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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
حيَّاكم اهلل معاشر اإلخوة واألخوات إىل الربنامج األسبوعي (

).

وحديثُنا بإذن اهلل جَلَّ َوعَلَا عن (الباطنية احلديثة) وهو اجلزء الرَّابِعُ ،استكمال لِمَا حتدثنا
عنه يف احللقات الثالث السابقة.
سنتحدث بإذن اهلل جَلَّ َوعَلَا يف هذه احللقة عن أبرز التطبيقات يف جمال االستشفاء
والطلب البديل ،ويف برامج ما يسمى بتطوير وتنمية الذات البشرية املرتبطة بالفلسفة الشرقية؛
ألنَّ ممَّا ينبغي ذكره والتأكيد عليه :أن الفكر الباطين احلديث أو الباطنية احلديثة باتت تُروَّج
عرب ثالث منابر رئيسة يف العامل العريب.
 اَ أْلَ َّولُ :فيما يسمى ببرامج االستشفاء والطب البديل ،وسنشير إلى
شيء من التطبيقات في ذلك.
 اَ أل َّثانِي :برامج تطوير الذات والتنمية البشرية.
إمَّا من جهة بعض مراكز التدريب اليت تروج ملثل هذه التطبيقات أو من جهة الترويج
لكتب معلمي الروحانية الباطنية ،الروحانيني الباطنيني من املالحدة يروج لكتبهم لقراءهتا
وألخذ ما فيها.
وسبق أن ذكرنا شيئًا من عقائد أولئك الروحانيني الباطنيني املالحدة ،مثل ديباك شوبرا،
وأوشو ،وواين داير ،وتويل إيكهارت ،وغريهم كثري ،ومن تالميذهم العرب الذين يروجون
إلحلادهم ولكفرهم باهلل جَلَّ َوعَلَا.
وممَّا ينبغي التنبيه عليه والتأكيد عليه :أنَّ أساس الفكر الباطين احلديث قائم على عقيدة
وحدة الوجود ،وهو احتاد املخلوق باإلله عندهم ،احتاد املخلوق بالطاقة أو بالنور اإلهلي أو
بالذات العليا ،أو بالوعي ،أو بالعقل الكلي ،مسِّه ما شئت عندهم ،سواء كان يف الفلسفة
اهلندوسية أم كان يف الفلسفة البوذية ،أم يف الطاوية ،وهي أبعد إىل حدٍّ ما من هاتني
الفلسفتني.
 اَ أل َّثال ُ
ِث من المنابر التي باتت تروج في الباطنية الحديثة :ما يعرف
ص ُّوف الروحاني.
بالتصوف الفلسفي ،أو بالتصوف الروحاني ،أمسيات ال َّت َ
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إذًا باتت الباطنية احلديثة تروَّج يف العامل العريب عرب هذه املنابر الثالث الرئيسة:
 oبرامج االستشفاء والطب البديل.
َ oالْثَّانِي :برامج ما يسمى بتطوير الذات والتنمية البشرية.
َ oالْثَّالِثُ :األمسيات الروحانية الصوفية أو ما يعرف بالتصوف الفلسفي.
طبعًا تعتمد أكثر هذه الربامج على االعتقاد بالطاقة املقصودة يف الفلسفة الشرقية ،الطاقة
مفهوم الطاقة عندهم يف الفلسفة الشرقية :هي طاقة روحانية غيبية غري قابلة لالختبار ،وتدرك
بالتجربة الذاتية والتأمالت الباطنية ،فهي الوجود املطلق عندهم الذي يتجلَّى يف احملسوسات،
والذي يعرب عنه بالوعي تارة ،وتارة يعرب عنه باإلله يف الفلسفة الباطنية.
فيعتقدون أن الطاقة هي سبب وجود كل شيء ،يقولون :إن الطاقة هي سبب وجود
كل شيء ،وهي جوهر كل شيء ،وأنه ميكن لإلنسان أن يتدرب على كيفية االستمداد من
هذه الطاقة واالحتاد معها.
طبعًا الطاقة عن دهم يوازي مفهوم اإلله؛ ألنه كما سبق أن ذكرنا ونؤكد عليه أنَّ مجيع
االحنرافات يف الباطنية احلديثة إمنا هي يف الربوبية ،يف أصل وجود الرب جَلَّ َوعَلَا ،وليست يف
األلوهية ،فعندهم الطاقة موازية لإلله يف الفلسفة الشرقية.
طبعًا هم يعتقدون أن قوة الشفاء والقدرة الشفائية جلميع هذه األمراض يف الطاقة،
فيدّعون أهنا موجودة ومبثوثة يف الكون ،وهذا ينصون عليه ،يعين يف الفلسفة الشرقية مثالً لو
الحظنا احملتوى الفلسفي يف اهلندوسية يف األوبنشيدات ،مذكور هذا ،أنَّ قوة الشفاء وقوة
الصحة واحلكمة وغري ذلك موجودة ومبثوثة يف الطاقة املوجودة يف هذا الكون.
طبعًا هذا الكون الذي وجدت فيه هذه الطاقة اللي هو عندهم يوازي مفهوم اإلله ،ال
مرئي ،وال شكل له ،وليس له بداية وليس له هناية ،هذه صورة من عقيدة وحدة الوجود ،ما
يسمونه بالعقل الكلي أو الوعي الكامل ،فالوجود عندهم واحد ،ال فرق عندهم بني خالق وال
خملوق ،وال بني رب وال مربوب ،فالكل هو اهلل ،يسمونه الربامهة كما عند اهلندوسية والطاو
كما عند الصينيني ،فهذه الطاقة عندهم هي جوهر كل شيء ،وهي املاحنة للسعادة واحلكمة
والصحة ،وانقسم من ها شيء أو انقسم منها جزء واحد يوجد بشكل حر منساب يف الكون،
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وميكن لإلنسان أن يتدرب على كيفية استمداده واالحتاد معه من أجل حتصيل السعادة
واحلكمة والصحة.
وأبرز التطبيقات يف فلسفة االستشفاء الشرقية فيما يتعلق بربامج االستشفاء ما يسمونه
بفلسفة ورياضة اليوجا؛ فه ي فلسفة هندوسية قائمة على عقيدة وحدة الوجود ،اهلندوس
عندهم ،يعين املشكلة يف احلياة ،ما يعرف بتناسخ األرواح ،عندما ميوت اإلنسان عندهم روحه
خترج من جسد وتدخل يف جسد آخر ،وهكذا دواليك إىل ما ال هناية ،وهذا املفهوم عندهم
هو مفهوم غاية العذاب عند اهلندوس ،أن يتخلص من هذا التناسخ.
والذي خيرجهم من دوامة التناسخ ما يُعرف عندهم باالحتاد ،أو بصيغة أدق النريفانا،
اللي هو االحتاد باإلله ،عقيدة االحتاد ووحدة الوجود ،فيكون اإلنسان إهلًا ،هو نفسه متحد
باإلله ،وعليه :فال يكون هناك حاجة عندهم ملا يسمونه بتناسخ األرواح ،فلمَّا خترج روحه
من جسده تكون هي الوجود املطلق ،فال يعود يف جسد آخر ،فغايتهم كفرية ،وهي االحتاد
باإلله ،النريفانا ،كما عند غالة الصوفية ،كابن عريب واحللَّاج ،ما يسمى بالفناء ،الفناء عن
وجود السوى ،تكون الذاتني اخلالق واملخلوق ذاتًا واحدة ،نعوذ باهلل من هذا الكفر.
فالوسيلة الذي يتخذها اهلندوسي لغاية االحتاد هي رياضة اليوجا ،أو اليوغا :كلمة
سنسكراتية ،وهي باللغة اهلندية القدمية مبعىن :الوحدة ،أي احتاد اإلله مع اإلنسان اجلزئي مع
 ،وبالتايل فاليوجا عندهم :توحُّد الذات

الكلي ،أو بصيغة أدق

ا لفردية بالكوين ،وفيها يقوم اإلنسان ببعض ممارسة جمموعة من التمارين الروحية واجلسدية
هبدف اخلروج من عامل الظواهر والتعددية ،أن الكون هذا متعدد يف شجر ،وفيه حجر ،وفيه
إنسان ،يقول :خترج من عامل التعددية إىل الوحدة املطلقة ،إىل عقيدة وحدة الوجود والذوبان
فيها ،فرياضة اليوجا عندهم تعترب وسيلة عملية لذلك.
ورياضة اليوجا يف فلسفة االستشفاء يف الباطنية احلديثة على أنواع ،وغالبًا ما يقصد من
خالهلا ممارسة نوعني رئيسني من أنواع اليوجا ،وهي:
 أوالً :اليوجا اجلسدية ،تتمثَّل يف التمارين واألوضاع.
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 وثانيا :اليوجا الالجسدية ،وهي غالبًا تقوم على التأمُّل ،وهي جتربة روحية شاقة،
يستطيع من خالهلا التوصُّل للحقائق املغيبة.
وهي غالبًا تكون -كما يدَّعون -يف عالج األمراض الناجتة عن الضغوط النفسية؛ ألنه
بزعمهم يتصرف الذهن يف ذلك ويصرف الذهن عن مصادر القلق ،وهي أيضًا عندهم وسيلة
لالسترخاء.
طبعًا التأمُّل يف رياضة اليوجا ،أن جيلس الواحد يتأمَّل ويذكر بعض األلفاظ ويعمل
حركات بيديه ،وتسمى يف اهلندوسية

أو يعمل بعد احلركات اجلسدية جبسده ،يثين

جسده حبركات معينة أو بأرجله بطريقة معينة تسمى اليوجا.

رياضة اليوجا يف احلقيقة فيها مشاهبة للكفار والوثنيني اهلندوس فيما هو من خصائص
عقائدهم وعباداهتم ،والنيب صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول:

 ،يقول

شيخ اإلسالم رَحِمَهُ اللَّهُ َتعَالَى يف [اقتضاء الصراط المستقيم]" :أقل أحوال هذا احلديث
التحرمي ،وإن كان ظاهره يقتضي كفر املتشبه هبم.


 :لو جاءنا شخص ،قال قائل :أنا أمارس اليوجا ألجل املنفعة اليت

فيها ،وال أعتقد بعقيدة االحتاد وال بعقيدة وحدة الوجود؟
نقول له :أوالً أنت شاهبت اهلندوس ،يف ظاهر من عباداهتم وطقوسهم ،فوقعت يف خمالفة
الشريعة ،الشريعة من أعظم مقاصدها خمالفة الكفار والوثنيني فيما هو من خصائص عباداهتم.
ثانيًا :اليوجا متضمنة لرموز وحركات كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعقائد اهلندوسية
والبوذية ،يعين :ال ميكن ألحد أن يقول أريد أن أفصلها عن أصوهلا العقدية ،هي ال تنفصل،
هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ،ال تنفصل ،فأصالً أساس تسميتها باليوغا أو باليوجا جيعلها مرتبطة
ارتباطًا وثيقًا باهلندوسية.
 لو جاءنا شخص وقال :أنا أريد أن أخلص اليوجا من الشوائب العقدية اهلندوسية
وأستفيد منها.

5

الدكتور :أمين العنقري

التوحيد أوال  -الباطنية احلديثة 4

نقول له :هذا حتصيل حاصل ،نقول :لو أنت تريد اليوجا مثالً لالسترخاء ،إما ملشكلة
عندك يف الظهر أو يف الركبة أن تعملها لتستفيد منها جسديًا ونفسيًا ،نقول :ألغِ اسم اليوجا
ألهنا مرتبطة خبلفية عقدية يف اهلندوسية ،ال تسميها باليوجا.
 :متسح كل التطبيقات واملمارسات املرتبطة يف اليوجا وتستبعدها ،تلغي حركات
أصابع اليد اليت هي حركات رمزية يف الطقوس والعبادات الوثنية يف اهلندوسية ،تلغي أي
جانب روحاين.


 :تلغي كل اخلصائص املتعلقة بالعبادات اهلندوسية ،فإذا ألغيت

احلركات واملصطلحات واأللفاظ اليت متيز اليوجا عن غريها ،يبقى لك أن متارس هذه الرياضة
ب قطعها عن كل هذه الطقوس الوثنية ،فال تسمى يوجا ،يقول لك :أن ترفع رجلك ،أن تثين
ظهرك ،ليس يف هذا أي جديد عن أي ممارسة من ممارسات االسترخاء والرياضة والتمدد؛ إذًا
صار ال عالقة هلا باليوجا ،فالبد إذًا من تنقية كل هذه اللوثات العقدية اهلندوسية.

.
املشي على اجلمر هذا أصله موجود يف الديانة اهلندوسية القدمية يف بالد اهلند ،وهو أيضًا
موجود يف الديانة البوذية ،أيضًا موجود عند غالة الصوفية بدعوى أن هذا من خوارق
العادات وكرامات األولياء ،وقد حصل لشيخ اإلسالم ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ مواقف متعددة مع
الرفاعية الصوفية ،فكان مما قال يف بيان خدعهم وكشفها ،قال" :بينت صورة ما يظهرونه من
املخاريق ،مثل مالبسة النار واحليات" جيعلون النار على أجسادهم ،يقول" :عامة هذا قائم
على حيل وخدع" جتده يطلي على جسمه زيت ،أو أمر مينع من إيذاء النار له ،وحنو ذلك.
فاملشي على اجلمر أصله طقوس هندوسية وبوذية ،جتد مثالً يقول لك ،يأيت هذا املدرب
ويفرش عشرة أمتار ،مخسة عشر متر كلها مجر ،يف بعض الدورات التدريبية ،يسمونه دورة
"أيقظ العمالق الذي بداخلك" أو "أخرج قواك اخلفية" أو "قدراتك الكامنة الالحمدودة" وغري
ذلك.
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وتستطيع من خالل ذلك أنك متشي على هذا اجلمر من دون أن تشعر به ،تقول مثلًا
وأنت تردد "اجلمر بارد ،اجلمر بارد ،اجلمر بارد" ومتشي عليه ،هذا كله ال جيوز ،وهو من
مشاهبة الكفار الوثنيني اهلندوس والبوذيني يف طقوسهم وعباداهتم الوثنية.

نقول :هو مرتبط بالفلسفة الوثنية ،يف مشاهبة للكفار ،واملشي عندهم يرون فيه أحد
تفسريين على اجلمر:
َ اْلأَوَّلُ :أهنم احتدوا باإلله ،فصاروا آهلة ،ال يضرهم اجلمر ،صار عندهم قدرات
خارقة للعادة ،ال يضرهم املشي على اجلمر.
 األمر َالْثَّانِي :اجلانب الوثين ،وهو أهنم يصلون لإلله ،فيدعون أهنا حتميهم يف املشي
على اجلمر من األذى ،وأهنم ال حيترقون ،فال جيوز فعلها للمسلم.
َ الْثَّاِلثُ أيضًا :يترتب على املشي على اجلمر خطورة حمتملة ،أصيب عدد من الناس
حبروق بليغة بعد خوضهم هذه التجربة ،واملدربون فيما يسمى بدورات املشي على
اجلمر ال ينكرون ذلك ،بل إهنم ينبهون املتدربني أن املشي على اجلمر يتضمن شيء
من املخاطرة واجملازفة.
إذًا هذا مما يُسمَّى يف برامج التدريب اآلن بالقدرات اخلارقة للعادة ،أو أخرج قدراتك
الكامنة؛ إذًا املشي على اجلمر ديانة وثنية هندوسية يتعبدون هبا؛ فال جيوز للمسلم أن يشاهبهم
يف طقوسهم اليت يفعلوهنا.


اإلسقاط النجمي عندهم يقوم على التجربة اليت متارسها النفس خارج حدود اجلسد
املادي ،يقولون :اآلن أنت لك جسد مادي ،هناك ما يسمى اجلسم األثريي ،يعتقدون أهنا
تتمكن هذه النفس من التجول والتحول والتنقل حيث تريد ،وتطلع على أحداث غيبية ،بل
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مستقبلية ،تطلع على أحداث وأشخاص وأماكن ال ميكن إدراكها يف موقعها املادي ،طبعًا
يستخدمون يف ذلك عدة طرق الستثارة هذه التجربة.
منها :ما يسمون ه بالتنومي الذايت واستخدام العقاقري املخدرة ،وهناك من يدعو لذلك
ويفعله ،مثل :مها هاشم ،هذه تدعو لذلك ،وقد ذهبت لبعض الكهنة البوذيني ،ويسمونه
أحيانًا اخلروج من اجلسد ،يسمى اإلسقاط النجمي أو اخلروج من اجلسد ،هي جتربة خارقة
للعادة تقوم على االعتقاد بوجود جسم أثريي أو جنم اإلنسان خيتلف عن جسمه املادي،
ويرتبط به كما يدعون حبل فضي حيث يعتقد أن ذلك اجلسم اللطيف ينتقل حقيقة يف أحناء
العامل حسب إرادته.
وأحيانًا يدعون أنه يتجول يف عوامل روحانية ،ال توجد يف هذا العامل املشاهد ،ويستعينون
هبذا على ما يسمونه باألرواح ،وأحيانًا -عافانا اهلل وإياكم -بعقاقري مهلوسة ،تأيت باهللوسة
واجلنون ،وأحيانًا بالتأمَّالت اهلندوسية والبوذية.

هناك مم ارسات شركية تعتمد على ما يسمى بشرك األسباب ،يعين فيها مثل تعليق
التمائم واعتقاد التأثري فيها ،وهو ما يسمونه باالستشفاء بطاقة األحجار وذبذباهتا ،يعين إما أن
يعلقها أو يضعها يف املنزل ،يستخدمون األحجار يف جلب ما يسمونه بالطاقة اإلجيابية وطرد
الطاقة السلبية كما يزعمون ،وجذب احلب وشريك احلياة.


 :أهنم يقسمون ،يقول :هذا احلجر جيلب الطمأنينة والراحة ،وهذا

احلجر مثالُ يوضع يف طرف غرفة النوم ليجلب احلب بني الزوج وزوجته ،يذكرون هذا ،هذا
من الشرك يف باب األسباب ،طاقة املكان ،أو طاقة األحجار ،أو االستشفاء باألحجار الكرمية
والكريستال ،وأهنا سبب لألمن والسكينة يقولون ،واستجالب احلظ.
وهذه صورة يف احلقيقة من صور ما يسمى بالطاقة الكونية ،يقولون :هذه تستخدم
إلعادة توازن الطاقة يف اجلسم كما يزعمون ،الذي هو سبب األمراض وتنشيط سرياهنا يف
املسارات ،حبيث حيدد حجر معني لكل شاكرا ،الشاكرة هذه هي مسارات يف اجلسم سبع أو
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مثانية تدخل فيها الشاكرات عندهم تتمثل يف سبع أو مثان مراكز متتد رأسيًّا من أعلى رأس
اإلنسان إىل أسفل جزعه ،وتعمل على مترير الطاقة اخلفية يف اجلسم ،مراكز دخول الطاقة يف
اجلسم.
طبعًا هم يدعون أهنا ال ترى بالعني اجملردة ،وطبعًا تفاصيل هذا كله ،ما يدعون يف فلسفة
االستشفاء موجودة يف النصوص اليوغية البوذية واهلندوسية ،فوق الفلسفة الشرقية حيدد لكل
شاكرا حجر معني لتعاجل به األمراض املرتبطة هبا من خالل إعادة التوازن إىل الشاكرا ووفقًا
لربج املريض وتاريخ مولده ،دخلوا يف التنجيم اآلن!
مث يعلقها املريض أو يتختم هبا أو تدلك هبا شاكرات ومسارات الطاقة من أجل التأثري
على اجلسم الطاقي ليحصل املريض على الصحة ،طبعًا هذه وثنية صرحية ودعوة لعبادة
األحجار واعتقاد التأثري فيها! التأثري يف جلب النفع ودفع الضر!
أيضًا يدعي من يعاجل باألحجار الكرمية بأن هلا خصائص سرية يف االستقرار النفسي،
والثقة بالنفس والطمأنينة ،وإما أن تلبس كحلي وإما أن حيتفظ هبا يف اجليب ،أو توضع يف
جانب يف الصالة أو يف غرفة النوم حبسب نوعية األثر ،الذي يُدَّعى أهنا يترتب عليه ،يدعوهنا
حتفظ الطاقة اإلجيابية وتطرد الطاقة السلبية ،هكذا يدعون ،وكل هذا كذب وخرافة ووهم ال
حقيقة له ،وهي صورة من صور التمائم الشركية.
وهلذا يقول النَّبِيّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ،ويف مسند اإلمام أمحد من حديث عمران بن حصني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن
النَّبِيّ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجالً يف يده حلقة من صُفر ،فقال له منكرًا عليه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَام:

قال :من الواهنة ،يعين أهنا سبب لدفع املرض ،قال:

رواية:

ويف
.

وهلذا يقول العلماء يف ضابط األسباب :أن األسباب إما أن تكون معروفة بالشرع ،دل
الشرع على ثبوهتا كما يف مثل قوله صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أو ما دلت التجربة الظاهرة عليه.
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التجربة الظاهرة ،ليست جتربة خفية ،التجربة الظاهرة مثل :التطعيم لألوالد ،الطفل
حينما يولد يُعطى جدول تطعيمات إىل أن يدخل املدرسة ،هذه ثبت نفعها من جهة التجربة
نفعًا ظاهرًا ،ال أن يؤتى مبثل هذه اخلرافات بأحجار كريستال أو غريه يقال أحجار كرمية،
توضع ألجل إجياد الطاقة اإلجيابية وطرد الطاقة السلبية ،هذا كله من الشرك يف باب األسباب؛
إذًا هذه من تطبيقات ما يُسمى بفلسفة االستشفاء الشرقية.

هناك ممارسات مناقضة لإلميان بالقضاء والقدر ،طبعًا ما يسمونه باجلذب ،أو قانون
اجلذب ،هو ليس بقانون ،األدق أن يقال فيه أنه خرافة اجلذب ،جذور ما يسمى باجلذب أو
خرافة اجلذب الفلسفة البوذية ،هناك كلمة عن بوذا أنه قال :الشبيه جيذب إليه شبيهه.
وقد أوردت هذه املقولة االسترالية امللحدة روندا بايرن هلا كتاب [السر] مشهور،
أوردت الشبيه جيذب إليه شبيهه ،جاء يف كتاب [السر] هلذه امللحدة االسترالية يف تعريف
اجلذب :بأن كل شيء حيدث يف حياتك فأنت من قمت جبذبه ،وقد اجنذب إليك عن طريق
الصور اليت احتفظت هبا يف عقلك ،يعين ما تفكر فيه.
تقول يف كتاب [السر]" :أنت أقوى مغناطيس يف الكون ،فبداخلك قوة مغناطيسية أشد
بأسًا وفاعلية من أي شيء يف هذا العامل ،وهذه القوة املغناطيسية تنبعث من أفكارك" ،وفيه -
يف كتاب [السر]" :-مينحك السر أي شيء تريده ،السعادة ،الصحة ،الثروة".
طبعًا هذا شرك يف باب الربوبية؛ ألنَّ هذا مبين على عقيدة وحدة الوجود ،أن هذا العامل
املشاهد وهم ،ليس سوى انعكاس للعامل احلقيقي الذي يعربون عنه بالوعي ،ومن ثَمَّ يكون
التغيري يف الوعي عن طريق التفكري والتركيز ،ويكون التفكري والتركيز سبب يف جتلي تلك
األفكار اليت تريدها وتظهر يف الواقع ،ويكون اإلنسان عندهم هو املدبر ألقداره ،تقول :أنت
تصنع قدرك ،نعوذ باهلل من ذلك!
َل َوعَلَا يقول( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [القمر.]49:
اهلل ج َّ
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وقال جَلَّ َوعَلَا( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [اإلنسان ،]30:فجعل مشيئة اإلنسان
تابعة ملشي ئة اهلل جَلَّ وَعَلَا ،ليست مستقلة ،وهؤالء يقولون :أنت حتلق قدرك وتصنع قدرك،
طبعًا هذا جاء يف كتاب [السر] هلذه امللحدة ،روندا بايرن.
ففكرة الكتاب [السر] تدور حول ما يسمى باجلذب ،وأنه ليس بينك وبني ما تريد
حتصيله إال ثالث خطوات ،وهي:
 اطلب ،اطلب من الكون ( )askاسأل باإلجنليزية.
َ الْثَّانِي :آمن أو اعتقد )believe( ،أيضًا باإلجنليزية.
َ الْثَّاِلثُ :تلقى )receive( ،تلقى ما تريده.
هذه شرك يف الربوبية خماطبة للكون ،أو يقول لك :حدد ما تريد ووجه طلبك للكون،
وآمن بأن األمر سار ملك يديك فعلًا ،مث رش عليه -كما يدَّعون -من أحاسيسك
وعواطفك ،مث انتظر مؤمنًا أن الكون سيليب طلبك بطريقته اخلاصة؛ حينئذٍ ستحصل على ما
تريد ،هذا هو السر الكبري خمتصرًا عندهم يف هذه الكلمات ،نعوذ باهلل.
إذًا خرافة السر أو اجلذب اإلميان بأن املشاعر أو األفكار جتذب الوقائع واألحداث
احلقيقية يف هذا ا لعامل إىل حياتنا ،فأصحابه يدعون كذبًا وزورًا ،طبعًا من أكرب املروجني
للجذب :صالح الراشد ،يرون أنه قانون كوين ميكن الشخص من خالله اجتذاب كل ما
يريده ،من الصحة والسعادة والثروة واحلب وغري ذلك ،وأن التركيز على شيء ،يقول لك:
إذا ركزت على شيء يبعث إليه ذبذبات من طاقة اإلنسان للكون وحيصل عليه ،فيأيت الكون
ويعيد تشكيل نفسه ،ويرسل لك الشيء الذي أنت تريده ،يعين كأنه املتصرف الكون ،يعين
هو اإلله ،الطاقة عندهم موازية لإلله.
طبعًا هذه من عقائد البوذية؛ ألهنم يرون أن الكون هو اإلله اللي هو عقيدة وحدة
الوجود ،فعندهم ليس مثة وجود حقيقي لألشياء ،األشياء اليت نشاهدها هذه شجر ،حجر،
إنسان ،هذه عندهم وهم ال حقيقة هلا يف الواقع ،وإمنا هي صور ومظاهر لوجود حقيق خلفه،
هي أوهام ،يسموهنا يف العقيدة اهلندوسية

فهي وهم ،واحلقيقة إمنا هي يف الفكر والعلم

عندهم ،ويقولون :إذا تغري الفكر تغري الواقع اخلارجي.
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طبعًا تتضمن كتاب [السر] هلذه امللحدة :روندا بايرن عقيدة وحدة الوجود واحللول،
فممَّا جاء فيه" :أنت اإلله يف جسد مادي"! نعوذ باهلل! "وأنت الروح املتجسد!" وهذا شرك
صريح يف الربوبية يف عقيدة وحدة الوجود ،وفيه التصريح بألوهية اإلنسان وأنه هذا الكون،
فال تنخدع مبن يقول لك :هذا فأل وحُسن ظن؛ هذا كله خرافة ووهم.
وهلذا صالح الراشد من أكرب املروجني للباطنية احلديثة يف العامل العريب ،وهو من أكرب
املروجني ملا يسمى بـ(اجلذب)؛ حيث يقول" :إن هذا العالَم الذي حولك إمنا هو كالنظر يف
املرآة" ،كأنك ت نظر يف املرآة ،تنعكس صورتك يف املرآة تُشاهد نفسك ،هو انعكاس لك
فقط ،وإال ليس مثة وجود حقيقي والكون كله طاقة والوجود احلقيقي هو هلذه الطاقة ،وما
تشاهده إمنا هي جتليات وصور هلذه الطاقة ،وهذا من صور الشِّرك يف باب الربوبية.

وهذه تظهر عند بعض املتأثرين بالباطنية احلديثة يف دعوى الغيب؛ تعتمد بعضها على
تصور معني للوجود وتُمرَّر ،مثل أحيانًا :بعض صور حتليل اخلط والتوقيع مثالً ،يعين :يُحلِّل
شخصيتك من خالل التوقيع ،بعض صور هذه كِهانة ،ليست واضحة وليست صرحية يف هذا
األمر.
يعين :لو كان هناك شخص مثالً شخص جلس معك وعاشرك من خالل تصرحياتك
وكلماتك عرف شخصيتك ،نعم ،هذا ال مانع منه ،ال إشكال فيه ،لكن هو ما يسمونه من
خالل توقيعك مثالً على أمر يُحلِّل شخصيتك من خالل هذا التوقيع! هذا يف احلقيقة فيه نوع
من الكِهانة.

الرِّيكي :هو أحد الطرق العالجية اليت يُروَّج هلا يف الباطنية احلديثة ،وهو يعتمد كما قلنا
أساسًا على ما يُعرف بالطاقة الكونية ،ومع األسف أنه موجود عندنا يف بالدنا.
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الرِّيكي :هي كلمة يابانية مكوَّنة من شقني( :رِي) يعين :الروح الكونية ،و (كي) :وهي
الطاقة احلياتية؛ فالرِّيكي يعترب طاقة احلياة اليت توجهها الروح الكونية.
طبعًا الرِّيكي تُنسب هذه الطريقة العالجية للدكتور /ميكاو أوسيو ،هذا ياباين عاش يف
القرن التاسع عشر ،إال أنه أصوهلا يف احلقيقة مستمدة من الفلسفة الشرقية القدمية.
وفلسفة الرِّيكي باختصار :هي االعتقاد بالطاقة الكونية واجلسم األثريي احمليط باجلسم
املادي ،هناك جسم آخر غري اجلسم املادي الذي نُشاهده يف كل واحدٍ منَّا.
يقولون :أنَّ الرِّيكي ال يُعاجل اجلسم املادي فحسب ،بل يعمل على مجيع األجسام الطاقية
ويُفسر املرض باختالل توازن الطاقة يف جسم اإلنسان ،أنَّ الطاقة اختل توازهنا يف جسم
اإلنسان ،وأنَّ الشفاء يكون من خالل استعادة توازن الطاقات ،يقولون :حيصل اخللل يف
توازن الطاقة لعدة أس باب ،أمهها عندهم :األفعال السلبية اليت يقوم هبا اإلنسان أو ما يسمى
بـ(الكارما) ،ينشأ املرض عندهم يف املستويات األعمق من العقل قبل أن تظهر أعراضه
جسديًا.
طبعًا عقيدة وحدة الوجود ظاهرة جبالء يف تطبيقات الرِّيكي ،وهو اهلدف األكرب ملمارسته
واستقطابه.
 :مها منور ،هذه لبنانية ،هي من أبرز معلِّمي الرِّيكي يف
العامل العريب ،وهي ترى أن الكون ما فيه من كائنات هو مبثابة مكعبات الثلج العائمة فيه،
مجيع الكائنات ليس سوى ريكي بكثافة مرتفعة.
وهذا التشبيه الباطل يف احلقيقة هو صورة مطابقة لِما ورد يف تفسري الكون والوجود يف
الفلسفة الشرقية املرتكزة على الطاقة الكونية عندهم.
 ،فتقول" :إنَّ هذا يهدف
إىل دمج العقل واجلسد والنفس يف مفهوم الرِّيكي؛ حيث يصل املرء إىل مفهوم اإلشراق ،كما
يه دف إىل تطوير الوعي بالطاقة وإدراك الواقع الطبيعي للذات والكون ،وأهنم يُشكِّلون وحدة
كونية وفقدان هوية الكيان الفردي املركزة على الذاتية".
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طبعًا يتوصل الرِّيكي إىل هذا اهلدف -اللي هو وحدة الوجود -من خالل االستشفاء،
فاملرض عندهم ليس إال نتيجة االنفصال عن اإلله باملعىن الباطين ،والشفاء بالرِّيكي ليس إال
نتيجة االتصال ،عندهم أنَّ الشفاء بالرِّيكي ال يكون إال باالتصال باإلله.
ر" :يؤكد الطب الشرقي أنَّ مصدر آالمنا العميق هو جهلُنا لطبيعتنا
األساسية اليت تقترب من اهلل؛ لذلك إذا أردنا الشفاء ما علينا إال أن نتواصل جمددًا مع اهلل".
"حنن نعيش يف
عامل من املتناقضات؛ اخلري والشر ،والنور والظالم ،الداخل واخلارج ،الغىن والفقر ،أنا واآلخر،
ويف هذا الصدد" -شوف اآلن يبيِّن لك ما هو جوهر الرِّيكي ،قال " :فإن جوهر الرِّيكي
يهدف إىل حماولة السمو فوق كل هذه املتناقضات والوصول حلالة من الكمال املتوازن
والشمولية واالندماج مع كل هذه األشياء؛ حبيث يُزيل كل احلواجز بينك وبني اآلخر" -اللي
هو بينك وبني اإلله ،تتحد ذاتك باإلله ،عقيدة وحدة الوجود.-
متحدثًا عن حالة املمارِس الذي يصل إىل مرحلة متقدمة من
الرِّيكي ،يقول" :نُدرك يف هذه اللحظات كم حنن ضئيلني وال نعرف إال القليل عن جوهر
الرِّيكي متامًا كحبة املطر بالنسبة للمحيط هلما نفس الطبيعة" ،مث يقول -وهذا موضع الشاهد-
" :ويف النهاية ميتزجان معًا ويصبحان شيئًا واحدًا" عقيدة احللول واالحتاد ووحدة الوجود.
من خالل هذين املثالني يتضح أنَّ االعتقاد باالحتاد ووحدة الوجود هو جزءٌ ال يتجزأ من
مبادئ الرِّيكي بصورتيه الغربية والعربية ،مع أن بعض معلِّمي الرِّيكي يُنكر تعلُّقه بأي معتقد أو
دين رغم أن هذه املالمح البوذية موجودة فيه من خالل الكالم الذي أوردناه.
هذه بعض التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية ،أو لِما يسمى بربامج (تطوير
الذات والتنمية البشرية).
:



أنَّ بعض املدربني فيما يسمى بربامج تطوير الذات والتنمية البشرية يقولون" :حنن نريد أن
نؤَّسلِم هذه التطبيقات".
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سبحان اهلل العظيم! هذه التطبيقات معاشر اإلخوة واألخوات مرتبطة بعقائد ،بالفلسفة
الشرقية اهلندوسية والبوذية ،قائمة على عقيدة االحتاد واحللول ووحدة الوجود ،ال ميكن أن
تنفك عنها.
يعين مثالً على سبيل املثال :جاء واحد وقال :أنا أريد أن أُؤسلم املاسونية .شعارات احلرية
واملساواة واإلخاء ،هذه أساس املاسونية عند اليهود ،هل يقال إننا نستطيع أن نؤسلمها؟ ما
ميكن أُسْلَمتها ،هي قائمة على هذا األساس أو هذه الشعارات الثالث اليت ال ميكن االنفكاك
عنها ،ما ميكن أَ سْلَمتها ،فهذا من التلبيس والتدليس الذي ميارسه بعض املدربني يف بعض
مراكز التدريب ،ال تُلبسون على الناس يف هذا.
هذه التطبيقات مرتبطة جبذور وعقائد فلسفية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ال انفكاك عنها يف
الفلسفة الشرقية اهلندوسية والبوذية ،كيف تدَّعي أَسْلَمتها؟!


أن هناك -وهلل احلمد -برامج تدريبية مفيدة ،يعين
َّ :

برامج ما يسمى بالقراءة السريعة ،إدارة احلشود ،برامج كيف تُدير املنشأة ،هذه واهلل احلمد
مباحة وطيبة ومفيدة ،ال إشكال فيها ،الشرع حيض عليها ،لكن حنن نتكلم على تطبيقات يف
بعض ما يسمى بربامج تطوير الذات املرتبطة هبذه اجلذور الفكرية عقيدة االحتاد ووحدة
الوجود.
 :بعض الكتب ،يعين بعض



املدربني يف هذه املراكز يُحيل املتدربني واملتدربات إىل كُتب هؤالء الروحانيني الباطنيني من
أمثال :ديباك شوبرا ،وأوشو ،وواين داير ،وتويل إكهارت ،وغريهم.
هذه الكتب اليت يُدَّعى أهنا تطوير للذات فيها الكفر واإلحلاد باهلل جل وعال ،فيها االعتقاد
بوحدة الوجود ،وفيها االعتقاد بالشرارة اإلهلية يف اإلنسان ،وأنَّ اإلنسان إله مُقنَّع ،وأنَّ يف
داخله بذرة القداس ة وبذرة اإلهلية ،هذا موجود يف كتبهم ،قد اطلعت عليها ،قرأت كثري منها،
ال جيوز واهلل ،ال جيوز أن يُدل ويُحال املتدربني من الرجال أو النساء إىل ما يسمى بكتب
تطوير الذات هلؤالء املالحدة الروحانيني الباطنيني؛ حنن عقيدتنا أهل اإلسالم تُخالف هؤالء؛
هذا ما يؤمن بإله ،هذا ما يؤمن باهلل جل وعال.
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حنن نعتقد ونؤمن باهلل جل وعال ،نؤمن بأنَّ اهلل جل وعال هو اخلالق الرازق املدبر ،نؤمن
بأنَّ اهلل جل وعال هو األول الذي ليس قبله شيء ،واآلخر الذي ليس بعده شيء ،والظاهر
الذي ليس فوقه شيء ،والباطن الذي ليس دونه شيء ،هذه عقيدتنا يف اهلل جل وعال ،نؤمن
بأنَّ اهلل جل وعال له األمساء احلُسىن والصفات العال.
أمَّا هؤالء مالحدة ،هؤالء ال يؤمنون بذلك ،هؤالء يؤمن بأنَّ اإلنسان لديه قدرات خارقة
للنفس البشرية؛ ألن يف كامنه ويف داخله الشرارة اإلهلية ،بذرة القداسة ،أنه إلهٌ مقنَّع يف ظاهره
بشر ويف باطنه األلوهية -نعوذ باهلل من هذا الكفر.-
 :ننتبه ملثل هذه الكتب ،مع األسف موجودة واهلل يف كثري من املكتبات ما يسمى
بكتب تطوير الذات والتنمية البشرية ،فلنحذر منها ،حنذر من هؤالء املالحدة الروحانيني الذين
يف ثنايا كتبهم هذه العقائد الكفرية؛ عقيدة احللول ووحدة الوجود ،وعقيدة تأليه الذات
اإلنسانية ،وغريها من العقائد الكفرية.
هذه يف احلقيقة إشارة موجزة لبعض تطبيقات الباطنية احلديثة ،سواءً فيما يتعلق بفلسفة
االستشفاء والطب البديل ،أو ما يسمى بتطوير الذات والتنمية البشرية ،وهناك أيضًا وقد سبق
أن نبهت ع ليه يف احللقة األوىل من هذه احللقات ما يسمى بـ(التصوف الفلسفي الروحاين)
القائم على احلب والوصول إىل اهلل بطريق احلب ،وأنَّ األديان كلها توصل إىل اهلل جل وعال،
وقد ذكرت هذا بالتفصيل يف احللقة األوىل.
هذه إملامةٌ موجزة يسرية ببعض التطبيقات املعاصرة للباطنية احلديثة ،وهي يف حقيقتها
كلها مرتبطة مبا يسمى بالطاقة الكونية ،ومفهوم الطاقة هو موازي لإلله عندهم ،عند هؤالء
املالحدة الروحانيني الباطنيني.
ألتقيكم بإذن اهلل جل وعال يف األسبوع القادم ،أستودعكم اهلل ،سالم اهلل عليكم ورمحته
وبركاته.
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