


  الناس   بني  نينشرو   أهنم  بالدان  على  الوافدة  الشرقية  الفلسفات   أصحاب   فكر  خطورة  من  إن
ّكن الباطن العقل مع التواصل أن  .ودحد  بال وإمكاانت ،  بشرية فوق قدرات  من ءر امل ُيم

  الفكر  وأن ،  املطلق  الوجود  هو   الوعي   أبن   االعتقاد  نواتج   من  اخلرافية  املزاعم  وهذه
 : عليه  يمطلق  قد  الذي  والوعي  .الشرقية  الفلسفة   يف  متقرر  هو  كما،  اخلارجية  ابحلقائق  متحكم

  االحتاد   أو  معه  واالنسجام  لالتواص  فإن  ولذلك ،  الفلسفة  تلك   يف  كاإلله  هو  "الباطن  العقل"
 . (1) خارقة قدرات  يورث  به

 . واالستبصار التخاطر:  عليها الباطن العقل قدرة يزعمون اليت القدرات  هذه ومن
 . املاورائي   النفس   علم   أو ،  " الباراسيكولوجي " :  ى يسمّ   علم   فروع   أحد   واالستبصار   والتخاطر 

،  مادي  تفسري  هلا  يظهر  ال  اليت  قةاخلار   ةالنفسي  القدرات   بدراسة  الباراسيكولوجي  يهتمّ و 
 .الغييب النفس علم: أحياانً  يسمى ولذلك 
 الفهم  على  املستغلقة  ةبيالغر   الظاهرات   يدرس  علم  : أبنه  الباراسيكولوجي  فرّ عم   وقد
 والفكري العلمي التفسري هلا جيد أن وحياول، أحياانً  والالمعقولة، املألوفة وغري للطبيعة واخلارقة
 . املناسب
 إىل   نسبته  موضوعه  إىل  ابلنظر  واألصح  األوىل  أن  إال،  النفسية  العلوم  إىل  سبتهن  ورغم
 . النفس علم إىل ال( الطبيعة وراء  ما) امليتافيزيقية العلوم

 وجود  بصحة  االعتقاد  على  بناء،  ألخرى  ثقافة  من  كعلم  الباراسيكولوجي  تقبل  وخيتلف
 . هعدم من دراستها من واجلدوى، اخلارقة الظواهر
 من   الباراسيكولوجي  يعتربون  ال  التجريبيني  العلماء  من  العظمى  فالغالبية  الغرب   يف  أما
 تقرير  م1988  عام  يف  اختتم  وقد  .مصداقيتها  يف  كونيشكّ   ماا  وكثريً ،  املعتربة  العلوم

  : أبنه  (ans u.s national academy of sciences)  للعلوم  األمريكية   الوطنية   األكادُيية
  أية   بوجود  لالعتقاد  غمسوّ   سنة   130  مدى  على  أجري  الذي  حثالب  لالخ  من  يظهر  مل

 . ابراسيكولوجية  ظواهر

 

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



 .واألوقات   األموال   هدر   سوى   ة دنيوي   أو   دينية   منفعة   أبي   الباراسيكولوجي   دراسة   تعود   وال 
 حبث   موضوع   فإن  ،احلقيقة  على  اخلوارق  أنواع  بعض  بوجودا  شرعً   التسليم  رغمو 

  .أسرارها  وكشف  تفسريها  إىل  يسعى  ثبوهتا  وبعد،  للعادة  ارقةاخل  هرةالظا  هو   الباراسيكولوجي
 : أمرين ىلإ راجع ذلك  يف السبب ولعل، عام مائة على يزيد ما خالل يتحقق مل ذلك  أن غري

  أوهام و   حيل  من  مركب  هو  بل،  كذلك   ليس  للعادة  خارق  أنه  يظهر  ما  جمل  أن  :األول
   ا. الحقً  عليه سأعرج ما وهو، بصرية أو  نسبية وخدع

 خيضع   ال  أحياانً   الواقع  يف   يشاهد  كان   وإن   احلقيقة  على  للعادة  خارقا   كان   ما  أن   : الثاين
 .الغيب أمر من حصوله وكيفية، احلس لقوانني

  ذلك  أمكن  لو  إذ،  املادية  احلسية  ابلوسائل  تقاس  أن  ُيكن  ال  الغيبية  األمور  أن  ومعلوم
  اإلُيان   بني  يفصل   الذي  ابلغيب  ناملؤم  حامتدا   يف  يكن  ومل،  الشهادة  إىل  الغيب  النتقل
 .  مزية واإلحلاد
 يكن   مل  حماكاته   أمكنت  وما،  حماكاته  أمكنت  أسبابه  وظهرت   تفسريه  أمكن  ما  إن  مث
 . للعادة خارقا

 :احتمال عن خيرج ال لوجيالباراسيكو  البحث موضوع فإن ولذلك 
 .  أصاًل ا خارقً  يعترب فال ،حيلة أو  خدعة يكون  أن .1
 . غريها أو ، الكيميائية أو، الفيزايئية حسب للتفسري  قابال  ون يك أن .2

 الغرب   العامل   يف  ومؤسسات   أنصار  له  قائم  علم  الباراسيكولوجي  فإن،  حال  أية  وعلى
 . سواء حد   على والعرب والشرقي
ر  اليت  احلركة  إن  حيث،  مرادها  اجلديد  العصر  حركة  فيه  وجدت   وقد   النفس   أبلوهية  تمبشِّّ
 كل  متناول  يف  اخلوارق  جتعل  بذلك   وهي،  طبيعية  فوق  قدرات   شك   بال  هاإلي  بم تَنسِّ   البشرية
 . اإلهلية  حقيقته  ويدرك، اخلفية  قواه أو الكامنة  قدراته يكشف أن  شريطة، أحد

 الوعي   مفهوم  إىل  تتطرق   أن   بد   ال   املتنوعة  وظواهرها  للرباسيكلوجيا   دراسة   أية   إن
 .املختلفة وخصائصه، ودالالته، اإلنساين



  الباراسيكولوجية  الظواهر  معظم  حدوث   أن  على  لوجينيالباراسيكو   إمجاع  إىل  ذاه  ويعود
  الصلة  ذوي  من  معينني  أشخاص   أو   شخص   وعي  حبالة   وثيق   بشكلا  مرتبطً   عادة   يكون

  العامل  مع  البشري  للوعي  معينة  لتفاعالت   نتاج  هي  اخلارقة   الظاهرة  أن   : أي،  ابلظاهرة
 ما  خالل  من  أتيت  للوعي  الباراسيكولوجية  لتأثريات ا  معظم  أبن  الباحثون   ويعتقد.  اخلارجي
 .املتغايرة الوعي حباالت  يعرف

 العصر   حركة   مسات   أبرز   من  الباراسيكولوجي  ظواهر  أصبحت  الوعي  مفهوم  خالل  ومن
   . (1)اجلديدة
 . واالستبصار التخاطر : الباراسيكولوجي يف دراستها يتم اليت املوضوعات  ومن
 :(lepathyTe) التخاطر : أواًل 

  االستعانة دون حية كائنات   بني عقلية وصور أفكار انتقال :به يراد مصطلح هو التخاطر
  أكثر  ىخر أ   وبعبارة.  احلسية  االتصال  وسائل  من  أي   أو،  اخلمس  احلواس  من  حاسة   أبية

   .(2) الصدور يف ما معرفة: صراحة
 شخص   من  األفكار  انتقال  عملية  : هي  األفكار  وتوارد   التخاطر":  ستيدج  هربرت   ويقول

   .(3) "بعد عن التحكم أو الالوعي مستوى على آلخر
 وال  احلواجز  فيه  تؤثر   ال   خالله  من  والتواصل،  حد   به  يعتقد  من  عند  للتخاطر  وليس
 قمم  على  هو  من  أو،  البحر  قعر  يف  هو  من  بني  فرق  وال  .سواء  والبعيد   فالقريب،  املسافات 
  لتمنع   صممت  واليت،  فرادى  حجرة  داخل  يف  هو  من  مع  التخاطر  بزعمهم  وُيكن  .اجلبال
 .داخلها إىل  تيار أو، إشعاع أي تسرب 

 : (Clairvoyance) االستبصار: اثنًيا
،  غريه  أبفكار  له  تعلق  ال  مما   الرائي  عن  غائب  أمر  رؤية   أو  معرفة  : هو  االستبصار

 

 .(401 :ص)  الكردي فوز ،اجلديد  العصر حركة (1)
 .(401 :ص)  الكردي فوز ،اجلديد  العصر حركة (2)
 .(84  :ص)  الباطن عقلك  قوة (3)



  عانة االست  ندو ،  اجملرد  ابحلدس،  املخبأة   أو ،  املفقودة  املادية   األشياء  أو ،  البعيدة  كاألحداث 
 .ابلغائب  حسية اتصال وسيلة أي أو ، احلواس من أبي

 . رآه الذي الغائب ذلك  تصف وعبارات   مجاًل  يقول  أوا صورً  فريسم
  املعرفة  على  " اجلديد  العصر"  حركة  تتبناها   اليت  الباطنية   صورته  يف   االستبصار   ويعتمد
  الطرق  خالل  من  حصلتت وهي  .أكاشا  سجالت   أو،  الكلي  الوعي  من  املستمدة  (1) الغنوصية
  أو  ابلنشوة  وانتهاء   ،الشاكرات   وفتح،  الباطين  ابلتأملا  بدءً   ،التوجهات   تلك   يف  املعهودة
 .الفناء

 ممتلكات  من  بشيء  ابإلمساك  حاجته   إجياد  على  االستبصار  مدعي  يستعني  وقد
 .(2) أحياانً  ابلغائب تعلق له شخص مبس  أو، ملسها  أو، الغائب

  أو   أشخاص  أو  أحداث   رؤية  على  القدرة  وهو،  تبصارساال"  :ستيدج  هربرت   ويقول
   .(3) " الثالثة ابلعني  إليها يشار  داخلية حباسة  وإمنا، العني بواسطة ليس ، أشياء

 :الباراسيكولوجي بعلم واالستبصار التخاطر عالقة -
 يتحدث  ماا  فكثريً ا،  انتشارً   الباراسيكولوجية  الدعاوي  أكثر  من  واالستبصار  التخاطر  يعد

 يعيدون  ال  ولكنهم،  نفسه  الوقت  يف  الشيء   ذات   يف  التفكري  أو،  األفكار  توارد  عند  اسالن
 ال  اليت  الظواهر  هذه  ملثل  غامضة  تفسريات   عن  يبحثون   بل،  االتفاق  أو  الصدفة  إىل  األمر
 .رجال وال سند بال ذلك  يف املروية القصص وتكثر، دعوى جمردَ  كونه   منها كثري  يعدو

 

  امطالبهي  وتبيين  أكثير،  أو  اثنيني  إهليني  بني  عقيدهتا  يف  جتمع   عديدة،  فرق  على  النصارى  لقهيط اسم هو (1)
  وبعضييهم  ،(م85)  سيينة  آسيييا  يف  ولييد   الييذي  مارسيييون   أتبيياع  وهييم  املاركونييية:  أو  املارسيييونية  املعرفيية  علييى
  س،شيير   قيياس  إلييه  زعمييه  يف  وهييو  اليهييود،  إلييه  أحييد ا  إبهلييني:  القييول  معتقداتييه  وميين  ،(م120)  يقييول:
  الرمحية  إليه  هيو  اليذي  اآلخير  اإلليه  مين  مسيتوى  أقيل  فهيو  ذليك  وميع   املادي.  العامل  هذا  خلق  الذي وهو

  ُييت  مل  املسييح  أن   وييرى  املسييح،  شيخص  يف  ظهير  واليذي  احملتجيب،  احلقيقيي  اإلليه  هو  حيث واحملبة،
  يية، مث رجيع بعيد تى يف اهلاو على الصليب، ومل يدفن، ومل يقيم مين القيرب، ولكنيه اختفيى فجيأةر ليبشير امليو 

 السنية(. الدرر، واألداين  امللل  موسوعة  نظر:ا) السماء. يف احملتجب  كاألب  بعمله  ليقوم ذلك
 .(401 :ص) اجلديد  العصر حركة (2)
 .(82  :ص)  الباطن عقلك  قوة (3)



 ذلك   جلمعل،  املكان  ذلك   إىل  يدفعه  بدافع  آخر  وأحس،  حفرة  يف  وقع   ما  رجاًل   أن  فلو
  مل  الذي  هللا  قدر   إىل  ذلك   حيال  وال  .املزاعم  تلك   صحة  على  به  واستمدل،  التخاطر  ابب   من
 فيها   جياب   اليت  املضطر  دعوة  إجابة  إىل  أو ،  وينقذه  جيده  من  إليه  فساق  ،املوت   لألول  يرد

 .اب األسب من ذلك  غري أو، والكافر املؤمن
 : اجلديد العصر حركة أصحاب عند  التخاطر ظاهرة فسي ت -
  توضحه  نظرية   له   وليس،  لإلعادة   قابلة  منضبطة  لتجربة  ختضع  ال  دعوى   التخاطر   كان  ملا

 عوا اد    اليت  الغريبة  الظاهرة  هذه  تفسري  يف   التخاطر  أنصار  اختلف،  حتديدها  ُيكن  كيفية  أو
  أحياانً   الظاهر  العقل  وإىل،  أحياانً   الباطن  قلالع   إىل  التخاطر  دّ فر   :متعددة   أقوال  على  وجودها
 .أخرى

  إىل  التخاطر  يمرجع   الذي  ذلك   هو  "اجلديد  العصر"  حركة   ارتضته  الذي  التفسري  أن  إال
  حركة  أصحاب   كالم  مسعت  فإذا  .الباطنية  الشرق  فلسفة  يف  تمذكر  اليت  كتلك   غامضة  طاقة
 . وهؤالء هؤالء بني قةالعال ىمد علمت التخاطر ماهية يف اجلديد العصر
  عالقة  موضحة  " األثريية  واملركبة   التخاطر"  كتاهبا   يف   التخاطر  عن   بيلي  آلِّس  حتدثت  لقد
  :قالت  حيث،  "اجلديد  العصر"  حركة  تتبناها   واليت،  للثيوصويف  الباطنية  ابملعتقدات   التخاطر

 يف  شكل  لكل  األثريي  اجلسم  أن   بعناية  نستحضر  أن  بد   ال  التخاطر  موضوع  تناول  عند"
،  الكثيف   املادي  الشكل  ليس  .نفسه  لإلله  اجلوهري  الشكل  من  متكامل  جزء  هو  الطبيعة
 . لألشكال املكونة املادة، األيزوترييون بعده الذي الشكل ولكن

 تقطن   اليت  األشكال  مجيع   هبا  حتيا  اليت  الواحدة   احلياة   عن  للتعبري  اإلله  لفظ  نستخدم
  من  جزء   هو  إنسان   لكل  األثريي   أو  الطاقي  اجلسم  ن فإ  ولذلك ر  اخلارجي  املوضوعي   املستوى
  يعترب  احمليط  هذا  ويف  .كذلك   الشمسية  اجملموعة  من  وهكذا،  نفسه  للكوكب  األثريي  اجلسم
   .(1)"عظمت أو صغرت ،  اإلهلية احلياة صور من سواه ما بكل صلة على إنسان كل

 الكلي   الوجود  نم  أجزاءا  مجيعً   انكون  بسبب  هو   بيلي  ابعتقاد  الكائنات   بني  التواصل  فإن
  يكون   التخاطر  فإن   ولذلك ،  ذاته  مع  صلا يتو   غريه   مع  يتواصل   عندما  اإلنسان   فكأن ،  اإلله  أو

 

 .(126 :ص) اخلورى روجيه ،التخاطر (1)



  .الوجود بوحدة االعتقاد من انبع ابلتخاطر  فاالعتقاد، الوحدة هذه إدراك  عندا ممكنً 

 :  التخاطر اختبارات -
  ما  الباراسيكولوجية واهرالظ من وغريه التخاطر اختبار يف املستخدمة األساليب أشهر من
 .(zener Cards)  "زينر "  بطاقات  بي: يعرف

  إىل   ما  شخص  ينظر،  أشكال  مخسة  عليها   رمست،  بطاقة  وعشرين  مخس   عن  عبارة  وهي
.  إليها  ينظر  الذي  ذلك   أفكار   قراءة  خالل  من  الصورة  معرفة  عياملدّ   حياول  بينما، منها  واحدة
  استبعاد   ليتم   رفائقة   بدقة  جيري  أن   بد  ال  سيكولوجي البارا  اختبارات   من  كغريه  االختبار   وهذا
 .التالعب أو للغش حماولة أي

   :جانزفيلد  جتربة
 ويقوم   ،معني  رمز  على  بطاقة  كل  حتتوي   حيث  "،زينر"  بطاقات   استخدام  عرب  وتتم
ا  ذهني    نقله  ليحاول  ر املرسوم  الرمز  إىل  ابلنظر  ويقوم  ،اعشوائي    بطاقة  ابختيار   املرسل  الشخص

 جناح   نسبة  زعمهم  حبسب  أثبتت  التجربة  هذه  فإن  أسلفنا  وكما.  املستقبل  الشخص  ىلإ
 ! اعلمً  بتسميته  قاموا ذلك  ومع ،20%

 :اهلاتف  عب  التخاطر جتربة
  بشخص   ما  إنسان  يفّكر  أن  هي( و شولدراك  روبرت )  يدعى  بريطاين  نفس  عامل  هبا  قام
 .فعاًل  اآلخر الطرف على جيدهو  ،اهلاتف جرس يرن أن قبل معنّي 

  عينة  لسؤال  ه توجّ   حيث  كامربدج  جامعة  يف   ةمسحيّ   دراسة  إبجراء   شولدراك  وقام
  يف   األقل  على  واحدة  مرة  التجربة  هبذه   مروا  أهنم  منهم  %76  فأجاب   الناس  من  عشوائية
 . (1) حياهتم
 : ابلتخاطر ىيسم   ما فشل أثبتت املخبية التجارب -
  ينجح   مل  ذلك   ومع ،  حمكمة   أجواء  يف  اارً مر   ر خاطالت  على  القدرة  عيمدّ   اختبار   مت  لقد
 . الصدفة جتيزها اليت اإلصاابت  دعد جتاوز يف منهم أحد

 

(1) http://www.syr res.com/article/R2663.html 



  ظهر  مشهور  شاب   على  جتربة  بتمويل  انسا   وكالة  مع  ابالشرتاك  ميتشل  إدجار .  د  قام
  تلك   بني  ومن ،  م1973  عام  اخلارقة  األفعال  ببعض  ليقوم  الربيطاين  التلفزيون  على

 وهال،  اترج  أوراسل)  الفيزايء  عاملا  عليه  أشرف  الذي  التخاطر  راختبا  نكا  االختبارات 
  هيئة   وجبانبه  العازلة   املعادن  من  غرفة  يف  جيللر  بقاء  على  يعتمد  االختبار   كانو   ، (بوهتوف
 .ابلتجربة للقيام غرفة يف العاملان  جيلس مرت 450 بعد وعلى ،جماورة  غرفة يف االختبار

 : بنود ألربع مةمقس  ولةحما 13 على التجربة اعتمدت 
 على  جيللر  تعّرف   حيث،  قاموس  منا  عشوائي    صور   أربع   اختيار  يتم  أن  : األول  البند
 . الباقيتني الصورتني على يتعّرف ومل صورتني
  يتعّرف  فلم،  الشاب   لدىا  طالقً إ  عروفةامل  غري  الصور  من  جمموعة  اختيار  مت   : الثاين  البند

 ا. إطالقً  صورة  أية على
  يكمل   ومل   صورتني  جيللر  رسم، و التجربة  بدء  قبل  عليها  متفق  صور  ثالث   : ثالثال  البند
 . الثالثة

  مت  الثانية ،  جيللر  عليها   تعّرفو   كسإ  أشعة  شاشة   على  عرضها  مت   صورة   : الرابع  البند
  شاشة   على  عرضه   مت   كاريكاتريي   رسم  الثالثة ،  عليها   يتعّرف  ومل  لكرتونية إ  ذاكرة   يف   ختزينها
 .جزئي كلبش  عليه تعّرف، دقائق لبضع

   .(1) الربيطانية  "الطبيعة" جملة يف  نشره مت  عندما خاصة أ ية البحث هذا اكتسب وقد
 ؟ خفية قوى لوجودا حق   تشري هل، االدعاءات  هذه نفحص دعوان ولكن
و هبا  ويعتقدان  الروحانيات   يعتنقان   الفيزايئيني   العاملني  أن  أواًل   نعلم  أن  جيب   يدعم   مما، 

، هبم  لرل جلي  علم   ال  الناس  من  جمموعة  بواسطة  صوره  اختيار  مت  قد  لثاينا  البند  أن  الفرضية  هذه
 التجربة   أجروا  من  أن  احتمالية  أمام  يضعنا  وذلك   ،"منها  صورة  على  لرل جي  يتعّرف  مل"  وابلتايل

 

واسييعة    ،وهييي جمليية متخصصيية يف البحييوث العلمييية.  م1974عييام    ،602صييفحة  ال  ،251د  اجملليييف    (1)
ورمبييا    ،ا يف أوسيياا العلميياء، ورمبييا هييذه أول مييرة تقبييل اجملليية نشيير مثييل هييذه البحييوث هبييااالنتشييار جييد  

ميية  ملعاهيد العليرجع ذلك للثقة ابلعاملني الفيزايئيني سالفي الذكر، كميا أهنميا أجيراي البحيث يف أكثير ا
 .شهرة وثقة



 . االختبارات  معرفة ما بطريقة له لواسهّ   أو جيللر مع تعاطفوا رمبا
  عن   متكامل  موضوع  يظهر  (1) ( scientistnew)  ةالربيطاني  العلمية  اجملالت   إحدى  يف
 تلك  على  أيخذها  اليت  املآخذ   أهم  ومن  ، هانلون  جوزيف .  د  بتحقيقها   قام  القصة  تلك 

 .  احملايدين املعهد أساتذة منا أحدً  معهما يشركا مل املذكورين العاملني أن التجربة
   ؟نتائجهم يف يغشوا أن للعلماء ُيكن هل ولكن

يبنّي   نفسها  (2)ساينتست  نيو   جملة  شرت ن  سؤال لا  هذا  عن  لإلجابة    من   حاالت    ما 
 نشره  ملقالا  موضوعً   احلاالت   تلك   كانت  كما  .معينة  ألغراض  علمية  لنتائج  العلماء  تدليس
 . (3) الكويتية الفكر عامل جملة يف زيد أبو أمحد  الدكتور األستاذ

  حتت  جتاربه  راء إلج  ته عد  تلك   اخلفية  قواهو   جيللر  حول  ابليقني  الشك   اجمللة   تقطع  ولكي
، يفانزإ  كريستوفر،  ابرسون   دينيس)  :الثقات   العلماء  من  جمموعة  له  وحددت   ،اجمللة  رعاية
 ديفيد   للساحر  ضافةابإل ،  جرانت  يوليوس،  فيين.  ج.  د،  هانلون  جوزيف،  ديكسون  برانرد

 حىت طلُياو  ُياطل أخذ ولكنه ،احلضور على بداية جيللر وافق أن  النتيجة وكانت، (بريغالس
   !بقنبلة  هتديده مت ألنه حيضر لن نهأا أخريً  اجلمعية أعلم

 . ابلتخاطر يسمى ما جناح ابلتجربة اآلن إىل يثبت مل نهإ: نقول أن فنستطيع هذا وعلى
 ؟! علًما واالستبصار التخاطر نعترب أن ُيكن هل -

و ذلك   سيؤكدون   من  هم  كثريون  علم   التخاطر  أن  على  كاف    إثبات   هذا  هل  لكن، 
 ؟وضوعيم حقيقي
،  املنهج،  املوضوع:  ُيتلكها  أن  جيب  ةثالث  مقومات   للعلم  أن  ختربان  العلم  فلسفة  إن
 . اهلدف أو الوظيفة

  ؟العلم  لفظة عليه نطلق حىت  العناصر هذه التخاطر ُيتلك  هل :املطروح والسؤال

 

 .م1974كتوبر أ :تاريخال  ،64لد اجمل  ،919العدد  (1)
 .م1976  سبتمرب :تاريخال  ،71-2لد اجمل  ،1016العدد  (2)
 .م1977العدد األول، اجمللد الثامن،  (3)



 :  املوضوع  انحية منأما 
  دون  آلخر  شخص  من  رفكااأل  فيها  تنتقل  اليت  الطريقة  دراسة  هو  التخاطر  فموضوع

  عقل   يف  وحتليلها  شخص  أي  عقل  من  الصادرة   للطاقة  استقبال  فالتخاطر  . مادي   وسيط
 إرسال  ابستطاعتها  وأيضً   ،عقوهلم  يف  يدور  ما  يعرفو   خريناآل  أفكار  يدرك   أنه  :أي،  املستقبل
 . بعيده مسافات  عرب اآلخرين عقول يف وإدخاهلا خواطره
  العلوم   عن  نتحدث   كنا   إذا   ماداي    يكون  أن  بجي  علملا  فموضوع   راألول  السقوا  هناو 

 الدمج   متّ فقد    التخاطر  مسألة  يف  هنا  أما  .عقلية  علوم  عن  نتحدث   كنا  إذاا  منطقي  و ،  الطبيعية
  دراسة   خيصّ   فيزايئي  مصطلح  هو  الذي  "الطاقة"  مصطلح  مع  "النادرة"  الفردية  القدرات   بني
،  علمية  نظرايت   موضع  يكون   أن   له  يراد   وعموض  إلنتاج  ذلك و ،  أشكاهلا   أحد   يف  املادة

 املوجات   عن  ابلكالم  التحسينات   :نقول   وال  التشويهات   من  املزيد  إلدخال  ابإلضافة
 .الدماغي ابلنشاا ختتص اليت الكهرومغناطيسية

 تناول  سيتم  الذي  املنهج  على  ابلتايل  سيؤثر  مما  ربدقةا  حمددً   التخاطر  موضوع  يعد  فلم
 . به  التخاطر موضوع
 : هجاملن ماوأ
 للقانون  للوصول  واالختبار  الفروض  ووضع  التجريب  يعتمد  الطبيعية   العلوم  منهج  إنف
 الفرضيات   صحة  من  التحقق  منهج  هو  فاملنطق   النظرية  العلوم  يف  أما،  الظاهرة  يفسر  الذي

  واملنهج   االستقرائي  املنهج   هو  مناهجها  فأشهر  اإلنسانية  العلوم  يف  أما،  به  املتعلقة  واملقدمات 
 . احلالة ودراسة املسح ومنهج يالتارخي

  مادي  التخاطر   منطلق  أبن   مناسلّ   فإذا،  املنهج  إنه،  للتخاطر  األكرب  اخللل  يكمن  وهنا
ا  جتريبي  ا  علمي    املنهج   يكون  أن   بد  فال  يزعمون   كما  الكهرومغناطيسية  املوجات   أو  كالطاقة
  انتقال  أي  عن  بتااتً   فتكش   مل  واملالحظة  الرصد  أجهزة  أن  مع،  والرصد  املالحظة  على  يعتمد
 .اجلماجم عرب للموجات  أو للطاقة كمومي
 أنصار   أجراها  اليت  االستقراء  جتارب   فإن،  إنساين  علم  التخاطر  أبن  هلم  سلمنا  إذا  أما
  مرتفعة  نسبة  هذه  أبن   يهرجون  أهنم  وبرغم  .%20  بنسبة  جنحت  أهنا   تؤكد  أنفسهم  التخاطر



 ا. علمً  كونه  منا متامً  تزحيه احلقيقة يف أهنا إال، مصادفة كونه  عن التخاطر تبعد
  واحدة  سوداء  جبعة  أن  يرى  بوبر  كارل  وضعه  الذي  والتفنيد  الدحض  منهج  فبحسب

 البجع  من  ابملائة   مثانون   يكون   أبن   ابلكم  فما،  أبيض  البجع  كل  يكون  أن  فرضية  تنقض
  ر طو   يف   وأ  مثبتة   فرضية   هي   أبيض  البجع  كل  أبن  يتمسك   من  نرى   ذلك   ومع  سوًدا؟!
 !اإلثبات 
  إجراء  أثناء  التجريب  قواعد  ألبسط  التخاطر   أنصار  إ ال  عن  جداًل   تغاضينا  إذا  هذا
  شروا   ألقسى  أخضعناها  ما  إذا  التخاطر  صدف  جناح  نسبة  ستكون  كم  ترى   فيا  .جتارهبم
 . للغاية مرتفعة نسبة ستكون %20 أن  أعتقد !؟العلمية التجربة
 :  حرج وال فحّدث  اطرالتخ لو ح البيولوجية املغالطات  عن أما

 ولكن  ،واحد  وقت  يف  التوائم  بني  العضوي   الشعور  يف  تقارب   حيدث   قد  نهإ  :نقول  وحنن
  فديناميكية   وابلتايل   ،املوراثت   نفس  ُيلك   فكال ا،  هلما  اجلينية   الوحدة  عن  ينبع  ببساطة  ذلك 
 . متشاهبة ستكون  لديهم اخلالاي
 هذه   صحة  فرض  فعلى  وخالفها  لعواطفاو   واألحاسيس  التفكري  يف  التشابه  عن  أما
 للتواصل   اجليين  األساس  على  وليس  ، للمشاعر  اجليين  لألساس  دلياًل   تعطي  فهي  املزاعم

 . التوائم بني الالمادي
 أن   األقرب   فالتفسري  ،ااجتماعيً   متقاربني  كاان  ولكنهماا  توأمً   الشخصان  يكن  مل  وحبال
 يف  ُيلك   ال   منا  ومن  . كبرية  بدرجة   عضهمابل  فهمهما   تقّرب   الشخصني  بني  واخلربات   التجارب 
 واألسرار   التفاهم  هو  ذلك   مردّ   أن  يعلم  كلناو   ؟!واحدة  نظرة  من  مقاصده  يفهما  شخصً   حياته

 . اجلماجم عرب كهربية  إشارات  انتقال إىل ليسو  ،وغريها ابملشاعر والبوح املشرتكة
  ال"  :(Entwined lives)  كتاهبا   يف   التوائم  شؤون   يف  الباحثة   سيغال  اننسي.  د  وتقول

يف  وتوافقها، " بينهما الذهين التواصل سببه التوائم عند جنده الذي التشابه أن على دليل يوجد
  فائقة  حسية  قدرات   وجود  فكرة  يدعم  علمي  دليل  يوجد  ال":  بقوهلا  بريملان  يلنيإ.  د  ذلك 
 .  "التوائم لدى

 آالف  بعد  عن  جيشه  ائدبق  اندى  حني   اخللفاء  أحد  عنا  اترخيي    مروية  حبادثة  التذرّع  أما



  ذلك   أبن،  العدو  جيش   حياصره   ال  كي  ر يسلكه  الذي  غري  آخرا  طريقً   يسلك   أن  األميال
 العلم   إلرغام  وأمسائها   التارخيية  ابلشخصيات ا  اجتارً   ىيسمّ   فهذا،  ابلتخاطر   يسمى  ما  يثبت
 . وغريه التخاطر يف بكثرة مشاهد وهذا .للميتافيزيقا الرضوخ على
 تصديق   وأن  ،لألكاذيب  األكرب  املسرح  هو  التاريخ  أن  يعلم  كلناف  أخرى  انحية  منو 

 . تلك  أو الشخصية هلذه التقديس مدى على األوىل ابلدرجة يعتمد  التارخيية الرواايت 
 :  الوظيفية الناحية من أما

  ترى   اي  فهل  .الظاهرة  هبذه  تتحكم  اليت   والقوانني  الظروف  برصد  التخاطر  هدف  فيتمثل
  ، الظاهرة  هذه  خالله   من  نفسر  أن  ُيكن  حتمي   يقيين   واحد   انونق  بوضع   التخاطر   جنح

 .اجلواب  أنتم لكم! ؟ حتمية نتيجة على للحصول معينة ظروف حتت إجرائها من وُيكننا
 أبفضل  أو ،  العلم  لفظ  عليه  نطلق  لكي   يؤهله  ما  أدىن  ُيتلك   ال  التخاطرأن    :اخلالصة

  جتربة   ونتائج  التخاطر  نتائج  بني  يساوي  أن  لاقلع  فكيفا.زائفً ا  علمً   سوى  يكون  لن  األحوال
  يقينية و   التخاطر  يقينية   بني  نساوي  أن  أو   ! ؟علمية  نظرايت   أكال ا!  ؟ابحلرارة  املعادن  متدد

 . (1) !الدائرة أقطار تساوي
 :واالستبصار التخاطر  يثبت من هبا يستدل الت  األدلة

  أجل،  علًما  كونه   صحة  لىعو ،  التخاطر  صحة   على  تدل  اليت  العلمية   األدلة  فشلت  ملا
 : التخاطر ثبوت  هبا  ليثبتوا الشرعية األدلة بعض إىل الفلسفات  هذه صحاب أ

 :األدلة هذه ومن
  بن   سارية  اي ):  قال  إذ  اجلمعة   يوم  خيطب  هو   بينما   عمر  أن ":  وغريه   كثري  ابن  ذكره  ما  -
 جهة  من  إال  عليهم  العدو  يقدر  فلم،  هناك  جبل  إىل  املسلمون  فلجأ(،  اجلبل  اجلبل،  زنيم

 رسول  املدينة  أهل  سأل  وقد  .كثريًا  شيًئا  وغنموا،  البلد  وفتحوا،  هبم  هللا  فأظفرهم،  واحدة
:  يقول  قائال  مسعنا،  نعم:  قال  ؟الوقعة  يوم  صوات  مسعوا  هل:  فسألوه،  فأخربهم  الفتح  عن  سارية 

  وهذا":  ريكث  ابن  احلافظ  قال  مث   ."علينا  هللا   ففتح  إليه  فلجأان  هنلك   كدان  وقد  ، اجلبل  سارية  اي

 

(1) http://www.syr res.com/article/R2663.html 



   .(1) "حسن جيد  إسناد
 : نقول أن واجلواب 

 قال  فقد،  معروف  تفسريه  سارية  قصة  يف  عنه   هللا   رضي  اخلطاب   بن  عمر  مع  حدث   ما"
 ِّّ َلك م    َمَضى  ِفيَما  َكانَ   َقد    ِإنَّه  »:  َوَسل مَ   َعَلْيهِّ   هللام   َصل ى  الن يبِّ   ن  إِ   َوِإنَّه  ،  ُم َدَّث ونَ   األ َممِ   ِمنَ   قَ ب  
ه م   َهِذهِ  أ مَِّت  ِف  َكانَ     .(2) «اخلَطَّابِ  ب ن   ع َمر   فَِإنَّه   ِمن  

 يف   يلقِّ أم   من  وهو،  الظن  صادق  أو  ملهم  :أي (  ُم َدَّث)":  القدير  فيض   يف  املناوي  قال
  لسانه   على  الصواب   جيري  من  أو،  األعلى  املأل  من  واملكاشفة  اإلهلام  وجه  على  شيء  نفسه
 حدث   كأنه  أصاب   اظن    ظن  أو  رأايً   رأى  إذا  من  أو،  نبوة   بال  الئكةملا  مهتكلّ   أو،  قصد  بال
 . له وقع ما حنو على فيظهر ،امللكوت  عامل من روعه يف وألقى، به

.  األولياء  منازل   من  جليلة  منزلة  وهذه  ، عباده  صال   من  شاء  من  هبا   هللا   يكرم  كرامة  وهذه
  ثنيابحملدَ   املراد  ليس  أنه  علىو ،  ته در ون  وقوعه   قلة  على  دليل(  يكن  فإن)  قوله:  القرطيب  قال

  ، إصابته  فتصح  حدسه  يقوى  من  العوام  ويف  بل،  العلماء  يف  كثري  ألنه،  يظنون   فيما  املصيبون
  كان   وإن،  اقطعً   عمر  يف  ووجد  حتقق  قد  اخلرب   ومعىن،  عمر  وخصوصية  اخلرب  خصوصية  فرتتفع
 . ابلوقوع جيزم مل  وسلم عليه هللا صلى النيب

  ما   وأصح،  وغريه  (اجلبل  سارية  اي):  اجلبل  كقصة  كثرية  أشياء  لعمر  عهوقو   على  دل  وقد
 احلَقَّ   َجَعلَ   اّللََّ   ِإنَّ »:  قال  حيث  بذلك   له  وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  شهادة  ذلك   على  يدل
  تعاىل  هللا  من  كرامة،  واإلهلام  املكاشفة  ابب   من  القصة  فهذه.  (3) «َوقَ ل ِبهِ   ع َمرَ   ِلَسانِ   َعَلى
   .(4)"اخلطاب  بن لعمر

  حلال  عمر  معرفة  جمرد  على  يقتصر  مل  األمر  أن  الكرامات   من  وأنه   وضوحا   األمر  يزيد   ومما 
 إىل   ابجليش  ابحنيازه   بذلك   وانتفاعه  لسارية  عمر  صوت   بلوغ  إىل  األمر  زاد  بل،  وجيشه  سارية

 

 .(174 /10)  والنهاية  البداية (1)
 .(3469) الَغارِّ   َحدِّيثِّ  اَببم ،  األنبياء أحاديث  كتاب  :خاريالب  رواه (2)
 (.1736)  اجلامع  صحيح يف األلباين  وصححه(،  3682) والرتمذي(،  2961) داود  أبو  رواه (3)
 .(507 /4) القدير  فيض (4)



 اث حباأل  وال،  األرواح  بتخاطب  اآلن  يعرف  مبا  هلا  عالقة  ال  القصة  هذه  ولكن.  ابلفعل  اجلبل
   .(1) عامة بصفة  املعاصرة لروحيةا

 تعاىل   هللا  من  إهلاًما  كان  إمنا  املذكور  النداء  أن  فيه  شك   ال  ومما ":  األلباين  الشيخ  قال
 ،وسلم  وآله  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  ثبت  كما  (حمد ث )  فإنه،  عنه  بغريب  ذلك   وليس  ،لعمر
ف  عمر  أن فيه ليس ولكن  .العني يأر  رآهم  وأنه، اجليش حال له كمشِّ
  إمكان  وعلى  لألولياء   الكشف  من  يزعمونه   ما  على  بذلك   املتصوفة   بعض  استداللو 

 العاملني  رب   صفات  من  وذلك   ال  كيف،  الباطل  أبطل  من  القلوب   يف  ما  على  اطالعهم
 الزعم  ذلك   هؤالء   يزعم   كيف   شعري   وليت ؟!  الصدور   يف   ما   على   واالطالع   الغيب   بعلم   املنفرد
  َمنِّ   إِّال    *  َأَحًدا  َغْيبِّهِّ   َعَلى  يمْظهِّرم   َفاَل   اْلَغْيبِّ   َعاملِّم }:  كتابه  يف  يقول  وجل  عز  وهللا   الباطل
 حىت  هللا   رسل   من   رسل  األولياء   أولئك   أن  يعتقدون   فهل ؟!  [ 27،  26]اجلن:    { ر سمول    مِّن   اْرَتَضى 
 !عظيم هبتان هذا سبحانك  !؟إايهم  هللا إبطالع  الغيب على يطلعون إهنم  :يقال أن يصح
  للعادة  اخلارقة  األمور  من  فهو،  كشًفا  عنه  هللا  رضي  لعمر  وقع  ما   تسمية  صح   و ل  أنه  ىعل 
  ، منه صدر الذي إُيان على يدل ابلذي  مثله صدور جمرد فليس، أيًضا الكافر من تقع قد اليت

 من  صدر   إن  للعادة  اخلارق  إن):  العلماء  يقول  ولذلك ر  واليته  على  يدلّ   أنه  على  فضاًل 
 . (استدراج هو ف وإال ،كرامة  فهو مسلم

 كقوله  الزمان  آخر  يف  األكرب  الدجال  يد  على  تقع  اليت  اخلوارق  مثل  هذا  على  ويضربون
  به   جاءت   مما   ذلك   وغري،  فتنبت  ، نباتك   أنبيت:  ولألرض  ، فتمطر،  أمطري:  للسماء

   .(2)"الصحيحة األحاديث
 : العادات خوارق  من أو ، الكرامة أو الكشف من نوع  هذا  نإ  :قوهلم
 وهذا ،  العادات   وخوارق  والكرامات   ابلكشف  يؤمنون  السنة  أهل:  هؤالء  على  للرد  فنقول

 

(1)  
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&

Option=FatwaId&Id=130567 
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  الت ْصدِّيقم :  َواجْلََماَعةِّ   السُّن ةِّ   أَْهلِّ   أمصمولِّ   َومِّنْ ":  اإلسالم  شيخ  يقول،  عندهم  اإلُيان  أصول  من
 اْلعملمومِّ   أَنْيَواعِّ   يفِّ   َعاَداتِّ الْ   َوارِّقِّ خَ   مِّنْ   أَْيدِّيهِّمْ   َعَلى  اّلل م   جيمْرِّي  َوَما  ، اأْلَْولَِّياءِّ   بَِّكرَاَماتِّ 

  َوَغرْيَِّها  اْلَكْهفِّ   سموَرةِّ   يفِّ   اأْلمَممِّ   َسالِّفِّ   َعنْ   َكاْلَمْأثمورِّ   رَوالت ْأثِّريَاتِّ   اْلقمْدَرةِّ   َوأَنْيَواعِّ   َواْلممَكاَشَفاتِّ 
  يَيْومِّ   إىَل   فِّيَها  َمْوجموَدة    َوهِّيَ   ،م ةِّ اأْلم   رمونِّ قيم   َوَسائِّرِّ   َوالت ابِّعِّنيَ   الص َحابَةِّ   مِّنْ   اأْلمم ةِّ   َهذِّهِّ   َصْدرِّ   َوَعنْ 

   .(1) "اْلقَِّياَمةِّ 
 الكتاب  على  صاحبها   وعرض  عرضها  عندان  الكرامة  مقياس  أن  معرفة  من  بد  ال  لكن
  الشيطان  من  تلبيس   : أي،  شيطانية  أو ،  تعاىل  هللا   من  : أي  رمحانية   تكون   قد  فالكرامة  .والسنة
 .الناس بعض على

 وال   نرده  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  به   جاء   ما   خالف  ما  كل  أن  عندان  لاألص  فنحن
 الكتاب   على  نعرضه  حىت  املاء  على  مشى  أو  اهلواء  يف  طار  وإن  أحد    من  نقبل  وال،  نقبله
  تَيْغرَتُّوا   اَل فَ   َواءِّ اهلَْ   يفِّ   تَيَرب عَ   َحىت    اْلَكرَاَماتِّ   مِّنَ   أمْعطِّيَ   َرجمل    إِّىَل   َنظَْرمتمْ   َلوْ : "يَزِّيدَ   أَبمو   قَالَ ،  والسنة

ْفظِّ ، َوالني ْهيِّ  اأْلَْمرِّ  عِّْندَ   جتِّدموهم  َكْيفَ   تَيْنظمرموا َحىت   بِّهِّ   . (2)"الش رِّيَعةِّ  َوأََداءِّ ، احْلمدمودِّ  َوحِّ
ًئا  َخاَلفَ   َمنْ   وَكملُّ ":  اإلسالم  شيخ  يقولو   لَِّمنْ   َذلِّكَ   يفِّ   ممَقلًِّّدا   الر سمولم   بِّهِّ   َجاءَ   ممِّ ا  َشييْ
ُّ   أَن هم   نُّ َيظم  ي   أَن هم   َعَلى  أَْمَرهم   َبىَن  فَإِّن هم   اّلل ِّ   َويلِّ َالِّفم   اَل   اّلل ِّ   َويلِّ    َوَأن    رّللِّ ِّ   َويلِّ   َهَذا   َكانَ   َوَلوْ   . َشْيء    يفِّ   خيم

ْنهم   َبلْ ييمقْ   ملَْ   إبِِّّْحَسانِّ   هَلممْ   َوالت ابِّعِّنيَ   الص َحابَةِّ   َكَأَكابِّرِّ   اّلل ِّ   أَْولَِّياءِّ   َأْكرَبِّ   مِّنْ   الر جملم    َخاَلفَ   َما  مِّ
 َكْونِّهِّ   اْعتَِّقادِّ   يفِّ   عمْمَدهتمممْ   َهؤماَلءِّ   مِّنْ   َكثِّريًا  َوجتِّدم ؟!  َكَذلِّكَ   َيكمنْ   ملَْ   إَذا  َفَكْيفَ ،  َوالسُّن ةَ   اْلكَِّتابَ 

  مِّْثل ر  لِّْلَعاَدةِّ   اخْلَارَِّقةِّ   فَاتِّ الت َصرُّ   بَيْعضِّ   أَوْ   اأْلمممورِّ   بَيْعضِّ   يفِّ   ممَكاَشَفة    َعْنهم   َصَدرَ   َقدْ   أَن هم   ّللِّ ِّ   َولِّي ا
ريَ   َأنْ  يَ   أَوْ   َغرْيَِّها  أَوْ   َمك ةَ   إىَل   اهْلََواءِّ   يفِّ   َيطِّريَ   أَوْ   ،فَيَيمموتَ   َشْخص    إىَل   يمشِّ   اْلَماءِّ   َعَلى  َُيْشِّ

  َعنْ   َأْحَياانً   خَيَْتفِّيَ   َأنْ   أَوْ   ،بِّ اْلَغيْ   مِّن  اأْلَْوقَاتِّ   بَيْعضَ   ييمْنفِّقَ   أَوْ   ،اهْلََواءِّ   مِّنْ   إْبرِّيًقا  َُيْأَلَ   أَوْ ،  َأْحَياانً 
 ِّ  فَيَقَضى  َجاَءهم   َقدْ   فَيَرآهم   َميِّّت    أَوْ   ،َغائِّب    َوهموَ   بِّهِّ   اْستَيَغاثَ   الن اسِّ   بَيْعضَ   َأن    أَوْ ،  الن اسِّ   أَْعنيم

َا  الن اسَ   خيمْربَِّ   أَوْ ،  َحاَجَتهم  َالِّ   أَوْ   ،هَلممْ   سمرِّقَ   مبِّ  .اأْلمممورِّ   مِّنْ   َذلِّكَ   حَنْوِّ   أَوْ   َمرِّيض    أَوْ   هَلممْ   َغائِّب    حبِّ
بَيَها َأن   َعَلى يَدملُّ  َما اأْلمممورِّ  َهذِّهِّ  مِّنْ  َشْيء   يفِّ  َولَْيسَ  ي  َصاحِّ  َعَلى اّلل ِّ  أَْولَِّياءم  اتي َفقَ  َقد َبلْ ، ّللِّ ِّ  َويلِّ

 

 .(156 /3) الفتاوى جمموع (1)
 (.304 /3شعب اإلُيان )ينظر:   (2)



  َصل ى  اّلل ِّ   لَِّرسمولِّ   ممَتابَيَعَتهم   يَيْنظمرَ   َحىت    بِّهِّ   ييمْغرَت    ملَْ   اْلَماءِّ   َعَلى  َمَشى  أَوْ   اهْلََواءِّ   يفِّ   طَارَ   َلوْ   الر جملَ   َأن  
َْمرِّهِّ  َوممَوافَيَقَتهم  َوَسل مَ  َعَلْيهِّ  اّلل م     .(1) " َوهَنْيِّهِّ  ألِّ

  الد جاجلةم   بِّهِّ   يَيقمومم   َما  َأن    إِّىَل   التي نَيبُّهم   جيِّبم   َلكِّنْ ":  هراس  خليل   حممد  الشيخ  قالو 
بتدعة  الطُّرمقِّ   ْصَحابِّ أَ   مِّنْ   ونَ َواْلممَشْعوِّذم 

م
 أَْعَمال    مِّنْ   ابملتصوِّفة  أَنْيفمَسهممْ   يمَسمُّونَ   ال ذِّينَ   امل

هِّمْ   َوَضْربِّ ،  الن ارِّ   َكدمخمولِّ   ر َشْيطَانِّي ة    َوََمَارِّيقَ  اَلحِّ   أَنْيفمسِّ لسِّّ ْمَساكِّ ،  ابِّ لثي َعابِّنيِّ   َواإْلِّ ْخَبارِّ ،  ابِّ   َواإْلِّ
ْلَغْيبِّ  َا   اْلَكرَاَمةَ   فَإِّن    رَشْيء    يفِّ   اْلَكرَاَماتِّ   مِّنَ   ْيسَ لَ   رَذلِّكَ   َغرْيِّ   إِّىَل   ابِّ َْولَِّياءِّ   َتكمونم   إِّمن  َقّ    اّلل ِّ   ألِّ ،  حبِّ
 .(2) "الش ْيطَانِّ  أَْولَِّياءم  َوَهؤماَلءِّ 

 إال   تكون  ال  الكرامة  ألن  رالكرامات   ضمن  تصنيفها  ُيكن  ال  اخلوارق   فهذه":  هذا  وعلى
  فيه   تكون   الذي  احلال  إذ  رمعونة  ليست  وهي  .والكافر  املسلم  هيفعل   ذكرونه ي  وما ،  هللا   ألولياء

  املمارس  يكون  أن   فإمار  الشيطانية  األحوال  من  تكون   أن  يبقى  . خارقة  إعانة  يقتضي  ال
  هو   مبا  رًضا  أو  اإلضالل  بقصد  علمه  دون  الشياطني  تضله  أن  وإماا،  عمدً   ابلشياطني  يستعني
   .(3)"عليه

 :املسلمني عقائد على  واالستبصار رالتخاط فكرةل العقدي األثر  -
 على  األفكار  هذه  مثل  نشر  على  ترتتب  اليت  اخلطرية  العقدية  اآلاثر  من  الكثري  يوجد

 : الباطلة العقائد هذه  ومن، املسلمني عقائد
 :الصدور ف  ما على  االطالع  همؤ دعاا -
  دون ا  ينً يق  الناس  ورصد  يف  ما  معرفة  أنا  حتمً   لعلم  الشريعة  نصوص   اإلنسان  أتمل  ولو
  آية  غري  يف  الصدور  يف  ما  على  ابالطالع  نفسه  اختصّ   جالله  جل هللا  إن  بل،  حمال  أمر    قرينة
رُّوا }  :تعاىل   هللا   يقول،  القرآن  من   يَيْعَلمم   َأاَل *    الصدور  بَِّذاتِّ   َعلِّيم    إِّن هم   بِّهِّ   اْجَهرموا  أَوِّ   قَيْوَلكممْ   َوَأسِّ
 . [14، 13]امللك:  { اخْلَبِّريم  الل طِّيفم  َوهموَ  َخَلقَ  َمنْ 

  كان  ولو،  شيء  خلقه  أمر  من  عليه  خيفى  فال  ،شيء  كل  خالق  أنه   وتعاىل  سبحانه  فبنّي 
 

 .  (538  /11) الفتاوى جمموع. وينظر: (214  /11) الفتاوى جمموع (1)
 .(254: ص)وسطية  العقيدة ال شرح (2)
 .(424 :ص) اجلديد  العصر حركة (3)
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 . معىن اخلالق  حق يف ذلك  لتخصيص نكا   ملا  وابطنه األمر ظاهر معرفة إبمكانه  اإلنسان
  لَِّيَذرَ   اّلل م   َكانَ   َما}:  تعاىل  قوله  الغيب  أمر  من  البشر  قلوب   يف  ما  أن   ىعل   يدل  ومما 
  اْلَغْيبِّ   َعَلى  لِّيمْطلَِّعكممْ   اّلل م   َكانَ   َوَما  الط يِّّبِّ   مِّنَ   اخْلَبِّيثَ   ُيِّيزَ   َحىت     َعَلْيهِّ   أَنْيتممْ   َما  َعَلى    اْلممْؤمِّنِّنيَ 
 . [179]آل عمران:   {َيَشاءم  َمنْ  رمسملِّهِّ  مِّنْ  جَيَْتيبِّ  اّلل َ  َولَ كِّن  

  اْلتَِّباسِّ   مِّنَ   {َعَلْيهِّ   أَنْيتممْ   َما  َعَلى  اْلممْؤمِّنِّنيَ   لَِّيدَعَ   اّلل م   َكانَ   َما} ":  هللا  رمحه  الطربي  قال
ْلممَنافِّقِّ   مِّْنكممْ   اْلممْؤمِّنِّ   ْعينِّ ييَ   {ط يِّّبِّ ال  مِّنَ   اخْلَبِّيثَ   ُيِّيزَ   َحىت  }  َهَذا  مِّنْ   َهَذا  ييمْعَرفم   َفاَل ،  ابِّ
رُّ   اْلممَنافِّقم   َوهموَ   اخْلَبِّيثَ   ُيِّيزَ   َحىت  :  بَِّذلِّكَ    اْلممْخلِّصم   اْلممْؤمِّنم   َوهموَ   الط يِّّبِّ   مِّنَ   لِّْلكمْفرِّ   اْلممْسَتسِّ

ُيَانِّ   الص ادِّقم  ْلمَِّحنِّ   اإْلِّ ْختَِّبارِّ   ابِّ نَيهممْ   مميي زَ   َكَما،  َواالِّ هِّمْ   دَ عِّنْ   َعدموِّ الْ   لَِّقاءِّ   عِّْندَ   أمحمد    يَيْومَ   بَيييْ   خمرموجِّ
   .(1) "إِّلَْيهِّ 

 قَالَ ،  البشر  عليه  هللا  خلق  الذي  للضعف  مناف   صدرال  يف  اإلنسان  خيبئه  ما  معرفة  إن  مث
َا »:  َوَسل مَ   َعَلْيهِّ   هللام   َصل ى َنَ   َيك ونَ   َأن    بَ ع َضك م    َوَلَعلَّ ،  ِإَلَّ   ََت َتِصم ونَ   َوِإنَّك م  ،  َبَشر    َأنَ   ِإَّنَّ   َأحل 
ًئا  َأِخيهِ   َحق ِ   ِمن    َله    َقَضي ت    َفَمن  ،  َأْس َع    َما  ََن وِ   َعَلى  َله    َوَأق ِضيَ ،  بَ ع ض    ِمن    هِ ِب جَّتِ    َفالَ   َشي  
َا،  َيَ خ ذ    وسلم  عليه  هللا  صلى  إطالقا  البشر  خري  كان  فإذا  .(2)«النَّارِ   ِمنَ   ِقط َعةً   َله    َأق َطع    فَِإَّنَّ
 ؟! أوىل الكرامة يف دونه  هم ممن فغريه، الصدور  خبااي ةومعرف، فكاراأل قراءة على قدرته ينفي
  ظلم  فيه  يكون  قد  حكم  إىل  َوَسل مَ   َعَلْيهِّ   هللام   َصل ى  هللا  رسول  يعدل  أن  يتصور  ال  نهإ  مث
  قال   .احلق  موضع   على  تدله  بشرية  وسيلة   وجود  مع،  حلقه  تضييع  أو،  اخلصمني  ألحد

  َومموَجب   الظ اهِّر  َعَلى  َوَسل م  َعَلْيه  اّلل    َصل ى  اَمهأْحكَ   ريوجيمْ   ":احلديث  هذا  يف  عياض  القاضي
ْكَمة   ممْقَتَضى  َمع،  الظ نّ   َغلَبات    عَِّبادِّه   َسرَائِّر  َعَلى  ألْطَلَعه   َشاء  َلو  تَيَعاىَل   فَإن ه   ، َذلِّك   يفِّ   هللا   حِّ
َّبآت    الَغْيب  َعاملِّ   بِّه  َتْأثَر اسْ   ال ذِّي  الَغْيب  عِّْلم  من  هذا  وكل  -:قال  أن  إىل-...  أمم تِّه  َضَمائر   َوَمم

ْنه  فيعلمه  ، َرسمول  من  اْرَتَضى  من  إال    أَحًدا  َغْيبِّه  َعَلى  يمْظهِّر  َفاَل  َا  ويستأثر  ،شاء  مبا  مِّ   ، َشاء  مبِّ

 

 .(262  /6)  الطربي تفسري (1)
َزَعمَ   َجارِّيَةً   َغَصبَ  إَِّذا اَببم  احليل، كتاب  :البخاري رواه (2) يَ   َماتَيْت،  َأهني َا  فييَ ةِّ   فَيقمضيِّ يِّتَيةِّ،  اجلَارِّيَيةِّ   بِّقِّيميَ

َ
  مثم    امل

بيمَها  َوَجَدَها  .(6967) مَثًَنا القِّيَمةم  َتكمونم   َوالَ  لقِّيَمةَ ا  َويَيرمدُّ  لَهم،  َفهِّيَ  َصاحِّ



   .( 1)"عصمته من عمْرَوة يفصم َواَل  ،نبوته يفِّ  َهَذا يقدح َواَل 
  الغيب  يعلم  ال  اجلن  فإن،  ابجلن  انةابالستع  حىت  وال،  أصال  يتأتى  أن  ُيكن  ال  العلم  وهذا
  موت  مع  قصتهم  يف  ذلك   ثبت  وقد  . الصدور  يف  ما  على  االطالع  ُيكنهم  وال،  كذلك 
َنا   فَيَلم ا}:  تعاىل  قال،  السالم  عليه  سليمان    َداب ةم   إِّال    َمْوتِّهِّ   َعَلى    َدهل ممْ   َما   اْلَمْوتَ   َعَلْيهِّ   َقَضييْ
نَسأََتهم   أَتْكملم   اأْلَْرضِّ   اْلَعَذابِّ   يفِّ   لَبِّثموا   َما  اْلَغْيبَ   يَيْعَلممونَ   َكانموا  ل وْ   َأن  اجلِّنُّ   تَيبَييي َنتِّ   َخر    م ا فَيلَ   مِّ
   .[14]سبأ: { اْلممهِّني
 وتعطيه  ،معناها  للمتدرب   تشرح  تدريبية   دورات   يف  للتخاطر  جيروّ   فإنه،  ذلك   ومع
 العربية  الدول  من  ددع  يف  بعضها  يمقام،  املوهبة  هذه   تنمية  على  تساعده  عملية  تدريبات 

 .واإلسالمية
 : الوجود بوحدة ابالعتقاد التخاطر عالقة -

  هو   هللا  وأن ،  واحدة  حقيقة  والطبيعة  هللا  أبن  يقول  ديين  ال  فلسفي  مذهب  الوجود  وحدة
 أما ،  املخلوق  العامل  هذا  صورة  -اكبريً ا  علوً   يقولون  عما  هللا  تعاىل-  ويعتربونه  .احلق  الوجود
  تنبع و .  بذاته  قائم  وجود  هلا  يكون  أن  دون  هللا  وجود  عن  علنت  فهي   اديةامل  املظاهر  جمموع
،  (2) واحدة وحدة كله  الكون أن عتقادهما  من الشرقية الفلسفات  أصحاب  عند التخاطر فكرة
 . وجل عز هللا من فيه حلّ   إهلي جزء  فيه اإلنسان وأن

 Twin Heart)  التوأمني  القلبني  ىعل   التأمل  ىعل   التدريب  عند  : املثال  سبيل  ىفعل 
Meditation)  - يقول  -(الرباان)  ابلي   العالج  مروجي  عندا  جدً   مشهور  أتملي  أسلوب   هوو  

  رب   إىل  اإلهلية  الربكة  لنطلب"  :التأمل  هذا  مقدمة  يف  األكرب  ملعلما(  سوي   كوك  تشاوي)
  املالئكة و   الصاحلنيو   األنبياء  إىل  ،الروحيني  املعلمني  مجيع   إىل  ،الروحي  معلمي  إىل  ،العاملني
  احملبة   راإلهلي  اإلرشاد  بتواضع  نطلب  ،العظماء  مجيع  إىل  ،الروحيني  املساعدين  وإىل  .املقدسة

  نشكركم   .اإلهلية  احلماية و   اإلهلية   املساعدة  راإلهلية   النشوة   راإلهلي  حتاداال  ر ستنارةاال  ةهلياإل
  سوف   رالواهب  ابحلنان  األرض  نبارك  سوف ":  قوله  ذلك   من  أقبحو   بل  ."فائق  إبُيان

 

 .(187  /2) للقاضي الشفا (1)
 .(783 /2)  املعاصرة  واألحزاب  واملذاهب األداين  يف امليسرة املوسوعة (2)

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/%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


   .(1)"األسيسي فرانسيس القديس صالة نستعمل
 نيالقلب  على   لللتأم  الشركية   لطقوسها  شرحها   يف  هاشم  مها  به  صرحت  ما  وهذا
 .(2)التوأمني
 الذين ،  الصوفية  الفلسفة  يف  الوجود  وحدة  أصحاب   قول  كبري  حد  إىل  يشبه  القول  اوهذ
  مجيع  يف  الظاهر  عندهم  فهو،  املخلوقات   صور  يف  ويتجلى  يظهر  تعاىل  هللا   أن  يعتقدون
 على  إال  جلىيت  ما   هللا   أن   يرون   هم  بل  .َملوقاته  يف   حيل  أو ،  حديتّ   أنه   معىن  على  ال،  املظاهر
  وال   عبد  فال  وإال،  العبد  عن  عوض  أنه  ابعتبار   عبًدا  اإلهلية  اللطيفة  تلك   تسمى   ولكن،  نفسه
   .(3) الوجود وحدة إال مثّ   افم، الرب  اسم انتفى املربوب  اسم ابنتفاء  إذ، رب 

 

(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%D8%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%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A

C-%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 
(2) https://www.youtube.com/watch?v=zmksJ7kl1Qg 
 .(1/62) للجيلي ،الكامل اإلنسان  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=zmksJ7kl1Qg


 الوجود   إن:  يقولون"  الوجود  وحدة  أصحاب   قول  انقاًل   تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ويقول
 وأمثاهلم   والتلمساين  الفارض  وابن  سبعني  وابن  الفتوحات   صاحب  عرب   ابن  قولي  كما،  واحد
  لوجودا  مباينً ا  وجودً   سبحانه  للخالق  جيعلون  ال  فإهنم  .-يستحقونه  ما  هللا  من  عليهم-

ا  مباينً ا  وجودً   للخالق  يثبتوا  مل  حيث  من  ضالهلم  ومبدأ،  العامل  يف  شر  كل  جامع  وهو،  املخلوق
  املتصوفة كالم  من الفاسد القول ومنا، شيئً  الفالسفة المك  من أيخذون وهم، املخلوق لوجود

  ويفوزون   املذاهب  أبواب   على  فيطوفون  ا.شيئً   والباطنية  القرامطة  كالم  ومنا  شيئً   واملتكلمني
   .(1)"ابلفلسفة املخلوا التصوف كالم  من يذكر ما على ويثنون ، املطالب أبخسِّّ 
 :املسلمني بالد ف  القدمية اإلحلادية الروحية للفلسفات إحياء التخاطر  -
  الكون  يف  األصل  أن:  ملخصها  ،واحلياة  للكون  شاملة  فلسفة  تعتمد   لكوهنا  فلسفية  هي
  الكل   هذا  من  تكونت  مث،  هناية  وال  بداية  له  وليس،  له  شكل  وال  مرئي  ال  واحد  "كلّ "  كان

 . " واليانغ الني " :موهنا ويس ، " الوجود  وحدة " واحد الكل ليستمر ر ومتوازنة متناقضة ثنائيات 
  وإن ،  اإللوهية  عقيدة  :أي  احلق  اإلله  مفهوم  حسب  ابإلله  تؤمن  ال   ألهنا  إحلادية  وهي
 تعاىل  "هللا"ي ب  وأحياانً   ابإلله  يمفسر  الذي  "الواحد   الكملي"  أبرزها  ،كثرية  بطواغيت  تؤمن  كانت
 ا. كبريً ا  علوً  ذلك  عن هللا

  دعم   إىل  سعت  فقد  .(spirtituality)  وحانيات ابلر   هتتم  أهنا  :أي  روحية  كوهنا  معىن  أما
  ، والتاريخ  للحياة  وتفسريه  املادي  الفكر  لطغيان  فعل  كرد  ظهرت   اليت  احلديثة  الروحية  الدعوات 
  سواء  ،القدُية  الوثنيات   روحانيات   إحياء  إىل  سعت  كما  .والطبيعة  املادة  وراء  ما  لكل  ورفضه
 يف  والشامان  الغرب   يف  ي هوا  جزر  أهلو   احلمر   اهلنود   دايانت   من  أو   الشرق  دايانت   من

   .(2) وغريها وأسرتاليا  سيبرياي
 : املسلمني بالد ف  احلديثة الروحية للمذاهب  إحياء التخاطر دورات -
، غريه  مع  يتواصل  أن  يستطيع  وأنه،  حدود  بال  قدراته  اإلنسان  أن  الشخص  يو ون  فهم

، واألرواح  وات األم  من  بقهس  من  مع  التخاطر  ويستطيع  بل،  األميال  الفآ  بعد  على  ولو
 

 .(67 /1) واملسائل  الرسائل  جامع  (1)
  (.8 :ص)  الكردي فوز  ،الروحية اإلحلادية الفلسفية املذاهبينظر:   (2)



 بعض  طريق  عن  توقظها  أن  تستطيع،  حدود  بال   قدراتك   أن  حبجةر  واملالئكة  بل  واجلن
 .وغريها التجاوزي  والتأمل االرتقائي  والتأمل املغناطيسي والتنومي  واليوجا  ريكيلكا  التدريبات 
  أرواح  استحضار  تد عي،  الشعوذة  على  مبنية  مغرضة  وحركات   هدامة  دعوات   كلها  وهذه

  ، جديد  بدين  وتبشر  ،والعقائد  األداين  يف  التشكيك   إىل  وهتدف  ، علمية  أبساليب  تىاملو 
  .(1) لباسها  حالة لكل وتلبس

  السذج   على   للتمويه  واملساواة   واحلرية  واإلخاء   كاإلنسانية   براقة  بشعارات   حونيلوّ   وهؤالء
  نصوص   وعندهم  .اخللقية  واملعايري  الدينية  العقائد  زعزعة  على  منصبّ   عملهم  كلو ،  والبسطاء

  ويسعون  .األرواح  أقوى  إهنم   : ويقولون  احلمر   واهلنود   والفراعنة  والوثنيني  الشيوعيني  دمتجّ   كثرية
 . الشامل اخلراب  أنقاض على دولتهم لتقوم رالعامل على اليهودية سيطرة لضمان

  ي نواد  أن  كما  . يهوه  وشهود  ابملاسونية  وفكرية  شخصية  اتصاالت   للروحية  أن  وثبت
  ابليهودية   أتثرت   أهنا  كما،  تروجيها  وتتوىل  املساعدة  يد  هلا   ومتد  الظاهرة  هذه  تشجع  الرواتري

   . (2)معتقداهتا من كثري  يف
 : الثيوصوفيا  الباطنية للمذاهب الرتويج  -

 اليت   العقيدة  وخالصة،  الثيوصوفيا  الباطنية   للمذاهب  إحياء  واالستبصار  التخاطر  دورات 
  مجيًعا   إليها   ونظرت ،  والغاية  اجلوهر  يف  األداين   كلِّّ   ةوحد  ىعل   ؤكد ت  الثيوصوفيا   هلا  تروج

 . الواحدة  اإلهلية  احلقيقة نور من واأللوان األشكال َمتلفة نتًفا بوصفها
قالته ما  ذكر  سبق   ابملعتقدات  التخاطر  عالقة  موضحة  التخاطر  عن  بيلي  آلِّس  وقد 

  موضوع  تناول  عند"  :لتقا  حيث،  "يداجلد  العصر"  حركة  تتبناها  واليت،  للثيوصويف  الباطنية 
  جزء  هو  الطبيعة  يف  شكل  لكل  األثريي  اجلسم  أن   بعناية  نستحضر  أن  بد   ال،  التخاطر
   .(3) "نفسه  لإلله اجلوهري الشكل من متكامل

 

 .(836 /2) امليسرة املوسوعة (1)
 .(838 /2) امليسرة املوسوعة (2)
 .(126 :ص) خلورىا روجيه ،طرالتخا (3)



 :والكهانة والشعوذة السحر من ضرب تطبيقاته من كثي   ف  التخاطر  -
 ييمْلقمونَ  *  أَثِّيم   أَف اك   كملِّّ   َعَلى تَينَيز لم  * الش َياطِّنيم  تَينَيز لم  َمنْ   َعَلى أمنَيبِّّئمكممْ  َهلْ }: تعاىل هللا قال
  إِّىَل   لَيموحمونَ   الش َياطِّنيَ   َوإِّن  }:  تعاىل  وقال،  [223-221]الشعراء:  {  َكاذِّبمونَ   َوَأْكثَيرمهممْ   الس ْمعَ 
 . [121]األنعام:  { ْشرِّكمونَ َلمم  إِّن كممْ  َأطَْعتممموهممْ  َوإِّنْ  لِّيمَجادِّلموكممْ  أَْولَِّيائِّهِّمْ 
  ضروب   من  ضرب   وهو ،  الغيب  لعلما  ظاهرً   ادعاءً   التخاطر   وكذلك   االستبصار  يف  فإن
 على  ذلك  يف يعتمد وإمنا، الغائب معرفة على املستبصر هبا يستدلّ  مادية وسيلة ال إذ، العرافة
 .احلسية القرائن يف النظر دون واحلدس صالتخرّ 

م   ذِّي ال    هموَ :  نم فَاْلَكاهِّ ":  البغوي  قال  َمْعرَِّفةَ   َويَد عِّي،  الز َمانِّ   ممْستَيْقَبلِّ   يفِّ   اْلَكَوائِّنِّ   َعنِّ   خيمْربِّ
  َأْسَباب    مبِّمَقدَِّماتِّ   األمممورَ   َمْعرَِّفةَ   يَد عِّي  ال ذِّي  هموَ   َواْلَعر افم   .اْلَغْيبِّ   عِّْلمَ   َوممطَاَلَعةَ ،  اأَلْسرَارِّ 
َا   يمْسَتَدلُّ    اْلَمْرأَةم   َوتيمتي َهمم ،  الض ال ةِّ   َمَكانِّ   َوَمْعرَِّفةم ،  َسَرقَيَها  ال ذِّي  مِّنَ   ْسرموقِّ َكاْلمَ ،  اَمَواقِّعِّهَ   َعَلى  هبِّ
لزِّىنَ  بَِّها  مِّنْ  فَييَيقمولم ، ابِّ   . (1)"األمممورِّ  مِّنَ  َذلِّكَ  َوحَنْو ،َصاحِّ
  يف  إليهم  ويفزعون ،  إليهم  يهرعون  املشركني  ألن  رالشيطان  رسل  الكهنة":  القيم  ابن  قالو 
  الرسل   أتباع  يفعل  كما،  حبكمهم  ويرضون  ،إليهم  ويتحاكمون،  ويصدقوهنم ،  ظامالع   أمورهم
 فهم،  غريهم  يعرفها  ال  اليت  املغيبات   عن  وخيربون،  الغيب  يعلمون  أهنم  يعتقدون   فإهنم،  ابلرسل
 من   حزبه  إىل  أرسلهم،  حقيقة  الشيطان  رسل  فالكهنة  .الرسل  مبنزلة  هبم  املشركني  عند

 لينفر  هبم  هللا  رسل   ومثل،  حزبه  هلم  استجاب   حىت،  الصادقني  ابلرسل  بههموش  ،املشركني
 قال  التضاد  أعظم  النوعني  بني  كان  وملا  .ابلغيب  العاملني  الصادقني  هم  رسله  وجيعل،  عنهم
َقه    َكاِهًنا  أََتى  َمن  »:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   َعَلى  أ ن ِزلَ   ِبَا  َكَفرَ   فَ َقد    يَ ق ول    ِبَا  َفَصدَّ

   .(2)"«د  ُم َمَّ 

 

 .(182 /12) السنة  شرح (1)
  يف  األلبيييياين  وصييييححه  (،3045)  البييييزار  أخرجييييهواحلييييديث الييييذي ذكييييره    .(253  /1)  اللهفييييان   إغاثيييية  (2)

  املغناطيسييي(  )التنومي يبي  يعييرف  كيان   مييا  الكهانية  ميين...  :فائيدة":  وقييال  ،(3387)  الصيحيحةالسلسيلة  
  اختيذوا  ممين  -الطيبني  املسلمني  بعض  وفيهم-  الناس  من  كثري  اليوم  عليه وما، األرواح( بي)استحضار مث 

  ثهمحيييدّ   وأنييه  إايه،  ومكيياملتهم  اجلييين،  ميين  املمسييوس  علييى  القييراءة  وهييو  أال  منهييا،  يعتاشييون   مهنيية  ذلييك



 على   يعتمد  أنه  حبجة  الغيب  علم  ادعاء  منا  نوعً   االستبصار  كون  استبعاد  ُيكن  وال
  إال   يتحقق  ال   الشيء  بوجود  العلم  فإنر  اليوم  الناس  يعرفها  ال  قد  جمهولة  بشرية  خواصّ 

  من   وال،  احلس  من  عليها  دليل  ال  "اخلواص"  وهذه،  الشرعية  ابألسباب   أو   الكونية  ابألسباب 
 الشرك  من  أنواع  يف  املسلمون  لوقع  الباب   هذا  فمتح   ولو.  بطالهنا  على  يدلّ   الشرع  بل،  الشرع
 . ابألسباب   الناس جهل حبجة
لط  عندما  خطورة  يزداد  األمر  إن  مث   أو  األولياء  كرامات   روتفسّ ،  والدين  الفلسفة  بني  خيم

 .  (1) وجيالباراسيكول نظرايت  أو  الباطنية الفلسفات  وفق األنبياء معجزات 
 .أمجعني  وأصحابه  آله وعلى ،حمم د  نبيِّّنا على وسل م هللا وصلى، العاملني ربِّّ  هلل حلمدوا

 

  أبنيه  أخيربهم  فيإذا  دينيه،  عين  يسيألونه  أهنيم  يزعميون   وقيد   !ابغضيً   أو  بيها  حبي    ابإلنسير تلبسه سبب عن
  ييراه،  وال  يعرفيه  ال  وهيو  يصيدقه  أن   والضياللر  الغفلة  منتهى  وذلك به! مينبئه ما كل  يف صدقوه مسلم
-1156  /7)  الصيييحيحة  السلسيييلة  ."تصيييدقهم  وال  أتهتيييم  وال  ،املسيييلم  األخ  أيهيييا  مييينهما  حيييذرً   فكييين

1157.)   
 .(406 :ص) اجلديد  العصر حركة (1)


