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 مقدمة 

 

، الكافرونالحمد هلل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره       

والصالة والسالم على إمام األولين واآلخرين محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

   بإحسان إلى يوم الدين. 

 أما بعد ... 

فمن املعلوم أن هللا سبحانه قد اصطفى نبيه واجتباه خاتما للنبيين، وأرسله برسالة اإلسالم        

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}ناسخة للرساالت، وقال: 

 .[85]سورة آل عمران: {مب زب

]سورة  {مك يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب}وقال: 

 .[3املائدة:

على عباده بإكمال الدين وإتمام النعمة بدين شامل كامل صالح لكل زمان ومكان، مرض ي  فامتن  

عنده للبشرية منهًجا إلى يوم الدين. فيه دليل سعادتهم في الدنيا وفالحهم في اآلخرة، 

: )تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن  عاصم لهم من الفتن والضالالت قال  بعراهفاستمساكهم 

 .(1) دا: كتاب هللا وسنتي(تضلوا بعدي أب

أن  وراء عالم يعرف  ومرتكز هذا الدين عقيدته القائمة على اإليمان بالغيب الحق فاملسلم     

ي عن العليم ، الشهادة عالم غيـب ِّ
 بالتلق 

 
ل إليها إال وإذا طمع أن  ،وحقائق غيبية ال ُيتوص 

طواغيت شتى وراء  عبوديةتدفعه إلى قد تصورات باطلة تاه  في  يتوصل إليها من غير هذا الطريق 

ه  ِّ
نها الشياطين؛ لذا يوج  لها العقول وتزي  ملصدر الصحيح لتلقي تحري الاملؤمن اإلسالم املادة تخي 

ل  االعتصام بالكتاب والسنةوهو  ،خبر الغيب ومعرفة حقائقه إلى املعرفة الصحيحة فبهما يتوص 

 .(2) : )لقد أتيتكم بها بيضاء نقية(  ، قال  املنهج املرض ي عند هللا وبهما ُيعرفالصافية 

 حك جك مق حق مف خف}والعقيدة الصحيحة في قلب املؤمن كشجرة، قال تعالى: 

 يل ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
                                                           

وصححه األلباني في السلسة الصحيحة  ،(2618ورقم الحديث ) (2/480أخرجه اإلمام مالك في املوطأ )( 1)

  (.176( برقم )4/361)
 (، وله شواهد.1/182أخرجه أبو يعلى في مسنده وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ) (2)
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 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم

 قال .[26-24{ ]سورة إبراهيم:ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 .املؤمن الطيبة والشجرة هللا، إال إله ال الطيبة الكلمة: ¢ عباس ابن

 بإذن ربها.حين  كلتؤتي أكلها وتطرح ثمرها ؛ الفروع وارفة ،األصول راسخة الشجرة الطيبة ف

واآلفات، وعقيدة التوحيد في قلب املؤمن الشجرة الطيبة ثابتة الجذور قوية في مواجهة األعاصير 

 ثباتً كهذه الشجرة 
ً
 ا تمد جذورها في أعماق القلب حبً  اا ورسوخ

ً
على اء، وتؤتي أكلها ا ورًج وخوف

د أصولها والتأكد من من صيانة هذه الشجرة وتفق   للمؤمن. فالبد اوانقيادً ا طاعة وخلًق الجوارح 

 هذه الشجرة في ربوبيته وألوهيته، وسقيالتوحيد له وتحقيق ،  بمعرفة هللا  ؛ثبات جذورها

 بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة.

 قال رسولنا علينا،  ربنا حق  ؤديفبها ن ،عقيدة التوحيد في قلوبنا هي أغلى ما نملك إن         

 . (1)( أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا؟ ادمعاذ أتدري ما حق هللا على العب يا): ¢ملعاذ 

فيما يرويه عن ربه تبارك  قال  ،ه إليهوبها نتوافق مع فطرنا املجبولة على معرفة هللا والتوج  

 خم}طمئن وتسكن نفوسنا: توبهذه العقيدة  ،(2)( ني خلقت عبادي حنفاءإو )وتعالى: 
 .[81]سورة األنعام: {مه جه هن من حنخن جن مم

تعطي صاحبها  ، فهيومن عظيم أثر هذه العقيدة علينا حمايتنا من الباطل والكفر والشرك

 والهدى من الضالل. ،ز به الحق من الباطل ا يمي  ا ونورً فرقانً 

 ست  ُم وملا كان 
 
، خافية في صدورنا؛ كانت شجرتها بعيدة عن أعيننا، هذه العقيدة قلوبنا رق

، صحتها وسالمتها من اآلفاتا من يغفل عن تعاهدها، وصيانة جذورها، والتأكد من من   لذا كان

ـاوقد يظن أنه ل شجرة  فإن  ،ا رسول هللا محمًد ا يشهد أن ال إله إال هللا وأن كان مؤمنا موحًد  ــم 

من مكر هللا  ن  جب أو أم  ومن هنا يأتيه الشيطان، فربما أصابه ُع  ! بال شك ثابتة راسخةإيمانه 

     .-باهلل عياذا-فما يلبث أن ينتكس 

                                                           
 ( ،7373.)/ كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي 97(، 114/9صحيح البخاري ) ( 1)
/ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 51(، 2197/4صحيح مسلم ) (2)

 (.2865جنة وأهل النار، )ال
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فقدانه، يخش ى أن يغفل نقصانه أو خائف من ،املؤمن الفطن دائم التفقد إليمانه فلذا 

إلى تتسرب  أوا من ثمارها وأوراقها فتضعف، فتتسلل اآلفات إلى شجرة عقيدته فتنال شيئً  ‘وينس ى

 !في حين غفلة منهوتقتلعها وتجتثها ، أجذورها فتتلف

 و  
 
يخاف على كر لنا القرآن كيف كان إمام الحنفاء وقدوة األولياء إبراهيم قد ذ

ابن الشيخ املجدد  ماموترجم اإل ة ألهل الباطل، كان منه من قوة وثبات ومحاج   إيمانه، مع ما

منبها ألهميته قال: )باب الخوف من الشرك( عبدالوهاب في كتابه التوحيد لقول إبراهيم 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}: ه وذكر دعاء

]سورة  {مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ

م األصنام وعلق الفأس .[36 - 35إبراهيم:
 
في رأس كبيرها يخش ى على نفسه وبنيه  فإذا كان من حط

 فكيف بعامة املسلمين؟   ،من الشرك

عون وتوفيق  منه إذا لم يكن من هللا هداية، وإذا لم يكن إن الهدى هدى هللا ، ف

فكانوا  هذا؛ وقد وعى صحابة رسولنا  .وحفظ؛ فكل أحد عرضة للزيغ والفتنة والضالل

ا كما علمهم املصطفى ومن أن يشركوا باهلل شيئً ، يكثرون االستعاذة باهلل من الفتن ومن الكفر 

 الذي قال عنه الرسول - ¢، وهذا الفاروق عمر :( ا قط، ما لقيك الشيطان سالكا فًج 
 
إال

كسلك فًج  ويسأله في املنافقين  صاحب سر النبي  ¢اليمان بن مسك بحذيفة ي -(1) (ا غير فج 

 
ً
  (.2)؟" أنا منهمنشدتك هللا : "بعد وفاة النبي  وجال

حتى توقعه في بصاحبها التي قد تتدرج ؛ تلك من أخطر ما يصيب العقيدة تلك اآلفات  وإن         

لعنه -إبليس فوعظم خطرها على اإليمان ، الكفر والشرك، وقد انتشرت هذه اآلفات في زماننا 

، [82]سورة ص: {هس مس هث}ة هللا قصته قد حلف بعز   كما أخبرنا هللا من -هللا

 رت}، [17]سورة األعراف: {مل يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث}
جتالهم عن فئام ا وقع في شركه منهمقد و ، [16]سورة األعراف: {ىت نت مت زت

 بعيًدا، فأغرى طوائف أعن الهدى و غواهم أالحنيفية، و 
ً
هم ضالال

 
ات،  من الناسضل باملادي 

، وضلل اإللحاد املادي اإلنكاري فجحدوا ما وراءها وأنكروا وجود هللا وصفاته وهؤالء أهل 

                                                           
 (.3683، )¢، باب مناقب عمر بن الخطاب / كتاب أصحاب النبي 62(، 11/5صحيح البخاري ) (1)
ار ) ( 2) ، قال ابن حجر في مختصر الزوائد: إسناده (2885، برقم )¢ (، مسند حذيفة بن اليمان292/7مسند البز 

 (.301/1صحيح )
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ن لهم طقوس ووثنيات وضالالت بزعم أنها روحانيات  طوائف أخرى بفلسفات وخياالت، وزي 

ا وكثر ا في زمانن، الذي تغلغل كثيرً اإللحاد الروحانيهم إلى كشف وإشراقات ومن هؤالء أهل دتقو 

التي ال تواجه الحق بل ، الباطنية  نشره دعاته وأتباعه في حين غفلة من دعاة الحق عن أساليب

وال تدعو إلى ترك الكتاب والسنة وإنما تعمل على تفريغ نصوصهما الشريفة من معانيها  !تزاحمه

ح مجرد ومن ثم ينصرف املسلمون عنها وهي بين أيديهم! فتصب ،العظيمة وتوجيهاتها القويمة

 ة أو تراتيل مقد  كلمات أدبي  
ُ
أعناق تلك النصوص لتخدم معاني باطلة، فيفقد املسلم  ى لو سة! أو ت

ط في مسالك الثقافات بذلك دليل معرفة الحق، وأساس تمييز الحق من الباطل ويتخب  

 ظًنا منه أنها توافق دينه وتنصره، أو والفلسفات 
ً
وعقيدة يطمئن ، أا عن منهج يسير عليهبحث

 
 
 ى له!إليها، وأن

إذ هو حالة فكرية يدخل فيها اإلنسان عندما يدرك ؛ مذهب بالغ الخطر فاإللحاد الروحاني      

 العالقة بينه وبين ما ات، وأن  أن حقيقة الحياة يكتنفها غيب يتجاوز ما يراه ويعايشه من املادي  

يحاول كشف و ه، وحواس  حوله من مخلوقات، بل وبين من فارقهم باملوت تتخطى محدودية عقله 

ة، أو بالنظر في نتاج شخصي   باطنية ةتلك الحقيقة وإدراك تلك العالقات بتجارب عرفاني  

 . ها فلسفات العقول وخياالت

ن حقيقته، وجذوره ي  وهذه األوراق تلقي الضوء على تيار اإللحاد الروحاني املعاصر فتب      

في الختام بطرق مواجهته وتحصين املسلمين من وأسباب انتشاره وتأثيره في املسلمين، وتوص ي 

 مباحث:  أربعةمة على االنجراف في ضالالته ذات الظاهر الحسن، مقس  

 حقيقة التيار الروحاني املعاصراألول: 

 في العصر الحديثالروحانية  املمارساتأبرز  الثاني:

 رموز التيار الروحاني املعاصر : أبرز الثالث

 املروجة مع تيار اإللحاد الروحانيابع: العقائد ر ال
            

جين له في العصر وقد تم جمع شتات صورة هذا التيار بتتبع التطبيقات والصور وأبرز املرو         

 ع جذور األفكار واملعتقدات التي ينادى بها واملمارسات والطقوس التي ُيدعى إليها.الحديث، وتتب  

ببا لتحذير الناس من خطر هذا التيار وتبصيرهم بطرق الوقاية منه وهللا أسأل أن يجعلها س        

 أو التعافي من آثاره.
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 األول:املبحث 

 املعاصر  اإللحاد الروحانيتيار حقيقة 

 

 لينكر أصحابه ك  ؛يإنكاري ماد  اإللحاد انحراف فكري خطير، تتنوع صوره بين إلحاد 

 عند من يؤمنون باهلل  إلحاد جزئي و أهم فقط، ويحصرون الوجود فيما تدركه حواس   ،غيب

 وإلحاد روحاني لتحريف أو تعطيل أو تشبيه. أسمائه وصفاتهب ويضلون عن معرفته

(Spirituality ) خبرها  يتوجه أهله ملعرفةال ما ورائيات(  -)ميافيزيقيابغيوب على االعتقاد يرتكز

 وإنما يعتمدون على نتاج الفلسفات اإلشراقية والديانات الشرقية. ،عليهم السالم من األنبياء

فكل إنكار لوجود هللا كما أخبرت به الرسل، وكل نفى لصفاته أو أسمائه تعالى التي سمى بها نفسه 

د اإليمان بقوة ، وال يخرج عن حقيقة اإللحاد مجر  فهو إلحاد على الحقيقة فه بها نبيه وعر  

، وقد شاع في كتابات فالسفة من دون هللا  عبد، وال عبادة طاغوت يغيبية يعتقد سطوتها

مؤمنا باعتبار  -وإن كان باطال-الروحانية املعاصرة وترجماتها املنتشرة تسمية من يعتقد بغيب 

يقوم الذي  اإللحاد الروحاني! لذا كان من املهم بيان حقيقة مقابلته للماديين املنكرين لكل غيب

هو تصورات شتى وإنما يمان بغيب باطل لم يثبت بالويي املعصوم، الحق، واإل  على إنكار الغيب

بهذه  سيتصلبتدريبات وممارسات متنوعة؛ كل إنسان يكتشف ذاته الروحانية أن مبناها 

  !مباشرة ويعيش ويتفاعل معها ويتأثر ويؤثر فيها الغيوب

لكنها  ،مطلقة أزليةغيبية قوة أساسه  تيارالالذي يثبته أهل هذا الغيب أو "املاورائيات" و 

ومن هذه القوة أو الروح و . كما عرفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وعرفنا به رسوله   ليست هللا

 إيجابية وسلبية" نورانية وظالمية، أو يعبرون عنها بـ"طاقات: أو قوى روحانية، كائنات ثنبثق

وإن أسماها  -وجاء ذكرها في الكتب،الرسلولكنها ليست املالئكة وال الشياطين التي أخبرت عنها 

 بعضهم تدليًسا "مالئكة"_ . 

يعتقدون وجوده بعقولهم وخياالتهم ، جزاء في عالم آخرأيضا ال وأهل هذا التيار يثبتون 

بعذاب القبر ونعيمه والجنة والنار م الغيوب؛ فال يؤمن الروحانيون وال يتلقون خبره من عال 

 ،واآلخرة ،والنار ،وإن استخدموا ألفاظ: الجنة .نصوص الويي الصحيحنتها والدار اآلخرة كما بي  

 ة يريدونها.فعلى معاني باطني  
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 ،نه الكفر باإلله الحق جل جاللهلتضم   باإللحاد:ار ومن هنا كان وصف هذا التي  

 .خبر األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهمتكذيب و 

قوة  اعتقادإثبات وجود غيب و قائم على  فهو اإلنكاري، له عن اإللحاد اتمييزً بالروحاني ووصفه 

، وقد يسمونها روحا كلية، أو طاقة تأثيرهاولها  ،تسري في الكون خارج إطار املادةوروًحا أزلية 

 ت، و تعود اوإليه تفيض األشياء امنه ،ايً كونية، أو وعيا عال
 
، مع رفض ى في صور املوجودات كلهاتجل

، أو التلفيق بينه وبين هذه العقائد، ة من حقائق غيبيةالسماوي  جاءت به األديان  كل ما

واستخدام النصوص الشرعية واملصطلحات الدينية مما يخفي حقيقته اإللحادية فينجرف في 

 ضالالته فئام من املسلمين .

 ما-تتعلق بمخاطبة ، روحانيةيسمونها متنوعة كثيرة، ا طقوًس ار اد هذا التي  وينشر رو  

التأثيرات  أو استخراجواستمداد طاقة أرواح الكواكب واألفالك، ! أرواح األسالفمن  -يعتقدونه

فنون تبدو مجرد ومنها ما ظاهره مجرد رياضات بدنية أو جلسات تأملية، وربما ة للتماثيل، الروحي  

يتبع ذلك مزاعم و  يستجلبون بها طاقة وسالًما وطاقات إيجابية! شكال هندسيةوأ ورسوم

األرواح، والقدرة على مخاطبتها والوصول إلى خصائصها أو االتحاد بها أو امتالك قدرة استحضار 

ذات  طقوس سحرية، ورقصات، ومنها ماهو أرواح الشر  طردو ، أرواح الخير، واستجالب تسخيرها

  ة كثيرة.، وترانيم وثني  "دينية" صبغة

من  (Animism)  "ةاألرواحي  الحركة "ما كانت تنشره  يفالتيار الروحاني املعاصر يحي

جته من وما رو  ، حتى الجمادات والرياح والبرق  ءسارية في كل ش يأزلية خالدة ،اعتقاد أن الروح 

، من شعوذات مخاطبة أرواح املوتى والوسطاء الروحانيينة الحديثة" "الروحي  مذاهب بعدها 

وتكفر  ت متخيلة وأساطيربغيبياويضم لذلك معتقدات شتى من األديان والفلسفات التي تعتقد 

أمر  املعرفة الدينية، ممن يعتقدون اوغيرهاوالشنتوية طاوية البوذية و الهندوسية و كالنبياء األ ب

، والويي مكتسب شخص ي يصل إليه اإلنسان بممارساته الروحانية وبه يستكشف عرفاني داخلي

 . عالم الغيب وما وراء املادة

للتيار الروحاني في العصر واضح  تحديد تعريفنه يصعب إومن هنا يمكننا القول  

ة غالبها ة وشركي  ا وثني  ويشمل طقوًس ، اضة أحيانً قيشمل عقائد غامضة ومتنا فهو اسم ،الحديث

ا املتأثرين به أن يجعلو من يحاول واإلشكال الكبير فيمن ، هوفلسفاتالشرق األقص ى من ديانات 

نسب إلى املالئكة  على ماالعرب تطلق عند  الروحانيأن لفظة باعتبار ، ا أصال إسالمي   له
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 والصحيح أن الجن واملالئكة ليست أرواح ،(1)والجن
ً
الشريفة وإنما كما ذكرت النصوص  ،فقط ا

 . أجسام لها صفات خاصةأنهم 
 
ة أو بزعم أنه يدل على ما يعرفه املسلم من معاني اإليمان ولذ

 .ونحو ذلكجاة، والفرح باهلل واألنس بالطاعة ااملن

 بأنه ما يعتمد القول بـ"أن الروح جوهر الوجود،  تعريف ولعل  
ً
املذهب الروحاني فلسفيا

في بيانه وهو االعتقاد بوحدة ا ا مهًم يعرض جانبً  ،(2) وإن حقيقة كل ش يء ترجع إلى الروح السارية"

 .الوجود على اختالف تسميات املوجود األول في الفلسفات املختلفة

ا من أهل الطلسمات والعزائم والسحر وأنواع الكهانة يسمون كثيرً  أن  ومن املالحظ 

ووسائل التواصل االجتماعي املعاصرة  ،صفحات شبكة االنترنت أنفسهم "روحانيون"وتعج

جزء من الحقيقة في هؤالء ، و وتمائمهموأسرار تعاويذهم وأحجارهم  الخارقة، بدعاياتهم لقدراتهم

يعتمد الذي جمع وأبرز ماتناثر من قديم الفلسفات والوثنيات مما  الحديثالروحاني ار التي   هذا

 .االعتقاد بروح أزلية لها أسرار تستقطب بها 

مسلم منهم ف ؛متفاوتون في أحكامهمالحديث هذا التيار اإللحادي الروحاني إلى ون املنتمو 

نشر ممارسات هذا إثم يشتركون في  وإن كانواومنهم الباطني الخبيث، ل، تأو  أو مفتون مجاهل 

 . ار بين الناس وترسيخ جذوره ومفاهيمه الباطلةالتي  

الذي  ،منهجه الباطني املضلل ؛وقد ساهم في انجراف فئام من املسلمين في هذا التيار

س الحق بالباطل كتابات فالسفة الباطنية وروادها املترجمة األدبيات املروجة من في ف ،لب 

؛ ة وراء املادة، أو القوة الغيبي  االذي يعتقدونه "الروح"الحديث عن  دعن اسم "هللا" يستعمل 

عجب بأفكارهم فيما ، وقد يتلقى عنهم، ويُ من عامة املسلمين أنه يقرأ ملؤمنينفيظن من يقرأ هذا 

 ، وهللا املستعان.هو يتبنى ضالالتهم دون أن يتنبه

  

                                                           
 (. 2/463انظر: لسان العرب، البن منظور )( 1)
 (.1/626صليبا )، املعجم الفلسفي (2)
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 الثاني: بحثامل

 في العصر الحديث الروحانية  املمارساتأبرز 

 

ـ ج ممارســات متنوعــة باعتبــار ا مــن الطقــوس ويـرو  ا كبيــرً ى التيــار الروحــاني املعاصــر عـددً يتبن 

ليتصــل بعــالم الــروح فيحصــل علــى ؛ ترتقــي بممارســيها عــن املــادة وكثافتهــا  ،أنهــا وســائل روحانيــة

 مراده وأمنياته.سعادته ويحقق 

يكــــون ، فالتســــامح نشــــر الســــالم و أتبــــاعهم : الحصــــول علــــى وممــــا يعــــد بــــه رواد هــــذا التيــــار 

 !ويفيض منهم على املجتمع واألرض كلها لممارسينلا ا داخليً مكتسبً السالم 

للمتـدربين علـى أيـديهم، أو علـى يؤكـدون  -ممـن انجرفـوا فـي هـذا التيـار-املـدربون املسـلمون و 

 الــــذين يستضــــيف–أيــــدي أســــاتذتهم ومــــدربيهم الغــــربيين والشــــرقيين 
ً
أن  –ونهم للتــــدريب أحيانــــا

ــــعــــن أي فكــــرة فلســــفي   :البعــــد هيقدمونــــ ميــــزة مــــا رياضــــات فقــــط وأنهــــم يقــــدمون  ،ةة أو عقائدي 

تمـــــد اإلنســـــان ل وحـــــدة العقـــــل والـــــذهن الـــــنفس والـــــروح!إلـــــى تهـــــدف ، وتـــــأمالت وبـــــرام  تكامليـــــة 

 . يمنحه الشفاء والسالم الداخلي ، سريع ال تطويري فع  وأثر ، بسعادة غامرة 

 "معلـــم"مرتبـــة إلـــى للممارســـين ا ا نافًعـــا اجتماعًيـــترقًيـــحقـــق هـــا تأن  يروجـــون ملمارســـاتهم بكمـــا 

" مرشـــــد روحـــــانيأو "  (Life Coach) أو "اليـــــف كـــــوتش" (Master)واســـــتحقاق لقـــــب

(Guru )وطريقة حياتهم  ومن ثم يكون له تالميذ وأتباع يتلقون منه مناهج روحانياتهم. 

 

م بصــــــورته الشــــــرقية قــــــد  التيــــــار الروحــــــاني املعاصــــــر فــــــي بــــــالد املســــــلمين يُ  ومــــــن املالحــــــظ أن   

م بطريقـــــــة باطنيـــــــة ظاهرهـــــــا ومصـــــــطلحاته الدينيـــــــة فـــــــي بعـــــــض البيئـــــــات واألوســـــــا ، كمـــــــا يقـــــــد  

املصـــــــــطلحات واألســـــــــماء املعروفـــــــــة فـــــــــي الثقافـــــــــة اإلســـــــــالمية، وباالســـــــــتدالل باآليـــــــــات الكريمـــــــــة 

عون توافًقــــــفيــــــ، والنصــــــوص الشــــــريفة علــــــى غيــــــر معانيهــــــا الصــــــحيحة فلســــــفة "الطاقــــــة  ا بــــــيند 

، و"الطاقة النورانيـة" التـي يعتقـدونها"الروح الكلية" فسرونيو العقيدة اإلسالمية، الكونية" مع 

ر األمـــــور بسالســـــة، وتضـــــاعف القـــــوة واإلنتـــــاج! بـــــزعم أنهـــــا "البركة"! ـبـــــ وقـــــد يشـــــطح طاقـــــة تســـــي 

 بقوله تعالى:  "هللا"بعضهم فيقول هي 
ً
 ،[35]سورة النور: {خم جبحب هئ مئ خئ}استدالال

قوتــــــه التـــــي تعطـــــيهم املنبثقـــــة عنــــــه النورانيــــــة والـــــروح اإلنســـــان بحاجـــــة دائمــــــة إلـــــى الطاقـــــة  وأن  

 .سبحانه ما قدروه حق قدره !وقدرته

ينخــر  فئــام مــن املســلمين فــي هــذه املمارســات وينتمــون إلــى مراكزهــا املنتشــرة فعليــا وهكــذا 

يصـــلوا إلـــى الســـالم الـــداخلي واالطمئنـــان والخشـــوع والرضـــا أو فـــي الواقـــع االفتراضـــ ي راغبـــين أن 

  .والنفسيةالصحية الفوائد  وما يوعدون به من والسكينة
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 الشـرق عبـر الغـرباليوم وفـدت إلينـا مـن  التي ينشرها هذا التيار مارساتوأكثر الصور وامل 

بعــد انغماســهم فــي  إليهــاوجــدوا فيهــا روحانيــات هــم متعطشــون ،فقــد اعتنقهــا كثيــر مــن الغربيين

ويشـــــبع جوعـــــة ، فـــــة مـــــا يـــــروي غلـــــتهم ، ولـــــم يكـــــن فـــــي أديـــــانهم املحر  قرونـــــا طويلـــــةالفكـــــر املـــــادي 

  املمارسـاتوفيما يأتي بيان مـوجز لـبعض هـذه ، أرواحهم
ُ
عـرض فـي بـالد اإلسـالم مـن خـالل كمـا ت

 : جة لهاالبرام  واملراكز املرو  واقع 

       :
ً
 في العصر الحديث، فقد ( من أكثر املYoga)اليوغا أوال

ً
مارسات الروحانية انتشارا

 في أنحاء العالم الغربي، والعربي، واإلسالمي، وتم انتزاع االعتراف بها في عدد من 
ً
 كبيرا

ً
القت رواجا

 جوها أنها تساعد عي مرو  ، يد  ةالدول كرياضة روحية وبدني  
ً
 ونفسًيا وروحيا

ً
كل من يمارسها صحيا

 . (1) ن أو طائفةدي دون اعتبار لعنصر أو

وسيلة مركزية لتحقيق السمو الرويي، وتستمد  -الشرقيينأهلها عند -وتعتبر اليوجا              

التي تؤكد على إمكانية اتصال اإلنسان املباشر ، عندهم سةاملقد   تعاليمها من الكتب الهندوسية

اليوغا هو تحرر النفس من من : فالهدف األساس ي -بحسب معتقدهم-)براهمان(  بالنفس الكلية

 واتحادها بالروح اإللهية. املادة

، أو تصل أو املتحدومعناها امل "yuj"في السنسكريتية من " "Yogaوكلمة 

االتحاد الكامل  :فتعني االنضمام واالتصال، وفي نصوص الفيدا تأتي بمعنى" "Yogaكلمة

فيه؛ وذلك العتقادهم أن الطبيعة  فناءهاو  للنفس اإلنسانية مع الروح اإللهية العليا )براهمان(

 اإلنسانية تعود في أصلها إلى الطبيعة اإللهية.

ممارسها الذي يعتمدها في برنامجه  ويزعم مدربو اليوجا من الهندوس والبوذيون أن  

،  علىبطريقة التركيز التجاوزي التنفس فيمارس اليومي  س 
 
ف الشهيق والزفير واحتجاز الن 

حيث  ،(Samadhi -مرحلة )سمادهييسيطر على أفكاره ويصل إلى حتى  العميقواالستغراق 

ويسمى من وصل إلى هذه ، أسر املعتقدات واألفكار السابقة ذاته الباطنية، ويتحرر منيكتشف 

الرويي، الذي يأخذ  رشد" وهو لقب سنسكريتي يطلق على املعلم، أو امل Guru -املرحلة "غورو

 الترقي الروحاني.لوصول إلى في ا ميساعده حتىمن يتدربوا معه بيد 

عملية تتضمن تمارين وممارسة روحانية  ،سهلةبدنية رياضة مجرد ج اليوغا على أنها وترو  

تمدد واستطالة لتحقيق التناغم بين الجسم، والعقل، والروح فتشحذ جسم اإلنسان بالطاقة 

بأنواعها املختلفة على أنها وتنشر .(2) رالروحية الوفيرة والعرفان الداخلي والصحة وطول العم

                                                           

 .(7) فلسفة اليوجا، ب.ك. ناريان (1)  
 Committee of Yoga Experts, International day of yoga common yogaانظر: ،  (2)   

Protocol, ،6 5, صفحة. 

 Sri Swami Sivanand, The Essence of Yoga, E13, (India: A DIVINE LIFE SOCIETY,1988),1وانظر: 
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وأنها طريق الوصول إلى  ،وسيلة للحصول على السالم الداخلي واالستقرار العاطفي والرويي

أن بممارسة اليوغا يتم قمع الحروب ونشر الصلح بين األمم مع  -فيزعمون -السالم العاملي 

 .(1)اختالف أعراقها ودياناتها 

 

وطقوسها الواضحة في الوضعيات والكلمات والتنفس تبرز اليوغا الحقيقية أن اسم و 

تتضمن بعض جلساتها ترديد أسماء آلهة الهندوس، والبوذية، و صلتها الوثيقة بالهندوسية 

الروحانيون في الشرق يصرح روادها لذا سات عندهم، و لهة واملقد  لآل تهمووضعيات وحركات صال

 .(2) الروح الفردية بالروح اإللهيةتها تمهيد التصال سأن الغاية من ممار على 

 

    (:Transcendental Meditation -ثانيا: )التأمل التجاوزي 

يمزج بين  اليوغا وطقوس ، ( نوع من أنواع التأمل الهندوس يTM-)التأمل التجاوزي االرتقائي

 -حيث نشره ]مهاريش ي ماهيش يوغي ابتداء الحركة املهاريشية صوفية بوذية، روجته

Maharishi Mahesh Yogi م، على أنه وسيلة للدخول في حالة من السكون 1955[ عام

الباطنية وتنقل املتأمل إلى مستويات متجاوزة من الوعي يدرك بها طبيعته ، والعرفان تجاوز العقل

  !اإللهية

 ملدة ويقترح مروجوه أن يكون جزءً 
ً
 20-15ا من الحياة اليومية بحيث يجلس الشخص يوميا

 ومساًء بهيئة منتصبة
ً
 هادئة ورتيبةترانيًما مغمض العينين في مكان مريح ويسمع  ،دقيقة صباحا

 ، مجهزة له 
ً
التيار  ابوويعتقد عر  ، والتركيز على الفراغ لتنفس العميقل تهمع ممارسسابقا

 املوصل  إلى حالةوالسكون في جو من الصمت  -في حالة التأمل هذه-الروحاني أن العقل يدخل 

ويحصل على  السالم الداخلي والهدوء النفس ي، العليا ، يتصل بروحه تجعله  "وعي مغيرة "الالوعي

تنكشف له فيها إمكاناته وقواه الكامنة، بل ويصل البعض  "عرفان"جذب و وقد يدخل في حالة 

مراض، من املتأملين إلى قدرات خارقة كالطيران في الهواء والقدرة على االختفاء، والتشافي من األ 

 . (3)والتأثير على اآلخرين! 

والحقيقة أنها حاالت تحدث ملن استهوتهم الشياطين في كل زمان لتستدرجهم بعيدا عن طريق 

 الرساالت إلى اتباع الهوى والضالالت . 

                                                           

 project -, https://www.heartofyoga.com/peacePeace projectانظر:  (1)  
  126,صفحة ,Sivananda, Kundalini yogaانظر: . (2)   

 177,183,187 ,صفحة ,A bantam Book, Meditations Of Maharishi Mahesh yogiانظر:  (3)  
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 (:Tai chi -ثالثا: الـ)تاي تش ي

كلمة  Tiji)-( أو )التاي جيTai chi-)التاي تش ي

 تش يوتعني: العلو والسمو، و : تايتتكون من جزئين

وهي اسم ملا يعتقدونه من  وتعني: األقص ى أو النهائي

 روح أو طاقة علوية ال متناهية .

"التقدم نحو الالنهائي"  تعني فالـتاي تش ي 

 Chi) -وهي نوع من أنواع ممارسة )التش ي كونغ 

Kung املمارسة األكثر شهرة في عالم الرياضات

 .االستشفائية

ي من الرياضات الروحية الصينية القديمة التي تجمع بين الدفاع عن النفس التاي تش و  

 بطيئة تأخذ شكل الدوران الذاتي، وتعتمد على التأملرياضية واللياقة البدنية، عبر تمارين 

  .، والتنفس العميقالباطني
ُ
،  (Zhang SanFeng-نسب إلى الناسك الطاوي )تشان سان فنغوت

تمارين باب ال، بل تحت من املمارسات الروحانيةمي ال على أنها وتروج في العالم اإلسال 

ونه بالتوازن  توصل املمارس إلى ، وأنها حركات جسدية روحيةعالجية الستشفائية اال  ما يسمُّ

يعزز بتكامله الطاقي للجسم؛ عن طريق التحكم في العقل، والتنفس، والحركة مما يعتقدون أنه 

 قوة في الجسم ومرونة العضالت.  هويكسب (1) الجسدية ة اإلنسانمن صح

 أن "التاي تش ي"ملمارس ي  ه املكاسب الصحيةا من هذوإن تحقق شيئً 
ا

من املمارس لها  إال

هي وتلك الزفرات والسكنات تلك الحركات ف ؛قد وقع في مشابهة الطقوس الوثنيةاملسلمين 

"الين  الذي يعتمد على فلسفة ، دين الصين القديم،ترجمة وتجسيد ملعتقدات الديانة الطاوية

بينهما لحصول التناغم مع الروح الكلية "الطاو"  مراعاة التوازن وضرورة واليانغ" املتضادتين 

وهو  ،وأهمية سريان الطاقة "تش ي" في جسم اإلنسان؛ لضمان توحده مع املطلق وتناغمه معه

روجة في كل الحركات التي هي غاية املمارسات امل الروحانيةجزء من معتقد وحدة الوجود 

 .(2)والتيارات الروحانية والباطنية املعاصرة

 

                                                           
 . 1,4,5,صفحة Tai Chi Chuan,From: http://www.qishen.org/TaiChiChuan.pdfانظر:  (1)  

 . صفحة ,Tai chi Origin and historyوانظر: 
-23أثر الفلسفة الشرقية والعقائد والوثنية في برام  التدريب واالستشفاء املعاصرة ،فوز كردي، صانظر:  (2)  

27. 
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  (:Gratitude -ا: الـ)امتنانرابعً 

من مأخوذ أصل كلمة االمتنان في اللغة العربية و          

، وهو ذكر العمل وتعديد األفعال والعطايا، "املن  "

بمعنى الشكر  وإن شاع في العصر الحديث استعماله

 بالجميل على غير أصل في اللغة.واالعتراف 

ومن هذا االستعمال انطلق مروجو ممارسة االمتنان 

أنه هو الشكر والحمد، وأن  فزعموا الروحاني،

 .نتيجته استقبال زيادة النعم

شرف       
ُ
، وأداء ملعنى بين املسلمين تحت غطاء من الدعاية بأنه تطبيق لعبادة الشكراالمتنان  ن

املعنى الحقيقي ملصطلح "االمتنان" هو معنى ولكن  لفظة االمتنان!  اتمرادفمن بزعم أنه الحمد 

" وتعني االستحسان، "Gratiaاملشتقة في الالتينية من  للكلمة"Gratitude" األصل اإلنجليزي 

، وهي في ممارسة  (1) أو الحصول على ش يء مقابل ال ش يء، واالستقبال والجمال، والعطاء،

استقبال  وهي: املمارسة هذهمن غاية ال"االستقبال" الذي يظهر في معنى أقرب إلى  االمتنان

ممارس ي االمتنان لسيل األمنيات والرغبات التي يريدونها فقط بمجرد دخولهم في حالة االمتنان 

 وترديد ألفاظه.

اقة وهي مرتبطة بفلسفة الطممارسة مروجة مع تيار اإللحاد الروحاني املعاصر، االمتنان ف          

تفكر فيما حولك وفي النفع الذي يحصل لك، وتمتن لها أن  االروحانية السارية في الكون، وصورته

كلها بتفصيل؛ فتمتن لنفسك وأهلك والكرس ي الذي يحملك، والطعام الذي يغذيك، والهواء 

واشمل  ،ضوءها ونورها، وللكتاب الذي يعطيك علًما والشمس التي تمنحك الذي ُيحييك،

 في حياتك فامتن للمرض الذي ألزمك فراشك، والعدو الذي جعلك 
ً
بامتنانك حتى ما تظنه ضارا

         ممتن لـ.... أنا تكون حذرا وهكذا ... ويكون االمتنان بتعبير لفظي بعد تأمل عميق فتردد عبارة: 

ويجعلها تتناغم مع  ،سه( ويعتقد أن هذا املسلك سيبهج نفانعكاسها عليه منها ما يريدًدا ُمعد  )

األمر الذي سيسبب جذب ما يريد إليه، وتعدد بايرن بعض األشياء التي  ،الروح السارية في األشياء

على االنسان أن يمتن لها فتقول: "فلتبدأ االمتنان ألجل الحواس التي تمتلكها: عينيك اللتين ترى 

المتنان ملنزلك، وأسرتك، وأصدقائك، بهما، أذنيك اللتين تسمع بهما، فمك الذي يتذوق...أبدأ ا

وعملك، وحيواناتك األليفة...أبدأ االمتنان لألشجار واملحيطات والطيور...أبدأ االمتنان لوسائل 

الغاية من هذه املمارسة التناغم مع الكون بذبذبات ف !(2)املواصالت التي تستقلها، والشركات..."

                                                           

 .Emmons, Michael E. McCullough,  The Psychology of Gratitude, (Oxford Robert Aانظر:  (2) 

University Press: New York. 2004),4  
 .(135-134القوة، بايرن ) (2)
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وفرة من بتعود على ممارس ي االمتنان لكون فيعتقدون أنها تجذب مثيلها من اسعادة وتسامح 

  ، ويعيشون معنى تحقق األمنيات وحصول الرغبات.يستقبلونهاالعطايا 

        
ً
م مروجو هذه املمارسة تفسيرا ِّ

-في واقع املمارسين له االمتنان حصول أثر كيفية لويقد 

باإلنسان على شكل هالة أن الطاقة اإليجابية الصادرة من الشعور باالمتنان تحيط  -زعمون في

 مشحونة بتلك الترددات اإليجابية ويعمل ذلك الشعور الجيد من االمتنان بضبط ذبذبات

[ :" إن Byrne -تقول ]بايرن ه ومن ثم تنجذب إليه،اإلنسان مع ذبذبات ما يريد الحصول علي

االمتنان، فإن االمتنان يشبه حجر املغناطيس الذي يجذب إليه املزيد من األشياء لتشعر نحوها ب

 سيعزز من القوة املغناطيسية المتنانك، وعندما تكون لديك قوة  28تكثيف االمتنان خالل 
ً
يوما

 بجذب كل ش يء تريده وتحتاج إليه 
ً
مغناطيسية قوية، فذلك مثل السحر، فستقوم تلقائيا

 .(1) نحوك"

يدعو إليه الدين من اللطف ا مشتبها بما حسنً قد يبدو املمارسة هذه والحقيقة أن ظاهر         

تحت غطاء املصطلحات الشرعية وهو مروج السيما  ،والشكر واالعتراف بالجميل وتذكر النعم

بشكل لذلك انتشرت بين املسلمين و  كما هو منهج التيار الروحاني املعاصروالنصوص الشريفة 

 م[2017ت:   Louis Hay -]لويز هاي  كتاب عرابة االمتنان الروحانية مروجوه اعتمدقد ، و كبير

 حول  وكان( Gratitude a way of life -)االمتنان أسلوب حياةاملترجم:
ً
من أكثر الكتب مبيعا

 (،The Secret-)السر كتاب المتنان:عن ا[ Rhonda Byrne -]روندا بايرن ، وكذا مؤلفات العالم 

 ، وال نجد (2)( The Power -(، وكتاب ) القوةThe Magic-وكتاب )السحر
ً
لالمتنان الباطني تعريفا

 من خالل تلك املؤلفات
ً
، تقول هاي دعوة لطريق سهل ممتع لتحقيق الرغباتنجد الوإنما  محددا

"االمتنان هو قوة مغناطيسية تجذب إلى األحداث السعيدة، واألشخاص السعداء وتجذب إلي 

 .(3) ازات وتحقيق الذات"اإلمكانات الخفية في الحياة، وهو أحد أهم األسرار لحياة مليئة باإلنج

ممارس ناغم معها يت التي ،يعتمد على اعتقاد الروح السارية في كل ش يء فاالمتنان

االعتقاد بأن اإلنسان  فمبناهريد منه، ي على مامع الكون ومن ثم يحصل ا تواصل روحيً االمتنان في

وتتفتح هذه  ،"ينطوي في أعماقه بالقوة على كل القدرات وامللكات التي تتصف بها األلوهة

 إلى الكمال"
ً
 وصوال

ً
، وبامتنانه ملا حوله من أشياء ومواقف تحدث له؛ تتحرر (4) القدرات تدريجيا

                                                           
 (.68السر، بايرن ) ، وانظر:(4بايرن )السحر،  (1)

 .gratitude-of-https://www.psychicsdirectory.com/articles/powerانظر: قوة االمتنان متاح على:  (2) 
 (.139هاي ) االمتنان أسلوب حياة،  (3)
الحكمة اإللهية ومبادئها األساسية الثالثة، ديمتري أفرينوس، معابر، متاح على:   (4)

https://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm  
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وهو "الوسيلة والطريق  لكون تلك القوة التي بداخله، ويصبح باستطاعته التأثير على كل ما في ا

 .(1) "مللتوصل إلى الوعي الكامل الذي يؤدي إلى السالم والتفاه

  

كان  في الحقيقة للشكر والحمد املعروفين في ديننا ما ةفاالمتنان ممارسة روحانية مغاير 

 كان للناس،  منها هلل تعالى وما

 

 (:Intention -خامسا: إطالق الـ )نية 

" "Intintionمصطلح )النية( في هذه املمارسة هو أيضا ترجمة للمفردة اإلنجليزية هي 

، وترجمت بالنية تدليسا من رواد التيار (2) الهدف، أو الخطة ومعناها في قاموس إكسفورد:

 الروحاني املعاصر لتأخذ مكان "النية" في حياة املسلمين! 

ا نيات وتأتي بمعنى "القصد وهو عزم القلب والنية في اللغة العربية: مصدر نوى، وجمعه

 (3) على الش يء"
ً
، فيقال نوى الش يء فهو ينويه نية، فالنية هي: "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا

  .(4) "لغرض من جلب نفع ودفع ضر حاال ومآال

" اإلرادة املتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه  أنها:في الثقافة اإلسالمية وتعرف اصطالحا 

 .(5) هللا وامتثاال لحكمه"

فإخالص النية في العبادة يراد به تنقيتها من شوائب  ،وإنما شرعت لتمييز العادة عن العبادة

 .(6) الشرك والرياء، وإفراد هللا بالقصد واإلرادة

 The Power[ أول من تكلم عن هذه املمارسة في كتابه )Wayne Dyer -ويعتبر ]واين داير

Of Intention )بـ ،الذي تم ترجمته إلى العربية  
 
د املترجم أن معنى العزيمة هو "قوة العزيمة" وأك

 .(7) معنى النية وهو القصد والعزم

[ من أبرز مروجي هذه املمارسة في العصر Lynne McTaggart-كما تعتبر ]لين ماكتاغريت

 )تجربة النية(نوان ع( الذي تم ترجمته بـThe Intention Experimentالحديث عن طريق كتابها )

 !(8) ونشر على أنه وصف عملي لكيفية استحضار النية وعقدها

                                                           
 (.56هاي ) متنان أسلوب حياة،اال  (1)
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/intentionانظر: ( 2)
 (.490/1)حامد صادق قنيبي  -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  ( 3)
 (. 902/1الكليات، للكفوي ) (4)
 نفسه .املرجع  ( 5)
 (.34/1) الفقهية، صالح محمد القحطانيمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد  (6)
 ، مقدمة املترجم .واين دبليو داير، قوة العزيمة انظر:( 7)
 ، املقدمة.لين ماكتاغريت، ترجمة: جانبوت م. وليد حافظ انظر: تجربة النية، ( 8)
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"  في كتابه بأنها "طاقة غير مرئية "Intention[ لفظة Wayne dyer  -وقد عرف ]واين داير

أحد أبرز رواد التيار الروحاني من املنتسبين ، ويدم  بينها (1) كامنة في جميع الصور املادية"

ات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث الشريف )وبين النية في لإلسالم  فيقول :  (2)(إنما األعمال بالني 

"أن األحداث تتحقق بالنيات : لهذا الحديث تفسيرات كثيرة، واحدة مما أراها في عمق الحديث

 يجب أن تنوي"
ً
 يتحق نفإذا أراد اإلنسا ،(3) يعني أوال

ً
فعليه أن ؛ ق أمٍر ما كالحصول على ثروة  مثال

)الكامنة( وستجلب قوة النية نحوه الثروة التي يريد! ويقول في  ينوي الحصول عليها، ويطلق نيته

اتموضع آخر:" ) ( أي: اإلنجازات واألعمال التي نعيشها ونراها كلها هذه موجودة األعمال بالني 

اتداخل ) . وال ش يء موجود بدون نية"الني 
ً
ومن املفيد هنا توضيح ، (4) ( أي: منشؤها النيات، أصال

ات) :املعنى الصحيح الذي ورد في شرح هذا الحديث الشريف أن األعمال  (إنما األعمال بالني 

الشرعية كالوضوء، والغسل، والصالة، والزكاة، والصدقة، وغيرها ال تقبل عند هللا إال إذا كان 

 القصد بها متوجها إليه

خل النية في األعمال الخا، (5)  د 

 
رجة عن العبادات، فإذا نوى وكذلك ت

 . العبد بها التقرب إلى هللا تحولت إلى عبادة، كنية األكل والشرب للتقوي على طاعة هللا 

"أن قولك أنا عازم على الشعور  [ بقوله:Wayne dyer -فهي مغايرة ملا يصفه ]واين داير

 على مستوى الطاقة 
ً
ث تحوال دِّ

ح 
ُ
العاطفية، وسوف تتصرف بالنجاح واجتذاب الرخاء سوف ت

وكأن رغباتك قد تحققت بالفعل، وسوف تكون أفعالك في حالة انسجام مع أوجه العزيمة 

حد صورها أفاإلنسان عنده جزء من الطاقة روحانية، بل هو  ،(6) تريده" وسوف تحصل على ما

 ويشارك في خلق وإبداع األشياء  ،(7) عها سيمتلك قوة النية الالمحدودةموبتناغمه 
 
يها إذ قوة وتجل

 
 
 .(8)ي األشياء وتشكلها في الوجود النية هي سبب تجل

بدء عقد ناسبين لمكان ماختيار وقت و بدأ ببأن ت "النية"مارسة خطوات مل ماكتاغريتقترح تو       

، على الحاضر على التركيز " تساعدمانترا"التأمل، والتنفس العميق، وترديد بدأ بتثم  ،النية

سواء كان إنسان، أو نبات، أو جماد، أو املراد تحقيقه  ش يءرابط معنوي مع ال إيجادعلى تعمل و 

: )أنا اآلن أتحرر من ، مثالالزمن املضارع وكأنها تحققت بالفعلبصيغة  "ك"نيت ذكرتثم  حيوان.

                                                           
 (.82قوة العزيمة، داير ) (1)
 (.1ملسو هيلع هللا ىلص )ويي إلى رسول هللا (، كتاب بدء الويي، باب: كيف كان بدء ال6/1صحيح البخاري ) ( 2)
oran.blogspot.com/2011/11/blog-group-http://salam: From: Salam Group Oran-انظر:  (3)

post_5473.html. 
 .http://alrashed.smartsway.com/9445.، متاح على: Al Rashedالجزء األول|  -وانظر: النية والحياة (4)
 (.26/1) شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية، ابن دقيق العيد (5)
 (.206قوة العزيمة، داير ) (6)
 (.11،46،53) املرجع السابقانظر:  ( 7)
 (.39عزيمة، داير )(، وانظر: قوة ال30للدحيم الحلقة ) MBC.net -انظر: قوة النية  ( 8)

http://salam-group-oran.blogspot.com/2011/11/blog-post_5473.html
http://salam-group-oran.blogspot.com/2011/11/blog-post_5473.html
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تخيل النتيجة وكأنها تحققت ذلك و  االكتئاب(، أو )أنا اآلن أتلقى املال( مع اإليمان الجازم بحصول 

تلقى الكون يوبذلك س ك،تحد في فضائه بمطلوبتفي الكون رسل النية تعندما  ك، وأنعلبالف

 !(1)ريد تما  كويحقق ل كطلب

في فالكون  ،فإطالق النية املروج كممارسة روحانية مبناه عقيدة وحدة الوجود الباطنية

 .(2) وبتناغم اإلرادات مع الكون تتجلى املوجودات واحد، روحانيمجال اعتقادهم 

املرسلة لهدف  نواياالوقد انتشرت هذه املمارسة مؤخرا بشكل جماعي بزعم أن تظافر 

ومن ذلك ممارسة إطالق نوايا السالم  ،واحد يضاعف إمكان تحققه ال سيما إذا كان الهدف كبيرا

صالح الراشد، و ماكتاغريت -ى رواد هذا التيار حيث دع م،2017في الشرق األوسط في عام 

 جميع أتباعهم -بعد اجتماع لهم في أرض الخلي  العربي واإلسرائيلي تسيبي راز وديباك شوبرا،

قد استجاب لهم عوا أنه عن طريق البث املباشر، واد   إلرسال نية السالم إلى أرض القدس

خفض  مما سببمختلف الدول في إطالق هذه النية الروحانيين في شاركهم عدد كبير من و 

   .(3) عمليات العنف هناك!

  

                                                           
 (.279 – 298انظر: تجربة النية، ماكتاغريت ) (1)
 (.147انظر: قوة العزيمة، داير )( 2)
، متاح على: "نضم إلى أكبر تجربة للنوايا من أجل السالم في الشرق األوسط يوم الخميس"انظر: ا (3)

https://bit.ly/3203Gqh 



 

18 
 

 (: Mandala -: تعويذة )املانداالسادسا

كلمة سنسكريتية مشتقة من كلمة:  مانداال

 -)حاوية من الجوهر (، وتعني:Mandra)ماندرا،

Container of essence،) الدائرة ويقصد بها :

التي  املقدسة، ودائرة الطاقة الروحية متحدة املركز

يرمز وشكل الدائرة في املنداال  لها أسرار روحانية.

لكل و لألمومة والوحدة، ليحقق الرعاية لحاملها، 

ن في تصميم  مطلب من املطالب رمز خاص ُيضم 

وزهرة ، لتغيرللقوة، والفراشة لفيل التعويذات فال

لحب واألنوثة، لاللوتس ذات البتالت ترمز إلى األنوثة والخصوبة، والتوازن، ومانداال القلب 

كما أن األلوان املستخدمة في ، (1) كمال والوحدة واالنسجامال لتحقيق "الين واليانغ"ومانداال 

فاألبيض للتركيز، واألحمر للقوة، والطاقة، واألزرق للشفاء  روحانية اأسرار كذلك تلوينها لها 

وبحسب هذه الرمزيات واألسرار تصمم التعاويذ املناسبة للبيوت واألشخاص  .وهكذا...والسالم 

ق.فتوضع في مكان أو تحمل أو 
 
عل

ُ
 ت

ل املاندال أحد الطقوس الروحانية في الهندوسية والبوذية، فبتأمل مركز كما يعتبر تأمُّ 

 .(2) املانداال يصل اإلنسان إلى التنوير ويتصل بمركز الكون 

 

وال تقتصر املمارسات الروحانية املروجة مـن رواد التيـار الروحـاني املعاصـر علـى املوصـوفة   

منهــــا، فاملمارســــات الروحانيــــة كثيــــرة ومتوالــــدة، ومتعــــددة القوالــــب مــــا بــــين أعــــاله، بــــل هــــذه نمــــاذج 

دورات تدريبيـة وجلسـات استشـارية ومقـاطع صــوتية ومرئيـة وبـرام  ووصـفات عالجيـة واستشــفائية 

ورياضــية، وأنظمــة حيــاة وحميــات غذائيــة وغيــر ذلــك كثيــر حتــى أصــبح لكــل مطلــب وصــفة مــن عــالم 

نـاس فـي تلـك املمارسـات وتلـوث فكـرهم بفلسـفاتها املروجـة لعقيـدة الروحانيات فانغمس كثيـر مـن ال

 .وحدة الوجود الباطنية بصورها املتنوعة وعقائدها املتناقضة

 بدنيـة صـحابهاأل منـافع التقنيـات هـذه علـى بالتـدر   أو العالجات بهذه األخذ عند يحدث وقد

  العقـالء باتفـاق ذلـك وليس روحية، أو نفسية أو
ً
  لعـدها كافيـا

ً
 لألخـذ وال ،فائـدة مـن حصـل فيمـا سـببا

   لتمييزه. هللا من وتوفيق صحيح عقل إلى ويحتاج الناس من كثير فيه يضل األسباب فباب بها،

                                                           
  Reconnect With Ourselves, FromHow the Sacred Circle Helps USانظر:  (1)

meaning-https://lonerwolf.com/mandala   
 Mandalas for the soul, from –Hindu Mandala انظر:  ( 2)

https://www.mandalasforthesoul.com/hindu-mandala, 

https://lonerwolf.com/mandala-meaning
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 الثالث: بحثامل

 التيار الروحاني املعاصر أبرز  رموز 

 

: ]أوشو
ً
 [ Bhagwan Shri Rajneesh (Osho)-راجنيش  أوال

م، وهو في مقدمة زعماء التيار الروحاني 1931ولد أوشو في كوتشوادا الهند عام 

ويشاد ببراعته في اإللقاء، وأسلوبه الفكاهي الذي جعل له شعبية كبيرة بين الناس،  املعاصرين

 كبيرة من الحكومة الهندية وتعرض ملحاولة اغتيا
ً
ل من قبل الهندوس؛ وقد القى أوشو ضغوطا

مما جعله يهرب إلى الواليات املتحدة التي احتوته كمرشد روحاني، وتكونت هناك طائفة تتلمذ 

عليه ثم تم ترحيله إلى الهند على خلفية أحداث سياسية تدخلت فيها طائفته الروحانية وتوفي في 

 .م1990الهند عام 

وكتاباته الداعية إلى التحرر وقد ظهر فساد فلسفته وانحرافها جليا خالل دعواته 

وإطالق العنان للرغبة الجنسية واضفاء القداسة على اإلباحية املطلقة، حيث ألقى عدة 

محاضرات تم نشرها فيما بعد تحت عنوان: )من الجنس إلى األسمى(، زعم فيها الجنس هو 

اء الفاحش الخطوة األولى نحو النمو الرويي، والوعي اإلنساني وقد القى بسبب هذا االدع

انتقادات كبيرة من قبل الهندوس أنفسهم. وينادي أوشو بالصمت والتأمل للوصول إلى السالم 

   .(1) والتنور الروحاني الذي هو مطلب اإلنسان املعاصر برأيه

 [Deepak Chopra-]ديباك شوبرا :ثانيا

 م، ويعد في مقدمة الفالسفة الروحانيين الهندوس1946ولد في نيودلهي الهند عام               

رجمت إلى 
ُ
وهو من أبرز دعاة حركة العصر الجديد، وتنتشر مؤلفاته انتشارا واسعا حيث ت

م وشارك معه في حركة التأمل 1985أكثر لغات العالم، التقى شوبرا بمهاريش ي يوغي عام 

محيث كان يدعو إلى التقاليد 1996ثم أنفصل عنه وأسس مركز إيروفيدا عام  التجاوزي،

خلف ستار الطب البديل، وببراعة دم  تلك التقاليد مع أكاذيب تتعلق بعلم الفيزياء  الهندية

وسوقها رغم انتقاده بعض األطباء والفيزيائيين ووصفهم له بأنه دجال،يروج للتعاليم 

 .(2) الهندوسية

                                                           
 . https://realization.org/p/osho/osho.htmlانظر: أوشو، متاح على:  (1)
 . ,Deepak Chopraويكيبيديا، و -انظر: ديباك تشوبرا (2)
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ا شهرة كبيرة وصنفته مجلة التايمز األمريكية ضمن الشخصيات املئة البارزة في نال شوبر   

 .(1) واستضافته دول الخلي  العربي القرن الواحد والعشرين،

إلى ويعتبر شوبرا من رواد التيار الروحاني عبر كتاباته ومقاالته ولقاءاته فهو يدعو               

، ويتزعم الدعوة إلى نشر السالم السالم الداخليوالهدوء وممارسة التأمل لتحصيل السكون 

التي تقوم على جمع التبرعات  ،مؤسسته شوبرا لتعزيز السالم العامليحول العالم من خالل 

بدعوى نشر الوعي، والشفاء الرويي، والعقلي، والجسدي، من خالل تعليم التأمل ألكبر شريحة 

، ومن خالل تعريف املمارسين بعلوم من الناس تشمل السجناء، واألطفال، وال
ً
نساء...، وأيضا

 .(2) األيورفيدا سينشر الصحة والوعي، واملحبة، والسالم

: ]واين داير
ً
 [Wayne dyer-ثالثا

م، وهو مؤلف ومتحدث أمريكي اشتهر بمحاضراته في 1940أمريكا عام -ولد داير في ديترويت

 في هذا املجال ونظمت معه مجال التنمية الذاتية، والتحفيز على التفكير 
ً
اإليجابي واعتُبر رائدا

لقاءات تلفزيونية، وبرام  حوارية مما جعل له شعبية كبيرة، وقد ظهر في نتاجه املقروء واملسموع 

 - نيسار جاداتا ماهاراج]توجهه للروحانيات، وتتلمذ على عدد من املعلمين الروحانيين كـ

Nisargadatta Maharaj ي ملمارسة التأمل اليوغي الذي يعتبره طريق اإلنسان [ املعلم الهندوس

 الذي كان يردده داير في مؤلفاته ولقاءاته. األمر د،ملعرفة حقيقته اإللهية وأنها مصدر كل الوجو 

املعلم الروحاني الهندوس ي الذي زعم  [Muktananda Swami -كذلك تأثر بـ ]سوامي مكتانا ندا

"شرف : قت له بطول صمته واستغراقه في التأمل ومن مقوالتهأنه وصل إلى األلوهة وأنها قد تحق

 .(3) لنفسك، أ ن تعبد ذاتك، وتتأمل ذاتك، فاإلله يسكن في داخلك"

 The) -ومن كتب داير التي تبرز انتمائه للتيار الروحاني املعاصر كتاب )قوة العزيمة 

Power of Intention   طريق تحقيق اإلنسان لرغباته ج فيه ملمارسة إطالق النية وجعلها الذي رو

 .(4) م2015عن طريق جذب ما يريد. وتوفي داير في هاواي عام 

: ]إكهارت تول 
ً
 [Eckhart Tolle -رابعا

ملانيا، واتجه إلى الروحانيات بعد أن عانى من االكتئاب أم، في 1948ولد تول عام 

 ،التيار الروحاني املعاصرالشديد، وتحول إلى معلم ومستشار روحاني! ويعتبر من البارزين في 

ة لغات بعد   جوا للممارسات الروحانية بمحاضرات وخطب ألقاها في أنحاء العالمالذين رو  

                                                           
انظر: ديباك شوبرا املتحدث واملؤلف العاملي، متاح على: ( 1)

https://www.eyeofdubai.net/ar/news/details/1422874417. 
 (.263)، مرجع سابق ، ديباك شوبراانظر: جسد ال يشيخ وعقل ال يحده زمن (2)
(3)  -ahttps://en.wikipedia.org/wiki/MuktanandWekepidia, From:  -Moktananda 
 .php , -dyer-Wayne dyer, From: http://www.thefamouspeople.com/profiles/wayne.5201انظر:  (4)

https://www.eyeofdubai.net/ar/news/details/1422874417
https://en.wikipedia.org/wiki/Muktananda
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ى الوسائل الحديثة من مقابالت تلفزيونية،  اإلنجليزية واألملانية واإلسبانية، ونشر تعاليمه بشتا

لكتروني خاص به تحت إوتسجيالت على أقراص مدمجة، وإلقاء محاضرات، كما أنشأ موقع 

 لنشر أفكاره حتى نال شهرة كبيرة كما ذكرت صحيفة  وسعى  Eckhart teachingsاسم
ً
جاهدا

 -م، واشتهر تول بكثرة مؤلفاته، ومن أشهر كتبه كتاب )قوة اآلن2008نيويورك تايمز ذلك عام

The Power of Now ( و كتاب )أرض جديدة–A new Earth8ين (، وقد بيع من هذين الكتاب 

وتعد من الكتب املهمة وامللهمة واملؤسسة  للفكر الروحاني في  ماليين نسخة في أمريكا الشمالية

 .(1)العصر الحديث 

تول في مؤلفاته ومحاضراته إلى الوعي وُيقصد به معرفة اإلنسان لحقيقة كينونته ويدعو 

ويصف السبيل إلى وصول اإلنسان لهذا الوعي بأنه االستسالم لكل ما يواجهه  ،(2) )جوهره اإللهي(

والدخول في ، في الحياة من صعاب وشرور بدون أي مقاومة )ترك الفعل( على الطريقة البوذية

حاالت الصمت والعزلة الروحية التي يعتقد أنها طريق تفتح الوعي الداخلي والشعور بحضور 

قرر إكهارت أن سعادة اإلنسان في تواصله مع هذا السكون، مصدر كل وي ؛(3) الذات اإللهية

 .(4)فعندها ينعم بالهدوء والسالم الداخلي  الوجود

: مريم نور:
ً
 خامسا

ور(1936ولدت في لبنان عام  إال أنها غيرته إلى مريم نور، من تالميذ  م، واسمها )ماري نقا

  أوشو
 
- ممارسات الروحانية تحت اسم )املاكروبيوتكله، اشتهرت بالدعوة إلى مين املعظ

Macrobiotics) (5)، في العالم العربي واإلسالمي، وأنشأت عدد 
ً
من املراكز لنشره ومن أشهرها  ا

)بيت السالم( في لبنان، وقد تبنت مريم نور معتقدات الفكر الروحاني، وتعتبر واحدة من رموزه 

ممارساته في العالم العربي واإلسالمي عبر برامجها املعاصرين ولها دور كبير في نشر فلسفاته و 

 .(6)التلفزيونية ومحاضراتها وبرامجها املتنوعة حول العالم 

وملريم عدة مؤلفات تكتب في أكثرها بطريقة رمزية تتكلم فيها عن األنا، والذات اإلنسانية، 

والوجود، وتناغم الجسد، والروح والعقل، وعن اتحاد اإلنسان ووحدته مع اإلله، ومنها: كتاب 

                                                           
 https://www.eckharttolle.com/about/eckhart/,  ،Eckhart Tolle, Fromانظر:  (1)
 10,.صفحة,Tolle, Stillness Speaksانظر:  (2)
 .(148تول )، قوة اآلنو  (،62تول )انظر: أرض جديدة،  (3)
 6 ,.-9صفحة  ,Tolle, Stillness Speaksوانظر: (4)
دمت أوال على صورة "العالج البديل"، والحمية Macrobiotics -)املاكروبيوتك  (5)

ُ
( هو فلسفة باطنية ق

الغذائية، وهو مجموعة ممارسات تقوم على االعتقاد بالطاقة الكونية، وامكان اإلنسان بها عن طريق اتباع 

اء نظام في املأكل، وامللبس، والرياضة، وتصميم املنزل، وعندها يتوحد معها ويصل إلى السمو الرويي، والشف

 .(57-56)الجسدي. لالستزادة انظر: د. فوز كردي، حركة العصر الجديد، 
 ./http://mariamnour.tripod.comانظر: مريم نور، متاح على:  ( 6)

http://mariamnour.tripod.com/
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 سر األسرار، والطريق إلى السالم الداخلي، والجهل، والثورة، وقد استخدمت في كتاباتها  نصوص

من كل األديان لتؤكد أنها تكتب لكل الناس، وتجمع كل محاضراتها وكتبها بين النصوص 

اإلسالمية والنصوص البوذية والنصرانية، وتستخدم املصطلحات اإلسالمية واآليات القرآنية 

على معاني باطنية فتفسر )ال إله إال أهلل( بتوحد هللا مع الوجود، وكذلك تسمي الحج طريق أهل 

 .(1)العرفان، وأن اإلنسان في هذه الرحلة يعرف حقيقة نفسه وتغدق عليه األسرار اإللهية  الباطن

وتدعو مريم نور في كتاباتها ولقاءاتها إلى ما تسميه توحد اإلنسان مع ذاته اإللهية!! وأن    

م هذه الوحدة تحصل إذا تطور الوعي اإلنساني، فكلما ارتفع الوعي زادة الوحدة، وتحصل بالسال 

 .(2) الذي هو الفناء، والسكون، والصمت، وأنه اإلله الساكن في أعماق اإلنسان

 

كان هؤالء أبرز رواد التيار الروحاني الحديث، من كتبهم وبرامجهم التي ترجمت للعربية  

مدلسة فروجت ممارسات وعقائد وطقوس ومبادئ اإللحاد الروحاني في العالم العربي واإلسالمي 

هم من املسلمين الذين تولوا الترجمة والتدريب والدعاية املغلفة بلغة العرب من خالل تالميذ

 وعقيدة املسلمين .

  

                                                           

 (.43) والجهل (،351، نور )انظر: سر األسرار (1)  

 (.3، نور )انظر: الجهل (2)  



 

23 
 

 

 الرابع: بحثامل

 العقائد املروجة مع تيار اإللحاد الروحاني

 

يروج التيار الروحاني الحديث ملزي  ملفق من معتقدات متعددة وفلسفات متباينة               

فيه وجود واحد، وأن له ظاهر يخدعنا عن جوهره الحقيقي،  الكون بكل ما يجمعها االعتقاد بأن

وأن النفاذ لهذا الجوهر يتطلب تحررا من رداء املادة وهذا يحدث بطقوس وممارسات روحانية أو 

باستخدام األسرار الروحانية لألشكال واألجسام واألعداد والحروف بطرق تكشف حجب املادة 

 ئيات الفسيح!وتنفذ إلى عالم املاورا

، فهو أحد حيله اللعينة إلضالل الناس وإغوائهم عليهاوهو تيار قديم في األرض قدم إبليس 

، ودروز ن عبر التاريخ طوائف شتى من هرمسيين، ووثنيين، وغنوصيين وقباليينفكو  ، بالخلود

وهو اليوم مع االنفتاح العاملي الفكري، وإمكان التواصل الفردي مع كل  .ونصيريين، وغيرهم كثير

الناس أخذ صورا جديدة وأنت  طوائف بطابع آخر تظن أن الذي يجمعها عمال تطوعيا أو طريقة 

دون أن تفطن  في الحياة أو نظاما غذائيا ورياضيا أو اهتماما مشتركا أو ثقافة وعلما ونادي كتاب؛

ي قد يكون مزروعا فيها. مما يجعل أهمية معرفة حقيقة عقائده وسماته الزمة أن الفكر الباطن

كان يظن أنه ال عالقة له بالدين مما ينخر  فيه في  لكل أحد ليحذره ويكتشف وجوده في باطن ما

 حياته اليومية.

 ومن أهم املعتقدات املروجة عبر ممارسات وتطبيقات وأدبيات هذا التيار: 

حا  قةأن الكون عن حقل طاالوجود و بوحدة االعتقاد  .1 وكل ما فيه عبارة عن طاقة د، ُمو 

والسعادة،  الصحة والثراء اإلنسان يعطيهو ما  الكون هذا  وأن   ،إيجابية أو سلبية



 

24 
 

التي تجعله في توازن  م، إذا ما عرف كيف يتناغم معه باألساليب املروجةوالسال 

 .(1)وتناغم مع الكون 

إذ يعتبر رواد هذا التيار  ؛مدبر مريد يستحق العبادة لهذا الكون إنكار وجود إله خالق  .2

وراء  املادة والجسد والعقل وينطلق إلى ما لوهة حالة يصلها من يتخلص من أسراأل

يقول أوشو: "ليس هناك إله بل ألوهة، األلوهة عطر فواح، أنت تختبرها دون أن  املادة.

 .(2) تراها، إنها هنا في أعماق قلبك، إنها ضميرك ووعيك"

، وأن وعي اإلنسان وإدراكه هو سبب اوهماملشاهد الذي نراه أن كل الوجود االعتقاد ب .3

، وأن الحقيقة تكمن وراء هذا حولهووجود كل ما في الكون عن طريق تصوره ملا  ،وجوده

املوجود املشاهد ويمكن لإلنسان إذا ما تجاوز االفتتان بهذا الوهم أن يرتفع في درجات 

 .(3)الوعي حتى يتصل بالوعي الكلي وراء املادة 

" وراء العقل الكوني"نموذج ملا في  هي أن ما في عقل اإلنسان من أفكار ورغباتاالعتقاد ب .4

ي تلكتتيمكن أن ، و املادة
ا
طريق اتصال اإلنسان باملصدر واألمنيات عن الرغبات  جل

يقول داير:" إن الطريق   عبر املمارسات واألسرار الروحانية."العقل الكوني"  نهائيلالا

إلقامة عالقة مع الروح، والوصول إلى قوة هذا املبدأ اإلبداعي هو مواصلة تأمل نفسك 

 .(4) وكأنك محا  بكل اإلمكانات والظروف التي تتمنى أن تكون فيها"

ة يأبدي وال نهائي ألنه جزء من الروح العال وأنهنفسه، إن اإلنسان هو إله االعتقاد ب .5

 .(5) للوجودنهائي واملصدر الال

الجذب، تمارين الطاقة و قوانين روحانية عمادها فلسفة يقوم على تحقيق الرغبات إن  .6

في الوفرة واالستحقاق وتناغم يفكر فيه إذا مارس التفكير فاإلنسان يجذب إليه ما 

 .(6)بامتنان مع الكون فإن الكون يستجيب له وتتحقق مراداته ورغباته 

اإلنسان من سطوة هذا الفكر  ، وبتحرر وتعاستهأن التفكير هو سبب شقاء اإلنسان  .7

الديني القائم على معتقدات محددة تحد الفكر من االنطالق يصبح واعيا مستنيرا 

                                                           

ف باء التنوير (1)   القوانين و  (،96، شوبرا )يحده زمن يشيخ وعقل ال وجسد ال (،104، أوشو )انظر: ألِّ

 (.44، ديباك شوبرا )الروحانية السبعة للنجاح
 (.26، أوشو )لف باء التنويرأ  (2)  

متاح على: ، هو الوعي ديباك شوبرا م، ما6/4/2014انظر: ديباك شوبرا،  (3)  

https://www.youtube.com/watch?v=C1zOcUGG1fo 

 (.44، داير )رغبات محققة (4)  
 (.46) املرجع السابقانظر:  (5)   

 (.221) ة، دايرانظر: قوة العزيم (6)  

https://www.youtube.com/watch?v=C1zOcUGG1fo
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لها قيود املعتقدات حرة ال تكب   يار أي ش يء بإرادةٍ تحكيما قادرا على فعل كل ش يء واخ

 . (1)أن ُيبقي أو يعيد ما يشاء من معتقدات! وله بعد ذلك أن يختار  ،السابقة

االعتقاد بوحدة الوجود الكونية تقول مريم نور:" إن الوعي يضعنا في وحدة الوجود...أنت  .8

وحدك غير وحيد...أنت الكائن واألكوان...أنت لست مجرد جسد...في هذه الحقيقة تصل 

إلى االستنارة التي هي من الفطرة...كلنا من نور هللا وكلنا نور هللا"، وتقول:" أنت وحيد 

 .(2) أنطوى العالم األكبر" والنقطة، فيكعالم والعالم أنت، أنت املحيط ومتوحد أنت ال

االعتقاد بالسادة واملعلمين أو "الغورو" واملرشدين واستعملوا لقب "كوتش اليف" مؤخرا  .9

إذ البد للمريد ليفهم األسرار الروحانية ويواظب على األوراد السرانية أن يتخذ له معلما 

ولكنها في  ،ملزمة تبدو عقله ويسير وفق مقترحاته التي ال روحيا يأخذ بيده، ويسلمه

 !الحقيقة ملزمة بسطوة التأثير الروحاني

 

 أو كتاب أو برنام  في تظهر أو ،واحدة ممارسة في العقائد هذه تجتمع أن بالضرورة وليس

 ،(3) والتدليس والتأنيس جوالتدر   ن التلو  و  واالستسرار، التخفي سماتها الروحانية فالباطنية دورة،

 خفاء في وتوجهها صحيحة تطويرية بمفاهيم وتختلط ، الدورات من كثير ثنايا في تتسلل فهي

 واجب نمتعي   منها التحذير وضرورة ة.ر كبي وفتنتها عظيم، خطرها كان ولذا ، الباطنية للعقائد

 يناه.أد   قد التوضيح ابهذ نكون  أن نرجو

  

                                                           

 (.16قوة العزيمة، داير )انظر:  (1)  

 (. 16 – 28الثورة، مريم نور ) (2) 
 (.31فضائح الباطنية، الغزالي )انظر:  (3)  
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 الخاتمة

 

 ممارســاته مــن طرفــا ووصــفت الروحــاني، اإللحــاد بتيــار فــتعر   التــي الورقــات هــذه ختــام وفــي 

 فــــــي بســــــرعة ينتشــــــر الــــــذي التيــــــار هــــــذا خطــــــر علــــــى أأكــــــد ومروجيــــــه، رواده بــــــأبرز  فــــــتوعر   املروجــــــة،

 هــي فيمــا املخــالفين مــع وتســامحا لألديــان احترامــا تظهــر التــي الباطنيــة لطبيعتــه املســلمة املجتمعــات

  ممنهج. متدرج بتدريب ثوابتهم وتخلخل عقائدهم تفسد

ة" قومعانيها باطنية كـ"الطا،وقد انتشر مع هذا التيار مصطلحات جديدة ظاهرها معروف

الحرارية، وال الكهربائية  بالطاقةتتعلق  و"الوعي" وغيرها، فـ"الطاقة" بمدلوالتها الباطنية ال

وال تتعلق   ،الحركية أو املوجية أو التها الفيزيائية والكيميائية املختلفة سواء الكامنة منهاوتحو  

"الطاقة الروحية" التي نفهمها من  كذلك بما نعبر عنه مجازا  بـ"الطاقة الحيوية االنتاجية" أو

وراء  التوكل على هللا ونحو ذلك وإنما يقصد بها ما نشا  للعمل والعبادة واحتساب األجر وعظيم

و"الوعي"   املادة من قوى ومؤثرات أو آلهة وكائنات يتصورونها بعقولهم وتويي بها إليهم شياطينهم.

ليس هو الفهم واإلدراك ومعرفة حقيقة األشياء، وإنما هو عالم الحقيقة وراء املادة الذي يتجلى 

 معه!  حدملن يت  

هو  ماويرتدي ثيابنا بين ،ن البد من التنبه لخطر هذا التيار الذي يستخدم لغتناومن هنا كا

 يجرفنا بعيدا في تيه عقائد الضالل الباطنية.

 واتبــــاع ،والســــنة الكتــــابب باالعتصــــام إال وآثــــاره التيــــار هـــذا خطــــر مــــن للوقايــــة طريــــق مــــن لـــيسو 

 النفــوس لهــا تســكن التــي العاليــة املعــانيو  اإليمانيــات مــن فيهمــا بمــا لتصــطبغ الحيــاة فــي منهجــا هـديهما

  القلــوب إليهـا وتطمـئن
ً
  فهمـا

ً
  واســتهداءً  واستشـفاء وتــدبرا

ً
 مــن تركـا فمــا واآلخـرة، الــدنيا لسـعادة ومنهجـا

 يكـــن لـــم املـــنهج بهـــذا العبـــد اســـتغنى فـــإن منـــه، تحـــذير وفيهمـــا إال شـــر وال ،عليـــه داللـــة وفيهمـــا إال خيـــر

  ووعودهم ملقترحاتهم فامتشو  
 
 وغيره. الداخلي والسالم النفس وسكينة الروح ةبلذ

 

 قلوبنــــا فــــي ويزينــــه اإليمــــان إلينــــا يحبــــب وأن بطــــن، ومــــا منهــــا ظهــــر مــــا الفــــتن يجنبنــــا أن أســــأل وهللا

 .الراشدين من ويجعلنا والعصيان والفسوق  الكفر إلينا ويبغض
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