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 َطَ  ّلَله ٱَضَرَب  فَ یۡ أَلَۡم تََر ك 
ا
 َكِلَمة

ا
 ی ِ َمثࣰَل

ا
 َكَشَجَرࣲة  بَة

 َوفَۡرعهَها فِ  بَة  ی ِ طَ 
ࣱ
 لَسَمۤاءِ ٱ ی أَۡصلهَها ثَابِت

 [ 24]سورة إبراهیم 

 

هي شهادة أن ال إله إال هللا فمثلها كمثل الشجرة العظيمة أصلها هذه الكلمة  
فمن رسخت هذه الكلمة يف قلبه حبقيقتها، واتصف قلبه اثبت وفرعها مرتفع حنو السماء،  

يف القلب،   رسوخهاكل وقت حبسب  يف  تزال تثمر األعمال الصاحلة    ال  أهنا  ، فال ريبهبا
 .ه حبقيقتها، وقيامه حبقها، ومراعاهتا حق رعايتهاوحمبة القلب هلا، وإخالصه فيها، ومعرفت

 ، نال منها العواصفصلها اثبت راسخ رسوخ اجلبال، ال تزعزعها األعاصري، وال تفأ
تضره فتنة، وال اإلميان، الذي إذا خالط القلب ثبت صاحبه وضرب جبذوره فال    هو  والسر

 ويستطيع أن مييز به احلق من الباطل.  ،وحينها تتبني له احلقائق  تزحزحه شبهة،

مبدلوهلا،   واليقين  ،مبعناها  العلممن    هذه الكلمة   وهذا ال يتأتى إال بتحقيق شروط  
ن يقوهلا ب   والصدق  ،والتسليم  واالنقيادملا اقتضته هذه الكلمة ابلقلب واللسان،    والقبول
فالذين حمًبانن  .من شوائب الشرك  بن يصفي العمل  خملًصا  ،صادقا يواطئ هبا قلبهبلسانه  

 ال يشركون يف حمبته أحًدا.  ،آمنو أشد حًبا هلل
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والسالم على حلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا، والصالة  ا

 .هدى هللا به البشرية إىل اجلادَّة، ودهلم إىل سبيل الرشاد عبده ورسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص،

كان مما يستفتح به النيب ملسو هيلع هللا ىلص يومه بعد صالة الصبح: )اللَُّهمَّ ِإِني َأْسأَُلَك ِعْلًما ََنِفًعا، 

يِيًبا، َوَعَماًل ُمتَ َقبَّاًل(، ليتبني لنا من قوله: )علماً َنفعاً( أن العلم نوعان: علٌم َنفع، َورِْزقًا طَ 

 .)َسُلوا اَّللََّ ِعْلًما َنِفعاً، َوَتعوَُّذوا اِبَّللَِّ ِمْن ِع     ْلٍم اَل يَ ن َْفُع(   وعلم ليس بنافع. قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:

ر شركيات ترتدي اترة ثوب الشرع وأخرى ثوب ومما ابتُليت به األمة يف اآلونة األخرية ظهو 

احلديث،  الطاقة   العلم  فلسفة  ومنها  ملحدة،  شركية  وفلسفاٍت  مسوًما  طياهتا  يف  وُُتفي 

ن.يءشالكونية، واليت يزعم أصحاهبا أهنا أصل نشأة الكون، وأن هلا قدرة التأثري على كل  

اإلحلادية اليت تعتمد على فكرة اخللق تعود أصول هذه الفلسفة إىل األداين الشرقية  

بال خالق، فأدخلوها يف جماالت احلياة كلها، ومنها جمال االستشفاء وجمال تطوير الذات، 

ونتيجة لتداخل الثقافات بني الشعوب وصلت هذه اخلرافة إىل بالد املسلمني، ..  وغريها

كان بقصد التضليل أو سواء  -واستهوت كثرياً من الناس، فأخذوا يلبسوهنا ثوب اإلسالم  

 حىت جتد قبواًل عند العامة، وروجوا هلا حتت مسمى   -بقصد النفع حبسب ظنهم كٌل بنيته

ابلطاقة" العالج  تلك ".  تطبيقات  مواجهة  على  العمل  من  البد  املنطلق كان  هذا  ومن 
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 على عقيدة املسلمالشركيات وذلك ابلتعرف على هذا العلم املزعوم وتلك اخلرافات وخطرها  

ن.لعلنا بذلك نستطيع أن نُنبه وحُنذر من مداخلها ونتجنب الوقوع فيها

ألجل هذا املقصد مت تقدمي هذه املادة املبسطة، واليت تشتمل على بعض قواعد    

التوحيدنالذينهونحقنهللانعلىنوأساسيات التوحيد، وطبقا للتقسيم املوضوعي لكتاب  

اصة بكل موضوع يف صورة بطاقات، مث اإلتيان مت وضع القواعد العقدية واألصولية اخل  العبيد

ابلتطبيقات املخالفة املندرجة حتت كل موضوع وبيان ما حتتويه هذه التطبيقات من أموٍر 

ستزادة، تنقض التوحيد يف القلوب، كما مت وضع روابط إثرائية هبا شروح مفصَّلة ملن أراد اال

 .طرحهابإلضافة إىل وجود فتاوى خاصة لكل تطبيق مت 

( واليت نستعرض فيها اسم من أمساء هللا قلنهذهنسبيلي)  وخنتتم كل فصل بفقرة

لنا أن معرفة هللا بمسائه وصفاته فيها الكفاية للموحد، وهبا يستغين   ليتبني-وتعاىل تبارك  -

ن.عن كل ما ينايف التوحيد لصالح دنياه وآخرته

ن

ن

ن

ن
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 الباب األول

نفي األسباب
ن
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 من كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد

 :نمننالشركنلبسناحللقةنواخليطنوحنومهانلرفعنالبالءنأوندفعهنابب ▪
  1والتمائمابب:نمانجاءنيفنالرقىنن ▪

ن

قاعدة يف األسباب  الشرك يف األسباب، وللعلماء  رابٌط واحد؛ وهو  البابني  جيمع هذين 
  .ستكون الُعمدة لنا يف شرح هذين البابني

 

نالقاعدةنالَعَقديةنيفناألسبابنهي

ن""مننالشركناختاذنمانليسنسبباًنشرعيانوالنكونياًنسبب

 
 

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  1
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 :يقولنهللانعزنوجل
ُۚننُقْلنَأفَ َرأَي ْن ُتمنمَّانَتْدُعوَننِمننَولَِئننَسأَْلتَ ُهمنمَّْننَخَلَقنالسََّماَواِتنَواأْلَْرَضنلَيَ ُقوُلنَّناَّللَّ

ُنِبُضر ٍّنَهْلنُهنَّنَكاِشَفاُتنُضر ِِهنَأْونَأرَاَدِننِبَرْْحَةٍّنَهْلنُهنَّنُُمِْسَكاتُن نِإْننَأرَاَدِنَناَّللَّ نُدوِنناَّللَِّ
ُلونَن ُۖننَعَلْيِهنيَ تَ وَكَُّلناْلُمتَ وَكِ  ن(٣٨نن:)الزمرننَرْْحَِتِهۚننُقْلنَحْسِبَناَّللَّ

ن

ن(نالنميلُكندفَعنالضُّرنوالنجلَبنالنفعنإالنهللا) :تقريرنابللزوميفناآليةنن
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ن
ن

ن

ن

ن

ن
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ن

 ثالثة أقسام ننوالناس تتفاوت مواقفهم يف تعاملهم مع األسباب، وهم يف ذلك على 

 
ن2

كونية( وال )ننليست بقدرية  أسبااًبنومهيةنوبناًء على قاعدة األسباب، وأن هناك  
سبًبا؛ سنتناول مبشيئة هللا تعاىل تلك األسباب الومهية للكشف عن شرعية، جعلها البعُض  

 .حقيقتها وخطرها على عقيدة املسلم وعلى صحته النفسية والبدنية

ن

ن

 
 تقسيم شجري من شرح كتاب التوحيد للشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي 2
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ن
من أهم األسباب الومهية العالج ابلطاقة والىت هى مبثابة رأس االفعى الىت تبث السموم 

 بشكاهلا املختلفة. 

ن            
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 : ابلطاقةنالعالجنن
هو عالج ومهي زائف يرتكز على االعتقاد بوجود قوة هائلة متأل الفراغ، وتنتشر يف الكون، 

 3ة. وُتسريه، وحتفظ السٰموات واألرض، ومتدُّ مجيع املخلوقات ابلقوة واحليا

ن:وهذهنالطاقةناملزعومةنعبارةنعننقوتينمتضادتي

 . (الني)  طاقة سلبية •
 .(اليانغ )  وطاقة إجيابية •

ن.ومن هذا املعتقد تنطلق مجيع تطبيقات االستشفاء الفلسفية

الطاوية، ومتثل املتضادات الظاهرية يف الكون   -الداينة -: رمز للفلسفة الينواليانغ
)النهار والليل، اخلري والشر، النور والظالم، ....( وحبسب اعتقادهم أنه حيدث بينهما 

ال فرق بني خالق وخملوق، أو بني إنسان وحيوان، أو  واحدة،تناغم فيصبح الكون وحدة  
 .بني نبات ومجاد، وال بني جنس وجنس أو دين ودين

 ☯. ويُرمز هلا ابلرمز املشهور: التاجيي )طاجيي(

وهذا الرمز يستهني به بعض املسلمني فال يستنكرونه، بل ويتخذه بعض ممارسيي 
شعاٌر لدين   -كالصليب - لبس الصليب؛ فهو  الطاقة شعاراً هلم وهو أشد حرمةً  من  

كفري، ولكنَّ العقيدة اليت ميثلها هي أشد قُبحاً من عقيدة التثليث، فالنصارى يُؤهلون: 
- هو ذات اإلله!  -مهما حُقر - األب واالبن وروح القدس، والطاوية جتعل كل شيء  

 
باالعتماد على محاضرات د. هيفاء    –باحثة دكتوراه في التربية اإلسالمية - أ. منيرة بنت عبد هللا القحطاني   3

 - بتصرف   -الرشيد و د. فوز الكردي 
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رمز وحدة الوجود  فعجباً ملن يتورَّع عن لبس الصليب، مث يتخذ   -يقولون  تعاىل هللا عما
 4نسأل هللا السالمة والعافية !شعاراً له

 

 

 
 

 

 
باالعتماد على محاضرات د.هيفاء الرشيد   –باحثة دكتوراه في التربية اإلسالمية -منيرة بنت عبد هللا القحطاني  أ. 4

 - بتصرف –  و د.فوز الكردي
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ن
ية حقيقية وأن هناك أجهزة استطاعت أن تلتقط هلا نأن الطاقة الكو   هناك من يقول 

ميكن أن تتعرف إىل حقيقة ذلك من ملن يقول ويزعم هذا..  ، و وجودها صورا وتثبت
. سعاد السقاف و د. رمي أ املقدم من    بحثال  من خالل الصور اليت مت التقاطها خالل  

 والذي جييب عن التساؤالت التالية:   العزيز  جامعة امللك عبد  –قسم الفيزايء    –الطويرقي  

هل جسم اإلنسان يبعث طاقة؟ 

  هل لإلنسان هالة؟ وهل مت تصويرها؟  

https://twitter.com/reemaltuwirqi/status/576118487338213376 

بني العلوم احلقيقية والعلوم الزائفة ويف غياب احلدود الواضحة بينهما لعامة الناس، 
ويتبناها البعض على حساب البعض اآلخر. يف هذا املقال تطفو الكثري من األمور املشتبهة  

 سنتطرق ألحد هذه األمور وسنحاول من خالله اإلجابة على سؤالني:

ننهلنجسمناإلنساننيبعثن"طاقة"؟

هي القدرة على القيام بشغل ما، وهذا   :معىننالطاقةنفيزايئيانبتعريفهاناملبسط
الكرمي حيث ذُكرت كلمة "طاقة" مرتني يف سورة  القرآن  يتوافق مع ما جاء يف  التعريف 
البقرة. وميكن أن توجد الطاقة بشكال خمتلفة، مثال ميكانيكية أو كيميائية أو كهرابئية أو 

  مغناطيسية أو إشعاعية أو نووية، وغريها من األنواع.

أي   –قائق العلمية أن جسم اإلنسان وأي جسم آخر طاملا له درجة حرارة  من احل
فإنه ميتص ويبعث   - حتت الصفر درجة مئوية  273.15أعلى من الصفر املطلق والذي يقابل  

https://twitter.com/reemaltuwirqi/status/576118487338213376
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أشعة كهرومغناطيسية، إذا لنقتصر احلديث على الطاقة اإلشعاعية ألهنا املوجودة يف املوجات 
  الكهرومغناطيسية.

عة الكهرومغناطيسية الطاقة يف جماليها الكهرابئي واملغناطيسي، وعندما ُتزن األش
أي ألوان الطيف اليت -ميتص جسم اإلنسان إشعاع كهرومغناطيسي سواء من الطيف املرئي  

األشعة حتت احلمراء أو   :ال ميكن رؤيته مثل-أو أي طيف آخر غري مرئي    -ميكن أن نراها
فإنه ميتص طاقة، تتسبب هذه الطاقة يف إاثرة الذرات   - فوق البنفسجية أو املايكروويف ال 

املكونة للجسم، تنتقل االلكرتوَنت داخل الذرات من املستوى األرضي إىل مستوى أعلى، 
ضمن جزء من طيف األشعة    وعند عودهتا للمستوى األرضي تطلق فوتوَنت برتددات تقع 

ألن ترددها يتوافق مع الرتدد الطبيعي حتت احلمراء يعرف ابألشعة احلرارية، وتسمى احلرارية 
للجزيئات يف معظم املواد فيتذبذب اجلزيء بكمله فتكثر التصادمات بينها مما يسبب ارتفاع 

 درجة حرارة اجلسم، ونتلمس هذه األشعة احلرارية بسخونة جلد اإلنسان. 

ننجسمناإلنساننيبعثنأشعةنحراريةنفهلنهلذهناألشعةنأينداللة؟نوهلنميكنكانننإذاننن
نرصدهانوتصويرها؟ن

يتناسب مقدار هذه األشعة احلرارية مع ثالثة عوامل: درجة حرارة األجسام، مساحتها 
موجات  يبعث  اجلسم  فإن  املنخفضة  احلرارة  درجات  عند  الفيزايئية.  وخصائصها 
كهرومغناطيسية غري مرئية يف املدى حتت األمحر، وعند ارتفاع درجة حرارة اجلسم لدرجات 

وميكن أن تصل لنطاق   ،اجلسم أشعة برتددات أعلى من األشعة حتت احلمراءيبعث    عالية
درجة مئوية(.   5500الطيف املرئي كما حيدث يف الشمس )درجة حرارة سطح الشمس  

مثال على ذلك تسخني قطعة معدن )مثل عني البوتوغاز( فابتداء نراها سوداء ونشعر فقط 
مث تبدأ ابلتوهج فيصبح لوهنا أمحر   - وهي غري مرئية  ،احلمراءهذه هي األشعة حتت  -حبرارهتا  

 . 1، انظر الشكل  -أشعة مرئية- ربتقايل ومع زايدة التسخني قد تصل للون األبيض  المث  
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 ( 1شكل )

يف موضوعنا املتعلق جبسم اإلنسان تبقى األشعة املنبعثة يف نطاق األشعة حتت احلمراء 
اإلنسان يعترب ابرًدا نسبًيا، أي ال ميكن أن يشع حيث أن جسم    ، ذات الرتدد املنخفض

 اإلنسان ضوًءا مرئيا إال إذا وصل تسخينه ملثل درجة حرارة الشمس!

( احلرارية  الكامريا  ابستخدام  للجسم  صورة  أخذ   Thermographicميكن 
camera اليت تستخدم األشعة حتت احلمراء لتكوين الصورة بدال من األشعة املرئية كما )

احلال يف الكامريات العادية. الصور الناجتة متيز بني املناطق الباردة والدافئة بداللة شدة هو  
املوجة الكهرومغناطيسية املرصودة وخفوهتا يف الكامريات أحادية اللون أو عن طريق اختالف 
افرتاضية   ألوان  املرئية"  "غري  احلرارية  لألشعة  تعطي  واليت  األخرى،  الكامريات  يف  األلوان 
للتوضيح ابستخدام برامج حاسوبية، فاألبيض يدل على املناطق الدافئة, األمحر واألصفر 

(. وللكامريات احلرارية استخدامات متعددة 2للمتوسطة، واألزرق للمناطق الباردة )شكل  
 يف املطارات وعمليات اإلطفاء والبحث عن األشخاص املفقودين.
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 ( 2شكل )

احلرارية املنبعثة من جسم اإلنسان يف حماوالت   استخدم البعض حقيقة هذه األشعة
واليت يزعمون أهنا ُترج من اإلنسان،   - أو هالة كريليان- لتفسري ما يزعمون أهنا هالة الطاقة  

ميكن  وكيف  املزعومة  اهلالة  مصدر  ما  يلي  فيما  سنوضح  لذا  بينهما؟  عالقة  هناك  فهل 
 تصويرها وتفسري ذلك. 

ننوهلنميكننتصويرها؟ننهلنجلسمناإلنساننهالةن"طاقة"؟

( وأن Auraمن االدعاءات القائمة أن هناك هالة من الطاقة حتيط جبسم اإلنسان ) 
حجمها ولوهنا يتغري وفًقا لصحة الشخص النفسية والعضوية كما ميكن التنبؤ من خالهلا 

الغموض عن بعض األمراض أو احتمالية اإلصابة هبا مستقباًل! احلقيقة أن هناك الكثري من  
وكيف ميكن قياسها حيث أن مجيع التفسريات املطروحة   ،وطبيعتها،  حول ماهية هذه الطاقة

حالًيا غري قابلة للقياس واالختبار وفق املنهج العلمي، لكن ما سنتطرق له يف هذا املقال 
هو جهاز تصوير هالة الطاقة ويعرف ب "كامريا كريليان" والذي يستخدم يف حماولة إثبات 

 اهلالة. وجود  
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قبل البدء يف شرح آلية عمل كامريا كريليان، لنوضح مبدأ التفريغ الكهرابئي. ما منا 
من أحد إال وقد شعر يف بعض األحيان بتلك اللسعة الكهرابئية عند مسك مقبض الباب 

 فكيف حتدث هذه الشرارة؟  ،3أو شخص آخر. ميكن رؤية تلك الشرارة يف شكل 

 
 ( 3شكل )

فضل هللا   نصعق من  لكنا  وإال  عازال كهرابئياً  يُعدي  بنا  الذي حييط  اهلواء  أن  علينا 
أي أن الذرات املكونة له متعادلة   :ابلكهرابء يف كل حني! ومعىن أن اهلواء عازل كهرابئي

كهرابئيا وال توجد به الكرتوَنت حرة أو أيوَنت، وحتت ظروف معينة ميكن أن يتحول اهلواء  
ليصبح لدينا الكرتوَنت   ؛ذا استطعنا نزع إلكرتوَنت من ذراتهإىل وسط موصل للكهرابء إ

حرة وأيوَنت، هذه اإللكرتوَنت احلرة ميكن أن تشكيل تيارا )الشرارة(. ال حيدث هذا األمر 
وأتيت هذه القوة من وجود ما يعرف   ،بسهولة لكن يتطلب قوة كبرية لتفكيك جزئيات اهلواء

سوف ينزع اإللكرتوَنت من جزيئات اهلواء ويصبح بفرق اجلهد. إن كان فرق اجلهد كبري  
اإلصبع املشحون -فتسري اإللكرتوَنت من اجلزء ذا اجلهد األعلى    ،اهلواء موصال كهرابئيا

 إىل اجلهد املنخفض )املقبض(. ُتسمى هذه العملية ابلتفريغ الكهرابئي.  - ابلشحنات
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عند أتين ذرات الوسط هو تفريغ كهرابئي حيدث    - من هالة أو طيف- التفريغ اهلايل  
عال جهد  بتطبيق  حتفيزه كهرابئيا  عند  ابملوصل  تيار   ،احمليط  مرور  عند  التفريغ  وحيدث 

مكونة منطقة من   كهرابئي من قطب ذو فولتية عالية إىل اهلواء )الوسط( فتتأين ذرات اهلواء
حرة(. أييت والكرتوَنت    ،البالزما حول القطب الكهرابئي )البالزما عبارة عن أيوَنت موجبة

لكرتوَنت مع األيوَنت املوجبة لتشكيل ذرات متعادلة، عندما التوهج نتيجة إعادة احتاد اإل
 يعود اإللكرتون ملستوى الطاقة الطبيعي يطلق فوتوَنت تعمل على أتيني ذرات أخرى. 

تفريغ كهرابئي لغازات خمتلفة، وينتج عن ذلك ظهور طيف الغازات،   4يوضح شكل  
ن لكل غاز لون مييزه يعود لرتكيبه الذري، أي أن كل لون هو كالبصمة وميكن مالحظة أ 

 للمادة اليت خيرج منها. 

 
 ( 4شكل )

( املزعومة، Kirlian Photographyتستخدم كامريا كريليان  اهلالة  لتصوير   )
م ومُسييت ابمسه. للتعريف على  1939يف عام   وهي طريقة تصوير اكتشفها الروسي كريليان

. يتكوين اجلهاز من مصدر فرق جهد 5ميكن النظر يف شكل    ، املبدأ األساسي للجهاز
موصلة ،  وقطب كهرابئي  ،عالٍ  معدنية  شرحية  حتته  يوضع  زجاجي  ولوح  تصوير  وفيلم 
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. بتشغيل الدائرة للكهرابء. يوضع اجلسم املراد تصويره بني القطب الكهرابئي وفيلم التصوير
الكهرابئية ُيشحن اجلسم ابلشحنات الكهرابئية فيحدث تفريغ كهرابئي بني اجلسم املشحون 

  والشرحية املعدنية فيلتقط الفيلم الشرارة الناجتة كصورة أو يرسلها جلهاز كمبيوتر.

 

 
 ( 5شكل )

صورة إلصبع شخص ابستخدام طريقة كرليان.   6يوضح الشكل 
http://webspace.webring.com/people/gl/lemagicien/kfpage/kfgalery/gal.html 

و    عند  أخذت  األوىل  الصورة  أن  مقداره  وميكن مالحظة  فرق جهد   VDC  15ضع 
، أي أن اهلالة الناجتة عن التفريغ الكهرابئي VDC  30والصورة الثانية عند فرق جهد  

أن الكامريا   : تعتمد على مقدار فرق اجلهد املستخدم. ونقطة أساسية جيب توضيحها وهي
مل تصور طيفا خارجا من اإلصبع )هالة( ولكن صورت طيفا نتج من شحن اإلصبع مبصدر 

  كهرابئي خارجي مث التقطت تفريغ اهلواء بني اإلصبع املشحون والشرحية املعدنية.

http://webspace.webring.com/people/gl/lemagicien/kfpage/kfgalery/gal.html
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 ( 6شكل )

وال تقتصر طريقة التصوير على الكائنات احلية ولكن ميكن تصوير اجلمادات 
 صورة كارليان ملشبك الورق اخلايل من احلياة.   7ليان. يوضح شكل  بطريقة كر   أيضا

 

 
 ( 7شكل )

نالتفسرينالفيزايئي

اللون والشكل املأخوذة بكامريا كريليان ابختالفات عشوائية يف  اهلالة  ويرجع ،  تظهر 
سبب هذه االختالفات للعوامل والظروف الطبيعية احمليطة ابجلسم املراد تصويره أثناء أخذ 

 الصورة ونذكر منها: 
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يف اهلواء يبدو التفريغ عادًة كتوهج أزرق أو أبيض مزرق نتيجة إاثرة ذرات  •
 املوجودة يف اهلواء.  النيرتوجني

يف حالة اجملال الكهرابئي املنخفض نوعا ما يظهر لون أمحر أرجواِن نتيجة أتين وإاثرة  •
 املوجودة يف اهلواء.  NOوأكسيد النيرتوجني   ذرات النيرتوجني

من ملح كلوريد   Naتظهر ومضات صفراء يف هالة التفريغ نتيجة وجود ذرات صوديوم   •
د الصوديوم أحد األمالح على سطح القطب الكهرابئي. )كلوري   NaClالصوديوم  

 املوجودة يف عرق اإلنسان(. 
تطاير ذرات كربون من األقطاب الكهرابئية قد يزيد من ظهور اللون األمحر أو  •

 األصفر. 
تعتمد السعة الكهرابئية للجسم على شكله، كما تعتمد مقاومته الكهرابئية على مقاومة  •

قاومة يؤدي إىل تغيري توزيع الفولتية اجللد، لذا فإن أي تغري يف السعة الكهرابئية أو امل
 املستخدمة وابلتايل تتغري الصور الناجتة. 

التغيريات يف مقاومة اجللد خالل أخذ سلسلة من الصور جتعل الصورة تتغري تباعا،  •
 فال يوجد ثبات يف الصور. 

 اختالف أنواع األفالم املستخدمة )األفالم الشفافة وغري الشفافة وكيفية توزيع األصباغ •
بني الطبقات يف األفالم امللونة(، فعند استخدام األفالم امللونة املستقطبة فإن الصورة 

  ستظهر ابللونني األزرق واألبيض فقط. 
ينتج صورة خمتلفة متاما عن صورة  • العادي  نظافة األصابع ورطوبتها، فاإلصبع  مدى 

  لعاب أو العرق.تنظيفه ابلكحول أو األسيتون أو اإلصبع الرطب ابل  بعد لنفس اإلصبع  
  نسبة الرطوبة يف الغرفة.  •
ينبغي على الشخص املراد تصويره أال يكوين دائرة كهرابئية مغلقة، أي أن يكون معزوال  •

الذي  احلذاء  نوعية ابطن  فإن  األرض حىت ال يصاب بصدمة كهرابئية وابلتايل  عن 
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تغيريات يف  يرتديه الشخص أثناء التصوير أو العازل الذي يقف عليه ميكن أن يسبب 
  الصورة.

ُتتلف الصورة اليت يتم التقاطها أوال عما إذا التقطت خالل أو هناية سلسلة من الصور،  •
فعند إرسال نبضة كهرابئية واحدة حيدث توهج عشوائي ملناطق معينة يف الصورة، أما 
عند إرسال عدة نبضات فإن الزمن بني كل نبضة وأخرى يتيح لأليوَنت أن تتحد من 

وابلتايل تتوهج نقاط جديدة يف الصورة، كما أن تنظيف اإلصبع تدرجييا خالل جديد 
  التصوير جيعل الصور أكثر كثافة.

حيث ال يوجد غاز   –يف الفراغ    ومن اجلدير ابلذكر أنه إذا مت استخدام كامريا كريليان
 فلن تظهر لدينا صورة إطالقًا!   -ميكن أن يتأين

جند أخريا أن هالة الطاقة اليت يزعمون تصويرها ما هي إال تفريغ كهرابئي للوسط احمليط 
ابجلسم املصوير، وأن شكلها وألواهنا، اليت يُديعى بن هلا دالالت تتعلق مبشاعر اإلنسان 

عنوية واستخدامها يف التنبؤ والتشخيص والعالج، ليست إال نتيجة عوامل وحالته الصحية وامل 
فيزايئية حبتة تتأثر بعوامل عديدة يف احمليط ميكن التالعب والتحكم هبا. لذا ال ميكن االستناد 

  عليها يف احلصول على معلومة صحيحة اثبتة قابلة للتكرار.

ليان يؤثر فيها عدد كبري من العوامل ختاما، إن كانت اهلالة املرصودة من كامريا كري 
وال ُتظهر ثبات عند التكرار، فكيف ميكن االعتماد عليها ومن مث ربطها ابحلالة النفسية 

 أو املرضية.
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نننهامننحتذير

  فهد   امللك  مبستشفى  النفسي(  الطب   )استشاري  امللحم  هللا  عبد  د.

ناألسد"نننمننِفراركننالطاقةننوعالجاتننندوراتنننمننننرَّنفِن"

https://twitter.com/dralmulhima/status/806996548441796609?s=09 

نننننن
 

 

 

 

https://twitter.com/dralmulhima/status/806996548441796609?s=09
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 .مما عمَّت به البلوى ظهور العديد من التطبيقات املبنية على الطاقةو 
 :االستشفائية الومهية ذات الفلسفة الباطنية امللحدةومن ضمن هذه التطبيقات  

 

نالماكروبيوتك •

ن
اليت )☯واليانغ    )النيمحية بوذية تُقسِيم املأكوالت حسب فلسفة  هي  نناملاكروبيوتكن

والغاية   .لهأن كل ما يف الكون هو ذات اإل ]وحدة الوجود[ وهي اعتقاد  عقيدة ترتكز على  
أي احتاد املخلوق ابخلالق ليصريا   -العودة لألصل واالحتاد  من هذه احلمية الغذائية هي  

وهي بذلك تتعدى مفهوم احلمية لُتشكل منهج حياة كامل قائم على فلسفة   - اشيئا واحدً 
 5. مث إن َجدواها مل تثبت بدراسات معتمدة صحيحة  ، الطاقة امللحدة

أوساوا« مؤسس املاكروبيوتك انظر إىل ما يقوله »  قد يقال ما عالقة العقيدة ابلغذاء؟
 والنريفاَن.  النرفاَن  حتقيق  طرق  إحدى  بهنا  صرح حيث    ،عن اهلدف احلقيقي وراء هذه احلمية

 املرتمجة   كتبه   ألحد   ويُعنون  !ابملطلق  واالحتاد   التناسخ   من   اخلالص  مرحلة   ميثل  بوذي   معتقد
 فما  .الغرب  يف  تعاليمها  تنتشر  صينية  بوذية  مدرسة  هي  وزن.  ماكروبيوتك  زن   ب   العربية  إىل

 
باالعتماد على محاضرات د. هيفاء   –باحثة دكتوراه في التربية اإلسالمية -ا. منيرة بنت عبد هللا القحطاني  5

 الرشيد و د. فوز الكردي   بتصرف 
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 !!ي من خالله ُتدرك احلقائق األبدية وتتحقق األغراض الروحانية؟الذ   الغذائي  النظام  هذا
 . إنه جزء من منظومة فلسفية متكاملة وليس جمرد »محية«

 اجلمعية   حذرت   وقد  النباتية  واحلمية  البوذية  تعاليم  بني  خيلط   غذائي  نظام   املاكروبيوتك
األمريكية للسرطان من اتباع محيات املاكروبيوتك املتشددة خاصة للمرضى والصغار رغم أن 

 6أوساوا يدعي أهنا عالج له. 

 

ن
 

 

 

 
 https://t.me/alawaloon/871  قناة " مجموعة األولون " عبر التليجرام 6
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 رجمة البحث ت  

 

 ما هو الدلیل؟ 

لم یتم نشر دراسه طیبه معتمدة توضح او تدل علي ان النظام الماكروبیوتك  الغذائي الذي یعتمد 

القمح فقط یساعد في عࣰلج تو منع مرض السرطان في حین أنه من توصیات  علي تناول حبوب  

المجمع الغذائي األمریكي لمرضى السرطان بضرورة تناول غذاء متوازن خمس مرات في الیوم 

 . بشرط ان یحتوي على الخضراوات والفواكه والمكسرات والفاصولیا

الكامل   الدقیق  على  تحتوي  التي  االطعمه  على  التركیز  كمیة مع  تناول  إلى  باإلضافة  االسمر 

 .محدودة من اللحوم الحمراء والدهون

 

 ي مشاكل او مضاعفات متوقعه؟ أهل هناك 

وبالتالي یكون   -هو ال یحتوي علي اي منتج حیوانيو-وصى فیه بتناول حبوب القمح  هو نظام یه 

نتج عنه یمما    -للمراقبةن لم یخضع  إ-  انظاماً غذائیا ناقصا قد یؤدي إلى سوء تغذیة حاد جدً 

  ىخر أحیان  أل ربما في  ب  ،وزان مرضى السرطان الذین هم بحاجة إلى تغذیة صحیحةأنقصان في  

 . قد ینتج عنه وفاه اإلنسان

         ...كثر عرضه لسوء التغذیة عن اتباعهم لهذا النظام من غیرهمأن الطفل أمع التنبیه على 
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ن
ننن1فتوى

نحكمنالعالجنابلطاقةنيفنالشرعننن

 السؤال:  

 رجاء اطلعوا على ما أدَنه حيث املوضوع حول العالج ابلطاقة أو ما يسمى
  - http://www.ajras.com/arabic/21:لرقيةا

   4.asphttp://www.healing-touch.co.uk/   

  ما هو رأي الشرع يف العالج هبذا النوع من الطاقة؟ 

بعد ا:  اإلجابة أما  وصحبه  آله  وعلى  هللا  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل    :حلمد 
فالعالج ابلطاقة املذكور يف املوقع الذي سألت عنه عالج حمرم، ال جيوز ألحد أن يستعمله، 
وهو ضرب من الطقوس الوثنية املوجودة يف بالد شرق آسيا، وكما هو مذكور يف املوقع أهنا 

وابلدخول إىل موقع العالج ابلطاقة أيضا اتضح أنه   ،)ركيه دن كجوه(رايضة ايابنية امسها  
  .قائم على الدعاية ملذهب البوذية، وهو مذهب وثين قائم على عبادة غري هللا عز وجل

بد أن يكون بوذايً حىت يستفيد من   وقد صرح القائمون على هذا العالج بن املتعاجل ال
باع بوذا وتعاليمه إذا أراد االلتحاق هبم، وأن األشياء هذا األمر، وأن عليه أن يقسم على ات

كما   .الظاهرة تعطى لكل أحد وهي قليلة، أما حقيقة هذا األمر فال تعطى إال للبوذيني
 ،ذكروا أن هناك أعماال يومية قائمة على أداء متارين اليوغا، وقراءة كتب بوذا، وترديد القسم

إنكاره والرب  تعاىل جيب  اءة منه حتت أي مسمى كان، سواء مسي عالجاً وهذا كفر ابهلل 
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والعامل اليوم يشهد دعوة ونشراً وتروجياً للبوذية، ال سيما يف جمال    .ابلطاقة، أو غري ذلك
والزعم بن هذا العالج معروف ابإلسالم ابسم   .العالج والرايضة، فيجب احلذر من ذلك

شيء من كتاب هللا تعاىل، أو األدعية   الرُّقى، إفك وزور، فإن الرقية يف اإلسالم هي قراءة 
اليت استعملها النيب صلى هللا عليه وسلم، فهي قائمة على اإلميان ابهلل وتوحيده، ال على 
 .اإلميان ببوذا وأتباعه، فالفرق بني األمرين هو الفرق بني التوحيد والشرك، واإلميان والكفر

املفسدة للعقيدة، امللوثة للفطرة، ومن وإننا حنذر املسلمني من االستماع إىل هذه الربامج  
  7.االخنداع هبذه الدعاايت الوثنية اجلديدة. وهللا أعلم

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/8055 /ننن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 
 8055موقع اسࣰلم ویب الفتوى رقم  7

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/8055%20/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/8055%20/
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/8055%20/
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ن
ن

نصطلحنالطاقةنوهمنأمنحقيقة؟نم

نن؟!فيزايئًياننمثبتةنناملزعومةن"ننننالطاقة"ننننهل

 الزائف  العلم  بثوب  املتسرتة  واخلرافة  احلقيقية،  الفيزايء  بني  الفرق  الكاتبة  تُبني  املقالة يف هذة  
 "علم الفيزايء بني الواقع واخلرافات"

 ابحثة دكتوراة فيزايء نووية  بقلم : أ. شريين الساملي
https://sherenalsalmi.wordpress.com/2013/08/03/ 

 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

 

https://sherenalsalmi.wordpress.com/2013/08/03/
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ن

الشديد أصبح الكثري منَّا مفتوًَن ابلتقدم والتكنولوجيا واألسباب املادية، لألسف  
، سواء أسباب حقيقية كانت أو ومهية غري مشروعةأو    مشروعةأسباب  وال يكرتث كوهنا  

حىت اجنرفوا وراء كل جديد وإن كان خمالًفا لعقيدتنا وديننا وثوابتنا   -إال ما رحم رب -
من منطلق أهنم أهل العلم والتقدم، يف حني أن رب  -صحابهوانساقوا وراء أ  األخالقية

نْ َيا َوُهْم َعِن اآْلِخرَِة ُهْم َغاِفُلونَ يصفهم يف كتابه:   .  يَ ْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمَن احْلََياِة الدُّ

فال حرج من أخذ ما هو جديد، ولكن جيب  قال ملسو هيلع هللا ىلص:)أنتم أعلم بمر دنياكم(
 ، ومن حيث استخدامها، حيث حكم هذه الوسائلمن    أن يكون وفق ضوابط الشرع 

 .وهل هي أسباب شرعية أو كونية، لذلك ال بد أن توزن مبيزان الشرع

املرض أحد املواطن الشديدة على الناس، ويف زمننا هذا كثرت األمراض سواء 
كانت أمراًضا نفسية أو جسدية، لذا حنن حباجة ماسة للعودة إىل كتاب هللا وسنة رسوله 

 : ق القلب به كي نستطيع أن حنقق املعادلة وهيعرفة هللا بمسائه وصفاته، وتعلُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وم
 .األخذ ابألسباب مع كمال التوكل على هللا

ُ ِبُضرٍي َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَوۖ  َوِإْن كتابه:    قال هللا تعاىل يف َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ
ن.نَوِإَذا َمرِْضُت فَ ُهَو َيْشِفنيِ وقال سبحانه:  ، مَيَْسْسَك ِِبَرْيٍ فَ ُهَو َعَلٰى ُكلِي َشْيٍء َقِديرٌ 
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ُ َغاِلٌب َعَلٰى أَْمرِِه{ فسبحان  هللا هو مدبر األمور، وهو الغالب على أمره }َواَّللَّ
من ال يغلبه شيء، إذا قضى أمرًا كان كما يريد هو، ال ميلك أحٌد من اخللق ردَّ حكمه، 

 . فعلِيق قلبك به سبحانه فاألسباب بيده سبحانه العزيز احلكيم  .أو منع ما قضاه

رَن برتك األسباب وتعلق بخذ األسباب فقط لكان األمر يسريًا، ولو أُمِ لو أُمرَن  
أخذناألسبابنابجلوارحن "االبتالء واالختبار يفلكن  ،  القلب ابهلل فقط لكان أيًضا يسريًا

 ."معنكمالنالتوكلنعلىنهللا
يف الدروس القادمة فقرة )قل هذه سبيلي( من أجِل معرفة  -إبذن هللا تعاىل -سيكون لنا 

  .هللا بمسائه وصفاته؛ لُتقطع عن القلب كل العالئق الىت حتول بينه وبني حتقيق توحيده

 .نسأل هللا أن يرزقنا حتقيق كلمة ال إله إال هللا
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ن

 

 ٨.نابٌبنمننالشركنلبسناحللقةنواخليطنوحنومها،نلرفعنالبالءنأوندفعه ▪
 
كَ مَيم َوِإن  تعاىل:    ال هللاق كَ مَيم ِإالَّ ُهَوۖ َوِإن    ۥِۤبُضرࣲي َفاَل َكاِشَف لَهُ   َّللَُّ ٱ  َسسم ࣲ ِِبَ   َسسم  ريم

 [ 17األنعام: ] ر  ي َقدِ ءࣲ یم فَ ُهَو َعَلٰى ُكلِي شَ 

َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهم ) َعْن ُحَذيْ َفَة أَنَُّه رََأى َرُجاًل يف َيِدِه َخْيٌط ِمَن احْلُمَّى، فَ َقَطَعُه َوَتالَ قَ ْولَُه:  
 .(اِبهلِل ِإالَّ َوُهم مُّْشرُِكون 

ن

ن

ن

ن

ن

 
 "كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب   8
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ن
ن

ن
ن9

ن

 
 تقسيم شجري من شرح كتاب التوحيد للشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي 9
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ن
العبد لقد حذرَن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من لبس اخليط أو احللقة منذ زمن طويل؛ محايًة لتوحيد  

 . املؤمن وبني أهنا ليست سبًبا يف الشفاء

سورة أ وها هو األمر يظهر مرة أخرى ولكن يف ثوبه اجلديد واملعاصر يف صورة
 الطاقة.

  
حذر خدعة منتجات الطاقة كثر احلديث عن منتجات الطاقة ا

ا النحاسية ومنها الستيل ومنها املطاطية ومنها ومنها أسوارة الطاقة، وهي أنواع متعددة منه
. أنواع بقطع مغناطيسية صغرية

ويُزَعم أهنا حُتسن الصحة وتزيد احليوية العامة للجسم عن طريق حتسني سراين الطاقة 
  ن! وحتقيق االتزان جلسم اإلنسا
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ن .أهنانجمردنأوهامنيُ َتعلقنهبانفتقدحنيفنتوحيدهمنهلل  واحلقيقةن

 :وقد نشرت صحيفة ]دايلي تيليجراف[ مقااًل عن أساور الطاقة املطاطية ذكرت فيه
الذبذابت ( استخدام  إن  الطاقة.  ألساور  علمية  دراسات  أي  يوجد  ال  فإنه  لألسف، 

الصينية الفلسفة  إىل  يعود  والصحة  الرايضية  اللياقة  لتحسني    ).والرتددات 
ستهلك االسرتايل وهي سلطة قانونية شرعية ، أصدرت جلنة املنافسة وامل2010ويف ديسمرب  

عام   أتسست  مستقلة  يف   1995اسرتالية  التجارية  املمارسات  على  واإلشراف  للمراقبة 
تعرتف بعدم " Power Balance "اسرتاليا، تقريرًا عن موضوع أسورة الطاقة بعنوان  

 .للمستهلك  وجود أساس صحيح الدعاءاهتا ِبصوص أساور اليد وتْعرض إعادة مثن األساور
 10. فاجتمع يف هذه األساور النهي الشرعي والتحذير العلمي فهالَّ تفكرَن

 

 

 

 

 

 

 

 
 فوز الكردي  0د 10
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ناألستاذنالدكتورنفهدناخلضريينالطبيبنوعاملناألحباثنالطبيةنيفنختصصناملسرطناتن

http://instagram.com/p/vr6O3otMDw /

 

http://instagram.com/p/vr6O3otMDw/
http://instagram.com/p/vr6O3otMDw/
http://instagram.com/p/vr6O3otMDw/
http://instagram.com/p/vr6O3otMDw/
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 د.نخالدنالنمرن
ناستشارينوأستاذنأمراضنالقلبنوقسطرةنالشرايينوالتصويرنالنووينوالطبقينللقلبن

http://instagram.com/p/irEu0MNMJJ/ 

 

http://instagram.com/p/irEu0MNMJJ/
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 حكمناألسورةناملغناطيسيةن

 إننلْبسهانرجاءنالشفاءنمننمرضن" ء:الدائمة للبحوث العلمية واإلفتا  اللجنة
  "نوعنمننالشرك

  http://t.co/2ntLUx20H8 

 

http://t.co/2ntLUx20H8
http://t.co/2ntLUx20H8
http://t.co/2ntLUx20H8
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   كتشف زيف أسورة الطاق ا  نننن

 https://cutt.us/LjNrY  وقع سبيليم    

 

 دراسات تثبت عدم فائدة أساور الطاقة

/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/21665105 ... 
http://www.iigwest.com/investigations/powerbalance/in

dex.html 

 

 لفائدة السوار يف حاالت املرض وغالبا أثر ومهي:   ل دلي  ال

http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18534331 

http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19942103  

 

 

https://cutt.us/LjNrY
http://www.iigwest.com/investigations/powerbalance/index.html
http://www.iigwest.com/investigations/powerbalance/index.html
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18534331
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19942103
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األخذ ابألسباب مع كمال  :ذكرَن من قبل أن االختبار يف كيفية اجلمع بني

    . " أواًل معىن اسم هللا "الوكيل  نعلم   لذلك جيب أن ،  التوكل على هللا

 
حيط

ُ
 .الوكيل: أي احلفيظ امل

 .وقيل: الشهيد 
 .الكايف ونعم الكايف  وقيل:
 َُونِْعَم اْلوَِكيل ُ  [ 173 :]آل عمران   َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا عاىل:  ت  يقول هللا .هناك عالقة وثيقة بني اإلميان والتوكل ِإَّنَّ
ُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَاًَن َوَعَلٰى َرهبِيِْم يَ تَ وَكَّلُ   .ونَ ذُِكَر اَّللَّ

 [ 2]األنفال:  
  .علم عن هللاَيْضُعف التوكل بضعف اإلميان، ومن األسباب املؤدية لزايدة اإلميان زايدة ال

الوكيل؛ فبمجرد إصابة اإلنسان ابملرض   معرفة جند ضعف التوكل يف القلوب الغافلة عن
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يفزع إىل األسباب، يف حني أن األوىل أن تفزع القلوب أواًل إىل رب األسباب؛ ألنه هو 
هلا ابلنفع َستنفع وإن مل أَيَذن هلا فال   رب األسباب   إن أَِذنَ فالشايف، ألنه هو الوكيل،  

 .َجدوى منها

ليحصل لنا االنكسار   - من مرض أو فاقة أو ضعف-أنشأ هللا لنا احلاجات 
ما أنشأ لنا احلاجات إال   - عز وجل -هللا   ئ شي ربِي األسباب وربِي كل  والذل بني َيد 

لنرجع إىل اببه، ونلتجيء إليه، أما اخلوف والقلق الذي ينتاب اإلنسان عند االبتالء فما 
 :هللا تعاىل  قالهو إال من عمل الشيطان.  

 ُِلُكم َا ذَٰ ُتْم ُمْؤِمِننيَ   ِإَّنَّ آل عمران  ]الشَّْيطَاُن خُيَوِيُف َأْولَِياَءُه َفاَل َُتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكن ْ

بد من تعلُّم معىن   إميان املوحد ال يصاحبه قلق بعد تفويض األمر إىل هللا لذلك ال [175
 َُونِْعَم اْلوَِكيل ُ  . َحْسبُ َنا اَّللَّ

ُ    يقول الشيخ السعدي يف تفسريه:   أي: كافينا كل ما أمهنا   َحْسبُ َنا اَّللَّ
 َُونِْعَم اْلوَِكيل  انتهى عباده، والقائم مبصاحلهم املفوض إليه تدبري . 

قاهلا سيدَن حممد ملسو هيلع هللا ىلص عندما أخربوه أن الناس مهَّوا ابستئصاهلم، ُتويفا هلم 
فَانَقَلُبوا "  ؟فماذا كانت النتيجة000.إمياًَن ابهلل واتكاال عليهوترهيًبا، فلم يزدهم ذلك إال 

قاهلا إمام املوحدين عندما أُلقي يف النار فكانت   0  "بِِنْعَمٍة مِيَن اَّللَِّ َوَفْضٍل ملَّْ مَيَْسْسُهْم ُسوءٌ 
 " 0قُ ْلَنا اَي ََنُر ُكوِن بَ ْرًدا َوَساَلًما َعَلٰى ِإبْ رَاِهيمَ "  ؟النتيجة

فعلى املؤمن املوحد وهو أيخذ ابألسباب اجلائزة شرًعا أن يُفوِيض األمر ُكله لِنْعَم 
الوكيل بيقنٍي، ألنه عليٌم بصرٌي حباله، مسيٌع جميٌب لدعائه، قادٌر ال يُعجزه شيء يف األرض 

  .وال يف السماء

حقيقة التوكل: توحيد حيث أن  ستقيم توكل العبد حىت يصلح له توحيده،فال ي
القلب، فما دامت فيه عالئق الشرك فتوكله معلول، وعلى قدر جتريد التوحيد تكون صحة 
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التوكل، فإن العبد التفت إىل غري هللا أخذ ذلك االلتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص 
جعلنا هللا وإايكم من السبعني ألًفا الذين من توكله على هللا بقدر ذهاب تلك الشعبة.  

 .يدخلون اجلنة بغري حساب، املتوكلني على هللا حق توكله
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 11ابٌبنمانجاءنيفنالرُّقىنوالتمائم ▪
 

نرواهناْحدننن(قالنرسولنهللانملسو هيلع هللا ىلص:)إنَّنالرقىنوالتمائمنوالتِ ولةنشرك

 

 

 

 

 

 

 

 
 "كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد " للشيخ محمد بن عبد الوهاب  11
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12 

 

 

 
 "من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي   12
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ومبا أن هناك ارتباط يف الذهن أن الرقية هى الرقية الشرعية فقط، فقد يتوهم 

فهناك من أتى بعالج ومهي يسمى ابلريكي  .البعض أن أي شيء ينسب للرقية فهو جائز
  .وَنَسبه إىل الرقية

الرقية الشرعية فهو يدخل حتت وضوابط  لو هذا العالج الومهي من شروط وخل
 .الغري مشروعة  الرقية

يُومهون املرضى ابلعالج بطرق   )الريكى(الكونية    عي العالج ابلطاقةإن مدَّ 
خمتلفة، وذلك بوضع أيديهم فوق املريض، وترديد بعض التعاويذ واهلمهمات بزعم أن 

 . هذاعالج له طرق فعيالة
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  العالج بالريكي 
بُعد، يعتمد على استمداد الطاقة هو عالج ابللمس يعتقدون بنه ميكن ممارسته عن  

 فيحتاج إىل  الكونية  بزعمهم أن اإلنسان عندما ميرض تضعف طاقته  ه احليوية املزعومة إلن
ملسة األصحاء حىت تتوازن طاقته، ومن مَث اكساب املتدربني قوة الشفاء الذاتية، وقوة 

 أو عن بعد.  العالج لآلخرين مبجرد اللمس 

 :تدريباتنالريكي
ممارسات نشرها الياابِن )ميكاوا يوسوي( الذي ادعى أنه بعد التأمل يف معجزات هي  

يوما استطاع أن يُدخل "طاقة   21اإلبراء عند عيسى عليه السالم، وعند بوذا، وصيام  
اإلبراء والشفاء الكونية" يف داخله، ومتكن من الشفاء الذايت لنفسه ومن مث خرج ليشفي 

مداد طاقة الشفاء الكونية اليت صمَّم هلا جلسات وترنيمات اآلخرين ويعلمهم مبادئ است
 13ة.البوذية الشركيقائمة على الفلسفة  

 

 

 

 

 

 
باالعتماد على محاضرات د.هيفاء   –باحثة دكتوراه في التربية اإلسالمية -منيرة بنت عبد هللا القحطاني  ا. 13

 الرشيد و د.فوز الكردي   بتصرف 
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  حكمنالعالجنابلريكين

 لسؤال ا

ما  رجاء اطلعوا على ما أدَنه حيث املوضوع حول العالج ابلطاقة أو ما يسمى ابلرقية:
 الطاقة؟ هو رأي الشرع يف العالج هبذا النوع من  

 اإلجابــة 

  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعالج ابلطاقة املذكور يف املوقع الذي سألت عنه عالج حمرم، ال جيوز ألحد أن 
يستعمله، وهو ضرب من الطقوس الوثنية املوجودة يف بالد شرق آسيا، وكما هو مذكور يف 

  ابنية امسها )ركيه دن كجوه(.املوقع أهنا رايضة اي

الدعاية ملذهب  على  قائم  أنه  اتضح  أيضا  ابلطاقة  العالج  وابلدخول إىل موقع 
  البوذية، وهو مذهب وثين قائم على عبادة: غري هللا عز وجل.

وقد صرح القائمون على هذا العالج بن املتعاجل البد أن يكون بوذايً حىت يستفيد 
أراد االلتحاق هبم، وأن من هذا األمر، وأن عليه   اتباع بوذا وتعاليمه إذا  أن يقسم على 

  األشياء الظاهرة تعطى لكل أحد وهي قليلة، أما حقيقة هذا األمر، فال تعطى إال للبوذيني.

كما ذكروا أن هناك أعماال يومية قائمة على أداء متارين اليوغا، وقراءة كتب 
جيب إنكاره والرباءة منه، حتت أي مسمى كان،  وهذا كفر ابهلل تعاىل بوذا، وترديد القسم.

  سواء مسي عالجاً ابلطاقة، أو غري ذلك.
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 والعامل اليوم يشهد دعوة ونشراً وتروجياً للبوذية، ال سيما يف جمال العالج
والزعم بن هذا العالج معروف ابإلسالم ابسم الرُّقى،  والرايضة، فيجب احلذر من ذلك.

اإلسالم هي قراءة شيء من كتاب هللا تعاىل، أو األدعية اليت   إفك وزور، فإن الرقية يف
استعملها النيب صلى هللا عليه وسلم، فهي قائمة على اإلميان ابهلل وتوحيده، ال على 

  اإلميان ببوذا وأتباعه، فالفرق بني األمرين هو الفرق بني التوحيد والشرك، واإلميان والكفر.

ع إىل هذه الربامج املفسدة للعقيدة، امللوثة وإننا حنذر املسلمني من االستما 
 14 للفطرة، ومن االخنداع هبذه الدعاايت الوثنية اجلديدة. وهللا أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://goo.gl/rJg7fP   العالج ابلطاقة حكمه وحقيقته اسالم ويب 
 

https://goo.gl/rJg7fP
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 ..ملن أراد االستزادة

 : حبث علمي حمكيم يُلقي الضوء على حقيقة الريكي وحكمه

ن)والعالجنالرباِننعرضنودراسةنيفنضوءنالعقيدةناإلسالميةننلريكي)ا

 الباحثة: عائشة الشمسان
مية | مجلة العلوم الشرعية واللغة  الريكي والعالج البراني، عرض ودارسة في ضوء العقيدة اإلسال

  (psau.edu.sa)العربية
 

 

 

 

 

 

 

https://jias.psau.edu.sa/ar/research/1485066026
https://jias.psau.edu.sa/ar/research/1485066026
https://jias.psau.edu.sa/ar/research/1485066026
https://jias.psau.edu.sa/ar/research/1485066026
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تكلمنا يف الفصل السابق عن األسباب، وضرورة تعلَّق القلب برب األسباب 

  .وعدم التعلق هبا؛ هذا يف حالة إذا كان السبب شرعًيا أو كونًيا
 .وتزداد الطَّامة إذا كان السبب ومهًيا

ذا كان ذا صلة وثيقة بفكٍر شركي أو إحلادي كما تعرضَّنا له يف هذا إويزداد األمر بالًء 
 .الفصل

 .دعاء: الرقية
  .والدعاء يكون بتوجه القلب اىل من بيده رفع الضر

ويف احلديث: )اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشايف؛ ال شفاء إال 
سقماً( ففي هذه الرُّقية َتوسُّل إىل هللا بكمال ربوبيته، وكمال شفاؤك، شفاء ال يغادر  

 . رمحته ابلشفاء، وأنه وحده الشايف، وأنه ال شفاء إال شفاؤه
 حىت يستطيع القلب أن حيقق اإلنكسار والذلَّ  "لذلك جيب أن نتعلَّم عن اسم هللا "الشايف

ن حيقق التوحيد يف طلب يستطيع أ و ؛ بل بني يدي من بيده رفع الضر على وجه احلقيقة
  . الشفاء من الشايف جل يف عاله
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 "اسمنهللان"الشايف •

 :يدور حول ثالثة حماور

 . أنه سبحانه وتعاىل يُهيئ أسباب الشفاء .1
 .األسباب   وهو الذي ينفع هبذه .2
 . هو يف احلقيقة الذي يكشف الضر عن اخللق .3

هو الشايف   -وجل عز - هناك مسألة جيب أن ترسخ يف القلب وهي أن هللا  
ال شفاء إال شفاؤه، وال يكشف الضُّر إال هو  .احلقيقي ألمراض األبدان وأمراض القلوب

ُ ِبُضرٍي َفال َكاِشَف سبحانه، وال أييت ابخلري إال هو كما يف قوله تعاىل:  َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ
  .15لَِفْضلهلَُه ِإال ُهَو َوِإن يُرِْدَك ِِبَرْيٍ َفال رَادَّ  

جيب على املسلم أن يَبحث عن توحيده يف قلبه إذا ما َمسه الضر ليتأكد: هل 
 طرد عن نفسه كل َمْفزع وكل َمالذ غري هللا؟ وقال: لن ينفعين هذا ولن ينفعين هذا 

  ..لن ينفعين إال هو سبحانه
 

 107سورة هود  15
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أن تكون واحًدا يف األرض لواحٍد يف السماء، ُموقًنا بن األمر كله بني   ، لتوحيد ا  :هذا هو
  .يديه؛ فأمره: كن فيكون، وهو يُهيئ من األسباب ما ال خيطر على ابل أحد

جند أن من تعلَّق قلبه ابألسباب قد أيت ابخلذالن وعدم التوفيق؛ فبالرغم من تقدم 
الط وإننا نسمع عن األخطاء  تؤدي إىل العلم والطب إال  قد  بية مثل جرعة ُتدير عالية 

  .الوفاة
ن:نمننإذننحنننالننستغيننابألسبابنعننهللانلذلكنالنبدن

 . ننتبه إىل األسباب ونعلم أهنا أعظم اختبارأن   .1
 16. وال بد أن نتعليم من أمساء هللا وصفاته ما يعيننا على التعامل مع األسباب .2

 ..القادم وهذا ما سنوضحه إبذن هللا يف الفصل   

 

 

 

 

 

 

 

 
 من دروس األستاذة أناهيد السميري 16
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 17جاءنيفنالرقىنوالتمائمنناببنما ▪
 

ننَسأَۡلتَ ُهمنمَّۡننَخَلَقننقالنهللانتعاىل:نن ُقۡلنننَّللَُّۚنٱننُقوُلنَّني َنلَنننأۡلَۡرضَنَوٱننتِنالسََّمٰ وَنٱَولَىِٕ
َأۡونننۦَۤكٰ ِشَفٰ ُتنُضر ِهِنِبُضر ٍّنَهۡلنُهنَّننننَّللَُّنٱننیَنِإۡننَأرَاَدنِنننَّللَِّنٱنمَّانَتۡدُعوَننِمننُدوِننننُتمي ۡنَأفَ َرءَن
ِسَكٰ ُتننننیَأرَاَدنِن نُُمۡ نتَ وَكَّلُني َنننهِنيۡنَعلَنننَّللَُّۖنٱننیَنُقۡلنَحۡسبِنننۦۚنَرْۡحَِتهِنِبَرْۡحَةٍّنَهۡلنُهنَّ

نۡلُمتَ وَكِ ُلونَنٱ
ن[ن٣٨]سورةنالزمرنن

ُنَعَلْيِهنَوَسلََّم،نناألَْنَصاِريَّنننعننَأََبنَبِشريٍّن نَصلَّىناَّللَّ ُنَعْنُه،نأَنَُّهنَكاَننَمَعنَرُسوِلناَّللَِّ َرِضَيناَّللَّ
ُنَعَلْيِهنَوَسلََّم،نَرُسواًلنَأْن:نن نَصلَّىناَّللَّ َقَيَّنيفن"يفنبَ ْعِضنَأْسَفارِِه،نفََأْرَسَلنَرُسوُلناَّللَِّ الَنيَ ب ْ

نُقِطَعتْننِقاَلَدةٌننَوَترٍّ،نَأوْننِمنْننِقاَلَدةٌننبَِعريٍّننرَقَ َبةِن نمتفقنعليهن.ن"ننِإالَّ

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  17
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نفهونشرك:نإمانأصغرنأونأكربنحسبنك لنمانيُعل قنأونيُ ْلبسنلدفعنُضرٍّنأونجلبننفعٍّ

ن.اعتقادنفاعلها

ق على بدن تعويذة يتعوذ هبا اإلنسان، وتشمل كل ما ُعلي عبارة عن    ئمالتماون
 . مركبته من خزر أو خيوط أو كتاابت وحنوهاأو بيته أو دابته أو  اإلنسان 

 
18 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  18



- 59 - 
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 تَ ُعد التمائم مقتصرة على فئة العوام الذين مل يكن لديهم الوعي الديين أو مل

والثقايف؛ بل ظهرت من جديد ترتدي ثوب العلم الزائف، وأصبح من يْدعون   ،العلمي
الشديد لياًل هنارًا على قنوات    لألسف إليها هم املنتسبون إىل فئة املثقفني الذين نراهم  

 .التلفاز، أو نسمع عن دوراهتم عرب وسائل التواصل االجتماعي

 :ومن ضمن التمائم العصرية اليت ظهرت

 .التمائم الىت حتمل شعارات لرموز ُكفرية •
حيث يعتقدون أهنا تدفع العني، وابلرغم من أنه اعتقاد :  اخلرزات الزرقاء والكف •

 .قدمي إال أنه مازال يعتقده البعض حىت اآلن 
 . رموز لزهرة الربسيم الىت يعتقدون أهنا جالبة للحظ •
وهو ما حنن   .الطاقة املزعومةما حيمل فلسفة الفكر الباطين الباطل، وفكرة   •

 . (الستشفاء ابألحجار الكرمية)ابصدده اآلن  
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 [ التمائم العرصية ]                       

  

ناالستشفاءنابألحجارنالثمينةنوالكريستال

يُ َعدُّ االستشفاء ابألحجار يف العصر احلديث أحد فروع العالج ابلطاقة، فاالعتقاد 
األحجار   الوثنيةِبصائص  واملعتقدات  الشرقية  الفلسفة  من   ُمستمد 

وليس له أي أساس علمي أو دالئل منطقية يقوم عليها، فتعترب األحجار الكرمية والبلورات 
وصورها، الطاقة  جَتَليات  أحد  الفلسفات  تلك  يف  أنه  و   الكريستالية  هؤالء  ميكن يعتقد 

 .ايهنا استخدامها إلعادة توازن الطاقة يف اجلسم، أو تنشيط سر 
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إن تعليق األحجار الثمينة والَتختُّم هبا بغرض االستشفاء يبقى من األسباب الشركية 
عليه ُعبَّاد   املمنوعة يف الشرع، وقد يُفضي هذا االستشفاء احملرم إىل تعلق قليب يشبه كثريا ما

  .األصنام

اخلطرية  الشركية  املقولة  االستشفاء  من  النوع  هلذا  املروجني  أحد  أورد   وقد 
حديث  "وقول القائل: " لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه هللا به،  !  "آمن ابحلجر تربأ"

 مكذوب. 
هو كالم أهل الشرك والبهتان، فإن ُعبَّاد األصنام أحسنوا ظنهم هبا فكانوا هم وإايها حصب 

 .19.ِإنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم أَنُتْم هَلَا َوارُِدونَ تعاىل:جهنم، كما قال  

 

 

 

 - بتصرف-لفلسفة االستشفاء الشرقية / د. هيفاء بنت ناصر الرشيد كتاب التطبيقات المعاصرة  19
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ن1فتوى

 ابحلجار الكرمية للشيخ حممد صاحل املنجدالعالج  

c-https://youtu.be/fMnoSpp_F 

 

ن2فتوى

 الكونية  الطاقة  مبوضوع  يرتبط  ما   البلورات   أو الكريستاالت  هذه  يف   هل   : السؤال
 عقدية؟   خمالفات  أي  او

 : اإلجابة

الكرمية واملعادن وألواهنا وروحانيتها يف جلب   عتقاد ابلكريستاالت اال واألحجار 
نفع أو دفع ضر )سواًء حتقيق األمنيات أو العالج أو احلماية أو غريها( من صميم عقائد 
الدايَنت القدمية مثل الرومان واملصريون القدماء وغريهم ووثقت بشكل واضح يف الدايَنت 

 ها عن طريق كتبهم املقدسة الفيدات اهلندية! الوثنية الشرقية كاهلندوسية والبوذية وغري 

اال لنشأة  وألواهنا عتقاد ابألحجار واملعادن والكريستاالت  وال يوجد اتريخ حمدد 
من   وروحانيتها يتجزأ  ال  جزء  )خلطات    ولكنها  ابلدوشات  يسمى  يف أما  وصفات(  و 

والتفصيل فيها يطول ولكن اعتقادهم بن أللوان   ، األيورفيدا اهلندية وكذلك يف الفونج شوي
هنا تشحن أو   ، الكريستاالت روحانية وطاقة مستمدة من الكلي حسب اللون التابع للشاكرة

https://youtu.be/fMnoSpp_F-c
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األمنيات لتحقيق  احمليطة هبا  الط،  اهلالة لألجسام  لال وتفتح مسار  الشاكرات  حتاد  اقة يف 
 . ابملطلق

لكريستاالت هذه من ترويج فا،  وهذا من صميم عقيدة وحدة الوجود الكفرية
 حركة العصر اجلديد وزعمهم بتحقيقها لألمنيات والعالج وغريه 

 20علم أهذا وهللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ReikiFacts@ الطاقة الكونية ناة ق حممد_السليمان  20
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ن
ن:خرافاتنالعالجنابلكريستالنواألحجارنالكرمية

 
http://cutt.us/HzPXz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cutt.us/HzPXz
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كيف يعيننا الِعْلم عن هللا بمسائه وصفاته يف التعامل مع :  بقتناولنا يف الفصل السا

 . األسباب إبذن هللا

 فإذا تكلمنا عن "الشفاء" سواء الشفاء من أمراض القلوب أو أمراض األبدان؛ فال
َوِإْن مَيَْسْسَك بد أن يرسخ يف القلب أنه ال شفاء إال شفاء هللا وال كاشف للضر إال هو .. 
ُ ِبُضرٍي َفاَل َكاِشَف لَُه ِإالَّ ُهَوۖ  َوِإْن مَيَْسْسَك ِِبَرْيٍ فَ ُهَو َعَلٰى ُكلِي َشْيٍء َقِديرٌ  ، وعند الكالم اَّللَّ

عن األسباب من خالل فهم اسم هللا "الشايف" نعلم أن توفر السبب إَّنا هو هبة من عند 
 .وأَِذَن له ابلنفع   هللا، وأنه هو سبحانه من هيأه ومجعه

 .ولكن عند توفر األسباب هل سيفزع القلب إىل هللا أم سيستغين هبا عن هللا ؟
وال بد أن نكون حذرين من االستغناء عن هللا كما   هذا من أعظم االختبارات الىت نعيشها، 

 . ذكرَن من قبل، فمن استغىن عن هللا ابألسباب ما زاد إال نقصاً 
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النَ ْقلة   والتقدُّم الكبري يف جمال الطب قابله ظهور وانتشار أمراض كثرية مل مثال: 
  .تكن موجودة من قبل ..نسأل هللا السالمة

هذا ليس معناه: أال نتقدم يف الطب ونبذل اجلهد من أجل توفري أسباب الشفاء، 
ُذاًل هلل نقصده هو حركة القلب عند وقوع البالء، املرض، فال بد حينها أن يزداد  ولكن ما

 .وانكسارًا وقراًب ودعاًء بن هُتَيأ األسباب ويَنفع هللا هبا

، بد عند الدخول يف اختبار األسباب أن أكون على علم بمساء هللا وصفاته  إذن ال
 . ومن هذه األمساء معرفة اسم هللا األول واآلخر

األسباب    :األول أعطاَن  الذي  السابق  األول  فهو  قبله شيء،  فال ليس  كلها. 
 .نطلب األسباب إال من األول

مثل السحاب .  : ليس بعده شيء الذي يعطى مثرات هذه األسباب وينفع هباآلخرا
  .من أتى هبا؟ هواألول

ولكن ميكن أن أتيت الُسحب ومل أَيذن هلا هللا أن مُتطر، فمن أيذن للسحب أن تنفع وتُ َنزِل 
 الغيث؟

  ..هو اآلخر سبحانه

ُ ِإالَّ ُبْشَرٰى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُُكْم وما هذه األسباب إال بشرى، قال تعاىل:  َوَما َجَعَلُه اَّللَّ
  .ِ..  بِِهۗ  َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اَّللَّ

تعاىل: رَ وقال  ِمْن  َولُِيِذيَقُكْم  ُمَبشِيرَاٍت  الرياَِيَح  يُ ْرِسَل  َأْن  آاَيتِِه  ....َوِمْن   مْحَِتِه 
ذا ُوِجَد السبب ُوِجَدت النتيجة، ألنه هو  إلكن ليس شرطًا  .  ابلنتيجة  بشرىفهذه األسباب  

احلكيم فأفعاله كلها حلكمة فقد يكون هذا البالء رمحًة للعبد وتكفريًا لذنوبه؛ ألن عذاب 
. كي يستيقظ من غفلتهالدنيا وأملها ال يُقارن بعذاب اآلخرة ورمبا رفعة لدرجاته، ورمبا تربية له  
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ألننا .  فيجب لنا التسليم لقضاء هللا وأفعاله وحكمته مع األخذ ابألسباب الشرعية والكونية
اللطيف أنه  نعلم  وألننا  الرحيم،  الرمحن  هو  أنه  نعلم  ألننا  احلكيم،  أنه    .نعلم 

 21. سبحانه وتعاىل عما ُيشركون

 .تتمة الفصل األول نكمل اسم هللا الشايف مبشيئة هللا تعاىل يف  
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عز -بناًء على قاعدة األسباب الىت مت تناوهلا خالل الفصل األول تَبني لنا أن هللا  
فإذا أراد النفع نفع هبا، وإن أراد غري   ، هو الذي يسبب األسباب على وجه احلقيقة  - وجل 

بد   فالبد أن يتعلق القلب مبُسبب األسباب ال ابلسبب، كما أن السبب ال  ،ذلك أبطلها
أو بسبب كوِن ثبتت صحته ابلتجربة العلمية اليت  ، أن يكون شرعًيا ثُبت ابلدليل الصحيح

اليت تكون حت  التجربة  تعترب  املباشر واحلقيقي، فال  أثرها  النفسي واإلحياءات هلا  التأثري  ت 
ومهية ُتدخل صاحبها يف الشرك األصغر أو األكرب حبسب   سبب حقيقي، بل تعترب أسباابً 

 . اعتقاده

وتَبني لنا أن هناك ركاًما من فلسفات شرقية وثنية غزت بالد املسلمني يف صور 
التطبيقات الىت جعلوها وهناك الكثري والكثري من تلك  .  خمتلفة تشرَّهبا اجملتمع إال من رحم رب

 .سببا وألبسوها اترة لباس العلم، واترة لباس الطب، واترة لباس الدين

ونتناول يف تتمة هذا الفصل صورًا أخرى لبعض املمارسات أو التطبيقات املخالفة 
تعاىل تكرارً .  لقاعدة األسباب بصورة عامة  القادمة مبشيئة هللا  الفصول  ا وستالحظون يف 

يتسع   وال  ،الواحد أكثر من خمالفة عقديةلبعض التطبيقات ألنه قد يكون هناك يف التطبيق  
فإذا ُأشكل علينا الفرع رددَنه   ،املقام حلصر مجيع التطبيقات؛ فالفروع كثرية واألصل واحد 

 .إىل األصل لكي يتضح إبذن هللا
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نحكمنالعالجنابلطاقةنحمرمنألنهن

شرك يف الربوبية وذلك العتقاد وجود قوة هائلة متأل الفراغ، وتنتشر يف الكون،  .1
 وُتسريه، وحتفظ السٰموات واألرض، ومتدُّ مجيع املخلوقات ابلقوة واحلياة. 

أهنا سبب ومهي مل يثبت ابلدليل الشرعي أو الدليل العلمي الصحيح، كما ذُِكَر  .2
 آنفا. 

العالج  ابلطاقة   .3 حول  العدوي  مصطفي  الشيخ  فتوي 
https://youtu.be/iYKIQuuEbug 

ابلوثنيني   .4 أيًضا  تشبه  فيه  وغريها - وألن  اليوجا  يف  من   -كما  به  اختصوا  فيما 
 عبادات وطقوس. 

https://youtu.be/iYKIQuuEbug
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كون اليوغا متس عقيدة التوحيد، وتشرك مع هللا سبحانه وتعاىل معبوداً آخر سواه،   .1

 ملا فيها من سجود للشمس، وترديد أمسائها.

 ٦٥لزمر: ا  [ ليحبطن عملك ولتكوننَّ من الخاسرين  لئن أشركت] ق ال تعالى:

ألن فيها تقليداً للوثنيني ومشاهبة هلم، ويقول صلى هللا عليه وسلم: )َمن تشبَّه  .2
 بقوم فهو منهم( رواه أمحد وأبو داود والطرباِن عن ابن عمر رضي هللا عنهما. 

 ألن بعض متارينها تضر أغلب الناس، وتؤدِيي إىل عواقب وخماطر صحية لديهم.  .3
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وذهول فقط، وهذا أيضاً يضر من   وبعض طرقها األخرى جلوس معيب، ومخول،  .4
الناحية الصحية والنفسية، يقول صلى هللا عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار( رواه 

 أمحد وابن ماجه عن ابن عباس رضي هللا عنهما. 
احلياة  .5 والثبور يف  إال ابألذى  يَرجع على صاحبه  مبا ال  للوقت  فيها إضاعة  ألن 

خرة، يقول الرسول األمني صلى هللا عليه وسلم: الدنيا، والويل والقنوط يف احلياة اآل
)ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن 
علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله( 

 رواه الرتمذي عن أب برزة. 
 س عن اإلنسانية، مثل: تبين العري،ألهنا دعوة فاضحة إىل التشبه ابحليواَنت ونك .6

على األطراف األربعة يف أغلب متارين )سوراي َنماسكار(، والوقفة اخلاصة  االعتماد
 يف التمرينني الثالث والثامن. 

ألن كثرياً ممن حاولوا ممارسة املسماة " اليوغا العلمية " أو " الطب السلوكي " تردوا  .7
مستنقع املخدرات، وغطسوا يف  هوية  الطريقة   يف  هذه  عقم  ثبت  وقد  اإلدمان، 

 العالجية وعدم جدواها. 
ألهنا قائمة على الكذب والتدجيل، وقد اعتمد مروِيجوها الغش وقلب احلقائق يف  .8

أثناء نشرها والدعاية هلا، وذلك جلذب أنظار أكرب عدد من السذيج والبسطاء، 
 وجرف كثري من ضعاف اإلميان. 

ني يف اليوغا، أو بعض االجتاهات الغامضة واملنحرفة ألن عدًدا قليالً من املتمرس .9
األخرى قد تظهر على أيديهم خوارق للعادة خيدعون هبا الناس، وهي يف أغلبها 
إَّنا يستخدمون شياطني اجلن كما يف االستدراج والسحر وغريه، وهذا حرام يف 

 اإلسالم. 
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ؤذية لإلنسان، هبا دعاة اليوغا وصااي ضارة، وم ي كون أكثر الوصااي اليت يوص .10
 واليت منها: 

 العري: وما يسببه من أمراض بدنية ونفسية وجنسية وحضارية.  .أ
تعريض اجللد للشمس: وقد رأينا مضار ذلك، وال سيما عندما يكون  .ب

 22التعريض للشمس طويالً. 

 

نضوابطنالتشبهنابلكفارن

رواه   ( من تشبه بقوم فهو منهم) عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
( قال األلباِن يف صحيح أب داود: حسن صحيح. برقم  3512أبو داود )اللباس /  

وسار بسريهتم وهديهم يف   ،يف ظاهره بزيهم  ( قال املناوي والعلقمي: أي تزاي3401)
القاري : أي من شبه نفسه ابلكفار مثال من   ملبسهم وبعض أفعاهلم انتهى. وقال 

أو ابلفساق أو الفجار أو بهل التصوف والصلحاء األبرار )فهو منهم(   ،اللباس وغريه
: أي يف اإلمث واخلري . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الصراط املستقيم : وقد احتج 

قتضي حترمي التشبه هبم وهذا احلديث أقل أحواله أن ي  ،اإلمام أمحد وغريه هبذا احلديث 
وهو نظري قول عبد هللا بن عمرو أنه قال   من يتوهلم منكم فإنه منهمكما يف قوله  

ومهرجاهنم وتشبه هبم حىت ميوت حشر معهم   : من بىن برض املشركني وصنع نريوزهم 
ويقتضي حترمي   , الكفر  يوجب  فإنه  املطلق  التشبه  هذا على  فقد حيمل  القيامة  يوم 

فإن كان   ،وقد حيمل على أنه منهم يف القدر املشرتك الذي يشاهبهم فيه  ،أبعاض ذلك
نيب كفرا أو معصية أو شعارا هلا كان حكمه كذلك . وقد روي عن ابن عمر عن ال

التشبه ابألعاجم  يصلى هللا عليه وسلم هن   ( من تشبه بقوم فهو منهم) وقال:    ،عن 
 

 / https://www.instagram.com/p/_icQiKg3Pfحكم اإلسالم في ممارسة اليوجا  22

https://www.instagram.com/p/_icQiKg3Pf/
https://www.instagram.com/p/_icQiKg3Pf/
https://www.instagram.com/p/_icQiKg3Pf/
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وذكره القاضي أبو يعلى. وهبذا احتج غري واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي 
 غري املسلمني. أه . انظر عون املعبود شرح سنن أب داود. 

  .تشبهنحمرم،نوتشبهنمباحوالتشبه ابلكفار على قسمني: 

وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه   القسمناألول:نالتشبهناحملرم:ن
بذلك، ومل يرد يف شرعنا.. فهذا حمرم، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصري كفرا 

سواء فعله الشخص موافقة للكفار، أو لشهوة، أو شبهة ُتيل إليه أن  ، حبسب األدلة
 إن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل أيمث بذلك فعله َنفع يف الدنيا واآلخرة. ف

م، فإن أصر فإنه علَّ كمن حيتفل بعيد امليالد؟ اجلواب: اجلاهل ال أيمث جلهله، لكنه يُ 
 أيمث. 

وهو فعل عمل ليس مأخوذا عن الكفار يف األصل،   القسمنالثاِن:نالتشبهناجلائز:
لكن الكفار يفعلونه أيضا. فهذا ليس فيه حمذور املشاهبة لكن قد تفوت فيه منفعة 

 املخالفة. 

ن:نالتشبهنأبهلنالكتابنوغريهمنيفناألمورنالدنيويةنالنيباحنإالنبشروطننن

 ال يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم اليت مييزون هبا.   أن -1
يكون ذلك األمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل أن ال   -2

موثوق به، مثل أن خيربَن هللا تعاىل يف كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل 
 متواتر مثل سجدة التحية اجلائزة يف األمم السابقة. 

أن ال يكون يف شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص  -3
 تغىن عن ذلك مبا جاء يف شرعنا. ابملوافقة أو املخالفة اس

 أن ال تؤدي هذه املوافقة إىل خمالفة أمر من أمور الشريعة.  -4
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 أن ال تكون املوافقة يف أعيادهم. -5
 23أن تكون املوافقة حبسب احلاجة املطلوبة وال تزيد عنها.  -6

ن:نمهمةننفائدة

سفات إن من احملاذير الشرعية اخلطرية اليت ترتتب على االنسياق خلف تطبيقات الفل
الشرقية حماولة بعض املتأثرين هبذه الفلسفات الربط أو التوفيق بني الفلسفة والدين، وحماولة 
توضيح احلكمة من مشروعية بعض األحكام الدينية هبذه الفلسفات وأتويل بعض النصوص 

 على أساس هذه الفلسفات. 

الطاقة األنثوية أو كربط حترمي الذهب على الرجال ِبرافة أتثري لبس الذهب على  -
 زايدة اهلرموَنت األنثوية. 

 أو ربط عقد التسبيح ابألصابع بفتح مسارات الطاقة املزعومة أو تنشيطها.-

 أو حتديد احلكمة من أوقات الصلوات وربطها ِبرافات الطاقة!! -

لنحذر هذه التفسريات املغلوطة واليت توضح احلكمة من مشروعية أمر سكت عنه 
والقول على هللا تعاىل بغري علم من أكرب   ألن ذلك من القول على هللا بغري علم!  ،الشارع

الكبائر وأعظم الذنوب، وقد جعله هللا سبحانه وتعاىل عديل الشرك، وتوعد فاعليه ابلعذاب 
َها َوَما َبَطَن وَ  َا َحرََّم َربِيَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ مْثَ َواْلبَ ْغَي بَِغرْيِ األليم، قال تعاىل: ﴿ُقْل ِإَّنَّ اإْلِ

 احلَْقِي َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َما ملَْ يُ نَ زيِْل بِِه ُسْلطَاًَن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما اَل تَ ْعَلُموَن﴾ 

 

 
 http://iswy.co/e3fa4    رابط املادة: 23

http://iswy.co/e3fa4
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 ِعْلٍم ِإنَّ اَّللََّ اَل وقال جل من قائل: ﴿َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن اْفرَتَى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ 
 يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاملني﴾ 

ومثة إشكالية منهجية قلما يتنبه هلا كثري من الناس، وهي ربط العبادات أو األحكام 
الشرعية ابملنافع احلسية واملادية، وهذا وإن كان يصح يف بعض األحيان ينبغي أن اليكون 

إذا كانت الفائدة املادية مرتبطة بفرضية أو نظرية مما يُدمي املسلم االحتجاج به، ال سيما  
ارتبطت  إذا  أما  العلمي،  اإلعجاز  العلماء حول مسائل  عنه  قد حتدث  وهذا  اثبتة  غري 

 بفلسفة خرافية ابطلة فاألمر أدهى وأمر. 
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 ليوجانا

https://cutt.us/4aoJS 

ن

نابأللواننالعالجنن

https://cutt.us/9k3tr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.us/4aoJS
https://cutt.us/9k3tr
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ن24مننتربكنحبجرنأونشجرنوحنومهانناببن ▪

الليثي قال: خرجنا مع رسول هللا   إىل حنني وحنن   -صلى هللا عليه وسلم -عن أب واقد 
حداثء عهد بكفر وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أسلحتهم يقال هلا: ذات 
أنواط. فمررَن بسدرة فقلنا اي رسول هللا، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط. فقال 

قلتم والذي نفسي بيده كما   -إهنا السنن    - : هللا أكرب  - عليه وسلم  صلى هللا  - رسول هللا  
]األعراف:  اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلونقالت بنو إسرائيل ملوسى: 

138 ( قبلكم  كان  من  سنن  لرتكنب  وصححه1[  الرتمذي  رواه   ). 
                                                                                                                                                       

صلى هللا   - حنني: واد يقع شرقي مكة بينه وبينها بضعة عشر ميال، قاتل فيه رسول هللا  
  .قبيلة هوازن   -عليه وسلم 

 . حداثء عهد بكفر: قريب عهدَن ابلكفر

 . يقيمون عندها ويعظموهنا ويتربكون هبايعكفون:  

 . ينوطون أسلحتهم: يعلقوهنا عليها للربكة

أنواط: مجع نوط: وهو مصدر مسي به املنوط، مسيت بذلك لكثرة ما يناط هبا من السالح 
 . من أجل التربك

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  24
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 الرَبَكةنتوقيفيةن

وال   ، وماحنها وُمنزهلا هو هللا وحده  ، الرَبَكة توقيفية مبعىن: أن الرَبَكة خالقها وُموجدها هو هللا
 .جيوز التربك إال مبا ورد به الدليل

 
25 

فكما أن هناك تربك مشروع أيضا هناك تربك غري مشروع )ممنوع( كما مت اإلشارة إليه يف 
 حديث أب واقد الليثي

 
 التوحيد للشيخ الدكتور خالد بن عبد العزيزالباتلي من شرح كتاب  25
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26 
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نإذننمانهونضابطنالتربك؟ن
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ومنه  ا العامل  يف  األخرية  السنوات  يف  "الطاقة" نتشر  مصطلح  اإلسالمي  عاملنا 
الشرقية   مبدلوالت جديدة والعقائد  الفلسفية  املفاهيم  الكونية" حسب  "الطاقة  منها  املراد 

 . امللحدة

فيديعون أهنا طاقة عظيمة خلقها هللا يف الكون، وجعل هلا أتثرياً عظيماً على حياتنا 
 .حلياة وصحتنا وروحانياتنا وعواطفنا وأخالقياتنا، ومنهجنا يف ا

االستمداد ومترين  اللغة،  خمتلفة حبسب  بمساء  الطاقة  هذه  طاقة   ،وتسمى  فهي 
جهال -"التشي"، وطاقة "الكي"، وتسمى "الرباَن" و"ماَن". ويزعم مروجوها من املسلمني  

)أهنا املقصودة مبصطلح "الربكة" عند املسلمني!! فهي اليت تسريي األمور بسالسة،   -أو تلبيساً 
ملسلم يف وقته وصحته وروحانيته( وتعجب عندما ترى هؤالء املروجني يؤكدون ويستشعرها ا

 !أهنا "بركة" ليست خاصة بدين معني، وال ُتتص ابملسلمني دون غريهم
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برامج تدريبية تقدم على أهنا برامج جللب الصحة والسعادة من   عبارة عن   هو   الفونجنشوين
الداخلية املسكن وتنسيق ديكوراته  فنون هلندسة  وتتسرب من خالل هذه   !طريق مراعاة 

الربامج فكرة الفلسفة الباطنية امللحدة؛ حبيث يعتمد التصميم على اإلميان بقوة موجودة يف 
فيه، وحتمي سكانه من األمراض، ومتنحهم سر الكون ميكن أن ُتستقطب للمنزل، وتتدفق  

 . وذلك من خالل تصميم املنزل أو تنسيق ديكوراته  !احلياة

ن:شوينننجننونومننأسرارنجلبنهذهنالطاقةنحسبنفلسفةنالف

األجراس اخلفيفة، ومراعاة خصائص األشكال اهلندسية الروحانية واستخدامها يف 
االجتاهات ابلكواكب املؤثرة على الصحة والسعادة، التصميم وِباصة األهرام، وفهم عالقة 

الروحانية واحلماية كاألهرام،  استخدام بعض اجملسمات ذات األسرار  يندب  ومتثال   وكما 
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ومتثال أسد رابض وغري ذلك لكوهنا تنطوي على أسرار روحية   لضفدع ذي رجل واحدة، 
املنز  لسكان  والروحانية  والصحة  الغىن  وفقا   !لجللب  املساحة  تقسم  أهنا  ملربعنكما 

bagua فمن أراد املال    ،، حيث يُعتقد أن التغيري يف ذلك اجلزء يؤثر يف حياة اإلنسان -
 مربعنابجون      28. وضع النوافري يف ركن الثروة -ثالم

   

 
 تنسيق ديكور منزل وفق فلسفة الفونج شوي املزعومة 

 
 فوز الكردي . د 28
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نذانالرابطهلننتكنزايرنباالطالعنعليهاننوغريهانالكثرينمنناخلرافاتنميكنكنن

 
-https://www.evernote.com/shard/s459/sh/de9ebded

-9791-4147-2315
6efecc05b2f/d4cf406dc8485221d0bab078847404669 
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 كالفونجنشوينعلىنسببيتهننسببندوننأدلةنشرعيةنأونكونيةننننختاذحكمنا

نننلسؤالا

حيث -ابرك هللا فيكم-وأال حتيلوِن لفتاوى مماثلة    ، أرجو الرد عليي بفتوى خاصة
 .فأفيدوِن مشكورين،  وال جيوز نشره ،وشككت أنه خطأ   ، إنين قرأت هذا الكالم

وابلرغم من أن فن الفونج شوي يبدو غري معروف بعاملنا    "أسرار األجداد وعلوم الطاقة"
واليت عرفوا منها ،  وال نفعل  ،وأقواهلم فيما نفعل  ، العرب إال فقط عن طريق موراثت األجداد

هل تعلم   ، الكثري إال أنه مل يصل إلينا على مر العصور إال القليل، ولكنين أخذته جبديية كبرية
ونثر امللح عند   ، شوي عن طريق موراثهتم يف هتوية املنزل  أن أجدادَن خرباء يف علم الفينج

وتغطية مرآة غرفة   ، أو اللهو به ألنه جالب النكد   ، وعدم فتح املقص  ، حدوث املشاكل
وضرورة التخلص من املرااي املكسورة،   ، النوم بغطاء قبل النوم، عدم استخدام األواِن املشروخة

واألحباء منه ... وغريها الكثري من األمور اليت   وعدم كنس املنزل مباشرًة بعد خروج األهل 
فخالل أسفاري وجتوايل واختالطي ابحلضارات والشعوب،   ،توارثنا القليل منها من األجداد

 ،وجدت لديهم الكثري من املوراثت والثقافات املشاهبة اليت هي من مرياث األجداد الثمني
من أولوايت علوم الربكة للحفاظ على الوفرة وهي    ، والذي يتشابه متاًما مع موراثت أجدادَن

جتاور أشياء متثل عناصر مضادة بطريقة :فعلى سبيل املثال    ،واالستمتاع حبياة سعيدة ووفرية 
فمن املمكن أن تؤدي إىل خفض معنوايت من  ،ماء( –َنر( و)الثالجة  –مباشرة )املوقد 

عن موقد الغاز   - ماء    –الغسيل  فال بد من ابتعاد الثالجة أو حوض  ،  يوجد يف هذا املكان 
وهو فعاًل ،  ورش امللح يف أركان املنزل على فرتات إلزالة النكد من البيت  -َنر–أو الفرن  
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ابملكان  السالبة  الكهرومغناطيسية  املوجات  من  للتقليل  شوي  الفينج  يف  وضرورة   ،مهم 
علم طاقة املكان   وفعاًل يف   ،التخلص من األواِن أو األكواب املشروخة أو الزجاج املكسور

 ، األواِن املشروخة توقف الطاقات اإلجيابية النشطة لوجود آنية جديدة قادمة إليك يف الطريق
فهذا ينذر   ؛وعدم كنس مكان وجود الضيف من األهل أو األحباء فور خروجهم من املنزل

 ،بتعثر وجودهم أو زايرهتم مرة أخرى لبييت، فلقد قمت بتنظيف أثرهم وطاقتهم من املنزل
فال تتوقع عودهتم بسهولة مرة أخرى   ، وهو سلة مهمالتك  ،وألقيته يف املكان غري املناسب 

النوم أبًدا يف غرفة يكون مقابل منامها    ،إىل بيتك  ، مرااي  –سريرها    –فجديت ال تفضل 
نت تقوم بتغطيتها قبل اخللود إىل النوم, وعندما كنت أسأهلا كانت جتيب أهنا متنعها من وكا

ومن أهم األمور يف الفينج شوي عدم   ،وكذلك تساعد على املوت الفجائي  ، النوم اهلادئ
أي وأنت َنئم ال يفضل رؤية جسدك يف املرااي ألهنا تساعد على ،  ويف مقابلك املرااي  ،النوم

والتوتر والقلق يف النوم كل يوم يف عقلك الالواعي يؤدي إىل   ،والقلق أثناء النوم  زايدة توترك
خذ رضيًعا للمنزل فإن بكى وأصر   ،بكاء الرضيع .  واملرض على املدى  ،االعتالل الصحي

فإن الرضيع بفطرته النقية ال يفضل الوجود يف   ،على البكاء فال داعي للسكن يف هذا املنزل
املتواصل  ،وجماهلا السليب قوي  ،األماكن غري املتوازنة ومن األمور القوية   ،وهذا سر بكائه 

ال بد من سرعة التخلص لدى جديت هي: عند كسر املرااي يف البيت بسبب عني أو خالفه  
وهذا نفس الشيء يف   ،من املرااي أو الزجاج املكسور؛ حىت ال تظل العني موجودة يف املكان 

الفينج شوي سرعة التخلص من الزجاج أو املرااي املكسورة لتأثريها يف زايدة الطاقة السلبية 
 . وزايدة أتثريها سلًبا على األسرة يف املكان   ، يف املكان 

 الجابةا

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد 
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فالقاعدة يف ذلك أنه ال جيوز إثبات أو اعتقاد سبب لشيء ما إال إذا ثبت أن هللا تعاىل  
قال الشيخ حممد الصاحل العثيمني يف القول املفيد على كتاب   ، قد جعله سبًبا كونًيا أو شرعًيا

كل من أثبت سبًبا مل جيعله هللا سبًبا شرعًيا وال قدراًي، فقد جعل نفسه شريًكا مع  :التوحيد 
 :والناس يف األسباب طرفان ووسط  .هللا

 .من ينكر األسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة هللا، كاجلربية، واألشعرية  :األول

من يغلو يف إثبات األسباب حىت جيعلوا ما ليس بسبب سبًبا، وهؤالء هم عامة   :الثاِن
 .اخلرافيني من الصوفية وحنوهم

أثبته هللا   الثالثة: ما  إال  األسباب  من  يثبتون  ال  ولكنهم  وأتثرياهتا،  ابألسباب  يؤمن  من 
 .سبحانه ورسوله، سواء كان سبًبا شرعًيا أو كونًيا

وال شك أن هؤالء هم الذين آمنوا ابهلل إمياًَن حقيقًيا، وآمنوا حبكمته، حيث ربطوا األسباب 
 اه    .كمةمبسبباهتا، والعلل مبعلوالهتا، وهذا من متام احل

فإن ثبت علمًيا ذلك الكالم املذكور يف املقال فعلى العني والرأس، وأما إن كان   ، على ذلك
 . جمرد نظرايت وظنون، فال خيرج عن كونه طرية شركية

ومل يرد يف   ،على أن بعض األمثلة الواردة يف املقال تفوح منها رائحة التشاؤم والطرية بوضوح
. الطرية شرك:  وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  ،املقال أي سند علمي هلا

  .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجه

وأصل التطري أهنم كانوا يف اجلاهلية يعتمدون على  :ففي فتح الباري البن حجر
وإن رآه طار يسرة   ،فإذا خرج أحدهم ألمر فإن رأى الطري طار مينة تيمن به واستمر  ، الطري
فجاء الشرع ابلنهي عن   ،ورمبا كان أحدهم يهيج الطري ليطري فيعتمدها  ،اءم به ورجع تش

 اه  .ذلك
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فإذا تطري إنسان بشيء ... إهنا من أنواع الشرك :وقوله: )شرك( أي :  القول املفيد  يف قال
رآه أو مسعه، فإنه ال يعد مشرًكا شرًكا خيرجه من امللة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على 

ويوهن العزمية، وبذلك  ، السبب الذي مل جيعله هللا سبًبا، وهذا يضعف التوكل على هللا هذا
يعترب شرًكا من هذه الناحية، والقاعدة: "إن كل إنسان اعتمد على سبب مل جيعله الشرع 
سبًبا، فإنه مشرك شرًكا أصغر". وهذا نوع من اإلشراك مع هللا، إما يف التشريع إن كان هذا  

املتشائم السبب شرعيً  اعتقد هذا  السبب كونًيا، لكن لو  التقدير إن كان هذا  ا، وإما يف 
املتطري أن هذا فاعل بنفسه دون هللا، فهو مشرك شرًكا أكرب، ألنه جعل هلل شريًكا يف اخللق 

 .واإلجياد

، وعلى ذلك فنرى عدم جواز نشر هذا الكالم إال إذا ثبتت صحته ابلرباهني العلمية
 29. رواه مسلم .كفى ابملرء كذاب أن حيدث بكل ما مسع  : عليه وسلموقد قال صلى هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 
موقع اسالم ويب   29
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خشية أن تقل أو رغبة يف   ينتاب كثريًا من الناس القلُق واملخاوف على أرزاقهم،

فتتعلق قلوهبم بسباب الرزق تعلقا شديداً ظناً منهم بهنا هي اليت ترزقهم فيقعون   االستكثار،
ومنهم من ال يكرتث بتحري األسباب الشرعية لتحصيل الرزق، فال يبايل أَِمن يف الشرك،  

 !حرام مجعه أم من حالل؟

هللانولكن املؤمن املوحد ال ينتابه القلق على الرزق، ألن قلبه متعلق بواحد فقط  
أفعال هللا اليت )الفقر، والغىن، والتوفيق ألسباب الرزق( كلها من    َعِلَم ِعلم اليقني أن  .اقزَّنالرَّن

  .فازداد إمياَن وتعلقا بربه :ال دخل لإلنسان هبا

هللا اسم  على  ابلتعرف  إال  القلب  يف  يرسخ  ال  اليقني  وهذا  العلم   لرَّزَّاقا  هذا 
 58.الذارايت ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ  :قال تعاىل
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هو الذي يرزق اخللق أمجعني، ويقدر أرزاقهم ويوصلها إليهم، وهو الذي نناقنزَّنالرَّن
قدر خلق  وتعاىل  فاهلل سبحانه  تستويف رزقها،  نفس حىت  فلن متوت  تكفل ابستكماهلا، 

 .وجودهمعباده، وكتب أرزاقهم قبل  

فالتعلُّم   .ال يزداد إال تعظيما وحباً وإجالالً   وكلما تَعلَّم العبُد عن ربه بمسائه وصفاته
يُورِي  الرزاق  هللا  فقط كاسم  واحد  اسم  الرب،عن  هلذا  وتعظيما  حًبا،  القلب  يف   ُث 

السعادة،  يرزق  الذي  والصحة،  ألن  املستقيم    واملال،  اجلنة  ليُنال -والطريق   -به 
 .هللا الرزاق ذو القوة املتني  هو

أرأيتم لو أن أرزاق الناس وآجاهلم بيد بشر منهم، فكم حيصل يف األرض من الظلم 
ما ترك هللا تعاىل ذلك للخلق، ولو تُرك إليهم إًذا لظلم بعضهم بعًضا،  !والبغي والفساد؟

يظلم وال ونسي بعضهم بعًضا، وغفل بعضهم عن بعض، فأرزاق الناس وآجاهلم بيد من ال  
 .ينسى وال يغفل، جلَّ ثناؤه، وتقدست أمساؤه، سبحانه تبارك امسه

 .نفالنإلهنإالنهوفال ُيسأل غري واحد وال يُرجى غري واحد  

، حنن موحدين وهلل احلمد   فهناك من يقول:  .التوحيد جيمع شتات القلب وشعثهف
الذي يرزق أو جيلب السعادة، وهو ال يعلم أنه قد أشرك يف قلبه أحًدا مع هللا، وظن أنه هو  

أو الضر فقد جعل لغري هللا صفة من صفات هللا جل وعال ويكون بذلك قد وقع ،  أو النفع 
 .يف الشرك

 !!فهل أعطينا أحداً يف حياتنا شيئاً من صفاته؟

وتعاىل  فاهلل وأبكى،  سبحانه  أضحك  الذي  السعادة   هو  أسباب  يسبب  الذي  وهو 
 .عمَّا يشركون سبحان هللا . .وعكسها
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ولكن القلب يكون   جند كثريا من الناس ميتلكون من أسباب السعادة الكثري الكثري، 
ألن هللا مل أيذن للسعادة ؛  .ضيقا مكتئباً غري قادر على االمستاع هبذه االسباب الىت بني يديه

 ،فال نطلب سعادة هذا القلب إال ممن ميلكه  ، اهلل رب هذا القلب ومليكهف .أن تدخل قلبه
 .وال نطلب السعادة إال من رازقها

، بل ميتُد إىل أتمني مستقبل أوالدَن  واألمر ال يقتصر فقط على الرزق يف حياتنا، 
السكينة هو    سبحانه وتعاىل نناملؤمن يُؤمِين قلوب عباده املوحدين، ويُنزل يف قلوهبم  الذي 

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذريِيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا   :ىلخيربهم يف قوله تعا   ،والطمأنينة
 [ 9: النساء]  َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َُّقوا اَّللََّ َوْليَ ُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا

 وأخريا وليس آبِخر 

نمانهونالسبيلنالصحيحنالختاذنأسبابنالرزق؟ن

 املالك،نمدبرناألمرننناالعتقادناجلازمنأبننهللانهوناخلالق،نالرزاق،ن  :أوال

َوُمْستَ ْوَدَعَهاۚ  ُكلٌّ   قال تعاىل: ﴿َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اَّللَِّ رِْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها
 [ 6يف ِكَتاٍب مُِّبنٍي﴾ ]هود:  

علم اليقني بن الرزق واألجل قد ُكتبا واإلنسان يف رحم أمه، وأنه ال  نعلم وكذلك
أحدُِكم  خلقَ  إنَّ :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .ميوت قبل أن يستكمل رزقه وأجله

أربعنَي ليلًة، مثَّ َيكوُن علقًة مثَل ذِلَك، مثَّ َيكوُن ُمضغًة مثَل ذِلَك، مثَّ يف بطِن أمِيِه   لُيجَمعُ 
يبعُث اَّللَّ إليِه ملًكا فُيؤَمُر بربِع كلماٍت: رزِقِه، وأجِلِه، وعمِلِه، وشقيٌّ أو سعيٌد، مثَّ ينفُخ 

 تفق عليه م . )فيِه الرُّوحَ 

  السعىناحلاللنللرزقن:  اثنيا

 ( 15امللك ) وَُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر   فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها  قال تعاىل:  
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 اختاذناألسبابنالشرعيةنللرزقنومنهانالتقوىن  :اثلثا

حَيَْتِسُبۚ  َوَمن يَ تَ وَكَّْل ( َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل  2...ۚ َوَمن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرًجا ) قال تعاىل  
ُ ِلُكلِي َشْيٍء َقْدرًا ) -2]الطالق:    (3َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُهۚ  ِإنَّ اَّللََّ اَبِلُغ أَْمرِِهۚ  َقْد َجَعَل اَّللَّ

3 ] 

 التوكل:  رابعا

لرزقكم كما تتوكلونَ على هللِا حقَّ توكِلِه   أنكم لو}  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 صحيح { حديث  يرزُق الطرُي تغدو مِخَاًصا وتروُح ِبطَاَنً 

 الستغفارنانن:اخامس

( 11( يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكم مِيْدرَارًا ) 10فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا )   قال تعاىل: 
 [ 12-10: نوح]  ( 12)   َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَُّكْم َأهْنَارًاَومُيِْددُْكم ِبَْمَواٍل َوبَِننَي  

 التوحيد  :سادسا

سكوًَن وهدوء   ، عالًجا لكل داء،  طمأنينًة من كل خوف  ،جيد فيه املوحد غىًن من كل فاقة
يده  ،للنفس يف  مما  أوثق  هللا  عند  هناك  ؛ فما  أن   ..مدبر ..ملك  لعلمه 

يف األرض وال يف السماء، سبحانه   يءال يعجزه ش  ،يءوقادر على كل ششيء،  بيده كل  
 . وتعاىل عمَّا يشركون 
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 ثالثالباب ال

 الشرك في العبادات
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واالستشفاء ابلرقى والتمائم الشركية( ويف   ،األسباب  (وبعد أن تناولنا يف الباب األول 

 ،الباب الثاِن )التربك(
نالحظ أن هناك رابط بينها وبني الشرك يف العبادات القلبية، فاإلنسان يكون يف أشد  

إذا اجتمع املرض مع ضعف اإلميان وضعف اليقني يف هللا، ف حاالت الضعف وهو مريض  
قد يتعلق القلب بغري هللا فيلجأ إىل الرقى الشركية والتمائم، ومن مثَّ التربُّك، ألن التربُّك أحد 

ستشفاء، ومن تربَّك بشئ استعان به واستغاث به، فيقع العبد يف شرك العبادات أهدافه اال
 .القلبية
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ننتبهناىلنكلمةنن فليسنكلنكلمةنشركنكمانهونمعلومنيعتربنننشركياتنعلينانأنن
امللة منن أكربنخمرجن بدعةننن،نشركن أكربنوهناكنشركنأصغرنوهناكن ولكننهناكنشركن

ن.نوهناكنحُمرَّمنليسنبشركنوليسنببدعة

أنهنكافرن أونقولنكفرن نكفرين بعملٍّ أتىن يُطلقنعلىنمنن أنن أنهنالنيصحن كمان
ن.نقولنكفرننهنُطِلقنعلىنالفعلننفسهنأنهنفعلنكفرنأونعلىنالقولنأنَّنولكننن

ن.لذلكننضعنبينأيديكمنهذهنالضوابط
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30 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  30
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وهو ما اتفقت عليه مجيع ،  إسالم مامل يؤمن بوجود هللا  ءللمر الميكن أن يستقيم  

غريه من العقائد املنحرفة ولكن يتميز املعتقد اإلسالمي عن    األداين ذات األصول السماوية.
متميز عن ،  فوجوده جل جالله قائم بذاته، غري مسبوق بعدم  ابعتقاد كمال الوجود اإلهلي، 

 . وجود غريه

ب عنه  مايعرب  فهو  اإلله  ملفهوم  الفلسفي  املقابل  مسمياته   "املطلق"،   أما  وُتتلف 
ال فهو  الفلسفية،  اخللفيات  الصني   ابختالف  طاوية  عند  الو   ،)الطاو(  عند   )برامهان(      هو 

 . اهلندوس والبوذيني

ينسب إليه التدبري واإلجياد والقدرة، فكانت النتيجة هي "  "املطلق     ولكن االعتقاد ب
 فقد أشار غري واحد من.  إنكار وجود اإلله احلق أو على أقل تقدير إثبات خالق معه

 32.بل من املعلوم إنكارها له   - الشرق إىل عدم تضمن فلسفتهم إثبات وجود اإلله   فالسفة

 

 

 . د.هيفاء بنت الرشيد بتصرف 32
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أساسيات  مع  تتعارض  فاسدة  إحلادية  مبادئ  على  الشرقية  الفلسفة  بنيت  لقد 
 . التوحيد وخصائص الربوبية اليت هي: اخللق وامللك والتدبري

فقضية اخللق اليت هي أخص خصائص الربوبية ال ينسبها فالسفة الشرق إىل هللا 
وتعاىل   املقصود-تبارك  غري  والتولد  ابلتنسل  االعتقاد  على  تعتمد    ...بل 

فليس ،  إن فلسفيت )الني اينغ( والعناصر اخلمسة تعتمد على مبدأ النشوء املعتمد على غريه
العدم   عن  َنشئ  ابخل-هناك  عن  - لقوهواملخصوص  متولد  الكل   بل 

  33سابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بتصرف   -الرشيدهيفاء  د.  33
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 السؤال 

حيطو ذي الصورة ومعاها عبارات حلوة عن   للني واليانغ  تكرما أبغى شرح خمتصر وواضح
 .اخلري والشر

 بة اإلجا  •
)الني( و )اليانغ( ترتبط أساساً بتفسري نشأة الكون؛ مث مت دجمها يف الفلسفة الطاوية،  إن 

  .حيث يزعمون أن الطاو كان هو األبدي األول، مث تولد منه )الني( و )اليانغ(
  ميكن ال ما وهو ابالعتقاد، واضح تعلق وهي ذات

  .اإلله صور اإلحلاد وإنكار من واضحة صورة فهي إغفاله؛ أو جتاهله
 عن َنتج - الفلسفة على هذه بناء - الوجود بداية إن 

أو  منها دون وعي غامضة كتلة عن ومتولد  ، العدم
عند  الفيض نظرية -  كثريا - تشبه نظرية يف إرادة

 .العرب فالسفة من تبعهم ومن اليوَنن  فالسفة
هيفاء   لدكتورة لالستزادة كتاب التطبيقات املعاصرة لفلسفة االستشفاء الشرقية ل

 34. 195ص   -   167الرشيدص

 
ابحثة دكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة، كلية الرتبية   أ. سجى بنت سعد املطلق:  اجمليب 34

 :https://t.me/ask_albaydha  قناة اسأل البيضاء ابملزامحية 

https://t.me/ask_albaydha
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 تعرضنانيفنالبابناألولنبشئنمننالتفصيلنعننمزاعمنالطاقةنوحقيقتهان
نميكنكنالرجوعنإليها
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"هللا،   هي، سائر أمساء هللا ثالثة أمساء    معاِن ن أصول األمساء احلسىن الىت جتمع ىف دالالهتا  م

 "والرب، والرمحن

 .فاسم هللا متضمن لصفات األلوهيه •
   .واسم الرب متضمن لصفات الربوبية •
 . واسم الرمحن متضمن لصفات اإلحسان واجلود، والرب •

وبُنيت السورة على: اإلهلية،   وقد اجتمعت هذه األمساء الثالثة ىف سورة الفاحتة أم القرآن
 .والربوبية، والرمحة

  ربوبية توحيد  َربِي اْلَعاَلِمنَي    فقوله سبحانه وتعاىل  

 توحيد أمساء وصفات   الرمحن الرحيموقوله
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َك َنْسَتِعنيُ    وقوله َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ . أي: خنصَّك وحدك ابلعبادة واالستعانةتوحيد الوهية،   ِإايَّ
وال نستعني بغريك، فهو احملمود يف   ،ونستعني بك  ،وال نعبد غريك  ، فكأنه يقول: نعبدك

 . ألوهيته وربوبيته

 ما العالقة بني لفظ اجلاللة )هللا( والعبادة؟ 

والتعظيم  التعلق  معناه  والتأليه  التأليه،  هو  )إله(  من  والفعل  )إله(،  أصلها  )هللا( 
املعب يعين  وهو  )اإلله(  أصلها  هللا  إذن  العبادة،  يورِيث  والذل  الذل،  يورياثن    .وداللذان 

 : أيفعندما نقول ال إله إال هللا 

 .ال أتعلق إال ابهلل ▪
 .ال أطلب إال من هللا ▪
 .ليس ىل أحد سواه ▪
 . أرجو إال هللاال ▪
 .ال أمحل مها إال رضاه ▪
 .ال أخشى إال هللا ▪
 .ال انتظر نفعا اال من هللا ▪
 .ال ميلك نفعى وال ضرى إال هللا ▪
 .ال يلتفت قلىب إال هلل ▪

  "أفضل ما قلت أَن والنبيني من قبلى ال إله إال هللا  "وهلذا قال النيبملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ن-سبحانهنوتعاىل-ملاذانتؤهلهنوتتعلقنبهنوتعظمهن

  .ألن له أوصاف العظمة والكربايء، ألنه املتفريِد ابلقيوميَّة والربوبية وامللك والسلطان 
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 سبحانه -ألن كل أحد ينام، وكل أحد ينشغل عنك، وكل أحد يغفل عنك يف حلظة، وهو  
وحده ال شريك له ال أتخذه ِسنة وال نوم، ال يغفل عنك، قائم عليك، قائم على   -وتعاىل 

كل نفٍس مبا كسبت، فكأنه يُقال لك: ملاذا تتعلق مبن هو مصدر إليذاِئك؟! ملاذا تتعلق 
 .ال تتعلق إال مبن وْصُفه الكمالفمبن هو عبد ضعيف أتخذه السنة والنوم؟  

معىن  ك تفهم  أن  أردت  الكرسي  هللالما  آية  نفسك  على    .أعد 
 ؟ فلماذا جيب أن تعتقد أنه ال إله إال هللا

ُ اَل إِلَ َه ِإالَّ ُهو{ أي: ال إله يل أُعظِيمه إال هللا، حيُّ ال ميوت واإلنس واجلن  }اَّللي
 . أتخذه الِسنة والنوميف الدنيا ممن ينفعك البد أن  وأي أحد  ال أتخذه ِسنة وال نوم،    ، ميوتون 

 
أي أن كل الناس حولك مهما كان معهم من  لَُّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرض أيًضا

ُملك لكنهم ال ميلكون لك كل ما تريد، فال ميلكون لك ردَّ القضاء وال الشفاء، وال ميلكون 
 .......ميلكه هللا  لك صالح األبناء أو الزوج، لكن َمن ميلك هذا كله؟ 

إذن ملاذا تؤليِه هللا وتتعلق به وال تتعلق بغريه؟ ألن كل مراداتك ُملك هلل، فكل ما 
يسر ما يكون وأحسن ما يكون وأكمل ما يكون يف الوقت املناسب ب  إبذنه  تريد أيتيك

 .وابلصورة املناسبة

َك اك، أعطاإن أعط ك، و يأحداً ِمن أهل الدنيا ُتَذُل له فال يعطقد تسأل  يف املقابل  
على فلماذا تقف عند ابب الناس وأنت تعلم أهنم ال ميلكون     !ك الفتاتامبِنة، ورمبا أعط 

 .احلقيقة؟!، فيكون هذا الذي تعلقت به سبًبا لبالِئك  وجه 

    َخْلَفُهْم َوَما  أَْيِديِهْم  َبنْيَ  َما  أي: ما مضى وما ُيستقبل منها، فعلمه  يَ ْعَلُم 
تعاىل حميط بتفاصيل األمور، متقدمها ومتأخرها، ابلظواهر والبواطن، ابلغيب والشهادة، 
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إال ذرة  مثقال  العلم  من  وال  شيء  األمر  من  هلم  ليس  وهلذا  والعباد  تعاىل،  علَّمهم  ما 
وهذا يدل على كمال عظمته وسعة  َواَل حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء مِيْن ِعْلِمِه ِإالَّ مبَا َشاَء   قال:

 .ُسلطانه

 ََواأْلَْرض السََّماَواِت  يسع   َوِسَع ُكْرِسيُُّه  أنه  الكرسيِي  حالة  هذه  إذا كان 
والكرسي ليس أكرب خملوقات هللا  السماوات واألرض على عظمتهما وعظمة من فيهما،

هنات بل  إال هو، ويف عظمة هذه   ك عاىل،  يعلمه  العرش، وما ال  أعظم منه وهو  ما هو 
األفكار تتحريَّ  احِلَكم  املخلوقات  من  فيها  أودع  والذي  ومبدعها،  بعظمة خالقها   كيف 

واألسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات واألرض أن تزوال من غري تعب وال نصب 
بذاته فوق عرشه، العلي   ِحْفظُُهَماۚ  َوُهَو اْلَعِليُّ     أي: يُثِقله َواَل يَ ُئوُدُه   فلهذا قال:

الذي تتضائل عند عظمته   اْلَعِظيمُ  بقهره جلميع املخلوقات، العلي بقدره لكمال صفاته
جربوت اجلبابرة، وتصغر يف جانب جالله أنوف امللوك القاهرة، فسبحان من له العظيمة 

 .والغلبة لكل شيء ء والقهروالكرباي

فكلما قرأت آية الكرسي وكلما ُردِيدت عليك تذكر: ملاذا ليس لك إله إال هللا؟ 
 العلى سبحانه تبارك امسه وال إله غريه.   ألنه هو وحده املوصوف هبذه الصفات 

املؤمن ...واملؤمن هو   من أمساء هللا ..فكر هذا االسم عند خوف إال أزاله.فما ذُ 
يؤمِينهم.... فكم حنتاج ي  السَِّكينة والطمأنينة ىف قلوب عباده املوحدين...هو الذ   ينزل  يالذ 

 !إىل هذا األمان وسط كل هذا القلق الذي نعيشه جتاه كل شئ؟

  فال يكشف الكرب اال هللا ...عند كرب إال كشفه  ما ذكرو : 

أتعلق به وأحبه وأعظِيمه وأستعني   ..   الإله غريه ...ليس ىل أحد غريه أي  فمعىن ال إله إال هللا  
ُأظهر ف فيه ... أطلب منه الرزق...أَن  ليس ىل أحد يكشف عىن ما  ....  به وأستغيث به

وشكوا وحاجىت...  عجزى  شئ  يله  بكل  عليم  سبحانه  هللا   ...إال 
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هللا إال  أحد  أى  من  أنتظر  وال  أجلأ  وال  آوى  وال  أرجو  وال  أطلب   فال 
 .ال إله...يعىن ليس عندى... إال واحد هو هللا

آنسه  ف   إال  مِ سبحانه  ال مستوحش  ....وحولك  عليك صدرك  الناس فإذا ضاق   َمن  ن 
  حولك ال يستطيعوا أن يفعلو لك شئ..... إال أن يفرج عنك هللا

 فعندما تشعر ابلقهر واهلزمية والضعف   ...إال أيده وال مغلوب  

فَانَتِصرْ   :وتتذكر قوله تعاىل َمْغُلوٌب  َربَُّه َأِنيِ  النتيجة ؟؟؟  َفَدَعا  فَ َفَتْحَنا   فما هى 
َهِمٍر )  ( 12( َوَفجَّْرََن اأْلَْرَض ُعُيوَنً فَاْلتَ َقى اْلَماء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدَر ) 11أَبْ َواَب السََّماء مبَاء مُّن ْ

 سورة القمر   ( جَتْرِي ِبَْعيُِنَنا َجزَاء لِيَمن َكاَن ُكِفَر  13َومَحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر )

ضرهوالمضط إال كشف  تعاىل:  . ر  اْلُمْضَطرَّ قال  يُب  جيُِ َدَعاهُ  أَمَّن  السُّوَء  ِإَذا  َوَيْكِشُف 
  ْضَطرَّ مقام امل القلب  إذا قاموذلك    ، 62النمل. 

ُْضَطرَّ ولو
ن إ  وسنتناول إبذن هللا اسم اجمليب خالل الفصل القادم وأن هللا جييب دعوة امل

 .ُتكشف به الُكرابت وُتستنزل به الربكات  يفهو اإلسم الذ   ، موحداً فما ابلنا إن كان    كافراً 
االعتقاد  ُتستدفع به السيئات وُتستجلب به احلسنات وهذا كله قائم على    ي وهو االسم الذ 

 35يف االسم وترسيخ معناه يف القلب. 

 

 

 

 
 شرح االستاذة أمنية بنت محمد لكتاب فقه األسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر   35
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 ٣6مننالشركناالستعاذةنبغرينهللانناببن ▪
 ٣7اببنمننالشركنأننيستغيثنبغرينهللانأونيدعونغريهن ▪

 

نفَ َزاُدوُهْمنننقالنهللانتعاىل:ن نمِ َنناجلِْنِ  نِسنيَ ُعوُذوَننِبرَِجالٍّ َوأَنَُّهنَكاَننرَِجاٌلنمِ َنناإْلِ
نرََهًقان

نَماناَلنيَنَفُعَكنَواَلنَيُضرَُّكنۖنفَِإننفَ َعْلَتنفَِإنََّكننننوقالنتعاىل:ن َواَلنَتدُْعنِمننُدوِنناَّللَِّ
نِإًذانمِ َننالظَّاِلِميَن

 

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  36
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  37
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ا اآلن جند أن الدعاء واالستغاثة حنن بصددمه  نيلذ ال  نيالباب  ذينه   موضوعاتلو أتملنا  
 .واالستعانة واالستعاذة كلها عبادات قلبية ال تصرف إال إىل خالقها وحده

 

38 
 

 

 
 بد العزيز الباتلي من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن ع 38
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39 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  39



- 113 - 
 

عالقة الدعاء ابلتوحيد سواء توحيد ربوبية أو توحيد ألوهية أو    والبد أن يتضح لنا ما هى 
 .توحيد أمساء وصفات

 

40 

ُدبِير، اجمليب، السميع، البصري، العليم 
ومبا أن الدعاء عبادة قلبية ال جيب أن توجه إال هلل امل

لألسف هناك من يتوجه بقلبه   ولكن  ،وات واألرضاالذي له ملك السم  ِبلقه وأحواهلم،
 .ويتوسل إليها ،ويستشفي هبا  ، ويرجو منها ،إىل أمور أخرى ويتعلق هبا

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  40
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41 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  41
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 الفونجنشوي -1

نننننننننن

ن
ن

ويدخل معنا هنا أيضا   -التربك الشركي -يف ابب التربك    الفونج شوي  قد مت تناولو 
حتت االستعاذة بغري هللا فمثال وضع مرآة يف مدخل املنزل لطرد الطاقة السلبية أو احلسد 

 به. والعني فهذا يعترب استعاذة بغري هللا لتعلق القلب ابملستعاذ  

ن__نكثرنمننمسألةنشركيةننأفيتبينلنانأننالتطبيقنالواحدنقدنيندرجنحتتهنن__ننننننن

ن

 واالرتقائينالتجاوزيالتأملن -2
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ننننننننن
على تدريبات التنفس العميق الذي يضمن دخول طاقة   التأمل التجاوزي  يعتمد 

إىل داخل اجلسم، كما يعتمد على متارين االسرتخاء عن طريق أتمُّل الذات من الداخل   الرباَن
والرتقي والسمو، والوصول لالسرتخاء ،  والتناغم مع الطاقة الكونية املزعومة  للوصول للنشوة

 . الكامل

فاالرتقاء املقصود هو االرتقاء عن الطبيعة اإلنسانية، وجتاوز للصفات البشرية إىل   
"الطواغيت"  طبيعة اآلهلة  تركيز    ،وصفات  العميق مع  التنفس  إتقان  تعتمد على  ودوراهتم 

( وُتيل االحتاد هبا مع النظر يف بعض األشكال اهلندسية والرموز والنجوم )رموز الشكرات
ترديد ترانيم، أو مساع أشرطة هلا بتدبر وهدوء وتتضمن كثري من هذه الرتانيم استعانة بطواغيت 

 عدة مثل:" أوم..أوم..أوم 

ُتتلف عن ذلك إال يف بعض   وصورة التأمُّل االرتقائي املقدمة يف بالد التوحيد ال
حنو: "بلوط.. بلوط.. بلوط"، أو   ،ىن هلاحماوالت "األسلمة" تستبدل الرتانيم بكلمة ال مع

كلمة هلا معىن روحي عند املسلم: "هللا.. هللا.. هللا "، "أحد.. أحد.." ويزعمون تدليساً أو 
، أن هذه "مانرتا" إسالمية عرفها الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة  -هداهم هللا -جهالً  
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مكة فأمدته بطاقة كونية جعلته يتحمل   وكان يرددها بالل بن رابح رضي هللا عنه يف بطحاء
 !البالء الشديد يف تلك الفرتة

دون أن يعوا خطورته أو حىت يبحثوا عن   )أوم(  يستخدم الكثريون هذا اللفظ   
معناه بل أيخذونه جاهزاً من معلم أو مدرب ويستهينون مبا ميكن أن يؤثر هذا اللفظ على 

  .ةسالميعقيدهتم اإل

  .أصبح هذا اللفظ يرسم يف كل مكان حىت على املالبس واألاثث وقطع الزينه
يقولون  به   : كانوا  يرتَّنون  أصبحوا  بن  األمر  تطور  معناه …مث  نعتقد  وال  نلبسه   حنن 

قالت إحداهن  أن  قول    :بل  إبمكانك  أوم  تقول  أن  التأمل   )آمي(نبدل  ممارسة   قبل 
  .وكأن التأمل واليوغا بريئه من هذا التشبه!  وقصدها االبتعاد عن التشبه ابهلندوس والبوذيني

التعاليم    موسوعة  املطلق   أن  ةالغنوصيذكرت  والكمال  احلقيقه  ميثل  اللفظ  هذا 
بتعدد   الربامها والطاو  وهو يعمل على فتح   ، مسائهأوالعلم املطلق …فهو لفظ ميثل اإلله 

 . الشاكرات لتحقيق االستناره واحلدس والبصريه

 
  …وذُكر أيضاً يف املوسوعة الثيوسوفيه
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هو الربامها    : أومن واستحضار  لالبتهال  صويت  مقدس…مقطع  لفظ     …هو 
أوم هي القوس أي اإلحنناء، والسهم هي النفس، واهلدف )  ذكر يف نصوص األوبينيشاد أن

خراج صوت إيؤمن اهلندوس أن   ة،وهو لفظ يوضع يف بداية النصوص املقدس  ( هو الربامها
يف اجلسم ملا متتلكه بزعمهم تلك الكلمه من   ةالعصبياحلروف ابستطالة له أتثري على املراكز  

…تشري إىل االحتاد الذي   ةونفس املعىن يف العقائد البوذي  ..ةوالروحاني  ة اخلصائص السحري
 السالمة  هللا   ألنس..".ال ينفصم بني اإلنسان والكون ومعناها " أَن بداخلك وأنت بداخلي

 42والعافية

 نكتابةناألمنياتن -٣
 

نننن
ن

 أمنياهتم   البعض   فيكتب  هناك،  املنتشرة  اخلرافات  ضمن  الغرب   يف   تُفعل   العادة  هذه 
 ،حتقيقها  يف   حليفهم  )احلظ(  يكون  أن  أمل  على   اهلواء  يف  إلطالقها  ويذهبوا  ابلوَنت  على
 حتقيقه.  يف رجاء  احلاجات  لرب   العبد  به  يتوجه   الذي  للدعاء   بداًل   وكأهنا

 
  اإلسالمية،   والدراسات   الرتبية   فلسفة   دكتوراه  كردي   اللطيف  عبد  بنت   فوز د.  الكونية   الطاقة   قناة   42

 http://iswy.co/e11d4r   جبدة العزيز عبد  امللك  جامعة املعاصرة. واملذاهب العقيدة  ُتصص 
 

http://iswy.co/e11d4r
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فإن كان الفاعل )من قومنا( يعتقد أهنا وسيلة لدعاء   كتورة هيفاء الرشيد: د تقول ال
 .والعبادات توقيفيةهللا، فهي وسيلة مبتدعة مردودة، ألن الدعاء عبادة،  

 -وإن كان السؤال لغري هللا )للكون، للقدر، إلله األماِن .. ( ، فهو من الشرك  
 43. ف للعبادة لغري هللابل الشرك األكرب ، إذ هو صرْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 للتفصيل   -فقرة الفتاوى لهذا الفصل-انظر فتوى الدكتورة هيفاء الرشيد  43
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 1فتوى 

   السؤال:

 مقطع مرفق عن جلسة أتمل واسرتخاء لزايدة الوعي حيث على إيقاف العقل عن التفكري 

 اإلجابة: 

التأمل املقصود هنا هو عملية مناقضة لعملية التفكري، وهو نوع من أنواع التأمل 
اهلندوسي الذي يوصف بنه تقنية عقلية تتيح للعقل جتربة مراحل أنقى من الفكر تدرجييا 

 إىل أن يصل إىل مصدر الفكر )الوعي اخلالص( . 

املقدسة عند   يديةڤصوص الوهذا ما ُيسمى ابلتأمل التجاوزي، وهو مستمد من الن
 الواحدية )نسبة إىل وحدة الوجود(.   يدانتاڤاهلندوس، كما يُعترب إحياء لفلسفة ال

تعاىل هللا عما يقولون   -من الطرق املوصلة لالستنارة )اليت يف حقيقتها االحتاد ابإلله    وهي
 (. -علوا كبريا  

سفة هندوسية وثنية مفضية جيوز ممارسة هذا النوع من التأمل؛ ألنه يف حقيقته فل  فال
 : " من تشبه بقوم فهو منهم ". ملسو هيلع هللا ىلصإىل عقائد إحلادية، ومن فعله فقد تشبه هبم، وقد قال  

 44أعلم.  هللاو   http://bit.ly/2z5Zsm7     ،http://bit.ly/2xLSeQB  يُنظر:  ولالستزادة

 
  اسأل   قناة   عبدالعزيز.  امللك  جامعة  وسنة،   كتاب  ماجستري  ابحثة   حمجوب  طالل   بنت   مجانة   أ.  جمليب: ا  44

   . البيضاء
  

http://bit.ly/2z5Zsm7
http://bit.ly/2xLSeQB
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 2فتوى

 ننابلون كتابةناألمنياتنعلى

سئلت فضيلة الدكتورة هيفاء بنت َنصر الرشيد املتخصصة يف دراسة النوازل العقدية السؤال:  
   .طالقه يف اهلواءإ كتابة األماِن على ابلون و   عن

 اإلجابة: 

  :حفظها هللاأجابت  

هذه العادة تُفعل يف الغرب، ضمن اخلرافات املنتشرة هناك، كقطع النقود اليت ترمى 
يف النوافري لتحقيق األمنيات، والتمين عند إطفاء مشوع كعكة عيد امليالد، وغريها، وإن كنت 

 . أظنها أقل شيوعاً 

املمارسات تعمل عربها، ولست أدري ما هي »اآللية« اليت يعتقد هؤالء أن تلك  
 . ولكنها ال ُترج عن كوهنا ابتداع أو شرك

مبتدعة  وسيلة  فهي  لدعاء هللا،  وسيلة  أهنا  يعتقد  قومنا(  )من  الفاعل  فإن كان 
 .مردودة، ألن الدعاء عبادة، والعبادات توقيفية

وإن كان السؤال لغري هللا )للكون، للقدر، إلله األماِن .. ( ، فهو من الشرك بل 
 . شرك األكرب، إذ هو صرف للعبادة لغري هللاال

والعبث يف مثل هذه األمور ال يُتصور، إال ويقع يف قلب الفاعل أحد االحتمالني 
القدر(،  .السابقني اخلرافية يف )جذب  األعمال  هذه  مثل  توظيف  ميكن  أنه  أتوقع  كما 

 .فكتابة رسائل إىل الكون وإطالقها يف اهلواء ال ُيستبعد عليهم



- 122 - 
 

   >--  تنبيه
ُ
شاهد أن سلطة الثقافة الغربية الغالبة يف هذا الزمان جعلت مثل هذه من امل

)التقليعات( اخلرافية والوثنية تطبق يف بالدَن بني املسلمني واملسلمات جبهل وسذاجة وتقليد 
ويذهنب إلطالقها يف   أعمى: فهذه معلمة تكتب مع طالبات العلم أمنياهتن على ابلوَنت

 . أمل أن يكون )احلظ( حليفهن يف حتقيقهااهلواء على  

ومن  اخلطرية كالسرطان  األمراض  مرضى  مع  للتضامن  برَنجما  ينظمن  وأخرايت 
منصوب شبك  على  واقفاله  الشفاء  له  تريدين  من  اسم  وكتابة  قفل  شراء   !فعالياته 

عدادهن لسوق العمل، أو يف حفل زفاف إوهناك على هامش فعاليات نشاط للخرجيات و 
شجرة )طبيعية او صناعية أو ورقية( وأوراق للكتابة، ويطلب كتابة األمنيات وطويها جتدين  

 !!!  ةوتعليقها على الشجر 

بعيدا عن  تطبيقات ابطنية أتخذ  احلقيقة  تقليد أعمى ولكنها يف  تبدو جمرد  قد 
عند املرضية  والطريقة  الشرعية  للدعاء واألسباب  بدائل  وتقدم  العبودية،  تعاىل هللا    حتقيق 

  فلنحذر لديننا وتوحيدَن

اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
  .45الراشدين

 

 

 

 
45 https://t.me/ask_albaydha   الرشيد  د.هيفاء 

https://t.me/ask_albaydha
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ننالتأملنننوطقوسننالتفكرنننعبادة

 الشمسان  حممد  بنت   عائشة  الكاتبة:

https://cutt.us/EsdAO 

 

https://cutt.us/EsdAO
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يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء   يقول هللا تعاىل: أَمَّن جيُِ

ۚ  قَِلياًل مَّا َتذَكَُّرونَ   [ 62]النمل:   اأْلَْرِضۗ  أَإِلٌَٰه مََّع اَّللَِّ

ضطر إذا دعاهأ
ُ
جيب الذي جييب امل

ُ
ويغيث امللهوف إذا َنداه، ويكشف   ،نه امل
 تسقط القوة، وتعيا احليلة فليس إال الدعاء   ،هع البالء عن أحبائويرف  ، السوء عن عباده

سَ   كأهنا  حىت  بهلها  الدنيا  إال تضيق  فليس  اخلياط   ،الدعاء  م 
 .مجيع اخلالئق تعتمد عليه

ولكن هللا حكيم يف إجابته، قد يُعجِيل أو يُؤجِيل على حسب السائل والسؤال، أو  
خر له ما ينفعه عند املصري واملآل، لكن احلال، أو يدَّ يلطف بعبده ابختياره األفضل لواقع  
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جيب    ،اا وال خُييِيب ظنه أبدً هللا تعاىل جُييب عبده حتمً 
ُ
َولََقْد ََنَداََن نُوٌح فسبحانه نعم امل

  فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ 

ابتاله حني  لربه  ُمعظما  ُمثنيا  أيوب  سيدَن  إىل  شديد،   لننظر   ببالٍء 
صابرًا راضًيا عنه، وذلك أن الشيطان ُسلط على جسده ابتالًء من هللا، وامتحاًَن فوجده  

ومكث مدة طويلة، واشتد به البالء، ومات أهله،   ، فنفخ يف جسده، فتقرَّح قروًحا عظيمة
َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي     وذهب ماله، فنادى ربه: رب   فتوسَّل إىل هللا َأِنيِ َمسَّيِنَ الضُّرُّ 

وبرمحة ربه الواسعة فاستجاب هللا   .ابإلخبار عن حال نفسه، وأنه بلغ الضر منه كل مبلغ 
فركض برجله وخرجت عني ماء ابردة فاغتسل منها وشرب، فأذهب هللا عنه ما به من . له

 .ورد عليه أهله وماله ومنحه هللا العافية من األهل واملال شيئا كثريًا،  األذى

ومبن   األمراض اي من تعانون من الفقر واي من يتمىن الذرية؛ مبن تستجري،اي أهل  
 !!!تستغيث ومن ترجو

  َّأَنَت َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدٰى يف الظُُّلَماِت َأن الَّ إِلََٰه ِإال
 87األنبياء :   ِمنيَ ُسْبَحاَنَك ِإِنيِ ُكنُت ِمَن الظَّالِ 

  لتقمه احلوت، وذهب به إىل ظلمات البحار، فنادى يف تلك الظلمات:اوعندها  
فأقر هلل تعاىل بكمال األلوهية، ونزهه  ؛  اَل إِلََه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِنيِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي  

 .عن كل نقص، وعيب وآفة، واعرتف بظلم نفسه وجنايته

َناُه ِمَن اْلَغميِ فَ    ماذا كانت النتيجة؟ َنا لَُه َوجَنَّي ْ أي: الشدة اليت وقع     اْسَتَجب ْ
يف شدة وغم، أن وهذا وعد وبشارة، لكل مؤمن وقع     وََكَذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمِننيَ .  فيها

يه منها، ويكشف عنه وخيفف إلميانه كما فعل ب   .عليه السالم " يونس " هللا تعاىل سينجِي
الُكرب أصحاب  أايهم؟  ؟!أين  ووعده  رهبم  كالم  من  الشدائد  أصحاب   !أين 

     فزعة القلب عند نزول الكرب ملن تكون؟
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 ََٰنَدى ِإْذ  اْلَوارِثنيَ   َوزََكرايَّ  َخرْيُ  َوأَنَت  فَ ْرًدا  َتَذْرِن  اَل  َربِي   [89]األنبياء:   َربَُّه 
عند تقارب أجل سيدَن زكراي، خاف أن ال يقوم أحد بعده مقامه يف الدعوة إىل هللا، والنصح 

َنا َلُه     َربِي اَل َتَذْرِن فَ ْرًدا  لعباد هللا، فدعا ربه َنا لَُه حَيََْي َوَأْصَلْحَنا لَُه فَاْسَتَجب ْ َوَوَهب ْ
 أثىن عليهم ، مث بعدما كانت عاقرًا، ال يصلح رمحها للوالدة فأصلح هللا رمحها للحمل   هَزْوجَ 

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاتِ  فقال: أي: يسألوننا األمور املرغوب   َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا   ِإهنَّ
فيها، من مصاحل الدنيا واآلخرة، ويتعوذون بنا من األمور املرهوب منها، من مضار الدارين، 

َخاِشِعنَي    وهم راغبون راهبون ال غافلون، الهون   لََنا  متذللني  وََكانُوا  أي: خاضعني 
 .متضرعني، وهذا لكمال معرفتهم برهبم

املو  حال  نتأمل  أن  يدعوهعلينا  وهو  بربه  العارف  إبله   ، حد  متعلق  والقلب كله 
قدير ال   وات واألرض ....اجميب ملن سأله ...له ملك السم   ...واحد... مسيع ملن َنداه

سبحانه ال إله إال ......رحيم بعباده وأحواهلم.... حكيم يف أحكامه وأفعاله    يءيعجزه ش
 .هو

العلم عن هللا بمسائه وصفاته الذي بد عند الدعاء من اليقني الذي يتأتى من  فال
فإذا ابشر القلب أن هللا قريب جُميب وأن وعده حق، هدأ وسكن القلب،   ،ابشر القلب

 .واطمئن بربه ومل يتعلق بحد سواه

اِع ِإَذا  يقول هللا تعاىل:   َدَعاِنۖ  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِي فَِإِنيِ َقرِيٌبۖ  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 [ 186]البقرة:  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنوا ِب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 

أقريب ربنا   ،هذا جواب سؤال، سأل النيبملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابه فقالوا: اي رسول هللا
الرقيب ، ألنه تعاىل َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِي فَِإِنيِ َقرِيٌب أم بعيد فنناديه؟ فنزل: ،فنناجيه
فهو قريب أيضا   ،يعلم خائنة األعني وما ُتفي الصدور،  املطلع على السر وأخفى،  الشهيد 

اِع ِإَذا َدَعاِن     من داعيه ابإلجابة، وهلذا قال:   أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
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مهم مسألة  إىل  ننتبه  أن  إذا كان ولكن جيب  الشيطان  منها  يدخل  قد  وثغرة  ة 
الدعاء عليه  يثقل  عاصًيا  يديه   ؛ اإلنسان  يرفع  أن  معاصيه  بسبب  ربه  من  يستحي  ألنه 

نعم البد أن يستحي اإلنسان من معاصيه ولكن ال جيعلها حتول بينه وبني دعائه  ويدعوه،
  .لربه

جييب دعوة   ...الرب جُميب،يستحي أن يرد يدي عبده صفرًا    الرب كرمي...الرب حيي،
  .املضطر وإن كان كافرا

يَن فَ َلمَّا جَنَّاُهْم ِإىَل اْلرَبِي يقول تعاىل:   فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِي
تعاىل يف حالة أَلزم هللا تعاىل املشركني إبخالصهم َّللي    [ 65]العنكبوت :   ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكونَ 

الشدة، عند ركوب البحر وتالطم أمواجه وخوفهم اهلالك، يرتكون أندادهم، وخيلصون الدعاء  
َّللي وحده ال شريك له، فلما زالت عنهم الشدة، وجنيى من أخلصوا له الدعاء إىل الرب، أشركوا  

فتقار فما ابلك ابملؤمن العاصي الذي أتى بشروط الدعاء من إخالص يف الدعاء واال،  به
  .والذل واإلنكسار ملواله وعدم أكل احلرام

 . سبحانه وتعاىل عميا يشركون    !! !هأليس هللا بكاٍف عبد 

لك عنْت   ،أنت املستعان على كل َنئبة، وأنت املقصود عند كل َنزلة  ،اللهم لك احلمد 
 ، وجوهنا وخشعت لك أصواتنا، أنت الرب احلق ... وأنت امللك احلق ... وأنت اإلله احلق

أنت املدعوي يف املهمات، وإليك املفزع يف امللمات، ال يندفع منها إال ما دفعت، وال ينكشف 
 46. منها إال ما كشفت

 

 

 
 ومن موسوعة الكلم الطيب  -من تفسير الشيخ السعدي 46
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)مانجاءنأننسببنكفرنبيننآدمنوتركهمندينهمنهونالغلونيفنننمننابب ▪
اببن)ماجاءنأننالغلونيفنقبورنالصاحلينيصريهانأواثًًننتُعبدنمنن الصاحلي(نإىل

 47دوننهللا(ن
نأننن  عبادةنغرينهللانهونالغلونيفنالصاحليمننأسبابننتبيَّ

 :نقالنهللانتعاىل
نَقْدنَضلُّوانِمننُقْلناَينَأْهَلنن اْلِكَتاِبناَلنتَ ْغُلوانيفنِديِنُكْمنَغرْيَناحْلَقِ نَواَلنتَ تَِّبُعوانَأْهَواَءنقَ ْومٍّ

ن[77]املائدةن:ننننقَ ْبُلنَوَأَضلُّوانَكِثريًانَوَضلُّوانَعننَسَواِءنالسَِّبيلِن

 

 

 

 

 
 هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق  47
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48 

 

 

 

الغلو يف الصاحلني ويتضح لنا من خالل تلك األبواب اليت حنن بصددها اآلن كيف أن  
 .يؤدي إىل عبادة غري هللا

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  48
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49 

ها بعد زمن أواثًَن تُعبد  فمن عبد هللا عند قبور الصاحلني تعظيًما هلم صريَّ

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  49
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فكاًل منهما مل جيد   ،بني الغلو عند القبوريني والغلو عند الباطنيني   ا وثيقً ا  جند ارتباطً 

خرتع ومسلكهم األعوج، 
ُ
يف القرآن والسنة ما ميكن أن يكون سنًدا هلم على منهجهم امل

الطواف حول فإن    .فمنهج السلف ال يعرف الواسطة وال الشركاء يف العالقة بني العبد وربه
وما قدمية  خمالفات  القرب  ودعاء صاحب  احلاضر    القبور  وقتنا  إىل  بعض زالت  مُتارس يف 

 .اجملتمعات اإلسالمية
اعتقاًدانيفنمدربيهمنأونولكن اجلديد هو الغلو الذي يلبس ثوب العصر احلديث  

 . يفنأينوقتنويفنأينمكاننيءمعلميهمنالقدرةنعلىنصنعنأينش
نمنالغلونيفنمدربيهن
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ناجلددناملتدروشةنعندنالنيةنمفهوم  :دةزالالست
 https://t.me/ReikiFacts/2929نننننننننننننننننننن
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نن1فتوىن

 ، أقرأ وأمسع هذه الفرتة عن النوااي، أن أقول مثال أنوي أن أتزوج،  السالم عليكم  :السؤال
وأختمها بشاء هللا حققها هللا يسرها هللا!! وأن النوااي اجلماعية تتحقق!!   ، أو أنوي أن أتوظف

 شيء غريب فعال وما فهمت ما احلكمة!!! ما معىن النوااي هنا؟؟ وهل هذا الفعل جائز؟؟

السالم؛   :اإلجابة ويعتقد   وعليكم  الكونية،  الطاقة  فلسفة  تطبيقات  من  هو  النية  قانون 
 !اإلنسان طاقة تنطلق يف الكون وحتقق له ما ينويأصحابه بن نية  

الكون يف  جمموعة  مع  أو  فردية  نيته  يطلق  أن  إال  عليه  فما  شيئا  حيقق  أن  أراد   !فإذا 
وأن يف اإلنسان جزء   ،وهذا يف احلقيقية يستند للمعتقد اهلندوسي الوثين يف وحدة الوجود

ابهلل_ ونيته عبارة عن طاقة مؤثرة يف الكون الذي تنتشر فيه األلوهية   من األلوهية _عياذا
 !فإذا أطلق نيته توحدت ألوهية اإلنسان مع ألوهية الكون وحتقق لإلنسان ما يريد ويرغب

الصحيح:)إَّنا  احلديث  معىن  حتريف  إىل  األسف  مع  النية  قانون  أصحاب  بعض  ويلجأ 
 !ة قانوهنم الباطلاألعمال ابلنيات( ويستدلون فيه على صح

النية هلل هلالج لج يف العمل الصاحل، وأن املؤمن إذا  واحلق أن معىن احلديث يدور يف إخالص 
 .ابتغى وجه هللا هلالج لج ابلعمل الصاحل َنل أجره وتقبل هللا منه

وال شك أن ذلك املعتقد يف قانون النية َنقض إلفراد هللا ابأللوهية والربوبية، الذي 
تعاىل عل أعظم حق هلل  ابلباطل هو  احلق  ولبس  البدع  من  عباده، ومشتمل على كثري  ى 

ن.بال علم  هللا  والقول على 
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 50. وهللا تعاىل أعلى وأعلم وصلى هللا على من نصح لألمة وعلم

 
نوبناءنالقبابنعلىنالقبورننن،حكمنالغلونيفنالصاحلي  2فتوىنننن

 واألضرحة،   القباب  بصنع   يهتم  من الصوفية  مشايخ من عندَن   السائل:  يقول  :السؤال
 نصيحتكم  هي  فما   مشروع  غري األمر  هذا كان   فإن   والربكة،   الصالح   فيهم  يعتقدون  والناس

 فيكم؟  هللا  ابرك   أفيدوَن  الناس،   من األعظم  السواد  نظر  يف   قدوة   وهم  هلم

 هللا  كتاب  عليه  دل  مبا  أيخذوا أن العلم  أهل  من ولغريهم  الصوفية  لعلماء  النصيحة  :جلوابا
 فيما  قبلهم  من   اتباع  حيذروا  وأن  ذلك،   الناس   يعلموا  وأن  والسالم،  الصالة  عليه   رسوله   وسنة
 هللا   كتاب   عن   يؤخذ  ما   الدين  وإَّنا  غريهم،   وال   املشايخ   بتقليد   الدين   فليس   ذلك،  خيالف
 عليم   هللا  رضوان  الصحابة   وعن  العلم،   أهل   عليه  أمجع  وعما   ، ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  هللا   رسول   سنة  وعن 

 رسول  عن  الصحيحة  السنة  دلت  وقد   وعمرو،   زيد   تقليد   عن  ال  يؤخذ   هكذا  الدين  ،امجعني
 وال   عليها،  املساجد   اُتاذ  وال  القبور   على   البناء  جيوز   ال   أنه  على   والسالم  الصالة   عليه  هللا

 ففي  والسالم،  الصالة  عليه  الرسول   نص ب  محمر   ذلك   كل  بناء،  أي   وال   القباب   اُتاذ
 والنصارى   اليهود  هللا   لعن"  :ملسو هيلع هللا ىلص  هللا  رسول  قال   قالت:  عنها  هللا  رضي  عائشة  عن   الصحيحني 

 عن   الصحيحني  ويف  صنعوا،  ما   حيذر   عنها:   هللا  رضي  قالت  " مساجد   أنبيائهم  قبور  اُتذوا
  كنيسة   وسلم  عليه  هللا   صلى  للنيب   ذكرات  أهنما  عنهما  تعاىل   هللا  رضي   حبيبة  وأم   سلمة  أم

 بنوا  الصاحل   الرجل   فيهم  مات   إذا  أولئك   فقال:   الصور،   من   فيها  وما   احلبشة   برض   رأاتها 
 الصالة   عليه   فأخرب   ، هللا  عند  اخللق  شرار   ئك أول  الصور،   تلك  فيه  وصوروا  مسجداً   قربه   على

 ها علي  يتخذ  من   وهكذا  اخللق،  شرار  هم   القبور   على   املساجد  يتخذون   الذين  أن   والسالم
 الشرك؛   إىل   دعاية  والقباب   القبور  على   والصور  املساجد  اُتاذ  للشرك،  دعاية  ألهنا   ؛الصور

 
 . عود اإلسالميةدكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن س د. ثري ا بنت إبراهيم السيف 50
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 هللا،  دون   من  ودعوهم  هلم،  ونذروا   هبم  واستغاثوا  املدفونني  عظموا   هذا  رأوا  إذا  العامة  ألن
 البجلي  هللا  عبد   بن  جندب  حديث  ويف  األكرب،  الشرك  هو  وهذا  والعون،  املدد  منهم  وطلبوا

 اُتذ   كما   خلياًل   اُتذِن   قد  هللا  إن"  قال:   أنه  ملسو هيلع هللا ىلص   النيب   عن   الصحيح   يف   مسلم  خرجه   مافي
 كان   من  وإن  أال  خليالً،  بكر  أاب   الُتذت  خلياًل   أميت  من   متخًذا  كنت  ولو  خليالً،  إبراهيم
 فإِن   ،مساجد   القبور  تتخذوا  فال  أال   مساجد،  وصاحليهم  أنبيائهم  قبور  يتخذون  كانوا  قبلكم
 هللا   رضى   الصديق  فضل   على  ذلك   فدل  الصحيح،  يف   مسلم  رواه  هكذا   " ذلك  عن   أهناكم 
 خليالً   الُتذه   خليالً   يتخذ  أن   ملسو هيلع هللا ىلص  للنيب   ساغ  لو  وأنه  وخريهم،  الصحابة  أفضل  وأنه  ،عنه

 ،وتعاىل  سبحانه  لربه  حمبته  تتمحض  حىت   ذلك   من   منعه   وعال  جل   هللا   ولكن   عنه،   هللا   رضي
 عليها  املساجد  واُتاذ   القبور  على  البناء  حترمي  على   داللة   احلديث  ويف   احملبة،  أعلى   اخللة   فإن 

 ثالث:   جهات من   ذلك،   فعل   من ذم  وعلى

 ذلك.   فعل  من ذمه  :األوىل

 مساجد(.   القبور  تتخذوا  )فال  قوله:  :الثانية

 الثالث،   اجلهات  هذه   من  القبور  على   البناء  من  فحذر  ،ذلك(  عن  أهناكم  )فإِن  قوله:  :الثالثة
 فال   يعين   مساجد  وصاحليهم  أنبيائهم  قبور   يتخذون  كانوا  قبلكم  كان  من  وإن  أال   : ملسو هيلع هللا ىلص  يقول 

 هبم،  أتسوا  ال   يعين  د(،مساج   القبور  تتخذوا  فال  )أال   قال:  مث  هبم،  تقتدوا  ال   هبذا،  تتبعوهم
 أنه  العلم   أهل  قال  كما  ذلك  يف   واحلكمة  والعلة  صريح،  شيء  هذا  ذلك(  عن   أهناكم  )فإِن
 والنذور   واالستغاثة  الدعاء  فصرف  القبور،  أهل  عبادة  إىل  األكرب،  الشرك  إىل   وذريعة   وسيلة

 يف  السائل  ندع  كثرية،   بلدان   يف  اآلن  واقع   هو   كما  والعون   املدد  منهم  وطلب   هلم  والذابئح
 اجلاهل   العامي   الرجل   أييت   كثرية،  بلدان   ويف   العراق،   ويف   الشام،  ويف   صر، م   ويف   السودان،
 قرب   عند   يقع   كما  والغوث  والعون   املدد  فيطلبه  عندهم  املعروف  القرب  صاحب  على  فيقف
 السودان  يف   عندكم   يقع  وكما   مصر،   يف   ذلك   وغري   وزينب   نفيسة  والست   واحلسني   البدوي
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 قرب   عند   اجلهال  احلجاج  بعض  من  يقع  وكما   أخرى،   بلدان   يف  يقع   وكما  كثرية،  رقبو   عند 
 يقع  أخرى،   وقبور   مكة   يف   خدجية  قرب  وعند   البقيع،   أهل   قبور  وعند  املدينة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب
 العلم.   أهل  من عناية  وإىل   بيان   وإىل  تبصري   إىل  حيتاجون وهم  اجلهال   من  هذا

 الواجب   غريهم،   أو   للصوفية  منسوبني   كانوا  سواء  مجيًعا  العلم   أهل   على  فالواجب
 يعلموهم  وأن   هللا،  عباد   ينصحوا  وأن   هللا،  يتقوا  أن  الشريعة  علماء   على  مجيًعا  العلماء  على

 ذلك  غري  أو  القباب  أو  عليها  املساجد   واُتاذ  القبور   على  البناء  من  حيذروهم  وأن   دينهم،
 وحده،  هلل   عبادة   الدعاء   ابملوتى،  غاثةواالست  املوتى  دعاء  من  حيذروهم  وأن  البناء  أنواع  من
 اَّللَِّ   ُدونِ   ِمنْ   َتدْعُ   َوال   سبحانه:  ويقول  [،18]اجلن:   َأَحًدا  اَّللَِّ   َمعَ   َتْدُعوا  َفال  يقول:  هللا
 املشركني،  يعين   [، 106]يونس:  الظَّاِلِمنيَ   ِمنَ   ِإًذا  فَِإنَّكَ   فَ َعْلتَ   فَِإنْ   َيُضرُّكَ   َوال   يَ ن َْفُعكَ   ال  َما

 وإذا   هللا،  فاسأل  سألت  إذا"  : ملسو هيلع هللا ىلص  يقول  - أيضاً -  والنيب  ،ةالعباد   هو  الدعاء  :ملسو هيلع هللا ىلص  ويقول
 إىل   له  يدعى  أن إىل حباجة  فهو  الناس،  مع   عمله  انقطع   قد   فامليت   ،"ابهلل  فاستعن  استعنت

 ابن  مات   إذا"   :ملسو هيلع هللا ىلص   النيب   يقول  هللا،  دون  من   يدعى   ال   ،عليه  يرتحم  أن   إىل   له،  يستغفر  أن
 "له   يدعو  صاحل  ولد   أو  به،  ينتفع   علم  أو  جارية،  صدقة  ثالث:  من   إال  عمله  انقطع   آدم

 ،القمر  وهكذا  واألحجار،   األشجار   وهكذا  األصنام،   وهكذا  هللا؟   دون  من   يدعى   فكيف
 فهكذا  هبا،  يستغاث وال   ىتدع ال  كلها  هللا، دون من  تدعى  ال  كلها  والكواكب  ،والشمس
 مع   يدعون   ال  واجلن  املالئكة  هكذا  صاحلني،  كانوا  وإن   أنبياء،  واكان  وإن   القبور  أصحاب

 بَ ْعدَ   اِبْلُكْفرِ   أأََيُْمرُُكمْ   أَْراَبابً   َوالنَِّبيِينيَ   اْلَمالِئَكةَ   تَ تَِّخُذوا  َأنْ   أَيُْمرَُكمْ   َوال   سبحانه:   يقول   وهللا   هللا،
 واالستغاثة  ابلدعاء  أرابابً   والنبيني  املالئكة   اُتاذ   فجعل   [، 80عمران:   ]آل   ُمْسِلُمونَ   أَنْ ُتمْ   ِإذْ 

 عن   هنى  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   )أن    يقول:  م مسل  عند  جابر  حديث   ويف   ،   به  أيمر   ال   وهللا  كفراً،
 الشرك،  إىل  وسيلة   هذا   ألن  ملاذا؟  عليها(   بناء ال  وعن  عليها،  القعود   وعن   القبور،  جتصيص 

 ودعاء   فيها  والغلو  تعظيمها   إىل  وسيلة  هذا  كله  والقباب  والكسوة  والتجصيص  عليها  البناء
 أن  جيوز  ال  حمرتم   وميت  حياً   املسلم   احرتام  جيوز،   ال  امتهان   هو  عليها  القعود  أما   أهلها،
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 توضع  أن   وال   عليه،  يبال  أن   وال   قربه،  على   يقعد  أن  وال  عظامه،  تكسر  أن   وال   قربه  يداس
 من   ويدعى   فيه  يغلى   ال   هللا،   دون  من   يدعى   وال   ميتهن  ال   املسلم  ممنوع،   هذا  كل   قمائم  عليه
 الشريعة  هذا،   وال   هذا  ال   والقاذورات،  واألبوال  القمائم   عليه  وتوضع   ويداس   ميتهن   وال  هللا  ندو 

 هلم   للدعاء  وزايرهتم  والرمحة  غفرةابمل   ألهلها  والدعاء  القبور  ابحرتام  جاءت   ابلوسط،  جاءت
 . ذلك  غري   إىل   عليهم ابلقعود  ابلبول،  ابلقمائم،  إيذائهم  عن   وهنت  هلم،  واالستغفار 

 وال   ابلشرك  ال  ابلوسط،  جاءت   الشريعة  أن  احلق  طالب   ويعلم  املؤمن  يعلم  وهبذا
 أما  زايرته،   عند   عليه  يسلم  له،  يستغفر   له،   دعى يُ   الصاحل   أو  النيب   املسلم  فامليت   ابإليذاء،

 مريضي،   اشف  أو  انصرِن  أو  املدد،  املدد  سيدي  اي  يقال:   ال   ، فال  هللا  دون   من   يدعى   أنه
 ميتهن.  وال  هللا،  من   يطلب   هذاف  كذا،  على أعين  أو

 األسباب  من   شرعاًنننجيوزننفيما  معه  عمل،   له   ألن  معه  يتعاون   أن  بس   فال  احلي  أما 
 يف   [ 15]القصص:   َعُدويِهِ   ِمنْ   الَِّذي   َعَلى   ِشيَعِتهِ   ِمنْ   الَِّذي   فَاْستَ َغاثَهُ   تعاىل:   قال   كما  احلسية،
 مع  اإلنسان   وهكذا  عدوه،  ىعل   فاستغاثه  حي،  واملستغيث  حي  موسى  فإن   موسى،  قصة

 أشياء  يف   اراهتم،سي  إصالح   يف  بيوهتم،   إصالح  يف   مزارعهم،   يف   يتعاونون  أقاربه،  مع  إخوانه،
 اهلاتف،  طريق  من  وهكذا  بس،  ال   املقدورةنناحلسيةننابألسبابننيتعاونون  حاجاهتم   من   أخرى 
 األمور  يف  به  بس   ال  حسي  تعاون   هذا  كل  والتلكس  اإلبراق  طريق  من  املكاتبة،  طريق  من

نوردننمريضي،ننناشفنننحي:نننأنهننولوننللحينننيقالنننالن  ال،  ابلعبادة  يتعلق  ما   لكن  املقدورة،
 سر،   فيه  يعتقد  ألنه   اشفين   يقول  أما   بس،   ال   العالج   منه   يطلب   الطبيب   أييت   كذلك   ،غائِب
نيقدرننسرنننلهنننمان  يقدر،   ما   اإلنسان  ألن  كفر  هذا  غريهم،   من  أو   الصوفية  شيوخ   من   ألنه

 القادر   اإلنسان  كذلك  ابألدوية،  يتصرف  الطبيب  حسية،  أمور   إَّنا   ، الكونننيفننيتصرف
 مساعدة   أو  قرض  مال  يعطيك  معك،  يبين  بيده،  يعينك  احلسية،  ابألسباب  صرفيت  احلي
 حسية  أمور  هذه  يعينك  من  لدى  شفاعة  يف  يساعدك  لسيارتك،  غيار  قطع   يعطيك  به،  تبين
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 دعاة  من  وكثري   ذلك،   وحنو  ابألموات  واالستغاثة  األموات  عبادة  يف   تدخل   ال   هبا   بس   ال
 أجهل  من  هو  من   على  إال  تشتبه  ال   بينة  اضحة و   ر أمو   وهي  األمور،   هبذه   يشبهون   الشرك
 واالستغاثة   األموات  وسؤال  املعروفة،   بشروطه  جائز  شيء  األحياء  مع   فالتعامل  الناس،

 نزاع  فيه  ليس  العلم،  أهل  إبمجاع  أكرب  شرك  العلم  أهل   عند  معروف  أمر   هلم  والنذر   ابألموات
 .ريةلبصا  وأهل   واإلميان  العلم   أهل  من   بعدهم   ومن  الصحابة  بني

 وأن   كانوا،  أينما  هللا  يتقوا  أن  عليهم  الواجب  أخرى  مرة   العلم  أهل  على   فالواجب
 يعلموا  بل ،عمراً  وال  زيداً  ذلك يف جياملوا  ال  وأن  هللا، شريعة  يعلموا وأن هللا،  لعباد ينصحوا
 هو  هذا  هللا،   شرع   ما   إىل  ويرشدوهم  هللا،  حرم   مما   اجلميع   وحيذروا  والكبري،   والصغري   األمري 
 نعو   الكتابة،   طريق  ن عو   الشفهي،  الكالم  طريق  من   كانوا،  أينما  العلم   أهل   على   جبالوا

 اليت   الطرق   أي   ن م  اهلاتف،  طريق  ن ع  وغريها،   اجلمع  يف  اخلطابة  طريق   ن عو   التأليف،   طريق
  قالتوفي  اجلميع  هللا   رزق  هللا،  عباد  نصح   وعلى  هللا  دعوة   تبليغ   على   هبا   يستعان  اآلن،   وجدت
 51ابهلل.  إال  قوة  وال   حول   وال   واهلداية،

 

 

 

 
51  https://binbaz.org.sa/fatwas/8158/القبور -على-القباب- وبناء-الصاحلني-يف-الغلو-حكم     

   ابختصار-هللا رمحه ابز ابن للشيخ

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/8158/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1
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وتعين ،  ِإلَه  : وأن أصل )هللا(،  تعرْضنا يف الفصل األول من هذا الباب إىل اسم )هللا(

)ال( هنا تقطع عن القلب ..)ال إله إال هللا(   :وعندما نقول،  التَّعلق والتعظيم  :التأليه مبعىن
وال ينتظر النفع والضر إال من هللا ألن   ، فال يرجو إال هللا  ،م سوى هللاكل ُمتَعلق به أو ُمعظَّ 

لذلك ال يلتفت منه سبحانه وال أحد يف قلبه أكرب   ، ال أحد يف قلب املوحد أعظم من هللا
 . هذا القلب إال إىل واحد فقط هو هللا

ومعرفة   ،ة رسوله صلى هللا عليه وسلمالعودة إىل كتاب هللا وسن: السبيل إىل النجاةو 
وهذه املعرفة ال تكون إال من خالل كالمه سبحانه وكالم نبيه صلى هللا   ،هللا حق معرفته

 . عليه وسلم

عندما نتأمل قول ربنا جل يف عاله يف سورة النمل جند أنه هو اإلله احلق الذي ال 
 .ينبغي هلذا القلب أن يتعلق أو يعظم سواه
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ُقِل احْلَْمُد َّللَِِّ َوَساَلٌم َعَلٰى ِعَباِدِه تعاىل:لقوله    يقول الشيخ السعدي يف تفسريه
ُ َخرْيٌ أَمَّا ُيْشرُِكونَ  احلمد هلل الذي يستحق كمال احلمد واملدح والثناء  الَِّذيَن اْصطََفٰىۗ  آَّللَّ

 . لكماِل أوصافِه ومجيِل معروفِه وهباتِه وعدلِه وحكمته

   ْ َخرْيٌ أَما ُيْشرُِكوَن ُ آهلل الرب العظيم كامل األوصاف عظيم األلطاف خري أم من  آَّللَّ
وهم َنقصون من كل وجه، ال ينفعون وال يضرون وال ميلكون ألنفسهم   !! يدعون من دونه

 .مثقال ذرة من اخلري فاهلل خري مما يشركون 

 ََّنا بِِه َحَداِئَق َذاَت هَبَْجٍة م ا أَمَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مِيَن السََّماِء َماًء فَأَنبَ ت ْ
ۚ  َبْل ُهْم قَ ْوٌم يَ ْعِدُلونَ  أمَّن خلق السماوات وما   َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَهاۗ  أَِإلٌَٰه مََّع اَّللَِّ

شمس والقمر والنجوم واملالئكة واألرض وما فيها من جبال وحبار وأهنار وأشجار فيها من ال
وأنزل من السماء ماًء فأنبت بساتني حسنة املنظر فلوال منَّة هللا ما استطعتم أن   .وغري ذلك

به ُيشرك  حىت  األفعال  هذه  بفعل  يقوم  هللا  مع  إله  هناك  هل  شجرها    !تُنبتوا 
 .  عداًل ونظريًافهؤالء الذين جيعلون مع هللا 

 ََآ  ۚ أَِإلٌَٰه مََّع اَّللَِّ اأْلَْرِضۗ   ُخَلَفاَء  َوجَيَْعُلُكْم  السُّوَء  َوَيْكِشُف  َدَعاُه  ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ  يُب  مَّن جيُِ
هل جييب املضطرب الذي أقلقته الكروب وتعسَّر عليه املطلوب واضطر    قَِلياًل مَّا َتذَكَُّرونَ 

ومن يكشف البالء والشر والنقمة إال هللا وحده؟! ومن   !إال هللا وحده؟للخالص مما هو فيه  
ويوصل إليكم نعمه أإله مع هللا يفعل هذه األفعال؟!   ، وميكنكم منها  ،جيعلكم خلفاء األرض

 كالمه  انتهى .ال أحد يفعل مع هللا شيًئا من ذلك

ضرًا ويرفعوهنم منزلة فكيف بَنس يذهبون لبشر مثلهم ال ميلكون ألنفسهم نفًعا وال  
أيرتك الغين ويُطلب من  ،ويسألوهنم حاجاهتم ،ويطلبون منهم حتقيق أمنياهتم ،ال حتق إال هلل

واألرض   أيرتك امللك الذي ميلك السموات  ؟!أيرتك القوي ويُطلب من الضعيف  ! ؟الفقري
من ويُطلب  بينهما  شئ  اململوك  وما  ميلك  ال  احلقيقة  الذي  وجه   ؟!على 
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وال حول وال قوة لنا إال ابهلل نستمد منه قوتنا   ، فال إله إال هللا يف هذا الكون يستحق العبادة
به إليه،  ،نستعني  ونتوسل  ونرجوه،  عليه  حاجاتنا،   ونستهديه،  ونتوكل  ونسأله  وندعوه، 

  .ونستخريه يف أمورَن

 . ال إله إال هللا...ال إله إال هللا ... فال إله إال هللا
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مانجاءنيفنْحايةناملصطفىنصلىنهللانعليهنوسلمنجنابنالتوحيدنوسُدُهنكلنننبناب ▪
ن52.نطريقنيوصلنإىلنالشرك

 

 
لََقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِيْن أَنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم اِبْلُمْؤِمِننَي   قال تعاىل:

 [ 128]التوبة:    َرُءوٌف رَِّحيمٌ 

  :عنايةنالنِبملسو هيلع هللا ىلصنابلتوحيدنوْحايتهنجلنابهن-نالشركنيفنالعبادات-ننيبينلنانهذانالباب
وذلك بسد كل طريق   ،والتحذير مما ينقصه أو ينقضه  وبيان فضله وأثره،  بتعظيم أمره، 

  .ومدخل يُوِصل إىل الشرك

 

 

 

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخمحمد بن عبد الوهاب   52
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53 

هذا زمن وىلَّ وانقضى ومل   ه،اخل وقد يقول قائل ليس هناك جمال للخوف من الشرك ومد 
جاءنأننبعضنهذهناألمةنننمانويتبني لنا خالل ابب:   .يَ ُعد هناك أصنام تعبد من دون هللا

بد أن يقع يف هذه األمة بعبادة األواثن مما جيعلنا خنشى على   أن الشرك ال   ؛54يعبدناألواثنن
 .من مداخل الشرك ووسائله حنذرو   ،أنفسنا

 
 خالد بن عبد العزيز الباتلي من شرح كتاب التوحيد للشيخ  53
 من كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب  54
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55 

  .بل كل ما يُعبد من دون هللا  ،املقصود من الوثن هو الصنم فقط فحْسبإذن فليس  

 ،بد أن يقع يف هذه األمة بعبادة األواثن   وهناك الكثري من األدلة اليت تدل أن الشرك ال
ُ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: )اَل تَ ُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َتضْ  َطِرَب عن َأب ُهَريْ رََة َرِضَي اَّللَّ

أَلََياُت ِنَساِء َدْوٍس َعَلى ِذي اخلََلَصِة(، َوُذو اخلََلَصِة: طَاِغَيُة َدْوٍس الَّيِت َكانُوا يَ ْعُبُدوَن يف 
 ( 2906)   (، ومسلم7116اجلَاِهِليَِّة. رواه البخاري )

ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت "  وعن عائشة قالت مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 
وال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت ابملشركني، " والسالم:  وقال عليه الصالة  ،"والعزى

 صحيح اجلامع  ".وحىت تعبد قبائل من أميت األواثن 

 
 من شرح كتاب الشيخ خالد بن عبد العزيز الباتلي  55
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َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِي ملسو هيلع هللا ىلص   قَ ْبِلُكْم. ِشرْباً "وَعْن  ِمْن  اليِذيَن  َسَنَن  لَتَ تيِبُعني 
 صحيح البخاري   "َحىتيَ َلْو َدَخُلوا يف ُجْحِر َضَب الَت يبَ ْعُتُموُهمْ  ،ِبِشرْبٍ، َوِذرَاعاً ِبِذرَاعٍ 

لنا من هذه األدلة وما نراه   تعلق القلب ابألسباب   يف واقعنا احلايل من ويتضح 
وقد يصل األمر عند البعض اعتقاد أهنا تنفع   ، سواء كانت أسباب حقيقية أو أسباب ومهية

بذاهتا؛ أو أن هناك قوة خارقة يستطيع اإلنسان أن يندمج هبا وتكسبه القدرة على فعل أي 
شركية  شيء، أمور  القادمة  أو  األبواب  يف  تعاىل  هللا  مبشيئة  سنتناوهلا  خفية   .أخرى 

أو أن يسلك أحدَن - كبريِه وصغريهِ - نه جيب احلذر واخلوف من الوقوع يف الشرك  ولذلك فإ
 .وسائله أو شئ يؤدي إليه

من ؤ والترب  ،واالستعاذة من الشرك ، فال سبيل لنا إال الدعاء ابلثبات على التوحيد 
وتوحيد ربوبيته وألوهيته   ،والعلم عن هللا بمسائه وصفاته  ،وقوتنا إىل حول هللا وقوتهحولنا  

 .ومعرفة الشرك ومداِخله الظاهرة واخلفيَّة
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 الرابعالباب 

أنواع الشرك الذي وقع 

في أمة محمد صلى اهلل 

ومعتقد  عليه وسلم

 الطاقة
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ن

 

يف األبواب السابقة عن الشرك األكرب مث تكلم حممد بن عبد الوهاب  تكلم الشيخ  
السابقةيُرجع  عمين   لألمم  الشرك  وسلم  ، هذا  عليه  هللا  صلى  حممد  أمة  يف  ليس   .وأنه 

من الشرك أخرى وقعت أيضا يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم   ا فبني الشيخ أن هناك أنواعً 
 .56إىل ابب )األستسقاء ابألنواء( والذي تناوهلا من ابب )ما جاء يف السحر(

أنواع الشرك الذي وقع يف أمة حممد صلى هللا -وهذا ماسنتناوله خالل هذا الباب
 .عليه وسلم وعلوم الطاقة

 

 

 

 

 

 

 
 من كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  56
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 .جاءنيفنالسحرننمااببنن ▪
 .نمننأنواعنالسحرنيءاببنبياننش ▪

 (51)النساء:    يُ ْؤِمُنوَن اِبجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت    قال هللا تعاىل  
 اجلبت: السحر 

 الطاغوت: الشيطان 
قلنا: وما هن اي رسول   - يعين: املهلكات-)اجتنبوا السبع املوبقات   عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:
ابهلل، والسحر، وقتل النفس اليت حرَّم هللا إال ابحلق، وأكل الراب، وأكل هللا؟ قال: الشرك  

 متفق عليه   .مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات(

خطر السحر على التوحيد، 57خالل هذين البابني   - حممد بن عبد الوهاب-بني الشيخ
 .58ك ابهلل وأن الساحر ال يصل إىل مطلوبه إال ابلشر 

 

 

 
 يد  من كتاب التوحيد الذي هوحق هللا على العب 57
 كتاب التوحيد للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي   58
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59 
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60 
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 فإن  ، فهناك من يعتقد أن للساحر مقدرة ال حدود هلا وهذا اعتقاد خاطئ
  .للساحر قدرة حمدودة يف التأثري وهذه القدرة حتت مشيئة هللا وإذنه

. وتوضح الشرحية التالية حدود هذه القدرة

 
61 
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 .املسحوروللساحرنوسائلنيفنسحرهنللتأثرينعلىنن

62 

السحر وكيف ظهر يف ثوبه اجلديد لريتدي ثوب العلم يف   احلديث عن وها حنن بصدد
 .صورة العالج سواء من األمراض العضوية أو النفسية

 

 

 

 
 شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي من  62
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تسعى الباطنية العاملية اليوم لتحسني صورة السحر وتغيري َّنطية شكل )الساحر( 

ة، وتقدمي السحر حتت أمساء جديدة كعلوم    و   الطاقةنوالتأثريليكون شخصية أتثريية خريي

نرموزنالتأثرينيفنالريكينونننكاملنداال  كما ُتسريِبه عرب تطبيقات متعدده  ..  وغريها  لريكيا
  .وغري ذلك  الشامانيةواهلوًنننووالسبليمنلنن

ن1نتطبيقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ناملانداال

ن
للقوات اليت  ترمز  يزعمون أهنا  ورسوم    خمططات فهى    ، تعاويذ احلماية اهلندوسية  المانداال""

 .والسحرية   من أجل حتقيق القوى الروحيةيف هذا الكون  تعمل 

يُعمل على حيث    ،مانداال" يف اللغة "السنسكريتية" تعين الدائرة أو القرصكلمة "ف
أننا جندها أيًضا منتشرة بني األطفال سواء كما    ،نشرها اليوم يف تصماميم البيوت واأللعاب
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يف لعبة كما هي  االلكرتونية  من خالل األلعاب    من خالل دفاتر التلوين اليت بني أيديهم أو
numberspaint by    

              
أو ما يطلق عليه فن البهجة، ويشاع   "املانداال"  وانتشر من االدعاءات حول أسرار

بعض  للعالج من  احلياتية وكذلك  والضغوط  العصيب  التوتر  للتخلص من  وسيلة  أنه  عنه 
 .األفكار املشتتة وشحنات الغضبمن  التخلص و   األمراض النفسية 

 يونج"  "كارل   السويسري   النفس  طبيب   إىل   " "املانداال        ل  العالجي  األثر   يرجعون   حيث 
 َنقش  حيث   امليتافيزيقية،  واملعارف   الغنوصية  والعلوم   الشرقية  ابلفلسفة  شغفه   عنه  عرف   الذي 
 يؤكد   وأنه  عالجية ال  الطرق   أبرز  من  رمسها  أن   واعترب   وحبوثه،  كتبه    من   كثري   يف  الفكرة  هذه 
 ،   وحسب   للتعبري  وسيلة  ليس  املانداال  رمز  إن   فيقول:"  املانداال""  ل   السحري   التاثري  على
 يستمد  ألنه  الرمز  هذا  يف  خبيئة  تقبع   جًدا  قدمية  سحرية  آاثرا  إن  أيضا،  أثر  حداثإل   وإَّنا



- 155 - 
 

 من  هلا  حصر  ال   عدد   به   حيتفظ  زال  ما  الذي   والسحر   املسحورة،  الدائرة  من  اصاًل   وجوده
 63. "  الشعبية  العادات

ن2نتطبيق

ن
تناولنا يف الفصل الثالث من الباب األول العالج الومهي ابلريكي وذكرَن أهنا عبارة 

 . عن جلسات وترنيمات قائمة على الفلسفة الطاوية القدمية

 

 بتصرف   اجلطيلي.   على  بنت  نسرين  .أ 63
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مبشيئة هللا نتعرف عن حقيقة هذه الرتنيمات والتعويذات يف هذا الفصل  وسوف  
 .والعالقة بينها وبني السحر

  .استشفائي ايابِن، ولد من رحم البوذيةنظام   :الريكي

ابلتخيل، او ترديد امسها … يشبه   أو وجند استخدام رموز الريكي يف العالج سواء برمسها
استخدام السحر متامْا  جلب  رموز  …والتأمل   ة. القو   وكلمات  الصلوات  من  وكل 

ابطني …وغريها…  …والطقوس …والتخيل …والتوكيدات …والني يه طرق   ةمجيعها 
  .اليت كان يستخدمها الكثريون قدميًاة  الكوني  ةهنا توصلهم هبذه الطاقأيزعمون  
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ن٣نتطبيق

نمنلنيالسبلنننننننننننننننننننننننننننننننن

 
 حتت  هنا أ  على  سبليمنل  كلمة  البشريه  التنمية  مدرب   وبعض   الطاقة   مروجو   يطلق

 أو   صورة   أو  كلمة  طريق  عن  السبليمنل  تستخدم  أن  تستطيع   وأنك  الشعور  حتت   أو  العقل
 ادعاء  وهو  عليه،   للتأثري  الالواعي  للعقل   مباشرة   غري  رسالة   عن  عبارة   أنه   …ويدَّعون   مشهد 
 أتثريات   أو  الوهم  أو  حياءابإل  امرتبطً   األثر  يكون   ما  وغالبا  ،التجرييب  ابلبحث  اثبت  غري
 قصرية.   زمنية لفرتات ةصغري 

 ملقاطع  ستماع ابال  الناس   ينصحون   هبا   العاديني   املهتمني   حىت  و أ  ة الطاق  معلمي   بعض   فنجد 
-ابلذبذابت   يسموهنا  خمتلفة  برتددات  تكون   مفهومه غري  ومتتمات  ةبشري  وأصوات  موسيقية

 من  ال   واملال  والشفاء   سرتخاء لال   وجلبها  ، اإلجياب  أتثريها  يزعمون  واليت -الصويت   السبليمنال
 عن   خمتلفه   آرائهم  فنجد  والغربيني  الشرقيني  والروحانيني   الوثنيني  السحره   عند  لكن   اخلرافات،
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 الإ   هي  ما  الذبذبيه  صواتاأل  تلك  ن أ  مواقعهم  يف   يصرحون   فهم  العرب  الطاقة  معلمي
 جلذب   السبل  أفضل   من  وتعد   الوعي  يف   تغيري  إحداث  يف   تساعد   ةسحري  تعويذات

 . هبا  واالحتاد  )اجلن(  رواح/اآلهلاتاأل  وإستجالب

 هذا من  حذرت قد ابملوسيقى  العالج يف  ةاملختص ماكلوين د.خوانيتا الطيب اجملال  يف وجند
 وموسيقى الصوتية  ابلذبذابت   يسمى  ما   خطورة   كتبها  أحد  يف   فذكرت  األصوات  من  النوع

 املعروف   الشيطاِن  ستحواذلال  النهاية  يف  تؤدي  كوهنا  الدماغ  على  اخلطري  وأتثريها  العبادات
 تطور عن فيه تكلم غرب لساحر مقال تذكرت  هنا  الروحية.  الصحوة  ابسم الروحانيني عند 

 اضةاالستع  مت   وأنه  ،تصورها  ميكن  ال  لدرجة  تطور   احلديث  العصر  يف  السحر  ن إ   قال  السحر
 اخرتعه   جبهاز   وغريه   الدماء   بسفك   ابلتضحية  اجلن   استدعاء  يف  القدمي  السحر   عن

 اإلشعاعات  بربَنمج  ويسمى  سحرية  طقوس   ألجراء  معد   وهو  ويلز"  هانز  النمساوي"كارل
 عن  يتم  ذلك   وكل   سحرية  وتعاويذ   شيطانية  وطاقة   ذبذابت  بث   يتم  هطريق  فعن  السوداء.

 ة الصوتي  الذبذابت   أن   الغربيني  ةالسحر   قاله   ما   يؤكد  وهذا  ابلكمبريتر!!  اجلهاز   توصيل  طريق
 64الشياطني.   ستدعاء ال تستخدم  سحرية  تعاويذ   ال إ هي ما

 

 

 

 

 

 
 

 قناة فلسفات شرقية  –قناة حقبقة الطاقة الكونية   -اإلسالم سؤال وجواب  64
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  1فتوى 

 حكم رسم المانداال مع ارتباطها بالمعتقدات البوذية الوثنية 
 السؤال 

هندسية أو عشوائية  هناك فن رسم إمسه املانداال، وهو: عبارة عن أشكال  
طقس ننمتكررة بنظام داخل دوائر تتوسع، وعندما حبثت عن أصله وجدته عبارة عن 

ديين للهندوس والبوذيني للتعبري عن أصل الكون امليتافيزيقي، وما إىل ذلك من 
النفسي،  الضغط  من  للتخلص  أو كوسيلة  انتشر كفني  اآلن  ولكنه  معتقداهتم، 

يقولون، فهل جتوز يل ممارسته كهواية فقط، طاملا أنه انتشر  سبما  حوالطاقة السلبية  
دون أي اعتقاد من اعتقادات الكفار، أو أهل الطاقة بل للتسلية فقط؟ فالناظر 

  .للزخرفة اإلسالمية جيد فكرهتا متشاهبة بتكرار أشكال هندسية بنمط معني
 اجلواب 

 :ومما جاء بشأهنا،  رسومات هلا ارتباط مبعتقدات وثنية كما ذكرت  املانداال   ،احلمد هلل

يعترب فن مانداال، أو الرسم ابلرمال، أحد الفنون اليت تتميز هبا البوذية التبتية، ويعد أكثر  "
من اهلند إىل التبت، وحافظ الرهبان على  11وانتقل هذا الفن يف القرن ال ، فن ديين تفردا  

البوذي خالل  العامل  لتصوير  امللونة  الرمل  حبات  يستخدمون  حيث  اآلن،  ممارسته حىت 
يعتمد إعداد كل لوحة على الوقت واحلجم ومدى التفاصيل الىت  األنشطة الدينية املهمة،

 .حة عدة أايم أو أشهرتشتمل عليها وقد يستغرق إعداد لو 
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وتعتمد فكرة مانداال على طرد الشياطني خالل إقامة األنشطة الدينية، حيث يصمم مذبح 
القرابني على أشكال دائرية أو مربعة، ويتضرع الرهبان إىل آهلتهم ويدعوهنم حلضور النشاط، 

املذبح األكرب ابلرمال على  اإلله  يكون    .ويرمسون صورة  التبتية  البوذية  متنوع ويف  مانداال 
 .األشكال وهو مقدس، ويظهر دائما على لوحات الثانغكا وجدران وأسقف املعابد 

من املاليني من حبات  رمسها واليت يتم  ،مانداال )يعين الدائرة يف اللغة السنسكريتية(
مع أقصى قدر   ، يقضي الرهبان أايما لتقدمي هذه التحفة املعقدةف .الرمل املصبوغ أو الطالء

 .من الرعاية والدقة

لذا   ،وتُعقد املانداال للمساعدة يف التنقية والشفاء، ومتثل قيمة البوذية من الرمحة
واحدة صنع  عملية  الطقوس  ، فإن  بعض  على  فيه   ،ينطوي  يدمر  الذي  الوقت  يف  حىت 
مث   ، ويصلي الرهبان ويهتفون لتقديس املكان  ،يبدأ حفل االفتتاح   التصميم يف هناية احلفل.

  يبدأ رسم التصميم التفصيلي من املركز إىل اخلارج على منصة خشبية" انتهى

 :ومما قيل عنها أيضا

حني تقوم بشراء إحدى كتيبات املانداال خاصة وإن كنت متارس تلك التمارين  "
ب أن تستخدمها يف التلوين دون إشراف طيب ستجد يف هذا الكتيب مؤشرا لأللوان اليت جي

حسب حالتك النفسية، فاألمحر جيب أن تستخدمه يف التلوين حني تشعر ابلضعف وعدم 
القدرة على اُتاذ قرارات حامسة، أو ردع أحد األشخاص املستغلني يف حياتك، ووقتها ميدك 

فال  واالنسيابية يف حياتك،  لبعض احلساسية واحلب  لون األمحر ابلقوة، وإذا كنت حباجة 
الوردي هو ما جيب أن تستخدمه كثريًا يف التلوين، أما البنفسجي عليك استخدامه حني 
املميزة اللون ابألفكار  اإلبداعية يف حياتك وعملك؛ ووقتها سيمدك هذا  القدرة   ،تفتقد 

السيئة،   األفكار  تنقية عقلك من  اللون  ويعمل على  أكرب يف فاألزرق  أما  ثقة  من أجل 
واألخضر حني تتملكك الغرية من اآلخرين، والربتقايل من أجل الطاقة والشعور نفسك،  

 ابحليوية، واألصفر من أجل الشجاعة واالنطالق" انتهى
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وهذا كله له ارتباط ظاهر مبسألة العالج ابلطاقة، وهو ضرب من الوثنية، كما بينا يف جواب 
  ) :178938. (، ورقم  )284674(  السؤال رقم

وإذا كان األمر كذلك، فإنه ال جيوز ممارسة هذا النوع من الفن ولو بنية حسنة، ملا 
"  َتَشبََّه بَِقْوٍم فَ ُهَو ِمن ُْهمَمْن  ":  لم يف ذلك من التشبه ابلكافرين؛ وقد قال صلى هللا عليه وس

 ."(، وصححه األلباِن يف "صحيح سنن أب داود4031رواه أبو داود ) 

وال تشفع النية احلسنة يف التشبه ابلكفار فيما هو من خصائصهم من األعمال، 
على  املبنية  الظاهرة  أعماهلم  من  بعمل  فكيف  ذلك؛  من  أدىن  هو  فيما  ولو  والعادات، 

  .نية الشركية، ومثل هذا ال خيفى قبحه وحترميهعقائدهم الوث

هذا مع احتمال أن يتسرب إىل نفس اإلنسان أن اللون الفالِن ميد ابلقوة، أو يزيل 
االكتئاب، أو يعطي الشجاعة، واعتقاد ذلك نوع من الشرك؛ ألنه إثبات السببية ملا ليس 

 .65 وهللا أعلم  .سببا

 2فتوىنن 

 الرد على من يزعم أن الريكي هى الرقية الشرعية

 السؤال: 

 الرقيا  أن  ويستدل  الشرعية  الرقيا  هي   الريكي  أن يزعم  من على   نرد  يف ك  عليكم  السالم
 املصاب؟   العضو  على   اليد   مترير  خالل  من الطاقة  جتلب 

 اإلجابة: 

 شقني:   السؤال  هذا   على   إلجابة ل  وبركاته.  هللا   ورمحة  السالم   وعليكم

 
 موقع اإلسالم سؤال وجواب 65

https://islamqa.info/ar/answers/284674
https://islamqa.info/ar/answers/178938
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 املسلم   التزم  ولو  ذلك،  إمكان يُتصور  ال بل   مدعي، كل  دعوى  على   الرد  يلزم   ال   أنه   األول:
 ال   الكاذبة  فاالدعاءات  دنياه،  وال  دينه  مصاحل   من  لشيء  لفرغ  ملا  زائفة  دعوى   كل  على  الرد

 تنتهي.  لن مث  واألعمار،   اجلهود   يستنفذ   كلها  تفنيدها  وحماولة  هلا،  حصر

 فال   ابلدليل،  هو  أيتِ   مل  وما  دعواه،  على  ابلدليل  املدعي  البةمط  عليننا  الواجب  ولذلك
 أصاًل.   واملناقشة  للرد   حاجة 

نادعى.ننمنننعلىننالبينةنننالشهرية:نناألصوليةنننالقاعدةننويفننننن

 الرقية  أن   أو  الرقية  هو  "الريكي"  بن   القائل  قول  إن   حيث   األول،   عن  متفرع   وهو  :الثاني
 للجمع  - موفقة  غري -   حماولة   هي   بل  دليل،   أي  ىلإ   يستند   ال   "الطاقة"   استقطاب  من  نوع
 والشريعة.   الفلسفة   بني

 هذه   وجود   على   يدل   املنضبط  احلس   من  دليل  وال   الربط،  هذا   على   الشرع   من   لدلي  فال
 الدين.   بشعائر  ربطها عن  فضاًل   أصاًل،   الفلسفية   "الطاقة"

 التالية:   احلاالت  من   خيلو  ال   القائل   وهذا

 الشرعية.   املعاِن  مع  متفقة  إهنا فيظن  والريكي(  )للطاقة   الفلسفية  ِن املعا  يدرك   ال  أن   إما  -

 الفلسفية.  املعاِن   مع تتعارض  ال   أهنا   فيظن  الشرعية  املعاِن  يعرف  أال  وإما   -

 مركًبا.   جهالً   أو  بسيطًا جهالً   مجيًعا،   جيهلهما  وإما   -

 ابلشرع.   بربطها  الفلسفة   ومترير  الناس  على   للتلبيس  ويسعى  مجيًعا،  يعلمهما  وإما   -

 يعرفه  وهذا  الوجود،  وحدة   عقيدة  على  تقوم  إحلادية،  شرقية  فلسفة  هي   الريكي  يف  "الطاقة"  ف 
 أن  يقول   ما  يعي   عاقل  ملسلم  ميكن   وال  وتطبيقاهتا،   الشرقية  الفلسفة  على   منصف   مطلع  كل
 . ملسو هيلع هللا ىلص  حدين املو   إمام   إايها   علمنا  اليت  الشرعية  الرقية  وبني   الفلسفات   هذه  بني  يربط
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 واهلُوية  ابلدين  االعتزاز  وغياب  والغربية  الشرقية  ابلثقافات   فتنته  جهة   من   هذا  مثل  أيت   وإَّنا
 66املستعان.   هللاو  الرفيعة.  العقدية 

 ٣نفتوى

ن:السؤال

 وهي  الالوعي"  "حتت  عن  عبارة  هو  السبليمنال  السبليمنال،  عن   سؤال  لديي 
 .ما  لغرض  الشخص،   يسمعها  موجات

 األخضر،  إىل   العيون  لون  لتغيري   سبليمنال  عن   اليوتيوب  يف  مقاطع   رأيت  فرتة  قبل
 واضحة   نتائج  أرى  السبليمنال،  هذا  مسعوا  الذين  نتائج   أرى  وعندما   .األزرق  أو  العسلي،   أو
 أم   حرام األمر  هذا هل  أعلم  وال  غريب،  شعور  أاتِن  ولكن  مثلهم، أفعل  وبدأت   عيوهنم،  يف
 جواابً   أريد   حكمه؟  فما  التجربة،  هذه  يفعلون  عرابً   أيًضا  فرأيت  النت؛   يف  كثريًا  وحبثت  ال،

 وهذا  املشاكل،  بعض   لعالج   السبليمنال   يستعملون  عرابً  دكاترة هناك أن   العلم   مع  واضًحا،
 .اجلنة  هللا  رزقكم- أفيدوِن  به.  بس   ال   أنه   أعتقد

ناإلجاب  ةن

 :بعد   أما   وصحبه،  آله،  وعلى هللا،  رسول   على  والسالم  والصالة  هلل، احلمد 

 الالشعوري  أو  الالوعي،   طريق  عن   العني   لون  تغيري إمكانية عن   السؤال  يكون   أن  فاملفرتض
 (Subliminal)الشرعي  حكمه  عن  السؤال  قبل! 

 
  اإلسالمية   سعود   بن  حممد  اإلمام  جامعة  املعاصرة،  واملذاهب  العقيدة  يف  دكتوراه-  الرشيد  َنصر  بنت  هيفاء  .د :اجمليب  66
 https://goo.gl/aoZCPW البيضاء: اسأل قناة
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 علمي  أصل   له   ليس  والنفسيني،  املدربني  بعض   له   يروج   الذي  األمر  فهذا  حال؛   أية  وعلى 
 وال   عقل،   يثبته  فال إليه،  تشري موثقة  جتارب   وال   إليه،  يرجع  شرعي   دليل  وال   عليه،   يعتمد
  ابن  الشيخ  قال املطلوب،  إىل  به  التوسل  وال  فعله،   جيوز  ال  هذا  ومثل  حس!!  وال  شرع،
 الشرع  جيعله  مل  ببس  على  اعتمد   إنسان   كل  أن   القاعدة التوحيد:  كتاب  شرح  يف عثيمني
 .اه  أصغر.   شرًكا   مشرك  فإنه  سبًبا؛

 عليه   هللا  صلى  النيب  أن - حصني  بن  عمران  حديث  فوائد   يف  نفسه  الكتاب  يف   الشيخ  وذكر
 "انزعها;  فقال:  ،الواهنة  من  قال:  هذه؟  ما  فقال:  صفر،  من حلقة يده  يف  رجاًل   رأى  وسلم
 ال اليت  األسباب   أن: - أبًدا  أفلحت   ما   كعلي وهي  مت  لو فإنك  وهًنا،  إال  تزيدك  ال  فإهنا
 .اه  اإلنسان.  هبا   ينتفع  ال التجربة،  أو   العادة،  أو   الشرع،   مبقتضى  هلا  أثر

 قانون   وجوه  من   وجه  الالواعي:  أو  الباطن،  العقل  قوة  على  االعتماد  أن   وضوًحا  األمر  ويزيد 
 .222025 ،141521 ني:تالفتو   بطالنه  يف   وراجع  اجلذب،

 .67أعلم   وهللا

 4نتوىف

 68ابز   ابن  للشيخ  هبا   يتعلق  وما  والكهانة   السحر  حكم

 

 

 
 اسالم ويب   67
 8https://binbaz.org.sa/articles/8/ به -يتعلق-وما-والكهانة-السحر-حكم 68
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 نالريكيننسحر

نساحرنننتصرحياتن
https://cutt.us/BEv4s 

نالكونيةنننالطاقةننجمموعةننترمجاتننمن
https://cutt.us/Y1D5K 

نالبيوتنننتصاميمننيفننناليومنننشرهاننعلىنيُعملنناهلندوسيةننناحلمايةننتعاويذنن"املانداال"
 الكرديننفوزننللدكتورةننمقدسة(!ننن)دوائرننللتضليلننناملطموسنننواأللعاب!

ن
https://twitter.com/fowz_3k/status/710204072406753281ن

نهندسيةنننرسومننأمننسحريةنندوائرنناملانداال:

ناجلطيلي.نننعليننبنتننننسريننننالكاتبة:
A3lCX?amp=1https://t.co/vXtziن

ن

https://cutt.us/BEv4s
https://cutt.us/Y1D5K
https://twitter.com/fowz_3k/status/710204072406753281
https://t.co/vXtziA3lCX?amp=1
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ن

 
قد يقع اإلنسان حتت أتثري السحر سواء يف شكل عالج مزعوم أو شكل إيذاء 
نسأل هللا العفو والعافية والسالمة من كل داء؛ لذلك كان من األمهية مبكان التعرف على 

 .سبل الوقاية من السحر قبل وقوعه والعالج بعد وقوعه إبذن هللا

 
69 

 

 
 الباتلي من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز  69
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 موضح ابلشرحية  هو  وكما 

التوحيد وقاية وعالج إذا استقر يف القلب فال يقوى أمامه إبذن هللا أي سحر،  التوحيدنأواًلن
إىل مثل هذه اخلزعبالت واُتاذها   وء كما أن املوحد الصادق توحيده حَيُول بينه وبني الُلج

احلفيظ، ربه اللطيف وذلك ألنه على علم بربه الشايف، ربه الوكيل، ربه    .سبل عالج هلم
 .اخلبري

فهناك العديد من األمساء احلسىن اليت إذا ترسَّخت يف القلب تكن وقاية وعالج إبذن هللا 
 .من السحر

فقرتنا الفصل سنتعرض إبذن هللا ال  - قل هذه سبيلي  - وخالل  سم من ضمن هذه هلذا 
 .*األمساء وهو اسم هللا *احلفيظ

       
، حيفظ ما آاتهم من مجيع ما يكرهون   عبادهاحلافظ ل: أنه تعاىل  الحفيظمن معاني اسم هللا  

 . ورزقهم، حيفظ السماوات واألرض، حيفظ مصاحل النَّاس
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 :احلفظننوعانف

 .: يشرتك فيه كل الناس، حيفظ عليهم ما ينفعهم يف دنياهمحفٌظنعام

كلما ، املؤمنني املتقني كٌل على حسب إميانه  : حفظه سبحانه وتعاىل ألوليائهخاصننفظٌنح
 .زاد اإلميان زاد حفظ هللا عز وجل هلم

واهلواء،   والشراب  الطعام  هلم  بتيسريه  العام: حفظه  وتعاىل  سبحانه  حفِظه  فمن 
 .وهدايتهم إىل مصاحلهم، وإىل ما ُقدِير هلم

أبداهنم عاملهم احلفيظ بن كشف هلم أسرارًا فيما َخَلق يستطيعون أن  فمن أْجل حفظ 
  .هبايتداووا  

وهذا احلفظ يشرتك فيه الرَبُّ  ، ومن حفظ هللا دفع أصناف املكاره واملضاري والشرور
والفاجر بل واحليواَنت وغريها، وقد وَكَّل ببين آدم مالئكة حيفظوهنم بمر هللا، كما قال 

ۗ  ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِيُ َما بِقَ لَ بحانه:  س ْوٍم ُه ُمَعقِيَباٌت مِين َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حَيَْفُظونَُه ِمْن أَْمِر اَّللَِّ
ِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردَّ لَُهۚ  َوَما هَلُم ميِ   ُ ُوا َما ِبَنُفِسِهْمۗ  َوِإَذا أَرَاَد اَّللَّ  ن ُدونِِه ِمن َوالٍ َحىتَّٰ يُ َغريِي

 [ 11]الرعد: 

 }لَُه ُمَعقِيَباٌت{: أي يتعاقبون 

 َِّمِين َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه، حَيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر اَّلل"  أي "يدفعون عنه بمر هللا كل ما ميكن
 ". أن يضره لوال حفظ هللا

ومن أجل أن تالحظ أثر هذا االسم جيًدا، انظر إىل الصغار عندما يسقطون قريًبا  
 آاثر معاملة هللا هلم ابمسه احلفيظ،   ىقريًبا من أعينهم، ترَ   حر حيدث جُ جًدا من شيء خطري، أو 

قام على رجله كأن مل حيصل له   اهعلى األرض، مث تر   شخصوأحياًَن تسمع دويَّ سقوِط  
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هللا حبفظ  حمفوٌظ  ولكنه  ابلغة،  إصاابت  ُأصيب  أنه  نتصور  قد   .شيء، 
 .جيعل املرء غري واثق بربه حافظًا  العلم عن هللا ولكن ضعف  

  .وإذا أساء املرء ظنه ابهلل زاد به البالء

ومن مثَّ   ، ألن ضعف اإلميان يف القلب جيعله يثق فيما أمامه من أسباب أهنا هى اليت حتفظ
َل إليه،  يسبب له البالء   .فمن تعلق بشئ وُكِي

  :وقد جند بعض الكلمات يتداوهلا الناس إال ما رحم رب

 .ك وأمك معكال ُتف أاب-- ال ُتف املستشفى ممتازة-- ال ُتف الطبيب ماهر

هذه هى   (ال ُتف وال حتزن فإن هللا معنا)   :كله عبث يف العقائد، والصحيح فقطفهذا  
 .مث ُترج وقت األزمات القلوب   العقيدة اليت جيب أن ترسخ يف 

 .من ِجن أو إنس أو سحر أو مرض  خيشَ   مل امسه احلفيظ    له رابً  أنَّ   اعتقدفمن  

 استودعت هللا شيًئا وأنت على يقني فالإذا عِلمت أنَّ هللا حافٌظ فكن مطمئًنا حلفظه، وإذا  
 ،بد أن حيفظَه لك، ولن خيذلك، فال تظن أنَّ هللا خيذل عبًدا كان متيقِيًنا حال االستيداع 

 .من غري يقني ابللسانال يكفي االستيداع  ف

من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: و 
ُ شيًئا حِفظه"إذا    حديث صحيح  "اسُتودِع اَّللَّ

" يعين إضافة إىل احلفظ العام –إضافة إىل ما تقديم    –أما احلفظ اخلاص: حفظه ألوليائه  
املهلكة،  والشهوات  اجلارفة  والفنت  املضلة  الشبه  من  إمياهنم  "حبفظ  خاص  حفظ  هناك 

ليهم ويدفع عنهم كيد فيعافيهم منها، وحيفظهم من أعدائهم من اجلن واإلنس فينصرهم ع 
 "[38]احلج:  اِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنو األعداء ومكرهم كما قال سبحانه:  
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 وهلذا قال النيبملسو هيلع هللا ىلص   ،وعلى حسب ما عند العبد من اإلميان تكون مدافعة هللا عنه
البن عباس رضي هللا عنهما: "اْحَفِظ هللَا حْيَفْظك"، أي: احفظ أوامره ابالمتثال، ونواهيه 
يها، حيفظك يف نفسك ودينك ومالك وولدك ويف مجيع ما  ابالجتناب، وحدوده بعدم تعدي

ِر  قال تعاىل:،  آاتك هللا من فضله َوَبشِي ، [ 112]التوبة:  اْلُمْؤِمِننيَ َواحْلَاِفظُوَن حِلُُدوِد اَّللَِّ 
بَِقْلٍب وقال:   َوَجاَء  اِبْلَغْيِب  الرمحن  َخِشَي  مَّْن   * َحِفيٍظ  أَوَّاٍب  ِلُكلِي  تُوَعُدوَن  َما  هذا 
 [ 33،32ق: ]مُِّنيب

ويدخل يف هذا: ِحفظهم توحيدهم من نواقضه ونواقصه، إذ هو أعظم ما ينبغي 
يف احلفظ: حفظ التوحيد الذي مكانه القلب، وحفظ القلب   األمرأول  ، فأن حُيفظ وُيصان 

 إىل غريه.   من االلتفات 

رى آاثر يافه، خي رجوه، يأن يكون القلُب متعلًقا بواحد، منتظرًا منه اخلري،   مانهونالتوحيد؟
رى من وراء أي شيء إال يال  ف ،  رى من احلكمة واللطف والكرمصفاته يف األحداث اليت جت 
 .االختبارات تدور حول هذا التوحيد   معظمو    ب.ل الق هللا، وهذا التفسري كله يف  

فأنت سائر يف طريقك إىل ربك وقلبك إليه   ،فالنجاح والرسوب دائر حول التوحيد 
يبق قلبك معلقا   لنلتفْت إليها؛  اإن  فراحل ال بد أن أتتيك قواطع خيتربك هللا بوجودها،  

 .ابهلل

مث اعلم أنَّ كل مسلك ابطل يُنِقص جزًءا من إميانك، جُتمِيع احلسنات ابلطَّاعات والصَّالة 
يرقيك سواء برقية شرعية فضاًل عن أن تكون   براقٍ   والذكر، وال حتفُظ هللا يف قلبك بن تتعلق

أو خوف يتملك قلبك من خملوق سواء من إنس أو جن، أو تتعلق برمسة من   ،رقية شركية
الرسومات وتعتقد يف النظر إليها أو تعليقها أهنا جتلب الراحة النفسية، فاطلب من هللا عز 

 .وجل أن حيفظ عليك قلبك وإميانك
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تطلب من هللا أن حيفظ عليك إميانك وأنت يف نفس الوقت جتمع األعواد اليت ال يصح أن  و 
 . ُتشعل النَّار اليت حترق اإلميان 

ن .إذانأردتنأننيصونكنهللانوحيفظك،نفاحفظه
رًا:   ُ َخرْيٌ َحاِفظًاۖ  َوُهَو أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ ومن لطيف احلفظ أن تبقى متذكِي ،   فَاَّللَّ

رًا أوصافه لتبقى متعلِيًقا به، كل هذا من لطيِف حفِظ اإلميان   .تبقى متذكِي
-رضي هللا عنهما   -فعن ابن عمر  وأيًضا كي نكون اهاًل حلفظ هللا علينا ابلدعاء 

قَاَل: ملَْ َيُكنْ َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يدع هؤالء الدعوات حني يصبح َوحني مْيسي: 
نْ َيا َواآْلِخرَِة، اللَُّهمَّ ِإِنيِ َأْسأَُلَك اْلَعْفوَ َواْلَعاِفَيَة يف ِدييِن وَ "اللَُّهميَ إِ  ُدنْ َياَي ِنيِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيةَ يف الدُّ

َبنْيِ َيَديَّ َوِمْن خَ  ِمْن  اللَُّهمَّ اْحَفْظيِن  اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْورَايت َوآِمْن َرْوَعايت،  َوَمايل،  ْلِفي َوأَْهِلي 
 "َوَعْن مَيِييِن َوَعنْ مِشَايل َوِمنْ فَ ْوِقي َوأَُعوُذ بَِعَظَمِتَك َأنْ أُْغَتاَل ِمن حتيت

حني ُيصبح وحني مُيسي؛ أي:   ، مل يكن يدع" أي: مل يرتكها، فهو دائم مستمر على ذكرها
 .من أذكار الصباح واملساء

حيفظه من بني يديه ومن خلفه، وعن ميينه وعن اللَُّهميَ اْحَفْظيِن". طلَب العبُد من هللا أن  "
 .مشاله، ومن فوقه، هذه اجلهات الست اليت أتيت منها الشرور للبدن وللقلب 

 70يف األرض وال يف السماء   يءمن شر خلقك أمجعني فال يُعجزك ش  اللهم ايحفيظ احفظنا 
 

 

 

 
 من شروحات األستاذة أَنهيد السمريي لألمساء والصفات وكتاب فقه األمساء احلسىن للشيخ عبد الرزاق البدر )بتصرف( 70
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ن71.نبنمانجاءنيفنالُكهَّاننوحنوهماب ▪

َكاِهًنا،نَأْونْننأََتىنن"مَننَعْننالنَِّبِ نصلىنهللانعليهنوسلمنقَاَل:نَعْننَأَبنُهَريْ َرَةنرضينهللانعنه،
رواهننن."نَعرَّافًا،نَفَصدََّقُهنِبَانيَ ُقوُل،نفَ َقْدنَكَفَرنِبَانأُْنِزَلنَعَلىنحُمَمَّدٍّنصلىنهللانعليهنوسلم

ناحلاكمن

ن

 

 

 

 

 

 
 املرجع السابق  71
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 :أال ومها الربوبية  هناك أمران مهمان على املؤمن أن يتمسك هبما لتعلقهما مبقام توحيد 

 
72 

  .تعاىل خالل هذا الفصل اعتقاد علم الغيب يف غري هللاسنتناول مبشيئة هللا  
علم الغيب من خصائص هللا سبحانه وتعاىل فمن أدعى ذلك يف نفسه أو يف غريه فقد 

 .ومن مظاهر ذلك: الكهانة وحنوها  .هنا يف مقام الربوبية  أشرك ابهلل وشركه 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  72
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73 
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ابلكهانة من املهم معرفتها ومعرفة هناك ألفاظ وردت يف األحاديث النبوية ذات صلة  
  :العالقة بينها وبني الكهانة تبينه لنا الشرحية التالية

 
74 
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متشاهبة بني السحر والكهانة يف االستعانة ابلشياطني والتقرب بكل ما   اوكما أننا جند أمورً 
 ينايف التوحيد 

 :بينهما توضحه لنا الشرحية التالية  اإال أن هناك فرقً 

 
75 
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 إتيان الكهان واملنجمني له ثالث حاالت 

 
76 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  76



- 178 - 
 

 

 
77 

ومل يقتصر األمر على هذه الصور فحسب بل ظهرت يف أشكال وصور أخرى ترتدي ثوب 
 العلم احلديث 

واخلط، اليد  بتوقيع  الشخصية   وكروت   ، الكودي  والتناغم  ،والبندول  ،الداوزينجو   حتليل 
 .التاروت

 
 الباتلي من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز  77
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ومن املالحظ أن حركة العصر اجلديد أضفت الصبغة العلمية على كل املمارسات 
والسحر بل وصياغة   الباطنية اليت تتبناها، كما أضفت صفة العلم على الكهانة، والتنجيم،

التنمية   يف  مبادئ هذه األمور وتعليمها للناس على أهنا مهارات ُتكتسب عرب دورات تدريبية
البشرية، ورغم حرص هذه احلركة الشديد على كسب احرتام األوساط العلمية إال أهنا رُفضت 

ال عدد قليل ممن تبىن فكرها ومعتقدها؛ لعدم موافقة إ ماء واجلامعات ومل يقبلها  عند العل
 .دراساهتا وأحباثها للمنهج العلمي الصحيح 

 1 تطبيق 

 
والباندول  املفقودات   :Dowsing  الداوزينج  عن  والبحث  للمعرفة  طريقة  هو 

أو حركة  *L *أو *v *واالستدالل على املاء واملعادن عن طريق حركة عصا على شكل
البندول وهو ثقل يعلَّق ِبيط لُيرتِجم )العقل الباطن( من خالل حركة الثقل إما مع عقارب 

 .الساعة أو عكسها
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علمية نظرايت  على  قائمة  احليايت  اجملال  يف  مهمة  وسيلة  أهنا  بن   فيزعمون  فيقولون: 
آابر   ميكن استخدامه يف شركات النفط والتعدين لتحديد مواقع  Dowsing_الداوزين

 وكذلك يف الطب يف تشخيص األمراض؛ ، وحتديد أماكن آابر املاء  النفط واملعادن الثمينة،
 .وهذا كله من أجل أن يتقبله العامة

 2 طبيق ت

 

يعين    : Graphologyبعلم الجرافولوجييعرف  تحليل الشخصية من خالل الخط  
ونوعية انفعاالته ونفسيته بل وهو طريقة لتحديد شخصية الكاتب   ،علم الشكل أو الرسم

يتعدى ذلك ملعرفة حوادث املاضي والتنبؤ مبا سيحصل يف املستقبل ومعرفة مناسبة الشخص 
 إلقامة عالقة صداقة أو زواج أو شراكة أو أي أعمال مشرتكة أو غري ذلك من األسباب
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الشخصية النفسية وهذا ال ينفي وجود بعض أنواع حتليل   ، طريقته يف الكتابة  خالل   من
 . الصحيحة واليت تقوم على مقاييس علمية

 3 تطبيق 

 التناغم الكودي

دعاء لتحليل الشخصية حبسب اسم الشخص واتريخ امليالد او  هننالتناغمنالكودي:ن
اعتماًدا على حساب اجلميل، والقيام بعمليات حسابية وادعاء معرفة املهن اليت تناسب 

حيث أهنم يستندون إىل   ، قرتان بهالشخص ومعرفة صفات الزوجة أوالزوج املناسبني لال
فهم   قامت عليها خرافة الطاقة الكونية والني واليانغ.  عقيدة وحدة الوجود الباطلة الىت

أن تستخدم   حيث تستطيع   ،املوجودة يف الطبيعة  يزعمون أهنا تستند إىل مبادئ التوازن 
هذه املعرفة يف اكتشاف السمات اليت تتخلل جتربة حياة كل شخص والوصول إىل التناغم 

ن لديه.  مع كل ما حوله وتقدمي أفضل ما

ن
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 الجّمل  حساب

 احلروف  ابستخدام  والتواريخ   األرقام  صور  لتسجيل  طريقة  هي  :اجلُمَّل  حَساب
 اهلند   بالد  يف   مستعماًل   جنده   حيث   ،عليه  يدل  معيًنا  رقًما   حرف   كل   يعطى  إذ   األجبدية، 
 املقطعة  احلروف   أتويل  يف  اجلمل  حساب   أدخل   من   أوائل  من  فاليهود   ،اليهود وعند   قدميًا،

 معرفة  وزعم  79، الوثنيني  اليوَنن   فالسفة   وكذلك  78وأهله.   لإلسالم   كيًدا  ؛السور  أوائل  يف
 حساب خالل من  حدمهاأ اسم يف اليت  احلروف حبساب  املتحاربني يف  املغلوب من  الغالب
 اجلميل.

 من فيه  ملا  النصوص   يف  والوعيد   الزجر  فيه  ورد  الذي   الغيب   علم   ادعاء   أنواع  من   ذلك   وكل
 .80ربوبيته  يف هللا  منازعة 

 4 تطبيق 

  Tarotالتاروتنأوراق
 علم وادعاء  الكهانة  من   ضرب  ي وه  الكروت   أو   األوراق  من جمموعة هىن:التاروتننأوراق
 شخصيته  حتليل   املراد  الشخص  من ويطلب  األوراق  الكاهن  فيها  خيلط  حيث الغيب،

 

 ( 211/ 8)  الباري  فتح 78

 (142تاريخ بن خلدون ) 79
 (2/776د/ ثريا السيف، األصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية ) 80
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 وذلك   التاروت   لقراءة   طريقة من أكثر  وهناك. شخصيته  وحيلل   له يقرؤها  مث  ورقة   اختيار
 81. للشخص  واملستقبل  واحلاضر  املاضي   عن   الدقيقة  التفاصيل  طريق عن   للكشف

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ن(ن1/156)نالبشريةنالتنميةنيفنالذاتنلتطويرنالفلسفيةناألصولنكتابننالسيفنثرايند. 81
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 الشيطنة  هلذه  ممارس  فكل  الباطنية  الفلسفة  ذات  املزعومة   الكونية  ابلطاقة  عالقة  ذات  يوه
 الطاقة   من  وتنظيفها  ،آلخر  حني  من  ابلطاقة  شحنها  ويعيد   ،بطاقاته  على  حيرص  أن   البد 

 وأ  الشموع   من  للنار  وتعريضها  ،البخور  وأ  امللح  رش  مثل  هلا  القرابني  تقدمي   عرب  السلبية
 هلا.   القوة  إلعادة  الرتاب  حتت   الدفن  او  القمر  لضوء
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 اليد  خط   خالل من  الشخصية تحليل  حكم

 

 العزيز  عبد   امللك  جبامعة املعاصرة  واملذاهب   العقيدة  أستاذ ـــ  الكردي   فوز  الدكتورة  تقول
 الشخصية   حتليل   :      معه  التعامل   ومنهجية  الوافد   العقدي   الفكر  يف   متخصصة  وابحثة جبدة
 امليزان  يف وهو  الغرب،   يف   زائف  علم   أنه على مصنف  علمي  غري  إجراء  اخلط   لخال  من

 بني  كما   احلق  بعض  فيذكرون   أهله  الشياطني   تعني   وقد  ،وكهانة  ،علم بال  قول  الشرعي
  .وسلم  عليه  هللا  صلى   رسولنا  ذلك

نواستشارينن،نالشخصيةننأمناطنننعلمننيفنالدويلنناخلبرينن-اجلويسرنننحممدنالدكتورننيقول
 فشل  بنيي  حبث  220  :-العائلةنننلطبنننالربيطانيةننامللكيةنننالكليةننوزميلنن،العائلةننطب
 .   الوظيفي   األداء  توقع   أو  الشخصية   مسات بكشف   الكامل  اخلط   حمللي
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 موضحة          طيبةنننجبامعةناملساعدننالنفسيةننالصحةننأستاذنن     نكرديننسحرنالدكتورةننتقول

 الشخصية..   يف   معينة ومسة  احلرف  شكل   بني  لعالقةا
 املقابلة  طريق   عن   ذلك   يكون  أن  العلمية   ابلطرق   الشخصية  على  التعرف   أساليب   يف   األصل

 من  الشخص   خصائص   على  التعرف   يتم  حيث   احلالة،  دراسة  أو  االستبانة  أو  املالحظة  أو



- 187 - 
 

 وغريها،   انفعالية   تعبريات   من   عليه  يظهر  وما   حياته،   وظروف  نشأته  عن   ذكره   يتم  ما  خالل
 تكون   ما   أقرب  صورة   نسج   خالهلا  من   يتم  متعددة   خيوطا   ميثل  ذلك   كل   التعامل..  ومواقف

  احلكم   يف  الفعلية  اخلربة   بغري  تعرتف  ال   العلمية  األساليب  أن  واخلالصة  الشخص،   واقع  إىل
 احلرف  شكل   بني   االرتباط  أما  ،   لشخصيته  املميزة   السمات  وحتديد  الفرد   شخصية   على
 وتوليفها   تعميمها  عادة  ويتم  وُتطيء،  يب تص  وظنون   توقعات  فهي  الشخصية   مسات   من  ومسة
 من   النوع   هذا  وخطورة   األبراج،  استخدام  يف  به  معمول   هو  ما   يشبه  حنو   على   مروجيها   من

 من  هلم  يصلح  ومبا   بسماهتم  وخربة   معرفة  وادعاء  ابألشخاص  التغرير  يف  تكمن  املمارسات 
 كل   ..  هلا   لولاحل  ووضع   مشكالهتم  لتحديد  والتصدي  بل  وغريها   ومهن  وعالقات  أحوال
 بعد(  )عن   ابلرميوت   أي    منهم!!  السماع   أو   ابالشخاص   االلتقاء  دون  يتم  أن  ميكن   ذلك
 العصر...   بلغة   نعرب  كما 
 العالقة  كدراسة  الشخصية  مسات  من   مسة   وبني  معني   حرف   شكل   بني   العالقة  دراسة  وتعترب 
 مسة  وبني   ....   أو   املفضل   الشكل  أو   املفضل   لونه   أو   الشخص   اسم   من  األول   احلرف   بني
 لقانون  وفقا   ما،   عالقة   وجود   عن  تسفر  وقد  علمية،  غري  دراسة   الشخصية..  مسات   من

 علمي  أصل   مع  تعارض   لوجود   علميا،   إليها   االطمئنان  ميكن  ال   نتيجة   أهنا   إال  االحتماالت، 
 شخصياهتم.   على  للتعرف   األفراد  ِبربة  يقضي

 سقاطيإ  كاختبار   م1922  منذ   عروف امل   روشاخ  ومقياس   العلمية،  املقاييس   عن   وابلنسبة
 أو   النفسية  االضطراابت  حول  افرتاضات  تشكيل  يف  للمساعدة   النفسي  التقييم  إىل   يهدف

 وأفكار  آلراء  التوصل   أجل  من  التقييمات  هذه  نتائج  تستخدم   ما  فعادةً   السلوكية  املشكالت
 ختباراتاال  تشمل  أخرى  أساليب  إىل  ابإلضافة  التشخيص( هبدف  )وليس  احلالة  عن عامة

 مث  الدكتوراه  على  حصل  كلنيكيإ   نفس   عامل  قبل  من  استخدامه  ويتم واملالحظة،  واملقابالت
 الذي   الشخص   عنه   يعرب   ما   تفسري   من   ليتمكن   ؛سنوات3  يعادل  سريري   تدريب   على   حصل 
 سياقها  من  واملقاييس  االختبارات  هذه  مثل  إخراج   يف  املشكلة  معني،   اضطراب   من   يعاِن 
 معظم  أن   املعروف  من  أنه  وذلك  القياس،   أساليب  من  منظومة  ضمن  فيه  تستخدم  الذي

 باراالخت هذا امواستخد  .والثبات الصدق من  قليال اقدرً  تعطي النوع هذا من  االختبارات
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 فضال  علميا،   مقبول   غري  مصاحبة  تكون   أن   بد   ال   كان  اليت   التقومي   أساليب   بقية  عن   مستقال
 حتديد  منه  اهلدف  يكن  ومل   النفسية،  االضطراابت  لتحديد   االصل  يف  وضع   اختبار  كونه  عن

 82انتهى.   ... مثال املهين  التوجيه  أو الشخصية  يف   القوة   نقاط

 
82 http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=90 

 

http://www.alfowz.com/topic.php?action=topic&id=90
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 1 فتوى

  طاقة! مصدر وأنه " البْندول " باستعمال الغيب  معرفة ادعاء كذب 

 لسؤال ا
 "   اهلند   "  يف   فإنَّ   تعرفون  وكما   "،  اهلند   "   يف  وأعيش   مهندساً،  وأعمل  ،   مسلم  شاب   إنين

 ،السلف   وأهل   واجلماعة،   السنَّة  أهل   مع   متفقة  فعقيديت  هللا   أمحد   وإنين   ، اجلماعات  من  الكثري
 معرفة   وهو   الفنون،  من   فنياً   علََّمنا  عاملاً   هناك   بن  : يقول  "   التبليغ   "   مجاعة   من   صديق   ولديَّ 

 ،"  البندول   "   إبمساك   الشخص   يقوم   كالتايل:   الفن   وهذا   ، "  البندول   "   ابستخدام  اإلجاابت 
 بعد   مث  ،  آخرين أشخاص  عقول  إىل  راديو  موجات  يرسل  أنه املفرتض  ومن  ،ابلسؤال  ويقوم 
 ،اإلجابة  ويظهر  ،  الرتدد   هذا  بكشف   "   البندول   "   ويقوم   منهم،  اإلجابة   على   صل حي  ذلك
 كان  إن  أدري  ال  له:  وقلت   ،ذلك   يثبت   ما  إىل   أحتاج  وكنت  كاذب،   أنه  اعتقدت   وقد 

 ،  حراماً  جيعلها   ما  وهو  احلظ،  مبحض  جاءت  أهنا   أرى  ولكنين  حيرمه،   أم   هذا حيل  اإلسالم 
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 نقول   ال  أننا  كما   درجاته،  بعلى  للحس   استخدام  ولكنه   ،تنجيماً   ليس  هذا  إن  يل:  فقال
 فعل  وقد  العقول،  يف هي  اليت األسئلة  بعض  عن   جنيب وإَّنا   ،املستقبل  ِبصوص  معلومات

 كان   ومهما  ما،   شيء  أو  اجلن،  يسخر   إنه  قلت  أنين  حىت   األشخاص  من  لعدد  أمامي   هذا
 ابلبندول  البحث  "  -   األمر   هذا  ل حو   البحث  يف  وبدأت  به،  التفكري   أوقفت  فإنين  به  يقوم   ما
 على   موجود   أنه  ،   عادي  غري   شيئاً   ووجدت   ،   اإلنرتنت  شبكة  على   البحث   بدأت  مث  ،   -   "
 ذهبت   مث   بنتيجة،  أييت   بنه  ويقولون   فيه،  متورطون   الناس  من  الكثري  هناك  وأن  ،"  اجلوجل  "
 بعض   هناك   وأن   ه، تطوير   ومت  الفراعنة،   أايم   منذ  موجود  أنه  فوجدت   الفن،  هذا  اتريخ  إىل

 مل   أدري  وال   ، حرام  أنه   األمر   هلذا  ورؤييت   .   احلياة   قوى  ملعرفة  استخدموها   اليت   البندوالت 
 أن   أريدكم  وإنين  جرمية،  واخلرافات:  التنجيم  من   وكلٌّ   كبرية،  خرافة  يبدو   وأنه  تنجيماً،   أحسه
 كانت  إذا  ألعمال ا  هذه   مثل   عن  هذا   بصديقي   أأنى   أن   وأريد  األمر،   هذا  يف   طريقي   يل  تنريوا
 السلف   وطريق  الشريف،   واحلديث  الكرمي،   القرآن  من   دليالً   أريد  فقط   إنين   احملرمات،   من

  خرياً.  هللا   جزاكم الصاحل.

 اجلواب  نص  
 هلل  احلمد 

 والسحر:   الشعوذة  إىل   أقرب هو  الذي   األمر  هلذا  تنبهك  فإن   فيك،  وابرك   خرياً،  هللا  جزاك
 بك.  ونفع  هللا،  ثبتك  للتوحيد،   وفهمك فقهك،  على   يدل   فهو  دل  إن

  أمور:   يف   جوابه يتلخص  البندول  أمر  من   عنه   سألت  وما 

 وحذَّر   والكهنة،  والسحرة  واملشعوذين  العرافني  إتيان  عن  وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  هنىننأوالً:
 األمور  معرفة يدَّعي  الذي   هو "   العرَّاف  "  أن  ومعلوم  الكفر،  من ذلك   وعدَّ  ،تصديقهم  من

ناملستقبلية.  األمور   معرفة   ادعاء   وهو  الكهانة،   أيضاً:  العرَّاف  لفظ  يشمل  وقد  املاضية،
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 وإىل   إليه، الذهاب  وحكم  تعريفه،   على   للوقوف  (85541)  رقم  السؤال  جواب  وانظر
 السحرة. 

 ِعْلمُ   ِعْنَدهُ   اَّللََّ   )ِإنَّ   تعاىل:  قال  كما  هللا،  إال  الغيب  يعلم  ال  أنه   ريعتناش  يف  املقرر  مننناثنياً:
 نَ ْفسٌ   َتْدرِي   َوَما   َغًدا  َتْكِسبُ   َماَذا  نَ ْفسٌ   َتْدرِي   َوَما   األْرَحامِ   يف   َما   َويَ ْعَلمُ   اْلَغْيثَ   َويُنزلُ   السَّاَعةِ 
 شيء  على   أحداً   يُطلع  أن  هللا  شاء   ولو  ،34  لقمان/   (َخِبريٌ   َعِليمٌ   اَّللََّ   ِإنَّ   مَتُوتُ   أَْرضٍ   بَِييِ 
 َعَلى  يُْظِهرُ   َفال  اْلَغْيبِ   )َعاملُِ   تعاىل:  قال  رسله،   من  لرسول  إال  يكون   ال  ذلك  فإن   الغيب  من
 اجلن/   ا(َرَصدً   َخْلِفهِ   َوِمنْ   َيَدْيهِ   َبنْيِ   ِمنْ   َيْسُلكُ   فَِإنَّهُ   َرُسولٍ   ِمنْ   اْرَتَضى   َمنِ   ِإال   َأَحًدا.   َغْيِبهِ 
ن. 27  ، 26

 َأَحًدا(  َغْيِبهِ   َعَلى   يُْظِهرُ   َفال   اْلَغْيبِ   املُِ عَ )  : -  هللا   رمحه   –  السعدي  الرمحن   عبد  الشيخ  قال
  والغيب.   واألسرار،  الضمائر،  بعلم  انفرد  بل  اخللق،   من

 ألن   وذلك  به؛   خيربه  أن  حكمته  اقتضت   مبا  خيربه   فإنه   أي:  َرُسوٍل(   ِمنْ   اْرَتَضى   َمنِ   )ِإال 
 إليهم أوحاه   ما  وحفظ اخللق،  من  أحداً  أيده ما  بتأييد  أيدهم  هللا فإن  كغريهم،  ليسوا الرسل
 83ينقصوا.  أو   فيه،  يزيدوا  وال  الشياطني،   تتخبطهم  أن غري من حقيقته،  على   يبلغوه  حىت

 زعم   فمن   واألنفس،  والضمائر،  القلوب،   يف   ما  معرفة بعلمه:  هللا  استأثر  الذي   الغيب   ومن
 نفسه  ى عل  ثنائه  يف   تعاىل   هللا قال   كاذب.  عرَّاف،  فهو  معرفته:  –  الرسل  غري   –  البشر  من
  .19غافر/ الصُُّدوُر(  ُُتِْفي َوَما  اأْلَْعنُيِ   َخائَِنةَ   يَ ْعَلمُ   أهله:)  هو  مبا

 وحقريها،  جليلها   األشياء،   جبميع   احمليط  التام   علمه   عن   تعاىل   خيرب  "   هللا:   رمحه  كثري  ابن  قال
 احلياء،   َحقي   هللا  من  فيستحيوا  فيهم،  علمه  الناس   ليحذر  ولطيفها؛  دقيقها  وكبريها،  صغريها

 
 . (  892 ،891 )ص " السعدي تفسري " 83
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 أبدت  وإن  اخلائنة العني يعلم تعاىل  فإنه  يراه، أنه يعلم  من مراقبة ويراقبوه تقواه،  حق  ويَ ت َُّقوهُ 
 كثري"  ابن  "تفسري  انتهى.  والسرائر"  الضمائر  من  الصدور  خبااي  عليه  تنطوي  ما  ويعلم  أمانة،

(7/137.)  

 الغيبية  األمور   بعض   علمَ   والكهنة  العرَّافون  يدَّعي   كيف  وسلم  عليه   هللا  صلى   النيب  بنيَّ   وقد 
 ِب أَ   َعنْ   احلديث   يف   جاء   كما   ،السماء  من   السمع  اسرتاق  ذلك:   ومن   ، الناس  بعض   عن

 اْلَمالَِئَكةُ   َضَرَبتِ   السََّماءِ   يف   األَْمرَ   اَّللَُّ   َقَضى   ِإَذا  )  قَاَل:   وسلم  عليه  هللا   صلى   النَّيبيِ   عن  ُهَريْ رَةَ 
ْلِسَلةِ   لَِقْولِهِ   ُخْضَعاَنً   بَِْجِنَحِتَها  قَاُلوا  قُ ُلوهِبِمْ   َعنْ   فُ زيِعَ   فَِإَذا  َذِلكَ   يَ ن ُْفُذُهمْ   َصْفَوانٍ   َعَلى  َكالسِي

 ،  السَّْمعِ   ُمْسرَتُِقو  فَ َيْسَمُعَها  اْلَكِبرُي،   اْلَعِلىُّ   َوْهوَ   احلَْقَّ   قَاَل:  لِلَِّذي  قَاُلوا  ،  َربُُّكمْ   قَالَ   َماَذا
 اْلُيْمىَن،   َيِدهِ   َأَصاِبعِ   َبنْيَ   َوفَ رَّجَ   بَِيِدِه،  ُسْفَيانُ   َوَوَصفَ   -آَخرَ   فَ ْوقَ   َواِحدٌ   َهَكَذا  السَّْمعِ   َوُمْسرَتُِقو
َا  -بَ ْعضٍ   فَ ْوقَ   بَ ْعَضَها  َنَصبَ َها  َصاِحِبهِ   ِإىَل   هِبَا  يَ ْرِمىَ   َأنْ   قَ ْبلَ   ،   اْلُمْسَتِمعَ   الشِيَهابُ   أَْدَركَ   فَ ُرمبَّ

َا  فَ ُيْحرَِقهُ   ،  ُقوَهايُ لْ   َحىتَّ   ِمْنهُ   َأْسَفلُ   ُهوَ   الَِّذي  ِإىَل   يَِليهِ   الَِّذي  ِإىَل   هِبَا  يَ ْرِمىَ   َحىتَّ   يُْدرِْكهُ   ملَْ   َوُرمبَّ
َا   -  اأَلْرضِ   ِإىَل  َتِهيَ   َحىتَّ   ُسْفَيانُ   قَالَ   َوُرمبَّ  فَ َيْكِذبُ   ،   السَّاِحرِ   َفمِ   َعَلى  فَ تُ ْلَقى  -  اأَلْرضِ   ِإىَل   تَ ن ْ

 َحقًّا  هُ فَ َوَجْدَنَ   ،  وََكَذا  َكَذا  َيُكونُ   وََكَذا  َكَذا  يَ ْومَ   خُيْربَنَ   أملَْ   فَ يَ ُقوُلونَ   ،   فَ َيْصُدقُ   َكْذبَةٍ   ِمائَةَ   َمَعَها
 .   (   4424 )            البخاري  .رواه  (  السََّماءِ   ِمنَ  مسَُِعتْ  الَّيِت   لِْلَكِلَمةِ 

 ِمنْ   ِمْنُكمْ   )َما   وسلم:  عليه  هللا  صلى   اَّللَِّ   َرُسولُ   قَالَ   قَاَل:   َمْسُعودٍ   ْبنِ   اَّللَِّ   َعْبدِ   وَعنْ 
كَ   قَاُلوا:  (، اجلِْنيِ   ِمنَ   َقرِيُنهُ   بِهِ   وُكِيلَ   َوَقدْ   ِإالَّ   َأَحدٍ  ؟   َرُسولَ   ايَ   َوِإايَّ  اَّللََّ   َأنَّ   ِإالَّ   )وإايي   قَاَل:   اَّللَِّ
  .   (  2814  )   مسلم رواه  ِِبَرْيٍ(.  ِإالَّ   أَيُْمُرِن   َفالَ   فََأْسَلمَ   َعَلْيهِ   أعانين 

 القرينُ   هذا  خدم  فرمبا  ، اخلاصة  شؤونه  بعض  يعرف  لإلنسان   مالزم   القرين  وهذا
 ، تعاىل  هللا   بغري   والتعلق   الشرك،  يف   وإيقاعهم   الناس،   إلغواء  والعرَّاف؛   الساحر،   شياطنيَ 
  هذا  أن   فيظن   ، الناس  عن   تغيب  اليت   اخلاصة   املعلومات   بعض  وللساحر  للعراف   فيعطي
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 الطرق   بعض   يستخدم   وقد  ،كرامات   صاحب   أنه  أو  الغيب،  يعلم  العراف،  أو  الساحر،
 .   ذلك  غري   أو البندول،  حركة  أو  ، املصحف  استفتاح   كاستخدام  ،الناس  على  تلبيسلل

 كثرية،   أمور  يف   استخداماته  أن  البندول:  مستخدم  وتدليس  كذب   على  والدليل
 على  يدل  مما   ذلك:   وغري  أماكنها،  وحتديد   األمراض،  عن   والكشف  ،املولود  جنس  كتحديد 
 ادعاء  هو  بل  ذاته،  حبد  "  البندول  "  هو   املقصود  ليس   ألنه  االدعاء؛   ذلك  صاحب  كذب 
 عليه   الرتكيز  يصري  حىت  حيلة  إال  البندول   استخدام  وما  غيبية،  كثرية   أشياء  معرفة  صاحبه
 الغيب   معرفة  يدعون  مما   الكهان   إخوانه  علف  عن   الفعل   هذا  خيتلف   وال   وسيلة!  ابعتباره
 القهوة!.   فنجان  أو اليد،  كف  يف  ابلنظر

 العلم  يف وال  الشرع،   يف أصل له ليس  والطاقة:  البندول  بني  عالقة  وادعاء
 وأتباعهم.  الفراعنة،  من هذا أُخذ  وإَّنا  احلديث،

 قياس  بجهزة   للقياس   قابلة  غري   الطاقة   وهذه   : -  هللا   حفظها   –  كردي   فوز  الدكتورة   قالت 
 اجتاه  فبحسب "،  البندول " مثل  خاصة  أجهزة بواسطة قياسها يُديعى وإَّنا  املعروفة، الطاقة
 انتهى  اإلجيابية.  الطاقة  من   السلبية  الطاقة  تُعرف  دورانه

http://www.alfowz.com/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=44&Itemid=2 

  هللا  استأثر  فالغيب  ،الشريعة  ومسلمات  ثوابت  من  ينطلق  الشيء  على  حكمه  يف  واملسلم
 وال   ،رالكف  من  بل  ، الذنوب  كبائر  من  وتصديقهم   ،املستقبل  علم  ادعى  من   ف والعرا  ،بعلمه
 هذا  كان  فلما  العصر،  تطور   حسب   على   تتطور  والكهانة،  والسحر،   الشعوذة،   أن   شك
 والشعوذة   السحرُ   يلَبس  أن   بد   فال  والتكنولوجيا:  واالكتشافات  التطورات  عصر  هو  العصر
 ال.   ...  "  العقلية   الذبذابت  أو"   "،   اخلفية  الطاقة   "   مسميات  وحتت   ، والتجربة  العلم،  لبوس

http://www.alfowz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=2
http://www.alfowz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=2
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 واخلرافة،   والبدعة  اجلهل  انتشار  أهلها  بني   يكثر  ممن  اإلسالمية   غري   البالد  يف   تنتشر  هذه  ومثل
 و"  "   البوذيني  "   دور  ننسى  أن   ينبغي  وال   البالد،  من   وغريها   آسيا،   شرق   وجنوب  كاهلند، 
 املسلمني.   عوام   إىل  ذلك  أتثري  وصل حىت  البالد،  تلك  يف  ةاخلراف  نشر  يف   "   اهلندوس

  تنطبق  ألفاظ   فكلها  تنجيما،  أو  عرافة  أو  كهانة   املشعوذ ذلك يدعيه  ما  تسمية  ميكن  اثلثا:
 أحكامها.  يف ومتفقة صورها،  يف   متداخلة  نفسها  يف   وهي  االدعاء،  ذلك   على معانيها

 اخلطَّاب،   عند   الكاهن   اسم  يف   يدخل   واملنجمنن:ن-ننهللانننرْحهننن–ننتيميةننابننناإلسالمننشيخننقال
 وأسوأ  الكاهن،   جنس  من   هو  آخرين  وعند  العرب،  عن   ذلك  وحكى   العلماء،  من   وغريه
ن.   (   194  ،   193  /   35  )   "  الفتاوى   جمموع  املعىن."   جهة   من   به   فلحق  منه،   حاال 

 الغيب،   علم   يدَّعي   الذي   واملنجم:  احلازر،   هو   والعرَّاف: نن:-نننهللانننرْحهننن–نننالقرطِبننوقال
 ومقدمات   بسباب،   األمور   على   يستدل   الذي   وهو   عرَّاف،  وصاحبها   العرافة،  من   وهي
 وأسباب  والنجوم،  والطْرق،  ابلزجر،  ذلك  يف  الفن  هذا  أهل  بعض  يعتضد   وقد   معرفتها،  يدَّعي
 قاله  الكهانة.  اسم  عليها   يُطلق  وكلها  "،   ابلياء  "   العيافة  هو  الفن  وهذا  ذلك،   يف   معتادة 
ن.   (3 /   7 )  "   القرطيب  تفسري   عياض."   ضيالقا

 كتابه   يف  بثوابت  ،الطرق  هذه  مثل   عن  وكفاها  احلق،  طريق  لسلوك  األمة   هذه  هللا  هدى   وقد 
 على   إال تنطلي ال املبتكرة والطرق احليل هذه ومثل ،وسلم عليه هللا صلى نبيِيه وسنَّة تعاىل،
 عليه  وغلب  اإلسالم، بشريعة  وتفقهه علمه،   قلَّ  إنسان  على  أو اهلداية، بنرباس يهتد  مل  من

 84أعلم  هللاو  ابلتوحيد.   اجلهل

 
- الغيب- معرفة- ادعاء- كذب/https://islamqa.info/ar/answers/135589  وجواب  سؤال  اإلسالم  موقع84

 طاقة - مصدر- وانه- البندول- ستعمالاب

 

https://islamqa.info/ar/answers/135589/كذب-ادعاء-معرفة-الغيب-باستعمال-البندول-وانه-مصدر-طاقة
https://islamqa.info/ar/answers/135589/كذب-ادعاء-معرفة-الغيب-باستعمال-البندول-وانه-مصدر-طاقة
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 2فتوى 

 :  لالسؤا  

  عليكم  السالم

  وحنوه   واألنف  العني  كشكل  الوجه  قسمات  مالمح  خالل  من  الشخصيات  حتليل  حكم  ما
 ؟ الكف  على  املوجودة   اخلطوط   خالل   من   وكذلك 

  :اإلجابة   
 .وبركاته  هللا   ورمحة  السالم   وعليكم

 اخلَْلقية"،   "الفراسة  - قدميًا-  ُيسمى  كان  ما  هو   الوجه   معامل   يف   النظر  عرب  الشخصية  حتليل
 الذي   االرتباط   من   بينهما  ملا   اخلُُلق؛   على   ابخلَْلق   »استدلوا  هللا:   رمحه   القيم  ابن   فيها  قال

 وبكربه  العقل،  ِصَغر   على   الرَّأس  بِصغر  االستدالل   مثاًل:   ذلك  ومن« .هللا  حكمة   اقتضته
 وبْسطته.  واحتماله   صاحبه،  ُخُلق  سعة   على   الصدر   جانيب   بني   ما   وبُ ْعد  العقل،   كرب   على

 املتأخرين  من   مجعٌ   -هللا   رمحه-  عنه  القول   هذا  نقل   وقد  ذلك  وحنو  ه،ضيق  على  وبضيقه
 .واملعاصرين

 ما   احلديث  العلم  يف  يوجد وال   املعىن،  هذا يفيد الشرع  يف   صريح نص  على  أقف  مل   أِن غري 
 .يؤيده
شاهد   من  بل

ُ
 األسرة   كأبناء  وبنيتهم،  مالحمهم  تتشابه  الذين  الناس  شخصيات  اختالف  امل
 .وجوههم تفاصيل  تطابق  مع   التوائم،  حىت  أو اإلخوة  أو الواحدة،

  فيه   يكثر  فإنه  أحياًَن،  احلق  وافق  وإن   إبطالق،  يصح  ال  الربط  هذا  مثل  أن   أعتقده  فالذي
 .الغلط
 يُعجل   وال   املوضع،   هذا  »فليُتأمل  :- أصله  يف  االرتباط  بصحة   إقراره  مع-  القيم  ابن   قال  وقد

 أسباب العالمات  هذه   فإن   كثرياً؛  خطؤه  يكون   حينئذ   القاضي  فإن   دونه؛  ابلفراسة  ابلقضاء



- 196 - 
 

 يُفريق  أن   ينبغي  ولكن.«مانع   لوجود  أو  شرط،  لفوات  أحكامها  عنها  تتخلف  وقد   موجبة،  ال
 فهذا   وخفاايهم،   الناس  مقاصد  على  وإشاراته  الوجه   حركات  داللة   فهم  وبني  سبق،  ما   بني
 .دلولهمب  يُقطع  ال كان   وإن   الناس،   بعض   يُتقنه  قد 

 فلسفة   على  القائمة  وهي   الصينية،  الطريقة  على  الوجه  قراءة  وبني  بينه  يفرق  وكذلك 
 معني   بشكل  الوجه  مالمح  تكوين  وراء  السبب  أن  الصينيون   يرى   حيث  ومساراهتا،  الطاقة
 تتغري  الطاقة  مسارات  تغريت  ذاإو   املالمح،   هبذه  املتعلقة   الطاقة  مسارات   شكل  إىل   يرجع
 .االعتبار  هبذا  منعه  وهذايكون   للفرد،   الشخصية  السلوكيات  تتغري  وابلتايل  جهالو   مالمح  معها
 

 األعراق  وبعض  العرق،  على  دالة  تكون   قد   الوجه  مالمح  أن   يُذكر  أن   حيُسن  كما
 املقصود   ألن  هنا،   عنه  املسؤول  على  ينطبق  ال   هذا  ولكن   مشرتكة،  عامة   بسمات   تتصف
 ..الشخصية  عن تفصيلية  معلومات  يعطي  الذي   التحليل

 قدمية   فممارسة  اإلنسان،  شخصية  على  هبا  واالستدالل  الكف  خطوط  قراءة  أما
 احلكمة،   وخط  مثالً،  القلب  خط  أقسام:  إىل  اليد   ابطن  يف  اليت  اخلطوط  فيها  تقسيم  .متجددة 
 . ذلك  وغري  واحلظ   احلياة  وخط 

 صفات  خفااي   عن   القارئ  خيرب   وتشابكها   ،وأشكاهلا  ، اخلطوط  احنناء  على   وبناء
 عليه  خفي  ما   معرفة  ادعى  الكف  قارئ  ألن  الشريعة،   يف  احملرمة  العرافة  من  وهذا  ن،اإلنسا
 . صحيحة  قرينة  دون  اإلنسان  شخصية  من

 مستقبلية،  أمور  عن  لإلنباء  الكف  قراءة  هو  األغلب  وإَّنا  قليلة،  الصورة  وهذه
 .قطًعا  الشركية  الكهانة  من   فتكون 
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 لَي َْلة[،  أَْربَِعنيَ   َصاَلةٌ   لَهُ   تُ ْقَبلْ   ملَْ   َشْيءٍ   َعنْ   َفَسأَلَهُ   َعرَّافًا  أََتى  ]َمنْ   ملسو هيلع هللا ىلص:   النيب   قال  وقد 
َقهُ   َعرَّافًا،  أَوْ   َكاِهًنا،  أََتى  ]َمنْ   السالم:  يهعل  وقال  حُمَمَّدٍ   َعَلى  أُْنزِلَ   مبَا  َكَفرَ   فَ َقدْ   يَ ُقوُل،  مبَا   َفَصدَّ
 .[ملسو هيلع هللا ىلص

 85م أعل  وهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  :المجيب  85

 .والمذاهب المعاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةدكتوراه في العقيدة  د. هيفاء بنت ناصر الرشيد

 قناة اسأل البيضاء    https://t.me/ask_albaydha/76تحليل_شخصية

 

https://t.me/ask_albaydha/76
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ننفلسفةنالداوزينجن                                      
https://cutt.us/6bAbY 

علمنزائفنوابطلنوليسنفيهنثباتنأونتكراريةنأونمنهجيةنومانهونإالنننجلرافولوجيا
نخترصنوالنيعتمدنملرجعيةنومنهجيةنعلمية.ن

https://cutt.us/IE4Og 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.us/6bAbY
https://cutt.us/IE4Og
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َا   ُبيَنَّ   ايَ   تعاىل:  هللا   يقول  يف   أَوْ   َصْخرَةٍ   يف   فَ َتُكن  َخْرَدلٍ   مِينْ   َحبَّةٍ   ِمثْ َقالَ   َتكُ   ِإن  ِإهنَّ

 [ 16  ]لقمان:  َخِبريٌ  َلِطيفٌ  اَّللََّ   ِإنَّ   ۚ اَّللَُّ   هِبَا أَيْتِ   اأْلَْرضِ   يف  أَوْ   السََّماَواتِ 

اسم من أمساء هللا احلسىن اليت أثبتها سبحانه وتعاىل لنفسه، واإلميان هبا عقيدة   :اللطيف 
 ..سبحانه وتعاىلعلى الوجه الذي يليق به  

 .ولكل اسم من هذه األمساء معاٍن ودالالت وفضائل وأسرار

الرزاق البدر يف كتابه )فقه األمساء احلسىن(: ُكرر اسم هللا اللطيف مقرتًَن   يقول الدكتور عبد 
ُهَو اللَِّطيُف الَّ ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر وَ ابمسه اخلبري يف آايت منها قوله تعاىل:  

أملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَ ُتْصِبُح اأْلَْرُض خُمَْضرًَّة ِإنَّ ، وقوله عز وجل:  اخْلَِبرُي  
 .اَّللََّ َلِطيٌف َخِبريٌ 

 :ومعىن اخلبري
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األمور، أي الذي أدرك بعلمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم بطائن 
غاية  اللطف والصيغر ويف  اليت هي يف غاية  العلم ابألمور  إىل  اسم يرجع يف مدلوله  فهو 
بكل شيء علما،  فقد أحاط  واجلليات؛  أوىل وأحرى علمه ابلظواهر  اخلفاء. ومن ابب 

 .وأحصى كل شيء عدًدا

 : مبعىن اخلبري أحدهما
 .وهو أن علمه دقي ولُطف حىت أدرك السرائر والضمائر واخلفيات

صل إىل عباده مصاحلهم بلطفه وإحسانه من طرق ال و : الذي يُ المعنى الثاني
 .يشعرون هبا

 :يفننونيتهننن-نرْحهنهللان-قالنابننالقيم
 وه  و اللطيف ب  عبده ول  عبده 

 أوص افه ن وع انِ وال ل طف يف  
 إدراك أس  رار األم  ور ِبُ ربه 

 وال ل طف عند مواقع اإلح س انِ 
 في  ُريك عزته ويُ بدي لط   فه 

 والعبد يف الغفالت عن ذا الشانِ 

طف هللا ابلعبد من الرمحة، بل هو رمحة خاصة؛ فالرح  مة اليت تصل إىل العبد ولُ 
 .من حيث ال يشعر هبا أو بسباهبا ه ي اللطف

ر هللا له أمورًا كثرية خارجية عادت عاقبتها احلميدة قدَّ   - عليه السالم-ويف قصة يوسف  
ها مكروهة، ولكن كانت عواقبها أمحَد ئوكانت يف مبد   - عليهما السالم-على يوسف وأبيه  

 .  َلِطيٌف لِيَما َيَشاءُ   بِي ِإنَّ رَ   :وهلذا قال عليه السالم  ،العواقب، وفوائدها أجلي الفوائد 
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وعال يتوالهم بلطفه فيخرجهم من ظلمات اجلهل   فمن لطفه بعباده املؤمنني أنه جلَّ  ▪
 .والكفر والبدع واملعاصي إىل نور العلم واإلميان والطاعة

ومن لطفه هبم أنه يقيهم طاعة أنفسهم األمارة ابلسوء فيوفقهم لنهي النفس عن  ▪
وجواذب املعاصي ،  السوء والفحشاء مع توافر أسباب الفتنةاهلوى، ويصرف عنهم  

لرتكها   ،والشهوات مطمئنة  فيدعوهنا  إميانه،  ونور  لطفه،  بربهان  عليهم  فيمني 
 .نفوسهم، منشرحة ابلبعد عنها صدورهم

 وهو   معانيه  من  معىن  على  الضوء  وإلقاء  ،اللطيف  هللا  السم  فقط  إشارة  مبثابة  كانت  وهذه
 األمور.   بدقائق  علمه

حيفظ القلب مما يناقض التوحيد، فمعرفة أن هللا هو الذي   خبير ف العرفة اسم هللا اللطيم
يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم دقائق األمور وسرائرها على وجه احلقيقة، فال يتعلق 

ولو استرت بستار  -ليأيت بمور زعًما ال يعلمها إال خالقها ومدبرها -بكاهن أو منجم  
 .العلم احلديث والتكنولوجيا

يِد هللا سبحانه وتعاىل، فهو وحَده املتصريف يف هذا بلكون  يف هذا ا  يءكل شف
 .صِرُف السوء وجيزي ابإلحسان عفوا وغفراَنً وهو جلي جالله يُ   ،الكون 

حريٌّ بك أييها املؤمن أن تُقِبَل عليه، وأن تلجَأ إليه يف السرِي والعلن، فهو جلي جالله َمن ف
 .بيده مفاِتح اخلري وهَو بكلِي شيٍء عليم

دعي فقد حيتار املسلم كثريًا يف حياته عندما يواجه موقف من مواقف احلياة يست
بسبب أني الغيب والقدر خمفي عنه وال يعلمه إالي هللا سبحانه   ،منه أن يتخذ قرارًا مصريايًّ 

 .وتعاىل

أو   الداوزينج-عون الغيب وإىل من يستخدم الوسائل احملرمة  فال يلجأ إىل من يدي 
ملعرفة أمر غييب يريد معرفته، بل يلجأ بصدق إىل اللطيف اخلبري الذي   حنوها و   - البندول
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والدعاءطُ لَ  االستخارة  بصالة  والغيوب  واخلفااي  والضمائر  السرائر  أدرك  حىت  علمه   ف 
بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم،   واستقدرك   ك "اللهم إِني استخريك بعلم:  ويدعوه بقوله

م الغيوب، الليهم إن كنت تعلم أني هذا  فإنيك تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وأنت عالي
األمر )ويسمييه(، خري يل يف ديين ودنياي وعاجل أمري، وعاجله فاقدره يل، ويسيره يل، مثي 

يف ديين ودنياي وعاقبيت وعاجل   ابرك يل فيه، وإن كنت تعلم أني هذا األمر )ويسمييه( شرٌّ يل 
، واصرفين عنه، مثي اقدر يل اخلري حيث كان مثي رضين به   ."أمري وآجله، فاصرفه عيني

 .اللهم إَن نعوذ بك أن نشرك بك شيًئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلمهف
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ن

 ٨6جاءنيفنالتنجيمننناببنما ▪
 

  :قال البخاري يف )صحيحه(
ورجوًما للشياطني، وعالمات قال قتادة: خلق هللا هذه النجوم لثالث: زينة للسماء، 

 .يُهتدى هبا، فمن أتول فيها غري ذلك، أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلَّف ما ال علم له به

 

 

 

 

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  86
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  :وخِللق النجوم حكمة كما هو موضح ابلشرحية التالية 

 
88 
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 1تطبيق 

 

السنسيكريتيهالشاكرات هي مراكز يديعون أهنا  وتعين العجلة الدائرة و   : كلمة مأخوذه من 
 .القوى الروحية النفسية يف اجلسم

ولكن الرئيسيه    88000أن عدد الشاكرات يف اجلسم تقريباً  :  ذكرت )موسوعة بريتانيكا(
والسابعه توجد أعلى   على طول العمود الفقري،   ة ست شاكرات موجود،  منها سبعه فقط

 .الرأس
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املوسوعه أثين عشر(   تذكر  )أو  وعددها سبعه  قوى روحيه  هناك  الباطنيه  العقيده  أنه يف 
تنتقل على شكل إشعاعات عرب الكواكب املقدسة السبعه، لتصل إلينا وبشكل ويزعمون أهنا  

نساِن … وابلتايل فإن كل واحدة من هذه القوى الروحانيه السبعه مباشر إىل اجلسم اإل
 89هي الشاكرات   :قبلها يف اجلسم البشري، وهذه املراكزالشمسية لديها مركز يناظرها ويست

 2 تطبيق 

 

الثمينة   التَّنجيم    - اليت يسموهنا كرمية    - العالج ابألحجار  تقوم على  والبلورات 
املقدسة لديهم ، فاألحجار الكرمية عند هؤالء هلا ِصلٌة   والكهانة كما يف كتبهم الفيدات

ابلتَّنجيم والكواكب واألبراج، فُكل برج يرتبط حبجٍر معنٍي، فحجرك املناسب لك يف موضوع 
 

 بتصرف  شرقية  فلسفات  قناة  من 89
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املوضوع نفس  يف  فالن  برج  غري  النجوم   ،مثاًل  بعبادة  الفاسدة  عقيدهتم  من  َنبع  وهذا 
رضية يف الناس ويشرتك يف العالج ابألحجار والكواكب وأتثريها على احلياة واألحوال األ

تصال ابلكلي الذي يعطونه صفة مقام وفلسفة الطاقة الكونية وعملية فتح الشاكرات واال
كما   كما أنه احنراف يف فهم الكون والوجود!!  ،الربوبية عندهم فهذا من الشرك يف الربوبية

 .ةعتقاد على مبدأ وعقيدة وحدة الوجود الكفرييقوم ذلك اال 
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 1 فتوى 

   وحكمه التنجيم           

  حكمه؟ وما  التنجيم  هو   ما  :السؤال

 احلوادث  على   الفلكية   ابألحوال  االستدالل   وهو   النجم،   من   مأخوذ   التنجيم  : اإلجابة
 حبركاهتا،  ابلنجوم  األرض   يف   سيقع  ما   أو   األرض،   يف   يقع  ما  املنجم  يربط  أن   مبعىن  األرضية،
 . ذلك  أشبه  وما   وافرتاقها  واقرتاهنا،  وغروهبا،  وطلوعها،

 هلا،  حقيقة  ال أوهام على   مبين ألنه  حمرم،   وهو  والكهانة  السحر  من  نوع  والتنجيم  
 أن   اجلاهلية  أهل   عقيدة  من  كان   وهلذا  السماء.  يف  حيدث  مبا  األرض   يف  حيدث  ملا  عالقة  فال

 هللا  صلى   النيب   عهد  يف   الشمس  فكسفت   عظيم،   ملوت   إال  ينكسفان  ال   والقمر   الشمس
 الشمس   كسفت  الناس:  فقال  عنه   هللا  رضي   إبراهيم  ابنه  فيه  مات   الذي  اليوم   يف   وسلم   عليه
 "إن  وقال:  ،الكسوف  صلى  حني   الناس   وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  فخطب  إبراهيم،  ملوت

 صلى  النيب  فأبطل   حلياته"  وال  أحد   ملوت   ينكسفان  ال   هللا   آايت  من   آيتان   والقمر   الشمس
 الفلكية.   والابألح  األرضية  احلوادث  ارتباط  وسلم   عليه  هللا

 لألوهام   سبب   أيضاً   فهو  والكهانة،   السحر  من  نوع  املعىن  هبذا   التنجيم  أن  وكما  
 وتشاؤمات،  أوهام،  يف  اإلنسان   فيقع  أصل،   وال   حقيقة  هلا  ليس   اليت   النفسية   واالنفعاالت
 النجوم   بطلوع  يستدل   اإلنسان  أن  وهو   التنجيم:  من  آخر   نوع  وهناك  هلا.  هناية   ال   ومتاهات

 دخل  إذا  نقول  أن   مثل  فيه،  حرج  وال   به  بس  ال  فهذا  والفصول،  واألزمنة،  وقات،األ  على
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 أشبه  وما  الثمار   نضوج  وقت  دخل  قد   أو  األمطار،  موسم  دخل   قد   يكون   فإنه  فالن   جنم
  90فيه.  حرج  وال  به  بس   ال فهذا  ذلك،

 2 فتوى 

   السؤال:

 والدولة  ميالدك اتريخ  تكتبني  موقع  يف   مثل يف احلكم  ما   وبركاته  هللا   ورمحة عليكم  السالم
 ؟سلسال  مع   ويكون والدتك يوم  القمر  لك ويطلع 

 اإلجابة:  

 من  يطلب  جتاري موقع  وهو املرفق،  املوقع   على اطلعتُ   وبركاته.  هللا   ورمحة  السالم   وعليكم
 بشيئني:   يزوده  مث  ميالده، ومكان   اتريخ  إدخال  الزائر

 مبثابة  وهذا  الشكل.  هذا  تتضمن  اليت  السلع   وبعض  والدته، يوم  يف القمر  مرحلة  :األول
 التاريخ.   أو   الربج

 lunar  يسمى  ما  أو  القمرية،  املرحلة   هذه   ملواليد  الشخصية  السمات  وصف  :الثاِن
personality.  

 على   (ر)القم  السماوي  اجلرم  بتأثري   يعتقد   حيث   احملرم،  التنجيم  من   األخري   وهذا
 للبشر(.   الشخصية  )السمات  األرض  أحوال

 

  املادة: رابط الثاِن. اجمللد  العثيمني صاحل حممد الشيخ  ورسائل  فتاوى جمموع    .90
http://iswy.co/e3nv7 
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 َواْلَقَمرَ   الشَّْمسَ   ]ِإنَّ   األرض:  وأحداث  والقمر   الشمس   بني  العالقة   َنفًيا  ملسو هيلع هللا ىلص النيب  قال   وقد 
 ومسلم.  البخاري   رجه خأ   حِلََياتِِه[. َواَل  َأَحدٍ  ِلَمْوتِ   يَ ْنَكِسَفانِ   اَل 

 السحر[.  من  شعبة  اقتبس  فقد  النجوم   من   شعبة  اقتبس  ]من  والسالم:   الصالة   عليه   وقال
 91 أعلم. وهللا  داود.  أبو  رواه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة اإلمام محمد  ردكتو -  هيفاء بنت ناصر الرشيد. د : المجيب91

 . بن سعود اإلسالمية

 :  قناة اسأل البيضاء تنجيم#متفرقات : #الوسم المرجعي

https://t.me/ask_albaydha 
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ن.العالقةنبينالشاكراتنوالتنجيم

https://goo.gl/8bJq5M 

نلعالقةنبيناألحجارنالكرميةنوالتنجيمنا

https://cutt.us/viWbq 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/8bJq5M
https://cutt.us/viWbq
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ِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ   قال تعاىل•  ( 38)يس:ذَٰ

 )9.)الرعد:َعاملُ اْلَغْيبِ  َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَ َعالِ   وق ال تعاىل: •

: هو الذي أحاط علمُه ابلظواهر والبواطن واإلسرار واإلعالن، وابلعامل العلوي العليم◆ 

والسفلي وابملاضي واحلاضر واملستقبل، وهو العامل ابلسرائر واخلفيات اليت ال يُدركها علم 
اخللق، فعلوم اخلالئق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إىل علم هللا اضمحلت وتالشت، فهو 

يكونوا يعلمون، قد أحاط علمُه: ما يف السموات السبع واألرضني السبع الذي علمهم ما مل  
وكل شجرة ومسقط كل  ة منبت كل شعر و وما بينهما وما حتت الثرى، وما يف قعر البحار، 

ورقة، ويعلم عدد احلصى والرمل والرتاب ومثاقيل اجلبال، وأعمال العباد وآاثرهم وكالمهم 
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خَيف السابعة ى عليه شيء وهو  وأنفاسهم، ويعلم كل شيء وال  السماء  العرش فوق  على 
 .حانه وتعاىل عمَّا يشركونسب

 : فكل أمور الغيب قدَّرها يف األزل ومفتاحها عنده وحده ومل يزل كما قال تعاىل
َتْكِسُب ِإنَّ اَّللََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويُ نَ زيُِل اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما يف اأْلَْرَحاِمۖ  َوَما َتْدرِي نَ ْفٌس مَّاَذا  

َخِبريٌ  َعِليٌم  اَّللََّ  ِإنَّ  مَتُوُتۚ   أَْرٍض  بَِيِي  نَ ْفٌس  َتْدرِي  َوَما   ( 34)لقمان: َغًداۖ  
َن   :  وقال سبحانه ُۚ  َوَما َيْشُعُروَن أايَّ ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اَّللَّ

 ( 65)النمل:يُ ب َْعثُوَن 

كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته؛ فاهلل عز   قبلوعلمه ابلشيء وهو يف اللوح احملفوظ  
خيلقهم ِبمسني ألف سنة، واملخلوقات   وجل كتب مقادير اخلالئق يف اللوح احملفوظ قبل أن

يف اللوح قبل إنشائها عبارة عن كلمات وتنفيذ ما يف اللوح من أحكام تضمنتها الكلمات 
مرهون مبشيئة هللا يف حتديد األوقات اليت تناسب أنواع االبتالء يف خلقه، وكل ذلك عن 

 : تصوير؟كما قال تعاىلومىت يتم اإلبداع وال  ،علمه مبا يف اللوح من حساب وتقدير، وكيف
ِلَك َعَلى اَّللَِّ  ِلَك يف ِكَتاٍبۚ  ِإنَّ ذَٰ  َيِسرٌي أملَْ تَ ْعَلْم َأنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماِء َواأْلَْرِضۗ  ِإنَّ ذَٰ

:( 7)احلج 

ُ يَ ْعَلُم وعلمه ابلشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه،كما قال تعاىل:  اَّللَّ
اْلَغْيبِ  *َعاملُ  مبِْقَداٍر  ِعنَدُه  َشْيٍء  وَُكلُّ  تَ ْزَداُدۖ   َوَما  اأْلَْرَحاُم  تَِغيُض  َوَما  أُنَثٰى  حَتِْمُل ُكلُّ   َما 

 ) 9- 8.)الرعد:َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَ َعالِ 

َوِعنَدُه   ل تعاىل: وعلمه ابلشيء بعد كونه وُتليقه، وإحاطته ابلفعل بعد حتقيقه، قا
 يَ ْعَلُمَها َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَوۚ  َويَ ْعَلُم َما يف اْلرَبِي َواْلَبْحِرۚ  َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ 

مُِّبنٍي   يف ِكَتاٍب  ِإالَّ  اَيِبٍس  َواَل  َرْطٍب  َواَل  اأْلَْرِض  ظُُلَماِت  يف  َحبٍَّة   (59ألنعام: )ا  َواَل 
ظُْلمة ، والظلمات كما تكون يف البحر تكون يف األرض، فانظر  : مجع ظلمات  قوله  
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الطبقة   إىل حبة مدفونة يف قاع البحر يف ليلة ممطرة وغيم كثيف فهنا عدة ظلمات، فأواًل: 
ورابًعا:   الليل،  ظالم  واثلثًا:  نفسه،  البحر  واثنًيا:  البحر،  قاع  يف  غطتها  السحاب، اليت 

وخامًسا: املطر، مخس ظلمات حتيط هبذه احلبة الصغرية املدفونة يف قاع البحر، وال تراها 
، العني اجملردة، وهللا تعاىل يعلمها، بل يف كتاب مبني وهذا دليل على عموم علم هللا وسعته
وهنم وابلرغم من ذلك جند أن بعض اجلهلة يلجأون إىل السحرة واملشعوذين والعرَّافني ويصدق

 ! سيحدث هلم يف املستقبل ويظنون أهنم يعلمون الغيب بل إن البعض يسأهلم عما  

أو من يذهب إىل الذين يلبسون لباس العلم احلديث ويسترتون به وهو وجه آخر 
 .لنفس العملة من الشعوذة وادعاء الغيب واالستعانة ابلشياطني

  غيب مطلق، وغيب نسيب: الغيب نوعان

لع عليه أحًدا منهم؛ بل استأثر هللا : هو ما غيَّبه هللا عن مجيع خلقه، فلم يُطَّ املطلقفالغيب  
 . تعاىل بعلمه

: فهو ما غاب عن بعض اخللق ِعْلمه، وَعِلَمه بعضهم، فهذا إَّنا يسمى وأما الغيب النسيب
  .غيبا ابلنسبة للجاهل به الذي ال يعلمه، وليس بغيب للذي يعلمه

بييت   مثال   هو معلوم ابلنسبة يل، لكنه غيب ابلنسبة لغريي، ممن مل يعلم فما أخفيته يف  
  .به

وما حيدث يف مكان آخر، مل أطلع أَن عليه، هو غيب ابلنسبة يل، لكنه ليس غيبا ملن كان 
 عند البعض األخر. ما هو غيب عن بعض الناس، يكون شهادة  ، فحاضرًا يف ذلك املكان 

غرَّ كثري ممن ادَّعى علم الغيب من السحرة والكهنة واملنجمني وهذا الغيب النسيب  
 .وُتريب قلوهبم وعقوهلم وعقيدهتم عليهم  ،وتدليسهم على الناس
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 ؛واملؤمن املوحد صاحب العقيدة الثابتة ال تزعزعه مثل هذه اخلرافات ولو رآها رأي العني
احلقيقة إال هللا الغيب على وجه  يعلم  أنه ال  يعلم  يراه ما ه،  ألنه  ما  إال شعوذة   ي وإَّنا 

  .واستعانة ابجلن بطرق كفرية وشركية

هللا:  رمحه  اإلسالم  شيخ  يطيش  قال  بل  يثبت  ال  اثبت(  ،)اخلفيف  اليقني   .وصاحب 
فهو عامل الغيب   ، ومن بعد فإذا أمهه أمر يعلم جيدا أن له راًب عليًما يعلُم حاله من قبل  

حاله لعلمه بدقائق أموره   وهو الذي يدبر  ،يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون   ،والشهادة
 .كلها

ها هو التوحيد.... عالج ووقاية من األمراض واهلموم والغموم وشتات األمر واملشكالت 
  .ابختالف أنواعها فضاًل عن أنه النجاة يف الدنيا واألخرة

 92.تنا على التوحيد وابعثنا عليه آمننياللهم أم

 

 

 

 

 

 
 من كتاب شعاع الذكرى في أسماء هللا الحسنى وأثرها في حياة العبد   92

 ♡القرني  عائشة♡لألستاذة.   
 .  العليم  هللا  اسم السميري اناهيد. ا محاضرة ومن
 المتفرقة  والمقاالت الفتاوى بعض ومن
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ن9٣اببنمانجاءنيفنالتطري ▪

ْرمُتۚ  َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفونَ   قال تعاىل:  [ 19]يس: قَاُلوا طَائِرُُكم مََّعُكْمۚ  أَِئن ذُكِي

قالوا: فما كفارة   ،))من ردته الطرية عن حاجته فقد أشرك وألمحد من حديث ابن عمرو
صحيح  .إال خريك وال طري إال طريك وال إله غريك((اللهم ال خري  :  قال: أن تقولوا  ؟ذلك

 رواه امحد 
  .))إَّنا الطرية ما أمضاك أو ردك(( من حديث الفضل بن عباس: 
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للتحذير من التطري وهو التشاؤم مبا يُرى أو ُيسمع أو   94َعَقَد املؤلف هذا الباب 
  .غري ذلك وبيان أثره على التوحيد 

فيا أيها املوحد إن أردت أن يسلم لك توحيدك صافًيا نقًيا من الدنس، فاحذر من 
 .التشاؤم ابملرئيات أو املسموعات وحنوها  ي هذه الواردات، والتعلق هبذه األوهام، وه

 
95 

 
   من كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيدالشيخ محمد بن عبد الوهاب  94
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  95
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  :وهناك بعض األلفاظ ذات الصلة ابلتطري ومن أمهها اآليت

 

96 
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  والتَّطري ال خيلو من أربعة أحوال كما هو موضح ابلشرحية التالية مع بيان حكم كل حالة

 

97 
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ابلتَّطري لذلك وجب توضيحه وبيان حكمه ومبا أن الفأل من األلفاظ ذات صلة وثيقة  
  :والفرق بينه وبني التطري

 

98 
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بل وقد يصل   ،نتباه هلا حىت ال خيرج من مشروعيتهبد من اال  وللفأل املشروع ضوابط ال 
  :إىل الشرك إذ مل يكن خاضًعا لتلك الضوابط

 

 
99 
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 1تطبيق 

 
األول  الفصل  يف  تعرضنا  الطاقةمقدمة  }  قد  وحقيقة  األول   {األسباب  الباب   من 

وال   ،إىل حقيقة الطاقة املزعومة واُتاذها سبًبا ومهًيا مما يؤدي إىل الوقوع يف شرك األسباب
وأخرى   ،يقتصر األمر على ذلك بل ويعتقدون أن هناك بعض األشياء جتلب الطاقة السلبية

أو فتح   ، مثل ترتيب البيت بشكل معني  األشياء عتقاد بشؤم هذه  فاال  ، جتعلنا نتخلص منها
 .يدخل يف هني النيبملسو هيلع هللا ىلص عن التطري)التشاؤم(لياًل أو حنو ذلك    النوافذ 

ن
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ن الطاقةنالسلبيةنوعالقتهانابلتطري

قد يوجد هناك شكاوى حقيقية حتتاج إىل حلول، يربطها أهل هذا الفكر بسباب 
األماكن الغري نظيفة أو اليت ترتاكم فيها   :ويربطون الناس بسباب ومهية شركية مثل  ،ابطلة

ويسبب هلا الضيق بسبب سوء   ،أشياء بشكل غري مرتب فهو أمر غري حمبب للنفس البشرية
 .كوهنا تبعث مبا يسمى ابلطاقة السلبيةلاملنظر، ال 

أو   البيت  يف  املرااي  بشؤم كثرة  يعتقد  من  هناك  الشوأيضا  أو   يءشؤم  املكسور 
 100 .فهذا من صميم عقائد الشرقيني ودايَنهتم،  الساعات القدمية

 2 طبيق ت

 

 
 قناة الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه )بتصرف(  100
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 كما ذكرَن يف القاعدة العقدية أن الفأل من األلفاظ ذات الصلة الوثيقة ابلتطري 
والتفاؤل.ا حيث   التشاؤم  من  يشمل كٌل  بل  فحسب  التشاؤم  على  يقتصر  ال  التطري    ن 

تطرق   أالفهناك من  التفاؤل  أو  الفأل  اسم  للشريعة حتت  )قانون   وهو   لتطبيقات خمالفة 
  .اجلذب(

يزعم أنصاره أنه قانون كوِن مُيكِين  :
 ) الصحة، السعادة، الثروة، احلب .. ( إىل   اإلنسان من اجتذاب كل ما يريده من احلياة

ث إليه ذبذابت من يعتمد هذا القانون على االعتقاد بن الرتكيز على شيء ما يبع.  هنفس
ولذلك يتم التدريب على كيفية الرتكيز على كل ما يريده اإلنسان من أمنيات  طاقة اإلنسان،

 . فتتوجه إليها الطاقة أو الذبذابت فتجذهبا

احلقائق العلمية فضاًل على أنه بناًء وهذا األمر ليس له دليل علمي بل يتعارض مع  
ليس سوى   -للمؤمنني به    -سبحانه تعاىل هللا عن ذلك    على هذا القول الفاسد يكون هللا

وسيلة ذهنية حيصل اإلنسان به على ما يريد، ليس له إرادة وال اختيار وال حكمة يعطي 
 101- ..........تعاىل هللا عن هذا القول وتقدس   - على أساسها ومينع  

https://cutt.us/g5dgO 

 

 

 
)بتصرف(   طيف العنزي جامعة الكويت كلية التربية قسم اللغة اإلنجليزية   ترجمة: 101

https://cutt.us/g5dgO 

 ��قناة مجموعة األولون  ��

https://t.me/alawaloon 
 

https://cutt.us/g5dgO
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   1 ى فتو

 السؤال:

 والتشاؤم؟   التطري   تعريف  هو ما  خريا هللا  جزاكم   الشيخ  فضيلة  يقول:  اإلخوة  أحد

 اجلواب: 

 والسالم  الصالة   عليه  والنيب   رده،  أو  اإلنسان  أمضى  ما   التطري:  احملاضرة   يف   مسعتم
 مسلًما،  ترد   ال   إهنا   ويقول:   والسالم   الصالة   عليه  عنها   وينهي  الطرية   ويكره   الفأل   حيب   كان 
 إال  السيئات  يدفع   وال  أنت،  إال  ابحلسنات  أييت  ال  اللهم  فليقل:  يكره  ما  أحدكم  رأى  فإذا

 ابحلسنات  أييت   ال   "اللهم  هذا:   يقول  شيء،   قلبه  يف   وقع   إذا  بك   إال   قوة  وال   حول  وال   أنت،
 خريك،   إال   خري  ال   "اللهم  بك".  إال   قوة  وال   حول  وال   أنت،  إال  السيئات  يدفع   وال  أنت،   إال
 قابل   سفره،   عند  مثال  رأى   فإذا اجلاهلية،   عادة   يبطل  هذا   غريك"  إله  وال  طريك،  إال  طري  وال 
 اللهم  وليقل:   ذلك  يهمه  فال  أعجبه،  ما  إنساَن   أو   أعجبه،  ما  محارًا  أو  أعجبه،  ما   بعريا  مثال
 وال   بك"   إال  قوة   وال   حول   وال  أنت،  إال   السيئات  يدفع  وال  أنت،   إال  ابحلسنات   أييت   ال

 حاجته. عن  يرجع

 أو  أسوًدا  يعجبه   ال  محارًا   رأى   أو   ينعق   غراب  وصادفه  خرج   إذا  اجلاهلية  بعض
 هذا   ذلك،   أشبه   ما   أو   يصلح،   ما   السفر   هذا  وقال:   م، تشاء  هذا   كذا   أو  الذنب   مقطوع 
 ابن  قال   أشرك،   فقد  حاجته   عن   الطرية   ردته  من   احلديث:   ويف   اجلاهلية،   أمر   ومن   غلط 

 إال   منا  وما  شرك،  الطرية  شرك،  الطرية  قال:  ابلتوكل(.  يذهبه  هللا  ولكن   إال   )ومنا  مسعود:
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 يذهبه  هللا  ولكن  هذا، من  شيء قلبه  يف  يقع  قد إال  منا   وما يعين:  ابلتوكل  يذهبه  هللا  ولكن
 .ابلتوكل

 لكن  مسلم،  وهو  اإلنسان  هبا   يتأثر  وقد   اجلاهلية،   عند  معروفة  الطرية   أن  املقصود 
 اجلاهلية،   أعمال   يعمل   ال  حىت  نفسه   جياهد يبايل   ال   هذا،   من  شيء   قلبه  يف  وقع  إذا   يعاجله 
 حول  وال   أنت،  إال   السيئات  يدفع   وال  أنت،   إال  ابحلسنات   أييت  ال   "اللهم   ذلك:  عند  ويقول
 من  أو  طري   من  القلب  يف  تقع   اليت  التشاؤمات   وهكذا  سبيله،  يف  وميضي  بك"  إال   قوة  وال

 من   ابهلل   والتعوذ   هللا،   على   واالعتماد   ابهلل،   والثقة   - اإلميان  قوة-  القوة   عنده   يكون  حيوان،
 102السابق.  ابلذكر  وأييت   الرجيم،  الشيطان 

 2 فتوى 

 :  السؤال
 الرسالة:  هذه على  الرد   ميكن  هل

 الطاقة  استحضار   وأمهية  ،الذات  تطوير  عن   وحماضرات  دورات  األخرية   الٱونة  يف  انتشرت
 هذه   لبعض   متابعيت   أثناء  السلبية...واستوقفين  الطاقة   من  والتخلص   ،اإلجيابية

 نإ :ويقولون   ،سلبياً   فيك  يؤثر  وشخص أ   فكرة   كل  طرد  أمهيية  على   الرتكيز  الدورات..تكرار
 طاقتك.... على  كبري   بشكل  يؤثر   به  التفكري  أو   الشخص  اسم  تكرار
 عهد منذ  موجودة  الفكرة  هذه أن   فوجدت   ،حياتنا من سابقة  فرتات  إىل  بذاكريت  رجعت 
 وسلم... عليه  هللا   صلى  النيب
 هذا ويف  خيالل( من  أحدكم  فلينظر  ،خليله  دين  على )املرء  : السالم  عليه قال  عندما 

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/2562/منه -الوقاية-وكيفية-والتشاوم-التطري-تعريف 
 موقع االمام ابن باز    102

https://binbaz.org.sa/fatwas/2562/تعريف-التطير-والتشاوم-وكيفية-الوقاية-منه
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 فاخلليل  ،منك  جداً   يباً قر   سيكون  الذي   الشخص   اختيار مهيةأل أتكيد  الشريف  احلديث
 منه. أكرب  وأتثريه  ،الصديق   من   بكثري   أعلى  مرتبته
 
 هللا...مثالً   رمحها  والديت   من   تكرارا   مسعت البسيطني...فقد   أجدادَن   زمن   جاء  ذلك  بعد  مث 

 حية  أمثلة  خالل من حقيقة ذلك  شاهدت   وقد  تسعد(   املسعد  رافق )  : ...يقول  شعبياً 
 يف اإلجياب  الشخص  وجود أمهية البسطاء  أجدادَن  أدرك  حبيايت.....فقد  عاينتها

 جياب...عليه.اإل   حياهتم...وأتثريه
 ُتالل   من   يل   قل   )   :احلكماء   بعض   واألدب...فقال   ، الثقافة  زمن   وجاء   الزمن   تطور

 فيك  يتجسد   بل  صفاته  فقط  إليك   ينقل   ليس  اخلليل  أن  إىل  إشارة   يف   (   أنت   من   لك   أقل
 الصالة كثرة  ملاذا  احلديث....هو هلذا َّنوذجاً  أجعله أن  وأحببت كثرياً   أعجبين .ومما متاما...
 دورات  يف  الٱن   يتعلمونه  ما اجلميل...هو  اجلواب  ؟سؤلك  وتعطيك  مهك   تكفيك  النيب  على
 ،اإلجيابية  بطاقته  اإلجيابية  طاقتك  يستجلبه...وتتصل   الشخص  اسم  تكرار  كثرة   ...أن   الطاقة
 بذكره.   والعقل   واللسان  القلب  ينشغل  حىت  حممد  من  أكرم   ومن  إجيااب.  فيك  وتؤثر

 
 اإلجابة:   •

  انتشرت   اليت   الذات  تطوير   دورات   إن  هللا.   رسول   على  والسالم   والصالة   احلمدهلل، 
 على حتتوي  الدورات  هذه  وبعض  بل السمني،  مع  والغث  ،احلقيقي  مع  الومهي فيها اختلط

 كان  _وإن  احنرافاً   وأهوهنا  واأللوهية  الربوبية  يف  هلالج لج   ابهلل  للشرك  تصل  خطرية  عقدية  احنرافات
 والدعوة  الكونية  الطاقة   دورات  ذلك   ومن   والضالل،  البدع  ممارسة   إىل   الدعوة  هبني_  ليس
 إنسان!   أو  مجاد   ابلطاقة  املتلبس  ذلك   كان   ،سواء  السلبية  الطاقة  لطرد
 

 فيها:  املقصود  أن  يعرف   املزعومة  الطاقة  هذه   أصول   درس   من   أن  واحلقيقة
 وهي  ،مكان   كل  ويف  ابلكون  مبثوثة  غيبية  طاقة   يوجد  أنه  أصحابه  يزعم  وثين   شرقي  معتقد 
  علوا   ذلك   عن   هللا   تعاىل  هلالج لج  هللا  دون  من   والرزاق  والشايف   بل  الكون!   يف   واملتصرف   املدبر
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 فيها   يندمج  أو  الطاقة  هذه  جيذب  أن   ممارسات   أو   متارين  عرب   اإلنسان   وإبمكان   ا..كبري 
 كبريا..  علوا  ذلك  عن   هللا  تعاىل   ،قدير  شيء   كل  على  وهو   املدبر  الرب  فيصبح

 أو   املعنوية  الطاقة  وليست   ،املعروفة  الفيزايئية  الطاقة  ليست   املزعومة  الطاقة  هذه  أن  شك  وال 
  . ذلك  وحنو  ابلقدرة  املقصودة

 والسلبية.   اإلجيابية  ابلطاقة   عنها  يُعرَب   اليت   الفلسفية  الكونية  الطاقة  املقصود   وإَّنا
 املؤمن   على  يوجب  ما  التوحيد   عقيدة   على  واخلطورة  والبدع  الشرك  من   فيها  الطاقة  وهذه
 املسلمني   حتذير   املؤمن   على  يتوجب  كما   مصطلحاهتا  يف  واخللط  التلبيس  ومن   ،منها  احلذر
 أو  أسلمتها  حماولة  أو  ،شرعية  مبصطلحات   مصطلحاهتا   خلط  يف   والسيما  ،هبا  االغرتار   من

 هذا   الصاحب..فإن  حبديث   ربطها  من  السؤال  هذا  يف   ورد  يف  كما  الشرعية  ابلنصوص  ربطها
 له  ملا   الطاحل   مصاحبة   وخطورة   الدين،  على  وأثره  حل الصا  الصديق  فضل   على   يدل   احلديث

 صاحبه.  دين  على   سيء  أثر   من
 من  السؤال  يف  ورد  ما  وكذلك  ،الباطلة  الوثنية  الطاقة  ملعتقد   احلديث  يف  عالقة  وال

 قياس  ذلك   فإن  وسلم،   عليه  هللا   صلى   النيب   على   الصالة   كثرة  على  الكلمات   تكرار قياس
 من  تكرارها  فضل  عرفنا  ،جليلة  عبادة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   على  فالصالة  الفارق!   مع 

 تكرار  مصدر   وإَّنا  ابلوحي!!  ذلك   يرد  فلم  األخرى   الكلمات  تكرار  أما  ، الوحي  نصوص 
 الكلمة  يف  أن  أصحابه  يزعم الذي  الوثنية الطاقة معتقد هو  )التوكيدات( األخرى  الكلمات 

 ابهلل..أو   عياذا  يريد   ما  لإلنسان   وجتذب  وحتقق  ، الكون   إىل  تكرارها  عند   تنطلق  كونية  طاقة
 الكون..عياذاابهلل..   يف يريد   ما  لإلنسان  الباطن  العقل  حيقق  مث  املزعوم،   الباطن  العقل  تربمج

 
 ،املدبر  امللك   مالك   هو  هلالج لج   ألنه  ؛ربوبيته  يف   هلالج لج   هلل  منازعة   املعتقدات   تلك   وكل

 خلقه.  وجلميع   لعباده  والرزاق   ،فيه  املتصرف
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 الطاقة  دورات   مبنع  السامي  القرار  صدر  أن  البالد  هذه   على   تعاىل   هللا  فضل   ومن 
 أعلى  تعاىل   وهللا  ذلك.   حنو   أو  الكتب   أو   الدورات   يف  سواء  ، ضالل  من   ومافيها  الكونية
 103 وسلم. وصحبه   آله   وعلى  ،وعلم لألمة  نصح   من   على   وصلى   ،وأعلم

 
   3فتوى

 

لشیخ د محمد ضاوي العصیمي ل 
 

https://youtu.be/fc2lijtD8k0 

   4 فتوى 

   السؤال:
 ؟بينها  املتكلم  خلط  حالة  يف   اجلذب   وقانون  التفاؤل   بني  نفرق   كيف

 
 اإلجابة:   •

  فيه  فالكون  ومستقبله،  واقعه  خيلق  اإلنسان   تفكري  إن  تقول:  خرافة  اجلذب  قانون 
 جتذب   كهرومغناطيسية  وموجات  ترددات  منه  خرجت  اإلنسان   فكر  وإذا  ،وذبذابت  ترددات

 أصابه  املرض  يف  فكر  إن  املثال  سبيل  فعلى  كبري،  مغناطيس  فاإلنسان   الكون،   من  يشبهها  ما
 جذبه!  قد   فتفكريه   ،املرض

 
 دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة.  -  ثريـا بنت إبراهيم السيفد.  المجيب: 103

 لوسم المرجعي: #تطبيقات_الطاقة ا
 قناة اسأل البيضاء:  

https://t.me/ask_albaydha 
 

https://youtu.be/fc2lijtD8k0
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 وينشرح  اخلري   يتوقع  مث   ابألسباب،  وأيخذ  يعمل  الشخص  أن  فمعناه:   التفاؤل  أما 
 خرج   إذا  يسمع  أن   حيب  وسلم  عليه  هللا  صلى  كان   وقد   يسره،  ما   مسع   أو  رأى   ألنه  هصدر 
 جنيح.  اي   ،راشد  اي  بيته:  من

 وال   فعله   خيلق   اإلنسان  إن  يقول   اجلذب   قانون  أن  بينهما  فرق   أهم   أن  يتبني   وهبذا
 فال   ابألماِن   يكتفي  القانون   هذا  وصاحب  بزعمهم.  إله  اإلنسان   ألن  به  سبحانه  لإلله   دخل
 فال  شيئا،   عندهم   يساوي   ال   هذا   كل   ويشرتي،  يبيع   أو   صنعة،   يتعلم   كأن  ابألسباب  أيخذ
 يف  تشك  وال  أمنيتك،  أطلق   أي:   اطلب...آمن...تلق.  بثالث:  إال  عندهم  أمنياتك  تتحقق
  استلمه!  مث مرادك،  حصول 

 ابألسباب   أيخذ  وإَّنا   ، للعمل  مسعه   أو   رآه   ما   يدفعه   وال   عليه،  يعتمد   ال   فصاحبه  التفاؤل   أما 
 أن عليه  وأن   وقدره،   هللا  بقضاء   شيء  كل  أن  ويعلم  )يتفاءل(،  اخلري  ويتوقع  صدره  ينشرح  مث 

 ولالستفصال  أحدا.  حتاب  ال  الكون  يف  هللا  وسنن  فضة،  وال  ذهبا  متطر  ال   فالسماء  يعمل،
 104الرشيد  هيفاء  . د  عليه(  املفرتى   )الفأل   كتاب   إىل  الرجوع   ميكن
 
 
 
 
 

 
دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، جامعة األميرة نورة   -مديحة إبراهيم السدحان د. :المجيب  104

 قناة اسأل البيضاء   https://cutt.us/GrDfS   الرحمن. بنت عبد 
 

 
 
 

https://cutt.us/GrDfS
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 .الصحة  من  له  أساس  وال  ،علمي  بقانون  ليس فهو  ،اجلذب  قانون  دورات  مرويجي   احذروا

 ايت آلاب -لألسف-  ربطه  حاولوا لو  حىت  فربكةامل   والربامج  الكاذبة   ابلدعاايت   تنخدعوا  ال
 امللحم   هللا   عبد  للدكتور اجلدد  املتدروشة   ا#تدليسً   وأ جهال حاديثواأل

https://t.co/PDzlzJf6Aw 

mailto:@alhaq_ablajj :   معا_ضد_العالج_ابلطاقة# 

ن

نعليهننناملفرتىنننالفأل

 الرشيد  هيفاء   د.

https://cutt.us/vw33S 

 

 

 

 

 

https://t.co/PDzlzJf6Aw
mailto:@alhaq_ablajj:%20%23معا_ضد_العلاج_بالطاقة
https://cutt.us/vw33S
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105 

عِن ابِن َمْسُعوٍد َمْرُفوًعا: ))الطِيرَيَة ِشْرٌك، الطِيرَيَُة ِشْرٌك، الطِيرَيَُة ِشْرٌك، وما ِمنَّا إالَّ، 
 رواه أبو داود والرتمذي   وَلِكنَّ هللَا يُْذِهُبُه ابلت َّوَكُِّل(( 

وهذا ال يتأتى   ،وكما هو موضح ابلشرحية أول عالج للتطري هو التوكل على هللا
* حىت يرتسخ حسن التوكل على هللا الوكيل سم * إال ابلعلم عن هللا بمسائه وصفاته والعلم اب

 ( الفصل الثاِن من الباب األول)الرجوع إليه يف  ميكنك   .هللا

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  105
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 ، سبحانهوالعلم أيًضا ابمسه الرب جيعل املؤمن على يقنٍي بن األمر كله بني يديه  
عباده به  ُيصلح  ما  سبحانه  لعلمه  حكمة،  وفق  خلقه  شئون  يدبر  الذي  املدبِير   .فهو 

الش وهذا  شيًئا  اإلنسان  يتمىن  اآلخرة  يء فقد  قبل  الدنيا  يف  لشقائه  سبًبا    .يكون 
يصلحهم ويستجيب هلم وفق حكمته   فالرب يرب عباده ابملواقف املختلفة ويهديهم إىل ما

 .سبحانه وتعاىل

         
ب   ُصِلُح واجلاِبُر واملَدبِيُر والقائِمُ الرَّ

 .: هو امل

 فُيْطَلُق على املاِلك والسَّييِ   .ويُنشئه شيًئا فشيًئا  ، فهو الذي يُرب غريه
ُ
بِيِر وامل بِي والقيِيم  رَ د واملدَّ

ْنِعم
ُ
 .وامل

ِبْلِق املوجوداِت وإنشائِها، والقائُم على هدايِتها   لالذي تكفَّ   والرب سبحانه هو 
 .وإصالِحها، وهو الذي نظََّم معيشَتها ودبَّر أْمَرَها

نكثرية ن:فحقيقةنمعىننالربوبيةنيفنالقرآننتقومنعلىنرُْكَنينَوَرَدانيفنآايتٍّ

 .إفراُد هللِا ابخلْلقِ  : أحُدهما

 إفراُده ابألَْمِر وتدبري ما خلقَ  : والثاني
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َربُُّكَما اَي  قال تعاىل عن موسى؛ وهو يُبني حقيقَة الربوبية لفرعوَن ملا سأله:   َفَمْن  قَاَل 
 قَاَل َرب َُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه مُثَّ َهَدى  * ُموَسى

 )ربنا الذي أعطى كل شٍئ خلقه مث هدى( :  ليتنا نتأمل قوله تعاىل  اي

  .ومينع فال رب سواه يعطي  

ن تفكريي يف األشياء املرادة هو الذي أييت هبا، ال أييت هبا إال إ املوحُد ال يقول  
ويف أفضل   ،والشكل املناسب  ، خالقها بل أييت مبا نريده وفق حكمتِه يف الوقت املناسب

ألنه هو الرب املدبِير القائم على أمور عباده وتصريِف أحواهلم، والعنايِة هبم؛ فهو  .صورةٍ 
ُ َخاِلُق ُكلِي َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِي َشْيٍء  سبحانه الذي َتوكَّل ابخلالئق أمجعني قال تعاىل:   اَّللَّ

 .سبحان هللا عمَّا ُيشركون    وَِكيلٌ 

ْملوَك ومجيَع العباِد. وهو   ،فاهلل سبحانه َربُّ األراببِ 
َ
ومعبوُد الُعبَّاِد، مَيْلُك املالَك وامل

 .خالُق ذلك ورازقُه، وكلُّ ربٍي سواُه غرُي خالٍق وال رازقٍ 

( ابسِم )هللِا( و )الرمحن( كالًما  مُة ابُن الَقيِيِم عن ارتباِط اسم )الربِي وقد تكلَّم العالَّ
، وأتمَّْل  "  :جيًدا حيُث يقولُ  ارتباَط اخلَْلِق واألْمِر هبذه األمساِء الثالثِة، وهي )هللا، والربُّ

والرَّمحُن(، كيف نشأ عنها اخلْلُق، واألمُر، والثواُب والِعَقاُب؟ وكيف مَجَعِت اخلْلَق وفرقت ُْهم؟  
شيٌء عن ربوبيِتِه، فهو ربُّ كلِي َشيٍء وخالُِقه، والقاِدُر عليه ال خيرُج    .فلها اجلْمُع، وهلا الَفْرقُ 

 ".وكلُّ َمْن يف السماواِت واألرِض َعْبٌد له يف قبضِتِه، وحتَت قَ ْهرِهِ 

"فيجُب على كلِي ُمكلٍَّف َأْن يَعلَم َأْن ال ربَّ له على احلقيقِة إال هللاُ قال القرطيبُّ رمحه هللا: 
ُم بمرِِه وَمصاحلِِه كما قاَم احلقُّ َفرُيَقِيَيه َوْحَدُه، وَأْن حُيِسَن تربيَة َمْن ُجعلْت تربيتُه إليِه، فيُقو 

 . شيًئا شيًئا، وطورًا طورًا، وحيفظُه ما استطاع ُجْهَده، كما حفظه هللا

 .وقد دعا األنبياُء والصاحلون هللَا سبحانه وتعاىل هبذا االسِم وَتَضرَّعوا به إليه
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قَااَل َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا   به كما يف قولِِه تعاىل:  فدعا آدُم؛ وحوَّاُء  
 [ 23]األعراف:    لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن  

نَي َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َربِي اْغِفْر يل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْييِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمنِ   :  ونوٌح؛ يف دعائِهِ 
 .[28]نوح:   َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ تَ َبارًا 

َرب ََّنا     :وإبراهيُم وإمساعيُل عليهما السالم َوِإمْسَاِعيُل  اْلبَ ْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد  ِإبْ رَاِهيُم  يَ ْرَفُع  َوِإْذ 
 .[127]البقرة: تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 

]األعراف:   قَاَل َربِي اْغِفْر يل َوأِلَِخي َوأَْدِخْلَنا يف َرمْحَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي      : وموسى
151]. 

السََّماءِ   :وعيسى ِمَن  َماِئَدًة  َنا  َعَلي ْ أَْنزِْل  َرب ََّنا   .[114]املائدة:    اللَُّهمَّ 
: ﴿آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربيِِه َواْلُمْؤِمُنوَن قولِهِ والرسوُل صلى هللا عليه وسلم وأُمَُّته يف 

ْعَنا َوأَ  َطْعَنا ُغْفرَاَنَك  ُكلٌّ آَمَن اِبَّللَِّ َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفريُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
 106وغرُي ذلك يف كتاب هللا كثرٌي ال حُيصى   .[285]البقرة:  ﴾َرب ََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ 
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 الخامسالباب 

العبادات القلبية األصلية 

 السبع
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ن
، وما يقع فيه البعض من العبادات القلبية األصلية السبع يتضمن الباب اخلامس  

الشرك يف هذه العبادات اليت جيب أال تكون إال هلل )احملبة، اخلوف، الرجاء، عدم األمن 
  .من مكر هللا، عدم اليأس من روح هللا، اإلخالص، الصرب(

 ؛ سردهنعننبقيةناألبوابوخيتلفنالبابناخلامسنيفنن
حيث يتضمن الفصل األول تطبيقات ُعرضت من قبل خالل األبواب السابقة ولكنها 

  .والتوكل على غريه  ،تدخل يف شركيات أخرى كصرف احملبة لغري هللا
 ،كما يتضمن الفصل الثاِن عبادات قلبية تقع فيها أنواع من الشرك أو تقود إىل الشرك

ولكن نتعرض فيه إىل   فيه إىل تطبيقات بعينها بشكل مباشر،  ويف هذا الفصل ال نتعرض
  .املوجودة بني ثنااي طرحهم لبعض األفكار والتطبيقات*عقائدهم*  
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ناحملبةنوالغلونفيهان

ن107
 قد تصرف ركائز العبودية عند البعض للمخلوقني كصرف احملبة لغري هللا 

من الباب الثالث يف مسألة   - الغلو قدميا وحديثًا  - وتعرضنا هلا خالل الفصل الثالث

 
 الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي من شرح كتاب التوحيد" للشيخ  107
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فتصرف احملبة والتعلق القليب الذي ال ينبغي أن يكون إال هلل إىل معلميهم ومدربيهم   الغلو،
 .وقد تصل إىل احملبة الشركية

 

نسبابنالتوكلنواأل

ن
108 
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 يصح أن تصرف لغري هللا   وبعد أن تبني لنا حقيقة التوكل وأهنا عبادة ال 
 نتعرض إىل صور التوكل بني التوحيد والشرك

 
109 

 نجد من يعتمد على األسباب اعتماًدا كلًيا يف جلب املنفعة ودفع الضر ف

 وتناولنا منها خالل األبواب السابقة

 .عتماد على األسباب االستشفائية سواء كانت حقيقية أو ومهيةاال •
 .واالعتماد على أسباب حتقيق السعادة والرزق أيضا سواء كانت حقيقية أو ومهية •
 .منياهتم اعتماًدا كلًياأواالعتماد على مدربيهم يف حتقيق   •
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فقد يقع الشرك الُتاذهم أسباب ومهية، وقد يقع العتقادهم أهنا َنفعة بذاهتا، وقد 
يقع العتمادهم على مدربيهم يف أمور ال يقدر عليها إال هللا، أو التوكل عليهم يف حال 

  .دراستها وعرضها خالل تطبيقات األبواب السابقةوكل هذه األمور سبق أن متت   .غياهبم
  .يندرج حتته عدة مسائل شركية  كما ذكرَن من قبل  فقد جند التطبيق الواحد 

نالفتاوى،نقلنهذهنسبيلين

 ميكنك الرجوع إليها خالل األبواب السابقة
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 : يف هذا الفصل من ابب قول هللا تعاىلحممد بن عبد الوهاب  تكلم الشيخ  
)من الشرك إرادة اإلنسان بعمله الدنيا( عن عبادات قلبية يقع   ابب )أفأمنوا مكر هللا( إىل  

فيها أنواع من الشرك أو تقود إىل الشرك كاألمن من مكر هللا، والصرب على أقدار هللا، 
  .خالص وما يضاده من الرايء وإرادة الدنيا بعمل من أعمال اآلخرةواإل

 عليه وسلم سئل عن الكبائر؛ عن ابن عباس رضي هللا عنهَما أن رسول هللا صلى هللا 
 "فقال: " الشرك ابهلل، واليأس من روح هللا، واألمن من مكر هللا
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وأن كاًل منهما   ، يتبني لنا أن األمن من مكر هللا والقنوط من رمحة هللا من كبائر الذنوب

 .ينايف كمال التوحيد 

 
110 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )ِإنَّ ِعَظَم اجْلَزَاِء   - رضي هللا عنه- أنس بن مالك عن
َمَع ِعَظِم اْلَبالِء، وِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َأَحبَّ قَ ْوًما ابْ َتالُهْم، فَمْن َرِضَي فَ َلُه الريَِضا، َوَمْن 

 َسِخَط فَ َلُه السََّخُط( 
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وحترمي  ،لصرب على األقدار املؤملةكما أنه يتبني لنا ايًضا يف هذا الفصل بيان وجوب ا
 .التسخط منها، ألن التسخط ينايف كمال التوحيد الواجب

 

 
111 
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112 
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 وللناس أحوال خمتلفة عند وقوع املصائب 

 
113 
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114
 

 
كالرايء من الشرك    واليت قد يشوهبا شائبة  اإلخالصأال وهي    ننتقل إىل العبادة القلبية التالية

اآلخرة،أو كإرادة   أعمال  بعمل من  تعاىل:    الدنيا  نْ َيا يقول هللا  الدُّ احْلََياَة  يُرِيُد  َمن َكاَن 
 [ 15]هود:    َوزِينَ تَ َها نُ َوفِي ِإلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل يُ ْبَخُسونَ 

)أَن أغىن الشركاء عن الشرك، من   ومن السنة: قوله تعاىل يف احلديث القدسي: 
 ( عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشركه
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ْلَنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمن نُّرِيُد مُثَّ َجَعْلَنا لَُه   يقول هللا تعاىل: }مَّن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
 [ 18َجَهنََّم َيْصاَلَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا{ ]اإلسراء:  
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ن

 
نيتحركنناليتننالغايةننهيننالسعادةننجعلوانننأهنمنننالسعادةننمفهومننعنننطُرحَنننفيماننجند

نالتعبدننمثراتننمنننمثرةننهيننوإمناننغايةننليستننالسعادةننأنننعننننوغفلواننأجلها؛ننمنننناإلنسان
نَربِ نننَّلِلَِّنننَوَُمَاِتنننَوحَمَْيايَنننَوُنُسِكينَصاَلِتنننِإنَّنننُقلْن)ننتعاىل:ننهللاننيقولننوتعاىل.ننسبحانهنننهلل

نوُمكثيننهللنننفخروجينن(.لِيَ ْعُبُدونِنننِإالَّننَواإْلِنسَننناجلِْنَّنننَخَلْقتُنننَوَما)ننتعاىل:ننوقولهنن(.اْلَعاَلِميَن
ندارننيفنننننانألننالغايةننهينننليستننعدمهنننمنننابلسعادةنننوالشعورننهللنننوسكوتنننهللنننوكالمينننهلل

ن)الشكور(ننشكور.ننوالربننكرميننالربننفإنننذلكنننمننننوابلرغمنن.زاءجنندارننيفنننوليسننعملن
 وجل.نننعزننهللنننعبوديتهنننيفننناملؤمننننشرفنفنننالثواب.نننجزيلنننأجلهنننمننناملتحملينننيعطينننالذي

 اإلخࣰلص وإرادة الدنیا بعمل من أعمال اآلخرة-3

ضمن إحدى الدورات القائمة على هذا الفكر دورة تدور حول العࣰلقة  

ل في تلك الدورة  یهفعل في  )على أن كل شيء   األسریة وظلت المدربة تأص ِ

 الحیاة من أجل  الحصول على السعادة(.

لقت إال من أجل السعادة(.  وهناك من یقول: )أنت ما خه
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 1فتوى

ن واخلوفننالرجاءننيفنننالسنةنننأهلنننمذهبن   
 السؤال: 

 خرياً؟  هللا  جزاكم   واخلوف الرجاء  يف   واجلماعة   السنة  أهل مذهب  هو   ما  الشيخ   مساحة  

 آله   وعلى   هللا،   رسول   على   وسلم  هللا   وصلى   هلل،   احلمد  الرحيم،  الرمحن   هللا  بسم  اجلواب:
 هبداه.   اهتدى   ومن  وأصحابه

 واالستقامة  بذلك   اإلميان  واخلوف   الرجاء   يف  واجلماعة   السنة  أهل   فمذهب   بعد:   أما 
 يرجو   وخيافه،   يرجوه  ذلك  مع   وهو   العبادة،  له   وخيلص   وحده  هللا  يعبد  ؤمن امل  فإن  ذلك،   على
 كما  وتعاىل،  سبحانه   ومناهيه  مساخطه   عن   فيبتعد  عقابه  وخياف  مراضيه،  إىل  فيسارع  رمحته
ُمْ   وأتباعهم:  الرسل  من  الصاحلني  عباده  يف  سبحانه  قال  اخلَْرْيَاتِ   يف   ُيَسارُِعونَ   َكانُوا  ِإهنَّ

 يعين:  ورهباً  رجاء،  هذا  رغباً:  فقوله:   [90]األنبياء: َخاِشِعنيَ  لََنا  وََكانُوا  َوَرَهًبا َرَغًبا َناَوَيْدُعون َ 
 له   إخالص عن ويدعونه  هللا   يعبدون   أهنم   وأتباعهم  الرسل  من اإلميان   أهل  صفة  هذه خوفاً،
 [. 57]اإلسراء:  َعَذابَهُ   َوخَيَاُفونَ  َرمْحََتهُ   يَ ْرُجونَ   ورهبة  رغبة  وعن   وتعظيم، حمبة وعن

 موحداً   ابهلل  ،مؤمناً   ،هلل  خملصاً   يكون   أن   هكذا،  يكون   أن   مؤمن  كل   على  فالواجب
 الَِّذينَ   أُْولَِئكَ   األخرى:   اآلية  يف   وقال   وعال،  جل   عقابه  وخيشى  ، رمحته  يرجو  سبحانه،  له

تَ ُغونَ   َيْدُعونَ   َربِيكَ   َعَذابَ   ِإنَّ   َعَذابَهُ   َوخَيَاُفونَ   َرمْحََتهُ   َويَ ْرُجونَ   أَقْ َربُ   أَي ُُّهمْ   اْلَوِسيَلةَ   َرهبِيِمُ   ِإىَل   يَ ب ْ
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 اإلخالص   من   بطاعته؛   هللا   إىل  التقرب   املؤمنني،   صفة   فهذه   [ 57]اإلسراء:  حَمُْذورًا  َكانَ 
 وإحسانه.  رمحته  ورجاء ،وعال  جل   منه اخلوف  مع   املناهي،   وترك  ضالفرائ  وأداء

 واجلهمية  واملعتزلة   اخلوف،  جبانب   وتساهلوا   الرجاء   جانب   فغلبوا  املرجئة   أما 
 ذلك،  ضد  واجلماعة   السنة  وأهل  الرجاء،  جانب   يف  وفرطوا  ،اخلوف   جانب  غلبوا  وأشباههم
 سبحانه  منه   اخلوف   مع  مراضيه  إىل   ويسارعون   ويوحدونه  رمحته  يرجون   وهذا؛  هبذا   يؤمنون
 على   مات   لكنه   مؤمن   هلل   خملص  موحد  وهو  معصية   على   مات  من   ويقولون:   منه،   واحلذر
 يشرب  وهو  مات   اتب،  ما   زاِن   وهو  الزَن  على   مات  يستحلها،  ال   املعاصي   من   معصية 
 ال   لكن   املعاصي   من   هذا   حنو  أو   الراب،   أيكل   وهو  مات   لوالديه،  عاق   وهو  مات   اخلمر،
 إن   هللا،   مشيئة   حتت   السنة،   أهل عند  هللا   مشيئة   حتت   فهذا   ، عاصٍ   أنه   يعلم   ذلك،   يستحل

 مات  اليت  املعاصي  قدر  على  عذبه  شاء  وإن   وإحسانه،  برمحته  اجلنة  وأدخله  له  غفر  شاء
 وعال، جل وإحسانه  برمحته   اجلنة  إىل  النار  من هللا   خيرجه والتمحيص  التطهري   بعد  مث عليها،

 لكفرهم   أعماهلم  بطلت  الذين  الكفار  إال  النار  يف  خيلد   ال  الكفرة،  إال  النار  يف  خيلد   وال
 ُيْشَركَ   نْ أَ   يَ ْغِفرُ   ال  اَّللََّ   ِإنَّ   سبحانه:  هللا   قال  كما  النار،  يف  املخلدون  هم  هؤالء  وضالهلم،

 املشيئة،   حتت  املعاصي  من   الشرك  دون  ما   [48]النساء:  َيَشاءُ   ِلَمنْ   َذِلكَ   ُدونَ   َما   َويَ ْغِفرُ   بِهِ 
 واملؤمنني  ملسو هيلع هللا ىلص   كالنيب   الشفعاء  بشفاعة   أو  هلل   وتقواه   صاحلة   ألعمال  عباده   من  يشاء   ملن  يغفره 

 أحد.   شفاعة   غري  من   وتعاىل   سبحانه  وفضله  وعفوه  رمحته  مبجرد  أو  واألفراط،  واملالئكة

 إبحسان،  وأتباعهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب  أصحاب  وهم  واجلماعة  السنة  أهل  مذهب  هو  هذا
 واخلوف،   الرجاء   مع  ،العظيمة  احملبة  مع   دينه  على  واالستقامة  ، له  واإلخالص  ابهلل  اإلميان 
 وغريهم.  املعتزلة  للوعيدية وخالفاً   ، للمرجئة  خالفاً 

 يعبد  وأن  الصاحل،  السلف  منهج  على  يسري   أن  ومؤمنة  مؤمن  كل   على  والواجب
 وحيذر   هللا  فرائض  يؤدي  وخوف،  رجاء  وعن إخالص  وعن   صدق  وعن إميان  عن  وحده   هللا
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 أَيَْمنُ  َفال اَّللَِّ  َمْكرَ  أَفَأَِمُنوا تعاىل: قال ويرجوه،   خيافه  بل مكره من  أيمن  ال  وهو ، هللا حمارم
 هلل  ألخشاكم  إِن  وهللا"  :ملسو هيلع هللا ىلص  النيب   ويقول  [ 99]األعراف:   اخْلَاِسُرونَ   اْلَقْومُ   ِإالَّ   اَّللَِّ   َمْكرَ 

 ومع   أتخر،  وما   ذنبه  من  تقدم  ما   له  مغفوراً   كونه  مع   فهو  والسالم،  الصالة  عليه  "له  وأتقاكم
 ويرجوه،   هللا   خياف   هذا  مع  ،إمياَنً   الناس   وأكمل   الناس   أفضل  كونه  ومع   ، آدم  ولد   سيد   كونه
 الصالة  عليه ،له وأتقاكم ، هلل ألخشاكم إِن   وهللا ويقول:   هلل(  الناس أخشى   )إنه يقول:  بل

 العبد  علم  زاد  ما   كل   أخوف،   منه  كان   أعرف  ابهلل   كان  من  السلف:   يقول  وهلذا  والسالم
 احلق   على   ثباته  وزاد   له،   رجاؤه   وزاد   له،   تعظيمه   وزاد   هللا  من   خوفه   زاد   وصفاته   وبمسائه   ابهلل 

 118  خالفه. من وحذره يهعل  واستقامته

    2فتوى

 نا عند ظن عبدي بي أ قانون الجذب يتعارض مع حديث  

 السؤال 

 اجلذب   قانون  بن  تعتقدون  أال   ( الشرع  ميزان  يف   الالواعي  العقل )  نظرية   حول   فتواكم   يف 
 ألنين  اجلذب،   قانون  أكذب  ال  فأَن       ب   عبدي   ظن   عند  أَن   تعاىل:   قوله   مع  يتماشى

 .وشكرا  شيء،   كل  وراء  العقل  هذا  بن  املؤلف   صياغة   بل  حيايت،   يف   نتائجه  استشعرت
 االجابة

 :بعد   أما  وصحبه، آله وعلى هللا  رسول   على  والسالم  والصالة  ،هلل احلمد 
 وتضخيم  ، اإلنسان   شأن   تعظيم  من   عليه  يقوم  وما   ، باجلذ   قانون  حقيقة   يعرف   فالذي 
 كل  يف  النجاح  حتقيق  خالهلا  من  ميكنه  حتمية  قدرات  إعطائه  إىل  لتصل  العقلية  قدراته
 من  ذلك  غري  وال  ، تعاىل  ابهلل   الظن  حسن   مع   يتماشى  ال  أنه  يدرك  شئونه  من   شأن 
 . اإلميان   معاِن

 
118 https://binbaz.org.sa/fatwas/11991/ابز ابن للشيخ واخلوف-الرجاء-يف- السنة-اهل-مذهب 

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/11991/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81
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 بينما  مناقشتها،  يف  صرحاء   ، أفكارهم  طرح  يف   صرحاء  أهنم  الغربيني  يف  واجلميل
 األمثل  أسلوهبم  وااللتفاف   اخلداع  أن  - ولألسف-  جند  العرب  من   الغربية  لألفكار   املرتمجون

 أهنا   - بزعمهم-  تثبت  وأحاديث  آبايت   حيتجون   أهنم  املضحكات  ومن   أفكارهم،  طرح  يف
 عند   أَن  القدسي:   احلديث  يف   يقول  هللا  بن   استشهادهم  ذلك   ومن  إليه،  ذهبوا  ما   تؤيد 
 ديثاحل   من  املقصود   إن   إىل  ذهب  احلديث  شراح  من  فريقا  كان   وإن   ب...  عبدي  ظن
 منكم  أحد   ميوتن  ال   وسلم:  عليه  هللا   صلى  لقوله   املوت،  عند   تعاىل   ابهلل  الظن  حسانإ  هو
 إن   فنقول:   عموما،   احلياة  يف   ذلك   أن  لنسلم  ولكن   ،تعاىل  ابهلل   الظن   حسن  وهو  إال 

 من  تنطلق   اليت   الطاقة  قوة  حبسب   بل   ابهلل،   الظن   حبسن   يقولون  ال   القانون  هذا   منظري
 أحد   يقول   املراد،  بوقوع  االعتقاد  قوة  من  املتولدة  احلسن  احلظ  جللب  الكون   هذا  يف  البدن 
 فصاحب   يل؟  أرسله   الذي   من   سألت:  ولو   سيأتيك،  تتمناه  ما  بن  القانون:   هذا  منظري

 به،  يؤمن   ملا   القدر   سيصرف  وكل  الطاقة،  سيقول:   والفيزايئي  الرب،  سيقول:   الالهوت
 ذلك،  يف ابلك  تشغل  وال  ذاك   أم  هذا  يهم  ال :-اجلذب  قانون  منظري أي-   نقول   وحنن
 . اه  ... أاتك  تتمناه   ما   أنه  واملهم

 : الرابط  هذا  خالل   من   بتمامه   املقال  على   االطالع  وميكن
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=144050 

  وأنه  عقيدتنا،  مع  الكامل  وتعارضه القانون،  هذا  بطالن   معرفة  يف  التوسع   ميكن   كما
 صاحل  بن   هللا  عبد  الشيخ  رسالة  على   االطالع   خالل  من   خرافة،  حديث  يعدو  ال

 مصورة  نسخة   وجتد      اجلذب  وقانون   السر   لكتاب:   حتليلية  قراءة   السر:  خرافة   :العجريي
  http://www.dorar.net/files/khurafat_alser.pdf  الرابط  هذا   على   منه

 لفوائد ا  صيد   موقع  على   وأخر
 http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=4865 : 

 119 أعلم  وهللا

 
اسالم ويب   119

http://articles.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=222025 

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=88&book=4865
http://articles.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=222025
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 3فتوى

 ابلعبادة  دنيوية  مصلحة  إرادة  كمح

 السؤال 

 من  إن  فيها:   ويقول  اإلخالص   عن   فيها  يتكلم  املشايخ   لبعض   حلقة   مسعت 
 اعتمر  ألنه   العمرة؛   ثواب  له  حيسب   ال   فإنه  الطفل،   ورزق  طفاًل   هللا  يرزقه  لكي  اعتمر
 يف  رأيكم  فما   ثواب.   له   ليس  فحينها  ذلك،   له   حصل   وقد  النفس،   حظ   أجل   من 

 عمل  من  كل  فهل  وحيبطه؟  الثواب  ينقص  الذي  النفس  حظ   ضابط   هو  وما  ذلك؟
 يكون   وال   عمله   بثوا  يقل   حينها  فهل  دنيوية  مصلحة   هللا  يرزقه   أن  أجل   من  طاعة 

 خالًصا؟ 

 اإلجابة 

 أما  وااله،  ومن   وصحبه  آله   وعلى   حممد،   نبينا  على  والسالم   والصالة   هلل،   احلمد 
   :بعد 

 للثواب   التفاتٍ   غري   من   دنيوي  غرض   على   احلصول  أجل   من  العبادة   ففعل 
 يُرِيدُ   َكانَ   َمنْ   :فيه  تعاىل   هللا   قال  الذي  الدنيا   أجل   من   العمل  من   يعترب   األخروي 

نْ َيا  احْلََياةَ   الَِّذينَ   أُولَِئكَ  * يُ ْبَخُسونَ   اَل   ِفيَها  َوُهمْ   ِفيَها  أَْعَماهَلُمْ   إِلَْيِهمْ   نُ َوفيِ   َوزِينَ تَ َها  الدُّ
 هود: يَ ْعَمُلونَ   َكانُوا  َما  َواَبِطلٌ   ِفيَها  َصنَ ُعوا  َما  َوَحِبطَ   النَّارُ   ِإالَّ   اآْلَِخرَةِ   يف   هَلُمْ   لَْيسَ 
 عمل  من   :اآلية  هذه   تفسري  يف   كثري   ابن  قال  لصاحبه؛   ثواب  ال   وهذا  ، [16  ، 15]

 الدنيا، التماس  إال  يعمله  ال  ابلليل،  هتجًدا  أو  صالة،  أو  صوًما  الدنيا،  التماس  صاحلًا 
 يعمله  كان  الذي   عمله   وحبط   املثابة،   من   الدنيا   يف   التمس   الذي   أُوفيه   هللا:  يقول 

 والضحاك،   جماهد،   عن  روي   وهكذا  اخلاسرين.  من   اآلخرة   يف   وهو   الدنيا،   التماس
 َعِملَ   َفَمنْ ):موسل  عليه  هللا  صلى   النيب  قول  أيًضا  ذلك  على  ويدل  اه .. واحد   وغري
نْ َيا   اآْلِخرَةِ   َعَملَ   يف   حبان   وابن  املسند،  يف  أمحد  رواه (.َنِصيبٌ   اآْلِخرَةِ   يف   َلهُ   َيُكنْ   ملَْ   لِلدُّ
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 كتابه  يف  الوهاب  عبد   بن  حممد  اإلسالم  شيخ  بوب  وقد   األلباِن،  وصححه   صحيحه،
 تلك  فيه  وذكر ." الدنيا  بعمله   اإلنسان  إرادة   الشرك   من  اببٌ   ":فقال  ابابً   "التوحيد" 

 قال  كما   روي، األخ  ثوابه  إىل   مصروفة  مهتنا   تكون  أن  منيا  يريد  تعاىل   وهللا   الكرمية،   اآلية
نْ َيا   َعَرضَ   تُرِيُدونَ :تعاىل   .[ 67  التوبة: ].اآْلِخرَةَ   يُرِيدُ   َواَّللَُّ   الدُّ

نْ َيا   َعَرضَ   تُرِيُدونَ   واملعىن:  األسرى  فدية  من  أخذ   ما   به   ويعين  متاعها،  أي:   الدُّ
 َُّيُرِيدُ   َواَّلل لكم   َاآلِخرَة مقيم  نعيم  من فيها  وما. 

 هذا  يف داخاًل  دنيوي غرض إىل فاعله قلب التفت صاحل عمل كل  ليس ولكن
 هذا   يف   يدخل   الذي  الضابط  وبينوا  املسألة   هذه   يف   العلم  أهل  فصل   وقد  والذم،   الوعيد 
 :التوحيد   كتاب  شرح  يف الشيخ  آل   صاحل/ الشيخ  قال  غريه؛  من الوعيد 

 :قسميننعلىننالدنياننثوابنننفيهانننويستحضرنننالعبدنننيعملهاننناليتننواألعمال

 ومل   وأراده،   الدنيا  ثواب  فيه   واستحضر  عمله،  الذي   العمل  يكون   أن  :األولننالقسم
 وحنو   والصيام،   الصالة،   مثل:   الدنيا،  ثواب  بذكر  فيه  الشرع  يرغب   مل  اآلخرة،  ثواب  يرد

 الدنيا،   به  أراد  ولو  الدنيا،  به  يريد   أن   له   جيوز  ال  فهذا  والطاعات،   األعمال  من  ذلك
 .الشرك  ذلك   مشرك  فإنه

 هلا  ثواب  بذكر   فيها  ورغب  الدنيا،   يف  ثواابً   عليها   الشارع  رتب  أعمال   : الثاِنننالقسمون
 والسالم:  الصالة   عليه  قال  وقد   ذلك،   وحنو  الوالدين،  وبر  الرحم،  صلة  مثل:  الدنيا،  يف

 استحضر   إذا  النوع  فهذا  رمحه«،   فليصل  أثره   يف  له  وينسأ  رزقه  يف  له   يبسط  أن   سره  »من
 يف   هلل   وأخلص   الدنيوي،  الثواب  ذلك   استحضر   العمل،  لك ذ  يعمل   حني   عمله   يف

 هذا  أنواع  من   فهو  الوعيد،   يف   داخل   فإنه  األخروي،   الثواب  يستحضر   ومل   العمل 
 عند   فيما   رغبة  له   مًعا،   األخروي   والثواب  الدنيوي  الثواب  استحضر   إن  لكن   الشرك،

 يف   العمل  هذا  ثواب  واستحضر  النار،  من  ويهرب  اجلنة،  يف  ويطمع   اآلخرة  يف  هللا
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 للحض  إال   الدنيا   يف  الثواب  بذكر  فيه  رغب   ما   الشرع   ألن   بذلك؛   بس   ال   فإنه  الدنيا،
 يف  حربيًّا  قتل  فمن  سلبه«،  فله  قتياًل   قتل  »من  والسالم:  الصالة   عليه  قال  كما  عليه،
 جل -  هللا  عند فيما  الرغبة اجلهاد  من  قصده  ولكن  السلب،  على   حيصل   لكي  اجلهاد
 هذه  على  يقتصر  ومل   ،له  الرتغيب   زايدة   من   هذا  أتى  لكن  هللا،  لوجه  فيه  خملًصا   - وعال
 األول   النوع  يف  يدخل   وال  ،به  بس  ال  النوع  فهذا  ابآلخرة،  أيًضا  معلق  قلبه  بل  الدنيا،

 اه . اآلية  هذه   يف السلف  ذكره  مما

 كاحلصول  دنيوي  غرض  إال  نيته  يف   وليس  اعتمر  من   فإن   التفصيل؛  هذا  وعلى
 الدنيوي   الغرض   نيته  يف  كان  وإن   عمرته،  على  يؤجر  ال   أن   خيشى   فإنه  مولود   على

 مبا  العربة   :قال  من  ومنهم  به،  ثواب  ال   : قال  من  العلم  أهل   فمن  األخروي  والثواب
 األشباه  يف  السيوطي  قال  الثواب،  ففيه  وإال   ثواب  فال  الدنيوي  الغرض   غلب   فإن   غلب،
 َعْبدِ   اْبنُ   اْخَتارَهُ   َواَلَِّذي  َوالتِيَجارَة،  لِْلَحجيِ   السََّفر  َمْسأَلَة  َذِلَك:  َنظَائِر  َوِمنْ   :والنظائر
 اْلَباِعث   اْعِتَبار  اْلَغزَايلُّ   َواْخَتارَ   اَل،  أَمْ   اْلَقْصَدانِ   َتَساَوى  ُمْطَلًقا،   لَهُ   َأْجر  اَل   أَنَّهُ   السَّاَلمِ 
نْ َيِويي   َقْصد الْ   َكانَ   فَِإنْ   اْلَعَمل،   َعَلى ييِني   َكانَ   َوِإنْ   َأْجر،   ِفيهِ   َيُكنْ   ملَْ   اأْلَْغَلب   ُهوَ   الدُّ  الدِي
 َفِفي  اْلَغزَايلِي;   قَ ْول   اْلُمْخَتار   قُ ْلت:   َتَساَقطَا،   َتَساِوايَ   َوِإنْ   بَِقْدرِِه،  اأْلَْجر   لَهُ   َكانَ   أَْغَلب

ُوا  الصََّحابَةَ   "َأنَّ   َوَغرْيه:   الصَِّحيحِ   َعَلْيُكمْ   }لَْيسَ   فَ نَ زََلْت:  مبِىًن   اْلَمْوِسم  يف   يَ تَِّجُروا  نْ أَ   أَتمثَّ
تَ ُغوا َأنْ  ُجَناحٌ   تعاىل  وهللا.اه  ... احلَْجيِ   َمَواِسمِ  يف   [198  ]البقرة: َربِيُكْم{ ِمنْ   َفْضاًل  تَ ب ْ
 120م أعل
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نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِي إِلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها َوُهْم  قال هللا تعاىل: َمْن َكاَن يُرِيُد احْلََياَة الدُّ

اآْلِخرَِة ِإالَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َواَبِطٌل أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس هَلُْم يف    ِفيَها اَل يُ ْبَخُسونَ 
 .[16، 15]هود:  َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ 

يُراد ابألعمال وجه هللا والدار  جند هنا احلث على اإلخالص يف األعمال، وأن 
ن اإلخالص يف عمِلِه م -بل الواجب عليه-اآلخرة ال الدنيا وحطامها، ينبغي على املؤمن 

)َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء َربيِِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل  صالة وصيام وقراءة وجهاد وغري ذلك، قال تعاىل:
  [،110]الكهف:   َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربيِِه َأَحًدا(

ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  وقال تعاىل:  . [88:  ]األنعام َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ
ٌة قدماه"  ":قال النيبملسو هيلع هللا ىلص  "......طوب لعبد أخذ بعناِن فرسِه يف سبيل هللا، أشعٌث رأسه، ُمغربَّ

ْغنم، إَّنا 
َ
يعين اجلنة لعبٍد خملٍص يقصد وجه هللا والدار اآلخرة يف جهاده، ليس قصده امل

 .قصده وجه هللا

ليس له جاه، إَّنا قصده   ،يعين غري معروف وإن شفع مل يشفع"  ، إن استأذن مل يؤذن له"
ليس من أهل الدنيا، إن استأذن مل يؤذن له؛ ألنه غري معروف،   ،والدار اآلخرة  ، وجه هللا

لكنه عبد هلل يقصد وجه هللا والدار   ، وإن شفع مل ُيشفَّع؛ ألنه غري معروف ليس له وجاهه
 .اآلخرة

يَن  وقال تعاىل:  وحده ال   ، أي: قاصدين بذلك وجهه َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِي
له تقصدوا من   ،شريك  تُراءوا وال  أي: ال  العبادة،  املسألة، ودعاء  دعاء  يشمل  والدعاء 

 . يف دعائكم سوى عبودية اَّللي ورضاه حلاجاتا
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قَاَل َربِي مبَا   تعاىل: يقول هللا    جند املخلص معصوم من إغواء الشياطني واتيِباعهم
حىت   ؛ وأدعوهم إىل إيثارها على اآلخرة  ، أي: أزين هلم الدنيا أَْغَويْ َتيِن أَلَُزييَِننَّ هَلُْم يف اأْلَْرضِ 
 .يكونوا منقادين لكل معصية

 ََوأَلُْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعني أي: أصدهم كلهم عن الصراط املستقيم.   ُهُم ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
جند املخلص   ،أي: الذين أخلصتهم واجتبيتهم إلخالصهم، وإمياهنم وتوكلهم  اْلُمْخَلِصنَي 

 معرفه ابمسه الكرمي وكرمه سبحانه وتعاىل، معرفه ابمسه الشاكر ،  لديه معرفة بربه ويقني به
  .الشكور الذي يعطي املتحملني من أجله األثقال جزيل الثواب

 .االسم الذي سنتناوله بشكل خمتصر يف هذا الفصل مبشيئة هللا تعاىل  وهو

 
 

 الشكور،نالشاكرننننن

 . وقد ورد اسم هللا )الشكور(يف أربعة مواضع من القرآن 

تعاىل هللا  َشُكورٌ   : قال  َغُفوٌر  ِإنَُّه  َفْضِلِه  مِين  َويَزِيَدُهم  أُُجوَرُهْم     لِيُ َوفِييَ ُهْم 
تعاىل َشُكورٌ   : وقال  َلَغُفوٌر  َرب ََّنا  ِإنَّ  احْلََزَن  َعنَّا  أَْذَهَب  الَِّذي  َّللَِِّ  احْلَْمُد    َوقَاُلوا 
تعاىل َشُكورٌ :  وقال  َغُفوٌر  اَّللََّ  ِإنَّ  ُحْسناً  ِفيَها  لَُه  نَّزِْد  َحَسَنًة  يَ ْقرَتِْف    َوَمن 
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ُ َشُكوٌر َحِليمٌ ِإن تُ ْقرُِضوا اَّللََّ قَ ْرضاً َحَسناً   : وقال تعاىل  .ُيَضاِعْفُه َلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواَّللَّ
 :وورد الشاكر يف موضعني

 َوَمن َتَطوََّع َخرْياً فَِإنَّ اَّلليَ َشاِكٌر َعِليمٌ  :قال تعاىل

تعاىلو  ُ   :قال  اَّللي وََكاَن  َوآَمنُتْم  َشَكْرمُتْ  ِإن  بَِعَذاِبُكْم   ُ اَّللي يَ ْفَعُل  َعِليماً مَّا   .َشاِكراً 
ومجيع هذه املواضع الستة اليت ورد فيها هذان االمسان مواضع امتنان من هللا عز وجل إباثبة 

 واملضاعفة للثواب،  والزايدة من الفضل،  وتْوفية األجور،  املطيعني،

  :وأن الشكور الشاكر  وهذا مما يبني لنا معىن هذين االمسني، 

الذي يقبل اليسري   بل يضاعف األجر بال حسبان،  عامل،هو الذي ال يضيع عنده عمل  
العمل، الكثري  من  الثواب  عليه  اجلزيل،  ،ويُثيب  الواسع،  والعطاء  الذي يضاعف   والنوال 

 ويذكر الذاكرين، ومن تقرَّب إليه شربًا   ويشكر الشاكرين،  للمخلصني أعماهلم بغري حساب،
ومن جاءه ابحلسنة زاد له فيها   ذراًعا تقرَّب إليه ابًعا، ومن تقرَّب إليه    تقرَّب إليه ذراًعا، 

 .ُحسنا، وآاته من لدنه أجرًا عظيما

فهو سبحانه غفور للذنوب كلها   ويف اآلايت املتقدمة مجع بني الشكور والغفور، 
الشكور لكل عمل وإن قلَّ وإن كان مثقال   فال يتعاظمه ذنٌب أن يغفره،   ، مهما َعظُمت

ال    ذرة، َعظُمت،وهلذا  مهما  للذنوب  هللا  ُغفران  من  يقنط  أن  للمسلم   جيوز 
 121.فإن الرب سبحانه غفور شكور  مهما قلَّت؛   ِقر من أعمال الرب شيًئاحيَْ كما ال جيوز له أن  
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 سادسالباب ال

دح في توحيد قوا

 المعرفة واإلثبات
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 : يشتملنتوحيدناملعرفةنواإلثباتنعلىنأمرينن
 

 .األمر األول: توحيد هللا بأفعال الربوبية

 :ِبصائص ربوبيته اليت ال ينازعه فيها أحد، ومما يقدح يف توحيد الربوبيةفربُنا عز وجل ينفرد  
 ، فيما هو خمالف ألمر هللا تعاىل ورسوله  -العلماء واألمراء  ولو كان- غري هللا    طاعة  •

منازعة هلل تعاىل يف التشريع الذي هو من   ؛فيحلُّون ماحرم هللا وحيرمون ما أحل هللا
 .خصائص ربوبيته

والتدبري واإلنعام من خصائصه عز  • فاخللق  املنعم سبحانه،  النعمة إىل غري  نسبة 
 .ونسبتها لغريه شرك يف الربوبية  ، وجل

وهو ما سنتناوله مبشيئة هللا تعاىل خالل الثالثة فهو مضاهاة خللق هللا،  )التصوير( •
  .األوىل هلذا البابالفصول  

 

 األمر الثاني: توحيد هللا بأسمائه وصفاته 

والبعد عن اإلحلاد   ،ال يكتمل التوحيد إال إبثبات األمساء والصفات على مايليق به عز وجل
عانيها عن احلق الثابت هلا بي أنواع اإلحلاد اليت م و   ،وحبقائقها  ،فيها الذي يعين العدول هبا

 .بينها العلماء
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وحتليلنمانحرمهنهللانفقدننن،ناببنمننأطاعنالعلماءنواألمراءنيفنحترمينمانأحلنهللا ▪
ناختذهمنأرابابن

ُْمنآَمُنوانِبَانأُنِزَلنِإلَْيَكنَوَمانأُنِزَلننناببنقولهنتعاىل: ▪ َأمَلْنتَ َرنِإىَلنالَِّذيَننيَ ْزُعُموَننَأهنَّ
قَ ْبِلَكنيُرِيُدوَننَأننيَ َتَحاَكُموانِإىَلنالطَّاُغوِتنَوَقْدنُأِمُروانَأننَيْكُفُروانبِِهنَويُرِيُدنِمننن

ن122[ن60نن:]النساءننالشَّْيطَاُننَأننُيِضلَُّهْمنَضاَلاًلنبَِعيًدا

 

َا حَنُْن ُمْصِلُحونَ َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا  قال هللا تعاىل:   ]البقرة:   ِإَّنَّ
11 ] 

]املائدة:   أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ُْغوَنۚ  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحْكًما ليَِقْوٍم يُوِقُنونَ  وقال تعاىل :
50 ] 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقرأ هذه اآلية:   اُتََُّذوا َأْحَباَرُهْم وعن عديي بن حامت أنه مسع النيب َصلَّى اَّللَّ
، فقلت له: إَن لسنا نعبدهم. قال: "أليس حيريِمون ما أحل هللا َورُْهَباهَنُْم أَْراَبابً ِمْن ُدوِن هللاِ 

ه؟ " فقلت: بلى. قال: "فتلك عبادهتم" رواه أمحد فتحريِمونه، وحيُِلُّون ما حريم هللا فُتحلُّون
 . والرتمذي وحسينه

 
 هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق  122
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: ويتجلى اإلخالل بتوحيد االتباع والطاعة يف صور ومظاهر منها

 
124 

من صور اإلخالل هبذا التوحيد وهو موضوعنا يف هذا الفصل حني يُطاع علماء 
الضاللة يف حتسني البدع بل هناك من يلُوون عنق الدليل ليمرروا شركياهتم من خالل الدين 
هُبتاَن وُزورا فزيَّنوا للناس الباطل وصار املنكر معروفًا واملعروف منكرًا ووقع ما خافه النيب صلى 

 ه وسلم بقوله:)إَّنا أخاف على أميت األئمة املضلني( هللا علي

مجع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم ومن يدعوهم إىل قول أو فعل أو   :ألئمةا
 .اعتقاد

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  124
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ن:والتباعناملخلوقينوطاعتهمنيفنالتحليلنوالتحرمينثالثنصور

ن

ن125
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نقد املعتقدات الشرعية الثابتة سيما يف املعتقدات أو    إنَّ الطاعة دون النظر فيما يُقال ال 
أو حترمي احلالل وهو نوع   ،تُفضي إىل طاعة من يقوم بتحليل احلرام  ك ذل  أو تغيريها...وحنو

أم هلم شركاء شرعوا هلم من  قال تعاىل:  ، عياذا ابهلل-من اُتاذه شريك هلل يف الشرع 
 الدين مامل أيذن به هللا

فقد جند من يلوون عنق الدليل حىت خيدم ما أيتون به من عقائد فاسدة حتت اسم  
 األدلة   أتويل األدلة كما أهنم حياولون  ،وحيرمون ما أحله هللا  ، حرمه هللا  فيحلون ما   ،الشرع

ويضعون األدلة يف غري موضعها ابتغاء الفتنة حتت ستار   ، بغري ما أنزل هللا به من سلطان 
َنِة أسلمة هذا الفكر الضال   فََأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ فَ يَ تَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفت ْ

  َوابِْتَغاَء أَتِْويِلِهۗ 

ويتبع هؤالء هلوى نفٍس أو تقليد أعمى   ، عن املنبع الصايفيعرض  من    هناك   وجند
وأن هذه األفكار والعقائد   ال ينفصل عن أصله يءوكما أننا نعلم أن فرع الش  .لتقدم زائف

نجد املتدربني وطاعتهم ملدربيهم يف ممارسة العبادات ف  ،املنحرفة املراد أسلمتها هلا جذور وثنية
مثل لتحقيق   :الوثنية  واهلندوسي  البوذي،  التأمل  ممارسة  أو  الكون،  من  العطاء  طلب 

األهداف، أو التشايف ابلطاقة الكونية أو تصميم املنزل على خريطة )الباغوا( يف )الفونغ 
  .من التفصيل يءالتطبيقات يف األبواب السابقة ش  وقد ذكرَن من هذه...شوي( وحنوها
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أصواهتم به حبجة اإلصالح وتسمية األشياء بغري تعلو  من  اطل  البدعاة  من  جند  

َا حَنُْن ُمْصِلُحونَ  يقول هللا تعاىل:  ، مسمياهتا   َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإَّنَّ
 [11البقرة: ]

السعدي الشيخ  األرض  :يقول  يف  اإلفساد  عن  هؤالء  هني  إذا  َا  قَالُ أي  ِإَّنَّ حَنُْن وا 
األرض ُمْصِلُحونَ  ابلفساد يف  العمل  بني  هو   ، فجمعوا  بل  إبفساد  ليس  أنه  وإظهارهم 
ومجعا بني فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل  ،قلبا للحقائق ،إصالح
 انتهى ...وأرجى لرجوعه  ، مع اعتقاد أهنا معصية فهذا أقرب للسالمة  ، ابملعصية

بل   هذا الفكر الفاسد ال يستندون على حجة أو دليل  كما أننا جند أصحاب
يستندون إىل آرائهم الفاسدة اليت لو كان احلق تبعا هلا لفسدت السماوات واألرض، ومن 

هذه العقول بغري علم. فتبا ملن قدم   ائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكمْ َوِإنَّ الشََّياِطنَي لَُيوُحوَن ِإىَل أَْولِيَ   فيهن
وال يستغرب هذا منهم،   ،للمصاحل العامة واملنافع اخلاصة  املواِفقة  هللا وأحكامه على شرع  

يريدون أن يضلوا   فإن هذه اآلراء وأشباهها، صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطني، الذين 
ِإنَُّكْم    يف شركهم وحتليلهم احلرام، وحترميهم احلالل َوِإْن َأطَْعُتُموُهْم     اخللق عن دينهم

به، ُمْشرُِكوَن  لَ  ما  على  ووافقتموهم  دون هللا،  من  أولياء  اُتذمتوهم  فلذلك كان   ألنكم 
اإلهلامات   طريقكم من  القلوب  يف  يقع  ما  أن  على  الكرمية  اآلية  هذه  ودلت  طريقهم. 

مبجردها على أهنا حق، وال –والكشوف، اليت يكثر وقوعها عند الصوفية وحنوهم، ال تدل  
اب هللا وسنة رسوله. فإن شهدا هلا ابلقبول قبلت، وإن َنقضتهما تصدق حىت تعرض على كت

من - اليت ال يعلم إصالحها إال الذي خلقها فسواها    - انساقوا وراء أخذ تربية هذه النفس
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سواء كانت تزكية النفس مبا يسمونه تطوير الذات، أو العالقات الزوجية .  عقول بشرية قاصرة
 .حوهلمالشخصية من أجل كيفية التعامل مع من    لواألسرية، أو فن التعامل أو حتلي

فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا   قال تعاىل:  ، ولو أتملوه حقا لوجدوا ضالتهم عنده  ،تركوا األصل
أَْهَواَءُهْم   يَ تَِّبُعوَن  َا  أَّنَّ فَاْعَلْم  ليسوا ذاهبني إىل حق   َلَك  اتباعك،  تركهم  فاعلم أن  أي: 

َوَمْن َأَضلُّ ممََّن ات ََّبَع َهَواُه بَِغرْيِ    يعرفونه، وال إىل هدى، وإَّنا ذلك جمرد اتباع ألهوائهم.
من أضل الناس، حيث ُعرض عليه اهلدى، والصراط املستقيم، املوصل   فهذا ُهًدى ِمَن اَّللَِّ  

إليه  ،إىل اَّللي  يلتفت  فلم  الطرق   ،وإىل دار كرامته،  ومل يقبل عليه، ودعاه هواه إىل سلوك 
وصفه؟ هذا  ممن  أضل  أحد  فهل  اهلدى،  وترك  فاتبعه  والشقاء  اهلالك  إىل    "املوصلة 

َا يَ تَِّبُعوَن أَْهَواَءُهْم     ويف قوله: دليل على أن كل من مل  فَِإْن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَّنَّ
يستجب للرسول، وذهب إىل قول خمالف لقول الرسول، فإنه مل يذهب إىل هدى، وإَّنا 

 126ى . ذهب إىل هو 

 َِّاَّلل ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن  ُغوَنۚ   يَ ب ْ اجْلَاِهِليَِّة  يُوِقُنونَ أََفُحْكَم  ليَِقْوٍم  ُحْكًما    :[ 50]املائدة 
بتوليهم وإعراضهم عن النهج احلق حكم اجلاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل  أفيطلبون 

هللا على رسوله. فال مث إال حكم هللا ورسوله أو حكم اجلاهلية. فمن أعرض عن األول ابتُلي 
ابلثاِن املبين على اجلهل والظلم والغي، وهلذا أضافه هللا للجاهلية، وأما حكم هللا تعاىل فمبين 

العلم واهلدى.على  والنور  والقسط،  والعدل   ،    لَِقْوٍم ُحْكًما  اَّللَِّ  ِمَن  َأْحَسُن  َوَمْن 
ما يف حكم هللا من   - إبيقانه-ومييز    ،فاملوقن هو الذي يعرف الفرق بني احلكمني يُوِقُنوَن ْ 

 انتهى127واليقني، هو العلم التام املوجب للعمل.   ،احلسن والبهاء

 
  صرفمن تفسري الشيخ السعدي بت  126

 من تفسري الشيخ السعدي بتصرف  127
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وفرقاًَن نفرق به بني احلق والباطل، واتباًعا لنهجهه   ،يقيًنا يباشر قلوبناأسأل هللا أن يرزقنا  
 .على الوجه الذي يرضيه عنَّا
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َناُهنَرْْحًَةنمِ نَّانِمننبَ ْعِدنَضرَّاَءنَمسَّْتُهنلَيَ ُقوَلنَّن  :اببنمانجاءنيفنقولهنتعاىل ▪ َولَِئْننَأَذق ْ
َذانيلن  ))هذانبعملي،نوأًننحمقوقنبه((نننقالنجماهدننن12٨ن[50]فصلت:ننننننهَٰ

 

صلى لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صالة الصبح ابحلديبية  "قال:   رضى هللا عنه عن زيد بن خالد 
هل تدرون ماذا قال  على إثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال:

قال: أصبح من عبادي مؤمن ب وكافر، فأما من  قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: ربكم؟
، وأما من قال: مطرَن بنوء  قال: مطرَن بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن ب كافر ابلكوكب 
 صحيح ."كذا وكذا فذلك كافر ب مؤمن ابلكوكب

 .يذم سبحانه وتعاىل من يضيف إنعامه إىل غريه وُيشرُك به

 

 

 

 

 
 كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب  128
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َوآاَتُكم مِين ُكلِي َما   : يتقلب العبد يف هذه الدنيا يف نعم كثرية ال حتصى قال تعاىل

نَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ َسأَْلُتُموُهۚ  َوِإن تَ ُعدُّوا     [34]ابراهيم:    نِْعَمَت اَّللَِّ اَل حُتُْصوَهاۗ  ِإنَّ اإْلِ

ۖ  وهذه النعم فما هى إال من عند هللا تعاىل    [ 53]النحل:  َوَما ِبُكم مِين نيِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ

 
129 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  129



- 278 - 
 

 
إىل سبب   النعمة  الذئب   يءشب  مقرتن  ومهي إضافة  وجلد  اخلرزات،  مثل  ظاهر 

كان املضاف إليه سبًباخفًيا فهذا   إذاأما  .  شرك أصغر كما تقدم يف ابب األسباب  يكون 
أهنا سبب يف القوة اليت يستمدها اإلنسان سواء من اليت يزعمون  أعظم، مثل الطاقة الكونية  

 . ...أجل االستشفاء أو السعادة أو الرزق أو

 رب، ألنه يعتقد أن هذا له تصرف خفي يف الكون، حكم هذه الصورة شرك أكف
لد الذئب أهون، ألنه ألن السبب ليس ظاهرا، فصاحب اخلرزات وج  ؛فاألمر هنا أعظم

 .ظاهر، وإن كان ابطال يءُأسند إىل ش
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ن1تطبيق

ذلكنأننالنصوصنتدلننوننمانسبقنذكرهنمننقانونناالستحقاقنيتبينخمالفتهنللكتابنوالسنة؛يف
مننِغىننأوننعمنأخرىندنيويةنالنتدلنعلىناستحقاقناإلنساننننأننكلنمانيُعطيهنهللانلإلنساننعلىن

نمَننا.هل نننقالنتعاىل:ن)ُقِلنٱللَُّهمَّنَم ِٰلَكنٱۡلُمۡلِكنتُ ۡؤِتینٱۡلُمۡلَكنَمننَتَشۤاُءنَوتَنزُِعنٱۡلُمۡلَكنُمَّننَتَشۤاُءنَوتُِعزُّ
نَمنن نِإنََّكنَعَلٰىنُكلِ نَشۡیءنَقِديرنَتَشۤاُءنَوُتِذلُّ ۖ

نبَِيِدَكنٱخۡلَرۡيُ  نࣱن(.نَتَشۤاُءۖ

ن1٣0
 

 د. ثريا السيف دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة  130
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2طبيقت
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 :1فتوى

  –  الفوزان -هللا  غري  اىل  النعم  نسبة  

https://youtu.be/2_crullU5ws 

 

نن:2فتوى 
 السؤال:

 أن  كثريا  ويذكرون   الواثئقية  ابلربامج  أو   مرتمجة   أخبارا  قدميا   الصحف  ببعض  أقرأ   
 السرطان  حمارب  مثالً   أو أقوى،  للحياة   إرادته  أن  إال  حمقق  مبوت   كان  فالَنً 

 أمام  قوية   إرداته  كانت   أو  ألجلنا،   ِبري   كان  يقولون   أو  املرض،   على   انتصر  أو   
 املسلمني؟   بني  اآلن  استعماهلا  كثرة   مع   العبارات  هذه حكم  .ما .املرض.  متحدي   أو   املرض

 .   يل   هذا  ليقولن   مسته  ضراء  بعد   من   منا   رمحةً   أذقناه  ولئن    : تعاىل  هللا  قالنناإلجابة:

  .عندي  من  يريد   عباس:   ابن  وقال   به.  حمقوق   وأَن  ،بعملي  هذا  املفسرون:   قال

 عندي  علم  على  أوتيته  إَّنا   قال    :تعاىل  بقوله  لنفسه   النعمة  ينسب   نم  تعاىل  هللا  ذم   وقد 
   إىل  الفضل   نسبة  أن  توضح   النصوص  وهذه  املكاسب.   بوجوه  مين  علم   على   قتادة:  قال 

 حتقيق  مقتضى   ومن  لزواهلا.  وموجب  وجحدها  النعمة   كفر  من  - الشفاء  ذلك  ومن-   النفس
 وإذا   فيه:  تعاىل  هللا  قال  الذي  املرض  من  الشفاء  سيما   ال  تعاىل  هلل  كلها  النعم  نسبة  التوحيد 

https://youtu.be/2_crullU5ws
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 من  ينجيكم   من  قل  فيه:  تعاىل  هللا  قال   الذي   اهلالك  من   والنجاة   يشفني  فهو  مرضت 
 قل   *  الشاكرين  من  لنكونن  هذه  من  أجناَن  لئن   وخفية  تضرعاً   تدعونه  والبحر  الرب   ظلمات 

 . تشركون  أنتم  مث  كرب  كل  ومن منها  ينجيكم  هللا

 منها  أسباابً   أهنا  لعلم له  النعم   جتلب  أهنا  يتصور  اليت  األسباب  يف   العاقل   أتمل   لو
 ،هبا  نفع  هللا   شاء  ولو  ،هللا  فضل  من فهي  الصحيحة  األسباب  فأما  الومهي،  ومنها الصحيح

 وإَّنا ،صحيحة كانت  ولو حىت  هلا النعمة  نسبة جيوز فال ذلك ومع النفع،  لسلبها  شاء ولو
 كانت  إن   وأما   ، سبحانه  مسببها  هو   ألنه   له،   شريك  ال   وحده   تعاىل   هلل   النعمة   تنسب

 صاحبه،  اعتقاد  حبسب   أكرب  أو   أصغر  شرك  إما   وهو  أشد،   هلا   النعمة  فنسبة  ومهية  األسباب
 النعمة  جتلب  اليت  هي  أهنا  اعتقد   وإن   ،أصغر  شرك  فهو  النعمة  جللب  سبب   اأهن  اعتقد   فإن 
 131أكرب.   شرك  فهو

 

 

 

 

 

 
131
  سعود   بن   حممد  اإلمام   جامعة  املعاصرة،  واملذاهب العقيدة  يف   دكتوراه  - السيف  إبراهيم  بنت  ثري ا   د.  اجمليب:  

 ( حكم نسبة النعم إىل النفس البيضاء:  اسأل قناة) اإلسالمية.
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ننتنبيهنملننيرددون 

 ،،  ""أَن ممنت للصباح اجلميل
 ،، ""أَن ممنت للراحة اللي أَن فيها

 ،، "أَن ممنت للجمال اللي حويل"
  !!!وأيًضا االمتنان للقهوة وكوب القهوة .. وخماطبتها وتقديسها

نراهم ميتنون للمنعم هبذه النعم   وغريها من عبارات مستوردة نشاز يرددها البعض، وَندرًا ما
 فلو أن أحًدا قدم لك كوب عصري وشربت منه هل تشكر من أعطاك الكوب؟،  هللاوهو  

  !أم تشكر العصري؟  !أم تشكر الكوب نفسه؟

اكيب املولَّ   يومي(، وهو )هذا احلدث صنعَ دة ابلرتمجة قوهلم عن حدٍث ما:  ومن الرتَّ
ملا فيه من نسبة النِيعمة إىل غري هللا، ورفع السبب فوق قدره جبعل أحوال   من الشِيرك األصغر؛ 

)يعرفون نعمة هللا مث  اليوم كلِيها تبًعا له؛ ويف شروح كتاب التوحيد عند ابب قول هللا تعاىل:
 . ينكروهنا(

نن)هذانصنَعنيومي(/نالشيخنصاحلنالعصيمين :استزادة

http://youtu.be/PPaCDUmlZIk 

االمتنانن بقانونن يسمىن مان املعاصرةن الشركن صورن ننمنن
https://t.me/alawaloon/767ن

http://youtu.be/PPaCDUmlZIk
https://t.me/alawaloon/767


- 284 - 
 

 
َذا يل..  قال هللا تعاىل: ولئن   َولَِئْن أََذقْ َناُه َرمْحًَة مِينَّا ِمن بَ ْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُه لَيَ ُقوَلنَّ هَٰ

أذقنا اإلنسان نعمة منا من بعد شدٍة وبالٍء مل يشكر اَّللي تعاىل، بل يطغى ويقول: أاتِن 
  .بربه وعدم معرفَته حق املعرفة  جهله  من وهذا هذا؛ ألِن ُمستحق له

 والطاقة املزعومة( )التطريُّ   تناولنا من قبل اسم هللا الرَّب خالل الفصل الرابع وقد  
 ...من الباب الرابع 

بن األمر كله بني يديه فهو املدبِير الذي يدبِير شئون خلقه وْفق حكمٍة، لعلمه 
ويسدَّ ثغرة يدخل من   ، سبحانه ما ُيصلح به عباده مما يُرسِيخ يف القلب التوكل على هللا

  .الهلا الشيطان أال وهي التطريخ

مبشيئة هللا مبعرفته أنه املدبِير القائم على   "بالرَّن"  هللا  ويف هذا الفصل سنتناول اسم
الرزَّاق هلم،  املدبر  لك 

َ
امل عباده،  ويتوالهم،   ، أمور  عباده  يعايف  الذي  الشايف،  الوهَّاب، 

  .ونسبة النعمه إىل غريه سبحانه ،ويكفيهم، ويصلحهم، مما يسدَّ ثغرة التعلق بغري هللا

ال  َفِمَن اَّللَِّ  ظاهرة وابطنة َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمةٍ فالرب هو املنفرد ابلعطاء واإلحسان  
 .أحد يشاركه فيها
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وعال، تكرر وروده يف القرآن يف   الرَّب اسم عظيم هلل جال :يقول الشيخ عبد الرزاق البدر 

 . وسياقات متنوعة تزيد على أكثر من مخسمائة مرة  ، مقامات عديدة

الربوبية على اخللق أمجعني خلًقا  الرَّبنمعىن   هو من ف  .وتدبريًا  ، وتصرفًا  ،وملًكا   ،أي ذو 
 .األمساء اليت تدل على مجلة من املعاِن كما تقدم من قبل

والسراء اخلري  وجلب  الضراء،  بكشف  املنفرد  وتعاىل  سبحانه  وهلذا   ،فالرَّب 
ُ ِبُضريٍ  قال: َفاَل    أو عسٍر، أو غٍم، أو هٍم أو حنوهمن فقٍر، أو مرٍض،   َوِإْن مَيَْسْسَك اَّللَّ

 َكاِشَف لَُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن مَيَْسْسَك ِِبَرْيٍ فَ ُهَو َعَلى ُكلِي َشْيٍء َقِديٌر  

فإذا كان وحده النافع الضار، فهو الذي يستحق أن يُفرد ابلعبودية واإلهلية من   
 .الشكر وإضافة نعمه إليه وحده ال شريك له

النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْمۚ  َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اَّللَِّ قال هللا تعاىل: أَي َُّها  اَي 
تُ ْؤَفُكونَ  فََأىنَّٰ  ُهَوۖ   ِإالَّ  إِلََٰه  اَل  َواأْلَْرِضۚ   السََّماِء  مِيَن  تعاىل  يَ ْرزُُقُكم  أن   أيمر  الناس  مجيع 

اعرتافًا، وابللسان ثناًء، وابجلوارح انقياًدا، يذكروا نعمته عليهم، وهذا شامل لذكرها ابلقلب 
  فإن ذِْكر نعمُه تعاىل داٍع لشكره، مث نبههم على أصول النعم، وهي اخللق والرزق، فقال:

  َهْل ِمْن َخاِلٍق َغرْيُ اَّللَِّ يَ ْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض 
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، نتج أنه ليس أحد خي : وملا كان من املعلوميقول الشيخ السعدي رمحه هللا  لق ويرزق إال اَّللي
أي: اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ تُ ْؤَفُكوَن   على ألوهيته وعبوديته، وهلذا قال:  من ذلك أنه دليل

وكشف ،  الرَّب بيده القبض والبسط  ، ُتصرفون عن عبادة اخلالق الرازق لعبادة املخلوق املرزوق
قواًما ويذل أواًما ويعز  وخيفض أق  ، قواًماأيرفع    . وإجابة املضطر  ، وإغاثة اللهفان   ، الكروب
وال رادَّ ألمره، وال مبدِيل   ،وال ُمعقب حلكمه  ، وال ُمعطي ملا منع   ، ، ال مانع ملا أعطىأقواًما

 .لكلماته

ر املقادير مث يسوق املقادير إىل مقاديرها قائًما بتدبري ذلك   ،ويُوقِيت املواقيت  ،يُقدِي
مث يسوق إلينا مرادَن يف الوقت الذي فيه   ، فهو سبحانه يُهيئ لنا األسباب  ، كله وحفظه

 .فهو العليم اخلبري  خرٌي لنا،

معرفة اسم الرَّب جتعل القلب على يقني أن األمر وامللك واخللق والتدبري والرزق 
الذلة والقبض والبسط كله من عند رب واحد فقط ال شريك له، و   واخلفض والرفع والعزة 

والُشكر هلل وحده القلب ابلذل واخلضوع  واحد،   ، فيتوجه  القلب إلله  ومجع شعث هذا 
 . سبحان هللا عمَّا يشركون 

ُقْل أَفَ رَأَيْ ُتم  ُۚ مَّا َتْدُعوَن ِمن   َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَّ
ُ ِبُضرٍي َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضريِِه أَْو أَرَاَدِن ِبَرمْحٍَة َهْل ُهنَّ ممُِْسَكاتُ   َرمْحَِتِهۚ  ُدوِن اَّللَِّ ِإْن أَرَاَدِنَ اَّللَّ

ُلونَ  ُۖ  َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل اْلُمتَ وَكِي   ُقْل َحْسيبَ اَّللَّ

عتمدون يف جلب  
ُ
 -وحده - فالذي بيده    احلهم ودفع مضارهم،مصعليه يعتمد امل

  .فالنإلهنإالنهللاننن132.الكفاية هو حسيب، سيكفيين كل ما أمهَّين وما ال أهتم به

 
 تفسير الشيخ السعدي  132

 شرح الشيخ عبد الرزاق البدر لالسماء الحسنى 
 شرح األستاذة  امنية بنت محمد 
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 1٣٣اببنمانجاءنيفناملصورين ▪

قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "قال هللا تعاىل: ومن أظلم ممن  رضى هللا عنه عن أب هريرة
أخرجاه  "ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعرية

 ، البخاري ومسلم
أشد الناس عذااًب يوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: " عنها: أن  وهلما عن عائشة رضي هللا

 ."القيامة الذين يضاهون ِبلق هللا

 

 

 

 

 

 
 العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على  133
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 ،فهذا الباب َعَقده املؤلف فيما يتعلق ابملصورين؛ ألن التصوير له تعلق ابلتوحيد 

 .وله تعلق ابلدعوة إىل الشرك

مضاهاة   مشاهبة- فهو  "أفمن    خللق هللا،  -أي  تعاىل  والتصوير   ،"املصورمسائه 
 .وأول شرك وقع يف األرض كان التصوير سبًبا له  ،وسيلة من وسائل الشرك ابهلل جلَّ وعال

 

134 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  134
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ن :استعمالنالصورنلهنصوراتن

ن
ن135

 

 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  135
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 الصور   القتناء خمتلفة  أشكال   هناك   وجند

136 

 

 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  136
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ابب االستعانة ، كما أنه دخل معنا أيضا يف  يف ابب التربك الفونجنشويمت تناول  

فيكوننالتطبيقنوحنن اآلن بصدده يف هذا الفصل حتت ما جاء يف املصورين،    بغري هللا،
  .الواحدنحمرمنمننعدةنجهات

 
لدى أصحاب هذا الفكر اعتقاد  يثيل وتصاوير الطيور يف الفونج شو كما أن متا

فقد العتقاد يف هذه التماثيل  اب ركية  مبسألة ش  افنجد فوق أهنم أتو   ،يف جلب اخلري والنماء
 .رتكبوا حمرم آخر وهو اقتناء متاثيل ذات أرواحا
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نوالنتقتصرنفقطنالتصاويرنعلىنتطبيقنالفونجنشوينبلنجندهنيدخلنأيضانيفن

نالعصريةنذاتنالفلسفاتنالباطنيةنننالتمائمنالشركيةن

ن
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نن:1فتوى
 ُحكمنوِحكمةنحترمينتصويرنوتشكيلنذواتناألرواحنن

 :السؤال

؟ يل من الكتاب والسنَّة؟ ما الدلشكيلية والرسم حراماً يف اإلسالمملاذا تُعد الفنون الت
. حجة من قال لة غري واضحة، أو قل خمتلف فيهافعلى حد ما وصل إليه حبثي أن املسأ

، لكن أال ترون ألشياء أن فيها مضاهاة خللق هللا، وهذا شرك وقدح يف التوحيد حبرمة هذه ا 
املضاهاة أو   هذا ال ينطبق إذا كان الرسيام أو الفنان مسلماً موحداً وال يقصد بذلك أن  

؟! فجلي ما يفعله الرسام أو الفنان هو فقط رسم وجتسيد صورة قائمة مسبقاً، فال اإلشراك
 !؟لك إال هللا، فأين املشكلة إذاً خلق وال إجياد، إذ ال يقدر على ذ

 :اجلواب

 احلمد هلل 

تمل على ، وإَّنا احملرم منها ما اشو الرسوم الفنية ليست حراما كلها الفن التشكيلي أ  :أوالًن
ا هو حمرَّم، وكبرية من الكبائر؛ ألن ، وإَّنرسم وتشكيل ذوات األرواح، وفعل ذلك ليس شركاً 
، وهااتن مها أبرز احلَكم يف حترمي تصوير فيه مضاهاة لفعل هللا، وهو ذريعة ووسيلة إىل الشرك

 : اعهم أي: سبب امتن: " قال العلماء-رمحه هللا–ي  قال النوو .  األرواح  ذوات
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، وفيها مضاهاة خللق هللا تعاىل " انتهى  من بيٍت فيه صورة كوهنا معصية فاحشة-املالئكة  -
 )84/ 14من " شرح مسلم ") 

 
حمققاً لإلسالم ال يعين كونه مسلماً موحِيداً أن فعله سيكون حالالً، بل إنه لو كان    :اثنيا

الستسلم حلكم الشرع، ولكفَّ عن فعل املنهي عنه، والشريعة املطهرة جاءت بسد الذرائع 
املوصلة للشرك واحملرمات، والوسائل أتخذ أحكام املقاصد كما قال أهل العلم، وحنن متفقون 

 عن  –يف األحاديث    –على عدم قدرة العبد على إجياد شيء مماثل خللق هللا، فهو منهي  
التصوير والتشكيل الذي هو من فعل هللا تعاىل، وإَّنا فعل العبد العاصي مشابه يف الظاهر 

  .ال يف احلقيقة

؛ حيث ن السبب يف أول شرك بدأ يف األرضقد كا   ا األمر الذين يستهني به كثريون وهذ 
وهم ود وسواع ويغوث   –صوَّر قوم نوح عليه السالم بعض أشكال رجال صاحلني منهم  

الطاعات، وليكونوا سبباً يف حثهليتذكروهم ابلدعاء والثناء  –ويعوق ونسر ، فلما م على 
ُرنَّ َودًّا َواَل : )َوقَاُلوا اَل َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َواَل َتذَ ألمد عبدوهم وأشركوا ابهلل تعاىل، قال تعاىلطال ا

-22  ] ُسَواًعا َواَل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا. َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َواَل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َضاَلاًل( نوح /
32 ] 

: " وهذه أمساء رجال صاحلني ملا -رمحه هللا    - عبد الرمحن السعدي  قال الشيخ  
على الطاعة إذا رأوها،   -بزعمهم-ا  يصوروا صورهم لينشطو ماتوا زين الشيطان لقومهم أن  

هبم   ،: إن أسالفكم يعبدوهنم ويتوسلونمث طال األمد وجاء غري أولئك، فقال هلم الشيطان 
، وهلذا أوصى رؤساؤهم للتابعني هلم أن ال يدعوا عبادة هذه ن املطر فعبدوهموهبم يسقو 

 ( 889اآلهلة " انتهى من " تفسري السعدي " )ص 
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 : ، منهام وتشكيل ذوات األرواح فهي كثريةأما األدلة على حترمي رس   :اثلثاًن

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: )ِإنَّ  .1 ُهَما َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ  َعْن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
بُوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َقاُل هَلُْم: َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ الَِّذيَن َيْصنَ ُعوَن َهِذِه الصَُّوَر   رواه البخاري .  يُ َعذَّ

 . )2108( ومسلم ) 5607)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأَشدُّ النَّاِس  .2 َها قالت: قال َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ وعن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

( 2107( ومسلم ) 5610رواه البخاري ) .  اْلِقَياَمِة الَِّذيَن ُيَضاُهوَن ِِبَْلِق اَّللَِّ َعَذااًب يَ ْوَم  
: تصوير صورة احليوان " قال أصحابنا وغريهم من العلماء:  -رمحه هللا –قال النووي  
وعيد الشديد املذكور ىف ؛ ألنه متوعد عليه هبذا اليد التحرمي، وهو من الكبائرحرام شد 
ألن فيه مضاهاة   ؛ هن أو بغريه فصنعته حرام بكل حالء صنعه مبا ميت، وسوااألحاديث

أو فلس أو إَنء أو ، وسواء ما كان يف ثوب أو بساط أودرهم أو دينار  خللق هللا تعاىل
وغري ذلك مما ليس فيه صورة ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال اإلبل  حائط أو غريها

 82/    14انتهى من " شرح مسلم " ) ، هذا حكم نفس التصوير "  حيوان فليس حبرام
( 

عليه وسلم مل خيا  قريش فحْسبوالنيب صلى هللا  األحكام كفار  بل خاطب طب هبذه   ،
 ، فال فرق يف كون الفاعل مسلماً أو كافراً ذلك أيضا، وهو خطاب لعموم األمةالصحابة ب 

. 
اْبِن َعبَّاٍس فَ َقاَل : ِإِني َرُجٌل ُأَصوِيُر َهِذِه َعْن َسِعيِد ْبِن َأِب احلََْسِن قَاَل : " َجاَء َرُجٌل ِإىَل  

 َيَدُه : اْدُن ِمينِي ، َفَدََن َحىتَّ َوَضعَ ، َفَدََن ِمْنُه مُثَّ قَالَ : اْدُن ِمينِي أَْفِتيِن ِفيَها، فَ َقاَل لَهُ الصَُّوَر فَ 
ْعُت ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َعَلى رَْأِسِه، قَالَ  ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ   : أُنَبِيُئَك مبَا مسَِ  صلى هللا عليه وسلم ؟ مسَِ

بُُه صلى هللا عليه وسلم يَ ُقولُ  : )ُكلُّ ُمَصوِيٍر ىِف النَّاِر جَيَْعُل لَُه ِبُكلِي ُصورٍَة َصوََّرَها نَ ْفًسا فَ تُ َعذِي
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. َوَما اَل نَ ْفَس لَهُ   : ِإْن ُكْنَت الَ بُدَّ فَاِعالً فَاْصَنِع الشََّجرَ نََّم( َوقَاَل، أي: ابن عباسىِف َجهَ 
 (. 2110( ومسلم )2112رواه البخاري )  

أن صور ذوات األرواح املرسومة ابليد أو املنحوتة على خشب وغريه أو املشكَّلة   واخلالصة:
وهي داخلة يف نصوص الوعيد للمصورين، وأما احلكمة   ،ال ُيشك يف حرمتها  وغريه  ابلطني

 .من هذا التحرمي فقد سبق بياهنا

  ) 39806 ( و ) 10668  (و ) 34839  (وينظر تفصيل هذا يف أجوبة األسئلة

https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/ans
wers/180539 

 

 2 فتوى

  :السؤال

انتشر بني الفتيات مثل هذه ال )اكسسوارت( انتشارًا كبريًا  ،  وبركاتهالسالم عليكم ورمحة هللا 
 مفاجًئا، فهل حتمل أفكارًا وعقائَد وافدة أم ال؟ 

                   
  :إلجابةا

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته  

https://islamqa.info/ar/answers/34839
https://islamqa.info/ar/answers/10668
https://islamqa.info/ar/answers/39806
https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/180539
https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/180539
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 Guardian)هذا رمز يشتهر عند النصارى ويطلق عليه  فابلنسبة لرمز األجنحة  
lange )  وأحد رموز   ،ويعين ) املالك احلارس( وهو شعار مقدس لدى النصارى

 .التثليث
واحلكم حبرمة لبسه أو عدمها يكتنفه عدة أمور، حتتاج مزيد حبث وحترير ورأي هليئة 

 .لذا أتوقف فيه  ،كبار العلماء
ومن   النيب صلى هللا عليه وسلم ) دع ما يريبك ملا ال يريبك(وأحيل السائلة حلديث  

 .اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه
  .وأما صورة البطة فهي من التصاوير احملرمة
: " أما ما كان عليه صور شيء من ذوات وقد أجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء بقوهلم

، فإن كان تداوله كان قماشا أو آلةية أو ورقية أو  األرواح سواء كان عملة ذهبية أو فض
رم؛ لشموله ؛ فالتعامل فيه حموحنوها مما ال يعترب امتهاَن له  بني الناس لتعليقه يف احليطان 

كان ما عليه الصورة من ذلك ، وإن  بدلة حترمي التصوير، واستعمال صور ذوات األرواح
؛ ملا و ذلك فيجوزوسادة يرقد عليها وحنأو   ،أو بساط يداس ،،كآلة يقطع هباميتهن

ثبت يف الصحيحني )عن عائشة رضي هللا عنها أهنا نصبت سرتا وفيه تصاوير، فدخل 
عته وسادتني فكان يرتفق عليهما(، ، قالت : فقطل هللا صلى هللا عليه وسلم فنزعهرسو 

مع  ،متكئا على إحدامها وفيها صورة ( : ) قطعته مرفقتني ، فلقد رأيتهويف لفظ أمحد 
وال يف املالبس وال   ،، ال جيوز فعله ال يف العملةبن تصوير ذوات األرواح حمرمعلم  ال

 .غري ذلك  
  . وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم"انتهى

  .73/ 13 "فتاوى اللجنة الدائمة"
  والقاعدةنالعامةنيفنالرموزنهينعدمناشتمالنالرمزنعلىنمعىننعقدايًنخمالفاًنواضحاًن
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 وكذلكنالنيشتملنعلىنتصاويرنوجمسماتنحمرمةننن،نكما ذكرُت سابقاً هنا
 http://bit.ly/2vrZ9ks   22فتوى برقم : ع/  

ما ذكرُت سابقاً ف   يشتمل على  مل  التزيين هباإن  من  مانع  فال  احللي   ، ؛  الزينة  فاألصل يف 
 137 .واإلابحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . -العزيز عاصرة _جامعة األمري سطام بن عبداملذاهب املعقيدة و ال يف  دكتوراه القحطاِن. م زون حيَي د اجمليب 137

 https://t.me/ask_albaydha :قناة اسأل البيضاء

 

http://bit.ly/2vrZ9ks
https://t.me/ask_albaydha


- 300 - 
 

 

 
هللا سبحانه هو املصور خلقه كيف شاء، وهو سبحانه الذي صور مجيع املوجودات 

هيئة مفردة يتميز هبا على اختالفها وكثرهتا، و فأعطى كل شيء منها صورة خاصة    ،ورتبها
تعاىل عن ذلك علواً   ،وقد صوير سبحانه كل صورة ال على مثال احتذاه وال رسم ارتسمه

 .كبرياً 

والصورة اليت   ، وهو سبحانه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون على الصفة اليت يريد 
 . هاخيتار، وهو ينفذ ما يريد إجياده على الصفة اليت يريد 

  : وفرق بعضهم بني اخلالق والبارئ واملصور، بن 

 . : هو املخرج من العدم إىل الوجود مجيع املخلوقاتاخلالق

 .: خالق الناس من الربا وهو الرتابوالبارئ
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 .: خالق الصور املختلفة واملصور

منه، واملصور أخص من األخص  فاخلالق والبارئ أخص  تعاىل: .عام،   قال هللا 
  اخْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصويُِرۖ ُهَو ُ   اَّللَّ

وهذه األمساء متعلقة ابخللق والتدبري والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد هللا به، مل 
 .يشاركه فيه مشارك

وأيًضا كون هللا تعاىل   ،فمن متام التوحيد الرضا عن الصورة اليت أعطاها هللا للعبد
 ، وإخالص الدين له؛ ألنَّه هو الذي صوَّره  ، هو املصويِر وحده فيه برهان على وجوب توحيده

تعاىل:   قوله  ة على ذلك  األدلومن  فالتصوير من دالئل استحقاقه سبحانه وتعاىل للتوحيد،  
  ُهَو الَِّذي ُيَصويِرُُكْم يف اأَلْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إِلَ َه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ،   :وقوله تعاىل
 مِيَن َوَرَزَقُكم  ُصَورَُكْم  فََأْحَسَن  َوَصوَّرَُكْم  بَِناء  َوالسََّماء  قَ رَاراً  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي   ُ اَّللَّ

ُ َربُُّكْم فَ تَ َبارَ   الطَّيِيَباتِ  ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َذِلُكُم اَّللَّ   َك اَّللَّ

هلذا حرم هللا تعاىل على عباده تصوير - :حفظه هللا –قال الشيخ عبد الرزاق البدر  
 .مضاهاة، خللق هللا، وملا فيه من فتح ألبواب الشرك والضالل  من   ذات األرواح، ملا فيه

وزينها حبكمته وأعطى كل خملوقٍ  صورة على مقتضى   ،وهللا جل وعال أبدع صور املخلوقات
ونوعهم أشكاال. قال تعاىل:   ،ُمشيئته وحكمته، فهو الذي صور الناس يف األرحام أطورا

  َْن َيكُ َولََقْد َخَلْقَناُكْم مُثَّ َصوَّْرََنُكْم مُثَّ قُ ْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإبِْليَس مل
 .[11]األعراف:   مِيَن السَّاِجِدين

اَي أَيُّها اإِلْنَساُن َما َغرََّكِ ِبريِِبَكَ اَْلَكرمي الِيِذي خنتم اسم هللا املصور بقول هللا تعاىل:  
[، كأن هللا عز وجل 8-6]النفطار:  ِخَلَقَكَ َفسيواَك فَ َعَدَلك يف َأيِي ُصورٍَة َما َشاَء رَكَّبَّك

ل ع ن مل جيإفالواجب على العبد أن حيمد هللا  يقول إذا راعيت أنك خلقت يف أحسن صورة،  
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مث   ، ، والغرور حيدث من أن ال يوافق ظنه بربه عملهصورته صورة كلب أو محار وأال يغرت  
العمل، لذا قالوا  :يقول الظن أحسن  يف تفسري   هذا حسن ظن ابهلل، ولكن من أحسن 

َغرَّكَ اآلية:   فهو َما  املعاصي،  على  فاجرتأوا  سرته  وغره  حلمه  "غره  السلف:  قال   ،
[ هل غرك أنه أغدق عليك هذه 6]االنفطار:   اَي أَيُّها اإِلْنَساُن َماَغرََّكِ ِبريِِبَكَ اَْلَكرمي يقول:

ال أن خيالف مث بعد   ،النعم ظاهرة وابطنه؟ إن حق الكرمي سبحانه وتعاىل أن يعبد ويطاع
ل. ال يغرت بل حُيسن الظن إبحسان العم  ويغرت بسرته وحلمه! إًذا حقها أن  ، ذلك جُيرتأ عليه

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بتصرف  --الرزاق البدر_االستاذة اناهيد السميري_الشيخ عبد الكلم الطيب _سؤال وجواب للشيخ صالح المنجد  138
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نفَاْدُعوُهنهِبَاۖننَوَذُروانالَِّذيَننقولنهللانتعاىلاببنن ▪ ناأْلَْْسَاُءناحْلُْسىَنٰ َوَّلِلَِّ
  1٣9[ن01٨]األعراف:ننننيُ ْلِحُدوَننيفنَأْْسَائِِهۚننَسُيْجَزْوَننَمانَكانُوانيَ ْعَمُلونَن

 
: ذكر ابن حامت عن ابن عباس رضى هللا عنهما ))يُ ْلِحُدوَن يف َأمْسَائِِهۚ (( أي

  .يشركون 
 .يدخلون فيها ما ليس منها: وعن األعمش: أي

 

 

 

 
 المرجع السابق  139
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وهذه األمساء احلسىن جيب تعظيمها   ،ودعاء هللا يكون ابمسائه احلسىن ،الدعاء هو العبادة

  .واحرتامها، واحلذر من اإلحلاد فيها، أو مما خُيل حبرمتها
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140 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيزالباتلي  140
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واستعاذة استعانة  ) )الشرك يف العبادات( من الفصل الثاِن  تعرضنا خالل الباب الثالث 
 ( هللا يف ثوب جديد ودعاء غري  

 . الوثنية خالل التأمل التجاوزي واالرتقائي ميكنك الرجوع إليها  إىل املانرتا

 

 السيفنثراينللدكتورةننالبشريةنالتنميةنيفنالذاتننلتطويرنالفلسفيةناألصولنكتاب
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نذلكنننعننهللانننتعاىلننواملخلوقننناخلالقننصفاتننبينناخللط

ننننننلكنهنْسيعننناجلبلننهللاننُيسمِننن)ملننفيقول:ناخللطننهذاننيفنناملخلوقننعظمةنسرناملدربينننأحدنجعلنحيث
ننزعمنمث.هللا(نننروحناْسه..ألنكننمنننفأعطاكنبصريًا،ننْسيًعاننننفسهنىن..وْسَّننبصريًاننوْسَّاكننْسيًعا،نْسَّاك

 .نواملرزوق(ننالرازقنواملخلوق،نناخلالقنهللا،نننوبينبيننانالعالقةنننتجاوزننأننن)جيبنقائال:ن

 
 السيفنثراينللدكتورةننالبشريةنالتنميةنيفنالذاتننلتطويرنالفلسفيةناألصولنكتاب



- 308 - 
 

نالعالجنابألْساءنوالصفاتن

زعًما، الذي أضيف   يسمى ابلعالج بعلم البايولوجى   كما أنه انتشر بني الناس ما
إليه عالجات ذات صبغة إسالمية منها العالج بطاقة الشفاء يف األمساء احلسىن. 

( شفائيه لعدد ضخم من ةمساء هللا احلسىن هلا )طاقأوملخص هذا العالج الباطل ان 
 ةمساء هللا احلسىن )طاقة( حتفز جهاز املناعه للعمل بكفاء أ أن لكل اسم من   ،األمراض

عدد حمدد من   ،مساء هللا احلسىن على العضو احملددأاالسم اخلاص من    فمجرد )ذكر( 
ورقة تبني نسان. وتوزع داخل جسم اإل  ةاملرات حيدث حتسن يف مسارات الطاقة احليوي

 . وعدد املرات املطلوبة  ،كل مرض واالسم الشايف له  اسم

)العالج فكلمة  وهو يف احلقيقة ينشر فلسفة ال متت بصلة ال للعلم وال للدين،    
ولفظة   ،إَّنا هي نسخة مطورة لفلسفات الدايَنت الشرقية الوثنيةبطاقة األمساء احلسىن(  

توافق مع الثقافة اإلسالمية وإال فاملقصود طاقة احلروف مساء احلسىن من أجل الاأل
 141فلسفة. واألشكال على تفاصيل تلك ال

 

 

 

 

 
 http://alfowz.com/topic.php?action=topic&id=91فوز الكردي  د. 141

 

http://alfowz.com/topic.php?action=topic&id=91
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ناملانرتانالوثنيةن
https://cutt.us/dRKwE 

ولالستزادة ميكنك الرجوع إىل كتاب األصول الفلسفية لتطوير الذات يف التنمية البشرية 
 للدكتورة ثراي بنت إبراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.us/dRKwE
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      1 فتوى

 احلسىننالعالجنابألْساءنن 

هل جيوز العالج بمساء هللا احلسىن، بن يقول على املريض يف عينه: "اي بصري" :ننالسؤال 
 .وهكذا؟

انتشر بني الناس العالج بمساء هللا تعاىل، وقد وزعت أوراق فيها ذكر    ، احلمد هلل:نناجلوابنن
  .االسم وجبانبه املرض الذي يعاجله االسم

الدكتور   هو  العالج  النوع من  هذا  أكتشف  أنه  " ك(-)أوالذي زعم  مبتكر علم  ، وهو 
البايوجيومرتئ " وقد زعم أن أمساء هللا احلسىن هلا طاقة شفائية لعدد ضخم من األمراض، 
وبواسطة أساليب القياس الدقيقة املختلفة يف قياس الطاقة داخل جسم اإلنسان، واكتشف 

 احلسىن طاقة حتفز جهاز املناعة للعمل بكفاءة عظمى يف عضو أن لكل اسم من أمساء هللا 
معني جبسم اإلنسان، وزعم أنه استطاع بواسطة تطبيق " قانون الرنني " أن يكتشف أن جمرد 
ذكر اسم من أمساء هللا احلسىن يؤدي إىل حتسني يف مسارات الطاقة احليوية داخل جسم 

رج للناس اخرتاعه يف جدول يبني فيه املرض سنوات أخ  3اإلنسان، وبعد أحباث استمرت  
  .وما يقابله من االسم الذي ينفع يف عالجه

السميع": إلعادة توازن الطاقة، "الرزاق": يعاجل املعدة، "اجلبار": يعاجل العمود  ":  ومن أمثلته
":   "النافع" يعاجل العظم، "احلي" يعاجل الكلية، " البديع  الفقري، "الرؤوف": يعاجل القولون، 
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 يعاجل الشعر، "جل جالله": قشر الشعر، "النور" و "البصري" و "الوهاب": تعاجل العيون 
... 

  .وطريقة العالج: أن يكرر االسم على العضو املناسب أو عدة أمساء ملدة عشر دقائق

وقد زعم أنه اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تالوة آايت الشفاء بعد ذكر التسبيح  
هبمساء   اآلايت  وهذه  احلسىن،  مؤمنني"   ي: هللا  قوم  صدور  يف "و"   ويشف  ملا  شفاء 

وإذا مرضت فهو "  ة"،وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمح "، "فيه شفاء للناس "،ر"و د الص
   ."قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  "،  "يشفني

 :نوالردنعلىنهذا

وإما بسباب شرعية، فما كان ابألسباب   ، أن العالج إما أن يكون بسباب حسيَّة -1
احلسية املادية فمرجعه إىل التجربة، وما كان ابألسباب الشرعية فمرجعه إىل الشرع يف 

وذكر هللا ابألمساء احلسىن من األمور الشرعية، ومل أيِت هذا   ،بيان ما يعاجل به وكيفيته
مساء وهذه الكيفية يف الباحث لكالمه مبستنٍد شرعي واحد يدل على هذا التعيني لأل

العالج وما تعاجله، فبطل كوهنا سبباً شرعياً للعالج، وال جيوز التجربة ابألدلة الشرعية 
  .وامتهاهنا مبثل هذه الطريقة

فال   ، اعلم أن الدواء سبب للشفاء واملسبب هو هللا تعاىل:  قال الشيخ ابن عثيمني
  :سبب إال ما جعله هللا تعاىل سبباً واألشياء اليت جعلها هللا تعاىل أسباابً نوعان 

: أسباب شرعية، كالقرآن الكرمي، والدعاء كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم النوعناألول
يف سورة الفاحتة: " وما يدريك أهنا رقية "، وكما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يرقي املرضى 

  .ابلدعاء هلم فيشفي هللا تعاىل بدعائه من أراد شفاءه به
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: أسباب حسية، كاألدوية املادية املعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن النوعنالثاِننن
طريق التجارب مثل كثري من األدوية، وهذا النوع ال بد أن يكون أتثريه عن طريق املباشرة 

ثبت أت فإذا  الوهم واخليال،  يتخذ دواء ال عن طريق  أن  بطريق مباشر حمسوس صح  ثريه 
حيصل به الشفاء إبذن هللا تعاىل، أما إذا كان جمرد أوهام وخياالت يتومهها املريض فتحصل 
السرور  ينبسط  املرض ورمبا  عليه  ويهون  واخليال  الوهم  بناء على ذلك  النفسية  الراحة  له 

وال إثبات كونه دواء، لئال ينساب النفسي على املرض فيزول: فهذا ال جيوز االعتماد عليه،  
وحنومها لرفع املرض أو    ،اإلنسان وراء األوهام واخلياالت، وهلذا هُني عن لبس احللقة واخليط

دفعه؛ ألن ذلك ليس سبباً شرعيياً وال حسيياً، وما مل يثبت كونه سبباً شرعيياً وال حسيياً: مل 
وإشراك به حيث   ، فإن جعله سبباً نوع من منازعة هللا تعاىل يف ملكه  ، جيز أن جيعل سبباً 

شارك هللا تعاىل يف وضع األسباب ملسبباهتا، وقد ترجم الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه 
هللا هلذه املسألة يف كتاب التوحيد بقوله: " ابب من الشرك لبس احللقة واخليط وحنومها لدفع 

  . "البالء أو رفعه

 (. 49/ السؤال رقم  1وع فتاوى الشيخ ابن عثيمني " ) جمم "

أنه مسى هبا نفسه، وليس األمر كذلك، مثل " جلَّ  -2 أنه ذكر أمساء هلل تعاىل زاعماً 
جالله " و " الرشيد " و " البديع " و " النافع " وغريها، وهو يدل على جهل هذا 

 –على حسب زعمه  – دة  املدعي، ويدل على بطالن تلك الطاقة املزعومة، إذ هي مولَّ 
  .من أمساء غري أمساء هللا تعاىل الثابتة ابألدلة الصحيحة

  .تعيني كيفية التداوي وحتديد اسم لكل مرض -3

ومبا صحَّ أنه من أمساء هللا تعاىل يدخل يف ابب القول على هللا بغري علم، وقد حرم هللا القول 
َها َوَما َبَطَن فقال سبحانه وتعاىل:    ،عليه بال علم َا َحرََّم َربِيَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ُقْل ِإَّنَّ
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َواْلبَ ْغَي بَِغرْيِ احلَْقِي َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبَّللَِّ َما ملَْ يُ نَ زيِْل بِِه ُسْلطَاًَن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعلَ  ى اَّللَِّ َما ال َواإِلمْثَ 
  :يف تفسريها -رمحه هللا – قال الشيخ عبد الرمحن السعدي  .  33األعراف/   تَ ْعَلُمونَ 

 ََوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ال تَ ْعَلُمونتفسري السعدي "   ".  : يف أمسائه وصفاته وأفعاله وشرعه
 (.  250)ص 

املسألة وقد رد علماء اللجنة الدائمة على هذا الزاعم وزعمه حينما سئلوا عن هذه   .4
: بعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء لالستفتاء أجابت مبا يلي:  فقالوا

َأمْسَائِِه  يف  يُ ْلِحُدوَن  الَِّذيَن  َوَذُروا  هِبَا  فَاْدُعوُه  ْسىَن  احلُْ اأَلمْسَاُء  َوَّللَِِّ   ( تعاىل:  قال هللا 
صلى هللا علية و سلم : " إن هلل تسعة و َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن (، وقال النيب  

تسعون امسا من أحصاها دخل اجلنة "، ومنها اسم هللا األعظم الذي إذا ُدعي به 
أجاب وإذا ُسئل به أعطي، فأمساء هللا جل وعال ال يعلم عددها إال هو سبحانه 
إثباهتا وإثبات ما تدل عليه من كمال هللا وجال له وتعاىل، و ُكلها ُحسىن ، وجيب 

وعظمته، وحيرم اإلحلاد فيها بنفيها أو نفي شيء منها عن هللا أو نفي ما تدل عليه 
  .من الكمال ، أو نفي ما تتضمنه من صفات هللا العظيمة

ومن اإلحلاد يف أمساء هللا ما زعمه املدعي " كرمي سيد " وتلميذه وابنه يف ورقة يوزعوهنا على 
الناس من أن أمساء هللا احلسىن هلا طاقة شفائية لعدد ضخم من األمراض، وأنه بواسطة 
أساليب القياس الدقيقة املختلفة يف قياس الطاقة داخل جسم اإلنسان اكتشف أن لكل 

هللا احلسىن طاقة حتفز جهاز املناعة للعمل بكفاءة مثلى يف عضو معني يف   اسم من أمساء
جسم اإلنسان، وإن الدكتور " إبراهيم كرمي " استطاع بواسطة تطبيق قانون الرنني أن يكتشف 
أن جمرد ذكر اسم من أمساء هللا احلسىن يؤدي إىل حتسني يف مسارات الطاقة احليوية يف جسم 

عروف أن الفراعنة أول من درس ووضع قياسات ملسارات الطاقة احليوية اإلنسان، وقال: وامل
جبسم اإلنسان بواسطة البندول الفرعوِن، مث ذكر مجلة من أمساء هللا احلسىن يف جدول وزعم 
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أن لكل اسم منها فائدة للجسم أو عالج لنوع من أمراض اجلسم، ووضح ذلك برسم جلسم 
  .ا من أمساء هللااإلنسان، ووضع على كل عضو منها امس 

وهذا العمل ابطل ألنه من اإلحلاد يف أمساء هللا، وفيه امتهان هلا؛ ألن املشروع يف 
أمساء هللا دعاؤه هبا كما قال تعاىل: )فادعوه هبا(، وكذلك إثبات ما تتضمنه من الصفات 
 العظيمة هلل؛ ألن كل اسم منها يتضمن صفة هلل جل جالله ال جيوز أن ُتستعمل يف شيء

  .من األشياء غري الدعاء هبا، إال بدليل من الشرع

ومن يزعم بهنا تُفيد ك ذا و ك ذا أو تُعاجل ك ذا و ك ذا بدون دليل من الشرع: فإنه 
قل إَّنا حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن قول على هللا بال علم، وقد قال تعاىل:  

مل ما  تشركوا ابهلل  وأن  احلق  بغري  والبغي  ماال واإلمث  تقولوا على هللا  وأن  به سلطاَن  ينزل   
فالواجب إتالف هذه الورقة، والواجب على املذكورين وغريهم التوبة إىل هللا من   تعلمون 

 142 .هذا العمل، وعدم العودة إىل شيٍء منه مما يتعلق ابلعقيدة واألحكام الشرعية
 

 2فتوى 

ناإلحلادنيفنأْساءنهللانتعاىل،نومانأنواعهن

 ما هو اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل، وما أنواعه؟ ننالسؤال:

لسان الذي يلحدون إليه أعجمي : هو امليل، ومنه قول هللا تعاىل:  يف اللغة  اإلحلاد   اإلجابة:
جانب منه، وال يعرف ، ومنه اللحد يف القرب فإنه مسي حلداً مليله إىل  وهذا لسان عرب مبني

   .اإلحلاد إال مبعرفة االستقامة، ألنه كما قيل: بضدها تتبني األشياء

 
   /https://islamqa.info/ar/answers/45559 الحسنى -باالسماء-العالج اسالم سؤال وجواب   142

 

https://islamqa.info/ar/answers/45559/%20العلاج-بالاسماء-الحسنى
https://islamqa.info/ar/answers/45559/%20العلاج-بالاسماء-الحسنى
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فاالستقامة يف ابب أمساء هللا وصفاته أن جُنري هذه األمساء والصفات على حقيقتها 
الالئقة ابهلل عز وجل من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، على القاعدة اليت 

عليها أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب. فإذا عرفنا االستقامة يف هذا الباب فإن ميشي  
خالف االستقامة هو اإلحلاد، وقد ذكر أهل العلم لإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل أنواعاً جيمعها 

 أن نقول هو: "امليل هبا عما جيب اعتقاده فيها". 

نوهونعلىنأنواع:ننن

مساء، أو ما دلت عليه من الصفات، ومثاله: : إنكار شيء من األالنوعناألول  
من ينكر أن اسم الرمحن من أمساء هللا تعاىل كما فعل أهل اجلاهلية، أو يثبت األمساء، ولكن 
ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول: بعض املبتدعة: أن هللا تعاىل رحيٌم بال رمحة، ومسيٌع 

 . بال مسع 

سبحانه وتعاىل مبا مل يسم به نفسه، ووجه كونه إحلاداً : أن يسمي هللا  لنوعنالثاِنا  
أن أمساء هللا سبحانه وتعاىل توقيفية، فال حيل ألحد أن يسمي هللا تعاىل ابسم مل يسم به 
نفسه، ألن هذا من القول على هللا بال علم ومن العدوان يف حق هللا عز وجل وذلك كما 

 ، وكما صنع النصارى فسموا هللا تعاىل ابسم األبصنع الفالسفة فسموا اإلله ابلعلة الفاعلة،  
 . وحنو ذلك

: أن يعتقد أن هذه األمساء دالة على أوصاف املخلوقني، فيجعلها لنوعنالثالثا 
دالة على التمثيل، ووجه كونه إحلاداً: أن من اعتقد أن أمساء هللا سبحانه وتعاىل دالة على 

ومال هبا عن االستقامة، وجعل كالم هللا وكالم   ،مدلوهلامتثيل هللا ِبلقه فقد أخرجها عن  
رسوله صلى هللا عليه وسلم داالً على الكفر، ألن متثيل هللا ِبلقه كفر لكونه تكذيباً لقوله 

، قال نعيم هل تعلم له مسياً ، ولقوله:  ليس كمثله شيء وهو السميع البصريتعاىل:  
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رمحهما هللا: "من شبيه هللا ِبلقه فقد كفر، ومن جحد ما بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري  
 وصف هللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف هللا به نفسه تشبيه".

أن يشتق من أمساء هللا تعاىل أمساء لألصنام، كاشتقاق الالت من   النوعنالرابع:نن
ء هللا تعاىل خاصة به، هللا، والعزى من العزيز، ومناة من املنان، ووجه كونه إحلاداً: أن أمسا

فال جيوز أن تنقل املعاِن الدالة عليها هذه األمساء إىل أحد من املخلوقني ليعطى من العبادة 
 143ماال يستحقه إال هللا عز وجل، هذه أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل. 

 : رابط املادة  اتبع 

http://iswy.co/e3nk0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  أنواعه  وما  تعالى هللا أسماء  في اإللحاد  هو ما .جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد صاحل العثيمني اجمللد األول 143

https://ar.islamway.net/fatwa/12114 / 

 

http://iswy.co/e3nk0
https://ar.islamway.net/fatwa/12114/ما-هو-الإلحاد-في-أسماء-الله-تعالى-وما-أنواعه
https://ar.islamway.net/fatwa/12114/ما-هو-الإلحاد-في-أسماء-الله-تعالى-وما-أنواعه
https://ar.islamway.net/fatwa/12114/ما-هو-الإلحاد-في-أسماء-الله-تعالى-وما-أنواعه
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 يف هذا الفصل معنا اسم عظيم من أمساء هللا تعاىل وكل أمساء هللا عظيمة ،،،  

 [ والرمحن  والرب،  هللا، ]  :ترجع إىل ثالث أمساء هي  وذكرَن من قبل أن أمساء هللا احلسىن
تعلم  ..  وسرتى كيف أن علمك هبذا االسم العظيم ال جيعل يف صدرك أى حرج من أى بالء

 شرعه أو أقداره  مهما شعرت أن يف و أن أفعال هللا كلها من رمحته سبحانه وتعاىل بعباده؛  
تعلم أن كالمه عني  ..رمحةعني  ما يشق عليك لكن علمك أن هللا عز وجل كل أفعاله  

الرمحة.. أن نواهيه عني الرمحة.. أن إبتالءاتك اليت متر هبا عني الرمحة،   الرمحة.. أن أوامره عني 
واآلايت   سبحانه وتعاىل   وأن املصائب هى الىت يرب هللا هبا عباده  سرتى أن املنع عني العطاء، 

 ( موضعا من القرآن 75)  يف ذكر اسم الرمحن كثرية جاءت يف 

مُثَّ اْستَ َوٰى  :وقال تعاىل  [، 5طه:]   اْلَعْرِش اْستَ َوىالرَّمْحَُن َعَلى    :قال تعاىل
كما و ، وهذه تثبت اسم هللا الرمحن [، 59  : الفرقان ]  الرَّمْحَُٰن فَاْسَأْل بِِه َخِبريًا  َعَلى اْلَعْرِشۚ 

  .قلنا أن أمساء هللا البد أن تكون توقيفية
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بد أن تكون وردت يف كتاب هللا أو يف سنة النىب صلى هللا عليه   أى ال  :ما معنى توقيفية
 .وسلم

نسمى هللا وال ننسب له أي أفعال أو صفات إال أن تكون واردة ىف كالم هللا   الف
فال يصح مثال قولة املهندس األعظم على هللا عز   ،أو ىف كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم

يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا  َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدونَ  ْسىَن فَاْدُعوُه هِبَاَوَّللَِِّ اأَلمْسَاُء احلُْ   !!! وجل
( 2) َعلََّم اْلُقْرآنَ  (1) الرَّمْحَنُ  سورة الرمحن   ي ابتدأت سورة واحدة ابمسه الرمحن وه  يَ ْعَمُلونَ 

ْنَساَن )  هذه بشرى   قرتان الرمحن بعلم القرآن اقرتان،  انظر إىل اال ( َعلََّمُه اْلبَ َيانَ 3َخَلَق اإْلِ
 من جتلس لتتعلم عن هللا.   لك ايطالب العلم... اي 

هذا من آاثر رمحة هللا بك أنه جيلسك ليعلمك عنه سبحانه وتعاىل، أسأل هللا أن 
 .جيعلنا حمل رمحته

اآليتني اْستَ َوى  وىف  اْلَعْرِش  َعَلى  َعَلى مُثَّ    [ 5طه:] الرَّمْحَُن  اْستَ َوٰى 
 جاء اسم الرمحن مقرتَن بذكر العرش فلماذا(  59)  الفرقان الرَّمْحَُٰن فَاْسَأْل بِِه َخِبريًا   اْلَعْرِشۚ 

 ؟؟ يقرتن ذكر العرش ابسم الرمحن خاصة
بكل    حييط  وهو  وأوسعها  املخلوقات  أكرب  هو  العرش  يكون  عندما  انظر 
حديث    . املخلوقات رضى  اوىف  مسعود  عنهبن  تليها   ما):  هللا  واليت  الدنيا  السماء  بني 

الكرسي  السابعة وبني  السماء  مخسمائة عام، وبني كل مساء مسرية مخسمائة عام، وبني 
مخسمائة عام، وبني الكرسي واملاء مسرية مخسمائة عام، والعرش على املاء، وهللا تعاىل فوق 

الكرسي مبراحل هو العرش أكرب املخلوقات والذى أكرب من   .)العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه
 .وأوسعها وحييط جبميع املخلوقات

العرش أوسع املخلوقات كلها العرش،   ..فتجد عندما يكون  رمحة هللا أوسع من 
 ي حىت قُرنت بينها وبني عرشه الذ  يء فجمع بني رمحة هللا يف فعله معك بهنا تسع كل ش

 وبالءه،  جل معك يف أمره، وهنيه، وتشريعه،بكل املخلوقات، فأساس فعل هللا عز و   حييط
  . رمحته مقرتنة بتقدميه وأتخريهكما أن    ورمحته مقرتنة حبكمته  .ختياره هو رمحتهاو 



- 319 - 
 

لذلك عندما   .رحيم  رمحن ي  يد   بنيفهذا االسم عظيم جيعلك تشعر ابلسعادة وأنت  
 تصل رمحته إليك،بد أن    تناجيه وأنت على ثقة أنه رمحن ... وأنك لو مؤمن ال   ،تناجيه

 . أمرك، هذا كله من لوازم رمحتهيتوالك، ويلطف بك، ويدبر 
الرمحن جاءت على وزن فعالن وهي أعلى صيغ املبالغة الدالة على الصفة الالزمة 

مجيع خلقه مؤمًنا   يعامل  هو سبحانه رمحن يف ذاته  .. الكاملة، فهو سبحانه ذو رمحة واسعة
 فهي رزق القلوب واهلداية وهي خاصة ابملؤمنني  كان أو فاجرًا ابلرمحة، وأما رمحته اخلاصة

 .ذو رمحة )واسعة(ننرْحن
 . ذو رمحة )واصلة( لعباده املؤمنني  رحيم

من عظيم  بلطفه وحبكمته ومبا الندركه  لعبادة ؟؟؟ كيف يوصل هللا الرمحة جل وعالف
 . صفاته

فعندما توقن أن هللا جل وعال رحيم بك، وتوقن أنه يتعامل معك ابلرمحة...يتحول 
ش عطاء...منعك  اىل  املنع  لك   يء عندك  ضرر  فيه  أيتيك...لكنه  أنه  وتُلح  تُلح  ، أنت 

ثقة ابهلل وحسن ظن به جل وعال أنه رحيم   لديكيكون     وعندما يمنعك هللا منه جل وعال ف
  . هذا املنع هو عني رمحته سبحانه وتعاىل بك  بك...تعلم أن 

 َالرِيْزق ُ يُ َنزِيُل بَِقَدٍر مَّا َيَشاُءۚ  ِإنَُّه بِِعَباِدِه   لِِعَباِدِه لَبَ َغْوا يف اأْلَْرِض َولَِٰكن َوَلْو َبَسَط اَّللَّ
أن املنع هو بعينه  يقني فإمياننا ابهلل جل وعال وحسن الظن به يُثبت ىف قلوبنا َخِبرٌي َبِصريٌ 
ُ   مَّا   نجد نفوسنا راضية عن هللا جل وعال ىف كل أفعاله معناف  العطاء، ِإن  بَِعَذاِبُكمْ يَ ْفَعُل اَّللَّ

ُ َشاِكرًا َعِليًما   ( 147)   النساء  َشَكْرمُتْ َوآَمنُتْمۚ  وََكاَن اَّللَّ

 مبنية على رمحته،، ورمحته   سبحانه  أفعالهف  ح به قلوبنا برمحته،لكن يعطينا ما َتصلُ 
ومينعك ما   ، يعطيك ما يصلحكفمتعلقة حبكمته،، فهو يعلم ما ُيصلحك وما َيضرك،،  

ويوم ينقص اإلميان ترى أن النقص   ترى أن السعادة يف الذى تطلبه،كنت    لوو   يضرك ..حىت 
 نقص، يعين أنك ترى أن النقص يف حياتك نقص ىف عطاء هللا لك سبحانه عميا يصفون 
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كيف وقد تتسائل  ..وأن رمحته واصلة لعباده املؤمننيواسعة    ة هللارمح  علم وتيقن وثق أنفا.
إتصل   هللا  بشكال  لينا؟  رمحة  يُريك تثق    فعندما  خمتلفة.تصل  به  الظن  وحتسن  به 
واحلكمةنصلحك ...  بد أن تعلم أن رمحته تدور ىف حكمته وهو يعلم ما يُ   ..لكن ال ويُعلمك

 ...  يفناملوضعناملناسبنلهنيءهينوضعنالش

يكون خر موضعه املناسب أن  آهناك أحد موضعه املناسب أن يكون فقريًا... و 
..أو  ا له أوالد..يناسبه أن يكون مريضً  و صغريًا..أو يكون له أوالد..أو ليس أبيته كبريًا ...
 .يصل لك من رمحته ما ال تستطيع إدراكهففرمحته تدور ىف حكمته وىف علمه    ، يكون معايف

نَساُن ِإَذا َما ابْ َتاَلُه َربُّهُ   قال هللا تعاىل:  فََأْكَرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل َربِي َأْكَرَمِن  فَأَمَّا اإْلِ
 ؟ماذا تعىن كال  -   َكالَّ    (16  )( َوأَمَّا ِإَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فَ يَ ُقوُل َربِي أََهاَنِن  15)

عطاء املال والدنيا هو اإلكرام ،،، أو التضييق ىف أى ليس األمر كما تظنون ...من أن إ
ليس األمر كما تظنون ،  غة العربية أتيت لنقض ما قبلهااملال والرزق هو اإلهانه ... كال يف الل

-  تعلم من أين أتتيك...هل رمحة هللا ىف املنع أو ىف العطاء   فهنا رمحة هللا جل وعال ال
فكل أحد يعاِن   احلكيم الذى يعلم ما يناسب كل شخص هو هللا،   - حسب كل شخص
نقص   من  ُسنية كونية  ،حتياجاتاالنواحي  ُلَونَُّكمْ  فهذه  َواجْلُوِع  َولَنَ ب ْ اخْلَوْف  مِيَن  ِبَشْيٍء 

ِر الصَّاِبرِيَن الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ  ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلواْ ِإَنَّ َونَ ْقٍص مِيَن األََمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِي
، يشاء، ليس ما نشاء  ما  أى حنن ملك هلل يُقدير لنا  ؟ ماذا تعين إَني هلل  راجعون َّللِِي َوِإنَّ ا إِلَْيهِ 

 ا؟!ألننا على ثقة أنه رمحن رحيم ما يفعل هللا بعذابن  ؛ تسليم مطلق هلل عز وجل  مبعىن أن هناك 

ني الرمحة، أتتيك فهي ع  تعلم أن أي ابتالءاتخ هذه اليقينيات لديك  رسُ فحينما تَ 
وعندما مينعك أحد شئ ال ،  وأهنا سبب للغفران، وسبب لإلرتقاء، وسبب إلصالح النفس

الرزق إال   ك ابلعطاء يف ؤ يتعلق رجا   ال   ألن عني الرتبية أن أحد مينعك حىت ...تتسخط أبدا  
 . من هللا جل وعال وهذه عني الرمحة
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وإال فالكالم عن اسم هللا الرمحن ال ينتهي   ،نتوقف عند اسم الرمحن إىل هذا احلد 
وعن امساء هللا احلسىن كلها وصفاته العليا، ولكن حناول أن نوقف أنفسنا حىت   ، وال مُيل
  .نكمل

بعد هذه القبسة اليت تشري إىل اسم هللا الرمحن وحسن هذا االسم وعظمته كيف و 
تعاىل –  ةوحلول األلوهي  ،املزعومةأييت من جيعله ترنيمة وثنية من أجل االندماج مع الطاقة  

وال   ، يف هذا العبد الضعيف الفقري الذي ال ميلك لنفسه ضرًا وال نفًعا  -هللا عميا يصفون
  .فهو ال حول له وال قوة إال ابهلل  ؟!! ميلك العلم أو احلكمة أوالتدبري ألمره

 144سبحان ربك رب العزة عميا يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لالستاذة أمنية بنت محمد -شرح كتاب فقه األسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر 144
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اإلميان ابلقدر هو احملك احلقيقي ملدى اإلميان ابهلل تعاىل على الوجه الصحيح، 
اإلنسان بربه تعاىل، وما يرتتب على هذه املعرفة من يقني وهو االختبار القوي ملدى معرفة  

صادق ابهلل، ومبا جيب له من صفات اجلالل والكمال، وذلك ألن القدر فيه من التساؤالت 
واالستفهامات الكثرية ملن أطلق لعقله احملدود العنان فيها، وقد كثر االختالف حول القدر، 

لقرآن الواردة بذكره، بل وأصبح أعداء اإلسالم يف وتوسع الناس يف اجلدل والتأويل آلايت ا
الشبهات  القدر، ودس  البلبلة يف عقيدة املسلمني عن طريق الكالم يف  يثريون  كل زمن 
حوله، ومن مث أصبح ال يثبت على اإلميان الصحيح واليقني القاطع إال من عرف هللا بمسائه 

النفس، واثقاً بربه تعاىل، فال جتد الشكوك احلسىن وصفاته العليا، مسلِيماً األمر هلل، مطمئن  
 .والشبهات إىل نفسه سبيالً 

 لذلك سنتناول إن شاء هللا خالل هذا الباب يف الفصل االول: التعريف ابلقدر، 
وأمهية اإلميان به، وأنواع التقدير كما أننا سنتعرض إىل ما جاء يف منكري القدر   ومراتبه،

 . )قانون اجلذب(  خالل   من  بشكله اجلديد يف ثوب العلم

أما الفصل الثاِن سنتناول فيه بعض بعض ما يتفرع من هذا القانون من تطبيقات 
النقاب عن   ،متلونة كاحلرابء ولكنها حتوي نفس املعىن واملضمون لقانون اجلذب وكشف 

  .زيفها وأسلمتها ونسبتها إىل العلم والدين
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 145مانجاءنيفنمنكرينالقدرننابب ▪
ن

 .[49]القمر:   ِإَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدرٍ   قال هللا تعاىل: 
 

وقال ابن عمر: "والذي نفس ابن عمر بيده لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا مث أنفقه يف 
)اإلميان أن تؤمن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص:سبيل هللا ما قبله هللا منه حىت يؤمن ابلقدر. مث استدل بقول  

 .رواه مسلم ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره(

 

 

 

 

 
 المرجع السابق  145
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متعلق بربوبية هللا، فمن أنكر القدر فقد  اإلميان ابلقضاء والقدر ركن من أركان اإلميان،

 .أفعال هللا تعاىلألن تقدير األشياء وقضاءها من   وقع يف شرك يتعلق ابلربوبية،

 والقدر:   ابلقضاء   االميان

 

 
146 

 
 شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي من  146
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 العباد  من  وهي  وتقديرًا،  اوإجيادً   خلًقا   هللا  من   فهى  هللا،   خلق عموم  يف داخلة  العباد   فأفعال
 الفاعلون.   وهم  ألفعاهلم اخلالق   هو  فاهلل   وكسًبا،  فعاًل 

 وهللا خلقكم وما تعملونتعاىل:  هللا  قال

147 
 

 

 

 

 

 

 

 
 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  147
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 من شرح كتاب التوحيد" للشيخ الدكتورخالد بن عبد العزيز الباتلي  148
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 قانون الجذب

 

 
من  يريده  ما  اجتذاب كل  من  اإلنسان  مُيكِين  قانون كوِن  أنه  أنصاره  يزعم 

يعتمد هذا القانون على االعتقاد بن .  )الصحة، السعادة، الثروة، احلب..( إىل نفسه احلياة
الرتكيز على شيء ما يبعث إليه ذبذابت من طاقة اإلنسان، ولذلك يتم التدريب على كيفية 

 .فتجذهبا  -الذبذابت -يز على ما يريده اإلنسان لتوجه إليها الطاقة  الرتك

وهذا األمر ليس له دليل علمي بل يتعارض مع احلقائق العلمية فضالً على أنه بناًء 
ليس سوى وسيلة ذهنية حيصل اإلنسان  -للمؤمنني به-على هذا القول الفاسد يكون هللا 

تعاىل هللا -وال حكمة يعطي على أساسها ومينع  به على ما يريد، ليس له إرادة وال اختيار
 The Law ofمؤلف كتاب    Micheal J. Losier يقول  -كبريًا  علًواعن هذا القول  
Attraction  موضحا هذه الفلسفة: " إن الكون ليس ذكيا ولكنه مطيع، فهو ال مييز إن
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كانت الذبذابت اليت ترسلها َنفعة لك أو مضرة، أو إن كنت تريد األمر أو ال، أو إذا كان 
 . " َنفعا لصحتك أو مضرا هلا، إنه مطيع 

ميل قانون اجلذب هو ترمجة عملية لعقيدة وحدة الوجود اليت هي أصل الفلسفة الشرقية، وحتُ 
ا حيدث له، فهو مسؤول عن كل ما يعانيه يف هذه العقيدة اإلنسان املسؤولية الكاملة عمَّ 

احلاضر، وهو مسؤول عن كل ما سيحصل له يف املستقبل وميكنه التحكم التام ابملستقبل 
ابلطبيعة اإلهلية لإلنسان،  ، وهذا التعظيم للقدرات البشرية راجع لالعتقادوما سيحدث فيه

 149. لإلله وأنه ليس سوى جتسيدا

 
150 

 
 أ. طيف العنزي / جامعة الكويت كلية التربية قسم اللغة اإلنجليزية  149

 ماجيستيرعلم نفس-ا. تقى متولي  ترجمة 150
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ننوهلسننوإحلادننوثنيةن-اجلذبننقانون

 طلعت   هيثم  د.

RptGnM-https://youtu.be/ocWO 

 

نالعلمنالزائفن"السر"

زايء الكمية. لكن ي، ويستعري أحياًَن عبارات من الفكتاب السر أنه يقوم على العلميدعي  
 الفرضية الكامنة وراء الكتاب مت دحضها وإثبات خطأها وعدم صحتها. 

 جذب نهي اليت ت  - وليس املتشاهبات-   كما أنه منطق سطحي فنجد يف الفيزايء أن األضداد
   151اجلذب ال عالقة له ابلعلوم. فهذا يعين أن قانون    ، لبعضها البعض

 

 

 

 
نفس    151 علم  ماجيستري  متويل  تقى  أ.  https://www.livescience.com/5303-بتصرف  -ترمجة 

secret.html-pseudoscience 

 

 

https://youtu.be/ocWO-RptGnM
https://www.livescience.com/5303-pseudoscience-secret.html
https://www.livescience.com/5303-pseudoscience-secret.html
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نابطلنمنطقن

أن عميقة عندما حياول شرح اآللية اليت من املفرتض    كتاب السر مشكلةننيواجه
يف حياتك جتذبه إىل حياتك من خالل أفكارك " فعلى   يعمل هبا قانون اجلذب"كل ماأييت

ولكن القليل  -وإال لن يلعبوا-سبيل املثال يفكر كل من يلعب الياَنصيب يف الفوز والثراء  
إذا كان قانون اجلذب يعمل فلماذا ال يفوز مجيع الالعبني، إذا كان كل   جًدا من يفوزون، 

 152ما يتطلبه األمر هو الرغبة والتفكري؟؟!!

نقانوننالرتبيعنالعكسينوقانونناجلذبننننننسرن"اآلخر"ال

العصبية، اخلالاي  بني  األيونية  التيارات  من  نشاطا كهرابئيا  الدماغ  ووفقا   ينتج 
ماكسويل،  تيار كهرابئي    ملعادالت  مغناطيسياينتج  أي  عامل جماال  شرح  ولكن كما   ،
اجملاالت -من جامعة كاليفورنيا، لوس أجنلوس فإن هذه احلقول  بولدراك  األعصاب راسل أ.

ابإلضافة إىل ذلك يذكر قانون الرتبيع العكسي "إن شدة   ضئيلة جدا جدا،  -املغناطيسية
موجة الطاقة اليت تشع من مصدر تتناسب عكسيا مع مربع املسافة مع هذا املصدر " فكلما 

 .بعد اجلسم عن املصدر يتلقى طاقة أقل

اجلمجمة  اجمل من  بسرعة  ويتبدد  ضئيل  للدماغ  املغناطيسي  بسرعة    تشتتيفال 
عشر   زيد عليهمبصادر مغناطيسية أخرى، َنهيك عن اجملال املغناطيسي لألرض والذي ي

 153. مليارات ضعف قيمة اجملال املغناطيسي للدماغ

 
 المصدر السابق  152
بتصرف -ترمجة أ. تقى متويل ماجيستري علم نفس  153

secret-other-https://www.scientificamerican.com/article/the 
 
 

https://www.scientificamerican.com/article/the-other-secret


- 332 - 
 

 
 

  اخلميس  عثمان  الشيخ  اجلذب   قانون   حكم 1فتوى 

https://youtu.be/2HFsS_7SycM 

 

 الطاقة  وعلم  السر  كتاب   وإحلاد  وشرك ضالالت  من املفيت  حتذير 2فتوى 

https://youtu.be/C2Pt4jfjYa0 

 

   3فتوى 

   :السؤال 

 مانختافهنسيقع؟السالمنعليكمنمانحكمنقولن

  • اإلجابة:

 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته هذا القول غري صحيح شرعا وعقال وحسا. 

أما يف الشرع فاخلوف أنواع، منه اخلوف من هللا وعذابه وقد عرفه العلماء بنه: ما حال 
هللا. حمارم  وبني  عظيمة.  بينك  عبادة  وهو  مطلوب  اخلوف  اخلوف   وهذا  الطبيعي ومنه 

 كاخلوف من األسد وهذا شعور فطري. 

https://youtu.be/2HFsS_7SycM
https://youtu.be/C2Pt4jfjYa0
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النجاة. بسباب  وأيخذون  يضرهم  مما  خيافون  حد   والعقالء  اخلوف  جتاوز  وإن 
والقول بن من فكر يف شيء خيافه وقع عليه ما فكر   االعتدال فهو مرض حيتاج إىل عالج.

الفلسفي اإلحلادي.  قانون اجلذب  بطريقة خفية، جمرد كذب، وهو  شخص   وكم من  فيه 
يراجع ما جاء يف القناة من الرد على القول بقدرة جمرد   خاف من مرض فلم يصب به.

 http://cutt.us/ubnTq  154التفكري على تغيري الواقع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  المعاصرة، جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.دكتوراه في العقيدة والمذاهب  - مديحة إبراهيم السدحان د. المجيب: 154

 قناة اسأل البيضاء:  - وفروعه الجذب الوسم المرجعي: #قانون
https://t.me/ask_albaydha 

http://cutt.us/ubnTq
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 .هو القائم بنفسه، املقيم لغريهنن:القيوم

"هو القائم بمر كل شيء يف رزقه، والدفع عنه، وكالءته، يقول ابن جرير الطربي:  
 "وتدبريه، وتصرفه يف قدرته

جيمع هذا االسم صفات األفعال: )التدبري، والرزق(، فهو قائم على كل شيء، 
وقائم على كل نفس، وهذا من معاِن الربوبية، فإن الرب هو السيد، واملتصرف ِبلقه، 

 .م ابلنعم احلسية، واملعنوية، الظاهرة، والباطنةواملرب هل

وات واألرض وما اوات، واألرض، بل يقيم السمايقيم أمر أهل السم   -تبارك وتعاىل -فهو  
 .فيهما، ويدبرمها، ويرزق أهلهما 
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 "يف كتاب "التبيان  -رمحه هللا-يقول احلافظ ابن القيم  
 ."والسفلي، هو القائم مبصاحله، وحفظهأنه هو املدبر ألمر العامل العلوي،  "

واحلاصل: أن هذا االسم يدل على صفات كثرية، ميكن أن تفهم مما سبق؛ وهلذا فإن من 
ُ اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل   كمال حياته، وقيوميته: أنه ال أتخذه سنة، وال نوم،  )اَّللَّ

إنه ال ميكن أن يدبر  فالذي ينام ال ميكن أن يدبر أحوال العامل،  ،أَتُْخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ ْوٌم(
تبارك -أحوال نفسه، اإلنسان إذا كان َنئماً فإنه ال يدفع عن نفسه قلياًل، وال كثريًا، فاهلل 

ال ينام، وال يغفل، وال تعرض له اآلفات، كما هو الشأن ابلنسبة للمخلوقني  -وتعاىل 
 الضعفاء 

اآلخر، قال  وهكذا يف حديث أنس،  )اي حي اي قيوم( يدعو:ويف حديث أنس، كان ملسو هيلع هللا ىلص  
النيب ملسو هيلع هللا ىلص لفاطمة: )ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقويل إذا أصبحت، وإذا 
أمسيت: اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث، أصلح يل شأِن كله، وال تكلين إىل نفسي 

 . طرفة عني(
 

ىل الكون الذي إ مثل ما يتوجه البعض    كيف يتوجه اإلنسان إىل خملوق ضعيف 
رب   ، وات واألرضاحتت قيومية هللا ليطلب ما يريد، ويرتك التوجه إىل رب السم  هو

 !!!أفال تعقلون؟؟ه،  الكون والقائم علي

  :فمننآاثرناإلمياننابسمنهللانالقيومنعلىناملؤمنن

 .أن يتوجه يف دعائه إىل هللا هبذا االسم ويدعوه به-

أن يتربأ اإلنسان من التعلق بغري هللا، وهذا من  كما أن من آاثر اإلميان ابسم هللا القيوم  -
أجلي العبادات، جنس العبادات القلبية أعظم من جنس عبادات اجلوارح، إذا عرف اإلنسان 
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أن ربه هو القيوم، القائم على أمور خلقه برزاقهم، وأعماهلم، وآجاهلم، وما يتصل بدنياهم، 
كل شأن من شئوهنم، ويف آخرهتم؛ فإنه خيرج من حوله، وطوله، وقوته، وال يركن إىل   ويف

افتقاراً اتمًّا، كامالً، ويُنزل به مجيع حوائجه،   - تبارك وتعاىل -نفسه طرفة عني، فيفتقر إىل ربه  
كما أنه يقطع   ،-تبارك وتعاىل -فيستعني به، وبه يستغيث، ويعتصم حبوله، وطوله، وقوته  

التعلق ابملخلوقني، أن يعطوه، أو أن يرزقوه، أو يتعلق هبم من أجل أن يكف شرهم عنه، 
فيقدم هلم ألواَنً من العبودايت، وميتد نظره، ونظر قلبه إىل هؤالء املخلوقني؛ لعلهم يرضون 
 عنه؛ لعلهم يعطونه؛ لعله حيصل على شيء من النوال من دنياهم، أو غري ذلك، وهؤالء

وفقرهم ذايت، وغناه   إليه،  الذايت؛ وهلذا   - تبارك وتعاىل-مربوبون هلل، مفتقرون  الغىن  هو 
تبارك -فهذا الكون يصرفه هللا   "اي حي اي قيوم برمحتك أستغيث ": بقوله  اإلنسان يستغيث
 .على اتساعه الذي ال نتصوره، وال نتخيله -وتعاىل 

املخلوقات اهلائلة فيه، ونسبة فلو مت عرض صورة فضائية حقيقية للكون، ولبعض  
األرض إليها؛ فرأينا األرض كأهنا حبة رمل تسبح يف هذا الفضاء، كأهنا حبة رمل؛ مبا فيها 

، واجلبال، والغاابت، ومبا فيها من َنطحات، وجيوش جرارة، -اخلالء-من البحار، والقفار
 .ودول ممكنة، مثل حبة الرمل تسبح يف هذا الفضاء

حجب عنه و إىل أحد املخلوقات وتعلق به تعاظم هذا املخلوق،  فإذا توجه القلب  
كل شيء؛ فصار ال يرى إال هذا املخلوق، أايًّ كان هذا املخلوق، سواء كان هذا املخلوق 

أو غري ذلك مما تتعلق به  ،من ذوي السلطان، أو الكون الذين يعظمونه ويعتقدون فيه
الذي   - تبارك وتعاىل-هللا   يه منفيكون أعظم يف نظره، وأحب إل نفوس املخلوقني،

، وبيده النفع، والضر، واخللق، رة األمو ف هذه الكائنات، واخلالئق، وميلك أزمَّ صري يُ 
 والرزق، واإلحياء، واإلماتة، فينبغي أن يتخذه العبد وكيالً، وأن يكون هو حسبنا، وموالَن،

  .وكافينا
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أما إذا تعلق قلب اإلنسان إىل املخلوقات من دون هللا مثل تعلق أهل الضالل 
حيح، الذي +فإن صاحب النظر الص   - واعتقادهم أن للكون قوة وطاقة خارقة  -ابلكون

عرف هللا معرفة صحيحة بمسائه وصفاته إَّنا تدله هذه املخلوقات على خالقها، ال أن 
نفسه، فهذا من عكس األمور، وقلب األشياء، فهو نظر تتعاظم، فتزاحم عظمة اخلالق يف  

فاسد، الصحيح: أن ينظر إليها ابعتبار أهنا تدل على هذا اخلالق العظيم، وتدل على 
كماالته، ونعوت جالله، فال ينبغي أن حيجبنا هذا اخللق عن اخلالق، أو خيافه أكثر مما 

 155خياف من هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أ.د خالد بن عثمان السبت بتصرف  155
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تعرضنا لقانون اجلذب من خالل الفصل السابق وتبني لنا أنه من القوانني الومهية 
املنبعثة املزعومة  هداف املنشودة من خالل القوة  اليت هتدف إىل حتقيق الذات وحتقيق األ

 . من التفكري واليت جتذب ما يراد حتصيله والرتكيز عليه بقوة وعدم الرتكيز على ما يناقضه

مبشيئة هللا تعاىل ما يتفرع من قانون اجلذب من سنتناول  يف هذا الفصل  و 
تختلف يف مسمياهتا ف  املتلونة،  ولكنها نفس ذات احلرابء ، متلونة بلوان خمتلفةتطبيقات  

 :يتاآل  ويف حماورها ولكنها تصب يف األخري يف قانون اجلذب ومنها 
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من التفصيل من حيث التعريف ابلقانون   يءالتطبيقات بشتلك  سنتعرض لبعض  
 . ونسبته إىل الدين كذاًب وهبتاَن والرد عليه  وكيفية أسلمته، 

 
 1تطبيق 

 أو  قانون النية

 قانون القصد والرغبة والنية 

يزعم هذا القانون أن لقصد اإلنسان ورغبته قدرة على تسخري ما يف الكون 
والذي يتحكم ابلكون هو   ، كل مكان لصاحله حيث أن الطاقة واملعلومات موجودة يف  

 156ه.وهو يتأثر برغبة اإلنسان أو قصده أو إرادت  ،الوعي اخلالص

 

 
 

 سعود بن حممد االمام جامعة  املعاصرة واملذاهب العقيدة يف دكتوراه-  ثراي السيف .د 156
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 *أسلمةنالقانوننوالردنعليهن*

يلجأ بعض أصحاب قانون النية مع األسف إىل حتريف معىن احلديث الصحيح 
 !)إَّنا األعمال ابلنيات( ويستدلون فيه على صحة قانوهنم الباطل

معىن احلديث يدور يف إخالص النية هلل هلالج لج يف العمل الصاحل، وأن املؤمن واحلق أن  
 .إذا ابتغى وجه هللا هلالج لج ابلعمل الصاحل َنل أجره وتقبل هللا منه 

وال شك أن ذلك املعتقد يف قانون النية َنقض إلفراد هللا ابأللوهية والربوبية الذي 
 ،ولبس احلق ابلباطل  ،من البدعهو أعظم حق هلل تعاىل على عباده، ومشتمل على كثري  

   157  .بال علم  هللا  على ل  والقو 

 

    2تطبيق                              

 ن قانون االمتنا                        

قانون اجلذب،   من قانون االمتنان أو قانون الشكر هو فلسفة روحانية متفرعة 
   .وهي إحدى صور عقيدة وحدة الوجود الكفرية

 

أَن ممنت للطبيعة   ،اشكرً   :، قلن تشكر بعمق وامتنان كل شيء حولكوصورته أ
 اليت متنحين السعادة جبماهلا ... وهكذا 

ومثرة هذا أن تصل إىل الكون ذبذابت االمتنان فتتناغم مع الكون وترسل لك ذبذابت 

 
 .دكتوراه يف العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -ثري ا بنت إبراهيم السيفد.  157
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 158  !!السعادة والراحة فتعود فتمنت له ومينت لك يف تناغم وحدوي فريد 
من التفصيل خالل )الفصل الثاِن من الباب   يءوقد تعرضنا لقانون االمتنان من قبل بش

 .ميكنك الرجوع إليه السادس(

 

   3تطبيق                                     

  قانون االستحقاق

يعتقده من استحقاق  يعين الزعم بن اإلنسان هو املتصرف ابخلري والشر حبسب ما 
وإن كان اليشعر   ، يصبح غنياً بد أن    داخلي، فإن كان يعتقد ويشعر ابستحقاق الغىن فال 

 ابستحقاقه للغىن فلن يكون كذلك! وهكذا

   
159 

 
 املصدر السابق  158

  -جمانة بنت طالل  ا.   سالمية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة، -ثريا السيف  د. 159

 جامعة الملك عبد العزيزماجيستير كتاب وسنة 
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من (  "وما بكم من نعمة فمن هللا":  الفصل الثاِن)لالستزادة ميكنك الرجوع إىل            
 قوادح يف توحيد املعرفة واإلثبات[   :الباب السادس]

 4 تطبيق

 ( Karma )الكارما 

اهلندوسية قانون اجلزاء يف االداين والفلسفة الشرقية الوثنية  من أبرز العقائد  
والعواقب األخالقية الناجتة   فيطلق على األفعال اليت يقوم هبا الكائن احلي،  ا..بعمومه

 .عنها، سواء من خري أو شر

حسب ف  .قانون قائم بذاته، وليس حتت سلطة األحكام اإلهليةوحسب زعمهم أنه  
ألكثر من كارمٍا خمتلفة ومتفاوتة، أن تؤدي يف النهاية إىل أن يتقمص هذه الفلسفة ميكن  

. الكائن احلي شكل إنسان، حيوان، شبح، أو حىت إحدى شخصيات اآلهلة اهلندوسية

160 
 

 
 قانون الجذب من السر إلى السحر  -قناة الطاقة الكونية  160
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161 

 
  http://t.me/Easternphilosophiesالكارما  – قناة فلسفات شرقية  161



- 344 - 
 

 )قانون التركيز(  6و)قانون االنعكاس(  5                 

 

162 

نروابطناملادةنن

        التطبيقات املعاصرة للفلسفات الشرفية  الرشيدد. هيفاء بنت َنصر  •
http://cutt.us.com/BRaN 

  http://cutt.us.com/olkoطيف العنزي | جامعة الكويت  •
 .واملذاهب املعاصرةابحثة بقسم العقيدة   هناء بنت محد النفجان •

o http://cutt.us.com/b2tMhnF 

 
 - طيف العنزيأ. -التطبيقات املعاصرة للفلسفات الشرفية - دد. هيفاء بنت َنصر الرشي] بتصرف  المصادر  162

 [.حثة بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرةاب هناء بنت محد النفجان أ.  - جامعة الكويت
 

http://cutt.us.com/BRaN
http://cutt.us.com/olko
http://cutt.us.com/b2tMhnF
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 الخاتمة
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ما جاء " ابب  (الذي هو حق هللا على العبيد التوحيد  )وها حنن بصدد خامتة كتاب  
تعاىل قوله  َحقَّ    : يف  اَّللََّ  َقَدُروا  َوالسََّماَواُت َوَما  اْلِقَياَمِة  يَ ْوَم  قَ ْبَضُتُه  يًعا  مجَِ َواأْلَْرُض  َقْدرِِه 

ٌت بَِيِميِنِهۚ  ُسْبَحانَهُ  قول الدكتور خالد الباتلي لشرحه لكتاب ي،" َوتَ َعاىَلٰ َعمَّا ُيْشرُِكون َمْطِوايَّ
وما يكمله أو   : وما أحسن ختم الكتاب هبذا الباب، فإنه مليا قرر توحيد العبادة، التوحيد 

ليبني لك أن هذا املعبود   يناقضه أو يقدح فيه،أتى هبذه اخلامتة اليت هى كاملوعظة للقلب، 
ويوجل خضوًعا، ويتوجه لربه ابلعبادة من خالص قلبه   ،عظيم جد عظيم فيخشع القلب

 راغًبا راهًبا.انتهى
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ً جاء إىل النيب صلى هللا عليه   حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنَّ يهودايَّ
اي حممد! إن هللا ميسك السماوات على إصبع، واألرضني على إصبع، واجلبال )وسلم، فقال:  

على إصبع، والشجر على إصبع، واخلالئق على إصبع، مث يقول: أَن امللك: فضحك رسول 
ويف رواية:   َوَما َقَدُروا هللَا َحقَّ َقْدرِِه.  هللا صلى هللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، مث قرأ: 

( واللفظ 7414رواه البخاري )  ( فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له
 2786 له، ومسلم

ما الكرسي يف العرش إال كحلقة من ":وقال أبو ذر مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
 ."حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرض

ربنا عظيم، وعظمته يف نفوس املؤمنني هي اليت جتعلهم يعبدونه، ويطيعونه، وال إن 
رسله، ويطيعون  هبديه،  وأيخذون  شرعه،  ويقبلون  بمره،  وأيمترون  نبي يعصونه،  نا قال 

ال أحد إال هللا، مث خلق العرش، وخلق القلم، وخلق  كان هللا ومل يكن شيء غريه"ملسو هيلع هللا ىلص:
وكان  وات واألرض ِبمسني ألف سنة،ائق قبل أن خيلق السماللوح، وكتب هللا مقادير اخلال

ما أعظمه! خلق اللوح والقلم وقال: اكتب،  [3191]رواه البخاري:    " عرشه على املاء
 .جفت األقالم، ورفعت الصحف قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة.

هلؤالء   يقول  َشْيءٍ  اجلاحدين:نتفكر يف عظمته وهو  َغرْيِ  ِمْن  ُخِلُقوا  من   أَْم 
 [ 35]الطور:  ُهُم اخْلَالُِقونَ أَْم  العدم

اخللق بمر  اخللق  شعرية حتدى  فليخلقوا  ذرة،  فليخلقوا  حبة،  ]رواه   فليخلقوا 
أَي َُّها اَي  [.17]النحل:   أََفَمن خَيُْلُق َكَمن الَّ خَيُْلقُ  [2111، ومسلم:  7559البخاري:  

ُعوا  النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا لَُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَباًب َوَلِو اْجَتمَ 
 لَهُ 
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امليثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها،   - تبارك وتعاىل -أخذ هللا  
بَ َلى َشِهْدََن َأن تَ ُقوُلواْ   تُ أََلسْ  قال:ذر، مث كلمهم قبال،  فنثرهم بني يديه كال ِبَربِيُكْم قَاُلواْ 

هذا ميثاق عامل الذر، وميثاق الفطرة الذي   [األعراف ]  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإَنَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ 
 .جعله يف نفوسهم، وميثاق الرسل والكتب اليت أنزهلا، وبعثها إليهم

ال ينام وال ينبغي له أن ينام،   - عز وجل-)إن هللا  :  وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم
 النهار قبل عمل الليل( خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل  

 رواه مسلم .

وجعلته بينكم   ،اي عبادي إِن حرمت الظلم على نفسي)قال يف احلديث القدسي:
حمرما فال تظاملوا، اي عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوِن أهدكم، اي عبادي كلكم 

أطع  فاستطعموِن  أطعمته  من  إال  من كسوته مجائع  إال  عار  عبادي كلكم  اي  كم، 
مجيعا  الذنوب  أغفر  وأَن  والنهار  ابلليل  ُتطؤون  إنكم  عبادي  اي  أكسكم،  فاستكسوِن 
نفعي  تبلغوا  ولن  فتضروِن  ضري  تبلغوا  لن  إنكم  عبادي  اي  لكم،  أغفر  فاستغفروِن 

 رواه مسلم   (.. فتنفعوِن

والدنيا، الدين  أمور  من  شيء  كل  هللا  أمور  ()استهدوِن  سؤال  من 
 .من أمور الدنيا )استكسوِن( ،()استطعموِن لدينا

وات ورب األرض ورب ا)اللهم رب السم نتفكر يف عظمته، وقد قال نبيه ملسو هيلع هللا ىلص:
العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق احلب والنوى، ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ 

فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت األول  
 .فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء(

 اخرجه مسلم 
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املخلوقات يف سلطانه يعين كل شيء من  بناصية كل شيء،  وحتت   ، ربنا آخذ 
قدرة كل خملوق، فوق  فقدرة هللا  الرأس،  والناصية مقدم  آِخٌذ  قهره،  ُهَو  ِإالَّ  َدآبٍَّة  ِمن  مَّا 

 .[56]هود:   بَِناِصَيِتَها ِإنَّ َربِي َعَلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ 

وات يوم القيامة االسم  - عز وجل -يطوي هللا   نتفكر يف عظمته وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
ىن، مث يقول: أَن امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي األرضني مث أيخذهن بيده اليم

املتكربون؟. أين  اجلبارون؟  أين  امللك،  أَن  يقول:  مث  طيا:  بشماله،  َنْطِوي  )  يطويها  يَ ْوَم 
كما تطوى الورقة، وذلك على هللا يسري.  [104]األنبياء:  السََّماء َكَطيِي السِيِجلِي لِْلُكُتِب( 

اليوم؟ فال أحد   يوم ال  امللك  ينادي: ملن  الداين سبحانه  الواحد  أرض وال مساء، ولكن 
 (.)هلل الواحد القهار  جييب، وقد قبض اخلالئق كلهم، فيجيب نفسه بنفسه، فيقول سبحانه:

)اللهم لك احلمد كله، اللهم ال قابض ملا   قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص مبينا عظمة ربه وهيمنته:
قبضت، وال هادي ملا أضللت، وال مضل ملن هديت، وال معطي ملا بسطت، وال ابسط ملا  

صحيح االدب (  منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال مقرب ملا ابعدت، وال مباعد ملا قربت
  .املفرد

ُ لِلنَّاِس ِمن رَّمْحٍَة َفاَل ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفاَل    يقول هللا وتعاىل:  ُمْرِسَل َما يَ ْفَتِح اَّللَّ
عز وجل يعطي من يشاء، ومينع من يشاء،  [.2]فاطر:   لَُه ِمن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

صلى هللا -قال نبينا   [،16]الربوج:   فَ عَّاٌل لِيَما يُرِيدُ  ال معقب حلكمه، حيكم ما يريد:
 ى ال يغيضها نفقة( )يد هللا مأل  يف عطائه وكرمه:  - عز وجل- مبينا عظمة ربه    - عليه وسلم

)أرأيتم  يعطي ليال وهنارًا، )سحاء الليل والنهار( ال ينقصها وال ينقص مما عنده شيء قال:
)عرشه على  ما أنفق منذ خلق السموات واألرض، فإنه مل يغض( مل ينقص ما يف يده وقال:

من يشاء، يرفع من يشاء، وخيفض من يشاء، يعز    ( املاء، وبيده األخرى امليزان خيفض ويرفع 
ويذل من يشاء، يعطي من يشاء، ومينع من يشاء، ميرض من يشاء، ويشفي من يشاء، 
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خضوعنالكوننهللنوانقيادهن )حييي من يشاء، ومييت من يشاء، يقسم األرزاق، وجيزل العطااي
  .له

 وقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يبني لنا عظمة هللا يف هذه الشمس اليت ُتضع له، ملا غربت
فإهنا تذهب حىت  قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: )أتدري أين تذهب؟ ذر:قال ملسو هيلع هللا ىلص ألب  

وات وكل اخللق اوكل السم  ،، وبطبيعة احلال الشمسصحيح  حديث تسجد حتت العرش(
كلها حتت العرش، وهللا استوى على عرشه كما يشاء سبحانه، واجلمادات تسبح كلها هلل، 

أملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد لَُه َمن يف السََّماَواِت َوَمن  خاضعة هلل:  ا ولكن ال نفقه تسبيحها، كله
كلها تسجد  [18]احل ج:     يف اأْلَْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ 

فتستأذن فيؤذن هلا، )فإهنا تذهب حىت تسجد حتت العرش   هلل، قال عليه الصالة والسالم: 
ارجعي من حيث  ويوشك أن تسجد فال يقبل منها، وتستأذن، فال يؤذن هلا(.يقال هلا:

فذلك قول هللا   فتطلع من مغرهبا،  َذِلَك  :-تعاىل-جئت،  َا  هلَّ ِلُمْستَ َقرٍي  جَتْرِي  َوالشَّْمُس 
 . تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

ومنها   عباده بمور كثرية،  قهر  الغيب،  ال   ، قهرهم ابملوت  - وعلى رأسها- يعلم 
)مفتاح   يستطيعون الفرار منه، وقهرهم بعلم الغيب فال يعلم املستقبل إال هو، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

ال يعلم أحد ما يكون يف غد، وال يعلم أحد ما يكون يف   :الغيب مخس ال يعلمها إال هللا 
: عرفنا ابملوجات فوق الصوتية؟ نقول: ماذا عرفتم؟! عرفتموه قبل أن فإن قالوا األرحام(،

وترون أشياء، وفيها نسبة خطأ،   ؟أنثى  أمهللا يعلمه قبل أن يوجد، تعرفون ذكر و   ؟! يوجد 
وال تعرفون كم يبقى يف الرحم؟ هل يسقط؟ هل يتم؟ وال تعرفون أجله، وال عمله، وال رزقه، 

هذا كله، ولذلك يرسل امللك عند نفخ الروح يف اجلنني يف وال شقي أو سعيد، وهللا يعلم  
يعلمه، أو سعيد، هذا كله  وأجله وعمله وشقي  بكتب رزقه  فيؤمر  )يعلم ما يف  األرحام 
 .األرحام، وال تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بي أرض متوت(
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العاصون، ذلك  علم  ما  هو  إال  إله  ال  هللا،  إال  إله  َقَدرُ  ال  َحقَّ َما  اَّللََّ  وا 
واملعاند  [،74]احل ج:   َقْدرِهِ  اجلاحدون  قدره  واملشركون ما  والكفرة  واملالحدة  قلوب  ،ون 

[، يفرج كراب، 29]الرمحن:   ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو يف َشْأنٍ  صبعني من أصابع الرمحن،إالعباد بني  
ذنبا، جييب داعيا،   يغفر  قوما، خيفض آخرين، يكشف غما،  ويغين يرفع  يكشف غما، 

فقريًا، جيرب كسريا، ينصر مظلوما، وأيخذ ظاملا، يفك عانيا، ويشفي مريضا، يعطي أقواما، 
ومينع آخرين، حييي ومييت، يقيل عثرة، ويسرت عورة، يعز ذليال، ويذل عزيزا، ويعطي سائال، 

ايف ال كل فعل من أفعاله حلكمة، وهو الش.سبحانه وتعاىل ،وأييت بقوام، ويذهب آبخرين
 164و. شايف إال ه

، نسألك أن كاللهم إَن نسألك بنك أنت هللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك ل
وأرَن الباطل ابطال وارزقنا   ،اللهم أرَن احلق حقا وارزقنا اتباعه  تغفر لنا ذنوبنا، وتسرت عيوبنا، 

والعصيان  والفسوق  الكفر  إلينا  وكره  قلوبنا  يف  وزينه  اإلميان  إلينا  حبب  اللهم   .اجتنابه، 
اللَُّهمَّ ِإَنَّ نَ ُعوُذ ِبَك َأْن ُنْشرَِك ِبَك شيئا نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه، اللهم إَن نعوذ بك من 

التوحيد وابعثنا عليه أحينا    اللهم  الفنت ما ظهر منها وما بطن،  التوحيد وأمتنا على  على 
اللهم أحسن خامتتنا، اي حي لنا شأننا كله، وال اي  آمنني،  قيوم برمحتك نستغيث، أصلح 

عني  طرفة  أنفسنا  إىل  احلساب  .تكلنا  يقوم  يوم  وللمؤمنني  ولوالدينا  لنا  اغفر   .ربنا 
 ( َيِصُفوَن * َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي * َواحْلَْمُد َّللَِِّ َربِي اْلَعاَلِمنيَ ُسْبَحاَن َربِيَك َربِي اْلِعزَِّة َعمَّا  )
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نالفهرسن
ناملقدمةن

نالتمهيدن

ناألسبابننيفنناألول:نالباب

ناألول:ن)مقدمةناألسبابنوحقيقةنالطاقة(نالفصلنن

 القاعدة العقدية 

 الطاقة :  التطبيقات املخالفة

 فاسألوا أهل الذكر 

 املاكروبيوتك

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي

نالفصلنالثاِن:)احللقةنواخليطنوأساورنالطاقة(ن

 القاعدة العقدية 

 : أساور الطاقةالتطبيقات املخالفة
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 الذكر فاسألوا أهل  

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الوكيل

نالفصلنالثالث:)الرقىنوالريكي(

 القاعدة العقدية 

 الريكيالتطبيقات املخالفة:  

 فاسألوا أهل الذكر 

 الفتاوى

 مادة اثرائية 

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الشايف

نالفصلنالرابع:ن)التمائمنواألحجارنالكرمية(ن

 العقدية القاعدة  

 التطبيقات املخالفة: األحجار الثمينة والكريستال 

 الفتاوى

 مادة اثرائية 

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الشايف
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نتتمةنالبابناألولن

 فتاوىال

 ثرائيةإمادة  

نالتربكننالثاِن:نالباب

 قاعدة العقدية ال

 الفونج شويالتطبيقات املخالفة:  

 مادة إثرائية

 فتاوى

 هللا الرزاققل هذه سبيلي: اسم  

نالعباداتننيفننالشركنالثالث:نالباب

نالفصلناألول:ن)الشركناألكربنضابطهنوأقسامه(ن

 القاعدة العقدية 

 الني والينج  عقيدة منحرفة بني ثنااي الفكر الوافد:

 ىالفتاو 

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا 

نالفصلنالثاِن:ناستعانةنواستعاذةنودعاءنغرينهللانيفنثوبنجديد
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 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة: 

 الفونج شوي   

 التأمل التجاوزي واإلرتقائي 

 كتابة األمنيات

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا اجمليب 

نالفصلنالثالث:ن)الغلونقدميانوحديثا(

 القاعدة العقدية 

 الغلو يف مدربيهمعقائد وأفكار منحرفة بني ثنااي الفكر الوافد:  

 مادة إثرائية

 فتاوى

 قل هذه سبيلي: اسم هللا 

نتتمةنالبابنالثالث

 القاعدة العقدية 
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نومعتقدنوسلمنعليهنصلىنحممدنأمةنيفننوقعنالذينالشركنأنواعننالرابع:ننالباب
 ننالطاقة

نالفصلناألول:ن)السحر(ن

 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة: 

 املانداال   

 العالج ابلريكي

 السيبلمنل 

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: هللا احلفيظ

نواحلديث(نالفصلنالثاِن:ن)الكهانةنبينالقدمينن

 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة 

 الداوزينج والبندول 

 حتليل الشخصية عن طريق خط اليد )اجلرافولوجي( 

 التناغم الكودي 
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 أوراق التاروت 

 فاسألوا أهل الذكر 

 الفتاوى 

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: )هللا اللطيف اخلبري(

نابلشاكراتنواألحجارنالكرمية(نالفصلنالثالث:ن)التنجيمنوعالقتهن

 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة: 

 الشاكرات والكواكب 

 األحجار الكرمية والتنجيم

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا العليم

نالفصلنالرابع:ن)التطرينوالطاقةناملزعومة(ن

 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة: 

 الطاقة السلبية
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 قانون اجلذب 

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الرب 

نالسبعناألصليةنالقلبيةننالعباداتناخلامس:نالباب

نالفصلناألول:ن)احملبةنوالغلونفيها،نالتوكلنواألسباب(ن

 احملبة والغلو فيها 

 التوكل واألسباب

نثاِن:ن)عباداتنقلبيةنيقعنفيهانأنواعنمننالشرك(نالفصلنال

 القاعدة العقدية 

 عقائد وأفكار بني ثنااي الفكر الوافد 

 األمن من مكر هللا 

 الصرب على أقدار هللا وقانون اجلذب 

 اإلخالص وإرادة الدنيا بعمل من أعمال األخرة 

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الشكور 
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نواإلثباتنناملعرفةنتوحيدنيفننقواعدنالسادس:ننالباب

ناألول:ن)طاعةنغرينهللانيفنحترمينمانأحلهنهللانوحتليلنمانحرمهنهللا(نالفصلنن

 القاعدة العقدية 

 طاعات بني ثنااي الفكر الوافد تفضي إىل الشركيات

 قل هذه سبيلي

نالفصلنالثاِن:نقولهنتعاىل:ن)ومانبكمنمنننعمةنفمننهللا(ن

 القاعدة العقدية 

 تطبيقات خمالفة: 

 قانون االستحقاق 

 االمتنانقانون  

 الفتاوى

 مادة إثرائية

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الرب 

نالفصلنالثالث:ن)التصاويرنمانبينالتمائمنوالفونجنشوي(ن

 القاعدة العقدية 

 التطبيقات املخالفة: الفونج شوي

 الفتاوى
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 قل هذه سبيلي: هللا املصور 

ناأْلَْْسَاُءننالفصلنالرابع:نقولهنتعاىل:ن) احْلُْسىَننفَاْدُعوُهنهِبَانَوَذُروانالَِّذيَننيُ ْلِحُدوَننيفنَوَّلِلَِّ
ن(َأْْسَائِهِن

 القاعدة العقدية 

 املانرتا أوم   :حنرافات عقدية يف التشبيهإ

 مادة إثرائية

 الفتاوى

 قل هذه سبيلي: اسم هللا الرمحن

نالقدرنننالسابع:نالباب

نالفصلناألول:ن)قانونناجلذب(ن

 القاعدة العقدية 

 قانون اجلذب   : التطبيقات املخالفة

 فاسألوا أهل الذكر 

 الفتاوى

 قل هذه سبيلي: اسم هللا القيوم

نالفصلنالثاِن:ن)تطبيقاتنقانونناجلذب(ن

 قانون النية 
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 قانون االمتنان

 قانون االستحقاق 

 الكارما 

 قانون االنعكاس 

 قانون الرتكيز

نناخلامتة

ناملراجعن

نالفهرس


