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 المقّدمة:

  يزيغ   ال،  كنهارها  ليلها  ،البيضاء  المحجة  على  وتركنا  وسلم  عليه   اهلل  صلى   النبي   تويف

ُتُكم  ت    د  ق  »:  َوَسلَّمَ   َعَلْيه    اهلله   َصلَّى   قال ؛  هالك  إال   عنها ك  ل ى   ر  اء    ع  ا  ال ب ي ض  ا  ل ي ُله  ه  ار  ن ه  يغُ   ل  ،  ك    ي ز 

ا ن ه  ي  ع  ال ك    إ َل   ب ع د  ن  ،  ه  ن ُكم    ي ع ش    م 
ى  م  ي ر  ًفا  ف س  ت َل  ث يًرا  اخ  ي ُكم  ،  ك  ل  ع  ا  ف  ُتم    ب م  ف  ر  ن    ع 

، ُسنَت ي  م 

ُسنَة   اء   و  ف  ين   ال ُخل 
د  يِّين   الَراش 

د  ه  ا واض  ع  ، ال م  ي ه  ل  ذ   ع  اج   .(1) «ب النَو 

ن ن    ل ت ت ب ُعنَ »:  فَقاَل   قبلنا  كان  من  َسنَنَ   تباعا   من  َوَسلَّمَ   َعَلْيه    اهلله   َصلَّى  وحذرنا ن    س  ان    م    ك 

ُكم   ب ل  ب ًرا،  ق 
ب ًرا   ش 

اًعا   ش  ذ ر  اع    و  ر 
َتى،  ب ذ  ُلوا   ل و    ح  ر    د خ  ب    ُجح  ُتُموُهم    ض  ب ع  ْلنَا،  «ت  وَل   ايَ   :قه   َرسه

 
 
وده ، اهلل ن  »: َقاَل    ؟َوالنََّصاَرى الَيهه  .(2) «؟!ف م 

  من  قبلها   كان   من   َسنَنَ   األمة   واتبعت ،  وسلم  عليه  اهلل   صلى   النبي  منه  حذر  ما   وقع   لكن 

  لذا ، فكان مما وقعت فيه برامج االستشفاء بالطاقة؛  وغيرهم  والفالسفة  والنصارى   اليهود

وبيان حكمها    الوافدة  األفكار   هذه ل   العلم  وطالب  األئمة   بيه ن وت  األمة   تحذير  من   بد   ال   كان 

 : وباهلل التوفيق فنقول ،المسلمين  بالد  على  وتجلية خطورهتا

 : المسلمين بَلد يف الفكرة هذه نشأة: أوًل 

  حركة  ازدهرت   المنصور  العباسي  الخليفة  عهد  يف  للهجرة  الثاين  القرن  منتصف  يف

  كتب   منا  كثير    الرتجمة   أعمال  وتناولت ،  المأمون  عهد  يف  ركبي  بشكل  توسعت   ثم،  الرتجمة 

 . بالمقادير يهعرف  وما والطبيعيات المنطق  علوم  تضمنت التي الفلسفة

،  الميتافيزيقية   والعلوم  باإللهيات  يتعلق  ما  كان  اإلطالق  على  العلوم  تلك  أخطر  أن  إال

  إلى   وإنما،  المسلمين   ء اأمن  إلى   تهسند  لم  األعمال  تلك  أن  والداء علة  بلة  الطين  زاد  ومما

  عن   تأخر  من  توسع   قد و":  اهلل   رحمه  حجر  ابن  الحافظ  قال ،  الذمة   أهل  من  النصارى

  يقتنعوا   ولم،  أتباعهم و  التابعين   أئمة  أنكرها  التي   األمور   غالب  يف   الفاضلة  الثالثة  القرون

  إليه   ونيرد    أصال    الفالسفة  كالم   جعلوا و ،  اليونان  بكالم  الديانة   مسائل   مزجوا   حتى  بذلك 

  الذي   أن   زعموا  حتى   بذلك   يكتفوا   لم   ثم  . هامستكرَ   كان   لو و  بالتأويل  اآلثار   من   خالفه  ما

  فهو  عليه   اصطلحوا  ما  يستعمل   لم   من  أن و   ،بالتحصيل   وأوالها   العلوم  أشرف  هو   رتبوه 

  إن و ،  الخلف  أحدثه  ما   اجتنبو ،  السلف  عليه  كان  بما  تمسك  من  السعيد و  .جاهل   عامي

 

 (. 937)  الصحيحةالسلسلة  يف  األلباين وصححه(،  17142)   وأمحد(، 43)  ماجه ابن  رواه (1) 
 (. 7320)  البخاري رواه (2) 
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  اهلل و،  باإلحالة  المقصود   األول  يجعلو  ، الحاجة  بقدر  منه   فليكتف  د  به   همن   له  يكن  لم

 .(1) "الموفق 

  نوع   من   فلسفي   لزحف   وإرهاصات   مقدمات   سنجد   الحديث  العصر  إلى   انتقلنا   فإذا

  الشرقية   الفلسفة  وهي،  اإلطالق   على  القديمة  الفلسفات  أشهر  إحدى  يف  يتمثل  ،جديد 

 ا. تحديد   والطاوية والبوذية  ة دوسيالهن ومن،  والهند  الصين من   النابعة

ا  جديد    اإلسالم   إلى  المنتسبة  الفرق  يف  الفلسفة  تلك  تأثير  اعتبار   يمكن   ال  أنه  ورغم

  مصادر   أبرز  من  جعلها  العباسي   العهد  يف  الرتجمة   من   يسير  نصيب  لها   كان   حيث،  بالكلية

  أن   إال،  سيةوهند لا   الفيدانتا  على  عقائده  من  كثير  يف  يعتمد  الذي  المغالي  الصويف  الفكر

  بال   جديد  أمر  السلف   ومنهاج  التوحيد  على   نشؤوا  من   إلى  معاصرة  تطبيقات  عرب  دخولها 

 . شك

  لعدة   األغلب  األعم  يف   أتباعها  على  واقتصر   الشرقية  الفلسفة   تأثير  انحسر   أن  فبعد 

  جديد   من  تهبعث  بدأت؛  المذاهب  نشأة  أو  الفكر  تشكيل  يف  يذكر  أثر  لها  يظهر  ولم ،  قرون

  مسبوق   غير  شعبي  اهتمام  وظهر،  اإلنجليزية  للغة  الشرقية  النصوص  رجمتته   ما حين

 .الغرب   يف األكاديمية والبحثية  العلمية  الدوائر خارج  هم  من قبل من بمحتواها 

ان  هجرة  توالي  ومع   المناسبات   يف  ومشاركتهم  الغربية  للدول  الشرقية  الديانات  كه 

  االهتمام  تزايد؛  والجغرافية   جتماعيةالا   رىاألخ  العوامل  من  عدد   إلى  إضافة،  الثقافية 

 . المادي الغرب لدى الشرق  بروحانيات

  الفلسفية   المفاهيم   بعض   تحوير  تم    الغربي   العالم   يف   السائدة  العلمانية   للطبيعةا  ونظر  

  وبأقل   أيسر  بشكل  الناس  بين  نشرها  ليتم  ؛التجريبي  والعلم  المشرتك  الفكر  لبوس  وإلباسها

  حركة   يف ا  وأخير  ،  "الجديد  الفكر "و  الثيوصويف  الفكر  يف ا  جلي    هارأث  ر فظه  ، ممكنة  مقاومة

 .الشرقي   الباطني الفكر نشر أساليب  يف نوعية نقلة أحدثت  التي الجديد العصر

َتى» :  وسلم   عليه  اهلل  صلى  النبي  لحديثا  ومصداق   ُلوا  ل و    ح  ر    د خ  ب    ُجح  ُتُموُهم    ض  ب ع    « ت 

  تستخدمها   التي  ذاهتا  وباألساليب،  اإلسالمي  العالم  إلى  يةق الشر  بالفلسفات   االهتمام  انتقل

 : رئيسة  منابر  ثالثة عرب تروج فباتت، الجديد العصر حركة

 . البديل والطب االستشفاء  -1

 

 (. 253 / 13)  الباري  فتح  (1) 



3 
 

 . البشرية  والتنمية الذات تطوير -2

 . الصوفية  الروحانية  األطروحات عرب  األخيرة  الفرتة ويف -3

 : رئيسة بادئ م سةمخ على الشرقية الفلسفة ترتكزو

 . المبادئ بقية  تتفرع ومنها، الوجود  وحدة عقيدة -

 . البشرية  الذات يف  الدفينة "الحقيقة" وهي، اإللهية بالشرارة االعتقاد -

 . الوجود ووحدة "الحقيقة"  إدراك وهي، واالستنارة اإلشراق -

 . األديان وحدة -

 . والقيم الحقائق نسبية -

 . الوجود بوحدة  للقول   نتامي حت  ونتيجتان، متقاربتان  وهما

  عند   الشائعة  العقائد  بعض  عن  هبا  يعب ر  خاصة  اصطالحات  الشرقية  للفلسفة  أن  كما

 . وغيرها  واليوغا ، والنيرفانا ،والكارما ، والشاكرا، يانغ  والين ، والرباهمان ، كالطاو ؛ القوم

  ع اش  الذي  "الطاقة"  مصطلح   يف  يظهر   المعريف  الخلط  هذا  على  النماذج  أبرز   ولعل

 . الذات  وتنمية البديل  كالطب ، متخصص غير  سياق يف األخيرة  السنوات يف تخدامهسا

ال  فضفاض  مصطلح  وهو   الشرقية   الفلسفة  من  حدثةالم  النسخ  يف  استهخدم  ،أوجه  حم 

  الزائف   العلم  بصورة  الناس   من   كثير  على   ررومه ،  الكون   ومادة  الكلي   الوجود  عن   للتعبير

 . دة حالمل الباطنية الفلسفة  يسرت  الذي

  هذا   إلشكاليةا  نظر    لكن  .العلمي   بالمنهج  وال  بالشرع  تثبت  ال  المعنية  "الطاقة"فـ

 . العقدية جذوره إلى  نسبته يف  الجدل  يحصل المصطلح

  أو   الحرارية  كالطاقة ،  التطبيقية  والعلوم  الفيزياء  يف  مخصوص  معنى  لها  "الطاقة"فـ

 . والقياس لالختبار لة بقا ةمحسوس طاقات   وهي، ونحوها، الكهربائية  أو  النووية

  َربَّنَا }:  تعالى  قوله   يف   كما   ، والوسع  بالقدرة   فسرته   التي   اللغوي  بمعناها   "الطاقة "  وهناك 

ْلنَا  َواَل   .[286]البقرة:  {ب ه   َلنَا   َطاَقةَ   اَل  َما  تهَحمِّ

  وطاقة   الحب   كطاقة ،  متعددة  سياقات  يف  المجاز   سبيل   على  تهستخدم  "طاقة"  وهناك 

 . شرعية أو  علمية  إشكاالت  من األحيان من  كثير يف و لتخ ال،  العبادة
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  وإن ،  سبق  مماا  شيئ    ليست  الشرقية   الفلسفة  تطبيقات  يف  إليها   المشار   "الطاقة"  أن  غير

  قابلة   غير  ميتافيزيقية  روحانية  طاقة  هي  وإنما ،  األحيان   من  كثير   يف   وتهمزج  هبا   تهخلط  كانت

 . الباطنية   التأمالتو تيةالذا  بالتجربة تهدرك، والقياس لالختبار

ا  أحيان    عنه  يهعرب  والذي،  المحسوسة  الموجودات  يف  ىيتجل    الذي   المطلق  الوجود  فهي

 . "اإلله"بـا وأحيان  ، بالوعي

  بصفات   المتصف  للمخلوقات  المباين  اإلله  إذ،  هو   إال  الباطنية  الفلسفات  يف  "إله"  وال

 ! قالشر فالسفة  عنها  يرتفع  "بدائية" عقيدة  والجالل الكمال 

  استخدام  يفضل  ال   من  عند  الكلي  الوجود  هو  أو،  الحقيقة  يف   "إله"  فهو  اإلنسان  وأما

  وهو ،  األصلية   طبيعته   عن  البتعاده  األسقام  وتعرتضه   النقص   يعرتيه،  "األلوهية "  اصطالح

  تلك   إلى  يعود  أن  من  بد  ال  ذلك  على  التغلب  وألجل  ."الطاقة"  باختالل  عنه  يعرب  ما

 . ة تلفخم  بوسائل الطبيعة

  من   والمستقاة  "الكونية  الطاقة"  فلسفة  على  القائمة  االستشفاء  تطبيقات  فنجد

  عرب   الكون  من   واستقطاهبا   "الطاقة   موازنة "  على   تعمل ،  الشرقية  والفلسفات   الديانات 

  واألوراد   بالرياضات  تكون  ما  أشبه  هي   وإنما،  التجريبية   بالعلوم  لها  عالقة  ال  طقوس

 . والفناء اإلشراق قيقحت   إلى هتدف  التي الصوفية

  ليس   التطبيقات  تلك   من   الهدف  بأن  والغرب  الشرق  يف   الممارسين   من   كثير  يهصرح  بل

  الروحي   السمو  تحقيق  وإنما،  المرض  أعراض  من  والتخلص  الصحة  تحسين  مجرد

 .  بالمطلق واالتحاد

  ة الصح  إلى  دعوة)  كتابه  يف  يقول  مثال    أوساوا  جورج  الماكروبيوتك  نظام  مبتكر  فهذا

  أطعمة   واختيار  اغتذاء   طريقة   على  أدلك  أن  الكتيب  هذا  إصدار   يف   هديف   إن "(:  سعادةلوا

  هو   الماكروبيوتيك  إن:  ويقول  ! "األبدية  والسعادة  الحقيقة   إلى  األمر  آخر   يف   ستقودك

  األديان   ألهم  األساسي  المبدأ"  وإنه  ! "  النيرفانا...  إلى  للوصول  الثماين  الطرائق  إحدى"

 . "الشرقية 

  الربانيك :  واالستشفاء  بالتداوي  المتعلقة   الشرقية  للفلسفة   المعاصرة   يقات ب التط  ومن

  واأللوان   األحجار  بطاقة   والتداوي ،  واأليورفيدا،  والريكي(،  بالربانا  العالج)  هيلنغ
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 . (1) وغيرها كونغ والتشي (، المكان طاقة )  شوي  والفونغ ، واألهرام

 : ةبالطاق العَلج عليه  يقوم  الذي ألساس ا: ثانًيا

 . اإللحادية الروحية  الفلسفة  على  األساس  يف بالطاقة العالج ومقي

 يف  األصل  أن:  ملخصها  ،والحياة  للكون  شاملة  فلسفة  تعتمد  لكوهنا  فلسفية  هيف

 . هناية وال بداية  له وليس ، له شكل وال مرئي ال  واحد "كل  "  كان  الكون

  وحدة "  احد و  كلل ا  ليستمر؛  ومتوازنة  متناقضة  ثنائيات  الكل  هذا   من  تكونت  ثم

 . "واليانغ  الين"  :ويسموهنا ، "الوجود

 . اإللوهية عقيدة :أي  ،الحق  اإلله مفهوم  حسب  باإلله تؤمن ال  ألهنا إلحادية  وهي

ا  وأحيان    ،باإلله   يهفسر  الذي  "الواحد  الكلي"  أبرزها  كثيرة  بطواغيت  تؤمن  كانت  وإن

 ا. كبير  ا علو   ذلك عن  اهلل  تعالى  ، "اهلل"ـب

 . "spirtituality" بالروحانيات هتتم أهنا : أي  روحية هنا وك معنى   أما

  الفكر   لطغيان  فعل  كرد   ظهرت   التي  الحديثة   الروحية   الدعوات   دعم   إلى   سعت   فقد

 . والطبيعة  المادة وراء ما  لكل  ورفضه  ،والتاريخ  للحياة وتفسيره ،المادي

  من   وأ  رقالش  ديانات  من  سواء  ،القديمة   الوثنيات  روحانيات  إحياء  إلى  سعت  كما

 .(2) وغيرها وأسرتاليا سيبيريا يف والشامان  الغرب يف هواي  جزر وأهل الحمر الهنود ديانات

 :بالطاقة العَلج ظاهرة   انتشار أسباب: ثالًثا

  شكل   على  اإلسالم  لبالد  دخلت  أهنا  المسلمين  بالد  يف  الظاهرة  هذه  انتشار  أسباب  من

  ، والسعادة  ،الصحة ):  أبرزها  ة اقر  ب  شعارات  تحت  الحياة   مهارات  ودورات   استطبابات

  ومتطلبات   المادية  الحضارة   صفات  تمثل  التي(  الخالقة  والقدرات   ،واإليجابية  ،والنجاح

 . والسلبية بالتخلف  ووصمت بالهزائم المسلمة األمة فيه أهنكت وقت يف  العصرية الحياة

  العلماء   بمجالس   خاصة  تكون  ال   حتى  بحتة  فلسفية  مظلتها  تكن  فلم  هنا  ومن

  الدين  حماة  لها  يتصدى  لئال  ؛العقائدي  طابعها   تهظهر  لم  كما،  المثقفين  طبقة  أو  ظراهتما ومن

 . الشرعي العلم وطلبة  الدعاة من

 

 (1) 3951.aspx?ID=2http://albayan.co.uk/MGZArticle 
 . ( 8 : ص)  كردي   بنت عبد اللطيف فوز وحيةالر  اإلحلادية الفلسفية املذاهب (2) 

http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3951
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،  الطاقات   تفعيل  شعارات  حملت  وأهنا  سيما  الا،  تمام    بالدين  عالقتها   أخفت  لقد  بل

 . ةدعول ا مجال   يف نوالعاملا كثير    يحتاجها التي التواصل  على  القدرة وتنمية 

  غفلة   حين  على   الصالح  ظاهرهم   ممن  األمة  أبناء  من   نخبة  عليها   تدرب  فقد  هنا   ومن

  دللوا و  ( أسلموها)   أن  بعد   ودوراهتا   تطبيقاهتا  نشر  يف  يساهمون   الذين  هم   أصبحوا   ثم،  منهم

،  بعدهم  من  على   أكثر   التلبيس   فاشتد    ، وأحاديث  بآيات  حق    من  فيها   يكون   ما   بعض   على

 . العظيم  العلي باهلل إال قوة وال حول  وال

  العالم   هبا  ينادي  التي  الدعوات  من  مظلة  لها  اتخذت  أهنا  كذلك  انتشارها  يف  ساعدو

  مع   التناغمو،  التكاملي  الطبو،  البديل  الطبو،  البديل   االستشفاء):  مثل  المتحضر

،  التنويم و،  التأملو،  الروحية  الرياضاتو،  والقدرات  الطاقة  اكتشافو،  الطبيعة

  التشي "،  "الريكي"  مثل  واليابانية  الصينية  والرياضة  الطب  تطبيقات و،  (ءاالسرتخاو

 . وغيرها ، "الماكروبيوتيك"، "شوان  شي  التاي"، "اليوجا "، "كونغ

 : وحقيقتها الطاقة ماهية: رابًعا

  وفلسفة   مبدأ   وهي  ،"الطاقة"  يسمى  بـما  االعتقاد  على  "بالطاقة  العالج"  برامج  تعتمد 

  الفيزياء  علماء  عليها  يطلق  لذا؛  فيه  المعروف  الطاقة  باسم  وال،  اءيفيزلا   بعلم  عالقة  له  ليس 

 . Pseudoscience "زائف علم "  اسم

  الشرقية   الديانات   أصحاب   يعتقد   مبدأ   هي  بالطاقة   العالج  برامج  يف  المقصودة   فالطاقة

  انساب ،  قسمين  إلى  القديم  يف   انقسم   وأنه   ، شيء  كل  وجوهر،  شيء   كل  وجود  سبب  أنه

،  معه   واالتحاد  استمداده  كيفية  على   التدرب  لإلنسان   يمكن   حر    بشكل  كونلا   يف  أحدهما 

 .  والصحة  والحكمة  السعادة  تحصيل أجل  من

  "كي "  :اليابانية   اللغة  ويف،  Prana  "برانا "  : السنسكريتية  باللغة   القسم   هذا  ويسمى 

ki ،تشي " : ويسمى" Chi-Qi الصينية  اللغة يف  . 

  حركة   وأضافت،  الروحية  الغربية  الفلسفة  تبنتها   دمانع   "ةالطاق"  اسم   عليها  أطلق  وإنما

 ، منها: دعائية  أو  علمية  صبغة ذات أسماء   السابقة الشرقية ألسمائها "الجديد  العصر"

 . ومنبعها الحياة مصدر   باعتبارها "الحياة قوة "و  "الروحية  الطاقة"

 . شفائية قدرات من لها   ينسب ما  باعتبار "الشفاء قوة"و

 . فيه مبثوثة  وهي الكون أصل لكوهنا   "ة ونيالك   الطاقة"و
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  من   إيصالهم  ثم  ومن  ، البشر  عند  لالستمداد  قابلة  أهنا   باعتبار  "البشرية  الطاقة "و

 . الشرقية الفلسفة  بحسب يؤملون ما  إلى  خاللها

  "الطاقة "  تمثل  الغربية  الروحية  الحركات  تروجها  التي  الحديثة  الباطنية  الفلسفة  ويف

ي   هب   منؤي   أن  ينبغي  مبدأ  أول   به  الشعور  كيفية   ويمارس،  وقوته   أهميته  ويعتقد،  المستشف 

 .  به  واالتحاد، واستمداده

عى   الباطنيون   إليه  وصل  امهم    اسر    كان  معها  والتناغم  "الطاقة "  حقيقة  فهم  أن  ويهد 

،  خاصة  روحية  برياضات  الزمان  امتداد  على  واألنبياء  والمتنورون  والحكماء  األوائل

  تولت   "الجديد  العصر"  حركة  وأن،  الناس  لعامة  تهفشى  تكن  لم  ةوجدي   ذوقية  وتجارب

  طبقي   تمايز  دون  ،اجميع    متناولهم  يف  تطبيقه  وجعل  ،الناس  لعامة  ونشره،  السر   هذا  إفشاء

  اإلطار   يمثل  الفلسفة  هذه  شرح  وأصبح،  المعاصر  واالنفتاح  االتصال  عصر  يف  ديني  أو

 الفردي  المستوى  على   الشامل   غيير ت ال  ث إحدا  إلى   الرامية  برامجها   لجميع   النظري 

  وتحقيق   الدينية  الفوارق  بإلغاء   العالمي  المستوى  وعلى،  البشرية  القدرات   بمضاعفة

  حياة   جوانب  مع  متداخلة  نطاق  أوسع  على  الفلسفة  هذه  انتشرت  وهكذا،  الشامل   السالم

 . (1) "بالطاقة العالج" برامج ومنها ،تطبيقاهتا  عرب  اليومية  الناس

 :الداخل من  " بالطاقة العَلج" دورات  يف ةرنظ: خامًسا

  هذه   أصل  من  متفاوتة   نسب   على  "الطاقة "  باسم  المقدمة   الربامج   جميع   تشتمل 

  حقائق  أهنا  على   شرحها  فيها  ويتم،  "الكونية   الطاقة  فلسفة "  Esoteric  الباطنية   الفلسفة

  األجواء  ويف  . فيه  الماورائية  والمؤثرات ،  اإلنسان  وأصل،  ونشأته   الكون   أصل   عن   علمية

  االنتباه   دون  المتنوعة  التمارين  المتدربون  يمارس  "الطاقة "  باسم   والعالجية  التدريبية 

  "الطاقة "  باسم متهقد   فكوهنا . وثنية شرقية وفلسفات  بديانات  خاصة  اطقوس    منها كثير  لكون

  ا هنأ  ونيعتقد  المتدربين  يجعل  الطبيعية  العلوم  يف  المعروف  العلمي  بالمصطلح  يشتبه  الذي

 الحديثة!  العلوم برفض الزائفة  حقيقتها يوضح  من يرمون  بل، موضوعي  علم

  "كونغ   التشي "و   "الريكي"  كـ  الشرقية  اللغات  يف  األصلية  بأسمائها   تقديمها  أن  كما 

  ممن   كثيرين  يجذب  وغيرها  "هلينغ  الربانا "و  "اليوغا "و  "تشي   التاي"و   "شوي  الفينغ"و

 

 (1)
ar8#sthash.GCi3953.aspx?ID=2http://www.albayan.co.uk/MGZArticle

I.dpuf4 

http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953#sthash.GCi8ar4I.dpuf
http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953#sthash.GCi8ar4I.dpuf
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 .(1) البديل الطب أنواع  يفا وتفوق   الصحة يف ادم  تق  -والصين الهند- للشرق يرون

 ؟ الدورات لهذه  الترويج يتم كيف : سادًسا

 :باألعشاب كالعَلج  البديل الطب من أنها على الدورات هذه تقديم -1

  هذه   أن  ى األول   للمرة  يشاهدهم   أو  التطبيقات  هذه  لمروجي  يستمع  من  يظن   فقد

  األعشاب  طب يف  المتمثل البديل الطب  ىإل   دةعولل  دعوة  إال   هي  ما   ستشفائيةاال التطبيقات 

  والعقاقير  ويةلألد  األحيان  من  كثير  يف  المصاحبة  الجانبية  لألعراض  فعل  كردة،  الطبيعية

 . الكيميائية  خاصةو الحديثة  الطبية

  القوة   كتساب ا   ىعل  البدن  عضالت  تساعد  رياضية  لتمارين  عودة  أهنا  يظن  قد  أو

  عندما   عليها   اإلنسان   دتعو    التي   الدعة و  الراحة  وسائل  ببسب  فقدها   التي  اإلطالة و  ونةالمرو

  الحديثة   التكنولوجياو  باألجهزة  عنها  واستعاض   ،لحياتيةا   أموره  يف  البدين  الجهد  استبدل

 .المعاصرة  المدنية  أنتجتها التي

  الصاخبة   المدنية   للحياة  فعل  كردة  الذهن  صفاءو  والتأمل  للهدوء  للعودة  دعوة  هناأ  أو 

 .  ة المقلق  السريعة اهتابإيقاع 

  الجوانب   هذه   حول   يدندنونا  دوم    الطاقة   فلسفة   مروجي  أن  مشاهد و  معلوم   هو  وكما

  دعوة   أهنا  المشاهد  أو  المستمع  حس  يف  لينطبع  ؛المعاصرة  المدنية  خلفتها  التي  السلبية

  كل  كان  حيث،  األوجاعو  األمراض  من  الخالية  البسيطة  القديمة  الحياة  خيرية   ىإل  للعودة

  ، التلويثو  بالعبث  البشر  يد  تناله  أن  دون،  ىتعال   اهلل  خلقها  التي  يياألو   خيريته   ىلع  شيء

عون    الفضائية   العربية  الربامج  مقدمي  أحد   قال  ى حت  ! السوية  الفطرة  ى إل  العودة  أهنا   فيدَّ

  والذي ،  المخلوقات  أهم   يعترب   الذي   اإلنسان":  أساطينهم  ألحد  ستضافته ا  عند  الشهيرة

  غفلوا  الناس  لكن،  أوال    نفسه  يعمر  بعدما  ليعمره  فيه  بما  الكون  له  تعالىو  انهسبح   اهلل  سخر

  بالكون   العالقة   عن   وانفصلوا   الفطرة  حياة  عن   وابتعدوا   ، أجسامهم  وأهملوا   أنفسهم  عن 

  شيء  كل  فاختل،  المغلقة  الحديثة   الحياة  صناديق  يف   أنفسهم  وعزلوا  ، إبداع  من   فيه  وما

  الشعور   لديهم  فضاع،  جانب  كل  من  تناوشهم  مراضواأل  األوجاع  وأصبحت،  فيهم 

  يسعنا   أن   نأمل  الحلقة  هذه   ويف ...وهبجتها  الحياة   وقيمة   والسعادة  واالستقرار  باألمن

 

 (1)  
ar8#sthash.GCi3953.aspx?ID=2http://www.albayan.co.uk/MGZArticle

I.dpuf4 

http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953#sthash.GCi8ar4I.dpuf
http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953#sthash.GCi8ar4I.dpuf
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  اإلنسان   يعيش  أن  على  يقوم  الذي  األمثل  الفطري  الحياة  أسلوب  لكم  نقدم  وأن  الوقت

،  وبدنه  نفسه  لحق  أدائه   خالل   من   وطمأنينة  وأمن  وسالم  وعافية   وصحة  بسعادة  حياته 

 .(1) "بالطاقة العالج  وسائل عرب  وذلك

 : البشرية  التنمية من أنها على الدورات هذه تقديم -2

  ينضوي   وما  اإلسالمية  المجتمعات  يف  اإلشراقية   الباطنية  المعتقدات   هذه  نشر  فإن

  على   ينبني  وما   جذب  قانون  مثل   بأشكالها  بالطاقة  عالج  ممارسات  من  مظلتها   تحت

  ممارسات  طريق  عن  يتسلل  وإنما،  وبجالء  بصراحة   يتم  أن   يمكن  ال  الكونية  قة طاال  فلسفة

  الغطاء   لبسط  يهدف  يالذا(  علمي    َت بَ ثَ )  شعار  تحت  إما  ؛مسترتة   حياتية   وتطبيقات   عملية

  كسبب   المسلمون  ليمارسها  والطاوية  والبوذية   الهندوسية   الممارسات  فوائد  على  العلمي

  إليها   سارعتَ   والتي،  البشرية   التنمية  بدورات  ىيسم  ما  شعار  تحت  أو،  اعلمي    نفعه  ثبت  كوين

 . ن والتمد   التحضر بحجة  المسلم الشباب  من  الكثير

 :وحاجتهم  الناس جهل استغَلل  -3

  بأمور  سيما  ال،  الناس  جهل  استغالل  الدورات   لهذه  الرتويج  هبا  يتم  التي  األمور  ومن

  فضال    ، العقيدة  تخالف  أمور  على  يوتحت   الدورات  هذه   فمعظم   .االعتقاد  ومسائل  الدين 

  لعدم   إال  ذلك  وما؛  الناس   من  الكثير  على  تروج  ذلك  ورغم،  السليمة  للفطرة  مخالفتها  عن

  من  للكثير  وجهلهم ،  والسنة   الكتاب  هدي   عن  عدهموبه ،  الصحيحة  للعقيدة  الناس  معرفة

 . الشرك  مسائل

 

 (1)-8A8%D7%A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%http://www.sabeily.org/%D
-AB8%D9%84%D7%A8%AB%D8%D9%84%D7%A8%%D
-3B8%D3%B8%D3%A8%%D-6B8%D9%82%D9%86%%D
-9%87D0%B8%D9%87%%D

D7%A8%D9%82%A%D9%8D8%A8%D7%B8%AA%D8%D9%84%D7%A8%%D
-9%84D9%88%D5%B8%D3%A8%D9%84%D7%A8%AA/ %D8%
-9%88%D-9A8%A%D9%8AF%D8%D9%82%D9%B8%D9%84%D7%A8%%D
-9A8%A%D9%8D9%81%D3%B%8D9%84%D9%81%D9%84%D7%A8%%D
-9%87D0%B8%D9%87%D9%84%%D

D7%A8%D9%82%A%D9%8D8%A8%D7%B8%AA%D8%D9%84%D7%A8%%D
FA8%A%D9%8D9%87%D9%85%AA%D8%AA/ %D8% 

http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF
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  . الحق   بصحة  فأعر  كان  الباطل  بفساد  أعرف  كان  من  وكل":  اإلسالم  شيخ  قال

َرى  تهنقض  إ نََّما):  قال   نهأ  عنه  اهلل  رضي  الخطاب  بن  عمر  عن  ىويرو ْساَلم    عه ْرَوة    اإْل  ْرَوة    عه  عه

ْساَلم   ف ي  َنَشأَ  إ َذا فه  اَل   َمنْ  اإْل  يَّةَ  َيْعر 
ل   .(1) "( اْلَجاه 

 : اإلعَلم وسائل عبر لها الترويج -4

  عرب   لها  الرتويج  : المسلمين  بالد  يف  تا دورلا   هذه  انتشار  على  ساعدت  التي  األمور  من

  قنوات  أو،  دينية  قنوات  الفضائيات   هذه  كانت   إذا  خطورة   األمر  ويزداد،  اإلعالم  وسائل

 . مشهورة  إخبارية

  اإلعالمي   منصور  أحمد  مقدَّ   الجزيرة  قناة  يف  المذاع  "حدود  بال"  برنامج  يف  فمثال  

 . "أدوية بدون والشفاء  بالطاقة  جالعال": بعنوانم 2001/ 4/ 11 بتاريخ قتين حل بالقناة

  وما   ،ألمراضه  اإلنسان  اختيار  يف  ودوره  الخاطئ  الحياة  نمط  عن  الحلقة  هذه  دارت

،  وعالجها  األمراض  ومقاومة،  بدنك   على   والحفاظ ،  نفسك  على  للتعرف   الوسائل  أفضل

 . (2)؟أطباء أو  أدوية بدون  الداخلية  الجسم طاقة   عرب الحياة ضغوط  من  تخلص وكيف 

ا   تحدث  شك  ال  الحلقات   هذه  لومث ا  تغير    مثل   أن  والمالحظ،  الشباب  عقول  يف   كبير 

  العقيدة   هدم  هو  واضح   والهدف ،  الملتزم  الشباب   من  الكثير   تخاطب   الدورات   هذه

 . محالة  ال  قلوهبم يف اإلسالم وثوابت اإلسالمية

  على   تعرضه  فيما   وباطل   حق   بين  التمييز  عدم  يف  اإلعالم  وسائل  بعض  وكعادة

،  والعقل  للبدن  نافعة  رياضات   أهنا   على   والرياضات  الفلسفات   تلك   تقدم  مسلمين، لا

  تلك   وأن،  باطلة   وعقائد  تصورات  على   مبنية   الفلسفية  الرياضات  تلك  أن   متجاهلة 

  والديانات   الفلسفات  تلك  طقوس  منا  جزء    تمثل  والتأمالت  والعقلية   البدنية   التمارين 

 .  الباطلة الديانات تلك  عباداتب  يقوم فهو هبا يقوم ومن وعباداهتا،

 

 (. 258  / 5)  والنقل   العقل تعارض درء  (1) 
 (2)  / 3/ 6/2004http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/

-AC8%D7%A8%D%9%84D9%B8%D9%84%D7%A8%%D
-9A8%D9%82%D7%A8%D7%B8%D9%84%D7%A8%D8%A8%%D
-1A8%D7%A8%D9%81%D4%B8%D9%84%D7%A8%D9%88%%D
-9%86D9%88%AF%D8%D8%A8%%D
9A8%A%D9%8D9%88%AF%D8%D3%A8%%D 

http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/withoutbounds/2004/6/%203/%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
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  الرتويج   يشبه   فيما   اليوجا  رياضة   عن   شامل  برنامج   عرض  مشهورة   فضائية  قناة   ففي

  والمروجين   لدعاته   المجال  وتفتح   الماكروبيوتيك،  فلسفة  نشر  تتبنى   القنوات  وبعض،  لها 

  اء ضأع  ضعب  ويتناقلها ،  العربية  اإلنرتنت  مواقع  بعض  يف   إليها  الدعوة  كثرت  كما  .له

 . بخطورهتا جهال    المنتديات

  الرجال   مالذ  اليوجا ،  الحل  هي   اليوجا   ؟ بالقلق  تشعر  هل  العبارات:   هذه  مثل   وتجد

 .  داء لكل دواء  اليوجا صعبة، عمل ظروف  من يعانون الذين

 .(1) دينهم عن   وفتنتهم الناس بعض تضليل يف  يتسبب  قد األشياء هذه مثل نقل أن مع

 : تالدورا  هذه أسلمة -5

  طريق   عن ،  إسالمية  صورة  يف  عرضها  المسلمين  بالد  يف  األفكار  هذه  نشر  طرق  من

 . الدورات هذه أسلمة

  محاولة   ألن؛  األصلية   صورته  يف  المستورد  الفكر  منا  خطر    أشد  هي  األسلمة  وهذه

  الكربى   الخدعة   هي   الحصانة  وهذه،  وحصانة  قوة    المنحرفة  األفكار  كسبته   هذه  األسلمة

  الدخيلة   باألفكارا  تعلق    ويزدادون  ،الطريق  عن  ونويضل    الكثيرون  ذبجين  هاطريق   عن  التي

 . اإلسالم صلب من أهنا  العتقادهم

  والطاقة   الماكروبيوتيك   دورات  مدربو   اليوم  يستخدمها   التي   هي   الخدعة  وهذه

  قبول  وعظم  انتشارها   اتسع  التي  العصبية  اللغوية   الربمجة  ومنها  ،الذات   تربية  ودورات

  تنسب   وأقوال  أفكار  بعد  "اهلل  بإذن  أو  اهلل   شاء  إن"  بجملة  المرتجم  يأيت  قدو   .لها  العوام

 ! نفسه للفرد أو  للكون المشيئة 

  أو   ، الشريفة  النبوية  واألحاديث  باآليات  تدعيمها  يتم    الهدامة   األفكار   بعض   ولتقوية

  ابم  اداالستشه  أو  ،اإلسالمية   اآلداب  ببعض  تياناإل  أو  ،المسلمين  من  الحكماء  أقوال

 . المسلمين   من  الصالحين ةسير من  هبا  يشتبه

  بعض   مع  ألفاظها   تتالقى   التي  اإلسالمية   المصطلحات   بعض  استغالل   نلحظ   كذلك

  كل   بعيد  الدورات  هذه  أهل  عند  معناها  أن  مع  ،الدورات  هذه  يف  الموجودة  المصطلحات

 .(2)"والربكة  والتنفس التأمل" :مصطلح  مثل ،اإلسالمي  الفكر عن   البعد

 

 (1) 61p?action=topic&id=http://www.alfowz.com/topic.ph 
 (2)-9A8%D9%B8%AF%D8%AE%D8%http://www.sabeily.org/ %D

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=61
http://www.sabeily.org/%20%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
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،  اإلسالم  تخالف  ال  أهنا  والحجة،  المسلمين   شباب  بين  األفكار  هذه  مثل  تنتشر  اوهكذ

 . الصحيحة   النبوية  واألحاديث القرآنية اآليات  ويستخدمون  ملتزمون أهناس   مهايقد   منأن و

 :المسلمين عقائد على  التطبيقات هذه  خطورة: سابًعا

 :الوجود وحدة لعقيدة الترويج -1

  ن إ   إذ  ؛الوجود   وحدة  لعقيدة ا  تمهيد    تعد   بالطاقة  العالجو   اء شفست اال   تطبيقات  إن

وبرانا  -  كي  -  تشي)  طاقه  إال  ليس  كله  الكون   أو(  الطاو)  من  تولدت  التي   هي( 

  هي   الكون  من   الكونية  الطاقة  ستمدادا   فكرة  أو  بالطاقة  العالج  فنظرية  لذلك ؛  ( الرباهمان)

  الطاقة   من   كبيرة  كميات   ساب كت با   يمكن(  حيث)  ، الكون  مع  تحاداال  صور   من  صورة

 . اإللهية  بالذات االتصال  الكونية

  بالوعي   االرتقاء  يمكن  ثم   ومن (،  العليا  أنا )الـ  هي  الطاقة  بأن   بعضهم  يعتقد  حيث

  وغير   منعزلة  غير  كونية   خاليا   فتصبح  ،الكونية   بالطاقة  خالياه  تتواصل  حتى  اإلنساين

 . واحد لشيء مظاهر يه  جودالو  يف ما كل  أن  اإلنسان  عندها  فيدرك ،محدودة

 Twin Heart  التوأمين  القلبين  ى عل  التأمل  ىعل   التدريب   عند  :المثال   سبيل   ىفعل

Meditation   يقول ،  (الربانا)بالـ  العالج  جيمرو    عندا  جد    مشهور  تأملي  أسلوب  هوو  

  رب  ىإل  اإللهية  الربكة  لنطلب"  :التأمل  هذا  مقدمة  يف  األكرب  المعلم(  سوي  كوك  تشاوي)

  والصالحين   األنبياء   ىإل   ،الروحيين  المعلمين  جميع  ىإل   ،الروحي  معلمي  ى إل  العالمين

  بتواضع   نطلب  العظماء   جميع   ىإل   ،الروحيين   المساعدين   ىوإل ،  المقدسة   المالئكة و

  المساعدة ؛  اإللهية   النشوة ؛  اإللهي   تحاداال؛  ستنارةاال  لهية اإل  المحبة ؛  اإللهي  اإلرشاد

 . "فائق بإيمان نشكركم .اإللهية  الحمايةو اإللهية 

  نستعمل   سوف ؛  الواهب  بالحنان  األرض   نبارك  سوف":  قوله   ذلك  من  وأقبح  بل 

 .(1) "األسيسي  فرانسيس القديس صالة

 

9A8%D9%85%D9%84%D3%B8%D3%A8%D9%84%D7%A8%%D 
 (1) http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-
%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-

%D9%87%D8%B0%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D

http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/64-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A/115-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-Twin-Heart-Meditation
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/64-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A/115-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-Twin-Heart-Meditation
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9/64-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A/115-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-Twin-Heart-Meditation
http://www.sabeily.org/%20%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9
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  القلبين   على   للتأمل  الشركية  لطقوسها  شرحها  يف  هاشم  مها   به  صرحت  ما  وهذا

 . (1) التوأمين

 : الثيوصوفيا الباطنية للمذاهب الترويج -2

 . ا الثيوصوفي الباطنية للمذاهب تروج أهنا  بالطاقة العالج دورات مخاطر فمن

  الجوهر   يف   األديان  كلِّ   وحدة  ىعل  تؤكد   الثيوصوفيا   لها   تروج  التي  العقيدة  خالصةو

ا   إليها   ونظرت ،  والغاية ا  بوصفها   جميع    الحقيقة   نور  من   واأللوان  األشكال   مختلفة  نتف 

 . الواحدة اإللهية 

  العالم  وراء  ما   كشف  لحو  الثيوصوفيا  تدندن  إذ  الكونية  الطاقة  فلسفة  مع   تلتقي  كما

 مبادئ  ضمن  ءجا  حيث،  هؤذكاو  وعيه  له  أزلي  أبدي  أنه  ىعل  كونال  ىإل  النظرو  ،جسماينال

ن  كلِّ   يف  يسري  وعي ا  أن  :أي؛  واع    الكون  يف  ما   كل  ":  الثيوصوفيا    يتناسب   ناتهمكو    من  مكوَّ

   ."األصلي  المبدأ عن إفصاحه درجة أو التفتح  من  ومستواه

  ، اإلسالمية  بالدنا  يف  الكونية  الطاقة  لفلسفة  يروج  من  معا  جد    القول  هذا  تشابه  الحظ

  عن   حديثة  عند  راكيليأ   موفق  الماسرت  قال  كما،  الكون   موجودات   كل  يف   تحلو  تنتشر  وأهنا

 . الكوين الوعي  عن  نمور مها  الدكتورة كالم  أو، ذكاء و وعي ذات أهناو الريكي  طاقة 

  أو   أخشاب  أو   سيكرا  من   الجمادات  تأثر  حول  هاشم  مها  الماسرت  كالم  كذلك و

 .(2) اإلسالمية النكهة إضافة بعدا طبع   ذلك ، وأحاسيسنا و بمشاعرنا أحجار

 

8%AA/ %D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D
8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-

%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/ 

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-
%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF 

 (1) Qg1kl7https://www.youtube.com/watch?v=zmksJ 
 (2) 30PaTY#t=7O4https://www.youtube.com/ watch?v=qQcu 

http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF/article/102-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-the-master-symbol/61
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF/article/102-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-the-master-symbol/61
https://www.youtube.com/watch?v=zmksJ7kl1Qg
https://www.youtube.com/%20watch?v=qQcu4O7PaTY#t=30
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 الجالع   ىيسم   ما  أو   البشرية   التنمية   دورات  يف   سواء   لها  يروج  التي   المصطلحات  إن

  تقول   حيث،  بالفاتسكي  عقيدة  يف  الباطنية  المصطلحات  ذات  هي  تكون  تكاد  بالطاقة

ا   ما   على  تقوم  برمتها  الباطنية  قاعدة  إن"  :السرية  العقيدة  كتاهبا  يف  جاء  ما  بعض  على  تعليق 

  على   قدرة  هي.  الحق  المعرفة  تمنحه   أن  بوسعها  إنسان  كلِّ   يف  كامنة  قدرة  وجود  على  يبدو

نه قة الحقي  إدراك  . "الكلِّيات  مع  مباشرة التعامل  من  تمكِّ

  اإلسالمية   أوطاننا  يف   المقامة  الدورات  يف  المقدمة   الشعارات  مع   قارنه و  هذا   تأمل

  وعيك   -  الكامنة  البشرية   الطاقة  أسرار  -  وعيك  طور و   بداخلك  العمالق  أيقظ )  : بعنوان

  وعيك  يف   يكمن  نجاحك  -  الداخلية   لقدراتك   العنان   أطلق   -  نجاحك   مفتاح  الداخلي 

 . (1) !(الداخلي

 :Esoteric اإليزوتيريك: الباطنية للمذاهب الترويج -3

  ال و   ."اإليزوتيريك "  الباطنية  للمذاهب  ترويج  أنه  بالطاقة  االستشفاء  مخاطر  ومن

  كالهما  إذ؛  الثيوصوفيا   عنا  كثير    مضمونه  يف  عريفالت  حيث  من  اإليزوتيريك  يختلف

  شرعي   سبيل  ال   الذي   الغيب  لعالم  تفسيرات   إيجاد  لة محاوو  الباطنية  للمعرفة  يهدفان

 

 (1)  -8A8%D7%A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%http://www.sabeily.org/%D
-AB8%D9%84%D7%A8%AB%D8%D9%84%D7%A8%%D
-3B8%D3%B8%D3%A8%%D-6B8%D9%82%D9%86%%D
-9%87D0%B8%D9%87%%D

D7%A8%D9%82%A%D9%8D8%A8%D7%B8%AA%D8%D%9%84D7%A8%%D
-9A8%D1%B8%D9%88%D7%B8%AE%D8%AA/ %D8%
-9%87D0%B8%D9%87%%D

D7%A8%D9%82%A%D9%8D8%A8%D7%B8%AA%D8%D9%84%D7%A8%%D
-A9%8D9%84%D9%B8%%D-AA8%
-AF8%D6%A8%D7%A8%D9%82%D9%B8%%D
/ 9%86A%D9%8D9%85%D9%84%D3%B8%D9%85%D9%84%D7%A8%%D
-AC8%A%D9%8D9%88%D1%B8%AA%D8%D9%84%D7%A8%%D
-8A8%D9%87%D7%A8%D0%B8%D9%85%D9%84%D9%84%%D
-9A8%A%D9%8D9%86%D7%B8%D7%A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%%D
9D9%81%D9%88%D5%B8%D9%88%A%D9%8AB%D8%D9%84%D7%A8%%D
7A8%A%D8% 

http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://www.sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B3-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86/%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7
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 . المعصوم الوحي  نصوص خالل  من إال  لمعرفته 

  الغيب   ىعل   هبا  يتعرف  قد  "شرعية   غير"  كونية  سبال    هناك  ألن  ؛شرعي   سبيل  :أقول و 

  ؛الشيطان   رسل  الكهنة":  القيم   ابن  قال،  الجنو  الشياطين  مع  والتعامل  كالكهانة؛  النسبي

،  ويصدقوهنم ،  العظام  أمورهم   ىف  إليهم   ويفزعون،  إليهم  يهرعون   المشركين  ألن

  أهنم   يعتقدون   فإهنم،  بالرسل   الرسل   أتباع  يفعل  كما،  بحكمهم  ويرضون  إليهم   ويتحاكمون 

  هبم   المشركين  عند   فهم ،  غيرهم   يعرفها  ال   التي   المغيبات  عن   ويخربون ،  الغيب   يعلمون 

  ههموشب    المشركين   من   حزبه  إلى  سلهمأر،  حقيقة   الشيطان  رسل  فالكهنة  .الرسل  بمنزلة

  رسله  ويجعل،  عنهم لينفر  هبم اهلل  رسل  ومثل، حزبه لهم  استجاب حتى ، الصادقين بالرسل

  صلى   اهلل   رسول  قال  التضاد  أعظم   النوعين   بين   كان   ولما   . بالغيب  العالمين   الصادقين  هم

 . (1)"« محمد  لىع  أنزل  بما كفر  فقد  يقول  بما فصدقه كاهنا أتى  من» : وسلم  عليه اهلل

  ال   التي  الصافية  الحقيقة  هو  أنه  ى عل  له   يروجون  اإليزوتيريك  معتقدي  تجد   لذلك

  التي  األسرار   عن   النقاب  يزال و  الغموض  ينكشف  به  الذي   الحياة  م عل  هو و  ، فيها  شوائب 

 !الدهر أبد المفكرين حيرت

  تفعيل و  ، يالغيب  اإلنسان باطن لمعرفة لة وسي هو  العلم  هذا أن يزعمون هنم إ حيث  ذلك

   ."مصيرهو  نفسه سيد اإلنسان  نإ " : قولهم منا نطالق  ا بداخله الخفية  الخارقة   ىالقو

  صفة   يعطيو  ،صوره   بكل  للغيب  تفسيرات  يعطي  ،قالح  الدين   عن  بديل  منهج  إنه

 . لإلنسان األلوهية

  التي   وثنية ال   ى األقص  الشرق  لفلسفات  ىأخر  صورة  إال   هي  ما   اإليزوتيريك  علوم  إن

 . والمعتقدات  األفكار  هذه يف  فتلتقي ، األرواح تناسخو الوجود حدةبو تعتقد

  هذه   بمثل  وينادي  الضالة   األمور   هذه  مثل  يف   ثتحد  ي   من   كل  أن  المالحظ  لمن  وإنه

؛  المختلفة  ستشفائية اال   الطاقة  بتطبيقات   طريقه  بدأ  قد  المنحرفة  المعتقداتو  األفكار

  كأهناو،  األفكار  هذه   ى إل  الوقت   مع   األمر  به  تدرج   ثم؛  اشاكلته   ى عل  ماو  والربانا   ريكي كال

  َأي َها   َيا}:  المؤمنين  عبادها  محذر    يقول  إذ  ربي  صدقو...  بعضإلى    بعضها  تسلم  خطوات 

ينَ  وا اَل   َمنهواآ  الَّذ  طهَوات    َتتَّب عه ْيَطان   خه  .(2)[21]النور:  {الشَّ

 

 (. 253 / 1) اللهفان  إغاثة  (1) 
 (2)  

A%9%8D9%88%D1%B%8AA%D8%D9%84%D7%A8%http://sabeily.org/%D

http://sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83/%20article/%20141


16 
 

 : بالطاقة الستشفاء ومروج  بها يستدل  التي الشبه أهم: ثامنًا

 :دنياكم  بأمور أعلم أنتم : باب  من  بها فاألخذ، حياتية  دنيوية أمور هي: قولهم -1

  وزراعتنا   صناعتنا  أمور  هي   دنيانا  فأمور،  ىبالهو  فهما  يجوز  ال   ريعةالش  نصوص:  نقول

،  وتكنولوجيا ،  وتخطيط،  إدارة  من  البحتة   الدنيوية  باألمور  المتعلقة  األمور   وسائر

 . ونحوها ، توتقنيا،  واتصاالت، ومواصالت

  األمور   من   فهي  ،أرواحنا   وسمو،  أخالقنا   وهتذيب،  أنفسنا   وتزكية  ذواتنا  تربية  أمور  أما

  بغير   والقول،  نافع   شامل  كامل  بمنهج  وسلم  عليه  اهلل  صلىا  محمد    هبا  اهلل  بعث  التي  الدينية

 . التعبدية الشعائر  يف الدين لمفهوم  حصر أو الوحيين  كنوز عن غفلة  من ينبع  هذا

ونه   َوَقدْ ":  اإلسالم  شيخ  قال ل مَ   َيكه ول    َغْير    م نْ   عه سه ور    ف ي  َلك نْ ؛  الرَّ يَّة    أهمه ْنَيو    الطِّبِّ   م ْثل    ده

َساب   اَلَحة    َواْلح  ا.  َوالتَِّجاَرة    َواْلف  وره   َوَأمَّ يَّةه   اأْلهمه َله  فه   اإْل  يَّةه   َواْلَمَعار 
ين  ه    الدِّ ْلمه   َفَهذ 

  ف يَها   اْلع 

هه  ول    نْ عَ   َمْأَخذه سه وله   ، الرَّ سه مْ   ،ب َها   اْلَخْلق    َأْعَلمه   َفالرَّ يف    ف ي   َوَأْرَغبههه مْ   ، ب َها  اْلَخْلق    َتْعر  هه   َوَأْقَدره

َها َبَيان َها  َعَلى يف  وَ  ، َوَتْعر  لِّ  َفْوَق   َفهه ْلم   ف ي َأَحد   كه ْدَرة   اْلع  َراَدة   َواْلقه  .(1) "َواإْل 

 : عبادة باألسباب األخذ :قولهم -2

  األسباب   فإن،  باطل   هبا  أريد  حق  كلمة  وهي،  هؤالء   هبا  يحتج  التي  الشبهة  من  هذهو

  يجوز   ال  بطالنه  على  الشرع  دل  سبب  وكل،  صحتها  على  الشرع  دل    ما   هي  المشروعة

 . معين  نفع له  ظهر ولو  به  العمل

ا  يحرم  ال   وجل  عز  واهلل،  المفاسد  ودرء   المصالح  بجلب  جاء   الشرع  فإن   فيه   لما  إال  أمر 

 . للعبد  مصلحة  عدم أو ، ضرر  من

  وهم ،  صريح  عقل  عليه  دل  أو   صحيح  بنقل  ثبت  إذا  إالا  سبب    يثبتون   ال   اإليمان   وأهل

مون   رهبم   على  توكلهم  وتمام  إليماهنم  اغيره  على  المشروعة  األسباب  من  ثبت  ما  يقد 

 . وتعالى  سبحانه 

 

-8A8%D9%87%D7%A8%D0%B8%D9%85%D9%84%D9%84%%D-AC8%D
-9A8%A%D9%8D9%86%D7%B8%D7%A8%D8%A8%D9%84%D7%A8%%D

A%9%8AA%D8%D9%88%D2%B8%A%D9%8D%5A8%D9%84%D7%A8%%D
141/ article/ 9%83A%D9%8D1%B8%D 

 (. 136 / 13)  الفتاوى جمموع  (1) 

http://sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83/%20article/%20141
http://sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83/%20article/%20141
http://sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83/%20article/%20141
http://sabeily.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%83/%20article/%20141
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ا   اإلسالم  شيخ  يقول   األعمال   من  به  أمرهم  بما  يرد    اهلل  بأن   ويؤمنون":  السنة  أهل  واصف 

  إلى   يلتفتون  وال ،  واألنفس  األجسام  قوى   يف   جعله  ما  المشروعة  والدعوات  الصالحة

،  الشريعة   حرمته  بما  يعملون  وال،  فسادها  على  الشرعية  أو  العقلية  األدلة  دلت  التي  األوهام

ا له  أن  ظن  وإن  .(1) "تأثير 

ا   وقال ،  الشرع  يف  محرمة  وهي  العالم  يف  تأثيرا  لها  أن  يظن  التي   األمور  وجميع":  أيض 

  والدعاء،  كالعين  النفسانية   والتوجهات ،  الفلكيين[  ]تخرصاتالفلكية    كالتمريجات 

  من  أكثر  مضرهتا  فإن ،  ذلك  ونحو ،  الطبيعية  التمريجات  أو ،  المحرمة  والرقى،  المحرم

،  وية دني   أمور  إال  غالبا   هبا   يطلب  ال   األمور  هذه  فإن ،  المطلوب   ذلك  نفس  يف   حتى  منفعتها

 دع   ،خبيثة   عاقبة  الدنيا  يف  فيه  عاقبته  كانت   إال  دنيوي  أمر  بسببها  ألحد  يحصل  أن  فقل  

  النكد   من  فيها  إن  ثم ،  المنجح   أضعاف  أضعاف   األسباب  هذه  أهل  من  والمخفق  .اآلخرة

 . (2) "عليم به اهلل  ما  والضرر

 : بالتجربة التطبيقات هذه نفع ثبت: قولهم -3

  هذا  كون   بثبوت   ندناع  العربة  وإنما،  الضرر  أو   النفع   ثبوت   يف  ليست   عندنا   العربة   :نقول

   َعْبد    اْمَرَأة    َزْينََب   َعنْ   وأحمد   داود  أبو   روى  قد  فإنه ؛  حالال    الفعل 
 
   َعْبد    َعنْ مسعود  بن  اهلل

 
  اهلل

ْعته :  َقاَل  وَل   َسم     َرسه
 
وله   َوَسلَّمَ   َعَلْيه    اهلله   َصلَّى  اهلل ق ى  إ نَ »:  َيقه ا  الر  م  و 

ائ  ل ة    لَتم  التِّو  ك    و  ر 
  ، «ش 

وله   ل مَ :  قهْلته :  َقاَلْت   ؟  َهَذا   َتقه
 
فه   َعْين ي  َكاَنْت   َلَقدْ   ،َواهلل نْته   َتْقذ  يِّ   فهاَلن    إ َلى  َأْخَتل فه   َوكه

ود    اْلَيهه

   َعْبده   َفَقاَل ،  َسَكنَْت   َرَقان ي   َفإ َذا  َيْرق ين ي
 
ْيطَ   َعَمله   َذاكَ   إ نََّما:  اهلل َها  َكانَ   ،ان  الشَّ سه ه    َينْخه   َفإ َذا   ب َيد 

يك    َكانَ   إ نََّما،  َعنَْها   َكفَّ   َرَقاَها  ول ي   َأنْ   َيْكف  وله   َكانَ   َكَما  َتقه    َرسه
 
وله   َوَسلَّمَ   َعَلْيه    اهلله   َصلَّى   اهلل :  َيقه

ب  » َب  ال ب أ س   أ ذ ه  ف  ، النَاس   ر  اء    ل  ، الَشاف ي أ ن ت   اش  ف 
ف    إ َل  ش  اءً   اُؤك  ش  ف  اد رُ  ل   ش  ًما ُيغ  ق   .(3) «س 

  االقرتان  فليس،  السببية   لقانون  دقيق  وفهم،  علمية   منهجية  من  النفع  إلثبات  بد  ال  أنه  ثم

  نإ ":  تيمية  ابن  قال؛  سببه  بأنه  القول   يف  ي اكاف  ما  أمر  وتطبيق  نفع  حصول  بين  يحدث  الذي

  ثبت   قد  وصف  إلى  فنسبتها؛  وصف    الوا  نوع    يؤثر  ال  ما  إلى  األثر  نسبة  لهم   زين  الشيطان

 .(4) "لهم  يزين أن  أولى نوعه  تأثير

 

 (. 238 / 2)  املستقيم الصراط  اقتضاء (1) 
 (. 211 / 2)  املستقيم الصراط  اقتضاء (2) 
 (. 3883)  السنن يف  األلباين  وصححه (، 3615)  وأمحد (، 3883)  داود أبو   رواه (3) 
 (. 233 / 2)  املستقيم الصراط  اقتضاء (4) 
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 يخضع   بل،  المجرد  الدنيوي  النفع  على  يطلق  ال   المسلم   عند  النفع   مقياس   نإ  ثم 

  يمكن   ال  البحت  الدنيوي  فالنفع  ،واآلخرة  الدنيا  يف  للحياة  الممتدة  المسلم  لتصورات

 . ديني  ضرر له  يكن  لم  إذا إال ا  نفع   اعتباره

  ميزان   ليس  فالنفع،  امباح    به  األخذ   يكون  نفع  فيه   ما  كل  ليس  أنه   وهو   آخر   أمر  وثمة

 . الميزان  هو اهلل شرع وإنما  ،والرد القبول

  دنيوية   ومنافع  مطلوبة  نتائج  لحصولا  قطع    ييؤد    قد  الذي  السحر   أن  المعلوم  فمن

  بين   التفريق  ذلك   دوعما،  والميسر  الخمر  يف  وكذا   ،الشريعة  يف  محرم  أصحابه   عند  متيقنة 

  يحبها   ال   وهوا  كوني  ا  قدر    اهلل  قدرها  أمور":  تيمية  ابن  قال ،  الشرعي  والقدر  الكوين   رالقدَ 

  ،ما   لنفع  المحصلة  المحرمة  األسباب  ذلك  ومن  ، خلقه  لبعض  فتنة   وتكون  ،يرضاها   وال

  يحبها   فهو  اشرعي  ا  قدر    اهلل   قدرها  التي  األمور  بينما ،  وسخطه   لعقابه  موجب  هبا  األخذ   فإن

 .(1)"ونحوه والصيام والصالة المشروع كالدعاء  ويرضاها

 :الصين يف  ولو العلم اطلبوا: المشهور  بالقول  استدللهم -4

  ، مكان   أي  من  يؤخذ  فالعلم  ،صحيح  ومعناه،  المتداولة  الحكم  من  القول  وهذا

 . "العلم"  يضبط ضابط وضع من  بد ال  ولكن، مباركة رحلة العلم طلب  يف والرحلة

ا  علم    يكون  وأالا،  صحيح  ا  نافع  ا  علم    يكون  أن  بد  ال  بل،  ويؤخذ  يدرس  علم  كل  فليس

  المدعاة  والطبائع  والخصائص،  "الغيب"  والميتافيزيقيا  الماورائيات  مثل  ذاته  يفا  محرم  

  يجر   لماا  محرم    أو،  ذلك  وغير  والعرافة  والكهانة ،  السحر  أو ،  ونحوها  واألشكال  لألحجار

 . وجل  عز اهلل ذكر  عن   صد   و أ مفاسد من إليه

 .  "جهنم من ا  غد   ينجيك لن   اهلل إلى  يقربك  ال علم":  العلم  أهل بعض  قال

  بالطاقة   يسمى  فما؛  قليال  إال  ذهكر  عما  يخرج  ال  الوافدة  العلوم  هذه   من   كثير  وواقع

 . وضالالت تخرصو  جهل إال الحقيقة  على  هو  ما  وتفريعاهتا وتطبيقاهتا

  فغالبه   وتطبيقاته  وفروعه  أصوله  ي بتقص    ثبت  كما  الحق  من  شيء  على  احتوى  وإن 

  أصقاع   من  ويطلب ا  علم    ىيسم    هذا  بعدَ   فهل،  العقل  ولصريح  النقل  لصحيح  مخالف

 .(2) !؟المعمورة

 

 (. 223 / 2)  املستقيم الصراط  اقتضاء (1) 
 (2)  http://sabeily.org/%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88-
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 : بالطاقة  لَلستشفاء العملية التطبيقات أهم : تاسًعا

  وتطبيقات   تدريبات  مجرد  أهنا   على  المسلم  المجتمع  يف  الفلسفات   هذه  تعرض

،  الكامنة   الطاقة   وتفعيل   للتغيير   عملي  عصري  منهج  وأهنا،  والسعادة  والرياضة   حةللص

 . الناس  بين والتفاعل والتسامح التواصل لتحقيق وطريق

  بعض  منهج   فكرهتا  عرض  يف  ويتبنون،  عقائدية   فكرية  فلسفية  كمذاهب  تعرض  وال

  اإلسالم   وبين   يه عل  واؤنش   حياة   كمنهج   بينها   مزجوا   الذين   المسلمين  من   الشرق  دول  أهل

 . اإلسالمي المعتقد  معا ظاهري    لتتوافق  "الكونية  الطاقة" فلسفة فيطوعون ، اعتنقوه  الذي

  اختالف   على  يسمى  ما  هي  عليا  كونية  طاقة  الكون  يف  جعل  قد  اهلل  نإ:  فيقولون 

  واسمها  ،"مانا ،  الربانا،  الكا،  التشي ،  الكي ،  األعلى   النور،  الكلي   العقل"ـب  الثقافات

 ! والطاقة القوة وتضاعف، بسالسة  األمور  تسي ر التي فهي  ،"الربكة " :مي اإلسال 

َماَوات    نهوره   اهلله }:  تعالى  بقوله   استدالال،  الطاقة   هو   اهلل:  فقال  شطح   وبعضهم   السَّ

  وهي   ،عنه   المنبثقة   الحيوية  الطاقة  إلى  دائمة  بحاجة  إلنساناو.  [35]النور:    {َواأْلَْرض  

 .(1) وقدرته قوته

 :  بالطاقة االستشفاء  صور وأهم

 : اليوجا -1

  القوى   وضبط ،  الجسد  على   التامة  السيطرة  إلى   يهدف ،  هندوسي  فلسفي   مذهبوهو  

  كالجلوس ،  والتنسك   بالتصوف  وذلك،  بالروح  االتحاد  ثم  ومن،  الكمال   وبلوغ،  الحيوية 

 ا. إطالق    حركة دون من طويال  

  سنسكريتية   كلمة  (Yoga)  "يوجا"  أن  العالم(  وأساطير  ديانات   معجم )   يف  وجاء

  الفكر   يف  بقوة  أث رت،  الهندوسية  الفلسفة  يف  هامة  مدرسة  وهي،  "االتحاد"  أو  "النير":  تعني

 

%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF/ 
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D

9%85-%D8%A8%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%88-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86 

 . (22 :ص )  الروحية اإلحلادية لفلسفيةا املذاهب (1) 
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  أهم   الفلسفة  هذه  يف  العملي  والجانب،  "اليوجا  سوترا"  هي  األساسية  نصوصها،  الهندي

 . الجنس ممارسة  عن  االمتناع، معين  وضع  يف والجلوس، النفس ضبط : النظري من

  وبدنية   عقلية   تمارين  ليست  أهنا  يتبين   الرياضات  تلك  أصول  على  سريعة  اللةوبإط

  لها ،  وكهنوتية   صوفية  وفلسفات  لديانات  وثنية  وعبادات  طقوس  األصل  يف  هي  بل،  مجردة

 . والكون  واإلنسان الخالق عن الباطلة   تصوراهتا

  ين تمار  من ،  وصحية  عالجية  خربات  من  البشر  يكتسبه  ما  ببعض  تختلط  أهنا  غير

  الذي   هو  الجانب  وهذا  .البدنية   أو  العقلية  الناحية  من  تفيد  ال  أو  تفيد   قد،  رياضية  وحركات

  بدنية  أنشطة   مجرد  أهناا  ظن   الجهلة  بعض  فيغرت،  الباطلة   الفلسفات  لتلك  الدعاية  عليه   ترتكز

  النفس  وصفاء  الرتكيز  على   تساعده  أن  يف  فيطمع ،  بالعقيدة  لها  عالقة  ال،  بحتة   وعقلية 

  الرياضة   تلك  عقائد  يفا  منخرط    ذلك  بعد  نفسه  يجد  ثم،  والبدنية   الذهنية  الطاقة  ستجماعوا

  تلك   ممارسة  عن  فصلها   يمكنه  ال،  وتصورات  وعبادات  طقوس  من  تفرضه   وما   الفلسفية 

 . التمارين 

 :"شوان  شي التاي" -2

  وتشبه ،  الدائرية   الحركات   من  سلسلة  من   تتكون،  صينية  كهنوتية  طاوية   رياضة 

 . الطلق  الهواء   يف تمارس  أن  ويفضلون، رقصال

،  عشر   الحادي  القرن   إلى  جذورها  ترجع ،  الطاويين  لكهنة   رياضية   طقوس  وهي

  لتطوير  طريقة  عن   يبحث   خرج  إنه  :يقال  حيث ،  "سان   شانج"  الطاوي  المفكر  إلى   وتنسب 

نة  غراب  من   تروغ  أفعى  فشاهد ،  والقسوة  المعاناة  خوض  عنا  بعيد    الروح   شكال    مكو 

  نفسه   اإلنسان  امتالك  إلى  تسعى  التي  القبضة  لرياضة ا  أساس    الحركة  هذه  فصارتا،  ائري  د

 . عليها  والسيطرة

  يف   الطاوية  الديانة   رهبان  يمارسها ا  طقوس    وصارت ،  الرياضة  تلك  تطورت  ثم

 . وعالجية  صحية فوائد لها   أن  بزعم المعابد  خارج ذلك بعد انتشرت لكنها، معابدهم

  الصينيين   األساتذة   أحد-  "جوان  لي "  يقول   كما ،  الرياضة  هذه  فلسفة  وتقوم

  التوازن   وإعادة،  والتغير   التأقلم  على  والقدرة  والتدبير  الصرب   على   -فيها  المتخصصين

 . والوجدانية  الذهنية حالته على اإلنسان  سيطرة  هبدف ؛ "تشي" المعروفة  الحياة لطاقة 

 : الماكروبيوتيك -3
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 .الصحة  فن : يعني،  يمةقد  يونانية ألفاظ  من  مكون  مصطلح

  العصور   يف  المصطلح  هذا  استعمل  من  أول  هو  "أوشاوا"  الياباين  الفيلسوف  ويعد

  خاصة   بفلسفة  الحياة  وإطالة   والصفاء  الصحة   تحقيق   إلىا  عموم    فلسفته  وهتدف،  الحديثة 

 . وغيرها والبوذية والطاوية الهندوسية والفلسفات  الوثنية الديانات  بعض من مقتبسة 

  السلبي   الجانب  بين  توازن  إيجاد  على  والعمل،  الوجود  وحدة   فكرة  لىع  وتعتمد 

،  واألمراض   اآلالم  عن  بعيدة  نقية  صافية  حياة  على  للحصول،  الحياة  يف  اإليجابيالجانب  و

 . اإلنسان  يف الكامنة  الطاقة  يف  والتحكم

  تم هت  أهنا  على   الفلسفة  تلك  يهظهرون  معتقدات  من  وراءه  وما  الفكر  هذا  نشر  يتم  ولكي

 . تناولها   وتنظيم المناسبة الطبيعية   األطعمة باختيار البدن وصحة النقاء  إلى  بالوصول

  الحقيقة   ألن ،  الباطلة  الفلسفة  تلك  حقيقة  يعرف  ال  من  هبا  يغرت  دعاية  الظاهر  يف  وهذه

ا  نظم    لهم   تضع  الفلسفة  هذه   ألن ،  اإلسالم  دين   من   الخروج  إلى  بمتبعيها   تنتهي  أهنا   هي

،  والعسل  واألجبان  اللحوم  تناول   كتحريم،  اإلسالم  تخالف   أفكارهم و  حياهتم   تحكم 

  وللمريض،  بلعها   قبل  مرة   60-40  إلى  تصل  الطعام  لقمة  مضغ  يف  مبتدعة  بطرق  وتلزمهم

 .مرة 200

  التي   وتعليماهتم  محاضراهتم  يف  لتصلا،  علن   إليه  يدعون  الذين  الغذاء   نطاق  تتعدى  ثم

  النبي   وكره،  التوراة  من   محرف   القرآن  أن  اعتقاد  إلى   عليها   ويدربوهنم  أتباعهم   يلقنوهنا

  كل   يف  واالنطالق،  إنسان   كل   يراها  التي  بالطريقة  تعالى  اهلل  وعبادة،  وسلم   عليه  اهلل   صلى

  عن  المسلمة  وتتخلى،  دينه   منا  كثير    يتبعهم   الذي  الشاب  يرتك  ثم   ومن  .القناعة   من  شيء

 . اإلسالمية  والعقائد  تعاليم ال بتلك قناعة  عدم لديهم ولدت  ألهنا،  حجاهبا

  اليوجا   من  مزيج   هي   التي  المهاريشي  فلسفة  كبير  حد   إلى  الماكروبيوتيك   ويشبه

،  ألفلوطين   اإلشراقية   الفلسفة  إلى  إضافة،  والبوذية  الهندوسية   الفلسفات  من   وغيرها

 . النفسي  التحليل  يف فرويد  وفلسفة

  أن   وأسمائها  أنواعها  ختالفا  على  الفلسفية  الرياضات  تلك  يف  النظر  خالل  من  يتضح

  الهندوسية   والديانات  الفلسفات  إلى   الغالب  يف  تعود  ألهنا  ؛مشرتكة  اوطقوس    عقائد  بينها

  يعرف   ما  وهو،  الخالق  قوة  من  منبثقة   اإلنسان  يف   كامنة  قوة   أو   طاقة  وجود  :منها ،  والبوذية

 . الوجود  وحدة بعقيدة 
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  الذات   مع  د بالتوح    الطاقة  تلك  جإخرا  إلى   مختلفة   بأشكال   تسعى  كلها  الطقوس  وتلك

،  الوجود  منهما  نيتكو    اللذين   اإليجابي و  السلبي   الجانبين  بين  التناغم   وإيجاد،  العالية

،  النفس   تصفية  خالل  من،  األمراض   وعالج  والصحة  الرتكيز  يف  ذلك  من  واالستفادة

 . وسوالطق العقائد  باقي يف بينها  فيما تختلف لكنها ،  والتأمل واالسرتخاء  والصمت

،  الرياضات   بتلك   المخدوعين   بعض  فيه  يقع  قد  خطير  مزلق  من   التحذير  هنا  وينبغي 

غ  حتى   الرياضات   لتلك  المتبعين  بعض  سعي  وهو،  بتعاليمها  والعمل  اتباعها  لنفسه  يسو 

  بما   وغيرها  الطبية  والنصائح  فيها   األفكار  بعض  تشبيه  ومحاولة،  شرعية  بأدلة   تأصيلها   إلى 

 . والسنة  الكتاب يف ورد

  يختلف   مضموهنا   فإن  واحدة  كانت  إن  سمياتت ال  ألن  ؛صحيح   غير  مسلك  وهذا

  لكلمة   نفسه   والمدلول   المعنى   هو   ليس   مثال    المسلم   لدى   ومدلولها  إله  كلمة  فمعنىا،  تمام  

 . وهكذا ، واحدة  الكلمة  أن  مع،  الهندوسي   لدى  إله

  بعض   من  الصحة  بعض   فيها  يكون  قد   أفكار  أو   تصورات   من   لديهم   يوجد  ما  وأما 

  غير  عقائد  جميع  لصحت  وإال،  كلها  فلسفتهم  صحة  على  دليل  أهنا  يعني  ال  فهذا،  الجوانب 

  ال   وهذا،  الكريم  القرآن  من  يفهم  ما  مع   مفرداهتا  بعض  يف  اتفاق  لوجود  كلها  المسلمين

 .(1) عاقل  به يقول

 : بالريكي  العَلج -4

 .Reiki بالريكي  العالج بالطاقة العالج برامج أهم ومن

 . الكونية  بمعنى Ki وكي ، الروح بمعنى Rei ري : شقين من مكونة  ريكي ةوكلم

 االعتقاد  على  تعتمد  استشفائية  وتطبيقات  تدريبية  برامج  لمجموعة   اسم  والريكي

،  الذاتية   الشفاء   قوة  المتدربين  وإلكساب   ، والقدرات  النفس  لتطوير  وتقدم  ،الكونية   بالطاقة

 . اللمس بمجرد لآلخرين  العالج وقوة

  إلى   للوصول  الجسم  يف  الكونية  الطاقة  تدفيق  كيفية  على  العليا  مستوياته   يف   يدرب  كما

 . النيرفانا   أو اإلشراق حالة 

  حتى   داخلك  يف  تتدفق  الكي  فيما  تدرب..  تدرب":  المسلم  الريكي  مدرب  يقول

 . "الفعال بالعقل تتصل

 

 (1) 61.php?action=topic&id=http://www.alfowz.com/topic 

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=61
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  يف   ندرك"  :نيرفانا  حالة  إلى  الوصول  عند  الريكي  ممارسي  مشاعر ا  واصف    آخر  ويقول

ا،  الريكي  جوهر  عن  القليل  إال  نعرف  وال  ضئيلون  نحن  كم  اللحظات  هذه   كحبة   تمام 

ا  شيئ    ويصبحانا  مع    يمتزجان  النهاية  ويف،  الطبيعة   نفس  لهما،  للمحيط  بالنسبة  المطر

 .  "ا واحد  

  لكون  المسلمين  أوساط يف  ينتشر أنه  إال الريكي برامج يف الضالل عقائد  وضوح ورغم

  الرقية"  صور  من   صورة  أنه  وزعموا  ،إسالمية   مسحة  عليه  أضفوا  المسلمين  نالمدربي

 أعجمية!  بلكنة اسمها من ومشتق "الشرعية 

  تنمية   تدريبات  يفا  عظيم  ا  أستاذ    كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى  امحمد    بأن  يردد  من  ومنهم

 . وحاشاه الطاقة!

 : واألحجار األلوان بطاقة العَلج -5

  روحانية   خصائص  اعتقاد  على  فيقوم  والكريستال  الكريمة  جار األح  بطاقة  العالج  أما

  والمعتقدات   الشرقية  الفلسفة   يف   الكرستالية  والبلورات  الكريمة   األحجار   تعترب   حيث،  لها 

  الجسم   يف  الطاقة   توازن  إلعادة  استخدامها  ويمكن  .وصورها  الطاقة  تجليات  أحد  الوثنية

 .األمراض  من نوع كل  لمعالجةا معين  ا  حجر   يحدد بحيث فيه سرياهنا  تنشيط  أو

  مولده   وتاريخ  لربجها  وفق    شخص  لكل  المناسبة  األحجار  أو  الحجر  تحديد  ويتم

  يبتلع   أو  نقيعها  ماء  يشرب  أو  هبا  ميتخت    أو  المريض  يعلقها  ثم،  حوله  الطاقة  هالة  ولون

  صحة ال  على  المريض  ليحصل   الطاقي  الجسم   على   التأثير  أجل  من  هبا   يهدل ك   أو ،  مسحوقها

 .  والنجاح التوفيق بل

  األخطار   من  اإلنسان  بحفظ  الوثنية  والفلسفات  المعتقدات  بحسب   األحجار  تفيد  كما

  األعلى   الفلسفي  الهدف  تحقيق  يف  الراغبين  تساعد  أهنا  واألهم   . الثعابين  ولدغ  العين  ومن

  "ينالجب"  الثالثة  العين   على   اسرتخاء  أو   تأمل   حالة   يف   وضعت  إذا و  . "بالكلي  االتصال "

 .  ومستقبلية ماضية  بأحداث تنبئية  قدرات للمستشفي  فتفتح

  ونفعية   شفائية   خصائص  من  يعتقدونه  ما  تفسير  باألحجار  المؤمنين  بعض  ويحاول

  مغناطيسية   قوى   لها   أن   فيزعمون   ،الحديث   العلم   ونظريات  بمعطيات  لألحجار

  فئام  ويضلل  الحقيقة   يدلس  مما   اإلنسان   جسم  على   تؤثر  ذبذبية  وترددات   وإشعاعات

 .  الناس
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 :باألهرام العَلج -6

 . Pyramid energy باألهرام« »العالج  بالطاقة العالج أنواع ومن

  شكال    الهرمي  الشكل   يعترب  الطاقة  فلسفة  وبحسب،  بالطاقة   العالج  أنواع   أحد  وهو

  ، أرضية  وطاقات  قوى  يمتص  كما  ،الكونية  الطاقة  استجالب  يف  فائقة  خصائص  لها  هندسي  

 . والصحة  للعالج تستخدم الهرم  داخل يف الطاقة  من ا قوي   مجاال   طي يع مما

 والعقل!  الروح إلى  المادة تتعدى   لإلنسان  الحيوية الطاقة  على  كبيرة فوائد ولها

  الفاتح   األزرق  والهرم،  المال  واكتساب  النشاط  اكتساب  يف   يساعد  األحمر  فالهرم

  بينما ،  والعصبية  النفسية   األمراض  من  والسالمة   الشخصية  وتكامل   والتنبؤ  واإللهام  للسمو 

  العالقات   على  كبير  بشكل  يؤثر  المختلفة  األمراض  عالج  إلى  إضافة  األخضر  الهرم

 . الرتكيز وقوة والتفكير بالعقل األصفر الهرم ويختص، العاطفية

  لتنقية   النوم  غرفة  يف  أهرام  بوضع  مراجعيهم  بالطاقة  العالج  خرباء  من  كثير  وينصح

  واألشعة   ،الحديثة  المباين  يف  التسليح   حديد   من  الناتجة  السلبية  الضارة  شعةاأل  من  الغرفة 

  واضحة   وأحالم  عميق  نوم  على  والمساعدة  الكهربائية  الوصالت  من  المنبعثة  الضارة

 . ومفسرة

 األرجل  ذو الضفدع : منها  بالطاقة  للمعالجة  كثيرة  أخرى  متنوعة مجسمات   نهشرت كما

  وسوار ،  والحب  الحظ  لجلب  الخشبي  البط  وزوج ،  روةالث  وجلب  الفقر  لعالج  الثالث 

 وغيرها  والدراوزينج   والبندول   الطاقة  وقلم،  الحيوي  الطاقة  وقرص ،  الطاقة   وقالدة  الطاقة

 .المتنوع   للعالج 

  أحدث   وفق  صناعتها  تتم    علمية  منتجات  الناس  يظنه   المجسمات   هذه  وبعض

 والنجاح!  الصحة  يف مطلبهم  تحقيق ىعل  لتساعدهم والنانو  الفيزياء يف  المكتشفة  التقنيات

فة   الربامج  أن  تأكيد  المهم  ومن   ما   أشهر  إال  ليست  العالجية  والتطبيقاتا  سابق    المعر 

 . ومتلونة ا جد    كثيرة فهي ، وإال"بالطاقة العالج" اسم  تحت يروج

ا  عالمي    هبا  المعروفة   السابقة  باألسماء  الربامج  هذه  يقدم  من  المسلمين  المدربين   ومن

  الثقافة  يف   أكثر  مقبولة  بأسماء   به  خاصة  برامج   يصمم   من   ومنهم،  الدراسة  هذه  يف  الواردةو

  المتدربين   شهادات  اعتماد  لضمان  ؛الفلسفة  هذه  أساسيات  ويضمنها،  واإلسالمية  العربية

ابو  أنشأها التي العالمية االتحادات  من  عنده   .  ومسوقوها الفلسفات هذه عر 
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  فلسفاهتا   وبعض  الربامج  هذه  مبادئ  تشربوا  الذين   مين المسل  المدربين  بعض  أن  كما

  مهارية   تدريبية  برامج  من  يقدمونه  بما  الباطلة   الفلسفية  ومفاهيمها  مبادئها  يمزجون  راحوا

  لوثات   العلمية  مادهتا   إلى   يهضاف   التي   "والتأثير  اإللقاء   فنون"  كدورة؛  أصلها  يف  صحيحة

 . السرة تحت "هارا" طقةبمن يسمى  ما  تنشيط على  فيهدرب ،الفلسفة  هذه

  الثبات   على  والقدرة  بالنفس  الثقة  من  عليا   مستويات  بتحقيق  كفيل  ذلك   أن  واد عاء

  األسماء   »طاقة  بـاستخدام  للطاقةا  جديد  ا  عالج    اخرتع  من   ومنهم   اآلخرين!   يف   والتأثير 

 . (1)الحسنى«!

 : بالطاقة ستشفاءلَل  خَللها من يروج  التي الدورات أهم: عاشًرا

 :البشرية  الطاقة اتدور -1

  الباطن   بعلم  يسمونه  ما  وتعتمد   ، الفلسفات   هذه  مفاهيم   ألكثر  شاملة   دورات   وهي  

 . والشكرات األثيري الجسم فلسفة  ذلك ويشمل ، "الحكيمة  الذات "

  تجعله   التي ،  لإلنسان   الالمحدودة  القوة  اكتشاف   على   مدربوها  يزعم  كما   وتدرب 

 . والصحية اليومية   حياته يف خدامهاواست "تشي" طاقة   أسرار فهم علىا قادر  

  الرائعة   بقوة   العالج  يف  الحكيمة   ذاته  قدرات   استخدام  علىا  قادر    تجعله  كما

 .  المختلفة   األمراض  عالج من  تمكنه   عالية حسية طاقية حالة يف  يداه  وستكون، الروحانية

 : الريكي على  التدريب دورات -2

  يفتحون   أهنم  فيها   المدربون  يزعم  توتدريبا   تمارين   تشمل  الطاقة   فروع  من  فرع  وهي

،  أجسامهم  يف   تدفيقها   طريقة  على  الناس  ويساعدون  ،"كي"  الكونية  بالطاقة  االتصال  منافذ

  صاحبها   تعطي  كما  ذاتية  ومعالجة  إبراء  قوة  الجسم  ويعطي،  وحيويته   الجسم  قوة  يزيد  مما

 . بزعمهم العالجية اللمسة  على  القدرة ذلك  بعد

 :كونغ التشي ى عل التدريب دورات -3

،  الجسم   يف  "التشي "  طاقة  لتدفيق  وتدريبات   تمارين  تشمل،  الطاقة   فروع  من  فرع  وهي

  ومقاومته   الجسم  مناعة  يزيد   ما  مساراهتا  يف   وسلسة  ومتوازنة   قوية   عليها  والمحافظة 

 . بزعمهم لألمراض

 

 (1) http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953 
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 :التحولي والتنفس العميق التنفس  دورات -4

  الجسم   داخل  إلى  "الربانا "  طاقة   دخول   ضمني  الذي  العميق   التنفس   يف   تمارين  وهي

 .  الكامل االسرتخاء  مرحلة يف  الدخول على  ويساعد ، "البطن "

  الكون   مع  بالتناغم  والشعور  الرياضات  من   األخرى  الفروع  لتمارين   الزمة  مهارة   وهو

ل ي مع  والوحدة  . الكه

 :التجاوزي التأمل ،الرتقائي التأمل  دورات -5

  ومن   لالسرتخاء  والوصول  والسمو   الرتقي  هدفها   ة،تأملي  ةروحي  رياضية  تمارين  وهي

،  الهندسية   األشكال  بعض  يف  النظر  تركيز  مع،  العميق  التنفس  إتقان  على  تعتمد،  النرفانا  ثم

  ترانيم   ترديد  يصاحبها   وقد   ، هبا  االتحاد  وتخي ل،  "الشكرات  رموز "  والنجوم،  والرموز

  بالشكرات   الموكلة   الطواغيت  أسماء  هي ا  الب  وغ  ،ورتابة  هبدوء  مكررة  واحدة  كلمة:  مانرتا )

  كلمات   يفو  ،واسرتخاء   برتكيز  أشرطة  من   تهسمع،  (دام...دام...دام.  أوم..أوم.. أوم:  مثل

:  فمنها  عدة  بطواغيت   استعانة  المسلمين  غير  من  المدربين  عند  المسموعة  الرتانيم  هذه

 (. أس  جيف  يو  ثنج أول  فور يو ثنك  أول وي إيرث  ذا  أوف فاذر)

  وبرنامج   Transformational Breathing  والعميق  التحولي  التنفس  برنامجو

وهما  Trancsendental Meditation  التجاوزي  االرتقائي   التأمل   برنامجان ، 

 ! الكونية »الربانا«  طاقة استجالب على  يدربان 

  الطاقة   هذه  تدفق   استشعار  كيفية   على  متنوعة   تدريبات   التنفس   برنامج   ويتضمن  

  مرحلة   إلى   الموصلة  العميق   االسرتخاء  من   حالة   يف   الدخول  خالل  من،  الجسم  يف   »الربانا«

  شفاءال و   السكينة  وتحصيل  السلبية«  »الطاقات  : يسمونه  مما  صالتخل    يتم   حيث ،  »النشوة« 

 . األمراض من  كثير  من

م   روحي  تعليم   برنامَج   العميق   التنفس   ويهعد     برامج   ضمن   والصحة   للعالج  يهقد 

ا  والنفس والعقل الروح معالجة" يةالفلسف  المعالجة  . "مع 

م  كذلك    من   طريقة  ألنه ؛  األخرى  »الطاقة«  برامج   أكثر  يف  مهم  كتمرين  »التنفس«  يهقدَّ

  هبدف ؛  الربامج  هذه  أكثر  عليها  تعتمد  التي ،  المغي رة  الوعي  حاالت   يف   الدخول  طرق

  يعيش   التي   مرحلة ال  أهنا   يعتقدون   التي،  »الالوعي«  مرحلة   عند   الكامنة  القدرات  إطالق 

  وتقوى ، وفرح بنشوة  ويشعر ، الكامنة  قواه  يكتشف  تجعله  فريدة  روحية  تجربة  اإلنسان فيها 
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 . واالستبصار الذاكرة لديه 

  اإلسالمي  العالم  يف  خاصة  ،طاقة   دورات  يف  وممارسته  التنفس  على  التدريب  يتم  لذا

  »أفكار   دورات  ويف  والعبادة!  بالصالة  التلذذ  أجل  ومن  دائم!  خشوع   تحصيل  أجل  من

 للحفظ!  الخارقة  القدرات لتنشيط  الكريم« القرآن   لحفظ إبداعية 

  »المهاريشية«   الديانة   يف   المعروفة  الطقوس   من  نوع  فهو  التجاوزي  التأمل  وأما 

Maharishi    وتجاوز ،  والسمو  الرتق ي   هبدف؛  والهندوسية   البوذية   األصول   من ا  أخذ  

  حالة  يف   والدخول،  الكامل  لالسرتخاء  صول بالو  البشري  الجسد   يف   المحدودة  القدرات 

  اإلنسان   فيها  يتمكن  التي  »النيرفانا«  النشوة  مرحلة  إلى  الوصول  ثم  ومن،  الالوعي  من

  على   والحصول،  البشرية  فوق  وقواه  لملكاته   والصفاء  القوة  استعادة  من  معتقدهم  بحسب

 . واآلفات األمراض من   نفسه شفاء على والقدرة والحكمة الطمأنينة 

فويه    عقلية   تقنية  بأنه  المعاصرة  بالطاقة  العالج  برامج  ضمن  جةالمرو    صورته  يف  عر 

  مصدر   إلى  وتصل  ،البشري   المستوى  تتجاوز  ،الفكر  من  عليا  مراحل   تجربة  للعقل  تتيح

 . بالمطلق االتحاد عند الكامل(   الوعي)

  والتنفس   العميق   للتنفس   تمارين  االرتقائي«   »التأمل  برنامج  تدريبات   وتشمل

  وتخي ل،  والنجوم  والرموز  الهندسية  األشكال  بعض  يف  والرتكيز  التام  الهدوء  مع،  لتحوليا

 . هبا  االتحاد

)أدبياهتم   بحسب  أقواها  مقدسة  هندوسية  لرتانيم  رتيب  وترديد  :aum)  أوم« ...  

  ويعتقد  .والحافظ والهادم الخالق: الشرقية الديانات  يف  المقدس  الثالوث رمز  وهو  « ...أوم

 .  بواسطته  الكون  خلق الذي الصوت نه أ الهندوس

 : السترخاء دورات -6

  واالكتئاب   األرق  لعالج   الذايت  اإليحاء   مع   والتأمل   التنفس  تعتمد  تدريبات  وهي

  ثم   ومن   ،"الكونية   الطاقة  مع  التناغم"  والنرفانا  للنشوة  والوصول  للسعادة  أو  ،وغيره

  بغرض   ؛ونحوه  القناعات  غييروت  الالواعي  العقل  مع  للتعامل  أو ،  واإليجابية  النشاط 

 . النفسية  المشكالت من  العالج

 : العصبية اللغوية البرمجة دورات -7

  للتميز   المحاكاة  على   والقدرة   االتصال  مهارات  لتنمية   متنوعة  تقنيات   من  مزيج  
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  العقل   مع  التعامل  على  والقدرة  االسرتخاء  على  التدريب  وتعتمد،  الطاقات  وتفعيل

 . الالواعي 

  الطاقة   فلسفة  تهعتمد  الربمجة  مدراس  بعض  عند  المتقدمة  ستوياتالم   بعض   ويف

 . به النفع  لتفعيل  والتأمل التنفس تمارين  على  فيها ويهدرب ،المزعوم  األثيري وجهازها

  فلسفة   تعتمد  التي   الدورات   يف  للدخول  البوابة  كوهنا  يف   الدورات  هذه   خطورة  وتكمن  

  تمارين   على  التدرب  إلى  يندب  الكامنة  لطاقاتا   تفعيل  تمام  فبعد،  الكونية   الطاقة  استمداد

 . الكونية الطاقة  استمداد

  والقوى   الطاقات  استخدام  على  التدريب  لدورات  مؤهال  الشخص  يكون  بعدها  ومن

 . وغيرها والتارو والشامانية الهونا  تعلم خالل  من  السفلية

 :الماكروبيوتيك دورات -8

م،  الصحي   والتدريب  للتثقيف   دورات   فلسفة   على  يعتمد  كامال    احياتي    ا نظام    تقد 

  للسمو  والوصول  "واليانج   الين"  قويت  بين  التوازن  خالل  من  الكونية   الطاقة   مع  التناغم

 . بزعمهم  الروحي

  مبناها   لألطعمة  ميتافيزيقية  خصائص  يعتمد  والحمية  الغذاء  عن  اصحي    اتثقيف    وتشمل 

  قدر   الحيوانية  المنتجات  نبلتج   ويدعو،  بينهما   التناغم   ووجوب  واليانج   الين   فكرة

  عناية   فيها   ويعتني   ، والشعير  الحبوب   على   ويركز  ، والعسل  واأللبان   اللحوم   من  اإلمكان 

 .المخمر الشعير بالميزو خاصة

  مصطلحات   لفهم  علمي  كأساس  الكون  وقوى  الوجود  فلسفة  وتعرض

 . الحياة يف  نظامه وتطبيق  الماكروبيوتيك

 :شي  التاي دورات -9

  كونغ   والتشي  الريكي:  الطاقة   لرياضات  األشمل  العلم  يقدم  اوتدريب    اتثقيف    تشمل 

  العقل  لوحدة  للوصول  هاداستمدا  وطرق  الحياة  قوة  طاقة  فلسفة  على  وتبنى،  وغيرها

 . والذهن والنفس

 :الجمر  على  المشي وأ النار على  المشي دورات -10

 اإلرادة  لتقوية   رينتما   فيها  تقدم،  النفس   يف  الكامنة   القدرات  الكتشاف  دورات   وهي

  جميع   تجاوز  من   صاحبها  تمكن   التي  الذاتية  بالقوة  اإليحاء   وتستخدم،  الطاقات  وتفعيل 
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  على   المشي  الجميع  من  يطلب  والقدرة   بالقوة  للحاضرين  اإليحاء  تمام  فبعد    .المخاطر

 . خاصة بمواصفات  متقد جمر

 :مثل اإلسَلمي الدين بطابع طبعها تم  أخرى  دورات وهناك

  عالج ،  اهلل   إال   إله  ال:  بأشعة   العالج  ودورات ،  الحسنى   األسماء  بطاقة   العالج  دورات

  ومن  الشهوات  من  الجسم  يف  المتكونة  السلبية  الطاقة  تفريغ  طريق  عن  بالسجود  األمراض

  يف   اإللكرتونية  لألجهزة  استخدامهم  بحكم  الناس  أحاطت  التي  الكهرومغناطيسية  األشعة

   عليها!  بالسجود أمرنا التي السبعة ألعضاءا يف  التفريغ  منافذ  عرب  األرض

  جسم   وجود  فكرة  وتخدم  ،ا أيض    الفلسفات  هذه  فلك  يف  األساسية  فكرهتا  تدور  وهكذا

 .  باهلل إال  قوة  وال حول  وال... للتفريغ وأخرى الطاقة الستمداد ومنافذ أثيري

  ياتومستو  توابع  لها   دورة  فكل،  ليوم  يوم   من   والشعارات  األسماء   تغيرت   وربما

  التي   الوثنية  والديانات  والهندية  الصينية  الديانات  وتعاليم  فلسفات  جميعها  تعتمد  متنوعة

  ذلك   طريق  وأن،  والنرفانا   للسمو  "واليانج   الين"  الثنائية  القوى  توازن  بضرورة  تنادي

  من   وافد   هو  فيما   سواء  والرتكيز  التجاوزي  بالتأمل  تنادي  كما ،  العميق  والتنفس  االسرتخاء

  وقرآن   بتسبيحات  ذلك  باستبدال  أو،  شركية  وترانيم   ورموز   وأشكال  عبارات  ن م  هناك

  الجسم   يف   الكونية  الطاقة   تدفق   يتم   حتى ؛  الحسنى   لألسماء   وخطوط   وأعداد   ورسوم   وذكر

  الروحي  والسمو   والنضارة   والصحة   السعادة   على  اإلنسان   يحصل  ثم  ومن   ،البشري

  القوى و  األرواح  مع  للتعامل  آخره  يوصل  طريق   يف   والتنويم   اإليحاء  تعتمد   أو   ، بزعمهم

 . (1)والسحر السفلية

 : بالطاقة  الستشفاء حكم يف العلم أهل  أقوال :  عشر حادي

 

 . ( 22 : ص ) اإلحلادية  الروحية  الفلسفية املذاهب (1) 
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   القاضي   أحمد  والشيخ  الفوزان  صالح  والشيخ  الحصين   صالح  الشيخ  معالي   أكد  -

  والمذاهب   العقيدة   يف   والمتخصصات  المتخصصين   من  وكوكبة   الحمدان   أحمد   والشيخ 

  كالربمجة   الوافدة  األفكار   مخاطر  من   الناس  تحذير   وضرورة  خطورهتا   على  المعاصرة

 .(1) اوأخواهت

  والطب   النفس   علم  يف  المتخصصين  أكثر"  : النغميشي  العزيز  عبد  الشيخ  قالو  -

،  منافعها   عن  قيل  ما  كثرة  برغم  ،إليها   ينساقوا  ولم  ، فيها  يدخلوا   لم   الشرع  وعلماء   النفسي

 . "العوام هم الربمجة وراء انساق  من  معظم  أن الحظون ا، جد    مهم أمر النخبة فانسياق

  مما   العصبية  اللغوية  الربمجة  علم  يسمى  الذي  هذا"  :لشايعا   خالد  الشيخ  وقال  -

  من   بكثير  المغمورة  اإليجابيات  من  فيه   بما  االغرتار  من  اإلسالم  أهل  تحذير  يجب

 . "السلبيات

 الخاتمة:

  ألن   وفسادها؛  خطورهتا  بيان  يف  كاف  "بالطاقة   العالج"  دورات  حقيقة  فبيان:  وبعد

 . الناس على ا تلبيس    الحق  ببعض ويخلطونه،  باطلها هونيمو   جيهامرو  

  دينية ا  وطقوس    فلسفية  حقيقة    والتطبيب  التدريب  ظاهر  وراء   خفيته   برامج  فهي

 .الشرق أديان  يف ا متوارث    اباطني  ا وتراث  ، شركية  ومعتقدات

  الروحانيات   وعلوم  الفلسفية  المذاهب  يف  قارئ   أو  الشرقية  لألديان  دارس  وأي

 بوضوح  يرى؛  األبواب   هذه  يف  فةالمصن   العامة  كتبال  لبعض  المتصفح   بل،  والكواكب

 .  والديانات الفلسفات وتلك الربامج هذه بين الوثيقة والعالقة  الظاهر التطابق

  العالج   حقيقة   بيان  إلى   المجال  هذا   يف   عةموس    عقدية   عيةتتب    اسات در  انتهت   وقد

  الديانات   من  ةد  مستم   فلسفية  أسس  على  مبني  أنه  وبينت  ،المختلفة  بتطبيقاته  بالطاقة

  يف   الجديد«   العصر   »حركة  أعادت،  شتى  ملحدة  وفلسفات ،  الشامان  ووثنيات،  الشرقية 

  ،الناس  جميع  بين  ونشرهتا  وسوقتها  ،معاصرة   قوالب  يف  وتصميمها،  هاصياغتَ   الغرب

 

 (1) http://sabeily.com/15-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88-
%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9/170-
%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%87%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85 

http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=99
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_id=190
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  المزاحمة   على  يعتمد  الذي  الباطني  المنهج  طريق  عن،  السماوية   األديان  أصحاب   ومنهم

  لتحقيق  اليومية  حياهتم  إلى  الربامج  هذه  تطبيقات  إضافة  يف  الناس  برغ  فيه ،  المواجهة  ال

  أو   النقد   من   بشيء   ة السابق  الدينية   العتقاداهتم  يتعرضوا   أن   دون  والسالم!  والصحة  السعادة

 .  المخالفة

،  الطابع  روحاين  اإللحاد  من  نوع  ظهور   إلى   اإلسالمي   العالم   يف  انتشارها   أدى  وقد

 .  الباطنية  الشرقية الفلسفة معطيات وفق  الشريفة والنصوص الدين يفسر

  ، المسلمين   من  فئام  والدورات  العالجات  هذه  تتضمنه  الذي  الباطني  بالفكر  تأثر  وقد

 . لتطبيقاته جوترو   الباطني الفكر تدعم  جديدة ساتمؤس   عرب  ونشرها لها ويجالرت تولوا

  الدولية   اديمية واألك،  بالحكمة  العالج  ومراكز،  سالم  مجموعات  :أشهرها   ومن

  ترجمة   على   وتقوم  ، التنويرية  األمسيات  وتنظم   الدورات   لطالهبا  متقد    التي   الذاتية   للتنمية

  بيان  والدعاة  المختصين   على  يحتم  ما  وهو،  سالمية اإل  بالصبغة   وصبغه  الباطني   الرتاث

  تعان المس  واهلل،  والعالج  التطوير  دورات  لباس  يف  ية المتخف    الباطنية  العقائد  هذه  حقيقة

 . (1) التكالن وعليه

د  نبيِّنا  على   وسلَّم   اهلل   وصلى ،  العالمين   ربِّ   هلل  والحمد    وأصحابه   آله  وعلى،  محمَّ

 . أجمعين

 

 (1)  
http://www.albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3953#sthash.GCi8ar

4I.dpuf 


