
 

  



 مقدمة:
 ُهَدى   ِإنَّ   ُقل   ِملَّتَ ُهم    تَ تَِّبعَ  َحّتَّ   النََّصاَرى َوَل   ال يَ ُهودُ   َعن كَ   تَ ر َضى  َوَلن  }:  وجل عز  هللايقول 

َواَءُهم    ات َّبَ ع    َ   َولَِئنِ   اْل   َُدى  ُهوَ   اّللَِّ  دَ   أَه  اَء َ   ال  َِّي   بَ ع    ا  ال ِعل مِ   ِمنَ   ج  َ  َوَل   َوِلِي   ِمن    اّللَِّ   ِمنَ   ل َ كَ   م  َ
 .[120]البقرة: { َنِصيي 

، هيبته  عنه ذهب  وقد  اإلس        يروا حّت؛ عيوهنم  تغمض ولن،  اإلس       أعداء  يهدأ  فلن
  وفكرهم  عقوْلم  ويش        حيون، الغض        ى  مجر  على  يتقلَّبون  جندهم ليا؛  النفوس من أثره وامنحى
 .مآرهبم ستحقق ظنَّهم يف اليت املاكرة األساليب لخرتاع

م  واعتقدوا، للفس   ادا طريق   ش   قوا كلَّما  فهم،  هيهات  هيهات  ولكن ،  النهاية  إىل وص   لوا أهنَّ
 فيتدُّون، دوهنم وأُوص      د،  ُرد  قد  الطريق  أبنَّ   ونؤ يُفاجَ ،  والثمار  النتائج حص      د على وش      ارفوا

َقُدوا ُكلََّما}، خاسرين  أعقاهبم على  .[64]املائدة: { َأط َفَأَها لِل َحر بِ  ََنر ا أَو 
 التج دي د   خب ديع ة اإلس                  أبن اء  على  ال دخول هو  اخلبيث ة أذه اهنم  عن ه تفتَّق    م ا ف أخطر

 فدخلو .  (1)والثقة القوَّة وإكس      اهبا، اليات   وتطوير، البش      ر  واألداء  القدرات   وتنمية،  روالتطوِ 
 "قوة،  حدود"  ب  "قدراتك ،  ة"اخلفيِ  قوا   "أيقظ: مثل  ،رَننة  وش            عارات ،  فخمة  أبمساء علينا

 العقل "قوة: وأخي ا، مس              تقبلك" واص              نع قدراتك   يقظأ"، اليات"  "اكتش              ا ، التفكي"
 .الباطن"
 من   فجعلوا،  جديد  ثوب   يف  وثنيتهم  املس     لمني ش     باب   بني  نش     روا األخي هيا طريق وعن

 .اإلنسان داخل يف ارةجبِ  قوة، حدود ب  فقدراته، هللا دون من عبديُ  إْل ا الباطن  العقل هيا
 أن يس       تطيع الباطن "عقلك ، املش       اكل"  جلميع احللِ   لديه الباطن  "عقلك : أحدهم يقول
 عقلك  وقوة س     لطة يف دعتقِ ا، األذى أو الض     رر لك  بتس     بِ   أش     ياء يف تعتقد  "ل، يش     فيك"
 .(2)الباطن"

 .املسلمني شباب  بني الشر  نشروا الرَننة  الشعارات  هيه مبثل وهكيا

 

   .7ص الظهار جناح  ،اجلديد   ثوهبا يف  الوثنية (1)
 .5ص ستيدج  هربرت  ،الباطن عقلك  قوة (2)



 اعتق اد   على  املرتتب ة  الحنراف ات   وم ا؟  تطبيق ات ه  وم ا؟  وعي ال  العق ل  أو،  الب اطن  العق ل  فم ا
 ؟ الباطن  العقل
 :الباطن العقل تعريف: أوًل 

  أو، "النفس" معىن  من كثيا  يقرتب ،  النفس   ي الطبِ  فروع يف نش   أ  ما  أول نش   أ مفهو  هو
  مع انيه ا  من نعر   اليت املف اهيم  من  وحنوه ا،  "ال ياكرة"  أو، "الروع"  أو، "ة"اإلراد أو،  "القل ب"

 . اإلنسانية النفس يف واألحاسيس واملشاعر والتصورات  األفكار مبخزن  قامتعلِ  مشرتكا قامسا
 على  حيتو  ال دِِم ا  من جزء:  هو الب اطن  العق ل":  املع اص              رة  العربي ة  اللغ ة  معجم  يف  وج اء
 ما غالب ا  ولكنَّها،  الوعي إدرا  أو لس   يطرة  ختض   ع ل اليت، النَّفس   يِ  أو  العقليِ   التَّكوين عناص   ر

 .(1)شعور"الِ   يف مكبوتة رغبات  ،الواعي الِتصِر  أو الِتفكي يف تؤثِِر
 .(2)وعي"الِ   أو، شعورالِ  ": نسميه أن وميكن
 "العق  ل:  بقوْلم  الب  اطن  للعق  ل  تعريفهم  اإلنرتن     على  ويكيبي  د "  "موس              وع  ة  يف  وج  اء

 من جمموعة إىل يش        ي مفهو  :هو -وال ش        عور، ال واعي العقل :اأيض           ويس        مى-  الباطن
 اآلخر والبعض،  تكوينه من  كجزء  الفرد  يعيه قد بعض  ها،  الش  خص  ية  منها  تتألف اليت العناص  ر

 . الوعي عن كلي  مبنأى يبقى
، والقطعية الدقة وجه على املفهو  هيا حتديد بش    أن الفكرية  املدارس بني  اخت   وهنا 

 القمع  بفع  ل  املرتس              ب  ة  ل ختب  ارات   خمزن  عن  كن  اي  ة:  هو  اإلمج  ال  على  الب  اطن  العق  ل  أن  إل
 .الياكرة إىل تصل ل فهي، النفسي

 الط اق ة   مقر  أن ه  كم ا،  للس              لو   ال داخلي ة  واحملفزات   احملرك ات   على  الب اطن  العق ل  وحيتو 
 .(3)املكبوتة اخلربات  إىل ابإلضافة والنفسية اجلنسية الغريزية

 

   .(1207 /2)  خمتار أمحد   ،املعاصرة العربية اللغة معجم (1)
 .(1531 /2)  املعاصرة العربية اللغة معجم (2)
(3)7A8%D8%A8%_%D9%84D9%82%D9%B8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D

9%86D7%B8%%D 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86


 :الباطن للعقل فلسفيال وغي  الفلسفي املفهوم بني الفرق 
 :"ال َوع ي:  الباطن  العقل وهو  "ال وعي"  مص    طل  يف  العاملية"  العربية  "املوس    وعة يف  جاء
 يف   تدور اليت واملش اعر والتص ورات  واألفكار العقلية العمليات   لوص ف النفس  علم يف  مص طل 
 . "منهم إدرا  دون الناس  عقول

 ذ    يلحق ه  ول،  ذل ك   يف  علي ه  حرج  ف ،  األمور  ه يه  ب ه  وأراد  الب اطن"  "العق ل  أطلق  فمن
 العق ل ْل ا يش              ه د مم ا: مقبول ة العملي ة  تطبيق ات ه  تكون أن بش              ر ؛ الوج ه ه يا  من  تثري ب  ول

 ول، تص    ادمها ل:  تقدير  أقل على  أو، الش    رع أص    ول مع وتتوافق، والقبول  ابلص    حة والتجربة
 على املص    طل  هيا اس    تعمال  جرى  وقد،  الش    رعية واألحكا   التص    ورات   من  ش    يء عن خترج
 . اإلس ميني واملصنفني واملفكرين الكتاب  من كثي  ألسنة

 وس  يلة  يكون حبيث،  الباطين"  الفلس  في "املفهو   س  بيل على  الباطن"  "العقل  اس  تعمال أما
 نظرية هي  كما  متام ا،  غيبية وعلوما  خاص   ة  معار  منه  يس   تقي، الكوين" "الوعي مع للتواص   ل

 النفس   على  احملفوظ  اللوح  علو   ومنه    ا  الغيبي    ة  العلو   انعك    اس  مفهو   قرر  ال    ي   عريب  ابن
  أن ش   ك   ، فواملمارس   ات  اخلطوات   من جمموعة عرب البش   رية عوارض  من جتردت   اليت  الباطنة
 وس    بيل، املنحرفة  الباطنية العقائد أس    اس وهي، والتص    ورات  الفكر  فس    اد أبواب  من ابب  هيا

 . (1)والض لة للغواية
 :الباطن العقل قوانني
 طريقة بتحديد القوانني هيه تقو ،  الباطن  للعقل  قانوَن    276  "هنا :  س تيدج  هربرت  قال
 .أهدافه لتحقيق تطويعه مث ومن،  عقله مع  الشخص تعامل
 :عياالالو  العقل نشاطات قانون -1

 نظرت  أنك  فبفرض، الكثي منه وترى يتس      ع  س      و   به تفكر  ش      يء أ   أن يعين والي 
 .وهكيا أمسا  عدة ترى نفسك  جتد سو  بعدها، مسكة ورأي  للبحر

 :الثاين للقانون يوصلك  وهيا

 

(1) http://www.saaid.net/Minute/632.htm 



 :املتساوي التفكي  قانون -2
  ش      بهها  ترى  س      تجعلك  الكثي  منها  س      رتى واليت  هبا تفكر اليت  األش      ياء  أن يعين والي 
 وهيا ،  وهكيا  ابلس      عادة  تيكر  أخرى أش      ياء  فس      تجد ابلس      عادة تفكر كن   فلو،  ابلض      ب 

 :الثالث للقانون يوصلك  الي 
  :التجاذب قانون -3

 العقل  أن :أ ،  النوع نفس  ومن إليك  ينجيب  س و   به  تفكر ش يء أ   أن يعين والي 
 نفس ومن إليك  ينجيب  فس              و  إجيايب بش              يء تفكر مث  كن   فإن  .كاملغناطيس  يعمل
 .سليب بشيء تفكر كن   إن األمر وكيلك ، النوع

 أزمنة   تعر  ول  مس  افات  تعر  ل  البش  رية فالطاقة، القوانني أخطر  من  القانون هيا ويعد
 فإن ،منك  األميال آل  بعد على كان  ولو ما  ش     خص يف  فكرت   لو مث    فأن ، أماكن ول

 ،ماا  ش        خص           تيكر كن   لو  كما،  النوع  نفس  ومن إليك   وترجع إليه  تص        ل  س        و  طاقتك 
 .حيصل ما كثيا  وهيا ،ومقابلته برؤيته قليل بعد أفتفاج

 :املراسالت قانون -4
 اإلنس          ان تربمج فإذا،  اخلارجي العامل على يؤثر  الي  هو الداخلي عاملك   أن يعين والي 

 بطريق  ة  تربمج  إن  األمر  وك  يل  ك   ،ب  ه  يفكر  م  ا  ل  ه  يؤك  د  اخل  ارجي  ع  امل  ه  أن  جي  د  إجي  ابي  ة  بطريق  ة
 .سلبية

 :النعكاس قانون -5
، ال  داخلي  ع  امل  ك   على  يؤثر  س              و   إلي  ك   يرجع  عن  دم  ا  اخل  ارجي  الع  امل  أن  يعين  وال  ي 

 فرتد ،األس لوب  بنفس فعلك  ردة وتكون ،نفس ك  يف تؤثر س و   طيبة  كلمة  لك   ُتوجه فعندما
 :السادس للقانون يوصلنا وهياا، أيض   طيبة بكلمة  الشخص  هيا على

 :عليه" حتصل عليه تركز "ما: الرتكيز قانون -6
 على وابلتال ،األش   ياء على حكمك  يف  يؤثر س   و   عليه  تركز ش   يء أ   أن يعين والي 

 .وأحاسيسك  شعور 



 وسيكون  ،سلبية  وأحاسيس  مبشاعر  تشعر  فسو   التعاسة  على  مث   ركزت   إن  اآلن  فأن 
  تش       عر  فس       و   الس       عادة على ركزت  إن فأن   وابملقابل  .اس       لبيِ   الش       يء هيا  على  حكمك 
 أو  إجيابيا كان  س      واء ش      يء أ  على  تركز أن  إبمكانك  أن  :أ ،  إجيابية  وأحاس      يس  مبش      اعر

 .ايسلب
 :عالتوق   قانون -7

 يف حيدث  س     و  وأحاس     يس     ك  ش     عور  معه وتض     ع  تتوقعه  ش     يء أ   نإ :يقول والي 
 ش              عور   مع  ه  وتض              ع  ع  هتتوقِ   ش              يء  أ   ألن؛  القوانني  أقوى  من  وهو،  اخل  ارجي  ع  امل  ك 

 من إليك  س     تعود واليت ،طاقة على حتتو   ذبيابت  إرس     ال  على  تعمل س     و  وأحاس     يس     ك 
 .النوع نفس ومن جديد

 ، التفكي على قادر غي  نفس       ك  س       تجد المتحان يف  س       تفش       ل أنك   توقع   إن فأن 
 ألن ه  ؛تتوقع ه م ا إىلا جي د    النتب اه  علي ك   ل يا؛ وهك يا األس              ئل ة  على  اإلج اب ة عن ع اجز وأن ك 
 ركب إذا اآلن  أنه اإلنس           ان يتوقع ماا فكثي  ،  حياتك  يف  حيص           ل  أن جدا  كبي  احتمال هنا 
 .تعمل ل تشغيلها وحياول يركبها عندما وابلفعل ،تعمل فلن سيارته
 :العتقاد قانون -8

 ش    عور  معه وتض    ع مرة من أكثر وتكرره حبص    وله فيه معتقد ش    يء أ   نإ :يقول والي 
 .ال واعي العقل يفا جد   عميق مكان يف تربمجي سو  وأحاسيسك 
 منه خيرج  أص          ب   العتقاد هيا  أن فيجد، العامل يف إنس          ان أتعس  أبنه اعتقاد  لديه كمن

 ل العتقاد وهيا .وتص  رفاتك  س  لوكك  ذلك  بعد ليحكم أوتوماتيكي وبش  كل يش  عر  أن ودون
 .العتقاد ْليا أوصلك  الي  األساسي التفكي بتغيي إل يتغي أن ميكن

 أو  ،خجول  أين  :مث ل  اعتق ادات   عن  وإمن ا، ال ديني ة  العتق ادات   عن  نتح دث   ل طبع ا  وهن ا
 .طبعا سلبية اعتقادات  كلها  وهيه، غي ذلك  أو ،فاشل أين أو ،حمظوظ  غي أين

 :الرتاكم قانون -9
 األس            لوب  بنفس فيه التفكي وتعيد مرة من أكثر فيه تفكر  ش            يء أ   نإ :يقول الي 



  فيأخي ،انفس           يِ ا  متعب    نفس           ه يظن كمن،  ال واعي  العقل يف يرتاكم س           و  الطريقة وبنفس
 األمر وكيلك  ،نفس يا متعب   أَن :لنفس ه ويقول التال  اليو  يف يرجع  مث ،األمر هيا يف ابلتفكي

  فيبدأ  ،سلبية بطريقة  يفكر  كمن  كيلك ،  يو   بعدا  يوم    لديه  الشيء  هيا فيرتاكم  .التال  اليو   يف
 .وهكيا ،السابقة املرة من سلبية أكثر يصب  مرة وكل ،لديه التفكي هيا يرتاكم

 :العادات قانون -10
 .دائمة عادة إىل يتحول حّت ،سابقا قلنا كما  يو  بعدا يوم   يرتاكم ابستمرار نكرره ما إن

  العقل  ولكن،  منها التخلص  الص   عب  من ولكن  ،ما عادة  تكتس   ب أن الس   هل  من  حيث
 .األسلوب  وبنفس منها يتخلص أن إبمكانه العادة هيه متعلِ  الي 

 :السببية" "قانون الفعل ورد الفعل قانون -11
 حتص ل  س و  الس بب نفس تكرر عندما وأن   ،حتمية  نتيجة  له  يكون س و   س بب فأ 
 .السبب تغي إذا إل تتغي أن ميكن ل النتيجة أن :أ ، النتيجة نفس على ابلتأكيد

 هيه  أوجدت  اليت الطريقة بنفس  مش          اكلك  حل حتاول  أن اخلطأ  من": مقولة  هنا ونيكر
 ."املشكلة
 دم   ما اس    عيد    أص    ب   ولن،  اتعيس       أبقى  س    و   س    لبية بطريقة فكرأ دم  ما مث   فأَن

 .السبب تغي إذا إل تتغي أن ميكن ل فالنتيجة ،الطريقة هبيه فكرأ
 :الستبدال قانون -12
  حيث،  القانون  هيا استخدا  من  بد  ل السابقة  القوانني من  قانون  أ  أغي  أن أجل  فمن
، اإلجيايب التفكي من أخرى بطريقة وتس      تبدْلا القوانني هيه من  قانون أ   أتخي  أن إبمكانك 

 هل ،س  ليب إنس  ان أبنه  عنه وتقولون،  ما  ش  خص عن  لك   ص  ديق مع  تتحدث  كن   لو  فمث   
 بطريقة يتص ر  جتعله  طاقة له وأرس ل  ذبيابت   له أرس ل  بيلك  أن  ؟فعلته الي  ما  تدر 
 .تراها أن تريد أن 

 بطريقة  يتصر   هو  ها  ؟أرأي :  تقول  سلبية  بطريقة الشخص  هيا  يتصر   عندما  وابلتال



 . (1)الطريقة هبيه يتصر  جعلته الي  أن  ولكنك  ،سلبية
 كشف حقيقة هذه القوانني:

 ش أن تعظيمإىل  وملحقاهتا تطبيقاهتا من كثي  يف  هتد  هاجند لقواننيا هيه يف النظر عند
 ما  لرتبية الدين  مبقاص د ب املدرِ   خربة ض ُعف  إذا تص ل قد  ،فيها  مبالغ  بص ورة وقدراته  اإلنس ان

 بعد حيتاج ل الي ، الس وبرمان  ابلرجل  "(2)نيتش ه  "ميهب  القوة  ميهب أص حاب  عند  ىيس م
،  وش   قائه   وس   عادته ومرض   ه  ص   حته  أمر ميلك  وحده  فهو،  إله اعتقاد لفكرة  القدرات  هيه كل
 .عند  علم على أوتيته إمنا: قال خي مسه وإن

ا يرى  أن أراد  فإن،  ش  اء  وق   أ  يف يش  اء ما  ىير  أن يس  تطيع  فهو  به  جاء ناآل ش  خص   
 جييب  أن يس تطيعو ،  الباطن  عقله  بقوة الس عادة لنفس ه  جيلب  أن ويس تطيع،  الباطن  عقله  بقوة

، اخلارجي  عامله يص              نع  أن الباطن  عقله  بقوة يس              تطيع، الباطن  عقله  بقوة يش              اء من ليهإ
ا  فقي ا  أو  اغني    يكون أن فيس       تطيع  كن  :للش       يء يقول أن يس       تطيع بل،  ص       حيح ا أو مريض        

 .فيكون
، عليه ويعتمد،  يهديه إلله حيتاج ل  فهو، لنفس       ه اإلنس       ان  أتليه ىلإ  تؤد   القوانني  فهيه
 ك ل   وعن،  القوانني  ك ل  عن  خيرج أن  اإلنس               ان  من يري دون  هم  وهك يا .من ه  وخي ا ،  وي دعوه
 الوص           ول أن  يعتقدون همف"،  "النرفاَن: مرحلة إىل يص           ل حّت، املعتقدات   كل  وعن،  األد ن
 ابلعقل   ل حتاد  الطريق  وأ الروح  جولن من  للنجاة  الضمان  هيو   ،الوجود  غاية  "النرفاَن"  ملرحلة
 .الكلي
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 يف   الثبات أش         كال كل  أنكر  واآلداب،  ابألخ ق  تتعلق وفلس         فته،  متعددة  فكرية  مبراحل مر اإلله،
 ال ي    الن اظم  واخلي   ،ابلفن اء  عليه ا  وحكم  ،واملنطقي ة  العقلي ة  واملب اد   والكلي ات  القيم  وك ل  الوجود،

  القيم،  هيه  ْلد  األص        نا " "أفول كتاب  ألف.  العدمية اْلدمية  املادية هو فكره مكوَنت يس        توعب
 الك  ام  ل   اإلنس                ان   هو  اإلل  ه  عن  عن  ده  والب  دي  ل.  األد ن   لنق  د   زرادش                 "  تكلم  "هك  يا  وكت  اب

، واتريخ 43ه، لفؤاد زكر  ص، ونيتش       13-9يه، لعبد الرمحن بدو  ص نظر: نتش       ا  ."الس       وبرمان"
 .(393 /3الغربية )الفلسفة 



 س              يطرة عن خروج فيها حيدث  اليت ابملرحلة  تبدأ  مراحل  أبهنا  "النرفاَن"  وص              ف  وميكن
 للمرحلة تؤهله اليت الروحية  ر ض   اته يف والرتكيز  ما ابلهن  الش   خص  ْلا  ويص   ل، الواعي  العقل
 طاقة  فيه تتدفق إذ  "لآلْلة" إل تكون  ل  بص          فات   فيها يتص          ف اليت  ابملرحلة  وتنتهي،  التالية

 .والتنِور واحلكمة والروحانية السمو ومتنحه "الكلي"
 مع بوحدته ش         عور وميتلكه ،عقله يفقد أو عليه غش         ىيُ  وقد ،النش         وة من  حالة ويعيش

 (.الوجود وحدة) الواحد الكلي من إل خال الكون وأن ،الكلي
 مجيع يف  غاية وهي"،  عباداته"  أتم ته  من  واْلندوس         ي البوذ   يريده  ما غاية هي  والنرفاَن
 مبرحل ة   مل اكروبيوتي ك""ا  مفكر   عن د  وتس              مى ،الروحي ة  الفلس              في ة  امل ياه ب  ه يه  تطبيق ات 
 مع التعامل يتم وفيها Trance النش  وة  أو الغش  ية مرحلة  :التنومي  ممارس  و  ويس  ميها  ."الس  مو"

 .Emptiness "اخل ء" مرحلة كونغ"  "التشي ممارسي عند وهي .ال واعي  العقل
 منهم كثي  على ثب  اليت، املتص       وفة عند  "الس       كر"  أو  "الفناء" مرحلة  الغالب على وهي

 . (1)الوجود بوحدة والقول  للكفر بعضهم أوصل  شطحات  فيها
 يرتب   أن  يري  دون  م  ا  وه  يا،  ال واعي  العق  ل  أو،  الب  اطن  العق  ل  قوانني  علي  ه  تنبين  م  ا  ه  يا

 .املسلمني شباب  عليه
 الرجل هيا يكون أن  يريد منهم  واحد  فكل،  املس   لمني  ش   باب  ينخدع األفكار هيه ومبثل
، فيكون كن  :للش     يء ليقو  الي و ، وق   أ  يف  ش     يء أ   فعل  يس     تطيع الي   مان الس     وبر

 .نومه فراش على وهو وطموحاته أح مه حيقق الي و 
 :الباطن العقل اعتقاد على املرتتبة الحنرافات

  وراءها  أمور وحنوها  التنفس  وتطبيقات   املدعاة  وقدراته  ال واعي  الباطن العقل  فلسفة  :أول
 .أصله عن التطبيق فصل ميكن ول ،خطية  ملحدة  معتقدات 
  بينما، بعد  فيما  الفلس  فة  لوثة  أص  ابتهم  العص  بية لغويةلا الربجمة تطبيقات   مارس  وا ممن وكثي

 بداية يف  جهودهم  قص  ارى  وبيْلم  حلماس  هم جيدوهنا اليت  اإلجيابية  النتائج ببعض  منش  غلون هم
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 اليت الش        يطان خطوات  متبعني ،العبودية  منهج  عنا  بعيد   ينحرفون أهنم  ينتبهون ف ،  تطبيقهم
 . تتبعها عن هنوا

ا بعيد   اإلنس ان نفس  وحقيقة  العقل حقيقة  معرفة  تِدعي  اليت  والفلس فات   الربامج كل  ا:اثنيً 
 .صحيحة جوانب تضمن  وإن ض لت  مجلتها يف هي النبوات  هدى عن

 على   ت  دل(  الب  اطن)  ال واعي  العق  ل  عن  مق  دميه  ا  وقن  اع  ات   ْل  ا  املروج  ال  دورات   وأمس  اء
 .الض لت  هيه لوثة يف الوقوع

 علي   ه   للمح   افظ   ةا  منهج       ويعطي،  ب   ه  الت ع   ب  من  وحي   ير،  العق   ل  حبفظ  أيمرَن  ف   ال   دين
 املعرو   غي  على ويفس              رون ه  ،تغييب ه أو  لتغييه ي دعون  وهؤلء، أجل ه  من خلق فيم ا  وإعم ال ه

 مس  تحيل كلِ   لتحقيق الباطن العقل تس  خي عن نس  مع ص  رَن حّت؛  وحديثا قدميا العق ء عند
 .(1)اخلوارق كلِ   ولتحقيق
،  الباطنية   ابملياهب وثيق ا  رتباط اا  ترتب  املياهب هيه  أص    حاب  عند املعرفة مص    ادر  :اثلثًا

 .والحتاد ابحللول والقول، الوجود بوحدة للقول إحياء هي :قل  شئ  إن بل
 ص    ادرابمل  الروحية املياهب هيه يف املعرفة مص    ادر  ارتبا  عن الكرد   فوز الدكتورة تقول
 العقلي  التص              و   ف أه ل،  من ه تنبع  ال ي   املص               در حت دي د  يف هب ا  الق ائلون خيتلف":  الب اطني ة
 العقل إن: فيقولون، الفعال العقل يس            مونه ما إىل املعرفة هيه يردون  س            يناء وابن كالفارايب
 عقل أمره أول يف فهو، بعض فوق بعض       ها متدرجة مبراحل  مير وتطوره  رقيه طريق يف البش       ر 
 وق د . ابلفع ل  عق     أص              ب  الكلي ة واحلق ائق  الع ام ة  املعلوم ات   منا  كبي  ا  ق در   أدر   ف إذا،  ابلقوة
 وهي، اإلنس     ان  إليها  يص     ل  درجة أمسى إىل فيقى ،الكليات  أبغلب وحيي  نظره مدى يتس     ع
 .واإلْلا  الفيض درجة أو ملستفادا العقل درجة

 تس    تطيع اليت املقدس    ة الطاهرة النفوس إل تبلغها  ل  اليت الس    عادة هي عندهم  الرتبة وهيه
 .والبهجة النور عامل إىل وتصعد بالغي حجب خترق أن

 القوة   يس         مونه ما بوجود فيعتقدون،  القوى  من  فيها وما النفس إىل  حص         وْلا  يردون وقد
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 ما  لإلنس        ان  ختيل  ختيلية قوة  ويتبعها، تعلم  ب   العلم  به  يُنال طريق  أهنا  يزعمون اليت القدس        ية
 ْلا  يكون ول،  ويس   معه  النائم  يراه كما  ص   واات  أ نفس   ه يف  يس   مع  أو يرى حبيث  نفس   ه يف  يعقل
 . اخلارج يف وجود

 على بناء وجل عز هللا  هو املعرفة هيه  مص      در  أن يرون  لإلس         املنتس      بون والص      وفيون
 .الوحدة عقيدة أو والحتاد  احللول عقيدة
 حول وتدور  جديدة بطريقة  الفلس       فات  هيه  بني ختل   اليت  احلديثة  الروحية  الفلس       فة أما
 معرفته تفيض الي  الباطن العقل :يس مى  ما هو  فيها املعرفة مص در فإن الوجود  وحدة عقيدة
  فيدخل دماغه  من الواعي اجلزء وهو  الباطن  العقل س  يطرة من اإلنس  ان حترر إذا، فالنفس على
 اجلس   د س   جن عنا بعيد   العرفان من فينهل ،اجلمعي ل واعياب يتص   ل ومنه، ال وعي  حالة يف

 .أس فهم عند كما  طرقهم أبحد يبغُ  قد يكون الي   العقل وسيطرة
 إىل الوص    ول ميكنهم  الروحية  ر ض    اهتا يف  املتمرس    ني أن  الفلس    فات  هيه  أص    حاب  ويرى
 اللحظة وكأنه ويعاش بل،  واملس  تقبل واحلاض  ر  املاض  ي  فيها  يكش  ف العرفان  من أعلى درجات 
 اتص               ل  إذا  والعلم  وللق درة  للزم ان  ح دود  ل  إذ،  والتب دي ل  والتحوي ل  في ه  التغيي  وميكن، اآلني ة
 .بزعمهم الروحاين العامل بيلك  اناإلنس 

 آخر إىل ش  خص من ختتلف، نس  بية وش  خص  ية  خفية  س  رية يعدوهنا املعرفة  هبيه والقائلون
 التجارب مطالعة على يعتمد  معارجها يف الرتقي  أن يرى من ومنهم .نفس   ه يف جيد ما  حبس   ب
 عمن  الب اطني ة  للمعرف ة  منقول    س              ر     تراث    متث ل  اليت  احملفوظ ة  الق دمي ة  احلكم ة  كت ب  يف امل دون ة
 . (1)"األوائل احلكماء أو العارفني احلكماء يسموهنم ممن قمتها إىل وصلوا

 وهو -  الكوين« »الوعي مع  للتواص         ل وس         يلة هؤلء عند  الباطن  العقل فيعترب هيا  وعلى
 هيا خ ل ومن .عدة  تس    ميات  وله  -بزعمهم ومس    تقبله  ماض    يه كله  العلم  تتض    من »ذاكرة«
 العلم   مص     در من الغيبية  والعلو   اخلفية  املعار   حتص     يل اإلنس     ان  إبمكان  أنه يُعتقد التواص     ل
 .مباشرة

 مباش  رة عنه األخي  ودعوى، الرب  هو املطلقة  العلو  فمص  در، ل حنرا   واس  ع ابب  وهيا
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 .التلقي وأصول النبوة ختم عقيدة مع تتناقض، قدمية ابطنية دعوى
د  من  هب ا  يقول  ل،  مطلق ة  ومعرف ة  حم دود  غي  اعلم     لإلنس               ان  يتي   القول  وه يا  هللا  وح ِ
 . (1)وصفاته وأبمسائه بربوبيته

 يقوله ما وهو ،األحداث  ويش كل،  اخلارجي الواقع  خيلق الباطن  العقل  أبن  العتقاد  :رابًعا
 .اجليب  قانون أصحاب  بعض

 كل   حتقيق  مص      در  هو  يكون حّت  ،ابحملس      وس  تتجلى عندهم  الباطن  العقل يقينيات   فإن
 .اإلجيابية ابلرسائل تزويده سوى اإلنسان على وما ،استثناء ب  الرغبات 
  مث  ومن، املطلق الوجود هو »الوعي«  جتعل اليت الش   رقية الفلس   فة يف  متأص   ل  مفهو  وهيا

 .الواقع يتغي وبتوجيهه، الوجود حقيقة هو الفكر يكون
 .الباطن العقل قناعات  توِجدها والنجاح واليرية والزواج والسعادة والصحة فالثروة

 :تدريباهتم ف  قوهلم ذلك على تدل اليت النماذج  ومن
 تس        اند  اليت الباطن  عقلك  بقوة  ابلس        تعانة، الطرق  أبيس        ر  اغني    تكون  أبن قرار ا "اختي

 .دوم ا"
 أغىن تص ب  لكي  الوحيدة  الوس يلة هو واجلهد العرق  خ ل من الثروة  لتجميع س عيك   "إن

 .والكفاح"  للكدح  امضطر   لس  اآلخر العامل يف ولكن، العامل يف رجل
  .(2)الفكرة" هيه عقلك  يف طبعا، الباطن العقل يف كامنة  قناعة هو الثراء "إن

ا  الواهب  هو الي   الباطن  للعقل إجيابية  رس        ائل إل ليس بعض        هم عند الدعاء  :خامسًًًًًًً
 ا!ن  متيقِ  دم  ما تدعو من يهم ل وليلك ، احلقيقي

 الي  الش        يء ذلك  هو فيه اعتقد ما  "ليس:  (الباطن  عقلك   قوة) كتاب   ص        احب يقول
 يستجيب  عندما  تنتج والص ة للتضرع فالستجابة،  وص ته  اإلنسان لتضرع نتيجة يف يتحقق
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 .لإلنسان الواعي العقل يف الفكر أو، اليهنية للصورة الباطن  العقل
، ص  ادقة  األد ن  كل  أن يف  الس  بب وهو، العامل يف  األد ن  مجيع يف  يتحقق العتقاد وهيا
  جلأ  من ليس،  للص     لوات  تس     تجيب  واليهودية واإلس        فاملس     يحية ،النفس  تتقبلها وحقيقة
 فق  الس تجابة وإمنا، قرابني  أو أدعية  أو ش عائر أو  طقوس  أو  نس ب  أو دين أو،  معينة عقيدة
 والعتقاد، العتقاد قانون هو  احلياة  فقانون .أجله من يص     لون  ملا  العقل قبول أو  إميان س     بب
 .(1)اإلنسان" عقل يف الي  الفكر :نهأب إجيازه ميكن

ا ًًً ًًادسً  ،الفردية القدرات  على العتماد يف وتبالغ، واليات  األَن تض    خم الدورات  هيه  :سً
 على   حتمية قدرة اإلنس          ان وإعطاء،  العقل  تض          خيم  حول  يدور، ماد   فلس          في فكر فهي
ا، التغيي  .وجل عز هللا قدرة عن بعيد 

 أبن القائل  القدرية  مليهب امتداد ا يعد  الي ،  العق نية  املدرسة فكر  طياهتا يف حتمل  فهي
 . (2)نفسه  فعل خيلق أن يستطيع اإلنسان
 غي   "ق  درات   كت  اب  ه  يف  ي  يكر  -الفلس              ف  ة  ه  يه  زعم  اء  ب  ارك  أح  د-  روبرت  أنتوين  هو  وه  ا
 يف  أعيش  "كن : القص        ة تقول إذ،  األفعال خلق يف  الباطن  العقل قوة تظهر قص        ة  حمدودة"

  إش    ارة  أعطي  مث، ليومي  تص    ميم ا  أض    ع أن قررت ، أفض    ل مكاَن    أريد كن   ولكين، أنيق منزل
 لد  يكن مل،  خيال يف  ممارس      تها طريق عن  املثالية  احلياة هيه لنفس      ي  ألخلق؛  الباطن  لعقلي
 .املادية الناحية من مستق    أكون أن أريد أنين قررت   ولكين، أموال

 الي    اجلو  لنفس         ي هيأت  لقد، خميليت يف  رمسته كما  ش         يء كل  على  حص         ل  وابلفعل
 ؟هيا كل  حدث  ملاذا .والبتكار  اخللق على  وقدريت عقلي يغي 

  ومباش    رة ودقيقة واض    حة  رس    ائل  عقلي  أعطي كن   يو   وكل، لنفس    ي هدف ا حددت  لقد
 عقلي  ف إن،  احمل دد  الواض                 اْل د   ل د ِ   وألنين؛ في ه  أعيش  ال ي   واقعي  هو  ه يا  إن  :تقول
 . (3)أبغيها" كن   اليت األهدا  حتقيق إىل وأفكار  أفعال قاد الباطن
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 ميكن   ش يء  كل  نأ اإلنس ان متعلِ  الباطن العقل دور من تض خم  اليت  الدورات  هيه :سًابًعا
ا  والجتهاد  ابجلد يكتس          ب نأ   حتمية :عندهم يس          مى  ما وهو، تعاىل  هللا مش          يئة عن بعيد 

 .النجاح وصفة اإلنسان عر  ما  مّت، النجاح
ئل وحني،  فجأة اغني    أص ب   فقي ا  رج     أن: ليلك   مث     بعض هم  ويض رب   ذلك س ر  عن س ُ

 :غني ا يصب  أن أراد من لكل شرطني هنا  أن أجاب 
 .اغني   أصب  أن  قررت  أين: األول
 .القرار هيا تنفيي يف شرع  أين: والثاين
 (هللا  ش   اء إن)  مو،  (ري    ) مو،  (ودِِ )  "مو: بقوله ذلك  على  املس   لم املدرب   علق وقد

ءي  تَ ُقوَلنَّ   َوَل }:  تعاىل  هللا  قول من املدرب  هيا  عقل فأين". قررت   أَن ي  ا  َذِلكَ  فَاِعل    ِإيِنِ  ِلش َ  َغد 
اءَ   َأن    ِإلَّ   * ي َ  ِإَذا َربَّكَ  َواذ ُكر   اّللَُّ  َيش   َ ى  َوُقل   َنس   ِ ِدَينِ  َأن   َعس   َ ا َهَيا  ِمن    أِلَق  َربَ  َريبِِ   يَ ه  د  {  َرش   َ

اُءونَ   َوم َا}:  تع اىل  وقول ه،  [24، 23]الكهف:  اءَ   َأن    ِإلَّ   َتش               َ ]التكوير:  {  ال عَ اَلِمنيَ   َربُّ   اّللَُّ   َيش               َ

29](1) . 
 ،إليه والتض      رع الباطن العقل يد   بني  نطراحال إىل الدورات  هيه أص      حاب   يدعو :اثمًنا
 .فيها مواملتحكِ  ألمورَن يِِ س امل هو فيصب 

 املعجزة  القوة  ه يه  "تس              تطيع: "نالب اط  العق ل "قوة  كت اب ه  مق دم ة  يف  مييف جوزيف  يقول
 .جديد" من والقوة احليوية وتعطيك ، املرض من تشفيك  أن الباطن  للعقل الفاعلة

 حتقيق   يف  الباطن  العقل  قوة  اس              تخدا  كيفية  عن  كتابه  يف  فص                   مييف  الدكتور  ويعقد
 وإحس      اس وس      هولة  هبدوء (غين) كلمة  كرر  لي    للنو  تيهب "عندما:  قوله ذلك   ومن،  الثروة
 على يدل آخر مثال وهيا، إليك  تتدفق الثروة  س     تجد حيث،  النتائج  تدهش     ك   وس     و ،  هبا

 . الباطن"  لعقلك  العجيبة القوة
 أَن،  قوية  "أَن  :يكررون  أخيوا  شيئ ا أردوا  فإذا،  الدورات   هيه  يدخلون ممن  نسمعه ما  وهيا

 . الرازق وهو، القادر وهو، القو  هو الباطن العقل يصب  وهكيا .قوية"
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 يس  وق أنه يف  خطورته  وتكمن، النفس  ية  اْلندس  ة  على  يهيمن  الي   املاد  الفكر هو هيا
 .هللا على التوكل وتعطيل، املادية ابألسباب   التعلق إىل الوق  مع  املسلم
  خيا  الي  املس   لم  حييرها  أن جيب  اليت الش   ر  أبواب  من خطي ابب  هيا أن ش   ك  ول
 .(1)وعقيدته دينه على

 مع التواص   ل أن  الناس  بني  نينش   رو  أهنم  ب دَن على  الوافد الفكر هيا  خطورة من :اتسًًًعا
 من اخلرافية املزاعم وهيه، حد  ب  وإمكاَنت  بش       رية  فوق  قدرات  من  املرء  مُيِكن  الباطن  العقل
 هو  كم ا،  اخل ارجي ة  ابحلق ائق  متحكم  الفكر  وأن،  املطلق  الوجود  هو  الوعي  أبن  العتق اد  نواتج
 تلك يف كاإلله  هو الباطن  العقل  عليه  يُطلق قد الي  والوعي .الش             رقية  الفلس             فة يف متقرر

 .(2)خارقة قدرات  يورث  به الحتاد أو معه والنسجا  التواصل فإن وليلك ،  الفلسفة
 : مثاًل  فمنها

 :بعد عن األشياء وحتريك ، والتنبؤ، األفكار" "قراءة التخاطر إمكانية -
 التخاطر  :التالية  ابملظاهر اخلارقة العقلية  القدرات  تتجلى أن  "ميكن:  س تيدج  هربرت  يقول

 أو  ال وعي مس              توى  على  آلخر ش              خص  من األفك ار  انتق ال  عملي ة وهي،  األفك ار وتوارد
 . (3)"بعد  عن التحكم
 :غي  يسمعه ل ما ومساع، غي  يراه ل ما رؤية على القدرة -

 على القدرة وهو، الستبصار  :الباطن  للعقل  اخلارقة  القدرات  ومن":  ستيدج  هربرت  يقول
:  إليها  يش     ار  داخلية حباس     ة وإمنا، العني  بواس     طة ليس،  أش     ياء أو  أش     خاص أو أحداث   رؤية

 .الثالثة ابلعني
 عن   معلومات  على  احلص             ول على القدرة: وهو  ،الس             معي  اجل ء:  القدرات  هيه ومن
 الس              مع  حباس              ة ع قة  ْلا ليس  داخلية مسعية  حاس              ة  خ ل  من  أش              خاص أو أحداث 
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 . (1)التقليدية"
 عن   خ   ارج   ة،  ب   ةغري  ك   ائن   ات   رؤي   ة  على  الق   درة:  وهي  أخرى  عوامل  إدرا   على  الق   درة  -

 :احلياتية منظومتنا
، اجن  و ،  م ئكةو ،  مرش        دة  اأرواح  و ،  احلياة فارقوا  اأش        خاص           تش        مل قد  الكائنات  وهيه
 . (2)أخرى وكائنات 
 اليت الش              ياطني يرون اوإمن،  م ئكة  ليس                 ولكنها،  كائنات   يرون قد هم :نقول  وحنن

 َعَلى أُنَ بُِِئُكم   َهل  }: تعاىل قال كما،  والكهانة  والش  عوذة  الس  حر من ض  رب  وهيا، إليهم  توحي
َياِطنيُ  تَ نَ زَّلُ  َمن   عَ  يُ ل ُقونَ   * أَثِيمي  أَفَّا ي  ُكلِِ   َعَلى  تَ نَ زَّلُ  * الش       َّ م  ثَ رُُهم   الس       َّ ]الش       عراء:  {  َكاِذبُونَ   َوَأك 

ي َ اِطنيَ   َوِإنَّ }:  تع  اىل  وق  ال،  [221-223 لِي َ ائِِهم    ِإىَل   لَُيوُحونَ   الش              َّ اِدُلوُكم    أَو   َأطَع ُتُموُهم    َوِإن    لُِيج  َ
رُِكونَ  ِإنَُّكم    .[121]األنعا : { َلُمش 

 ىف إليهم ويفزعون، إليهم  يهرعون املش     ركني ألن ؛الش     يطان رس     ل  "الكهنة: القيم ابن قال
 الرس       ل  أتباع  يفعل  كما،  حبكمهم  ويرض       ون  ،إليهم  ويتحاكمون، ويص       دقوهنم، العظا   أمورهم

 فهم، غيهم يعرفها ل اليت املغيبات  عن وخيربون، الغيب يعلمون أهنم  يعتقدون فإهنم،  ابلرس       ل
 .الرسل مبنزلة هبم املشركني عند

 الص ادقني ابلرس ل وش بههم املش ركني من حزبه إىل أرس لهم، حقيقة الش يطان رس ل  فالكهنة
 العاملني الص   ادقني هم رس   له وجيعل، عنهم لينفر هبم  هللا  رس   ل  ومثل،  حزبه ْلم  اس   تجاب  حّت

 .ابلغيب
 من»: وس  لم وآله عليه تعاىل هللا  ص  لى  هللا  رس  ول  قال  التض  اد  أعظم النوعني بني  كان  وملا

 . (4)"(3)«حممد على أنزل مبا كفر  فقد يقول مبا فصدقه كاهنا  أتى
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 :الزمن حاجز جتاوز -
 زماين أو مكاين حاجز  ض         من حمدودة ليس           القدرات  "هيه:  س         تيدج هربرت  يقول 
 الزمين احلاجز جتتاز فهي الوق  بنفس لكن،  رأينا كما  حمدودة  مس  افة  ْلا ليس  أنه  :أ ، حمدد
 . (1)الوق " بنفس الزمن يف والوراء األما  إىل النظر الشخص يستطيع حيث، أيض ا

 :الغيب  معرفة -
، غيبية  أو  ماضية أحداث  معرفة  يف اخلارقة العقلية القدرات   "تتجلى:  ستيدج هربرت  يقول

 أحناء خمتلف يف واألكادميية العلمية واملختربات  اجلمعيات  من العش  رات  اآلن هنا   أص  ب  وقد
 كتش  ا ا  إىل املختربات  هيه توص  ل  وقد،  الباراس  يكلوجية  الظواهر خمتلف  بدراس  ة هتتمِ  العامل

 .اإلنسان خدمة يف ابلغة أمهية ْلا كثية  حقائق
 كثية  ألس          باب ؛  س          رية زال  ل اجلديدة احلقائق هيه  معظم،  الش          ديد  لألس          ف لكن

 ترتفع ل س خيفة أس باب  من غيها أو،  يولوجيةأيد أو  دينية حّت أو، عس كرية  أو، س رتاتيجيةإ
 . (2)حقيقية" وأخ قية إنسانية  مستو ت  إىل

 ى القو  تفعيلو   الغييب اإلنس  ان  ابطن ملعرفة وس  يلة  هو الباطن  العقل  أن  هؤلء يزعم وهكيا
  .مصيه"و  نفسه سيد اإلنسان نإ" :قوْلم منا نط ق  ا بداخله اخلفية اخلارقة
 ص           فة يعطيو   ،ص           وره بكل  للغيب تفس           يات   يعطي  ،احلق الدين  عن بديل  منهج  إنه
َماَواتِ  يف  َمن    يَ ع َلمُ  َل  ُقل  }: يقول وجل عز  وهللا،  لإلنس       ان األلوهية َر ضِ   الس       َّ  ِإلَّ  ال َغي بَ  َواأل 

ُعُرونَ  َوَما اّللَُّ  نَ   َيش      َعُثونَ   َأ َّ  أَم ِلكُ  َل  ُقل  }: وس    لم عليه هللا ص    لى لنبيه وقال،  [65]النمل:  {  يُ ب  
ي ر ا  َوَل  نَ ف ع ا لِنَ ف س   ِ اءَ  َما ِإلَّ   ض   َ ثَ ر تُ  ال َغي بَ   أَع َلمُ  ُكن  ُ   َوَلو   اّللَُّ   ش   َ َتك  ي ِ  ِمنَ  َلس     يِنَ   َوَما  اخلَ    َمس   َّ
 .[188]األعرا : { يُ ؤ ِمُنونَ  لَِقو  ي  َوَبِشي   نَِيير   ِإلَّ  َأَنَ  ِإن   السُّوءُ 
 :اْلواء يف الرتفاع -

 . (3)معروفة فيز ئية وسيلة أ  على العتماد دون وذلك 
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 وثنية  فهي،  تندثر كادت   بعدما،  جديد  من األمة يف  الص         وفية  للمياهب  إحياء كله  وهيا
 .جديد ثوب  يف ولكنها حديثة

،  نقبله ول  نرده  وسلم عليه  هللا  صلى  النيب  به  جاء  ما  خالف  ما  كل  أن  عندَن األصل وحنن
، والس      نة  الكتاب   على  نعرض      ه حّت  املاء  على مش      ى  أو  اْلواء يف  طار وإن  أحدي   من نقبل ول

ئ ا  َخاَلفَ  َمن   "وَُكلُّ : اإلس       ش   يخ يقول ي   ولُ  ِبهِ   َجاءَ   ممَّا  ش   َ ا الرَّس   ُ  أَنَّهُ  َيُظنُّ  ِلَمن   َذِلكَ  يف  ُمَقلِِد 
َرهُ  َبىَن   فَِإنَّهُ   هللاِ   َوِلُّ  ءي  يف   خُيَاِلفُ  َل  اّللَِّ   َوِلَّ   َوَأنَّ ؛ ّللَِّ  َوِلي  أَنَّهُ  َعَلى أَم  ي   الرَُّجلُ  َهَيا َكانَ   َوَلو   .ش             َ
رَبِ  ِمن   لَِياءِ  َأك  َسانِ  َْلُم    َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَةِ   َكَأَكاِبرِ - اّللَِّ  أَو  َبل   ملَ    -إبِِح   ال ِكَتابَ   َخاَلفَ   َما ِمن هُ   يُ ق 

 ؟!َكَيِلكَ   َيُكن   ملَ   إَذا َفَكي فَ ، َوالسُّنَّةَ 
َدهُتُم    َهُؤَلءِ  ِمن   َكِثي ا  َوجتَِدُ  َدرَ  َقد    أَنَّهُ  ّللَِّ   َولِي ا َكو نِهِ   اع ِتَقادِ  يف   ُعم  َفة   َعن هُ   ص  َ  بَ ع ضِ  يف  ُمَكاش  َ
ُُمورِ  رُّفَاتِ  بَ ع ضِ   أَو   األ  َارَِقةِ   التَّص        َ يَ  َأن   ِمث ل،  لِل َعاَدةِ  اخل  خ صي  إىَل  ُيش        ِ  يف  َيِطيَ  أَو  ؛ فَ َيُموتَ  ش        َ
ََواءِ  َِها أَو    َمكَّةَ   إىَل   اْل  يَ   أَو   ،َغي  َياَن    ال َماءِ   َعَلى مَي ش    ِ ََواءِ  ِمن   إب رِيق ا مَي أَلَ   أَو  ،  َأح   بَ ع ضَ  يُ ن ِفقَ  أَو    ،اْل 

قَ اتِ  َو  يَ اَن    خَي َتِفيَ  َأن    أَو    ،ال َغي  بِ   ِمن    األ  تَ غَ اثَ   الن َّاسِ   بَ ع ضَ   َأنَّ  أَو  ،  الن َّاسِ   أَع نُيِ   َعن   َأح    بِ هِ   اس               
اَءهُ   قَ د   فَ َرآهُ  َمي ِِ    أَو    غَ ائِ ب   َوُهوَ  ى  ج َ اَجتَ هُ   فَ َقض              َ َا  الن َّاسَ  خُي ربَ  أَو  ،  ح َ رِقَ   مب ِ َالِ  أَو  ؛  َْلُم   س              ُ  حب ِ

ُُمورِ   ِمن   َذِلكَ   حَن وِ   أَو   َمرِيضي   أَو    َْلُم    َغاِئبي  ءي   يف  َولَي سَ ،  األ  ُُمورِ   َهِيهِ  ِمن    َشي    َأنَّ  َعَلى  يَُدلُّ  َما  األ 
اِحبَ َها لَِياءُ   ات ََّفقَ  َقد    َبل  ، ّللَِّ   َوِلي   ص    َ ََواءِ  يف   طَارَ   َلو   الرَُّجلَ   َأنَّ   َعَلى  هللاِ   أَو  ى أَو   اْل   ال َماءِ  َعَلى َمش    َ

رِهِ  َوُمَوافَ َقَتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  لَِرُسولِ  ُمَتابَ َعَتهُ  يَ ن ظُرَ  َحّتَّ  ِبهِ  يُ غ رَتَّ  ملَ    . (1)َوهَن ِيِه" أِلَم 
ََواءِ   يف   تَ َربَّعَ   َحّتَّ   ال َكرَام َاتِ   ِمنَ   أُع ِطيَ   َرج ُلي   ِإىَل   َنظَر ُت    "َلو  : يَزِي دَ  أَبُو  قَ الَ و    بِ هِ   تَ غ رَتُّوا  َفَ    اْل 
َم رِ  ِعن دَ  جتَُِدوهُ  َكي فَ   تَ ن ظُُروا َحّتَّ  يِ  األ  ُُدودِ  َوِحف ظِ ، َوالن َّه   . (2)الشَّرِيَعِة" َوأََداءِ ، احل 

 يقع  كم ا،  واإلغواء  اإلم ء  بطريق  للزن ديق  يقع  ق د  الع ادة "خرق:  حجر  بنا  احل افظ  وق ال
 . (3)والسنة" الكتاب  ابتباع بينهما التفرقة حتصل وإمنا،  واإلكرا  الكرامة بطريق  للصديق
 ؟!األع   األئمة  هؤلء ك    من اإلس   شباب املخدوعون من  فأين
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 لو  فإهنا، إبليس"  "تلبيس  كتابه  يف  اجلوز  ابن  ذكرها اليت العجيبة القص         ة هيه إىل وامسع
 .الباطن عقلك  قوة من هي إمنا: الصاحبه لقالوا اليو  هؤلء  على عرض 

 َعن    حس     ن َعن   إبس     ناد  روينا  فقد، الكرامات  يش     به  مبا  قو  اغرت "وكم:  اجلوز  ابن يقول
 س    تة وهي بض    ريبيت مهتمِ   وأَن ال يَ و   أص    بح  قد ،عمران  أاب    :فرقد ل قَالَ : قَالَ  عمران أيب

 أَن إذا  الفرات   ش       َعَلى أمش    ي أَن  فبينما،  فدعوت ،  عند  وليس       اْل ل  أهل َوَقد  ، دراهم
 ليس   فإهنا  هِبَا  تص دق: فَ َقالَ  .تنقص ول  تزيد ل  س تة هي فَِإَذا  فوزنتها  فأخيهتا ،دراهم  بس تة
 .لك 

 ع دِ وبُ   الفقه اء  ك    ِإىَل   ف انظروا  .الكوف ة  أه ل  فقي ه،  النخعي  إبراهيم  هو  عمران  أَبُو:  قل  
؛  بتعريفها  أيمره مل وإمنا،  الكرامة يش      به َما ِإىَل  يلتف  ومل قطةلُ  أهنا  أخربه  وََكي فَ   ،عنهم  الغرتار

 لئ ؛  هِبَا  ابلتص       دق  أمره  إمنا وكأنه،  الدينار دون  ملا  التعريف جيب ل  أنه  الكوفيني ميهب ألن
 .نفاقهاإو  أبخيها أكر  قد أنه يظن

 من بكوز أَن فَِإَذا،  الوض         وء ِإىَل   يوما احتج  :قَالَ   أنه  اخلراس         اين إبراهيم َعن    وإبس         ناد
  وتركتهما  ،ابملاء  وتوض  أت ، ابلس  وا   فاس  تك ، اخلز من ألني  رأس  ه، فض  ة من  وس  وا ، جوهر

 .نصرف او 
 ؛الرَُّجل َهَيا علم قلة َعَلى دل  ص         ح  فَِإن، بروايته  يوثق ل  من  احلكاية هيه يف : قل 

  فاس     تعمله علمه  قلَّ  ولكن،  جيوز ل  الفض     ة الس     وا  اس     تعمال أن علم  الفقه  يفهم كان  لو إذ
 َعَلى ذلك  َلهُ  أظهر  نإ  إل؛  شرع ا استعماله من  مينع مبا يكر  ل تعاىل  َوهللا، كرامة  أنه ظنِ   وإن

 . (1)المتحان" سبيل
، ق درات   من  الب اطن  للعق ل  يعطون ه  وم ا،  هؤلء  يقول ه  مم ا  هللا  رمح ه  اجلوز   ابن  ك    ف أين

 ؟!ابهلل والكفر الشر  يف أوقعهم حّت، عليهم الشيطان لبسه وما
 .واخليلن الض ل من ابهلل نعوذ

 .أمجعني وأصحابه آله وعلى، حممَّد نبيِِنا على وسلَّم هللا وصلى، العاملني ربِِ  هلل واحلمد
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