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 مقدمة: 
  فلسفة    األخرية   السنوات   يف  املسلمني  بالد   يف  هااستخدام    مت  اليت  الفلسفات   من

 يف  استخدامه  شاع   الذي  الشرقية  ةسفالفل   من  جزء   وهي  ،ابلطاقة  العالج  أو   ،"الطاقة"
  الوجود   عن  للتعبري  الذات   وتنمية   البديل  كالطب  ،متخصص  غري  سياق   يف   األخرية  السنوات 

 . الكون ومادة الكلي
  للصحة   وتطبيقات   تدريبات   جمرد  أهنا   على  املسلم  اجملتمع   يف  الفلسفات   هذه  ضعر  ت  

 لتحقيق   وطريق  ،الكامنة  الطاقة  فعيلوت  للتغيري  عملي    عصري    منهج  وأهنا   ،والسعادة  والرايضة 
  ويتبنون   ،عقائدية  فكرية  فلسفية  كمذاهب  عرضت    وال  ،الناس  بني  والتفاعل   والتسامح  التواصل

  حياة   كمنهج  بينها   مزجوا  الذين  املسلمني  من  الشرق  دول  أهل  بعض  منهج    فكرهتا  عرض  يف
 مع   ظاهرايً   لتتوافق  "الكونية  قةطاال"  فلسفة  عونفيطو     ،اعتنقوه  الذي  اإلسالم  وبني  عليه  وانشؤ 

 على  ىيسم    ما  هي  عليا  كونية  طاقة  الكون  يف  جعل  قد  هللا  نإ  :فيقولون   ،اإلسالمي  املعتقد
  وامسها   ،"ماان  ،الرباان  ،الكا  ،التشي  ،الكي    ،األعلى  النور  ،الكلي  العقل"  :الثقافات   اختالف

  وبعضهم   !والطاقة  القوة  ف ضاع  وت  ،بسالسة  األمور  تسري    اليت  فهي   ،" الربكة"  :اإلسالمي
  واإلنسان ،{و األأ رأض   الس م او ات   ن ور   اّلل   } :تعاىل بقوله استدالال !الطاقة  هو هللا :فقال شطح
 .(1) وقدرته قوته وهي عنه  املنبثقة ةاحليوي   الطاقة إىل دائمة حباجة

  من   املستقاة  "يةالكون  الطاقة"  فلسفة  على  قائمة  دهاي    التطبيقات   هذه  يف  والناظر
 طقوس  عرب  الكون  من  واستقطاهبا  "الطاقة  موازنة"  على  تعمل  ،الشرقية  والفلسفات   الدايانت 

 اليت  الصوفية  واألوراد  ابلرايضات   تكون  ما  أشبه  هي  وإمنا  ،التجريبية  ابلعلوم  هلا  عالقة  ال
 .والفناء اإلشراق حتقيق إىل هتدف
 ليس  التطبيقات   تلك   من  اهلدف   أبن  رب والغ  الشرق  يف  املمارسني  من  كثري  ي صرح  بل

  واالحتاد   الروحي  السمو   حتقيق  وإمنا  ،املرض  أعراض  من  صوالتخل    الصحة  حتسني  جمرد
  .ابملطلق

 الصحة   إىل  دعوة )  كتابه   يف  يقول  مثاًل   أوساوا   جورج  املاكروبيوتك   نظام  مبتكر   فهذا
 

  (. 22املذاهب الفلسفية اإلحلادية الروحية )ص:    (1)
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  أطعمة   واختيار  تذاءاغ  طريقة  على  أدلك   أن   الكتيب  هذا  إصدار  يف  هديف  إن"  (:والسعادة
  إحدى   :هو"   املاكروبيوتيك   إن  :ويقول ،"األبدية  والسعادة  احلقيقة  إىل  األمر  آخر  يف  ستقودك
 . (1)"الشرقية األداين ألهم األساسي املبدأ "  وإنه ،"النريفاان  ...إىل للوصول ةالثماني الطرائق

 اليوجا.  تشفاءسواال ابلتداوي املتعلقة الشرقية للفلسفة املعاصرة التطبيقات  ومن
 : ( yoga) اليوجا تعريف

  الذي  (yoga) يوغ السنسكرييت  اجلذر من مشتق اسم فهي  :لليوجا اللغوي املعىن أما
 واالجتماع. واالندماج االحتاد معاين على يدور

  إحدى  وهي  ، التاريخ  يف  الضاربة   الروحية   املمارسات   من  جمموعة  على  االيوج  تطلقو 
 . (3) الفيدية إىل أصوهلا يف ترجع اليت (2) يةوساهلند للفلسفة الست املدارس

  ابإلضافة  (4) ينيةاواجل  البوذية  يف  الروحي  السمو  لتحقيق  مركزية  وسيلة  اليوجا  تعترب  كما
 . املقدسة اهلندوسية الكتب من أساسياهتا تاستق وقد ،اهلندوسية إىل

 

(1  )http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3951 
( املدارس الست هي املذاهب اليت قبلت ابلفيدا كأساس للسلطة وهي مكونة من: املنطق أو نيااب 2)

يا وهي مدرسة التوحيد، ساخم  وهي هتتم مبصادر املعرفة وهي مدرسة املنطق، فايشيشكا وتعين اجلزئية
امكيا، ومعناها السرد وهي مدرسة التعدد، اليوجا وهي حمل البحث، ميمامسا وهي ضرب من أو س

ضروب التصوف، فيدانتا أو ختام الفيدات وتعين التقليدي. انظر: أطلس الفلسفة، ترمجة د. جورج  
ء االستشفام، وأثر الفلسفة الشرقية والعقائد الوثنية يف برامج التدريب و 2007كتورة، ط: الثانية  

 املعاصرة، د. فوز الكردي. 
 ( الفيدا هي جمموعة من النصوص الدينية الكبرية اليت نشأت يف اهلند القدمية. 3)
الياني ة  4) أيضا ابسم: "جاين دارما"-( اجلايني ة أو  قدمية، ويطلق على   هندي ة داينةهي    -كما ت عرف 

الكلمة   من  مشتق ة  وهي كلمة  )اجلايني ون(،  أو  )الياني ون(  اسم:  الد اينة  هذه    السنسكريتية أتباع 
من  جديد  من  واالنبعاث  احلياة  تي ار  جتاوز  بعد  الن صر  طريق  إىل  وتشري  املنتصر،  وتعين  )جينا(، 

روحي ة، ظهرت هذه الداينة كردة فعل للداينة الربمهية، وهي داينة إحلادية ال القي ة و خالل حياٍة أخ
تؤمن بوجود إله، وتقول بتناسخ األرواح، وتنسب إىل مؤسسها "مهاويرا" ويلقب بـــ"جينا"، ومعناه: 

 (. 164القاهر الذي قهر شهوته. انظر: فصول يف أداين اهلند، حممد ضياء الرمحن )ص:  

http://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx?ID=3951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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  وى الق  وضبط   ،اجلسد  على  التامة  السيطرة  إىل  يهدف  ،هندوسي  فلسفي  مذهب  وهي
  طوياًل   كاجللوس  ،والتنسك   ابلتصوف   وذلك   ،ابلروح  االحتاد  ث   ومن  ، الكمال  وبلوغ   احليوية

 ا. إطالقً  حركة دون من
  : تعين  سنسكريتية"  كلمة  (Yoga)   "يوجا "  أن   العامل(   وأساطري  دايانت   )معجم  يف   وجاء

  ،اهلندي  كرفل ا  يف  بقوة  أث رت   ، اهلندوسية  الفلسفة  يف  هامة  مدرسة  وهي  ،" االحتاد"  أو  "النري"
 . "اليوجا سوترا"  هي األساسية نصوصها
 يقوم  وفيها  ،الكوين  ابلذات   الفردية  الذات   توحد  على  داللة  ،"التوحيد"  اأيضً   تعين  وهي
  الظواهر  عامل  من  اخلروج  هبدف   واجلسدية  الروحية   التمارين  من  جمموعة  مبمارسة   اإلنسان

  اخلالق  بني  االحتاد  لتحقيق  عملية  وسيلة  يه  لذا  ؛ فيها  والذوابن   املطلقة  الوحدة  إىل  والتعددية
 . (1)واملخلوق

 اإلنسان  اتصال  إمكانية  على  تؤكد  اليت  اهلندوسية  الكتب  من  تعاليمها   تستمد   واليوجا
 ابلروح  واحتادها  النفس  حترر   هو   األساس  اليوجا   فهدف   ، "برمهان"  الكلية  ابلنفس   املباشر 
 .اإلله جتلي مظاهر من هرمظ هو الوجود يف  ما كل  أن ومعرفتها ،اإلهلية

  احتد  ،اإلهلية  ذاته  حقيقة  وأدرك  -اليوجا  يف  املتقدم  املمارس-  yogi  ي اليوج  استنار  فإذا
 . انفذة  وبصرية خارقة قدرات  واكتسب ،الكمال إىل حينها  وصلو  ، "برمهان" ابإلله

  يف  الرمسية  اجلهات   تؤكده  الذي   وهو،  املتخصصة  املراجع  مئات   عليه  تنص  املعىن  وهذا
  اهلندوسية   الشخصيات   من  كبري  وعدد،  اهلندية   اخلارجية  ووزارة ،  آيوش  وزارة   مثل،  هلندا

 املعروفة. والغربية
 وضع  يف  واجللوس  ،النفس  ضبط-  النظري  من  أهم  الفلسفة  هذه  يف  العملي  واجلانب

  ابتباع   أنه   ويزعمون  ،-والتقشف  ،والزهد  ،الشهوات   وترك  ،اجلنس  ممارسة   عن  االمتناعو   ،معني
  التناسخ   عجلة  من  اإلنسان  ويتخلص  ،الطبيعة  على  اإلنسانية   النفس  تسمو   النظام  اذه

 

الت1) ا(  )ص: طبيقات  الرشيد  انصر  بن  هيفاء  عقدية،  دراسة  الشرقية  االستشفاء  لفلسفة  ملعاصرة 
317 .) 
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 . وتعاسته اإلنسان شقاء سبب معتقدهم حبسب ومها  ،(1) كارما  وقانون
  ، جمردة  وبدنية  عقلية  متارين  ليست  أهنا  يتبني  الرايضات   تلك   أصول  على  سريعة  وإبطاللة

  تصوراهتا   هلا  ، وكهنوتية   صوفية  وفلسفات   ت لدايان  وثنية  وعبادات   طقوس  األصل  يف  هي  بل
 خربات   من  البشر   يكتسبه   ما   ببعض  ختتلط   أهنا  غري  ، والكون  واإلنسان  اخلالق  عن  الباطلة

  أو  العقلية  الناحية  من  تفيد  ال   أو  تفيد  قد  رايضية   وحركات   متارين  من  ، وصحية  عالجية
 . البدنية

 بعض   هبا  فيغرت  ،الباطلة  ت فاالفلس  لتلك   الدعاية  عليه  ترتكز  الذي  هو  اجلانب  وهذا
 تساعده   أن  يف  فيطمع  ،ابلعقيدة  هلا  عالقة  ال  ،حبتة  وعقلية  بدنية  أنشطة  جمرد  أهنا  اظنً   اجلهلة

  ذلك  بعد  نفسه  يد  ث  ،والبدنية  الذهنية  الطاقة  واستجماع  النفس  وصفاء  الرتكيز  على
  ال  ،وتصورات   ات وعباد  طقوس   من  تفرضه  وما  الفلسفية  الرايضة   تلك   عقائد   يف  امنخرطً 
 . التمارين تلك  ممارسة  عن فصلها ميكنه

 لليوجا:  لسفيةوالف التارخيية اجلذور
  مت  أن  إىل  ، األجيال  عرب  ا شفهيً   تناقلها   مت  اليت  اهلندية  التعاليم  قدمأ  من  اليوجا  تعترب

 نم  سواه   ما  وكل  ا، تقريبً   سنه  2400  قبل  سوترا(   الـــــ)يوغا  يف  اباتجنايل  ق ب ل  من  تدوينها 
 .األصلي اباتجنلي نص على وتعليقات  شروح سوى ليست ابليوجا  املختصة الكتب

 شاراتٍ إ  وتعتمد  ،عندهم  املقدسة  " sutra  -  السوترا"  تراتيل  قراءة  على  اليوجا  وتعتمد
 وتعين  ،احنناءة  شكل  على  وهي  ،"انماسايت"  كتحية  هندوسية  معتقدات   إىل  تشري  ابليد   رمزيةً 
  تقديس   عن  املعربة   احلركات   وممارسة   ،بداخلك   الذي   إلله ل  ينحين  بداخلي  الذي   اإلله

 . ذهنية رايضة جمرد أهنا مزاولوها ادعى وإن هندوسية  تعبدية قوسط وكلها ،الشمس
  االيوج  أن  تكساس  هيوسنت  يف  عقد  الذي  الليوج  السنوي  املؤمتر  يف  اجملتمعون  أكد  وقد
 معرفة  طريقة   األوابنيشاد  وأن   ،جا اليو   ساسأ  فهما   ، والفيدا  األوابنيشاد  من  طقوسها   تستقي

 

( هو الذي حيدد اجلسد الذي تنتقل إليه الروح وهو "قانون كوين" يف الفلسفة اهلندوسية يطلق عليه 1)
يار م على معحتكمه أفكار وسلوكيات اإلنسان يف حياته السابقة، لكن هذا القانون ال يقو  ، "كارما"

 "دهارما".   :قيمي للخري والشر، وإمنا على نظام خاص ابلفلسفة اهلندوسية يسمونه
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 . (1) اليوجا من األساسية الغاية وهي ،احلقيقية لذاته اإلنسان
 وعلومها  اليوجا   ممارسة   ارتباط   املراجع  بعض  يف   وذكر"  الرشيد:  هيفاء   الدكتورة  تقول

  كان   سيفا  اإلله  أبن   األسطورة  حتكي  .ظاهرة  عقدية  دالالت   ذات   خرافية   أبسطورة  الباطنية 
  النهر   يف  مسكة  فاسرتقت  ، العجيبة  اليوجا  أسرار   هلا   حيكي   ، هنر  جبانب   زوجته   عم  يتحدث 
  حتمل   .اهلند  سواحل  إىل  اليوجية  التعاليم  ونقلت  !إنسان  إىل  اليوجا  خالل  من  لتوحتو    السمع

 من  السمكة   حتولت   فكما  ،والتجديد  التحول  يف  يوجا ال  هدف  إىل  قوية   إشارة   األسطورة  هذه
 .(2) " إله إىل اليوجا خالل من يتحول  أن اإلنسان مبقدور نهفإ ، إنسان إىل حيوان
  اجلناان" تفكري  إىل اعوأدً  إال ليس اهلندوس آهلة يف بوذا وذوابن" :شليب أمحد الدكتور قالو 
  هذا   ولكن  ا،حقً   الفلسفات   كل  ويف  الدايانت   كل  يف  يرى  الذي  -اليوجا  طريق   : أي-  "يوجا
  ،فلسفة  أو  دين  على  ي عرتض   ال  املذهب  فهذا  ،ملكاال  األعظم  احلق  من  ذرة   سوى   ليس  احلق
 ال  التفكري  هذا  ومعتنق  ،احلق  كل  هو  وليس  ، شيء  كل  هو   ليس  فلسفة  أو   دين  أي   أن  ويرى
 ، اختلفوا  مهما  له  إخوة   املختلفة  الدايانت   كل  أتباع   يرى  ألنه   ؛مذهب   أو   دين  إىل  ينتمي 

  أن  ويب  ، منها  أي   بقيود  قيديت  أن  وأيىب  ، اجلميع  ملعتقدات   يتسع  مذهب  " يوجا   جناان "فـ
  وقد  ،مباشر  غري  بطريق  اإلسالم  حماربة   إىل   ترمي  له  والدعاية  املذهب  هذا  إاثرة   أن  بشدة  نقرر

 املسيحيني  املبشرين  قهرت   اليت  القوة   هو   فاإلسالم   ، بالد  عدة  يف  احملاوالت   هذه  رأيت
  لكل   تتسع  اليت  -"يوجا   جناان"  ابسم  ولو-  آبخر  أو  بطريق  عنه  الناس  صرفوا  فإذا  ،والبوذيني

 عن  املسلم  ي صرف  أن  وبعد  ،عظيم  هلم  كسب   هذا  فإن   ؛منها   أي  بقيود  تتقيد  وال  ،املعتقدات 
  املسلم   فليحذر  ،أخرى  دائرة  إىل  فجذبه  ،التشكيك   إىل  نقله  ميكن  البارعة  احليلة  هبذه  اإلسالم

 .(3) "ودعاهتا  ومداخلها اليوجا

 

(، والتطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء 132( انظر: الدعوات الباطنية إىل السالم العاملي )ص:  1)
 (. 318الشرقية )ص:  

املعاصرة لفلسفة االستشفاء تطبيقات  غطاس احلكيم، نقال من ال  -3( انظر: أعمدة اليوغا الثمانية:  2)
 (. 319الشرقية )ص:  

 (. 174( أداين اهلند الكربى )ص: 3)
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 اليوجا:  ممارسة طرق 
  سوراي  ساستاجنا)  :يدعى  مترين  وأشهرها  أمهها  ولكن  ،خمتلفة  اوطقوسً   نريمتا  اليوغا  حتتوي
  : السنسكريتية  ابللغة  يعين  وهو  (،انماسكار  سوراي )   ا:اختصارً   عليه   ويطلق  ،( انماسكار

  والركبتني   ابلقدمني  :األعضاء  هذه  دواحد    وقد  !اجلسم  من  "أعضاء  بثمانية   للشمس  السجود"
 . واجلبهة والصدر واليدين
 ! واألفخاذ  والظهر  الصدر  سيما  وال  ،اجلسم  عاري   يكون  أن  اليوغا  ميارس  ملن  لض  ويف

  وأن   ،وانفعة  صحيحة   اجيو   أراد  إذا  !غروهبا  وعند  شروقها  عند  جبسمه  الشمس  يستقبل  وأن
 يشمل  وهذا  ، بكلي ته  فيه  قيتعل    أن   وعليه  ،الشمس  قرص  على  انتباهه  ويرك ز  نظره   يثبت

ح  فقد  الشمس  رؤية  يستطيع  وال  العمران  يف  كان  إذا  أما  !هولب    وفكره  وجوارحه   جسمه  له  مس 
  دين   صاحب  املتمرن   كان  إذا  :أحدهم  يقول  !اجلدار  على  أمامه  الشمس  قرص  يرسم  أبن

 ! بكليته  إليها  ويتوجه أمامه صورة أية يرسم  أن مانع فال الكفر وخشي
 ، أعضائك   من  عضو  كل  يف  وتنظر  رتفك     وأن  ا،مليً   جسمك   تتأمل  أن  اجاليو   تضمن ه  ومما
  وقبل   النوم  من  االستيقاظ   عند  ،الرأس  إىل  اوصعودً   ،األقدام  أصابع  من  ا بدءً   ذلك   ويكون

  أن   يوز  وال  ،النوم  قبيل  األقدام  أصابع  حىت  ونزواًل   الرأس  من  وابلعكس  ،الفراش  مغادرتك 
 !اهلام العمل هذا عن تنشغل أو تنسى

  يف  معينة  كلمات   يردد  أن   وعليه  ا،نباتيً   يكون  نأ  له   ينبغي  اجاليو   من  االستفادة  أراد  ومن
  وأشهرها   ،(املانرتات )  :الكلمات   هذه  وتدعى  ،جهوري  وبصوت   ،ابلتمارين  قيامه  أثناء

  املقاطع   بعض  يردد  وكذلك   ،"هراة  ،هراوم  ،هرامي  ،هروم  ،هرمي  ،هرام"  وهي  "بيجا"  مانرتات 
 . (1)أوم :مثل ا اليوج يف األساسية

 

( ورد يف األساطري اهلندية أن سته من الرهبان جاؤوا كبريهم "ببالد" وسأل كل منهم ما بدا له، وكان 1)
أجابه: مصريه؟ فسؤال اخلامس: إن اإلنسان الذي يشتغل ابلعبودية طيلة حياته الدنيوية ماذا يكون  

العامل  أسرار  والثاين  النفس،  أسرار عامل  لك  األول يكشف  ثالثة حروف:  أوم مركبة من  إن كلمة 
األعلى، والثالث أسرار عامل برامها، فالذي وصل إىل هذه املنزلة العليا فقد انكشف له حقيقة "أوم" 

 (. 33ويصري هو سرمداًي برمهًيا. انظر: فصول من أداين اهلند )ص:  
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  رئيس  جزء  ذلك   ألن  ؛عشر  االثين  الشمس  أمساء  ديرد    أن  بد  ال  ذلك   إىل  وابإلضافة
 :الشمس أمساء منو  .اليوغا يف وهام

 . اجلميع حيمده  من اي رأسي لك  أحنيت :ويعين ...انماه رافا
 . اجلميع هادي  اي لك  رأسي أحنيت :ويعين ...انماه سوراي
 . اجلمال واهب اي لك  رأسي أحنيت :ويعين ...انماه هباانف 

 . إخل ...احلياة واهب اي  لك  رأسي أحنيت :ويعين ...ماهان سافيت 
 ! فائدة وأية فائدة  الرتداد هذا يف أن ويد عون

  يقوم   يزال  وال  ،اصباحً  والنصف  الثالثة  الساعة  يستيقظ  إنه  :اجاليو   مارس  من  بعض  يقول
 من  ذلك   يفعل  املساء  ويف  ،والربع  السادسة  الساعة  حىت  اخلاصة  وصلواهتا  اج اليو   بتمارين
 . والنصف السادسة وحىت السادسة الساعة

 يقضي  بعضهم  إن  :ويقول  ،اجاليو   يف   يوم  كل  الساعة  وربع  ساعات   ثالث   يقضي  وهكذا
 . (1) وأعظم أعم الفائدة كانت  أكرب اوقتً  قضيت كلما  أنه ويد عون ،ذلك  من أكثر

 اليوجا: ممارسة من العقدية األخطار
 العقدية   املخالفات   من  جمموعة  على  ت بىن  أهنا  دي  وفلسفتها  اليوجا  ممارسات   يف  الناظر

التوحيد   بصاحبها   خترج  قد  اليت  حترمي  يف  العلة  إرجاع   وميكن  وجل،  عز  ابلل   الشرك  إىل  من 
 خالل  من  يظهر  وهذا  ،احملرمة  واملشاهبة  الفاسد  االعتقاد  :مها  شرعيني   نيأصل   إىل  اليوجا
   التالية:  النقاط

  رايضة   جمرد  أهنا  مزاولوها  ادعى  وإن ،هندوسية  تعبدية  سو قط  عن  عبارة  كلها  اليوجا  :أوًل 
 السوترا  قراءة  على  وتعتمد   ،اهلندوس   عند  سة املقد    الفيدا  من  نصوصها  تستمد    فهي  ،ذهنية

  كتحية   ،هندوسية  معتقدات   إىل  تشري  ابليد  رمزية  إشارات   على  وتعتمد  ،عندهم  املقدسة
  ،بداخلك   الذي  لإلله   ينحين  بداخلي  ي الذ   اإلله  وتعين  ، حنناءةإ   شكل  على  " انماسايت"

 .الشمس تقديس عن املعربة  احلركات  وممارسة  ،"أوم" مانرتا وترديد
 

 (. 18-13:  ر: اليوغا يف ميزان النقد العلمي )ص( انظ1)
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  ، أمسائها  وترديد  للشمس  سجودٍ   من  فيه   ملا   ؛ وجل  عز  ابلل  صريح  شرك   أنه   شك   ال  وهذا
ر ك    و ال    اّلل     أ عأب د    أ نأ   أ م رأت    إ من  ا  ق لأ }  يقول:  وجل   عز  وهللا {  و إ ل يأه    أ دأع و   ل يأه  إ    ب ه    أ شأ   ]الرعد:   م آب 

ي    }و ل ق دأ   تعاىل:  وقال  ،[13 ر كأت    ل ئ نأ   قـ بأل ك    م نأ   ال ذ ين    و إ ىل    إ ل يأك    أ وح  ب ط ن    أ شأ   ع م ل ك    ل ي حأ
ر ين { م ن   و ل ت ك ون ن    . [65 ]الزمر:  اخلأ اس 
  تعبريات  وله  ،العميق  ابالستغراق   مدهعن  ىيسم    ما  وهو   ،واالحتاد  ابحللول  القول  :ااثنيً 

 وهي   ،"املطلق  االحتاد"  وهو  واحد  معىن  إىل  تؤدي  وكلها  ،والتحرر  كالـ)مسادهي(  عندهم  عده
  وتندمج   ،واملكان  الزمان  حدود  من  احملرر  االنعتاق  فيحدث   ،ابملطلق  ريدامل  فيها  يذوب   حالة

  ، اهلندوسي  املفهوم  ذاته  هو  اليوجي  دعن لهإلا  هوممفو   ، اإلله  أو   الكونية  ابلذات   الفردية  الذات 
 الدايانت   يف  التقليدي  املعىن   عن  امتامً   خيتلف  شخصي  ال  مطلق  كيان  عن  تعبري  فهو

 ا.جتوزً  يطلق إمنا  فهو هللا أو اإلله لفظ يطلق عندما ولذلك  السماوية،
  جواابً   تقدم  ولكنها   ، "؟أان  من"  :اهلوية  عن  السؤال  عن  اإلجابة  اليوجا  فلسفة  وحتاول

 واملعرفة   احلقيقة  هي  هذه  ،متمايزة  وال  منفصلة   غري  وحدة  يف  هللا  هي  األان  فتجعل  ،ايحً قب
 .(1) الباطلة  اإلحلادية الفلسفة هذه يف املرجوة
 أمجع   اليت  الباطلة  العقائد  كربأ  من   سدوالتج    واالحتاد  ابحللول  القول  نأ  شك   وال

 الصوفية   على  رده   معرض  يف  مية تي  بنا  اإلسالم   شيخ   قال   ، هبا  يعتقد  من  كفر  على  املسلمون
 عليها  احلالج  قتل  اليت  املقاالت   من  احلالج  يعتقده  ما  اعتقد  من"  :واالحتاد  ابحللول  القائلني

  من  ذلك   وحنو  واالحتاد  احللول  على  قتلوه  إمنا   املسلمني  فإن   املسلمني؛  ابتفاق   مرتد    كافر   فهو
 علم  وقد  .األرض  يف  وإله  السماء  يف  إله  :وقوله  ، هللا  أان   كقوله:  واإلحلاد  الزندقة  أهل  مقاالت 

 سواه  ما  وكل  ،شيء  كل  خالق  هللا  وأن  ،هللا  إال  إله  ال  أنه  اإلسالم  دين  من  ابالضطرار
 . (2)"خملوق

  أما  ،والعقاب   الثواب   قانون   هي  والبوذيني  اهلندوس   عند  كارمالوا  ، ابلكارما  القول  :ااثلثً 
  حتيط   كما   هبا  حييط   أو  بتالبيبها  ميسكها  كأنه  وحالر   خيالط   مادي  كائن  فهي   اجلينية   الداينة   يف

 

 (.323( التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية )ص:  1)
 (.3/480( جمموع الفتاوى ) 2)
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 .ابلفراشة الشرنقة
 من  واحلرمان  التقشف  ةبشد    إال  منها  الروح  لتحرر  سبيل  وال  ،الكارما  حتت  أسرية  فالروح

 . (1) احلياة مراحل من مرحلة كل  يف امللذات 
  خر،آ  جسد  يف  لتحل    الروح  منها   وتتخلص  الكارما  حترق  حىت  تاملي  جسد  حيرق  لذا

 من  والتخلص  السعادة  إىل  ويصل  ،الكارما  عقوبة  من  صيتخل    أن  اإلنسان  يستطيع  ابليوجاو 
 . " يوجا الكارما"بــ عندهم ويسمى ،القلق

 إىل   اليوجي  وصل  ما  مىت  أنه  اليوجية  املعتقدات   طوام  من  اإلنسان:  ف   العتقاد  رابًعا:
  هبطت،   عاملنا  إىل  ابهلبوط   حاألروا   مرأ  فإذا   ،الطبيعة  يف  شيء  كل  على  بتغل    الكمال  درجة
  يف   عجب  وال  ،له  مسخرات   الطبيعة  قوى  وكل  ، طواعية  ظهرت   ابلظهور   األموات   أمر  وإذا

  يصبح   إنه  بل  ، الفردية  ذاته  ميثل  ابشرً   يكون  ال  هذه  الكمال  درجة  إىل  يصل  الذي  فإن  ذلك 
 .(2) واملكان  الزمان حدود امتجاوزً  ابإلله امتحدً 

  األلوهية   عامل  يف  والدخول  التناسخ  من  التحرر  أو  ،األكرب  هلابإل  االحتاد  اليوجي  وغاية
 تتجسد  اآلهلة  أن   فكما   ، اآلهلة  حذو   حيذو   أن   اليوجي  فعلى  غايته   قحيق    وحىت  ،أدىن  كحد  

 . وهيئتها  صورهتا  وتقليد بتخيلها يتجسدها أن اليوجي فعلى ،املخلوقات  أبجساد
  ؛ هيئاهتا  د يتجس    أن  اليوجي  فعلى  ن،باوالثع  كالقمر  عندهم  آهلة  تعترب  الكائنات   بعض  بل
  كالثعبان   اآلهلة  بعض  هليئة   حماكاة   فيها   -اليوجا   وضعيات -  األساانت   من  الكثري   توجد  لذلك 

 .(3)وغريها والطاووس والكلب
 على   للحصول  اأيضً   إمنا  ، إهله  مع  حتاد لال  املرء   يتبعه  انظامً   فقط  ليست  اليوجا  :اخامسً 

  هبا   يستطيع   ،التنوير   ى تسم    حالة   إىل  الوصول  أو   ، يءش  أي    عمل  هبا   يستطيع  مطلقة  قوة
 . معرفتها يريد أخبار  أو  معلومات  أي  أو األسرار ومعرفة الغيب على االطالع
  شيء  أي  فعل  على  اقادرً   يصبح  اتلقائيً   وابلتايل  إهله  مع  حديت    أن  املرء  غاية  تكون  وقد

 

 (. 535/  1( انظر: املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة )1)
 (.323( التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية )ص:  2)
 (.23اليوجا والتأمل، رايضة أم عبادة، د: سامل محزة )ص:    (3)
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  إلله اب  احتاده  نتيجة   ا هل ً إ  يصبح   ه أن  :يأ  ،والغيب  الكون  سرارأ  على  لعيط    وأن  يريد،  ما  وفعل
 . (1) لبوذا حدث  كما

  بتحية  يسمى   ما  اليوجا  يف  اجلسدية  األوضاع  أهم  من  ،للشمس   السجود  :اسادسً 
  ابلسنسكريتية   امسها  يعين  ،متعددة  حركات   من  مركبة  وضعية  عن  عبارة  وهو  ،الشمس
  وي دعى  ، واجلبهة  ر صدوال  نواليدا  نوالركبتا  ناالقدم  وهي  أعضاء  بثمانية   للشمس  السجود

ارس   ألنه   ؛الشمس  حتية   : التمرين  هذا   تعترب  حيث   ، الشمس  ابجتاه   الباكر   الصباح  يف  مي 
  مع   القدمية  العصور  يف  ا يوميً   يطبق  التمرين  هذا  وكان  ،واحملبة  للصحة  امصدرً   عندهم  الشمس

 عشر   يناث  تالوة  مع  األقل  على  ايوميً   مرة  12  ممارسته  جتري  وكانت  ،الدينية  الطقوس  جممل
 .الشمس إلله اامسً 

  غروهبا  تقوو   الشمس   شروق  وقت  الصالة   عن  هناان  قد  وسلم  عليه   هللا   صلى  النيبو 
َا   ُغُروهَبَا؛  َوَل   الشَّْمسِ   طُُلوعَ   ِبَصََلِتُكمْ   ََتَرَّْوا   »َل   :فقال   ث   ، (2) الشَّْيطَاِن«  ِبَقْرنَْ   َتْطُلعُ   فَِإَّنَّ
 ََلَا   َيْسُجدُ   »َوِحيَنِئذ    :هبقول  األوقات   هذه  يف  الصالة  عن  النهي  علة  وسلم  عليه  هللا  صلى  بني

 . (3)«اْلُكفَّارُ 
 أوىل   ابب   فمن  ، الصور  من  صورة   أبي   للشمس  تعظيم  ي أ  فيه  ليس  مشروع  أمر  والصالة

  أهنم   فاعلوها  زعم  وإن  ،والفالسفة  املالحدة  طقوس  تشابه  اليت  الطقوس  هذه  مثل  عن  النهي
 .هايعبدو  وال الشمس يعظمون ال

 يف  آخر  جسد  إىل  عادت   اجلسد  من   خرجت  إذا  األرواح  وأن،  ابلتناسخ  االعتقاد  :اسابعً 
 متكررة. دوامة

  أحوال  وصف   من   النصوص  يف  ورد  وما،  والنشور  ابلبعث  املسلم  العتقاد   الفخم  وهذا
  ( 84)  تـ نأظ ر ون    ن ئ ذٍ يح    و أ نـأت مأ   ( 83)  احلأ لأق وم    بـ ل غ ت    إ ذ ا  }فـ ل وأال    تعاىل:  هللا  قالواآلخرة،    الربزخ
ر ون   ال   و ل ك نأ  م نأك مأ  إ ل يأه   أ قـأر ب   و حن أن   ت مأ   إ نأ  فـ ل وأال   (85) تـ بأص  ع وهن  ا ( 86) م د ين ني   غ ريأ   ك نـأ   إ نأ  تـ رأج 

 

 (. 193( اليوجا والتأمل، رايضة أم عبادة )ص:  1)
 (. 828(، ومسلم )583( رواه البخاري )2)
 (. 832( رواه مسلم )3)
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ت مأ  ن    و ر حيأ ان    فـ ر وأح    (88)  الأم ق ر ب ني    م ن    ك ان    إ نأ   ف أ م ا  (87)  ص اد ق ني    ك نـأ   و أ م ا   (89)  ن ع يمٍ   ت  و ج 
م    ( 90)  الأي م ني    أ صأح اب    م نأ   ك ان    إ نأ    م ن    ك ان    إ نأ   و أ م ا   (91)  الأي م ني    أ صأح اب    م نأ   ل ك    ف س ال 

ل ي ة   (93) مح  يمٍ  م نأ  فـ نـ ز ل   (92) الض ال  ني   الأم ك ذ  ب ني   يمٍ  و ت صأ ا إ ن   ( 94)  ج ح   ني  ق  الأي   ح ق   هل  و   ه ذ 
م   ف س ب  حأ  (95) سأ { ر ب  ك   اب   . (1)الأع ظ يم 

 من  هو  فيما  الكفار  مشباهة  ابلتشبه  واملقصوداليوجا:    طقوس  ف   احملرم  التشبه  :ااثمنً 
  أهنا ا  معتقدً   اليوجا  ميارس  فمن،  الظاهر  يف  أو   الباطن  يف  التشبه  كان  سواء  ، دينهم  خصائص

  من   وأما،  اإلسالم  عن  خارج  شك   بال  فهذا،  خاسالتن  من  التخلص  أو ،  ابإلله  لالحتاد   وسيلة
  -اليوجا  ميارس  الذي  ابملسلم  الظن  هو  وهذا-  االعتقاد  يف  املشاركة  دون  الظاهر  يف  يشاهبهم

 وسلم:  عليه  هللا   صلى  النيب  قول  يف  ودخل  عظيم  ثإ  يف  وقع  أنه  إالا  مشركً   يكن  مل  وإن  فهذا
ُهْم« فَ ُهوَ  ِبَقْوم   َتَشبَّهَ  »َمنْ   .(2) ِمن ْ

 مل ،  منحرفة  معتقدات   أهنا  اعتقد  بل،  هبا  يقر  ومل  ابليوجا  املتعلقة  ابملعتقدات   علم  فمن
  يف  مشاهبةً   دينهم   خصائص  من  هو  فيما   الكفار  مبشاهبة  الشرع  خمالفة  من  بذلك   يسلم

 . (3)حمرم ذاته يف التشبه وهذا، الظاهر
تتسل ل   قد   اليت  الباطنة   ة الاواملو   احملبة  من  انوعً   تورث   قد  الظاهر  يف  املشاهبة   أن  مع  هذا

قلب   إىل    نوع   تورث   الظاهر  يف   "املشاهبة   تيمية:  ابن   اإلسالم  شيخ  يقول،  املمارستدريًيا 
  أمر   وهذا  الظاهر،  يف   املشاهبة   تورث   الباطن  يف   احملبة   أن   كما   الباطن،  يف   ومواالة  وحمبة   مودة

  هلم؛   واملواالة  احملبة  تورث   دنيوية  أمور  يف  املشاهبة  كانت  فإذا  والتجربة...  احلس  به  يشهد
  واملواالة   واحملبة  وأشد،   أكثر  املواالة  من  نوع   إىل  إفضاءها  فإن  !دينية؟  أمور   يف  ابملشاهبة  فكيف

ذ وا  ال    آم ن وا  ال ذ ين    أ يـ ه ا  }اي    تعاىل:  هللا   قال  اإلميان،   تنايف  هلم ل ي اء    و الن ص ار ى  الأيـ ه ود    تـ ت خ    أ وأ
ل   بـ عأض ه مأ  نـأه مأ  ف إ ن ه   م نأك مأ  يـ تـ و هل  مأ  و م نأ  بـ عأضٍ  ي اء  أ وأ د ي ال   اّلل    إ ن   م   . (4)"الظ ال م ني { الأق وأم   يـ هأ

 

 (. 11هيفاء الرشيد )ص:   .( تقرير موجز حول ممارسة اليوغا من املنظور العقدي، د1)
 (. 1269(، وصححه األلباين يف اإلرواء )4031وأبو داود )  (، 5115) ( رواه أمحد 2)
 (. 17هيفاء الرشيد )ص:   .( تقرير موجز حول ممارسة اليوغا من املنظور العقدي، د3)
 (. 550 /1( اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ) 4)
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  فإن   ، املشاهبة  يف  القصد  يشرتط  ال  : قيل،  املشاهبة   أقصد  ال   أان  : لليوجا  املمارس   قال  فإن
 طلوع  وقت  الصالة   عن  وسلم  يهل ع  هللا  صلى  النيب  هنى  فقد،  ابلنية  ال  ابلفعل  متعلق  احلكم

 ؛ وذلك حىت ال يتشب ه املسلمهللا  لغري  الصالة  يقصد  ال  املسلم  أن  رغم   غروهبا  ووقت  الشمس
  ال   املؤمن  أن  "ومعلوم  اإلسالم:  شيخ   قال،  الوقتني  هذين  يف  للشمس  السجود  يف  لكفاراب

 قرين  بني  هباو وغر   طلوعها  أن  يعلمون  ال  قد  الناس  وأكثر  تعاىل،  لل  إال  السجود  يقصد
 هذا  يف  الصالة  عن  هنى  وسلم  عليه  هللا  صلى  إنه   ث  هلا،  يسجدون  الكفار  أن  وال،  شيطان
 . (1) طريق" بكل املشاهبة  ملادة ا حسمً  الوقت

 ،ابلعقيدة  َلا  ارتباط   ل  عادة  جمرد  للهندوسي  ابلنسبة  اليوجا  هل  هو:  املهم  والسؤال
  عن   اليوجا  عزل   ميكن  هل  :رىأخ  بصيغةو   ؟عقائدهم  صلب  ومن   طقوسهم  من  هي  أم

 الدينية؟ املعتقدات
  للصحة   رايضية  متارين  عن  عبارة   اليوجا  أن  واملسلمني  الغرب   أهل  من  كثري  عند  يشتهر

  الرايضية  والتمارين  اليوجا  وضعيات   بني  مقارنة  إبجراء  أنه  إال  ،النفسي  التوتر  وإزالة  والرشاقة
 يلي:  ما يتبني

  السنسكريتية  يف  أساان  فكلمة  ،اليوجي  عليها  يثبت  وضعيات   نع  عبارة  اليوجا  حركات   -
 تقوية  أجل  من  مرات   عدة  تتكرر  فهي  الرايضية   احلركات   أما  .الثبات   أو  الثابت  الوضع  :تعين

  ن و األصلي  ناليوجيو   وإمنا  ،ذلك   إىل  ييؤد    ال  احلركة  على  والثبات   ، واملرونة  واللياقة  العضالت 
  النباتية   األطعمة  على  فيقتصرون  ،الدسم  الو   اللحوم  أيكلون  ال   ألهنم  حنيلة  جسادهمأ

 . املتواصل الصيام مع ،قليلة وبكميات 
  أعضاء  روختد    ابألمل   الشعور  إماتة   هي   األساانت   الوضعيات   أداء  من  الرئيسية   الغاية   -
 وهذا  ،التأمل  أثناء  طويلة  ملدة  الوضعية  على  الثبات   بسبب  ابألمل  اجلسد  يشعر  لئال  ؛اجلسم

 . البتة الغاية لتلك  تسعى ال فإهنا رايضيةال مارينالت خبالف
 لعيط    ال  أسرار   فلها  التقليدية  اليوجا  أما  ،فةو ومعر   واضحة  الرايضية  احلركات   من  الغاية  -
  إىل   يوصله  حىت  الغورو  طريق  عن  اليوجا  تعلم  يشرتط  لذا  ه؛معلم  طريق   عن  إال  اليوجي  عليها

 

 (. 218 /1( اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ) 1)



13 
 

 . الصحيح الطريق
 يلب   ممعل    أو   روحي  مرشد  هو  فالغورو  ،والنور  مالظال  :ينتع  سنسكريتية  كلمة  والغورو

  ال   ما  ويدرك  ويفهم  ، للكون  اإلهلي  والنظام  اإلهلية  احلقيقة  استوعب  فقد  ، الظلمة  إىل  النور
 .ذلك  فيها  يشرتط فال  ايضيةالر  التمارين أما ،اإلله عن يتكلم فهو الناس، ويدركه يفهمه
  اهلادفة   املرهقة  البدنية  ابلتدريبات   تتعلق  ال  فهي  ،ةالطاق  ابقتصاد  تتعلق  اليوجا  ممارسة  -

 تشعر   أن  ينبغي  وال  ممارستها،  بعد  ابلتعب  رتشع  أن  ينبغي  فال  ،اجلسم  شكل  حتسن  إىل
  أن   يب  ولكن  ،ممارستها  من  ساعات   بضع  بعد  إبرهاق  متبوع  احلرارة  درجة  يف  ابرتفاع
 .آخر إىل يوم من احلياة يف لوالتحم   الطاقة يف بزايدة اليوجا تشعرك
  أو   الرايضة   أنواع  من  ا نوعً   هانعد    أن  ميكن  حىت   حمضة  رايضية   متارين  ليست  فاليوجا  ذاإ

 اجلانب   على  وتركز  هتتم  وإمنا  ،األساس  من  اجلانب  هبذا  هتتم    ال  وهي  ،التنافسية  األلعاب 
 لالتأم  ث  ومن  ،العقل  على  للسيطرة  امتهيدً   ،اجلسد  على  السيطرة  هبدف  ؛والروحي  العقلي
   . (1)لليوجا الروحاين اجلانب على فوالتعر 

 لتحقيق  اليوجي   طريق  يف  عظيمة  عقبة  يعترب  إذ  ؛اليوجا  يف  هامة  أصلية  قضية  فالعقل
  أن  يستطيع  ال   فاإلنسان  التنوير،  أو  التناسخ  من  التحرر  أو  -برامها  يف  احللول-  العليا  غايته
  التفكري   عن  اهنائيً   وامتنع  توقف  إذاف  ،وضالله   وحريته  عقله  لفساد  بتفكريه  احلقيقة  إىل  يصل
 الذات   ويدرك  ،املطلقة  احلقيقة  إىل  فيصل  ،بداخله  النور  عامل  مع  فيتحد  ،النور  عامل  إىل  دخل

 . (2)الكلية ابلروح  يتحد اوأخريً  ،اخلالدة
 يسمى  ما  وهو  ،األنبياء  معجزات   حتاكي  مبعجزات   أيتوا  أن  يستطيعون  أهنم  الزعم  -
  من   ملاأل  موضع  على  يده  املعاجل  اليوجي  يضع  أن  فيكفي  ،"بران" الــ  بطاقة  العالج  :عندهم
 يزعم  بل  ،التام  الشفاء  يتم  املوضع  ذلك   إىل  يديه   من  تفيض  الربان  أن  لويتخي    املريض  جسد
  من   وذلك   ،كبرية  مسافات   عنه  يبعد  الذي  املريض  شفاء  على  قدرته  اليوجا  حمرتيف  بعض
 .الريكي أتباع عيهيد كما  امتام ب عد  عن إليه الربان توجيه  خالل

 

 (.172-171اليوجا والتأمل رايضة أم عبادة )ص:  ( انظر:  1)
 ( 176( اليوجا والتأمل رايضة أم عبادة )ص:  2)
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 من  لألنبياء   وجل  عز  هللا   وهبه   عما  -هؤالء  عند-  ختتلف  ال  العالجية  الطاقة  هذه  إن
  ابلطاقة  االتصال  خالل  من  -ابعتقادهم-  حتصل  املعجزات   فهذه  ،الشفاء  يف  معجزة  قدرات 
 .(1) !األنبياء أتقنه ما  وهو الكونية
  ، اهلندوسية  ابلعقيدة  قةمتعل    عبادة  حقيقتها  يف  اليوجا  أن  نيي الغرب  من  الكثري  اعرتف  -
 لليوجا   الطيب  الوجه   يتجرد  أن   ينبغي"  :( ابليوجا   الشفاء)  كتابه   يف  جاكمار   ببري   الدكتور  يقول

 يصطدم  الغربية  غري  وحىت  الغربية  اجملتمعات   إىل  اليوجا  انتقال  نرى  لكننا  ،دينية  نزعة  أي  من
  تعترب اليوجا ألن  ؛االرتباك إىل يدعو الذي راألم  ،يقالعم الشرقي جبوهرها مرتبطة بعوائق ادائمً 
 . (2)" اإلهلية ابألمور  الروحية األمور فيه  ترتابط  احقيقيً  امً عال  

  إذا  هناإ  إذ  ؛ميكن  ال  الروحانية   فلسفتها  عن  بعيًدا  للرايضة  كتمارين اليوجا  فممارسة 
 من  أتيت  رآاث  هلا  يفه  هلا،  معىن  ال  وحركات   عبثًا  وتصبح  ،آاثرها  يتؤد    لن  عنها  فصلت
 العبث  بني  يدور   فلسفتها  بدون  اليوجا  فممارسة  ،"احللول"  هي  وفلسفتها  ،فلسفتها  اعتقاد

 .واإلحلاد
 والستشفاء: اليوجا

 على   إيايب  أتثري   هلا   فهل  ، للرايضة  املفهوم  ابملعىن  رايضة   ليست  اليوجا   كانت  فإذا
 ؟ليوجاا  ممارسة بسبب اجلسد على  السليب التأثري وما ؟اجلسد
  املمارسات   من  لشيء  الصحية  الفوائد  بعض  يوجد  قد  نقول:  اإلنصاف  ابب   نم

  ممارسة   خالل  من  حتقيقها  ميكن  اليت  اجلسدية  واألوضاع  التمارين  بعض  ختص    أهنا   إال  ،اليوجية
 خمالفات  من  فيها  وما  اليوجا  فلسفة  عن  ابعيدً   ،املشاهبة  الرايضية  التمارين   نواعأ  من  نوع  أي

 من  الرئتني  سعة  زايدة  ،الدماغ  عمل  حتفيز  ،الدموية   الدورة  تنشيط  :لفوائدا  هذه  منو   ،للعقيدة
 .الرتكيز  قوة ،الفقري والعمود املفاصل مرونة زايدة  ،النفس وحبس التنفس متارين خالل

 أنواع   ببعض  ذلك   حتصيل  ميكن  أنه  سبق  ما  على  التأكيد  مع  ،اليوجا  فوائد  أهم  هذه
 .بذلك  اخلاصة  الرايضية  التمارين

 

 (.332( التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء ابلطاقة )ص: 1)
 (. 7( الشفاء ابليوجا )ص: 2)
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  صفاء  أو  النفس  راحة  جتلب  أهنا  من  لليوجا  الناس  بعض  له  جيرو     ما  أن  وليعلم  لك كذ
  شركية   أو  مبتدعة  خمرتعة  كلمات   درد    من  كل  يف  عام  هو  وإمنا  ابليوجا،  اخاصً   اأمرً   ليس  الروح

  -العلم  أهل  ذكر   كما-  هؤالء  فإن  ،وحنوها  صورة  إىل  والنظر  الذهن  وتركيز  القلب  حضور  مع
  الصفاء  هبذا  فيشعرون  واألوهام،  ابخلياالت   وقلوهبم  عقوهلم  ومتأل  الشياطني،  عليهم  لتتنز 

 . البدعية واألوراد  ثةاحملد   لألذكار املالزمني الطرق أرابب  بعض عنه يتحدث  الذي املكذوب 
 ،وسلم  عليه   هللا  صلى  حملمد  واالتباع  السنة  لزوم  يف  هو  احلقيقي  وصفاؤها  النفس  وراحة

  }أ ال    تعاىل:  هللا  قال  كما   وسلم  عليه  هللا   صلى  رسوله   سنة   ويف  كتابه   يف  شرع   مبا   هللا  وذكر
ر   { ت طأم ئ ن   اّلل    ب ذ كأ  . [28 ]الرعد:  الأق ل وب 

:  عن  عبارة  متنوعة   عناصر   من  تتكون  متكاملة  كتلة  اليوجا   نقول:  املعىن  هذا  ولتأكيد
  جسدية   أوضاع،  مقدسة  انيموتر   لفاظأ،  وأتمل  اسرتخاء ،  واستطالة  متدد  متارين،  تنفس  متارين
 اعتقادية.  روحية معاين، رمزية

 مثل:  لليوجا مميز خاص هو ما العناصر هذه ومن
 الروحية.  واملبادئ  املعاين - 

 ومودرا(.  )أساان  الرمزية  اجلسدية األوضاع -
 التنفس.  نواعأ بعض -

 مثل: غريها ف  يوجد  بل ،ابليوجا خيتص ل عام هو ما ومنها
 واالسرتخاء.  لتمددا متارين بعض -
 التنفس.  متارين بعض -
 التأمل.  جلسات  يف حيصل قد الذي االسرتخاء -

 القسم   عن  خيرج  ال  منها  صح  ما  أن   ستجد  لليوجا  االستشفائية  الدعاوى  أتمل  وعند
 . (1) ابليوجاا  خاصً  ليس ما  :أي، الثاين

 

 (. 22( تقرير موجز حول ممارسة اليوغا من املنظور العقدي )ص: 1)
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 ومدى   وجا الي  وائدف  تثبت  العلمية  الدراسات  من  العديد  توجد  قائل:  يقول  قد  لكن
 منها. املرضى بعض استفادة

 حالتني: عن خترج ال الدراسات  تلك   نتائج فنقول:
  متارين  أثرت   :مثاًل   فيقال،  لليوجا  املكونة  العناصر  من  املؤثر  السبب  حيدد  أن  األوىل:

  املؤثر   ذلك   فيكون ،  الروماتيزم  مرضى  يف  الرقبة  آالم  من  التخفيف  على  اليوجا  يف  االستطالة
  على   حلصل  ابليوجا   هلا  عالقة   ال  استطالة  متارين   املريض   طبق  ولو،  اليوجا  ىعل ا  حصرً   ليس
 النتيجة.  نفس

  يف  20  بنسبة   القلق  أعراض  حتسنت:  مثاًل   فيقال،  بدقة  املؤثر  السبب  حيدد  أال  الثانية:
   اليوجا. مبمارسة  قاموا الذين املرضى  من املائة يف 60 عند  املائة

 بتلك   إال  عادة  يرتبط  ال  فالتأثري ا،  وحتريرً   دقة  أقل  ت الدراسا  من  النوع  هذا  أن  شك   وال
  ليس   مما ،  ذلك   وحنو  واالطمئنان   كالراحة  عليها   املرتتبة  اآلاثر   أو ،  اليوجا   يف  املشرتكة   العناصر
 حصرها. ميكن ال خرىأ  أبسباب  ختفيفه وميكن، اليوجا  ممارسة علىا مقصورً 
  اليوجا   ميارسون   الذين  املرضى   بني  قارنة امل  تعقد  ال  الدراسات   أغلب  أن :  مالحظة  مع

 "الالـ  والتطبيقات   الرايضات   من  فيها   املؤثر  العنصر  يضاهي  ما  ميارسون  الذين  املرضى   وبني
 الراحة   جلسات   أو ،  مثاًل   والتمدد  االستطالة  كتمارين،  ابعتقاد  ترتبط   ال  اليت  أو  دينية" 

،  اإلطالق  علىا  شيئً   رسميا  ال  نم  وبني  اليوجا  ميارس  من  بني  تقارن   إهنا  بل،  واالسرتخاء
 تفصيل. دون من كممارسة  إليها  التأثري وي نسب، اليوجا متارس اليت اجملموعة يف األثر فيظهر

  من   وغريها  اليوجا  يف  االستطالة  متارين  بني  األحكام  جيدة  مقارنة   دراسة  عقد  مت  ولو
 . (1)نفعةوامل  التأثري يف غريها نع اليوجا زمتي عدم التضح الرايضية األنظمة

 اليوجا: أضرار
  ، حرج  وال  ث حد   ف  -عقدية  خمالفات   من  فيها   عما   فضاًل -  بهتسب    وما  اليوجا   أضرار  أما
 فمنها: 

 

 (. 23اليوغا من املنظور العقدي )ص:   ل ممارسة ( تقرير موجز حو 1)
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 ،العري  تبين  :مثل  ،اإلنسانية  عن  وانتكاس   ابحليواانت   التشبه  إىل  فاضحة  دعوة  أهنا  -
  يف   اخلاصة   ةوالوقف  (، انماسكار  سوراي )   متارين  أغلب  يف  األربعة  األطراف  على  االعتماد
 .والثامن الثالث التمرينني

 وبعض  ،لديهم  صحية وخماطر عواقب إىل وتؤد  ي ،الناس أغلب تضر متارينها بعض أن -
  الناحية  من  يضر   اأيضً   وهذا  ،فقط  وذهول  ومخول  معيب  جلوس  عن  عبارة  األخرى  طرقها

 .والنفسية الصحية
 هو ة  يف  وا ترد    "السلوكي  لطبا"  أو  " ةالعلمي  اليوغا"  يسمى:  ما  ممارسة   حاولوا  ممن  اكثريً   -

 وعدم  العالجية   الطريقة  هذه  عقم  ثبت  وقد  ،اإلدمان  مستنقع  يف  وغطسوا  ،املخدرات 
 .جدواها
  أثناء  يف  احلقائق  وقلب  الغش  مرو  جوها  اعتمد  وقد  ،والتدجيل  الكذب   على  قائمة   أهنا  -
  من  كثري  جرفو   ،بسطاءوال  السذ ج  من  عدد  أكرب  أنظار  جلذب   وذلك   ، هلا  والدعاية  نشرها

 . اإلميان ضعاف
 : ومنها لإلنسان،  ومؤذية ضارة وصااي اليوغا  دعاة هبا  وصيي  اليت الوصااي  أكثر كون  -
 . وحضارية وجنسية  ونفسية بدنية أمراض من يسببه  وما :العري .أ

  ض التعر    يكون  عندما  سيما   وال  ،ذلك   مضار  رأينا  وقد  :للشمس  اجللد  تعريض  .ب 
 . طوياًل  للشمس
 . العني على الشديدة أخطاره مر ت  وقد ،الشمس قرص  إىل النظر زتركي .ــج
 . (1)تفنيدها مر   وقد ،سلطان من هبا  هللا أنزل ما اليت النباتية  احلمية على التشجيع .د

  جانبها  من   ،الغريب  مبفهومها  اليوجا  أخذوا  أهنم  لليوجا  املمارسني  بعض  على  يشكل  قد
  من   ممارستها  من  اإذً   حرج  فال  ،الديين  الفلسفي  التقليدي  جانبها  من   ال  ،والصحي  الرايضي

 . الوجه هذه
  رايضية   متارين   أهنا  على  الغرب   من  مأخوذة   اليوجا  بكون  عربة  ال   نقول:  ذلك على  وللرد
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  اهلندية   ابلدايانت   قةمتعل    اليوجا  بكون  يعرتفون   أنفسهم  فالغرب   ،النفسية  للراحة  أو  للصحة  أو
 . اهلندوسية  سيما ال

  عندهم   مانع  فال  ،احلياة  عن  الدين  فصل  ومبادئهم  تقاليدهم  من   صبحأ  الغرب   أن  كما
  أما  ، الديين  جانبها  ويرتك  ، يناسبهم  ما  اليوجا  من  فيؤخذ  !الدين  عن  اليوجا  فصل  من  مينعهم

 فصل   يوز   فال  ،احلياة   أوجه  من  وجه   أي  عن  الدين  بفصل  نقر    وال  نعرتف  فال  املسلمون  حنن
  ا كليً   مرتبطون  والتأمل  اليوجا  وضعيات   مجيع  أن  إىل  ضافةابإل  ،جااليو   عن  الديين  اجلانب
 .(1) اهلندية  واألساطري والفلسفات  ابلعقائد

 أعطي   مهما   حرام  فهو  احرامً   كان  فما  ،حقيقتها   من  يغري  ال  األشياء   مساءأ  تغيري  أن   كما
  ئها مساأ  يريوتغ  معانيها  بتحريف  أهلها  قام  فقد  اليوجا   يف  احلال  هو  وهذا  ،مباحة  مساءأ  من

  بني  والتناسق  التناغم  مبعىن  ابلرب   االحتاد  هو  الذي  االحتاد  فجعلوا  ،غريهم  عند  مقبولة  لتصبح
 وجعلوا   ،الطاقة  مركز  لتعين  لآلهلة   ترمز  اليت  الشاكرات   وجعلوا  ،والروح  والعقل  اجلسد

  هو   ذي ال  اليوجي  التأمل  وجعلوا  ، الرايضة  مبعىن  لآلهلة   تقرب   هي  اليت   األساانت   الوضعيات 
  أو   احلكماء  لقب   اآلهلة  على  وأطلقوا  ،النفسي  اهلدوء  مبعىن  اآلهلة  من  ابلنور  ليمأل  ذهين  اغفر 

  سبق   ما  فجميع  ،عندهم  األكرب  اإلله  أو  برامها  على  الكونية  الروح  اسم  طلقواوأ  ،الطاقة  مركز
 . مباحة مساءأ من أعطي ومهما  ،بدل  أو حرف  مهما تعاىل ابلل شرك هو

 من  اصليبً   تضع  مسلمة  فتاة  كمثل  صحية   أو  رايضية   كتمارين  االيوج  رسميا  من  مثل  إن
 يضع  مسلم  كشاب    أو   ! والزينة  احللية  ابب   من  إمناو   -به  اعتقاد  بدون-  عنقها  على  ذهب
 مسلم   أو  !الراب  وراقصي  مغين  لبعض  تقليد  جمرد  إمنا  -به  اعتقاد  بدون -  اصليبً   عنقه  على
 من  أحد  يقول  فال  ا ديكورً   أو   زينةلل   إمنا  -به  تقاداع  بدون-  لبوذا  اصنمً   مكتبه  على  يضع

 . (2)ذلك  جبواز -وعامتهم همعلماو - املسلمني
 حممَّد   نبيِ نا   على وسلَّم هللا وصلى العاملني،  رب ِ  هلل واحلمد

 أمجعني وأصحابه آله وعلى
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