي ية بدددداإلبر لاالسلشددددجاء لثيددددراً  الاافددددة بجلسددددجة مملددددزج

   .(3)الصي ية

 أوسدداط فددي واسددع بشددكل لدده اللددروي  االشددر ممددا بعددض مال الصددور هددذه ومددا

 يصددفه ومدا ، والصحة ساعدةملل تشوا من ال اس ع د لما اسلغالال المسلمين

 الحددوادث فددي الكددذب بدداب" : تيميددة ابددن فددا  ، واأللاذيددا للالددد مددن معددامله

 الددايا يغلنبدون الدذين تشوا ألن و الدي ية األمور في م ه ألثر القدم ذم  الكواية

 تشدوفهم لكدن ، تشدوا ذلك ملى الدين ألهل لان ومن ألثر، ذلك ملى الدين على

 مدا ال دور مدن والباطل الحق بين الجرفان في لهم ليس وأولًك ، أفوى الدين ملى

 بده أللدتو ، لثيدر يء د هم د واجدق ، ذلدك فدي الكذابون لثر فلهذا . الدين ألهل

                                                 
(1 

الحمية رأس الدواء ، فكثير من الحميات الصحية الغذائية لائزة في دي  ا، والمقصود ه ا الحميات ذات األصو   

رمه وتحلله على ديااات أصحابها ووصايا الكلا المقدسة ع دهم ، فاللحريم واللحليل والكراهة الدي ية اللي تعلمد فيما تح

 وال دب مصدره الشر  ع داا ، ومصدره ع دهم للبهم المقدسة فليل به .
(2 

األعشاب واللدليك وغيره ، ولك ه اخللط بالدلل بالاا الصي ي طا فديم ، فيه مقومات الاا الصحيح لالعالج 

افات ، واملزج بعقائدهم وفلسجة الاافة ع دهم ، فب وا لثيراً من تابيقاته على معلقدهم في عالم الغيا وم ه لهاز والخر

 الاافة المزعوم وال سم األايري والشكرات وغيرها.
(3 

رات في الصحيح ، والح امة الصي ية مملزلة بعقيدتهم المب ية على مسا الح امة عالج فديم أخبر ع ه رسو  هللا  

الاافة الكواية على ال سم األايري ومراعاة طافة وروحااية مدعاة لألفال  وخصائصها للحديد أوفات عمل الح امة . 

 فليس لها عالفة بمسارات الاافة وال فلسجلها الملحدة . بخالا الح امة المعروفة في عهد ال بي 



 الملددك ملددى الملشددوفة مددن لثيددرة اجددوس بدده وفللددت ، بالباطددل عظيمددة أمددوا 

 الكدذب ويعلمددون فدي الكدذب فدي ي وعدون ولهذا ، حةوالص لالسعادة واحوها

 حرلدات مدن اإللهيدة ال سدمااية واأل دكا  الحرلدات علدى باإلحالدة تارة : فيه

 ، ذلددك وغيددر ، والريددا  لبددروقوا ، والرعددود والشددها ،والكوالددا األفددال 

 .(1)   واأل كا  الحرلات من هم يحداواه بما وتارة

 م ددافع اللق يددات هددذه علددى اللدددرب أو العاللددات بهددذه األخددذ ع ددد يحدددث وفددد

 لعددها لافيداً  العقدالء باتجداق ذلدك ولديس ، روحيدة أو اجسدية أو بدايدة ألصحابها

 عامة فيه يضل فد والمسببات اباألسب فباب ، بها لألخذ الو ، حصل فيما سبباً 

 فدد مشدرو  غيدر سبا له يظن الذي الم جعة تحصيل " : تيمية ابن فا  . ال اس

 ، له هللا رحمة م رد سببه يكون وفد ، وصدفه المضار اضارار سببه يكون

 حصدو  وافدق ،ومن فل دة ونكدي وفدد  ا،سدب أللدل ال هللا فضاه أمراً  يكون وفد

 لهدم يسدل اب فدد الكجار أن اعلم فإاا ، فل ة لان  المشرو غير السبا المالوب

 أوادددااهم ع دددد دعدددائهم مدددع ، ويرزفدددون ، ويعدددااون ، وي صدددرون ، فيسدددقون

دُّ  ُلالنً   بها وتوسلهم دن   َوهَدُؤاَلء   هَُؤاَلء   اُم   َرب دكَ  َعاَداءُ  َلدانَ  َوَمدا َرب دكَ  َعاَداء   م 

ظُددوًرا  ،ومامددا تعدددادها ياددو  رأمددو المقدددورات وأسددباب [24 : األسددراء]  َمح 

 الدددايا يخيددر فيدده بددأن والعلددم ، المرسددلين بدده هللا بعددث مددا اتبددا  الخلددق علددى

(2)" واآلخرة
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1 

   .0/54م موعة الجلاوى )
(2 

 . 151افلضاء الصراط المسلقيم ا 



 الخامس المبحث : 

 األخرى المخالجة والمذاها باألديان عالفلها بيان في

 

 ، مللوادة ومدذاها مل وعدة بأديدان الوافددة واألفكدار اللابيقدات هذه تلصل

 وحدديثاً  فدديماً  الملحدة والجلسجات والوا يات الشرق أديان من م لقى مزي  هيف

 مدولز تعريد  يأتي وفيما ، معاصرة عملية تابيقية وفوالا تق يات صور في

   :وطقوسها فلسجاتها م ها أخذت اللي األصو  أبرزب

 "الكوايددة الاافددة " عقيدددة علددى يب ددىو ، القددديم الصددين ديددن الااويددة الديااددة.1

 وضرورة " الااو " الكلي من الم بثقة " الياا  " الث ائيات مبدأ على تقوم اللي

 اللدام الل اغم ليلم واللأمل والغذاء الحياة اظام في الث ائيات بين اللوازن مراعاة

الخلود أو العمر طو  حيث " الااو " مع
(1 

.  

 اآللهدة لثدرة علدى تعلمد ، اله دية الديااات أفدم من وهي ، اله دوسية الديااة.2

 وبحسدا ،  ديء لدل فدي الكليدة المقدسدة الدرو  بحلدو  تعلقدد مذ ، والمقدسات

 ب داء خارفدة بقدرات ويلملع ، لذلك مقدساً  اإلاسان يصبح الروحية الرياضات

 بدين لالعالفدة لكدوناو المقددنس بدين فالعالفدة ، الولدود وحددة في عقيدتهم على

 يهدو " الكارمدا" يسدمواه مدا وفدق بدال زاء ويعلقددون ، وأصدلها ال ار ارة ر

 األروا  ت اسخ مبدأ على فائمة عقيدة
(2 

. 

 ولهدا ، اله دوسدية للابقيدة فعدل لدردة ظهدرت ةفلسدج وهدي ، البوذيدة الديااة.3

 الشدرق دياادات سدائر مدع لبيدر حدد ملدى تلشابه اللي وطقوسها الخاا اظامها

 أهميدة علدى وتؤلدد ، ال صدرااية معلقددات بدبعض تأارهدا ظهري البوذية أن مال

 ، مل ددوراً  اإلاسددان فيصددبح و ال رفااددا ملددى للوصددو  الخيددا  ومخاطبددة اللأمددل

                                                 
(1 

  .120/ 2ااظر: الملل وال حل للشهرسلااي ) 
(2 

  . 2/634، والموسوعة الميسرة )المرلع اجسهااظر :  

 



 ابدداتيون ومعل قوهددا . والل اسددخ الددرو  لددوالن ومددن " الكارمددا " مددن وي  ددو

محددة لجلرات م ها الصيام يولبون أو الحيوااية المشلقات لميع يحرمون
(1 

. 

 تعلمد ، خالفياتواأل والاقوس المعلقدات من خليط وهي ، الش لوية الديااة.0

 أروا  وتقددددس ، اإلاسدددان فددددرات أن ددد مدددن يوتعلددد ، الولدددود وحددددة فلسدددجة

األروا  بل اسخ وتقو  ، األسالا
(2 

 . 

 االقلدت أن بعدد لديدد ادوب في ، ه دوسيةال ديااةال وهي ، المهاريشية الديااة.8

 حقيقلهددا خدد تُ  لددم اللددي األفكددار مددن عصددرياً  اوبدداً  ،ملخددذة بدداوأرو أمريكددا ملددى

 لاللأمدد م هددا ، محداددة بصددور اله دوسددية الاقددوس علددى وترلددز . األصددلية

 عادةالسددد لحصددديلل لاريدددق للغدددربيين تقدمددده الدددذي لل ددداوزيا  اللصددداعدي)

 )المهاريشدي مؤسسدها لدزعموي ، محددود رغيد مدرا  ملدى والوصو  الروحية

 أاده بدزعم الخدالق الدذلاء وعلم المعرفي اللحال  مايسمى لىم الدعوة   يولي

 زمددان لددل فددي اإلي ابيددة اللغييددرات محددداث علددى فددادرين مليدده الم لمددين ي عددل

ومكان
(3 

 . 

 " الخالصددددديين الموحددددددين "ـلددددد : الحديثدددددة الغربيدددددة األديدددددان م موعدددددة.1

 العلمدداايين اسدداايينواإل
(0 

 لعصددرا ومددذها " العلمولوليددا " مددذها وأتبددا  ، 

 ، الخددالق رماكددا ملددى لمللهددا فددي تدددعو اللددي األديددان تلددك " ال يددوايي  " ال ديددد

 الولدددود وحددددة بعقيددددة وتددددين " دواحددد للدددي " أو مددددبرة لوايدددة فدددوة ومابدددات

  .الشرفية بالروحاايات الدين عن االسلغ اءو

 وتدددراايم خاصدددة طقدددوس لهدددا وا يدددة دياادددات وهدددي ،الحمدددر اله دددود أديدددان.6

 لدل وتددين والسدحر السدجلية ىبدالقو ةاالسدلعاا علدى ،وتعلمدد دي يدة ورفصدات

                                                 
(1 

   . 2/615الموسوعة الميسرة ) :ااظر 
(2 

   .118/ 2) :المرلع اجسهااظر  
(3 

   . 2/651) المرلع اجسه 
(0 

بمذها العلمااية واإلاسااية ، مال أاها اليوم تشكل حرلات  هذه المصالحات لها معان ومجاهيم فد تشابه ما عرا سابقاً  

 دي ية وم ظمات ال م رد تولهات فكرية .



 – الشددجاء وبأسددرار بالغيددا ومعرفددة خارفددة فددوى يملددك خدداا لددزعيم فبيلددة

 . وغيرها والويكا الدرودية هاثلوم – بزعمهم

 ،وتعلقدد مل وعدة سدحرية طقدوس لهدا وا يدة ديااة أصلها ، الحديثة الشامااية.5

 الشدامان أنو ، الكدون في حادث أو مرض لل وراء  ر وأروا  خير بأروا 

   روا األ مدددع اللعامدددل فدددي خارفدددة فددددرات لددده   القبيلدددة سددداحر أو الكددداهن)

 وع دد أسدلراليا فدي لدذاو بدالي في والشرق أفصى لزر في م لشرة الشاماايةو

 بصددورة الحددديث العصددر فددي الشددامااية موتُقَددد . اسدديبيري فددي الوا يددة قبائددلال

 ،ابلددداءً  الخجيددة القددوى مددن االسددلجادة مهددارة ت مددي أاهددا يُددزعم تدريبيددة دورات

 الكوايدة الاافة اسلمداد ام ، ال جس في الكام ة القوى للجعيل فاإليحاء ،باللرليز

 البرم دة ) مؤسسدي أحدد   بااددلر ) لها والداعمين هادروا ومن ، السجلية والاافة

 .  العصبية اللغوية

 فلسدجة تعلمد اللي الوا ية الديااات من يوه ، هواي لزر أهل ديااة ، الهواا.4

 ال دداس توصددل ، عشددرة آلهددة طددرق عددن تسددلمد أاهددا يُددزعم اللددي الكوايددة الاافددة

 تدداد " الحددديث العصددر فددي لهددا الدددعوة ويلددزعم . خلقددوا م دده الددذي األو  بالسددبا

 فكرهدا ويددرس " العصدبية اللغويدة البرم دة " مدراس أ هر أحد صاحا "ليمس

 السدددحر مددع الوا يدددة واللددراايم الاقدددوس فيهددا تُعلندددم ، عدددة ياتبمسدددلو دورات فددي

  . الكواية بالقوى ووصلها الكام ة ال جس فوى تجعيل باسم بال ن واالسلعااة

 

 

 : اللابيقات هذه عليها ب يت اللي العقائد أبزر ومن

 وهي ، والصي ية اله دية الديااات لها تدعو ملحادية عقيدة ، الولود وحدة عقيدة .1

 ، الحديثددة والغربيددة اإلغريقيددة الجسددلجات تب ددى وعليهددا ، الصددوفية غددالة قدددمعل

 ، يدددزا  وال لدددان الددذي الددددائم الل لدددي هددو مامدددا فيددده بمددا العدددالم أن وملخصددها

 ع د " الكلي " وهو ، السماوية الديااات أصحاب ع د هللا هو – واحد والمولود



 لعقيددة املدداد وهدي . لده وصدجات صدور هدي ماما المولودات ولل – المالحدة

لإللحاد  ددةم وصورة الحلو 
(1 

 . 

 عقدو  ع ده فاضدت فعداالً  للياً  عقالً  معل قوها يثبت اللي ، الجلسجية الجيض اظرية.2

 فدي مخللجدة بصدورة مولدودة وهدي . الكدون وتددبر الكوالدا تددير اللدي هي عشرة

 وحدددة كددرةوف الولددود وحدددة ةيدددبعق ظدداهرة عالفددة ولهددا ، الملحدددة الددديااات سددائر

  . الشهود

 وهدي  درفية دي يدة فلسدجة ، والشدكرات ياألايدر وال سدم السبعة األلسام اظرية.3

 مع اتحادها وضرورة ، الواحد " الكلي " عن الم بثقة الكلية الاافة فلسجة في أساس

 لسدمه فدي المولودة " الشكرات " عبر اإلاسان لسم في المولودة البشرية الاافة

  . وروحه ولسده ذه ه ووحدة الكون مع وت اغمه هصحل لضمان األايري

 

  : وم ها الغرب في االشرت اللي الملحدة الجكرية المذاها من بالعديد تأارت لما

 ومددددارس عددددة ات اهدددات لددده جيفلسددد مدددذها وهدددي : الولوديدددة مدددذها .1

 ويقدو  ، تجدرده علدى اللأليدد فدي ويبدال  اإلاسدان مةيف في يغلو لملله وفي ،مل وعة

 السدماوية األديدان ويعلبدرون لإلاسدان الكلدي االعلبدار إلعادة يعملون ماهم: معل قوه

 المشرق المسلقبل احو اإلاسان أمام عوائق
(1).  

 مقياسدداً  والم لمددع الجددرد اجددع مددن ي عددل مددذها وهددو : الم جعددة مددذها .2

 .(2)والرفض والقبو  للسلو 

  إلي ددداد بجلسدددجله يسدددعى مدددذها وهدددو :   هايلشددد )مدددذها القدددوة مدددذها .3

 لقد ايلشه" يقو  ، فواه ويكلش  اجسه في  ظري أن ي ا الذي " الملجوق  اإلاسان "

 " مرادت دا هدذه فللكن . الملجوق اإلاسان رظهو مال أمل من يعد ولم اآللهة لميع مات
(3)

 ؟مذاً  ملهداً  تخلقدوا أن أتسدلايعون" : ويقدو  – أفدواههم مدن تخدرج للمة لبرت – 

 واإلاسدان . " الملجدوق اإلاسدان مي داد مال أمدامكم فليس لميعاً  اآللهة ذلر عن أفلعوا

                                                 
(1 

   .2/1165لموسوعة الميسرة )اااظر: 
(1 

   .2/525) ااظر: المرلع اجسه 
(2  

   .2/515) ااظر: المرلع اجسه

 .28- 22ومعاصرون ااظر :لمع أفواله في هذا ال ااا رمسيس عوض في للابة ملحدون محداون   3)



 ،والصدبر والخلدق القدوة فدي لثيرة  مال بصجات تحقق الذي هو هايلش دع  الملجوق

 وخالصدة ، وفويدة ليددة صدحة يمللدك الدذي وهدو ، الابيعدة بقوتده حكدم الدذي وهو

 الدذي وهدو . اجسده علدى السيارة ،وحقق طبيعله  كل غير الذي الشخم : تعريجه

(1)" السوبرمان " الرلل ماه . لحياته األبدي اللكرار من ألثر  يًاً  يلم ى ال
 

 ال الذي

 صددحله أمددر يملددك وحددده فهددو ، ملدده اعلقدداد فكددرة ملددى القدددرات هددذه لددل بعددد يحلدداج

  . و قائه وسعادته ،ومرضه

 الدذي المدزي  أصدو  بعدض هدي والمذاها واألديان والمعلقدات األفكار هذه         

 " العصددبية اللغويددة البرم ددة " مددن اللدريبيددة المعاصددرة اللابيقددات م دده صدديغت

 ، وغيرهددا " لوادد  اللشدديو" " "الريكدديو "اإلرتقددائي و"اللأمددل " بيوتيددكالمالرو

 والملصدجح . اللابيدق ادو  بحسدا مخللجة المزي  ذلك تكوين في ال سا لاات ومن

 الروحاايات علوم وفي ، الجلسجية المذاها وفي الشرفية األديان في المص جة للكلا

 ةوايقد العالفدة أن  ددي ووعاللاتهدا رياضداتها بكدل الحديثة تابيقاتها مع والكوالا

 تلواهددا ومامددا ، واحدددة ملددة رجكالفدد ع ددا وال ،واحدددة لعملددة مخللجددة ولددوه هددي بددل

 بددين لل دددس دائمدداً  الم اسددبة الجددرا تلحددين زالددت مددا اللددي الغ وصددية الليددارات

(2) مخللجة وأ كا  صور يف المسلمين
 . 

     

                                                 
(1 

اقلله عن د. سارة آ  سعود في للابها فضية الع اية  146-140مأخوذ من ترلمة للابه " هكذا تكلم زراد ت " ا 

 . 124والمصادفة في الجكر اإلسالمي ا 
(2 

   .2/1118الموسوعة الميسرة ): ااظر 



 

 السادس المبحث : 

 حولها الشبه ومناقشة منها اإلسالم موقف بيان في

 

 وأعظدم ، اللوحيدد بده هللا أمدر مدا أعظم أن الدين في الثابت المعلوم من 

َ  م ن    : تعالى فا  ، والكجر الشر  ع ه اهى ما ج رُ  اَل  هللا  دَر َ  أَن   يَغ  ج درُ َويَ  ب ده   يُش   غ 

ر     َوَمن   يََشاءُ  ل َمن   َذل كَ  ُدونَ  َما يدًدا َضاَلاًل  َضل   فَقَد   ب اهلل    يُش   [111 : ال سداء]  بَع 

 وهددذه . شددريعةلا فددي محددرم الشددر  ملددى يجضددي مددا ولددل ،  ددر  هددو مددا فكددل

 وتابيقاتهددا ، الملددة مددن مخددرج لجددر أو  ددر  هددي فلسددجات تعلمددد المددذاها

 خيدددا  فدددي مال ع هدددا فصدددلها يمكدددن ال بهدددا مملزلدددة ، ليهددداع مب يدددة المل وعدددة

 يسدرو بسهولة المكلسا الما  فل ة أو بجل لها فلوبهم أ ربت ممن بها المجلواين

 أ ددخاا علددى الحكددم يع ددي ال  ددك بددال وهددذا . اتهدداوعالل دوراتهددا لددراء

 لبيدر فرق فه ا  ،وممارسين مرولين أو وملدربين بينمدر من فيها الداخلين

 تجصديل لده األخير فهذا فائله، أو فاعله حكم وبيان والقو ، الجعل حكم بيان بين

 فدي مجصدل هدو مما ذلك وغير والملأو  والعارا ال اهل فيه ويخلل  ،واسع

  دروط مدن لثيدرة ضدوابط ولده ، وال ماعدة السد ة أهدل معلقد في اللكجير باب

 لظاهرهدا مالعلد أهدل من لثير على خجي فد الوافدات هذه وأمر سيما ال وموااع

 ، ال دداس ألثددر علددى فلخجددى الباط يددة مدد ه  والالهالهددا ، والعاللددي اللدددريبي

 أهدل موفد  اخللد  فقدد لدذلك . ي كدرون ال بمدا مفدو لدل ع د تظهر الشياطينـف

 اابهداراً  العامدة عليهدا يلهافدت اللي الصيحات من صيحة  ظ ها من فم هم العلم

 أفلدى مدن ومد هم ، أادراً  حيداتهم فدي تلدر  أن دون ع ها نيعرضو ام ، ديدبال 

 فلسدجة بدين اللوفيدق ومحداوللهم لماهيلها مدربيها من دليست على ب اء ب وازها

    .اإلسالمي الدين تعاليم أو اصوا من به يشلبه ما بعض وبين الملحدة الاافة

 ، ادااياليو قالم اد مزاء العلدم أهدل مدن المواف  في اللباين هذا مثل حدث وفد

 ، لثير  يء والضال  الباطل من فيها اليواااي الم اق للا " : تيمية ابن فا 



 مدن ومد هم ، الجالسدجة وهدم اإلسالم من ي لحله ما مع اتبعها من المسلمين ومن

 اإلسددالم فددقاتو لميعهددا أاهددا يظددن أ ددياء ع هددا تلقددى ولكددن تباعهدداا يقصددد لددم

 أعددرض مددن ومد هم . الكددالم أهددل مثدل وتخذلدده تخالجدده م هدا ولثيددر ، وت صدره

  حقهدا لدل عدن يغ دي مدا واإلسدالم القدرآن مدن يلبدع ولم ، م مالً  معراضاً  ع ها

 أهددل مددن رلثيدد حددا  فهددذا ، المشددرو  ال هدداد ي اهدددهم ولددم ، باطلهددا ويدددفع

" جقددهلوا الحددديث
(1 

 هددذه أهددل ل هدداد فرفددة ت جددر أن ي بغددي الددذي والوالددا 

 عددن فكددرهم  يددز ،ويدددحض بدداطلهم لادديب الددذي المشددرو  ال هدداد الجلسددجات

 هللا واسددأ  ، عصددره فددي تيميددة ابددن اإلمددام الاائجددة هددذه ممددام ولددان ، العامددة

 .هذا عصراا في الجلسجات ذهله ونيلصد أاباتاً  أئمة األمة لهذه ئيهي أن العظيم

 يقداتاللاب هدذه بحقيقدة العلمداء تعري  بغرض الباحثة من مسهام الكلاب وهذا

 عددن الددذود فددي ال ليلددة مهمددلهم عددمد فددي هميسدد ، ع هددا لامددل تصددور تكددوينو

 الشديء لدىع فالحكم و لامل تصور من البد أاه المعلوم فمن . الصحيح المعلقد

 وتابيقاتهدا المدذاها هدذه حقيقدةب مجصدلة معرفدة من والبد ، تصوره عن فر 

  .الشريعة ومقاصد األصو  فواعد ضوء في ذلك على ب اء لللحذير

 

 

 فدي اللابيقدات هدذه االشدار آادار  بعدد ظهدرت اللدي الدي ية المخاطر أبرز ومن

  : ال اس وافع

   الشدامااية – الهوادا ) ال ديددة الوا يدة دعاة من الجلسجات هذه يتلق .1

 اللابيقددات هددذه فددرواد ، ءوميحددا ت ددويم حدداالت وفددي اللدريبيددة الدددورات خددال 

 تدداد ) : هددم ، بالدهددم فددي أو اإلسددالم بددالد فددي المسددلمين  ددباب يدددربون نالددذي

 الهواددا دورات فددي تابيقاتهددا علددى ويدددرب الهواددا ديااددة يعل ددق الددذي   مددسل

 ، الحديثددة الشددامااية ملب ددي   سددمو  وود و)   ادددلربا ،و) الدد جس فددوى للجعيددل

 . وغيرهم ال ار على المشي رائد روب ز  و)االواي

                                                 
(1 

   .4/211م مو  الجلاوى ) 



 اإللده عدن االسدلغ اء ملدى يددعو يالذ لمعلقدا صلأل سلولية ترلمة وراتهمدو 

 فدي فالددخو  . اإليحداء طريدق عدن الكام دة ال جسدية قدوىال تجعيدل ملى والسعي

 ااهيدك ، والعقيددة الددين علدى أادرهم يخجدى ال من مع تعامل فيه اللابيقات ههذ

 أو بسدحر أو بللبديس ممدا رالخاد الم زلدق هدذا ملدى االادزالق رخا من فيه عما

 . لديهم القوية الق اعات تغيير بلق يات

 الاافددة بجلسددجة االعلقدداد ىملدد يجضددي للابيقدداتا هددذه علددى اللدددريا .2

 أو ، فيهدا الدذي اإللحداد ي ل بدون أاهدم المسدلمون مددربوها زعم ومن – الكواية

 تجسدير هدي اللدي وتجعيلهدا الاافدة هدذه اسلمداد على مب ية للها مذ – يؤسلمواها

 بدددمراء الملددددربين ع دددد الحدددق المعلقدددد وشيُشددد ممدددا ، الغيدددا لعدددالم المالحددددة

 هللا رضددي عبدداس ابددن م دده حددذر طريددق فددي تأخددذه الغيددا أمددور فددي توفلسددجا

 و هللا رسدو  س ة به تمض ولم هللا للاب في ليس رأياً  أخذ من " : فا  مذ ع هما

 " هللا لقي مذا م له هو ما على يدر لم
(1)

. 

 ألهدل مصدراعيه على الباب أسلملها ىودعاو الجلسجات هذه فلحت .3

 المسدلمون عليهدا يدرب اللي المهارات ضمن فأصبح ، الدلل وأرباب ، البد 

 طافدة  مدن االسدلجادة مهدارةو   هللا مال ملده ال أ دعة طافدة من االسلجادة مهارة :

 لدان ما أاوا  وحيازة ، العادات خوارق اللساب اتدورو    الحس ى األسماء

   لهداماإل ) علدى والحصدو  الغيدا معرفة على القدرة ل ميةف   لرامات يسمى

 ودورة ، واليولددا اللأمددل للسدداتو ال رافولددولي بدددورة يكددون جراسددة )ال أو

 ،الحجدظ فدرة من الشافعي اإلمام لدى لان ما الملدرب تكسا الضوئية القراءة

 القدددرة الملدددربين تمدد ح ودورات    القددرآن حجددظي أن أيددام االاددة فددي فيسددلايع

 تمد ح ودورات ، ال سدد خدارج السدجر ) والمكدان انالزمد حوالز تخاي على

 أو مداالً  أو ، اب داً  أو لدان زولدا األفددار من ريدي ما لذب على القدرة الملدرب

 دوراتو    ال لدائ  وتج دأه يومداً   21) لمددة مارسدهاي خاصة بلدريبات ا احاً 

 لل ميدة الالواعدي مع اللعامل بمهارات الروحية الرسائل مهارات على لللدرب

                                                 
(1 

  1/284باب الجليا وما فيه من الشدة )أخرله الدارمي في س  ه ،  



 آلالا رسدالة مرسدا  يسدلايع صداحبها  عدلت اللدي بعدد عدن اللخداطر فدرات

   (1)" ال بل سارية يا"  فصة في لما الكيلوملرات

 داتاهبش مال الدورات هذه من يخرلوا لمو طائلة أمواالً  دفعوا نيلثير أن معو

 يزالددون ال المدددربين أن مال ، الجل ددة أ ددربت وفلددوب فكريددة لواددة مددع ، موفعددة

 بأاهدا ف اعدة مدع ومدددها هاأوفات حسا اللمارين مزاولة على بالصبر يوصون

 باالاهدا مدن لمسده مال ورلع تاب من  م هم لان منو اافعة  وحكم مجيدة أفكار

  . ووهمها

 أن يظ دون ، موعوداتهدا مدن يء د لهم تحقق ممن اللابيقات لهذه ونوالمرول

 الكام ددة فدددراتهم وباللشدداا ، أاجسددهم ع ددد مددن هددو مامددا فددوى مددن حصددلوه مددا

 ذلدك فدي  دأاهم ، لهدم هللا فل دة وعدن وال دن المالئكدة يعدالم تدأاير عن وغجلوا

  اإلسددددددددددالم  دددددددددديخ معدددددددددد ه فددددددددددا  الددددددددددذين الجالسددددددددددجة باط يددددددددددة  ددددددددددأن

 ملدى فدولهم واالهدى ... الد جس بقوى والشياطين المالئكة يجسرون الجالسجة باط ية "

(2)" ودين عقل لل من خرلوا حلى الباب هذا من دخلوا فإاهم الولود وحدة
 

 

 

 بغيدر االسدلغ اء ملدى الملددربين مدن لثيرين ع د اتالدور هذه أدت .0

 فأخدذ لائعداً  لدان مذا ال سدد  دأن من " تيمية: ابن فا  المشرو  عن المشرو 

 بكراهدة مال  دهم ألل من يألله ال حلى ، آخر طعام عن اسلغ ى حالله طعام من

 يقديم الدذي لده المغدذي هدو يكدن ،ولمبده ي لجع لم أو ، ألله ضره وربما ، وت شم

 رغبلده فلدت، حاللده بعدض المشدروعة األعمدا  غير من أخذ مذا فالعبد ، بداه

 صددرا مددن بخددالا غيددره مددن اعلدداض مددا بقدددر ، بدده واالجاعدده المشددرو  فددي

 ، دي دده ويدلم ، بدده وم جعلده لدده محبلده تعظدم فإادده و المشدرو  ملددى وهملده اهملده

                                                 
(1 

الحظ اعلبارهم أن لل خوارق العادات تكلسا بل يشاحون ملى ممكان اللساب ال بوة واأللوهية    وال  ك أن بعضهم 

فد يصل لكثير أو فليل مما يدعيه : فقوة السحر وال ن فوى ال يسلهان بها ، ولكن من لاات اآلخرة اصا عي يه والشر  

رضا هللا غايله ي بغي أن يكون طالا اسلقامة ال طالا لرامة . وال يأخذ من األسباب مال بما  ر  ربه ورضي م ه ه و

 على فاعدة اللجريق بين اإلرادة الكواية واإلرادة الشرعية .
(2 

   .13/234م مو  الجلاوى )



". مسددالمه ويكمددل
 (1)

 مال جاتالجلسدد هددذه تابيقددات وراء  ددر مددن يكددن لددم ومن 

 دم ددا مددا بخيددر فإا ددا .  ددراً  لكجاهددا المشددرو  عددن المشددرو  بغيددر االسلعاضددة

 باألسددباب اللددداوي لددواز مددع – أبددداا ا أدواء والسدد ة الكلدداب بأدويددة اعددال 

 ويظددل – علي ددا حددرم ممددا تكددون وال ، حقيقيددة أسددباباً  تكددون أن  ددرط الدايويددة

 عددالج فهددي ، والسدد ة بالكلددا مددن لددان مددا وفكراددا ألرواح ددا األوحددد العددالج

 اللدمل  طدرق الصدافي معي همدا مدن اغلدرا ازا  الو ، أبصاراا واور ،فلوب ا

 . تبا اال في األلر عظيم مسلشعرين واللواصل

 تددليس عدن اً بعيدد ، دفيقدا تحريداً  يلالدا اللابيقدات هدذه علدى فالحكم ه ا ومن 

 بدين م  يداً  لاً صدم أو . ودعدوة صدال  أهدل لدااوا ولدو الوافدات بهذه المجلواين

 مسلويات أولها ، خارة وعرة اللابيقات هذه في فالاريق . ولل عز هللا يدي

 الحقيقدددة لدددل دوراتهدددا فدددي يظهدددر ال فدددد العصدددبية اللغويدددة للبرم دددة أربعدددة

 أن بعددد ولكددن ،   أسددلملها علددى وحريصدداً  مسددلماً  المدددرب لددان مذا خصوصدداً )

 والهواددا الاافددة دورات فددي ةايددهال  تكددون اهملهددا م هددا وتأخددذ ال جددوس تألجهددا

 لمدا وديدن عقدل لدل مدن الخدروج ملدى فيهدا الملددربين تقدود فد اللي والشامااية

  . بعضهم أو القدامى للجالسجة حدث

 لسائر البداية م ذ خارها يظهر ال الوافدة األفكار هذه أن له الل به ي بغي ومما

 وفدا  ، (2)" ي كرون ال بما فوم لل ع د تظهر فالشياطين " و والضالالت البد 

 للسدت مذا البدعدة صداحا لدان لدو " : ألمعين عليهم هللا رضوان السل  أحد

 بددو فدي السد ة حاديدثبأ يحدداك ولكن ،م ه وفررت حذرته ببدعله يحداك مليه

 " ؟فلبك من تخرج فملى فلبك. تلزم فلعلها ببدعله عليك لخدي ام ، م لسه
(3)

. 

 مددن " يال يددوا" بددرام  لسددائر بع ايددة سددةومدر للابيقدداتا هددذه تق يددات من اددم

 الغزالدي مداماإل فا  الذي ط يةالبا م ه  االهالها هذا ملى أض  ،لها المسوفين

                                                 
(1 

 )1/803افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم )
(2 

   .2/521البن تيمية )ااظر: ال بوات 
(3 

  2/000اإلبااة الكبرى البن باة )



 والكددذب ال جدداق تقددديس  يددةالباط ع ددد األساسددية المبددادئ مددن " : مبادئدده مبي دداً 

 بداط ي داعيدة لل بمولبها يسير أن  اي اللي المهمة الوصايا ومن ، دا والخ

 الغلدو لده ويحسندن بدل ، تمامداً  مذهبده فدي ويوافقده ، يخاطبده من ي اري أن هي

   .(1)" به اللزامه على م ه أحرا أاه ويريه ،فيه

 أغلددا لدددى م هولددة الوافددد الجكددر لهددذا العقديددة األصددو  لااددت ولمددا 

افاً  ام ه الظاهر لان ولما ، المسلمين  الصدحة تاللمشدك والحل الخير يحمل برن

 أهدل مدن فريدق وتددريباً  وممارسدة تعلمداً  العلدوم لهدذه ابدرىا فقد ، المسلعصية

 وتلبددع ، العلددم زيددادة ىبدددعو – حسدديبهم وهللا الخيددر همظدداهر ممددن – اإلسددالم

  هللا رسددو  حددديث يبي ده الددذي الحدق المدد ه  عدن غجلددة حدين علددى   الحكمدة

 القصدة فدي هؤالء ظن مثل ظن ع دما  عمر الجاروق على فيه غضا يالذ

 ع دد لالساً  ل ت : فا  يهملع هللا رضوان الصحابة أحد يحكيها اللي المشهورة

 أادت : عمدر لده ،فقدا  سدوسلبا مسدك ه القديس عبدد مدن برلدل أتدى مذ  عمر

 يدا لدي مدا : الرلدل فقا  معه بعصا فضربه ، اعم : فا  ؟ العبدي فالن بن فالن

 هللا مبسدد  : عليدده فقددرأ ف لددس ، اللددس : عمددر لدده فقددا  ؟ المددؤم ين أميددر
آاًا أَا َزل  َاهُ  م ا ا  1) ال ُمب ين   ال ك لَاب   آيَاتُ  ت ل كَ  الر ، الرحيم الرحمن  لََعل ُكدم   َعَرب ينًدا فُر 

ق لُونَ  نُ   2) تَع  َسنَ  َعلَي كَ  اَقُمُّ  اَح  َحي  َدا ب َمدا ال قََصم   أَح  آنَ  هَدَذا م لَي دكَ  أَو   َوم ن   ال قُدر 

ن   ُل  تَ  نَ  فَب ل ه   م   ، االاداً  وضدربه االاداً  عليه فقرأها [3 : يوس ]  3) ال َغاف ل ينَ  لَم 

 داايدا ، للدا اسدخت الدذي أادت : فقدا  ؟ المدؤم ين أمير يا مالي : الرلل فقا 

 ال ادم ، األبيض والصوا بالحميم فامحه ااالق : فا  ، أتبعه بأمر مراي : فا 

 أحدداً  تهأأفر أو فرأته أاك ك ع بلغ ي فلًن ال اس، من أحداً  تقرئه وال أات هتقرأ

 ااالقدت : فدا  ،يديده بين ف لس ، :اللس له فا  ام ، عقوبة ألاهك ك ال اس من

 هللا رسدو  لدي فقدا  ، أديدم فدي بده لًت ام ، الكلاب أهل من للاباً  فاالسخت أاا

  : ( علمدا ل دزداد اسدخله للداب ، هللا رسدو  يدا : فقلدت عمدر يدا بيد  هذا ما 

 بالصدالة ادودي ادم ، ول لداه تاحمدر حلدى  هللا رسدو  فغضدا   علم دا ملى

                                                 
(1 

   . 34ااظر: فضائح الباط ية للغزالي ) ا 



 حلددى ف دداؤوا ، السددال  السددال   ابدديكم أغضددا : األاصددار فقالددت لامعددة،

 لوامدع أوتيدت فدد مادي نال اسد أيهدا يدا ) :  فقدا   هللا رسدو  بم بدر أحدفوا

 ،فددال اقيددة بيضدداء بهددا أتيددلكم لقددد ، اخلصدداراً  لددي واخلصددر ، وخواتمدده الكلددم

 ربداً  بداهلل رضديت : فقلدت فقمت : عمر فا    الملهولون يغراكم وال ، لواوتله

  . (1) هللا رسو  از  ام ، رسوالً  وبك ، دي اً  وباإلسالم ،

  

 

   الشبها : مناقشة

 وعاللاتهددا الوافدددة المددذاها هددذه تابيقددات مشدد عي مددن رلثيدد يلددذر  

 وفجددة الكلدداب هددذا اهايددة فددي ه ددا اقدد  ، أمددور بددبعض ودوراتهددا ورياضدداتها

 األفكددار بهددذه أخددذهم بهددا يبددررون اللددي أفددوالهم بعددض مددع مددولزة توضدديحية

   . المسلمين عامة ع د  بها همدبع من  كلت يالل األفوا  تلك والم اه 

 فففي  ابففت هففو مففا أكثرهففا فففي توافففق العلففوم هففذ  نإ : قففولهم : أوال 

  . والسلف الصحابة سير في أو ديننا نصوص

 المدراد يجهمدوا لدم يهملدع ا دلبهت وأمدور ب صدوا يلعلقدون همأا األمر حقيقة

 اإلسدالم  ديخ ذلرهدا أمدور االادة أحدد اهذ في أوفعهم ماو ، صحيحاً  فهماً  م ها

 : أمدور االادة ودلديالً  ح دة يدراه بمدا السد ة يخال  من عمدة " : فقا  تيمية ابن

 فيأخددذون .(2)"  دياااي خاداب أو ، لدداذب اقدل أو ، فاسدد بقيدداس احل داج ممدا

ددُرونَ  أَفَدداَل   تعددالى فولدده مددن ددُعُرونَ  اَل   و  يُب ص  ددَمُعون أَفَدداَل  يَش   دلدديالً  يَس 

 اددو  لكددل أنو ، وحسدديون وبصددريون سددمعيون : االاددة اطأامدد ال دداس أن علددى

 يغ دي ال الظدن ومن نظدال مال عدونبلي من  يةللشخصد وسدمات اجسدية خصائم

  .  يًاً  الحق من

                                                 
(1 

أخرله أبو يعلى عن خالد بن عرفاة وفي س ده ضع  مال أن له  واهد فم مو  طرفه تقلضي أن له أصال ، فاله  

 3848وائد المساايد الثمااية وأخرله في الماالا العالية بز  .13/103ابن ح ر في الجلح  )
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   .13/284م مو  الجلاوى ) 



ب ر   من :)ليسبقوله القوم لغة  هللا رسو  فو  اسلخدامب ويسلدلون صديام ام   ام 

 علدى ؟مسدجرا يفد صديام امبدرم مدن :هدل سدأ  عرابديأ على ملابة امسجر  في

 وعلددو وحرلاتدده لغلدده فددي الشددخم بموافقددة تبدددأ اللددي البرم يددة األلجددة تق يددة

 ، فيده الخجدي واللدأاير البداطن عقلده ملدى للدخو  ، ت جسه سرعة ودرلة صوته

   الباطن  العقل بلأاير عقله من مقاومة دون وتوليهه فيادته ام منو

 علددى دلدديال أحددد  )أحددد : مددردداً  واباتدده   بددال  صددبر فصددة مددن ويأخددذون

   )الماالرا   وأار الل اوزي اللأمل ةيمشروع

 وبلدروا صدالته فدي اسدلغرق ع ددما  الزبيدر بدن عدروة فصدة مدن ي علونو

 االرتقائي  ملاللأ مشروعية على دليالً  سافه

 المعرلدة فدي لبي ده على الحمراء للعصابة  دلااة يأب ربط فصة ي علونو

 الدد جس  علدى ألوااهدا وتدأايرات الشدكرات لجلسدجة الصدحابة تابيدق علدى دلديال

 يصددعا ممددا المجلددواين المسددلمين المدددربين دورات بدده تزخددر ممددا ذلددك غيدرو

 دي يددة ببصدديرة تأمللدده لددو ولك ددك المخلصددر، الكلدداب هددذا فددي وتج يددده تقصدديه

  . والسير ل صوال المريض والجهم اللااو  هذا من لع بت  رعية وخلجية

 

 الددين مدع يلعارض وتابيقاتها الوافدة األفكار هذه في مما لثيراً  أن والحق

 مددا بددبعض لزالددهالم و علدديهم واللددبس ال دداس بعددض علددى ا ددلبه ومن وي قضدده

 – معلدوم هدو لمدا – العقدلف ، الم درد العقدل مليده يوصدل مما  الدين مع يلوافق

 أو ب ظريددات مملزلددة اللابيقددات وهددذه ، الشددهادة عددالم فددي الحددق ملددى يوصددل

 الد جس علم من الصحيحة العلمية مصادرها من مأخوذة صحيحة علمية حقائق

 . وغيرها واإلدارة

 العقددل  مليدده يوصددل ممددا وفهدد للدددين موافقددة مددن للابيقدداتا هددذه فددي لددان فمددا

 . الشهادة عالم أمور في الصحيح

 عددالم – الحيدداة أمددور فددي عقلدده عمددليُ  ، بدده المسددلعلي بدي دده المعلددزَ  والمسددلم 

 يعدد  ال ولك ه ، فيها اللجكير ىمل وادبه الوحي بلجصيلها يأت لم اللي – الشهادة



 ضدع  حلمدا ال ، العقدل علدى مقددم ع دده فال قدل و بدالوحي هللا عدن لداءه عما

 فإرسدا  وعظيم الرسالة  عمةب المؤمن فر  لان ه ا منو ، داللله وفساد العقل

 وال دافع الضدار معرفة في ، الوافع في الل ربة طرامخ عن العقل يغ ي الرسل

ك    : الربااي اللوليه لان ولذا  ،  يء لل من س  لَم  يَ  ب ال ذ ي فَاس   م ا دكَ  م لَي دكَ  أُوح 

َراط   َعلَى لَق يم   ص   من مدا فديكم ترلدت) : ال بدوي ليدهواللو [03 : الزخدرا]  ُمس 

 المشدكاة هدذه ادور ومدن (1)  وسد لي هللا للاب : بداً أ بعدي تضلوا لن به تمسكلم

 بالكلدداب االعلصددام المسددلم علددى" : علدديهم هللا رضددوان السددل  وصددية لااددت

 ، يقي يداً  علمداً  بده وأمدر الرسدو  بده أخبدر ما يعرا أن في ي لهد وأن ، والس ة

 لدان مدن مثل ذلك مثل فإن ، الم هو  للمشلبه  المعلوم محكمال يد  فال وحي ًذ

 ، سدلكها مذا مكدة ملدى توصدله أاهدا  دك ال معروفدة طريدق فدي مكدة ملدى سائراً 

 مدن مثدا  وهدذا ، م لهاهدا يعدرا الو يعرفها ال م هولة طريق ملى ع ها فعد 

 أو والسد ة الكلداب يوافدق هدل يددري ال مدن لدالم ملدى والسد ة الكلاب عن عد 

 يسدير لدان مدن بم زلدة فهدو بمدا والسد ة الكلداب عارض من وأما . ذلك يخال 

 الوصدو  يالدا فبدرا طريدق ملدى فدذها ، مكة ملى المعروفة الاريق على

 مددا ملددى والسدد ة الكلدداب مددن المعلددوم تددر  مددن حددا  هددذا فددإن ، مكددة ملددى م هددا

 يؤخدذ سال دا مدن أحد لل فإن ، لان من لائ اً  وعمرو زيد لالم من ذلك يخال 

 ع ائددا مددن البدداب هددذا فددي رأيددت وفددد .  هللا رسددو  مال ويلددر  فولدده مددن

  . (2) " الصدور بذات العليم مال يحصيه ال ما األمور

 خدذاألف الددين مدع تلوافدق المدذاها هدذه تابيقدات بأن لدال سلم ا لو ما ا ام

 هدو وذلدك المشدرو و عدن وعددو  ، خير هو لذيبا أداى هو الذي اسلبدا  بها

 مدن فأخذ لائعا لان مذا ال سد  أن من " : اإلسالم  يخ فا  . المبين الخسران

 بكراهدة مال م ده ألدل من يأللده ال حلدى ، آخدر طعدام عدن اسدلغ ى حاللده طعام

 يقديم الدذي لده المغدذي هدو يكدن ولدم بده ي لجع لم أو ، ألله ضره وربما ، وت شم
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 رغبلده فلدت ، حاللده بعض المشروعة األعما  غير من أخذ مذا فالعبد ن بداه

 صددرا مددن بخددالا غيددره مددن اعلدداض مددا ربقددد ، بدده واالجاعدده المشددرو  فدي

 ، دي دده ويدلم ، بده وم جعلده لده محبلده تعظدم فإاده و المشدرو  ملدى وهملده اهملده

 .(1)"مسالمه ويكمل

 أعلفم أنفتم : بفا  مفن بهفا فاألخفذ ، حياتيفة دنيويفة أمور هي قولهم :  انيا

دنياكم بأمور
 (2)

 .  
 ، المشدهورة ال خدل تدأبير حادادة فدي  هللا رسدو  عدن حدديث من لزء ال ملة هذه

 ، والرغبددة الهددوى بحسددا ال افهايوسدد القصددة ضددوء فددي يكددون أن ي بغددي وفهمهددا

 الدايويدة بداألمور الملعلقة األمور وسائر وزراعل ا ص اعل ا أمور هي دايااا فأمور

 ،وتق يددات ،تواتصدداال ،مواصددالتو ، وتك ولوليددا ، وتخادديط ، مدارة مددن البحلددة

 فهي أرواح ا وسمو ،أخالف ا ،وتهذيا أاجس ا وتزلية اذوات  تربية أمور أما واحوها

 والقدو  ، ادافع  دامل لامدل بمد ه   محمدداً  بهدا هللا بعدث اللدي الدي يدة األمدور من

 الشدعائر فدي الددين لمجهدوم حصدر أو ، الدوحيين ل دوز عدن غجلدة مدن ي بع هذا بغير

 لكدن الرسو  غير من علم يكون وفد " : األمر اهذ موضحا تيمية ابن فا  . ديةاللعب

 اإللهيددة األمددور مدداأو . والل ددارة والجالحددة والحسدداب الاددا مثددل دايويددة أمددور فددي

 بهدا الخلدق أعلدم فالرسدو  ، الرسدو  عدن مأخدذه فيهدا العلدم فهدذه الدي ية والمعارا

(3)" وتعريجها بيااها على وأفدرهم بها الخلق تعري  في وأرغبهم
 

 مدن لدل فدا  وفد

مَ   : الخاتم الدين ب عمة عباده على ممل اً  سبحااه فائل َمل تُ  ال يَو  ي َُكم   لَُكم   أَل  تُ  د   َوأَت َمم 

َمل ي َعلَي ُكم   يتُ  ا ع  اَلم لَُكمُ  َوَرض  س   علديهم هللا رضدوان والسل  . [3: المائدة] دي ا اإل  

 وحيادية أصلها في هي اللي تلك حلى و اوابلهم ضوء في العلوم لل يجحصون لااوا

 مددايلعلق وابدذوا واحدوه والغددرس والبدذر بدالزر  علدقلالم أخددذوا الجالحدة علدم فجدي

 وهكدذا األفدال  اايدةروح  داللة على واألغذية لل باتات مدعاة روحااية بخصائم
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 أن لاهددين سدحروال الكهاادة فدي أبدداً  رواهديظ لم ولك هم ، الحيادية ومالعل سائر في

  .(1)الدين مع تلعارض ال م جعة م ها يسلخلصوا

 : الصين في ولو العلم اطلبوا : المشهور بالقول استداللهم :  الثا

 أي مدن يؤخدذ فدالعلم و صحيح ومع اه ، الملداولة الحكم من القو  وهذا 

 ضدابط وضدع مدن البدد ولكدن ، مبارلدة رحلدة العلدم طلدا فدي والرحلة ،مكان

 اافعدداً  علمداً  يكددون أن البدد بددل ويؤخدذ، يددرس علددم لدل فلدديس " العلدم " يضدبط

 ، والل  دديم والكهااددة السددحر مثددل ذاتدده فددي محرمدداً  علمدداً  يكددون وأال صددحيحاً،

  الحددق المصدددر غيددر مددن الغيددا هددي اللددي الماورائيددات مايسددمى ذلددك ومددن

 وغيدر السحر، أو واحوها، واأل كا  لألح ار المدعاة والابائع والخصائم

 فدا  ولدل، عدز هللا ذلدر عدن صددن  أو مجاسدد مدن مليده ي ر لما محرماً  أو ، ذلك

 واليحملدك المعاصدي عدن اليدوم يبعدد  ال علمداً  أن واعلدم " :العلدم أهدل بعض

له م" اار عن غداً  يبعد  لن الااعة على
(2)

   

 يسدمى فمدا : فلديالً  مال ذلدر عمدا يخدرج ال الوافددة العلدوم هدذه مدن لثيدر ووافع 

 وتخددرا ال هددل، مال الحقيقددة علددى هددو مددا وتجريعاتهددا وتابيقاتهددا فددةبالاا

 لصحيح مخال  فغالبه، أا ائه في  جعال من  يء على احلوى ومن وضالالت،

 ومدن ، لهدالً  العلدم من من "  ؟ علماً  يسمى هذا بعد هلف العقل، ولصريح ال قل

   .(3)" سحراً  البيان ومن ، عياً  القو 

                                                 
(1  

ظرة عل ية بين مؤيدي البرم ة اللغوية العصبية رد فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود على هذه الشبهة في م ا

هـ بقوله : )) ع دما اعرا أن هذه البرم ة ابلدأت 1020وم لقديها عقدت في مرلز الدعوة بال سيم بالرياض في  عبان 

مع أصو  االاحراا ع د فرويد وع د فالن وفالن من الموصوفين بالمكر والخدا  ي ا أن اعيد ال ظر فيها واجحصها ، 

فا  في فصة الغو  المشهورة :  يشلبه علي ا فو  ) خذ الحق ولو من الكافر   ف حن اأخذه اعم مذا لان حقاً والرسو   ال

بقاعة  )) صدفك وهو لذوب    ألن الشياان فا  حقاً وهو آية من للاب هللا عز ولل . لكن الرسو  ع دما أتاه عمر 

وفيها ما هو ليس بحق ، لما هو معلوم في الروايات عن ب ي مسرائيل فقا  من اللوراة فيها عن ب ي مسرائيل ما هو حق ، 

)) أفي  ك أات يا ابن الخااب ؟ وهللا لو لان موسى حياً ما وسعه مال أن يلبع ي    فالقضية واضحة في االسلجادة من 

ن ي ا أال تقبل ، فلم يقل الرسو  العلوم الغربية لعلم ال جس واالللما  ومما فد يكون في البرم ة اللغوية العصبية ، ولك

  لعمر  من في هذه اللوراة لذا ولذا فهو حق فافرأه. ال بل اهاه . والبرم ة من مشكالتها أاها براام  ملكامل ومن

 يأخذ مسلوى يريد ااايا واالثاً .. ام ت لهي ملى اهايات خارة .
(2 

 01ا الغزالي ، الولد أيها 
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   .2/114االسلقامة البن تيمية ) 



 :(بها أولى فهو وجدها أنى المؤمن ضالة حكمةال )ب  تذرعهم : رابعا

 تابيقاتهدا أو المدذاها بهدذه األخدذ لدواز علدى دليال ليس هولك  حق، لالموهو

 فدي الصدحيح الحكمدة مع دى علدى وتابيقاتهدا لمذاهاا هذه عرض من البد بل

 بلعسد  ال مسدلقيم وفيداس صدحيح بجهدم والسد ة للكلداب موافقداً  لدان فمدا دي  او

  دداعت وأفعددا  أفددوا  هددي الحكمددة وليسددت حقدداً، حكمددة لددان باطددلو وتأويددل

 بدل والرهبدان، ال سدا  األوائل من الحكماء ) بـ لقبوا من ع د بالحكمة تسميلها

   الم اديا وبعض

 علدى أفبدل مذا صدورها ألمدل فدي حلمداً  وسي دها حقاً، المؤمن ضالة فالحكمة 

   .   هللا رسو  وس ة هللا للاب الصحيحة: الحكمة مصادر

 والعبدرة ويلوفداه، يحدذره مدا هدي بدل أبدداً، المدؤمن ضدالة فليسدت الضداللة أما

 لم درد حكمدة الضداللة تكدون ولدن عليهدا، القائمة بالدعاوى ال األمور بحقائق

 العقدل أو الصدحيح ال قدل أابدت مدا فالحكمدة بلباسدها، وتو دحها باسدمها تسميها

 وفلسدددجات الضدددالين، اءوآر األذهدددان، زبالدددة أمدددا حقددداً، حكمدددة أاهدددا الصدددريح

 أبددو فددا  أسددوة، الصددالحين فددي ول ددا حددا   ب حكمددة فليسددت علدديهم المغضددوب

 مال أفبلهددا فددال القددوم اكددت مددن ال كلددة فلبددي فددي للقددع مادده اي:االدددار سددليمان

 والس ة الكلاب بشاهدين:
(1)

. 

 نأخفذ أسفبا  إال األمفور هفذ  وما عبادة، باألسبا  األخذ : قولهم :خامسا  

   :بها

  در  األسدباب علدى واالعلمداد ) تلملهدا صدحيحة فاعدة من لزء العبارة ههذ

 فدي صحيح اظر من البد ولكن صحيحة، وفاعدة حق لالم فهي  ، ويغلظ يرق

 – فيه والمهلدون ال اس، من لثير بابال هذا في ضل فقد والمسببات، األسباب

 عليده د  أو حيحص لب ق ابت مذا مال سبباً  يثبلون ال – والمسببات األسباب باب

 إليمااهم غيره على المشروعة األسباب من ابت ما يقدنمون وهم صريح، عقل

                                                 
(1 

    1/60) تيمية البن الشياان وأولياء الرحمن أولياء بين الجرفان 



 " وصددجهم: فددي تيميددة ابددن يقددو  وتعددالى، سددبحااه ربهددم علددى تددوللهم وتمددام

 المشدروعة والدعوات الصالحة األعما  من به أمرهم بما يُردُ  هللا بأن يؤم ون

 األدلدة دلدت اللدي األوهدام ملدى جلدونيل وال واألاجس، األلسام فوى في لعله ما

 ظدن ومن الشدريعة، حرملده بمدا يعملدون وال فسدادها، علدى الشرعية أو العقلية

 أو ، السدبا بعدض أو السدبا هدو لدان هدذا بدأن فدالعلم  ملدة:بالو تأايرا، له أن

 يلدوهم وفدد ، لثيراً  يظن وفد لثيراً  يعلم فد الحادث األمر هذا في السبا،  رط

 لميددع " وفددا : .(1)" العقددل ضددع  مال صددحيح، مسددل د لدده لدديس وهمدداً  لثيددراً 

 الشدددريعة فدددي محرمدددة وهدددي العدددالم فدددي تدددأايراً  لهدددا أن يظدددن اللدددي األمدددور

 المحدددرم، اءوالددددع ، لدددالعين ، ال جسدددااية واللولهدددات ، الجلكيدددة لاللمري دددات

 – الابددائع مددن للبدددن يدددعى مددا – الابيعيددة ي دداتارال  أو المحرمددة، الرفددىو

 فدإن المالدوب، ذلدك اجس في حلى م جعلها، من ألثر مضرتها فإن لك،ذ واحو

 بسدببها ألحدد يحصدل أن فقدلن  دايويدة، أمدور مال غالبداً  بهدا يالا ال األمور هذه

 والمخجدق اآلخدرة. د  خبيثدة، عافبدة الددايا فدي فيه عافبله لاات مال دايوي أمر

 والضدرر ال كد من فيها من ام الم  ح، أضعاا أضعاا األسباب هذه أهل من

 ، ادادراً  مال بها الغرض يحصل يكاد وال مضرة، اجسها في فهي ،عليم به هللا ما

" اجعه من ألثر فضرره حصل ومذا
(2)

 . 

 أسدباباً  هدالوا عدن هداألثر تخدرج ال اللابيقدات هدذه فدي المددعاة واألسباب

 اباألسدب مدن هللا  درعه ومدا محرمدة.  درلية أسباباً  أو ها،بعتل عن اهي ا خجية

 علمدي ومد ه  صدحيح بعقدل تعدرا اللدي األسدباب مدن ل دا أباحه وما الشرعية

 هددذه بعددض تددأاير عددن اإلسددالم  دديخ فددا  األسددباب، هددذه عددن يغ ي ددا ت ريبددي

 تخلادد  بحيددث ودي دده، عقلدده ضددع  لمددن فل ددة يكددون فدددو " الخجيددة: األسددباب

 ويكجدى قدينوالي الهددى لده يولا ما واإليمان العلم من قزري لم مذا فيلأله عقله

                                                 
(1 

 .  230ا )افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم 
(2 

  2/214افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم )



 أادر ومن أاده أو فيده، م جعدة فدال بحدا ، يدؤار ال رو المشد سدوى مدا أن يعلم أن

 .(1)" اجعه من ألثر فضرره

  بفت وقفولهم: يفديهم،أ علفى أو لهفم حفد ت منفاف  ببعض تذرعهم ساسا :

   بالتجربة: التطبيقا  هذ  نف 

 أو ةاجسددي أو بدايددة ألصددحابها م ددافع اللابيقددات بهددذه األخددذ ع ددد حدددثي فددد

 ،بيااده سدبق لما حصل فيما سبباً  لعدها ياً لاف العقالء باتجاق ذلك وليس ،روحية

 ال داس عامة فيه يضل فد والمسببات األسباب فباب بها، لألخذ مبرراً  ليس لما

 يكدون فدد مشدرو  غيدر سدبا لده يظدن الذي الم جعة تحصيل " : تيمية ابن فا 

 وفدد ، لده هللا رحمدة م درد سدببه يكدون وفد وصدفه، المضار اضارار سببه

 حصددو  وافددق ومن فل ددة، يكددون وفددد السددبا، أللددل ال هللا فضدداه أمددراً  كددوني

 لهدم يسدل اب فدد الكجدار أن اعلم فإاا فل ة، لان المشرو  غير السبا المالوب

 وتوسدلهم أوادااهم ع دد دعدائهم مدن ويرزفدون، ويعدااون، وي صرون فيسقون،

دُّ  ُلالنً   بها ن   هَُؤاَلء  وَ  هَُؤاَلء   اُم  ظُدوًرا َرب دكَ  َعاَداءُ  َلدانَ  َوَمدا َرب كَ  َعاَاء   م   َمح 

 الخلددق علددى ومامددا تعدددادها، ياددو  أمددور المقدددورات وأسددباب  [24 :اإلسددراء]

 نأ  لما .(2)" واآلخرة الدايا خير فيه بأن والعلم المرسلين، به هللا بعث ما تبا ا

 اً اجعد الباطل بأسباب يحقق وفد فعاً،اا يظهره بما وي مله الباطل يزين الشياان

 لاادت ع ددما امرأتده مدع فصدله فدي  مسدعود ابدن بي ده ما ذلك ومن ، اً ظاهر

 مامدا " : لهدا فقدا  فلبدرأ عي هدا لمدرض المشرو  بغير ىتلداو ع دما ال جع ت د

 –  درعية غيدر رفيدة يقصد – رفيلها فإذا بيده ي خسها لان الشياان عمل ذلك

 ،الشدافي وأات ا   ال اس رب البأس أذها : تقولي أن كجيكي ماما ع ها، ل ن 

"سقماً  يغادر ال  جاء ، جاؤ  مال  جاء ال
(3)

. 

                                                 
(1 

  213ا )ااظر: افلضاء الصراط المسلقيم 
(2 

 .  151ا )افلضاء الصراط المسلقيم 
(3 

  1/114أخرله أحمد في مس ده )



 فلديس السدببية، لقدااون دفيدق وفهدم علميدة، م ه يدة من ال جع إلابات البد اهم ام

 سدبا بأاده للقدو  يداً لاف مدا أمدر وتابيدق اجدع حصو  بين يحدث الذي االفلران

 يدؤار مداال ملدى األادر اسدبة لهدم زين الشياان أن " : تيمية ابن فا  ،حدواه في

 لهددم يدزين أن أولدى اوعده تددأاير ابدت فدد وصد  ملددى ف سدبله وصدجاًو وال اوعداً 

"
(1)

. 

 الم ددرد، الدددايوي ال جددع فددي ي علدده ال المسددلم ع ددد ال جددع مقيدداس نأ لمددا

 لدم مذا مال اجعداً  لديس البحدت الددايوي ال جدع بعض ت عل اآلخر اليوم في فعقيدته

 حقدداً  اجعدده ابددت الددذي أن هللا يرحمدده تيميددة ابددن بددين لهددذا . دي ددي ضددرر لدده يكددن

 د  لدده  ددريك وال وحددده هللا دعدداء " : فقددا  المشددرو  الدددعاء هددو بالل ربددة

 ال اللدي الل دارب ادم وم جعلده، فائدتده علدى الصدحيحة والعقو  الم ز  الوحي

 م لجيدة أسبابها أ ياء وسألوه هللا دعوا فد المؤم ين فل د ،هللا مال عددها ييحص

 ولده علدى طلبدوه، الدذي الولده علدى الماالدا تلدك لهدم هللا فأحددث حقهم، في

   .(2)"األخرى الغالا والظن تارة العلم يولا

 فدال جع ، اً مباحد بده األخدذ يكدون اجدع فيده مدا لدل لديس أاه هو آخر أمر وامة

 السدحر أن المعلدوم فمن انالميز هو هللا  ر  وماما ، والرد القبو  ميزان ليس

 ع دد مليق دة دايويدة وم دافع مالوب بعضها الائ  لحصو  فاعا يؤدي فد الذي

 بدين اللجريدق ذلدك عمدادف .والميسدر الخمدر لدذاو ، الشدريعة في محرم أصحابه

 لوايددا اردفدد هللا فدددرها أمددور" : تيميددة ابددن فددا  الشددرعي والقدددر الكددواي القدددر

 األسددباب ذلددك ومددن خلقدده لددبعض فل ددة ونوتكدد يرضدداها وال يحبهددا ال وهددو

 األمدور بي ما وسخاه، لعقابه مولا بها األخذ فإن ما ل جع المحصلة المحرمة

 والصدالة المشدرو  لالددعاء ويرضداها يحبها فهو  رعياً  فدرا هللا فدرها اللي

 . .( 3)" واحوه والصيام

                                                 
(1 

 )2/233افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم )
(2 

 .  220 المرلع اجسه )ا 
(3 

 .  220 )ا افلضاء الصراط المسلقيم لمخالجة أصحاب ال حيم



  هفففذ ( نُفلتفففر ) نحفففن :فيقولفففون ( األسفففلمة ) بفففدعو  تفففذرعهم سفففابعا :

 باآليفففا  عليفففه االسفففتدالل مففف  منهفففا الصفففحي  ونأخفففذ وننقيهفففا، الواففففدا 

  : اديثواألح

 عافددل يقدو  فددال يمكدن، ال مددا وبدين   أسددلمله) يمكدن مددا بدين اجددرق أن البدد

 ويمكدن والااوية، والبوذية، واليهودية، ال صرااية، اؤسلم أن يمكن بأا ا مسلم

 وال تابيقاتهدا، بعض اللث ية عقيدة من واقبل الدخن، من اللثليث عقيدة ا قي أن

 والحريدددة والمسدداواة لإلخدداء دعددوة تلضدددمن لكواهددا الماسددواية لاقبدد : يقددو 

 مدن تلضدم ه مدام الدرغم علدى للهدا ارفضدها أن الحق وماما    ت قيلها واحاو 

 مصددادرها مددن وتلضددم ها ت لحلهددا اللددي الايبددة الدددعوات واأخددذ اجددع أو حددق

 . عقلية أو اقلية األصلية

 ومامدا ترفيعداً  فيهدا يقبدل وال ترفض عليه المب ية واللابيقات الم حرفة فالعقائد 

 أصدل في الحيادية العامة العلوم بخالا . الصافي اإلسالم خذيؤو للها ترفض

 لالجضددائيات الحياتيددة واللق يددات األدواتلددو ، واإلدارة الدد جس لعلددم  م القهددا

 المبا ددر البددث تق يددة مددن ف سددلجيد اهددم  االسددلجادة ف سددلايع الع كبوتيددة والشددبكة

 مددن اإلفددادة اسددلايع لمددا ، ضددواباه وفددق اإلسددالم ومدد ه  فكددر لبددث مددثالً 

 وغايل دا م الدق ومدن م ه  دا وفدق الخيدر في اإلف ا  وتق يات اإلدارة اظريات

 ممدا فيكدون ،الددين مدع يلعدارض ال مدا واقبدل م هدا، الددين يخدال  مدا ف رفض

 لعبوديدددة تقدددود اللدددي والادددرق  ظريددداتال ارةاإلد تق يدددات فدددي مدددثالً   يدددرفض

 اللغريددر ع هددا ي ددل  اللددي واللددأاير اإلف ددا  وسددائل أو للرؤسدداء، المرؤوسددين

 العلمدداء مددن لثيددر يي دداد ولهددذا ،ذلددك وغيددر المجاوضددين وخدددا  بالمسددلهلكين

 أسددلمة) أسددموه بمددا وغيددره واالفلصدداد واالللمددا  الدد جس علددم فددي المسددلمين

 مرادهدا غيدر علدى بال صدوا االسدلدال  فدي لدرأة من ارأو لما   المؤسلمين

   . )األسلمة  بح ة للضالالت تسوي  من يلبعه وما الحقيقي

 األفكدار فدي ببصديرة ال ظدر ملدى – خيراً  هللا لزاهم – م هم لثير سعى وفد

 لدان فمدا ،   الملعسدجة األسلمة ) ال الصحيح اللأصيل بعين الوافدة وال ظريات



ددوا وأبدرزوه األصل أخذوا حقيقة   ادي في أصل له م ها  لدم ومدا (1)فواعدده وفعن

 وبددين الدددين، مددع ملعارضدداً  يكددن لددم مددا بددين وفرفددوا فيدده اظددروا أصددل لدده يكددن

 . له المخال  المعارض

 وي خددعون الباطدل فدي المبثدوث الحدق بدبعض يغلدرون القدديم من وال اس

 أسدلمة أو لحدقا اسدلخالا علدى بقدرتهم اقة الملحمسين بعض له في بري به،

 ابدن فدا  ،فبدل مدن اليوادااي الم ادق مدن الوافددة األفكار مع حدث لما الباطل،

 ومدن ، لثيدر  ديء والضدال  الباطدل مدن فيهدا اليوادااي الم ادق للدا" تيمية:

 لدم مدن ومد هم الجالسدجة، وهدم اإلسدالم مدن ي لحلده مدا مدع اتبعهدا مدن المسلمين

 اإلسدددالم توافدددق لميعهددا أاهدددا يظدددن أ ددياء ع هدددا تلقدددى ولكددن اتباعهدددا يقصددد

 أعددرض مددن ومدد هم  . الكددالم أهددل مثددل وتخذلدده تخالجدده م هددا ولثيددر وت صددره.

 حقهدا لدل عدن يغ دي مدا واإلسدالم القدرآن مدن يلبدع ولدم م مدال، معراضا ع ها

 الحدديث أهدل مدن لثيدر حدا  فهدذا المشرو  ال هاد ي اهدهم ولم باطلها ويدفع

 الباطددل ب بددذ وي صددحوا المشددرو ، ال هدداد ي اهدددوا أن والصددواب (2)" والجقدده

  هللا للدددددددددددددداب مددددددددددددددن الصددددددددددددددافي الم بددددددددددددددع علددددددددددددددى اإلفبددددددددددددددا و

 . هللا رسو  وس ة

 غيففر تطبيقففا  طبقنففا لففو ونحففن بالنيففا ، األعمففال إنمففا قففولهم:  امنففا :

 فلفن نريفد  وال ذلك نقصد ال فنحن شيء في الجحيم أهل شابهنا أو مشروعة

 مشابهتهم: تضيرنا

 فمددن فاسددد. والقيدداس خدداطئ االسددلدال  كددنول صددحيح هبدد المسددلد  الحددديث

 يحلداج خجدي ال يدة وأمدر عليهدا، الم عقددة ال يات على األعما  فوام أن المعلوم

                                                 
(1 

 بعد للمة ألقاهاأصيل اإلسالمي في رواد الل وأحدالشيخ الدللور عبد العزيز ال غيمشي أسلاذ علم ال جس  ألد هذا فضيلة 

لرت في مرلز الدعوة بال سيم بالرياض  م اظرة علمية حو  البرم ة اللغوية العصبية بين مروليها والمحذرين م ها

: " ي ا الماالبة بكل فوة بأن يعك  الملخصصون من ذوي الثقافة الشرعية على مخراج برام  هـ13/5/1020بلاريخ 

د دون أن تدخل تحت اسم البرم ة ومطارها، وال يم ع أن ت د بعد أن ت لهي من معداده أن مؤصلة ماعمة بما يجي

% من مجاهيم البرم ة اللغوية العصبية ما دمت أصال فد بدأت من مصادر  الشرعية 14% أو 14البراام  فيه 

 وااالقت من اوابلك العقدية والعقلية ".
(2 

   .4/211م مو  الجلاوى ) 



 ال يددة رأسددها وعلددى القلددوب أعمددا  بددين العالفددة نأ لمددا وبصدديرة، صدددق ملددى

 المثدا  سبيل فعلى ال اس من لثير يجهمها ال فد الظاهرة واألفعا  األفوا  وبين

 أمدر -  ملدراه غيدر مدن -الشر  أعما  مقارفة أو الكجر للمة بأن عافل يقو  ال

 الشدر  بوابدة يجدلح بهدذا فدالقو  والشدر . الكجدر اية تصاحبه لم من لائز سائ 

 القلدددا، مدددافي لمهدددما " البددددعي: الشدددعبي القدددو  وي صدددر هامصدددراعي علدددى

 عبدددوا اع دددم حسد ة ايددة المشددرلين بعدض ع ددد لددان وفدد ،"  فشددور والظداهر

 الشدرلي هدملمع فُبدل فهدل زلجى. هللا ملى ربوااليق مال اعبدهم ما وفالوا: هللا غير

  . الحس ة؟ ايلهم أساس على

 الشدريعة، فدي وأحكامهدا أهميلهدا لهدا وأفعدا  أفدوا  مدن الظداهر أعما  من

 أهميددة لااددت ه ددا ومددن وأحكامهددا، أهميلهددا القلددوب وأعمددا  للبدداطن نأ لمددا

 ال األمدور، تشدلبه ال حلدى لهدا وتابديقهم لل صوا الصالح  السل فهم اعلبار

 مليددده تددددعو مدددا خدددالا ملدددى فلقدددود القلدددوب، وريدددن ال جدددوس هدددوى مدددع سددديما

 اسدلخدموا فدد البدد  أهدل معظدم أن ا سدى وال حقيقلهدا، في الكريمة ال صوا

 بدعلهم. على لللدليل السقيمة بأفهامهم ال صوا

 تطبيقاتهففا علففى ويففدر  العلففم هففلأ بعففض بجوازهففا أفتففى قففولهم: تاسففعا :

 حسيبهم: وهللا الصالح ظاهرهم من بعض

 وتعددالى سددبحااه هللا يدددي بددين اللبعيددة فرديددة الددذلر أن البددد الشددبهة هددذه لددرد

  أَ  م ذ ينَ  تَبَر  نَ  اتُّب ُعوا ال ذ  ينَ  م  دبَابُ  ب ه دمُ  َوتَقَا َعدت   ال َعدَذابَ  َوَرأَُوا ات بَُعدوا ال دذ  َس   األ 

 عليدده أادده الددذلر لمددا ، المعصددوم مال ويُددردن  م دده يؤخددذ فكددل   [111 بقددرة:ال]

 يكن لم ومن مضلون ه ا  يكون وفد المضلين، من يحذر لان والسالم الصالة

 كثيدراً ف .بعدهم من فأضلوا هم ضلوا وماما سوء، واية فصد سبق عن مضاللهم

 سدابقاً  دخدل وفدد عليهم، ويشلبه ال اس على فيخجى الحق لبوس الباطل يلبس ما

 الغدالي اللصدوا ودروب الم ادق، ملاهدات فدي والصدال  العلم أهل من لثير

 مدن ومد هم وتداب، رلدع مدن ومد هم الددروب، تلدك في هلك من فم هم وغيرهو

 حددالالً، تحددرم وال حرامدداً  تحلددل ال الجلدداوى نم اددم اللواددات. بددبعض ولكددن ا ددا



 وتابيقاتهدا المدذاها هدذه مسدألةو .المسدألة تصدور ضوء في الحكم تبين وماما

در ممدا ، مللوادة ومللبسدة ال داس، ألثدر ع دد مشلبهة اآلن ملى  فلدوى صددور أخن

 للجليا. المواوفة ال هات من الوافدات هذه بشأن موحدة

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

 

 ملددى الراميددة وتابيقاتهددا المددذاها هددذه فلسددجات فددي ال ولددة هددذه وبعددد 

 العصددر هددذا فددي بهددا الجل ددة أن علددى باللأليددد لمأخدد هدداخارو حقيقلهددا نيتبيدد

 مددن الددرغم وعلددى ملشددعا، لثيددر عليدده وتددد  ت معدده الددذي والشددر ،عظيمددة

 لوالهدا عدن بعيداً  خير من فيها ما اسلخالا الحريصين من لثيرين محاوالت

 بددذلك يعلدرا لدم ومن – بالجشددل وسدلبوء بداءت المحدداوالت ههدذ أن مال العقديدة

 الصدحيحة يددةللعق اوتابيقاتهد المدذاها هدذه فمصدادمة  - ومدربوها أصحابها

 بعدض يددعي فدد اللدي الهامشدية اللابيقدات بعدض فدي ال األصدو  فدي هو ماما

 طافة ولود ملخصه: ملحد اعلقاد على مب اهاف م ها، اللحرز ممكااية المدربين

 بهدددا لالتصدددا  الددددرب أن والبدددد الحيددداة فدددوة تعاي دددا اللدددي هدددي غيبيدددة لليدددة



 عدن يغ دي مدا فيها لولدوا صادفة عودة والس ة للكلاب عادوا ولو .هاواسلقااب

 . البائسة المحاوالت هذه

 مدن فًدام عقيددة فدي والعلدوم المدذاها هدذه أمثدا  فعلت ما على يشهد واللاريخ

 فدي الخجيدة وفواهدا العلدوم هدذه معلمدي عدن تيمية ابن اإلمام فا  فبل، من األمة

 ويولبددون الشددر  عددن ي هددون ال سددالم،اإل ملددة فددي لددااوا لددذلك " عصددره:

 لددل ... اللوحيددد يولبددون أوال بدده يددأمرون أو الشددر  يسددوغون بددل اللوحيددد،

 واأللسدام األروا  فدي ما على ب وه مذ ل سهم برأي حدث ماما العالم في  ر 

 م دافع ثوريد لهدا واللعبد واألص ام الاالسم ص اعة ومن والابائع، القوى من

 م هم بالشر  يأمر لم ومن له، نوالجاعلو بالشر  وناآلمر فهم مضار، عفويد

 .(1)" ع ه ي ه ملف

 اللدي األروا    ضديرحت لمعيدات )) بصدورة الحديثدة الروحية حرلة أن لما

 الشدام وبالد مصر يف لبرى معالمية ض ة وأاارت اإلسالمي العالم اللاحت

 طلبة موم ه ماإلسال أهل من لثير  بالها في واازلق ، الميالدية السلي يات في

 الحديثدة اللابيقدات اوالده واحدن اآلن اقد  ت عل دا ،آادذا  ودعاة   رعي علم

 مرتين لحر من يلدغ ال فالمسلم بحزمو
(2)  

  ةوالسد الكلداب علدى اإلفبدا  فاريق دا ممل ا وسالمة حال ا صال  أرداا فإن

 مدن ترلدا افمد واآلخدرة، الدايا لسعادة وم ه اً  واسلهداءً  واسلشجاء وتدبراً  فهماً 

 مدن بهدذا واليقدين ، م ده تحدذير وفيهمدا مال  ر وال ، عليه داللة وفيهما مال خير

 :القددديم ابدددن فدددا  ، المرسددلين متخدددا بدددالغ وتمدددام الدددين  لمدددا فهدددم مقلضدديات

 ولدم برملده، واآلخدرة الددايا يبخيدر ـد  هللا رسدو  أيـ لاءهم قدف وبال ملة"

 رسدو  عدن الحدديث مدن يم دع   مرع لان وفد سواه... أحد ملى هللا يحولهم

 ال دداس ا ددلغا  رأى لددو فكيدد  القددرآن، عددن بدده ال دداس يشددلغل أن خشددية  هللا

                                                 
(1 

  . 4/30  فلاوى ابن تيمية )ااظر: م مو
(2 

 ااظر للاب الروحية الحديثة للدللور محمد محمد حسين .



 فدددداهلل  والحددددديث؟ القددددرآن عددددن أذهددددااهم وزبالددددة أفكددددارهم دبددددوز بددددمرائهم

 .(1)"المسلعان

 جديالخ الباط ية م ه  على يسير الوافدات هذه تروي  بأن أذنلر الخلام وفي

 الباط يدة: فضدائح فدي الغزالدي بي ها اللي الخاوات من فريبة بلق يات الملدرج

 اللددليس، ادم الدربط، ام اللعليق، ام اللشكيك، ام اللأسيس، ام واللجرس، الرزق

 هدم بدل ع ل، على يلم ال تدرج في . السلخ أو المسخ ام الخلع، ام اللأسيس، ام

 والقيدادة الم داراةو األلجدة " تق ياتهم أساس في يعلمدواه جياً خ تدرلاً  يلدرلون

 مبا ددر بشددكل الملدددرب علددى تلقددى جلسددجاتال تلددك أن تجهددم أن ي بغددي ال لمددا "

 أو طويلددة مدددداً  الملدددرب فيهددا يأخددذ فدددو ،بددالحق ملبسددة تعددرض بددل و واضددح

 ع هدا ودفاعده والؤه يشدلد ولهدذا وتابيقدهو وتقبلده وذلائه ميوله حسا فصيرة

 .تشربها ما مذا

 ابدن فدا  البيضداء المح دة غيدر مدن والدرأي الجكدر خدذأ من اللحذير لثر ولهذا

 سد ة بده تمدض ولدم هللا للداب فدي لديس رأياً  أخذ من ) :ع هما هللا رضي عباس

(2)   هللا لقي مذا م له هو ما على يدر لم هللا رسو 
 

 

 

الدعايددة المضددللة لللددك اللابيقددات والاقددوس فددد لرفددت فددي وباللأليددد فددإن 

فدي تبعيدة مقيلدة ربمدا  ،مدن طلبدة العلدم اً بعضدل ومدن العامدة بد اً طريقها لثير

 َواَل  تَه  ُدوا َواَل دفعهم مليها  عور باالاهزامية وغجلة عن معااي فوله تعدالى: 

َزاُوا نَ  َوأَا لُمُ  تَح  لَو  َع  م   ينَ  ُل  لُم   م ن   األ  لللدبعن  : )وفولده  [134]آ  عمران:   ُمؤ 

حلدددى مذا دخلدددوا لحدددر ضدددا سددد ن مدددن لدددان فدددبلكم حدددذو القدددذة بالقدددذة ، 

 .(3)لدخللموه 

                                                 
(1 

  . 0/361معالم الموفعين ) 
(2 

 .  31ا )أخرله الهروي في ذم  الكالم 
(3 

  ،ومسلم في صحيحه للاب العلم :باب 6324أخرله البخاري في صحيحه للاب االعلصام بالكلاب والس ة برفم )

  .2114ن اليهود وال صارى برفم )اتبا  س 



 دي دده، علددى فلوب ددا ويثبددت ، الباطددل ويباددل الحددق يحددق أن أسددأ  فدداهلل

 . الجلن مضالت من ويعيذاا

 الل ابه. وارزف ا باطالً  الباطل وأراا تباعه،ا وارزف ا حقاً  الحق أراا اللهم

 . العالمين رب هلل الحمد أن دعوااا وآخر                         
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