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االستھالل

بسم هللا الرحمن الرحیم

َق بُِكْم َعن َوأَنَّ ھَـَذا ِصَراِطي ُمْستَقِیماً فَاتَّبُِعوهُ َوالَ تَتَّبِعُ  بَُل فَتَفَرَّ وْا السُّ
اُكم بِِھ لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ  َسبِیلِِھ َذلُِكْم َوصَّ

153سورة االنعام 
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اإلهداء

ذان علماين حب العلم لهما اهللا الظإىل  والدي العزيزين حف
منذ نعومة أظفاري 

على مواصلة مسرييت العلمية و إىل زوجيت اليت شجعتين
ت معي على لئواء الغربة صرب 

إىل ولدي الغايل الذي أرجو أن يكون من أهل اخلري يف 
الدارين 

ذا العملإىل كل من شجعين و ساعدين يف إمتام 
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الشكر والتقدیر

الشكر هللا عز وجل الذي أنار يل الدرب، وفتح يل أبواب العلم وأمدين 

.بالصرب واإلرادة

مرفت بالتتلمذ على أيديهمة الذين تشذتامث الشكر لألس

.السديدمونصحه

شرفان دكتور عون الرفيق ودكتور منري العابديندون أن يفوتين شكر امل

والشكر أيضا لرئيسة قسم الدراسات .يلم....

اإلسالمية الدكتورة توتك محيدة ، وكل الشكر أيضا إيل عميد الكلية 

مجيع املوظفني واملوظفات يف جامعة موالنا و إيلالربوف حبر الدين

.مالك إبراهيم اإلسالمية

متنان لكل الذين قدموا يل يد املساعدة من قريب أو االالشكر وو 

.بعيد
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تقرير المشرفين

تقرير املناقشني
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ياجمهورية إندونيس

وزارة الشؤون الدينية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج

قسم الدراسات اإلسالمية_ كلية الدراسات العليا

إقرار الطالب

محمد عبدالعالي بوحويش حمد: االسم 

13751014: رقم التسجيل

املاجستري يف الدراسات 
ة ، موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميكلية الدراسات العليا جبامعة - اإلسالمية

معتقدات علوم التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية والطاقة : ( حتت عنوان
.دراسة وصفية تحليلية) من منظور العقيدة اإلسالمية 

على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جبامعة 
.موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ذا اإلقرار بناًء على رغبيت اخلاصة وال جيربين عليه احدًا ، وذلك مبدينة هذا وحررت ه
م2016/نوفمرب/12ماالنج  بتاريخ 

.حممد عبدالعايل بوحويش محد/ الطالب املقر
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المستخلص

ة علوم التنمية البشرية و البرمجة اللغويمعتقدات((م اسم الرسالة 2017حمدمحمد عبدالعالي بوحويش 
)).من منظور العقيدة اإلسالميةة و الطاقة العصبي

كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، املشرف األول -رسالة ماجستير
.الدكتور منري العابدين: الدكتور عون الرفيق واملشرف الثاين : 

ــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــ

.الطاقة–الربجمة اللغوية العصبية-التنمية البشرية -ةديعق: الكلمات األساسية
الريكي ( و الربجمة اللغوية العصبية و الطالقة علوم التنمية البشريةمعتقداتدراسةهذه الدراسة إيل ولقد هدفت

اليت وقعت فيها مع و الفرق و األديان من منظور العقيدة اإلسالمية ، ) 
.التعرف على البديل اإلسالمي هلذه العلوم 

ستخدام الطريقة الكيفية اليت يتم من نوع البحث الوصفي التحليلي ، ولتحليل البيانات مت اومنهج هذا البحث
فيها حتليل البيانات بطريقة منطقية او هي تقوم على أساس البدء بالتفكري باجلزء حيث يبدأ الباحث من 
البيانات اليت مجعها عن طرق البحث من مستندات عقدية يشوبه اخللل  إجياد البديل اإلسالمي هلا ليصل إىل 

.نقل و العقل معا 
-:فقد أظهرت هذه الدراسة النتائج األتية: نتائج البحثأما عن

قي جمال العقيدة أن علوم التنمية البشرية و الربجمة اللغوية العصبية و الطاقة قد تلبست بعدد من األخطاء .1
راف يف مسألة القدر كذلك الربجمة و االحنللحياة املادية النظرة التنمية البشرية قد ارتكزت على فكرة : هي 

اللغوية العصبية قد ظهر فيها خطأ املادية و إعطاء اإلنسان قدرة حتمية على النجاح بعيدا عن قدر اهللا عز و 
جل و أيضا قانون اجلذب الذي يقوم على أن ما يفكر فيه اإلنسان حيققه له الكون ، أما الطاقة فهي يف األصل 

. من املفاهيم اهلندوسية و أيضا من أخطائها القول بقدرة اإلنسان على شفاء نفسه عبادة بوذية خمتلطة بعدد
اليت وقعت فيها علوم التنمية البشرية و الربجمة اللغوية العصبية و االعتقادية عند البحث عن أصل األخطاء .2

األخطاء هي القدرية و املادية و ) الريكي ( الطاقة 
.اهلندوسية و البوذية 

أن اهللا عز وجل قد جعل لنا يف اإلسالم غنية عن غريه من األنظمة الروحية و السلوكية األخرى ، و أرسل .3
تنمية البشرية اهللا إلينا رسوال جعله قدوة لنا ملن أراد النجاة يف الدنيا و اآلخرة ، فكان يف اإلسالم البديل لعلوم ال

.و الربجمة اللغوية العصبية و الطاقة
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ABSTRAK

Mohamed . A . Buhoish Al Daiek, 2017. Judul: Kepercayaan ilmu
pengembangan kekuatan manusia, Neuro-linguistic programming (NLP), dan

Pengembangan energi manusia dari sudut pandang akidah Islamiyah.

Kata kunci: ideologi – pegembangan kekuatan manusia - NLP-energi.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang keyakinan tentang
pengembangan kekuatan manusia yang tak terbatas, NLP dan pengembangan
energi (Reiki) dari perspektif akidah islamiyah, dan kemiripannya dengan
kelompok-kelompok dan agama-agama yang memiliki keyakinan yang sama

serta menjelaskan tentang ilmu pengganti yang sesuai dengan Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik dan untuk analisis
data peneliti menggunakan metode analisis deduktif, yaitu memulai pemikiran
dari sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Setelah data dikumpulkan
peneliti menganalisisnya untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan

oleh ilmu-ilmu di atas dan mencarikan penggantinya dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini menemukan beberapa poin penting: (1) ilmu pengembangan
kekuatan manusia yang tanpa batas, NLP dan pengembangan energi memiliki
beberapa kesalahan akidah, yaitu ilmu pengembangan kekuatan manusia tanpa
batas hanya melihat manusia secara materiil semata sehingga mengingkari
adanya takdir. Begitu juga NLP terjerumus pada kesalahan materialistik yang
menganggap manusia memiliki kemampuan tanpa batas dan takjub pada dirinya
sendiri sehingga mengingkari adanya takdir Allah.  Sedangkan pengembangan
energi manusia sebenarnya adalah cara ibadahnya orang Buda yang bercampur
dengan faham-faham Hindu yang berkeyakinan bahwa manusia dengan kekuatan
energi ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. (2) Penelitian ini menemukan
adanya kesalahan-kesalahan yang menyerupai keyakinan pada agama-agama dan
kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan yang salah, seperti kelompok
Qadariyah, Materialisme, Hinduisme dan Budisme. (3) Islam memberikan ilmu

pengganti bagi ilmu-ilmu di atas dengan pengganti yang lebih baik.
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Abstract

Mohamed . A . Buhoish Al Daiek, 2017. Title: Human strength development,
Neuro-linguistic programming (NLP), and the development of human energy

from the standpoint of Islamic faith.

Keywords: ideology – Development of human strength - NLP-energy.

The purpose of this research is to explain the beliefs about unlimited of the
development of human powers, NLP and energy development (Reiki) from the
perspective of Islmic faith, and his resemblance to groups and religions have the
same beliefs and explain the replacement the science that corresponding with

Islam.

This research was conducted with descriptive and analytic approach. To analyze
the data  researcher used deductive analysis method, ie start thinking of
something special to something common. Once the data is collected researcher
analyze it to find mistakes made by the sciences above and find a replacement

from the viewpoint of Islam.

This study found some important points: (1) the development of the science of
human power without limit, NLP and energy development have some errors
creed, the science of human strength development indefinitely simply look
human in material alone, so deny their destiny. Likewise NLP mired in
materialistic errors that consider humans have the ability indefinitely and amazed
himself that denies the existence of God destiny. While the development of
human energy is actually the way of Budist worship mingled with Hindu
ideology that believes that humans with the power of this energy is able to heal
itself. (2) The study found the errors that resemble with the belief in religions and
groups that have false beliefs, such as Qadarites group, materialism, Hinduism,
and Buddhism. (3) Islam gives a substitute science for those mistakes sciences

with a better replacement.
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اإلطار العام: الفصل األول 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

مقدمة

–صلى اهللا عليه و سلم –على مر العصور و توايل األزمان منذ أرسل اهللا رسوله حممدا 

ت باهلدى و دين احلق إىل يومنا هذا ، فقد ظهرت يف العامل اإلسالمي حركات فكرية و تيارا

املتأثرين بالفلسفة اليونانية ، و إخوان 1عقدية عديدة ذات أصول شرقية أو غربية ، كاملعتزلة 

.3و الباطنية 2الصفا 

كمة احلالكلمة ( نفتاح على اآلخر ، و ضد حديث ضد االهذاأن قد يظهر للوهلة األوىلو 

، فإلسالم أباح ، لكن موقف اإلسالم واضح4) ضالة املؤمن

اية القرن الثاين اهلجري يف البصرة يف أواخر العصر األموي و قد ازدهرت يف املعتزلة فرقة كالمية ظهرت على يد عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء يف بد-1
مانع بن محاد اجلهين  : الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، املوسوعة امليسرة يف األديان و املذاهب و األحزاب املعاصرة ،  إشراف : العصر العباسي ،راجع 

.64، ص 1، ج 4ه ، ط 1420السعودية ، –التوزيع ، الرياض ، دار الندوة العاملية للطباعة و النشر و 
بع اهلجري يف إخوان الصفا مجاعة سرية باطنية مزجت الفلسفة اليونانية و العقيدة الباطنية بالعقيدة االسالمية ظهرت يف النصف الثاين من القرن الرا-2

.2،950نفس املرجع 950، ص 2البصرة ، نفس املرجع ، ج 
يطلق بشكل الباطنية يشري هذا املصطلح إىل عدة فرق إسالمية منها اإلمساعيلية و القرامطة ، و قد يشري أيضا إىل فرق غري إسالمية كاملزدكية لكن -3

رة املوسوعة العربية امليس483ص 3م ج 1995ه 1415عكام حممود املوسوعة اإلسالمية امليسرة دار صحارى دمشق . خاص على اإلمساعيلية 
موسوعة شبكة املعرفة 

إبراهيم عطيوه عوض ، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب ، : رواه الرتمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، اجلامع الصحيح ، ت -4
القزويين ، سنن ابن ماجة ، ت و ابن ماجة ، أبو عبد اهللا حممد بن  يزيد 51\5، 2687، رقم 2م ، ط 1975/ ه1395مجهورية مصر العربية ، 

و القضاعي ، أبو عبد اهللا حممد بن سالمة 2/1395،   4169حممد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، د م ، د ت ، د ط ، رقم : 
، رقم 1م ، ط 1985/ ه 1405لبنان ، /: ، مسند الشهاب ، ت 

هذا حديث : 65\1، 52
. غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ، و إبراهيم ابن الفضل املخزومي يضعف يف احلديث من قبل حفظه
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أخذ النافع املفيد من الغري و الذي ال يتعارض مع شريعة اإلسالم من تقنية و علوم تطبيقية و 

.5) أنتم أعلم بأمور دنياكم : ( -صلى اهللا عليه و على آله و سلم –أمور دنيوية فقد قال 

لنا العدول عنه إىل فال ينبغي–صلوات ريب و سالمه عليه –أما ما جاءنا به الرسول الكرمي 

و تركنا على احملجة البيضاء ا به و ما من شر إال و حذرنا منهغريه فما من خري إال و أخربن

.6)  تركتم على البيضاء ال يزيغ عنها إال هالك ( عليه أفضل الصالة و أمت التسليم 

هي علم و قد ظهر علينا اليوم علوم أو فنون داخلة يف مسمى النجاح و تطوير الذات و

البشرية و علم الربجمة اللغوية العصبية و علوم الطاقة و هي علوم هلا أصول شرقية و التنمية

.7غربية خمتلفة 

و كان ظهور هذه العلوم منذ ما ال يزيد عن قرن مضى من الزمان ، أما دخوهلا إىل 

عاملنا اإلسالمي فكان منذ مخسة عشر سنة على يد عدد ممن درسوها و اغرتوا 

إبراهيم الفقي و مرمي نور و مها منور و صالح : نشرها يف العامل اإلسالمي و لعل أبرزهم 

.الراشد و غريهم 

لو : ( مر بقوم يلقحون النخل فقال –صلى اهللا عليه و سلم –جزء من احلديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا -5
، مسلم بن )  دنياكم أنتم أعلم بأمور : قال .. قلت كذا و كذا : ما لنخلكم ؟ قالوا : " مترا رديئا " فخرج شيما : مل تفعلوا لصلح ، قال 

، ص 2363حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، رقم : احلجاج القشريي النيسابوري أبو احلسني ، صحيح مسلم ، ت 
1835.

شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة : ،  و أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين الذهلي أبو عبد اهللا ، املسند ، ت 1/16، 43رواه ابن ماجة ،رقم -6
، و غريهم عن العرباض بن سارية رضي اهللا 28/367، 17142، رقم 1م ، ط 1999/ ه 1419لينان ، / للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت 

.عنه ،، و قال األرنؤوط يف تعليقه على املسند حديث صحيح بطرقه و شواهده 
7-www.islamweb.netpm7:00/5.3.2016/
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، ملا هلذه العلوم من ارتباطو هذه العلوم هي حمل الدراسة من ناحية ما فيها من أخطاء عقدية 

مما قد يكون فيه إشكاالت بعقيدة اإلنسان عن الكون عامة و عن نفسه بشكل خاصوثيق

.جياد بديلها الشرعي إينبغي حبثها أو 

لدان الظاهرة يف هذا العصر كثري وكثري موجودة يف شي البةومن العلوم واحلركات الواقعي

.8حملمد إقبال نسان الكامل حركة تكوين اإلومنها ىخر اإلسالمية وسائر البلدان األ

لة البحثمشك. ب

إوتكون 

ركان اإلميان ، فهده العلوم رغم 

تظهاره سانتشارها الواسع إال أن فيها من الشوائب واألخطاء العقدية ماجيب البحث فيه وا

التنمية (س، وان صالح ما أفسدته هذه العلوم من عقائد ترسخت يف قلوب الناإوبيانه للناس و

هذه هي أشبه ما يكون مبظلة كبرية متشابكة من املعتقدات ) العصبية والطاقة ةالبشرية والربجم

ائية من كل من أصول احلادية ووثنية، يف مقتطفات انتقثقةبنوالنظريات والفلسفات الفاسدة امل

ملة وكتاب يف األرض، تستوعب حتتها كما كبريا من املهارات واملمارسات واألفكار املتناثرة 

دخال كل فكرة مقبولة منها يف سياق إواليت قد ميكن فصل و- أو كثريته أحيانا –قليلة النفع 

8 -fatima-salah.blogspot.com/…015/02/blog-post_71.html
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يدا عن دورات تدريبية ملهارات خمصوصة يف جماالت معينة واختصاصات معينة يف العمل، بع

ةالتنمية البشرية والربجمة اللغويطار إاألصول العقدية واملنابع اليت

ن مت حتليل احملتوى الذي يقدمه هؤالء، لوجد أن أكثره يعرض إالعصبية والطاقة  مبعىن أنه 

صورة، وان  - مهما صغر –التوحيد خلطر أكرب 

احملتاجني 

نسان يإلهم، ال كقواعد حياتية عامة لكل طار عمإاىل تلك املهارات يف 

هلا إينجحوا مطلقا 

على معتقد منا يف صورة مهارات عامة مكتسبة يف كل جمال عملي حبسبه، قياما إأنفسهم، و

9.سالمي قوميإصحيح وبناًء على منهج 

إ

فوا فيها وأعدوا هلا الدورات والندوات، فالذين صن. الكالم عند كثري من فضالئنا، هداهم اهللا

ذا ما صح إاليت قد يكون كثريا منها ذا نفع 

ذا انتزعت تلك إال إولن يكون ذلك . املعتقد الذي من ورائه، وقام على بنيان شرعي صحيح

ال ملوثة به ومقرونة إء الضالة ا من عند هؤالن أتتنإن سياقها الفاسد الذي ال تأتينا املهارات م

ال إب العملي الذي ختدمه حتديدا ونمهارة نافعة لتوضع يف سياق اجلامبعىن أن تؤخذ كل ! معه

عام لكل صغرية وكبرية يف حياة صالح إأغنانا عنها مبا شرع من شرائع ليها ألن اهللاإفال حاجة 

9http://majles.alukah.net./6.3.2016 /1:00pm
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ما يرتبط ارتباطا مباشرا مبهارة عملية يف جمال عملي الإال نريد زيادة على شرع اهللا ! اننساإل

أما هذا التلبيس على خلق اهللا ! 

التنمية البشرية والربجمة (! فيجب منعه

من حقوق اهللا تعاىل وهو تدي مبجرد منظوقه هذا على حقوالذي يع) اللغوية العصبية والطاقة

10!صالحا شامال مبا شرع ونزل من هدي األنبياء ومن وحي السماءإصالح البشر إحقه يف 

.أسئلة البحث. ج

؟من منظور العقيدة اإلسالمية علوم التنمية البشرية والربجمة العصبية والطاقةكيف معتقدات.1

يف هذه املعتقدات؟هذه العلومما األديان والفرق . 2

هلذه العلوم؟سالميكيف يكون البديل اإل. 3

.أهداف البحث.د

.من منظور العقيدة اإلسالميةم التنمية البشرية والربجمة العصبية والطاقةو علمعتقداتملعرفة . 1

.عتقدات مللتوضيح الفرق واألديان اإلسال. 2

.هلذه العلومسالميلبيان البديل اإل. 3

.املرجع السابق10
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.أهمية البحث. و

: تعود أمهية املوضوع إيل أمهية نظرية وتطبيقية مها

:األهمية النظرية: أوال 

أن البحث يف هذا املوضوع هو حبث جديد مل يسبق إليه يف بابه و مجعه بني املوضوعات

املطروقة                              

يَا َبِين ﴿ ، كالطب قايل تعايل 11

12﴾)31(ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني ۚ◌ ُتْسرُِفوا آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال 

َوَال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىلٰ ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَـتَـْقُعَد ﴿ واالقتصاد مثل قوله تعايل 

م يف أسرته ويف ليه وسل13﴾) 29(َمُلوًما حمَُّْسورًا 

.جتماعي فعل عمر رضي اهللا عنه يف سقيفة بين ساعده 

.اهللا عز وجل وأكرب مانع ورادع وهو النار وسخط اهللا عز وجل

الدين الصحيح، السعديالرمحن بن ناصرعبد11
.333، ص 13، د ط ، ج 1990/ ه1411السعودية ، / اإلسالمية ،  مركز صاحل بن صاحل الثقايف ، عنيزة 

.31سورة األعراف اآلية 12
29سراء اآلية سورة اإل13
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بل شرف الغاية من شرف الوسيلة فالسعادة 14افيلنيتربر الوسيلة كما يزعم امليكأن الغاية ال

والنجاح والثروة ال تتطلب من اإلنسان أن يسلك سبيل الشر فيصبح كالذي يستخدم السحر 

.التداوي واإلصالح بني الناس وهو حمرم شرعا رغم ما قد حيصل من نتائج يف العالج و

ني البشر وهي واضحة لكل ذي عقل فقد أتفق اخللق علي أن هناك ما يسمي بالفروق الفردية ب

وأال لكان اجلميع قادة وأثرياء وناجحني ، لكن قد كان ما قدره اهللا فهناك السيد واملسود 

والقائد والتابع والغين والفقري والصحيح والسقيم والعاقل واألمحق واملتعلم واجلاهل ،وهناك يف 

.هذه العلوم خمالفة لألمر بالرضا بالقضاء والقدر 

:التطبيقيةألهميةا:اانيث

أمهية العقيدة اإلسالمية ومحايتها فهي أصل الدين فأن املرء أذا صلي وصام وزكي وهو .1

، فهو مل ينطق الشهادتني والدليل علي أمهية العقيدة ة من بعقيدة اإلسالم فلن يدخل اجلنال يؤ 

ثالثة عشر سنة أن الرسول صلي اهللا عليه وسلم بقي يدعو إيل توحيد اهللا عز وجل يف مكة
﴿ َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن : علي أمهية العقيدة اإلسالمية منها قوله  تعاىل،وهناك أيضا آيات تدل 15

والعقيدة أصل وال يتم بناء ال 16قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه َال إَِلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن ﴾

.أصل له أو أصله فاسد 

أصبح مكيافيلي الشخصية . كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان عصر النهضة) 1469-1525(14
الرئيسية واملؤسس للتنظري السياسي الواقعي، والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=3445am3:00/16.3.2016/
15WWW.alfawzan.af.org.sa\14383am3:15/16.3.2016

25سورة األنبياء اآية 16
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فتتاح قناة تشار هذه العلوم يف العامل اإلسالمي انتشار النار يف اهلشيم حىت متا اناهو.2

ذه العلوم بقيت فرتة من الزمن وافضائية هل

كبار علماء األمة من هذه العلوم مثل الدكتور وهبة الزحيلي ، ودكتور يوسف القرضاوي، 

د العزيز آل الشيخ ،وعلماء النفس واألطباء النفسيني مثل الدكتور طارق احلبيب ودكتور عب

.17وغريهم

ا.3

.الناس باستخدام املصطلحات اإلسالمية ويل أعناق النصوص لتوافق أهواءهم

.حدود البحث. ه

ضوع حول دراسة األخطاء العقدية يف كتب علم التنمية البشرية وكتب علم يتحدد هذا املو 

للمؤلف كتب الطاقة وحممد التكرييت و ) رمحه اهللا(براهيم الفقهي إللمؤلف الربجمة اللغوية العصبية

وكتب العقيدة اإلسالميةصاحل احلوراين 

لربجمة اللغوية العصبية و طاقة الريكي يف أخطائها العقدية ، كذلك البديل اإلسالمي البشرية و ا

.طاقة الريكي و الالعصبية لعلوم التنمية البشرية و الربجمة اللغوية

.تحديد مصطلحات البحث. و

:معتقداتتعريف . 1

17-www.alfowz.com/
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العقيدة ، و : قد املعتقدات مجع معتقد ، و هو اسم فاعل من اعتقد ، و املعت:تعريفها لغة 

.18ال يقبل الشك عند صاحبهاملعتقد حكم

كما يتضح من التعريف اللغوي أن كلمة معتقدات مأخوذة من عقيدة :تعريفها في االصطالح

.اهللا ء، و سيتم التطرق إىل تعريف العقيدة اللغوي و االصطالحي يف حينه إن شا

:تعريف الفلسفة.2

أو فيلوس –من كلمة يونانية و هي فيالسوفيا ، أصله فيال الفلسفة مشتقة :تعريفها لغة 

Philos أو سوفيا –احملب ، و سوفا : ، و هوSophia و هو احلكمة ، و تفسريها ، :

و بذلك تدل كلمة فيلسوف مث اشتقت منه الفلسفة ، : فلما عربت قيل . حمب احلكمة 

الفلسفة على حمب احلكمة أو إيثارها ، و قد نقلها الع

.كيم ، و العامل الباحث يف فروع الفلسفة وف احللسو الفالسفة هم احلكماء ، و الفي. 

و قد تعددت تعريفات الفلسفة االصطالحية طبقا لتعدد الفلسفات و :و الفلسفة اصطالحا 

د التعريفات إال أنه ميكننا ، لكن بالرغم من تعد19مناهج املعرفة املستخدمة يف تعريفها 

:استخالص التعريف التايل 

العلم الذي يبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي عليه ، بقدر الطاقة : أن الفلسفة هي 

.20البشرية 

18-www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/қƚǔƌƧ/
. 5م ، ص 2005محمد خلیل ، مقدمة في الفلسفة و قضایاھا ، نشر الجمعیة الفلسفیة للطالب جامعة الخرطوم ، صبري-19
20-www.alagidah.com ‹ ... ‹ ::. ǐқƹƚƌƣỷ ƥҳƙ .:: ‹ǐқƹƚƌƣỷ Ǒҳỷңқƣ ƸƧƤƌƣỷ ƶƚǔƤƧƣỷ
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:ولوجيا يتعريف األيد.3

األيديولوجيا أو األيديولوجية كلمة يونانية قدمية مكونة من إيديا و تعين:ولوجيا لغة ياأليد

.العقيدة الفكرية ، األدلوجة ، الفكرانية : بالعربية . علم ، خطاب : فكرة ، و لوغوس و تعين 

تناولت تعريفات عديدة جانبا أو أكثر من جوانب هذا املصطلح ، :األيديولوجيا اصطالحا 

لي النسق الك: 

لألفكار و املعتقدات و االجتاهات العامة الكامنة يف أمناط سلوكية معينة ، و هي تساعد على 

و للنسق املقدرة على تربير . تفسري األسس األخالقية للفعل الواقعي ، و تعمل على توجيهه 

على النظام القائم و الدفاع عنه ، فضال عن أن السلوك الشخصي ، و إضفاء املشروعية 

يولوجيا أصبحت نسقا قابال للتغيري استجابة للتغريات الراهنة و املتوقعة ، سواء كانت على األيد

.21املستوى احمللي أو العاملي 

العقيدةتعريف .4

: مأخوذة من العقد، وهو نقيض احلل، وهو يدل على الشدة والوثوق، ومنه:هيلغةوالعقيدة 

القالدة، : هي مواضع العقد، والعقدة: داملعاقعقد الشيء يعقده عقدا وانعقد وتعقد، و

إذا اختذ : غريهاعتقد الدر واخلرز وغريه و: اخليط ينظم فيه اخلرز ومجعه عقود، ويقال: والعقد

منه عقدا، وعقدت احلبل اعقده عقدا وقد انعقد، ومعقد احلبل مثل جملس، وهو موضع عقده 

21-https://ar.wikipedia.org/wiki/أیدیولوجیا
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َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِيف {: نه قوله تعاىل: يقال له

.23أي السواحر الاليت يعقدن اخليوط وينفثن فيها: 22}اْلُعَقد

وهو أنه نقيض احلل، وهو وصل الشيء بغريه كما تعقد احلبل باحلبل، مث : هذا هو أصل العقد

عقد : املعاين أن يقالستعماالته يف ا، فمن24استعمل يف مجيع أنواع العقود يف املعاين واألجسام

}لَِّذيَن َعَقَدْت أَْميَانُُكمَوا{: أي أكدمها، ومنه قوله تعاىل: العهد واليمني يعقدمها عقدا وعقدمها

، ومنه } َوال تَنُقُضوا اَألْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها{: وقرئ بالتشديد ومعناه التوكيد والتغليظ كقوله تعاىل

25شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا... عقدا جلارهم قوم إذا عقدوا :قول احلطيئة

26فجعلوا العناج والكرب مثلني لتأكيد الوفاء بالعهد

َوَلِكْن {: ، وكقوله تعاىل27} َوالَِّذيَن َعاَقَدْت أَْميَانُُكمْ {: املعاهدة، ويف قراءة ابن عباس: واملعاقدة

.ن تقرأ بالتخفيف، وجيوز أ28} يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتْ اَألْميَان

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: مث أطلق العقد على العهد ومجعه عقود، وهي أوكد العهود، قال تعاىل

4سورة الفلق آية 22
/ ه 1399عبد السالم هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، د م ، : ، ت معجم مقاييس اللغةسني أمحد بن فارس بن زكريا ، أبو احل23

لبنان ، د ت ، / و أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت 4/87م ، د ط ،  1979
.3/413ط ، د

عبد اهللا بن عبد احملسن : ، ت اجلامع ألحكام القرآن و املبني ملا تضمنته من السنة و آي الفرقان، أبو عبد اهللا القرطيبحممد بن أمحد بن أيب بكر24
، تفسري البحر احمليط ، أبو حيان األندلسي و حممد بن يوسف7/246، 1م ، ط 2006/ ه 1427لبنان ، / الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

.3/409،  1م ، ط 1993/ ه 1413لبنان ، / عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت : ت 
حبل يشد : والكرب25

.على عراقي الدلو مث يثىن مث يثلث واجلمع أكراب
عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ، دار هجر للطباعة و النشر : ، ت تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر الطربي حممد بن جرير26

. 8، ص 8، ج 1م ، ط 2001/ ه 2214مجهورية مصر العربية ، / و التوزيع و اإلعالن ، القاهرة 
.33سورة النساء آية 27
.89سورة املائدة آية 28



29

عاهدته وألزمته ذلك : عاقدت فالنا وعقدت عليه، فتأويله: ، فإذا قلت29} أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ 

.باستيثاق

تعريف العقيدة شرًعا

ن به اإلنسان ربه ومجعها عقائد، والعقيدة اإلسالمية جمموعة األمور هي ما يدي: والعقيدة شرًعا

َا اْلمُ {: قوله تعاىل َذِلَك {: ، وقوله تعاىل30} ْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَابُواِإمنَّ

32}نَّاِس لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيهإِنََّك َجاِمُع ال{: وقوله تعاىل31} اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيه

اليت جتب على املسلم اعتقادها فالعقيدة إًذا ليست أمورًا عملية، إمنا هي األمور الدينية العلمية

، يقول صاحب - صلى اهللا عليه وسلم-

عتقاد دون العمل كعقيدة وجود اهللا وبعثه العقيدة يف الدين ما يقصد به االو : "لسان العرب

.33"الرسل ومجعها عقائد

: "خطاب فقالوزاد هذا املعىن كذلك إيضاًحا حممود

"34.

.1سورة املائدة آية 29
.15احلجرات آية 30
.2سورة البقرة 31

.9سورة آل عمران 32
.3/413لسان العرب،ابن منظور33
.33، ص 1م ، ط 1998/ ه 1419ربية السورية ، اجلمهورية الع/ ، دار القلم ، دمشق بني العقيدة والقيادةود شيث خطاب ، محم34
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التنمية البشرية.5

: زاد و كثر، و أمنيت الشيء و منّيته: ينمي منيا و مناء " منى " مشتقة من الفعل :التنمية لغة

و التنمية بالفرنسية يطلق على مصطلح . و كثريا، أي جعلته زائدا35جعلته ناميا

"Développement " من الفعل"Développer" و من معانيه يبسط و ينشر ،

36وينمي ويطور

" والتنمية اصطالحا

التغيري االجتماعي الذي تقوم من " ي أو ه37"فعال، إىل احلال الذي ينبغي أن يكون عليه أمال

38خالله أفكار جديدة يف النسق االجتماعي

.39"اخلري االجتماعي هلم 

" عاطف غيثوعّرف 

معينة، لتحقيق التغيري املستهدف، من أجل االنتقال 40يةو االقتصادية، تتم من خالل إيديولوج

، فيشيـر محمد شفيقو أما .41"من حالة غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها 

عمليات خمططة وموجهة يف جماالت متعددة حتدث تغيريا " إىل أن املفهوم العام للتنميـة هو أنه 

.341، ص15، مجلسان العربابن منظور ، 35
.292م ، د ط ، ص2004لبنان ، / ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بريوتarabe)-(Dictionnairefrançaisمعجم الطالب36
.8ت، د ط ، ص.، املكتب اجلامعي احلديث ، د م ، داعية دراسات يف التنمية االجتمباالشرتاك ، اجلوهري عبد اهلادي 37
، و النسق ما كان على نظام واحد من كل شيء(Système social)النسق االجتماعي38
.9املرجع نفسه ، ص39
.علم األفكار ، جمموع اعتقادات خاصة مبجتمع أو بطبقة من الناس ، أو مذهب سياسي أو اجتماعي: (Idéologie)إيديولوجيا40
.16ت ، د ط ، ص.مجهورية مصر العربية ، د/ ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية دراسات يف التنمية االقتصادية حممد شفيق ، 41
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وحتقيق االستغالل األمثل لإلمكانيات و الطاقات ، و مبا حيقق التقدم و النمو للمجتمع و 

.42"الرفاهية و السعادة لألفراد

اقتصادية كانت أم اجتماعية - " فالتنمية إذن هي 

43"–ية أم سياسيةأم ثقاف

ة اللغوية العصبيةالبرمج.6

معجم اللغة العربية املعاصرةمعىن برجمة يف

:ج برجمات: )مفرد(برجمة

.مصدر برمجَ .1

عملّية منهجّية لوضع اإلجراءات واخلطوات الواجب اختاذها لتحقيق أهداف ) حس.(2

44حمدَّدة

.نسان لغويابرجمة أعصاب اإلهي : يعرفها الباحث

..نسانيل صور العامل اخلارجي يف ذهن اإلتشك: الربجمـة 

)اإلشارة( تستخدم فيه اللغة امللفوظة وغري امللفوظة : الغويـــة 

.والطرق إليه يكون من خالل حواسنا اخلمس) العقلي ( اجلهاز العصيب : العصبيـة 

.الطاقة. 7
.10اجلوهري ، املرجع السابق ، ص42
خالل املنتوج السلعي ، أو زيادة يف : معدل النمو االقتصادي 43

كالوس روزه ، األسس العامة لنظرية النمو االقتصادي ، . راجع ، د. متوسط نصيب الفرد الواحد من السكان يف إشباع حاجاته املتعددة من الناتج القومي
.8-7ص

44http://www.maajim.com/dictionary
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.ما يستطيع اِإلنساُن َأن يفعَلُه مبشقَّةٍ :الطَّاَقةُ الُقْدرَةُ :ةُ الطَّاقَ 45طاقات:اجلمع

شعٍر ، أَو عيداٍن ، أَو خيوٍط ، الطَّاَقةُ شعبٌة أَو ُحزمٌة من َرحياٍن ، أَو زهٍر ، أَو:الطَّاَقةُ 

(َولِكنَّا أَْنشْأنَا قـُُرونًا فـََتطَاَوَل َعَلْيِهُم الُعُمرُ 45القصص آية 

نافذة ، شبَّاك ، فتحة يف جدار يدخل منها قدرة على اإلنتاج ،: إنتاجيَّة طاقةاقَ مصدر ط

الذَّرِّيَّةالطَّاقةاهلواء والضوء

النَّاجتة عن تفتيت نوى الذَّرَّات يف االنشطار الطَّاقة(الطبيعة والفيزياء: ( النَّوويَّةالطَّاقة

ندماج النَّوويّ النَّووّي أو النَّاجتة عن جتميعها يف اال

القدرة اليت يكتسبها اجلسم من جرَّاء حركته وكذلك مقدرة ) الطبيعة والفيزياء : ( الحركةطاقة

ماّدة أو جهاز ) الطبيعة والفيزياء ) :الطَّاقةحموِّلاجلسم على أداء شغل بسبب حركته

الطاقة اخلارجةالداخلة من شكل إىل شكل آخر منالطاقةحيوِّل

اليت ُتشّع من الشَّمسالطَّاقة)الفلك: ( الشَّمسيَّةاقةالطَّ 

ذايت \دُتستعمل يف الدفع الطاقةمادة أو جمموعة مواد يُولِّد تفاعلها الكيميائي: دافعة طاقة

للصواريخ أو يَولِّد الغازات الساخنة اليت تغّذي حركة صاروخ ذايت الدفع

أو هو فرع من علم امليكانيكا يبحث الطاقةعلم يُعاجل خمتلف مظاهر:الطاقةعلم

46الطاقةيف

.1424م ، ص 2008–ه 1429جمھوري مصر العربیة ، –صرة ، عالم الكتب ، القاھر أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعا-45
46http://www.almaany.com/10.3.2016,
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.الدراسات السابقة. ه

رالكتاب صادر عن جامعة األزهعلي صالح العشالتنمية البشرية يف اإلسالم تأليف .1

" التنمية البشرية ىف اإلسالم"كتاب 

فسرت ، فيقوم بسرد النظريات اليتيير النفس البشرية من منظور إسالميهتم فيه الكاتب بتطو 

ان تركيز تلك النظريات مفهوم الطبيعة اإلنسانية وآراء الفالسفة املسلمني وغري املسلمني ، مع بي

واآلراء على جوانب وإمهال جوانب أخرى ، ويتوصل إىل املفهوم الشامل للطبيعة اإلنسانية من 

خالل القرآن الكرمي وكيفية تنمية النفس البشرية من خالل قواعد وأسس مستنبطة من القرآن 

القائد ، املعلم ، يبصورة النأكمل صورها يفواقف نبوية تظهر النفس البشرية يفوالسنة ، وم

أن املؤلف : الرسالةهذهبني، ويكون الفرق بني هذا الكتاب و املرىب ، التاجر ، الزوج ، األب

ث فهو يريد دراسة علم التنمية البشرية كما حالباسالم، و حماوال ربطها باإلةلتنمية البشريدرس ا

هو مستخلص ما فيه من أخطاء يف جمال العقيدة

ز من إصدار مركأسامة عبد المجيد العانيللمؤلفالمي للتنمية البشرية ور اإلسظاملن. 2

ية البشرية من وجهة سرتاتيجية تناول الكتاب مفهوم التنماإلمارات للدراسات و البحوث اال

دية ، مث عرج على اهتمام اإلسالم بالتنمية البشرية ، مث ذكر تطبيقات التنمية قتصاالنظر اال

بوي البشرية يف العصر الن

، من إصدار املعهد العاملي للفكر د عمرمإبراهيم أحية إسالمية للباحث ؤ فلسفة التنمية ر 3.

اإلسالمي، تناول الكتاب التعريف بالقضايا الفلسفية األساسية ذات العالقة بالتنمية واملنظور 
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ند اإلسالمي هلا، وكذلك تناول حماوالت فك احلصار الفكري الذي فرض علي العقل املسلم م

وينطلق الكتاب إلرساء قواعد البناء التنموي فقارن بني األصول اإلسالمية وغريهابداية تراجعه

خطاء العقدية يف عن األثوهو أن هذا املوضوع يتحدةلفرق بني هذا الكتاب وهذه الرسالوا

علم التنمية البشرية وهذا الكتاب يبحث عن فلسفة التنمية وقضاياها املعاصرة

.اإلطار النظري: انيالفصل الث

خالل سعي اإلنسان احملموم حنو النجاح يف هذه الدنيا و هروبا من احلياة املادية من 

لفت يف هذه رت عدد من الفلسفات حماولة حل هذه املشكلة و اختهيف هذه الدنيا ، فظ

ثالث فلسفات أو علوم انتشرت يف كل العامل ، حىت يف عاملنا اإلسالمي ، دون وعي من كثري 

.من املسلمني  حبقيقتها و أصوهلا 

هذه العجالة حىت تكون هذه الدراسة ركيزة يف بالباحث إىل دراسة هذه العلوم يفامما حد

.دراسة هذه العلوم من الناحية العقدية 
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:العقيدة اإلسالمية مفهومها و خصائصها و أصولها :ول المبحث األ

: مفهوم العقيدة اإلسالمية : المطلب األول 

:تعريف العقيدة لغة : الفرع األول 

عقد الشيء : يض احلل، وهو يدل على الشدة والوثوق، ومنهمأخوذة من العقد، وهو نقالعقيدة 

اخليط : القالدة، والعقد: هي مواضع العقد، والعقدة: املعاقديعقده عقدا وانعقد وتعقد، و

إذا اختذ منه عقدا، : غريهاعتقد الدر واخلرز وغريه و: ينظم فيه اخلرز ومجعه عقود، ويقال

: ومعقد احلبل مثل جملس، وهو موضع عقده يقال لهوعقدت احلبل اعقده عقدا وقد انعقد، 

: 47}َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاثَاِت ِيف اْلُعَقد{: 

.48أي السواحر الاليت يعقدن اخليوط وينفثن فيها

4سورة الفلق آية 47
/ ه 1399عبد السالم هارون ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، د م ، : ، ت معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، 48

لبنان ، د ت ، / و أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت 4/87م ، د ط ،  1979
.3/413د ط ، 
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احلبل باحلبل، مث وهو أنه نقيض احلل، وهو وصل الشيء بغريه كما تعقد : هذا هو أصل العقد

عقد : ستعماالته يف املعاين أن يقالا، فمن49استعمل يف مجيع أنواع العقود يف املعاين واألجسام

} َوالَِّذيَن َعَقَدْت أَْميَانُُكم{: أي أكدمها، ومنه قوله تعاىل: العهد واليمني يعقدمها عقدا وعقدمها

، ومنه } َوال تَنُقُضوا اَألْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها{:وقرئ بالتشديد ومعناه التوكيد والتغليظ كقوله تعاىل

50شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا... قوم إذا عقدوا عقدا جلارهم :قول احلطيئة

51فجعلوا العناج والكرب مثلني لتأكيد الوفاء بالعهد

َوَلِكْن {: ، وكقوله تعاىل52} مْ َوالَِّذيَن َعاَقَدْت أَْميَانُكُ {: املعاهدة، ويف قراءة ابن عباس: واملعاقدة

.، وجيوز أن تقرأ بالتخفيف53} يـَُؤاِخذُُكْم ِمبَا َعقَّْدُمتْ اَألْميَان

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: مث أطلق العقد على العهد ومجعه عقود، وهي أوكد العهود، قال تعاىل

عاهدته وألزمته ذلك : ، فتأويلهعاقدت فالنا وعقدت عليه: ، فإذا قلت54} أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ 

.باستيثاق

عبد اهللا بن عبد احملسن : ، ت قاناجلامع ألحكام القرآن و املبني ملا تضمنته من السنة و آي الفر ، أبو عبد اهللا القرطيبحممد بن أمحد بن أيب بكر49
أبو حيان األندلسي ، تفسري البحر احمليط ، و حممد بن يوسف7/246، 1م ، ط 2006/ ه 1427لبنان ، / الرتكي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

.3/409،  1، ط م1993/ ه 1413لبنان ، / عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت : ت 
حبل يشد : ب50

.على عراقي الدلو مث يثىن مث يثلث واجلمع أكراب
عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ، دار هجر للطباعة و النشر : ، ت عن تأويل آي القرآنتفسري الطربي جامع البيان، أبو جعفر الطربي حممد بن جرير51

. 8، ص 8، ج 1م ، ط 2001/ ه 1422مجهورية مصر العربية ، / و التوزيع و اإلعالن ، القاهرة 
.33سورة النساء آية 52
.89سورة املائدة آية 53
.1سورة املائدة آية 54
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:تعريف العقيدة شرًعا: الفرع الثاني 

هي ما يدين به اإلنسان ربه ومجعها عقائد، والعقيدة اإلسالمية جمموعة األمور : والعقيدة شرًعا

ميا

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ ملَْ يـَْرتَابُوا{: قوله تعاىل َذِلَك {: ، وقوله تعاىل55} ِإمنَّ

57}ِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم ال َرْيَب ِفيهإِنََّك َجا{: وقوله تعاىل56} اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيه

فالعقيدة إًذا ليست أمورًا عملية، إمنا هي األمور الدينية العلمية اليت جتب على املسلم اعتقادها 

، يقول صاحب - صلى اهللا عليه وسلم-

عتقاد دون العمل كعقيدة وجود اهللا وبعثه د به االالعقيدة يف الدين ما يقصو : "لسان العرب

.58"الرسل ومجعها عقائد

: "وزاد هذا املعىن كذلك إيضاًحا حممود خطاب فقال

"59.

اهللا ، و مالئكته ، و كتبه و رسله ، و اليوم اآلخر ، و اإلميان ب: و العقيدة اإلسالمية هي 

60.القدر خريه و شره 

.15احلجرات آية 55
.2سورة البقرة 56

.9سورة آل عمران 57
.3/413لسان العرب،ابن منظور58
.33، ص 1م ، ط 1998/ ه 1419اجلمهورية العربية السورية ، / ، دار القلم ، دمشق بني العقيدة والقيادةود شيث خطاب ، محم59
.9ه ، ص 1434، 1وزیع ، الریاض ، ط صالح بن فوزان الفوزان ، عقیدة التوحید ، مكتبة دار المنھاج للنشر و الت-60
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: خصائص العقيدة اإلسالمية : المطلب الثاني 

: أنها ربانية المصدر-

:وأن الشقاء يرتتب على تركهاوأن السعادة تكمن يف تنفيذها، 

: فاخلري والربكة والسعادة ووفرة اإلنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة املبنية على هـذه العقيـدة. أ

بُ { ـــَماِء َواْألَْرِض َوَلِكـــْن َكــــذَّ وا َولَـــْو َأنَّ َأْهـــَل اْلُقـــَرى آَمنُــــوا َواتـََّقـــْوا َلَفَتْحنَـــا َعلَـــْيِهْم بـَرََكــــاٍت ِمـــَن السَّ

ْجنِيَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم {: وقال تعاىل. 61} َخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ َفأَ  َوَلْو أَنـَُّهْم أَقَاُموا التـَّْورَاَة َواْإلِ

} اَء َمـا يـَْعَملُـونَ 
62 .

. ب

. 63} أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآنَ {احليف والظلم، ألن اهللا له املثل األعلى يف السماوات واألرض 

ال يســدها إال منهــاج اهللا، وال متألهــا ومادامــت ربانيــة فهــي الــيت تشــبع جوعــة الفطــرة للعبــادة . ج

.، وال الثراء املايلظم الفلسفيةالن

.96: سورة األعراف ، آیة -61
.66: سورة المائدة ، آیة -62
.82: سورة النساء ، آیة -63
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إىل قــوة عليــا تــربز باديــة للعيــان أمــام األعاصــري والكــوارث ) حتــول(وهــذه اجلوعــة الفطريــة للجــوع 

ال إلــــه واحليــــاة مــــادة، والــــدين علقــــة متــــتص دمــــاء : (الــــذي كــــان يقــــول) ســــتالني(واحملــــن، فهــــذا 

م هــول احلــرب العامليــة الثانيــة، فــإذا بــه خيــرج القساوســة مــن الســجن حــىت يضــعف أمــا) الشــعوب

.يدعو له بالنصر، ومرة ثانية أمام شدة املرض يرسل وراء القسيس حىت يصلي له ويستغفر

ومادامــت ربانيــة فالنــاس أمامهــا ســواء ال فضــل لعــريب علــى عجمــي إال بــالتقوى، فــاهللا خــالق . د

َمـْن َعِمـَل َصـاِحلًا ِمـْن {: قـال تعـاىل. و ال يفضـل لونـا علـى لـونالناس أمجعـني فكلهـم عبيـده، وهـ

.64} يـَْعَمُلونَ ذََكٍر أَْو أُنْـَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَـَلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا

، والنـــاس يقفـــون فيهـــا علـــى قـــدم ولـــذا فهـــي العقيـــدة الوحيـــدة الـــيت تنصـــف النـــاس وتعـــدل بيـــنهم

َل ِلَكِلَماتِـــِه َوُهـــَو {املســـاواة حـــاكمهم وحمكـــومهم ســـواء ـــدِّ َوَمتَّـــْت َكِلَمـــُة َربِّـــَك ِصـــْدقًا َوَعـــْدًال َال ُمَب

.65} السَِّميُع اْلَعِليمُ 

:ومن خصائص هذه العقيدة أنها ثابتة-

يِن َحِنيًفا ِفْطرَةَ {: قال تعاىل َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه َذِلَك َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ

ــَر النَّــاِس َال يـَْعَلُمــونَ  يُن اْلَقــيُِّم َوَلِكــنَّ َأْكثـَ . )30(66} الــدِّ

.97: سورة النحل ، آیة -64
.115: سورة األنعام ، آیة -65
.30: سورة الروم ، آیة -66
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رفيق األعلـى مـن اجلنـة، عند اهللا، وقد انقطع الوحي بالتحاق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـال

.وبقيت النصوص ثابتة إىل يوم الدين ال ينسخها ناسخ وال يبدهلا كافر

واإلنسان يتحـرك ويتطـور وينمـو، ولكـن داخـل إطـار العقيـدة الثابـت الـذي يتسـع حلركـة اإلنسـان 

ومنوه، وإذا خرج اإلنسان من اإلطـار الثابـت فإنـه يسـبح كـالنجم الـذي يفلـت مـن مـداره، ويسـري 

.إىل

وال بد من شيء ثابت يرجع الناس إليـه، حـىت يطمئنـوا ويسـرتحيوا ويكـون عنـدهم مقيـاس يعرفـون 

.إىل فوضى كبرية، فال نعرف احلكم على أي شيءواألخالق والنظم، فهذا يؤدي 

: أنها توقيفية غيبية: من خصائص العقيدة

فعقيدة اإلسـالم موقوفـة علـى كتـاب اهللا، ومـا صـح مـن سـنة رسـوله حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، 

.فليست حمالً لالجتهاد؛ ألن مصادرها توقيفية

ـــد أن تكـــون مصـــادرها جمـــزوم وذلـــك أن العقيـــدة الصـــحيحة البـــد فيهـــا مـــن اليقـــني اجلـــا زم، فالب

. 67بصحتها، وهذا ال يوجد إال يف كتاب اهللا وما صح من سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

.222م ، ص 2008–ه 1428، 3ادئ و مقدمات ، دار الیسر ، القاھرة ، ط محمد یسري ، طریق الھدایة علم التوحید مب-67
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وعليــه فــإن مجيــع املصــادر الظنيــة، كالقيــاس والعقــل البشــري ال يصــح أن تكــون مصــادر للعقيــدة، 

يـدة حمـالً لالجتهـاد الـذي فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب، وجعل العق

.خيطئ ويصيب

.68بعقله السليم وفطرته لكن إدراك إمجايل، وتبقى أصوهلا تفاصيلها غيبية

:الشمول: ومن خصائص العقيدة وسماتها

قلبه وعاطفتـه وأحاسيسـه ويف مشـاعره و جوارحـه ويف متطلبـات مشول جلميع حاجات الفرد، يف

حياتـه الفرديـة واألسـرية واالجتماعيــة والعامليـة، فهـي شــاملة لكـل مـا حيتاجــه أو مـا حيقـق الســعادة 

69.للناس يف الدنيا واآلخرة

: ومن خصائص العقيدة أنها محفوظة

ط قواعـده وأصـوله، فهـي عبـارة عـن  

تركتم علـى : (-صلى اهللا عليه وسلم-كنز موجود واضح بّني نقي ليس فيه غموض، يقول النيب 

.232محمد یسري ، طریق الھدایة ، ص -68
.272محمد یسري ، طریق الھدایة ، ص -69
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، فهالك الناس هي اليت جعلتهم يقصرون يف 70)البيضاء، ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

ن ضــاع منــه شــيء، فــإن 

.الدين حمفوظ وإىل قيام الساعة

: الوضوح: ومن خصائص العقيدة

ــــتلخص يف أن هلــــذه  ــــد، فهــــي ت ــــدة واضــــحة ال غمــــوض فيهــــا وال تعقي ــــدة اإلســــالمية عقي فالعقي

املخلوقات إهلاً واحداً مستحقاً للعبادة هو اهللا تعاىل الـذي خلـق الكـون البـديع املنسـق وقـدر كـل 

ا، وأن هــذا اإللــه لــيس لــه شــريك وال شــبيه وال صــاحبة وال ولــد، فهــذا الوضــوح شــيء فيــه تقــدير 

يناســب العقــل الســليم؛ ألن العقــل دائمــا يطلــب الــرتابط والوحــدة عنــد التنــوع والكثــرة، ويريــد أن 

. يرجع األشياء املختلفة إىل سبب واحد

عمـى بــل علـى العكــس وكمـا أن العقيــدة اإلسـالمية واضــحة فهـي كــذلك ال تـدعو إىل االتبــاع األ

قُـْل َهـِذِه َسـِبيِلي أَْدُعـو ِإَىل اللّـِه َعلَـى َبِصـريٍَة أَنَـْا َوَمـِن {: 

. 71} اتـَّبَـَعــِين َوُســْبَحاَن اللّــِه َوَمــا أَنَــْا ِمــَن اْلُمْشــرِِكنيَ 

اكها إال مـن طريـق الشـارع احلكـيم، فقـد رجـع كثـري مـن الفالسـفة وأهـل الكـالم مـن تصل إىل إدر 

وهـو -

: من كبار الفالسفة املسلمني إذ يقول بعد عمر طويل يف البحث العقلي

.59رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة و صححھ األلباني في صحیح الترغیب و الترھیب رقم -70
.108: سورة یوسف ، آیة -71
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كثر سعي العاملني ضاللوأ*** 

: ومن خصائصها أنها تتميز بالسهولة واليسر

العقيـــدة اإلســـالمية لـــيس فيهـــا ألغـــاز، وال فلســـفات، وال غمـــوض، فالعقيـــدة يف الكتـــاب والســـنة 

وعلــى ألســنة أكثــر الســلف، ســهلة ميســورة يفهمهــا العــامي بقــدر واملثقــف بقــدر، وطالــب العلــم 

يفهمها، ليس يف ثوابت العقيدة مـا ال يُفهـم، لـيس فيهـا مـا هـو بقدر، والعامل الراسخ بقدر، كٌل 

عسري بعكس عقائد أهـل األهـواء والبـدع، وهـذا أمـر عجيـب، كـل أهـل األهـواء والبـدع يوجـد يف 

أصوهلم ما ال يفهمه إال اخلاصة منهم بدون استثناء، ال يفهمه العوام، وال حىت طالب العلـم إال 

اإلسـالمية، عقيـدة أهـل السـنة واجلماعـة، العقديـة احلـق تتميـز املتخصص مـنهم، مـا عـدا العقيـدة 

بالســــهولة واليســــر واإلحكــــام والوضـــــوح، وأيضــــاً ثبــــوت املصـــــطلحات، أصــــول العقيــــدة كلهـــــا، 

 .

: ومن خصائصها أنها عقيدة وسط ال إفراط فيها وال تفريط

ـــًة َوَســـطًا{: تعـــاىلقـــال ـــاُكْم أُمَّ ـــَذِلَك َجَعْلَن وســـط بـــني التســـليم الســـاذج -مـــثالً -فهـــي . 72} وََك

والتقليــد األعمــى يف العقائــد، وبــني الغلــو والتوغــل بالعقــل إلدراك كــل شــيء حــىت األلوهيــة، فهــي 

ى أُمَّـٍة َوإِنـَّا َعلَـى إِنَّا َوَجـْدنَا آبَاءنَـا َعلَـ{: تنهى عن التقليد األعمى، حيث عاب اهللا على القائلني

. 143: سورة البقرة ، آیة -72



44

وتنهــى عـــن التوغــل بالعقــل إلدراك كيفيــة صـــفات الــرب عــز وجــل فقـــال . 73}آثَــارِِهم مُّْقتَــُدونَ 

وتـدعوهم إىل . 75} َوَال تـَْقُف َما لَـْيَس لَـَك بِـِه ِعْلـمٌ {: وقال. 74} َوَال حيُِيطُوَن ِبِه ِعْلًما{: تعاىل

َوِيف أَنُفِسـُكْم أَفَـَال *َوِيف اْألَْرِض آيَـاٌت لِّْلُمـوِقِننيَ {: التوسط واألخذ باملدركات كوسائط قال تعاىل

76.77} تـُْبِصُرونَ 

:أصول العقيدة اإلسالمية : المطلب الثالث 

يف . إن أصول العقيدة اإلسالمية خاصة عند أهل السنة و اجلماعة ، هي أصول واضحة ثابتة 

، و سنة - عز و جل –ة من كتاب اهللا االعتقاد و العمل و السلوك ، و هذه األصول مستمد

، و ما كان عليه سلف هذه األمة ، من الصحابة و التابعني -صلى اهللا عليه و سلم –رسوله 

78:هذه األصول على النحو اآليت 

:-و تعالى سبحانه –اإليمان باهللا 

عز و –هو االعتقاد اجلازم الذي ال يتطرق إليه شك بأن اهللا : -عز و جل –اإلميان باهللا 

رب كل شيء و مليكه ، و أنه املستحق للعبادة وحده دون ما سواه و أن يفرد بالعبادة –جل 

. 23: سورة الزخرف ، آیة -73
.110: سورة طھ ، آیة -74
.36: سورة اإلسراء اآلیة -75
.21–20: سورة الذاریات ، آیة -76
.243محمد یسري ، طریق الھدایة ، ص -77
.124م ، ص 2008–ه 1429، 1اب و السنة ، ط سعید بن علي بن وھف القحطاني ، عقیدة المسلم في ضوء الكت-78
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سىن و مع كمال احملبة و الذل و اخلضوع ، و أنه املتصف بصفات الكمال ، فله األمساء احل

.79الصفات العال ، و هو سبحانه منزه عن كل عيب و نقص 

:اإليمان بالمالئكة 

و اإلميان باملالئكة يتضمن اإلميان بوجودهم ، و اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه ، و من مل 

و له ستمائة جناح كل أنه رآه على صفته اليت خلق عليها –صلى اهللا عليه و سلم –نيب ال

سبحانه –

فمن أعماهلم أن جربيل أمني الوحي ، و إسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور ، و . -و تعاىل 

.80املوت املوكل بقبض األرواح ، و غري ذلك ملك

:اإليمان بالكتب

جيب اإلميان بالكتب إمجاال ، و أن اهللا تعاىل أنزهلا على أنبيائه و رسله لبيان حقيقة التوحيد و 

لِيَـُقومَ َواْلِميزَانَ َتابَ اْلكِ َمَعُهُم َوأَنـْزَْلَنابِاْلبَـيـَِّناتِ ُرُسَلَناأَْرَسْلَناَلَقْد (: الدعوة إليه ، قال اهللا تعاىل 

.81) بِاْلِقْسطِ النَّاسُ 

كالتوراة ، و اإلجنيل ، و الزبور ، و القرآن : و نؤمن على سبيل التفصيل مبا مسى اهللا منها 

ا ، و املصدق هلا ، و هو الذي جيب العظيم ، و القرآن أفضلها ، و خامتها و املهيمن عليه

يمه ، مع ما صحت به السنة و حتكد اتباعهعلى مجيع العبا

.125نفس المرجع ، ص -79
.132المرجع السابق ، ص -80
.25: سورة الحدید ، اآلیة -81
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:اإليمان بالرسل 

، أرسل الرسل ، إلخراج - يؤمن املسلم إميان جازما بأن اهللا عز وجل 

–عز و جل –وجه اإلمجال ، و جيب اإلميان مبن مسى اهللا منهم على وجه التفصيل ، قال اهللا 

َعزِيزًا َحِكيًما اللَّهُ وََكانَ ◌ۚ الرُُّسلِ بـَْعَد ُحجَّةٌ اللَّهِ َعَلى لِلنَّاسِ َيُكونَ لَِئالَّ َوُمْنِذرِينَ ُمَبشِّرِينَ ُرُسًال ( 

، فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة و من خالفهم باء باخليبة و 82) ﴾١٦٥﴿

.-صلى اهللا عليه و سلم –، و خامتهم و أفضلهم هو نبينا حممد الندامة 

: وم اآلخر اإليمان بالي

صلى اهللا عليه و –اإلميان باليوم اآلخر يدخل فيه اإلميان بكل ما أخرب اهللا به و أخرب به رسوله 

اإلميان بفتنة القرب و االمتحان بعد املوت ، و اإلميان : مما يكون بعد املوت و من ذلك –سلم 

صحف ، و احلساب ، و  ، و القيامة ، و امليزان و الدواوين تطاير البعذاب القرب و نعيمه 

.83كذلك اإلميان باحلوض و الصراط و الشفاعة ، و باجلنة و النار 

:اإليمان بالقدر خيره و شره 

، و أرزاقهم ، و آجاهلم ، و و يتضمن اإلميان بالقدر اإلميان بأن اهللا تعاىل علم أحوال عباده 

إنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم (: أعماهلم ، و ما كان و يكون ، ال خيفى عليه شيء ، قال تعاىل 

صلى اهللا –لكل املقادير ، قال رسول اهللا –عز وجل –، كذلك اإلميان بكتابته 84))62(

خبمسني ألف كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات و األرض: ( -عليه و سلم 

.165: سورة النساء ، اآلیة -82
.139القحطاني ، عقیدة المسلم ، ص -83
. 62: سورة العنكبوت ، اآلیة -84



47

–كان ، و ما مل يشأ مل يكن ، قال ، و اإلميان أيضا مبشيئة اهللا النافذة ، فما شاء  85) سنة 

و اإلميان بأن اهللا . 86) ﴾ ٢٩اْلَعاَلِمَني ﴿َربُّ اللَّهُ َيَشاءَ ِإالَّ َأْن َتَشاُءونَ َوَما (–عز و جل 

َوُهَو َعَلٰى ُكلِّ ◌ۖ اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ : (قال تعاىل هو اخلالق لكل شيء و ما سواه خملوق له ، 

، فاهللا هو اخلالق للعباد و أفعاهلم ، و العباد فاعلون حقيقة و هلم 87)) 62(َشْيٍء وَِكيٌل 

َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن : (

َتَشاُءونَ َوَما: (-سبحانه و تعاىل –، فللعبد مشيئة و اختيار تابعان ملشيئة اهللا 88) )96(

90. 89) ﴾٢٩اْلَعاَلِمَني ﴿َربُّ اللَّهُ َيَشاءَ ِإالَّ َأْن 

: موقف الفرق اإلسالمية من اإليمان بالقدر : المطلب الرابع 

:موقف األشاعرة من القدر : الفرع األول

ذلك ألن اإلنسان . و أبو احلسن األشعري ال يرتضي هذه املواقف الفكرية من خلق األفعال 

ا بإطالق ، و ليس جربا حمضا ، و إمنا العدل كما ذهب أبو احلسن األشعري هو ليس حر 

ِلكَ وَ : (املذهب املتوسط بينهما ، بدليل قوله تعاىل  .91) َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًاَكذَٰ

أي لو كان اإلنسان هو الفاعل : و ما اإلنسان إال مكتسبها . و أن اهللا هو الفاعل احلقيقي هلا 

ألفعاله ألتت على حنو ما يشتهيه و يقصد ، يريد الكافر أن يكون كفره حسنا و صوابا ، حقا

على و لكن األمور ال تسري –حفت اجلنة باملكاره –و يريد املؤمن أال يكون يف إميانه جمهدا 
.2635قدر ، باب حجاج آدم و موسى ، رقم رواه مسلم ، كتاب ال-85
.29: سورة التكویر ، اآلیة -86
.62: سورة الزمر ، اآلیة -87
.96: سورة الصافات ، اآلیة -88
.29: سورة التكویر ، اآلیة -89
.142القحطاني ، عقیدة المسلم ، ص -90
.143: سورة البقرة ، اآلیة -91
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ما يشتهي املؤمن و يقصد الكافر ، و ملا كان الفعل ال حيدث حقيقة إال من حمدث أحدثه 

.92يه ، فقد وجب أن يكون حمدث الفعل هو اهللا رب العاملني قاصدا إل

:موقف المعتزلة من القدر : الفرع الثاني 

إن قدر اهللا عند املعتزلة هو إقدار اهللا العباد على الفعل و إعالمهم به مع علمه بأفعاهلم ؛ 

ك أن العباد و حجتهم يف ذل. 

قد يفعلون املعاصي و أفعال الشرك ؛ فكيف يريدها اهللا و يفعلها هلم مث حياسبهم عليها ؟

عز و –فأما املعاصي و الكفر ، فمعاذ اهللا أن يكون : " يقول القاضي عبد اجلبار اهلمذاين 

سبحانه و –كما قال . خلقها و قضاها ، و قدرها إال مبعىن أنه أعلمنا و أخربنا عنها –جل 

َنا ِإَىلٰ َبِين ِإْسرَائِيلَ : (-تعاىل  و كيف يصح أن يكون قد ... أعلمناهم ، : مبعىن 93)َوَقَضيـْ

.94" قضى الكفر مث يعاقب عليه 

:موقف القدرية من القدر : الفرع الرابع 

.م 2013–، منھج علماء األشاعرة في خلق األفعال ، مجلة الجذوة ، المجلس العلمي األعلى ، العدد األول  إبریل عبد المجید معلومي-92
.4: سورة اإلسراء ، اآلیة -93
.99عبد الجبار الھمذاني ، األصول الخمسة ، ص -94
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هذا نفي ال قدر ، و األمر أنف ،أي مستأنف ، و : إن القدرية هم نفاة القدر ، الذين يقولون 

95لعلم اهللا تعاىل السابق ، و اعتقاد أن اهللا ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها 

:مفهوم التنمية البشرية و نشأتها و مبادئها : المبحث الثاني 

:ة مفهوم التنمية البشري: لب األول المط

:تعريف التنمية البشرية لغة : الفرع األول 

:تعريف التنمية لغة -أ 

.، و هي مبعىن الرفع و الصعود الزيادة ) منا ( ن التنمية م

رفعه ، و زاد فيه : و أمناه اهللا . منا الشيء ينمو منوا ، و منى ينمي مناء أيضا : ( قال اخلليل 

: و منا اخلضاب ينمو منوا إذا زاد محرة و سوادا ، و منيت فالنا يف احلسب ، أي ... إمناء ، 

96. ) رفعته ، فانتمى يف حسبه 

97) ينمو منوا : منا يف الشجرة أي صعد فيها : ( و قال إسحاق 

مني اخلضاب يف اليد و : و هلذا قيل ... و كل شيء رفعته فقد منيته : ( و قال أبو عبيد 

98. الشعر و إمنا هو ارتفع و عال 

95-index.php?page=showfatwa&Option=Fatwald&ld../fatwa/fatwa islamweb.net
–384، ص 8مهدي املخزومي ، و إبراهيم السامرائي ، دار و مكتبة اهلالل ، ج : ، العني ، ت الفراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد -96

385.
.م 1974، القاهرة ، إبراهيم األبياري و حممد أمحد ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية: ، اجليم ، ت الشيباينبو عمرو إسحاق بن مرارأ-97
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99. زاد : و منا الشيء أي : ( و قال الفارايب 

.مليم و احلرف املعتل أصل واحد يدل على ارتفاع و زيادة النون و ا: ( و قال ابن فارس 

و منيت احلديث ... ارتفع من مكان إىل مكان : و تنمى الشيء ... زاد ، : و منى املال ينمي 

.أشعته ، و منيته بالتخفيف ، و القياس فيهما واحد : 

إذا ألقيت عليها شيوعا . منيت النار : : و النامية 

100) .منيت الرمية ، إذا ارتفعت و غابت مث ماتت ، و أمناها صاحبها : و يقال . 

:تعريف البشرية لغة -ب 

) .بشر ( البشرية من 

وقد . : وَبَشرَُة األرضِ . ظاهُر جلِد اإلنسان: الَبَشرَُة والَبَشرُ ‘‘ :قال اجلوهري 

: واِحلْجُر املُباِشرُ . مالمسُتها: وُمباَشرَُة املرأةِ . اخللقُ : والَبَشرُ . أَْبَشَرِت األ

101.أن تلَيها بنفسك: وُمباَشَرُة األمورِ . اليت تـَُهمُّ بالفحلِ 

حممد خان ، مطبعة دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الطبعة األوىل ، : ، غريب احلديث ، ت البغدادي أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي -98
.م 1964

ة دار الشعب للصحافة و الطباعة و النشر ، أمحد عمر ، مؤسس: ، معجم ديوان األدب ، ت الفارايب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني -99
.م 2003القاهرة ، 

.480–479، 5م ، ج 1979عبد السالم هارون ، دار الفكر ، : أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا القزويين ، مقاييس اللغة ، ت -100
144م؛ ص 1987ه؛ 1407بريوت؛ الرابعه ؛ دار العلم للماليني لصحاح يف اللغة ابو نصر امساعيل بن محاد اجلوهري، ا-101
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). الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث فيه سواء ( اِإلنسان : الَبَشرُ .‘‘: و جاء يف املعجم الوسيط 

103.’’ 102أَنـُْؤِمُن لَِبَشرْيِن ِمْثِلَنا :  ويف التنزيل العزيز. ثـَىنَّ وُجيمع على أَْبَشاروقد يُـ 

الَبَشرُة و الَبَشُر ظاهر جلد اإلنسان والَبَشر اخللق و ُمَباَشرَُة : ب ش ر ‘‘ : و قال الرازي 

104. ’’األمور أن تليها بنفسك و َبَشَر األدمي أخذ بشرته وبابه نصر 

والَبشرَُة أَعلى جلدة الرْأس والوجه واجلسد من اِإلنسان وهي اليت عليها ‘‘ : ن منظور و قال اب

105. ’’الشعر وقيل هي اليت تلي اللحم 

مسَُِّي اإلنساُن َبَشراً لَِتجرُِّد َبَشرَتِه من الشََّعر : نـَْقًال عن بعض أَْهِل االشتقاق ‘‘ : و قال الزبيدي 

والصُّوف والَوبَر ِمن ُفُصول

106. ’’ وغريِه كاحلَيَّة وقد أنَكَره اَجلَماِهُري وَردُّوه : قيل 

:تعريف التنمية البشرية اصطالحا : الفرع الثاني 

إن حداثة علم التنمية البشرية أدت إىل عدم استقرار تعريف هلذا للعلم إال يف

:رت هلذا العلم عدة تعريفات سنستعرضها فيما يلي هالعشرين ، فظ

.47سورة املؤمنون ، اآلية -102
187؛ دار الدعوه؛ ص جممع اللغة العربية بالقاهرة؛ املعجم الوسيط-103

74ص.1986: سنة النشر; مكتبة لبنان: الناشر؛ ختار الصحاحأبوبكر الرازي؛ م-104
221؛ ص3؛ دار بريوت؛ طلسان العرب؛ظور األنصاري الرويفعىاإلفريقىحممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن من-105
290؛ دار اهلدية ؛ ص تاج العروس ،هـ1205: املتوىف(امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي حمّمد بن حمّمد -106
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من املعلوم أن مصطلح التنمية البشرية مصطلح معاصر مت تداوله يف العقود األخرية من القرن 

العشرين ، و مل يزل حيتاج إىل دراسات تبني معناها الكامل ، لذلك مل أجد له تعريفا شامال و  

حدود تعريفه ، إال أننا نستطيع أن نستخلص من خالل دراستنا هذه أن التنمية كامال جيمع 

البشرية تدور حول تطوير القدرات البشرية بأمور يتمكن اإلنسان من خالهلا سد حاجياته 

املادية و املعنوية و االجتماعية و العقلية ، إذ توسع قدرة اإلنسان على بلوغ أقصى ما ميكنه 

.107واء كان فردا أو جمتمعا بلوغه من حيث هو س

: عبد الكرمي بكار بقوله . و قد عرفه د 

العمليات االجتماعية و االقتصادية من خالل عقيدة معينة لتحقيق التغيري املستهدف بغية 

108.االنتقال من حالة غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب فيها 

بينما عرفه

عامال أو مديرا أو أبا أو أما أيا كان هذا اإلنسان عليه أن حيسن من نفسه ليتقدم حنو األمام 
109

و ميكن القول أيضا أن التنمية البشرية هي عملية للعمل االجتماعي تستهدف إسهام اجلماهري 

.اختاذ القرارات وممارسة عملية التنفيذ يف

.3م ، ص2011–1432، ، التنمية البشرية يف السنة النبوية دراسة موضوعية ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة الغندور مساح طه أمحد -107
.9م ، ص 1999–ه 1420، 1، مدخل إىل التنمية املتكاملة ، دار القلم ، دمشق ، ط بكار عبد الكرمي -108
.57، ص 1م ، ط 2009–ه 1430، الطاقة البشرية و الطريق إىل القمة ، بداية لإلنتاج اإلعالمي ، القاهرة ، الفقي إبراهيم -109
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تلك العمليات اليت تبذل بقصد و وفق سياسة عامة إلحداث تطور و تقدم اجتماعي و : أو 

.

.110حتسني مستوى احلياة : أو 

ى و قد عكف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف نشاطه على اجلوانب البشرية للتنمية مشجعا عل

بروز رؤية جديدة للتنمية ، مت توضيحها من خالل التقارير السنوية للتنمية البشرية اليت يصدرها 

تعريف التنمية البشرية على 1990و قد جاء يف تقرير التنمية البشرية لعام . 1990منذ عام 

ود إىل و الواقع أن اخليارات هي تعبري عن مفهوم أرقى يع. 

و من حيث . الذي بعرب عن حق البشر اجلوهري يف هذه اخليارات ) امارتيا صن ( االقتصادي 

:و تتغري مبرور الوقت ، إال أن اخليارات األساسية الثالث هي كاآليت 

.أن حييا اإلنسان حياة مديدة و صحية _ ا 

.عرفة ب أن يكتسب امل

.أن حيصل على املوارد الالزمة ملستوى معيشة الئق –ج 

م ، ص 2014، التنمية البشرية مفاهيم و أساسيات و بناء أدلتها ، معهد الدراسات و البحوث اإلحصائية ، القاهرة ، العباسي حممد عبد احلميد-110
5.
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أنه إذا مل تتحقق هذه اخليارات األساسية الثالث 1990و قد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 

تصبح خيارات كثرية غري متاحة و تظل فرص كثرية بعيدة املنال  ، و باإلضافة إىل هذه 

البشرية خيارات كثرية يقدرها الناس تقديرا فائقا ، و من بينها اخليارات يتضمن مفهوم التنمية 

احلريات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ، و كذلك التمتع باحرتام الذات و 

.و غريها 

تنمية الناس ، من أجل :( 1993نمية البشرية لعام ويعرف تقرير الت

وهذا يعين االستثمار يف قدرات البشر سواء يف التعليم أو الصحة أو ) . الناس ، بواسطة الناس 

و التنمية من أجل الناس معناها كفالة . املهارات حىت ميكنهم العمل على حنو منتج و خالق 

النمو االقتصادي الذي حيققوه توزيعا واسع النطاق وعادال ، و التنمية بواسطة الناس توزيع مثار 

أي أن التنمية البشرية تؤكد على جانبني احدمها . معناها إعطاء كل امرئ فرصة املشاركة فيها

هو تشكيل القدرات البشرية يف جماالت الصحة و التعليم و املعرفة و مستوى الرفاه ، و اآلخر 

هو مت

.

د في الجوانب التالية وخالصة يمكن القول أن موضوع التنمية البشرية يتحد

.جيب على التنمية البشرية أن جتعل الناس حمور اهت-ا 
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أن الغرض من التنمية هو توسيع خيارات اإلنسان ، و ليس الدخل وحده ، و من مث -ب 

.

إن التنمية البشرية معنية بتوسيع القدرات البشرية من خالل االستثمار يف الناس و بتامني -ج 

.الكامل للمهارات االستخدام

و هي تعترب النمو االقتصادي أساسيا و لكنها تؤكد على احلاجة اىل إيالء اهتمام لنوعيته - د 

).جيل إىل جيل 

اسرتاتيجية تنموية تبدأ و تنتهي بالناس ، ومن هذا املفهوم نستخلص أن التنمية البشرية تطرح

و هي تقوم على أساس أربعة عناصر . أي أن تكون التنمية للناس و بواسطتهم و من أجلهم 

.اإلنتاجية ، العمالة ، االستمرارية ، و املشاركة : هي 

ويزداد أي البد من زيادة قدرات األفراد التعليمية و الصحية و التدريبية حىت تزداد اإلنتاجية

الدخل و تزداد القدرة على إشباع احلاجات ، ومن ناحية أخري البد أن تتاح أمام مجيع األفراد 

فرص متساوية للمسامهة يف صنع التنمية و االستفادة من مثارها و هو ما يكفل عدالة التوزيع ،  

منا أبناء اجليل كما ال جيب أن تقتصر إتاحة الفرص املتساوية بني أبناء اجليل احلايل فقط ، و إ

احلايل من ناحية و أبناء األجيال املقبلة من ناحية أخرى ، و هو ما يضمن استمرارية التنمية ، 
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كما يتعني مشاركة . و يتضمن عنصر االستمرارية ضرورة احملافظة على البيئة لألجيال القادمة 
111.

:نشأة التنمية البشرية :المطلب الثاني 

و املادية ،112

يف أوروبا يف القرون الوسطى من تسلط احملضة اليت كانت كرد فعل عكسي على ما كان سائدا 

اإلقطاعيني و الكنيسة الكاثوليكية فجاءت الثورات السياسية األوروبية يف فرنسا و بريطانيا و 

سته السلطات الدينية و السياسية آنذاك فعل على الفساد الفكري و التخلف التنموي الذي مار 

، مما أنتجت طبقة من املفكرين ملواجهة هذا االحنراف الفكري و السلوكي ، فاندلعت املعارك 

اليت تعد ردة فعل حقيقية للسلوك التخلفي للسلطة السياسية و للكنيسة املسيحية الكاثوليكية 

لثورة نتيجة للتخلف القيمي و املفاهيمي و و لسلطة التزاوج غري املشروع بينهما ، أي اندلعت ا

متثل الطغيان بدال من املعاين السامية ، –الكنيسة –كذا السلوكي و اإلجرائي ، حىت باتت 

مما جعل الشعوب منقادة خلف املثقفني الختيار املادية و اليت وصلت إىل حد اإلحلاد ، لتحل 

ظلمه للعامة ، فهذه النهضة التنموية حمل طغيان الكنيسة اليت ساندت النظام اإلقطاعي و

م ، ص 2013، جامعة منتوري ، اجلزائر ، التنمية البشرية يف اجلزائر الواقع و اآلفاقسوسن مربيعي ، . -111
ويكيبيديا-112
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ولدت على أثر التقهقر الذايت لإلنسان من جهة ، و البيئي و ما حييط به من ظروف و 

نشاطات متخلفة اقتصادية كانت أم اجتماعية أو سياسية أو غريها من جهة أخرى ، مما آل 

هذا إال منعطف 

، فقامت هذه الثورات على جمانبة  113واضح باإلنسان األورويب بل على مستوى العامل أيضا 

كل ما سبقها من قيم يف كل جماالت احلياة و على رأسها قيم الدين و كثر اإلحلاد و املادية ، 

زمات يف تلك و ال جنايف احلقيقة إذا قلنا إن هاجس اإلنسان يف تنمية ذاته و اخلروج من األ

املرحلة هي دافع آخر ملا حدث فيها ، فالسبات الفردي و االجتماعي على األصعدة الفكرية و 

الثقافية و االقتصادية و السياسية ألوروبا كان سببا بيينا لرتبع التخلف على صدرها ، مما اضطر 

لنهوض بنفسه من اإلنسان مبقتضى ما حددناه أن تتوافر لديه عوامل التنمية ، كأن يسعى إىل ا

جهة ، و بالثورة على الواقع الفاسد اليت كانت امللكيات احلاكمة يف أوروبا مصداقا له من جهة 

ثانية ، و االنقالب على صور ختلف الكنيسة الكاثوليكية من جهة ثالثة ، الذي كان سببا 

) لوثر ، و كالفن مارتن ( لرواج املذهب الربوتستانيت الذي روج له من قبل مثقفني متدينني مثل 
، بعد ذلك بدأت الثورة الصناعية و اليت جاءت تكليال و تتوجيا ملا سبقها من الثورات 114

السياسية األوروبية ، فكانت حمطة النطالق أوروبا و تنميتها ، و يطلق بعض الباحثني على 

غرب عموما و 

أوروبا خصوصا فقد فقدت أوروبا الكثري من الضحايا و الكثري من املسلمات و القيم اليت ما 

99-98،  ص لتنمية البشرية يف القرآن الكرمياكمايل؛ طالل الفائق ال-113
100نفس املرجع ، ص -114
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إن إحماء : ( هامش ) ماكس فيرب ( ، يقول 115زال الغربيون يدفعون مثنها إىل يومنا هذا 

الشخصية املرادف لإلنسالب هو من النتائج السيئة للمجتمعات الصناعية ، و يعتقد كارل

نسان و حتوله إىل موجود 

116) نسالب يشعر باإل

إن هذا التحول الذي مرت به أوروبا و الغرب و الطفرة باجتاه التطور ، أدت إىل أن يشعر 

كل هذا أدى ن أهداف دون غاية عظمى ،  اإلنسان بنفسه كاآللة اليت تعمل دون مشاعر دو 

ة إجياد حلول هلذا اخلواء النفسي و الروحي الذي مل تستطع املادية أن متأله، فنشأ علم حملاول

التنمية البشرية كمحاولة لإلصالح هذا اخللل 

هذا األمر أدى باإلنسان الغريب بعد انتهاء الثورة الناعية إىل حماولة البحث عن حلول ملشاكله 

دية مما أدى إىل نشأة علم التنمية البشرية و ظهور أول مؤلف يف التنمية احلياتية اليت سببتها املا

.117البشرية من تأليف نابليون هيل 

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و بسبب الدمار الشامل الذي حل بدول كثرية زاد اإلقبال على 

. 118هذا العلم حماولة إلصالح خملفات احلرب العاملية الثانية 

107املرجع السابق ، ص -115
110املرجع السابق ، ص -116
ويكيبيديا-117
صحيفة الراكوبة-118
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األمم املتحدة عندما تبنت119صطالحي م أخذ التنمية البشرية قالبه اال1990نة و يف س

بشرية و قامت بإصدار تقارير سنوية عن مفهوم التنمية البشرية يف العامل إىل مفهوم التنمية ال

م حيث تنبهت األمم املتحدة إىل غلبة الفلسفة املادية على مفهوم التنمية البشرية 2002سنة 

. 120فهوم إىل التنمية اإلنسانية فبدلت امل

: مما سبق يتضح أن التنمية البشرية مرت بثالث مراحل 

متتد من بداية الثورات الغربية األوروبية خصوصا إىل انتهاء الثورة الناعية فكانت : املرحلة األوىل 

.أشبه بفرتة خماض هلذا العلم 

م و ظهور أول تقرير 1990اعية إىل سنة و تبدأ بفرتة ما بعد الثورة الصن: املرحلة الثانية 

.ة و التطور فرتة النشأللتنمية البشرية من برنامج األمم املتحدة لإلمناء و هي 

.إىل يومنا و هي فرتة النضج للمفهوم 1990و هي منذ : املرحلة الثالثة 

:ةمبادئ التنمية البشري:المطلب الثالث 

:للتنمية البشرية عدة أسس و مبادئ توزع

لغة الجسد .1

69؛ املرجع السابق؛ ص التنمية البشرية يف القرآن الكرميالكمايل؛ -119
271؛ص٢٠٠٧. رفمبون. ٢٧-٢٦. رئزالجاجامعة؛ ة من منظور إسالميالتنمية البشرياشرف حممد دوابه ؛ -120
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للجسد لغة خاصة تعرب عن أفكار الشخص و نواياه و رغباته و شخصيته ، و اإلنسان 

رين ، و بالتايل خيتصر كثريا من خيفرة شخصيات اآلالذي يستطيع أن يفهم لغة اجلسد يفك ش

121. ي و االجتماعي الوقت و حيقق جناح على املستويني العمل

:التخطيط .2

با أساسيا يف احلياة يتوقف على مدى ختطيطنا ، و أ، نترى التنمية البشرية أن هناك جا

122. الفاشلني هم من يرتكون أنفسهم دون ختطيط 

:اإلقناع و التأثير في اآلخرين .3

اجتمعت مع خماطبة العقول و القلوب فن ال جييده إال من امتلك أدواته ، و إذا 

123. مناسبة الظرف الزماين و املكاين أثرت تأثريا بالغا و وصلت الفكرة بسرعة الربق 

:التحكم بالمشاعر و االنفعاالت .4

31، صالتنمية البشرية يف ظل السرية النبوية، القحيف معني -121
21نفس املرجع ، ص -122
17املرجع السابق ، ص -123
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كيف ندير ذواتنا و نتحكم مبشاعرنا ، كيف : تطرح التنمية البشرية تساؤال مفاده 

نسيطر على انفعاالتنا ؟

، و وضعت التنمية 124و قوة اإلرادة و العزمية و تضع اإلجابة و هي ضبط النفس

: البشرية عدة طرق لعملية التحكم يف املشاعر تتمثل يف 

تغيري التحدث مع الذات ، و ترتيب األفكار و الكلمات : تغيري التمثيل الداخلي أي 

ركات ، كذلك الرتكيز على األهداف ، و تغيري الواقع و التخيل االبتكاري ، و التنفس ، و حت

وجه أيضا لاجلسم و تعبري ا

إزالة العقبات الداخلية اليت تعيق حتكمك يف مشاعرك و أحاسيسك ، ألن السبب 

125. احلقيقي الذي يعوق حتقيقك ألحالمك هو اعتقادك أنك ال تستطيع حتقيق أحالمك 

فن التعامل .5

الذوق : البشرية و منها ميةا فن التعامل مع اآلخرين يف التنهناك عدة أسس يقوم عليه

العام و قواعد السلوك و آدابه ، و قواعد التشريفات و آداب الرمسيات و األصول و اللباقة ، 

 .126

:فن السعادة .6

15املرجع السابق ، ص -124
16املرجع السابق ، ص -125
28املرجع السابق ، ص -126
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كل ... لسعادة بكثرة املال و هناك من يربطها بكثرة األوالد و هناك من يربطها ب يربط ا

و لقد أجرى علماء النفس دراسة حول أسباب و . شخص يربط السعادة بشيء معني حيتاجه 

و أن مصادر السعادة فوجدوا أن أي إنسان على وجه األرض يستطيع أن حيقق السعادة لنفسه

ادة لن تالحقك أينما أنت إال إذا أنت طلبتها بيديه ، و ترى ذلك يصنعها بيديه ، أن السع

التنمية البشرية أن املرء يستطيع أن يصل للسعادة من واقعه احلايل بقدراته و إمكانياته العقلية 

127. اهلائلة اليت أعطاها اهللا له 

ة و فلكي حتقق السعادة جيب أن تنمي اجلوانب السبعة لشخصيتك لكي حتقق السعاد

:

.اجلانب اإلمياين و الروحاين –1

.اجلانب الصحي و البدين –2

.اجلانب الشخصي –3

.اجلانب األسري –4

.اجلانب االجتماعي –5

.اجلانب املهين –6
41ص املرجع السابق ، -127
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.اجلانب املادي –7

اجلوانب يشكل ركنا رئيسيا يف حتقيق النجاح و و حتقيق االستقرار يف كل من هذه 

128. االستقرار 

الباطن .. العقل الالواعي .8

ترى التنمية البشرية أن العقل الباطن هو الطريق إىل حياة أفضل و ينبغي التعلم كيفية 

التعامل معه ، فحسب التنمية البشرية العقل الباطن لديه لكل املشاكل ، إذا طرحت على 

لباطن قبل أن تنام أي عبارة سوف تتحقق مع مرور الوقت ، اإلنسان رهينة مبا تفكر عقلك ا

فيه ، قبل توجهك إىل النوم أبلغ عقلك الباطن بطلب حمدد و تأكد من قدرته على صنع 

129. املعجزات 

تنمية مهارات التفكير .9

تعيشها اآلن ليست احلياة اليت"إن مهارات التفكري من أهم مبادئ علم التنمية البشرية 

اختيارتك سواء كنت مدركا لذلك أم ال ولو أخذت إال انعكاس من أفكارك وقراراتك و

.إبراهيم الفقىلدكتور " املسؤولية تكون قد بدأت الطريق إىل التغيري والتقدم والنمو 

100الدور القيادي للمدير ، ص -128
37ص املرجع السابق؛ ، التنمية البشرية يف ظل السرية النبويةمعني القحيف؛ -129
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األهداف .10

ية البشرية و وضعت له التنمية ماألهداف هي من أكثر املبادئ حيوية يف علم التن

البشرية عدة مهارات منها مهارات التفكري يف األهداف 

رة حتديد األهداف و هي كيفية حتديد األهداف و تعزيز الثقة لدى الفرد أيضا مها

املهارة اليت نتعلم من خالهلا األهداف اليت نسعى لتحقيقها و اختاذ القرارات و التخطيط السليم 

130. و إصدار القرارات دون تسرع  

.

11، ص رجع السابقامل-130
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:مفهوم البرمجة اللغوية العصبية و نشأتها و مبادئها :لثالمبحث الثا

عصبيةمفهوم البرمجة اللغوية ال:المطلب األول 

:تعريف البرمجة اللغوية العصبية لغة : الفرع الثاني 

:عريف البرمجة لغة ت-أ

و يف . مصدر برمج : مجعها برجمات ) : مفرد ( برجمة : قال أمحد خمتار عمر 

اإلجراءات واخلطوات الواجب اختاذها لتحقيق أهداف حمدَّدة احلاسوب عملية منهجية لوضع 

تركيب مجل وقواعد ورموز أو كلمات تستخدم إلعطاء ) حس: (الربجمة لغة . بصورة فعَّالة

131. التعليمات للحاسب اآليلّ 

تعريف اللغوية لغة -ب 

ج لغات ] : مفرد [ لغةمعجم اللغة العربية املعاصرةمأخوذة من اللغة و هي معىن لغة يف 

لغة ° اإلجنليزية / الفرنسية / - 1: ولغى 

كل وسيلة لتبادل املشاعر واألفكار كاإلشارات واألصوات -2. اللغة العربية : الضاد 

132. واأللفاظ 

تعريف العصبية لغة -ج 

56؛ املرجع السابق؛ صمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر ، -131
نفس املرجع-132
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ابِّة تاج العروسمأخوذة من العصب معىن عصب يف  . الَعَصُب ُحمَرََّكًة َعَصُب اِإلْنَساِن والدَّ

أَْطَناُب املََفاِصل اليت ُتالَِئُم بَينها وَتُشدَُّها وليس بالَعَقب َيُكوُن ذلَك لِإلْنَسان : واَألْعَصاُب 

َشَجٌر يْلَتِوي على الشََّجر : الَعَصُب . والنـََّعم والظِّباء والشَّاء الواحدة َعَصبة وَغْريه كالبَـَقر والَغَنم

ِخَياُر الَقْوم وَعِصَب اللَّْحُم  : الَعَصب ُحمَرََّكة . وهو اللَّْبَالب : وقاَل َمشر . وله َوَرٌق َضعيف 

133. لَعَصب ُصْلٌب َشِديٌد َكِثُري ا: كَفرِح َأي َكثـَُر َعَصُبه وحلم َعِصٌب 

َعصََّب رأسه بالِعَصابَة تـَْعِصيبا وباب الثالثي : ع ص ب خمتار الصحاحمعىن عصب يف 

ب طرف واالبن والعم جانب واألخ جانب و الُعْصَبُة من الرجال ما بني الَعَشرة إىل به واأل

األربعني و الِعَصابَُة بالكسر اجلماعة من الناس واخليل والطري ويوم َعِصيٌب و َعَصْبَصٌب أي 

134. شديد تقول اْعَصْوَصَب اليوم 

اتَّسخت من ُغبار أو دخان أو : األسناُن ـِ َعْصباً، وُعُصوباً املعجم الوسيطمعىن َعَصَبت يف 

يف ): التـَّْعِصيب(و . عصب رأَسه بالعصابة: يقال. وـ شّده. طواه ولواه: وـ الشيَء َعْصباً . حنومها

ما ُيَشّد به من منديل أو ): َصاب العِ .( يَِرث بالتـَّْعِصيب: يقال. توريُث الَعَصبة: الفروض

135. اضطراب نفسّي أو عقلّي ): الُعَصاب .( خرقة

513؛ املرجع السابق؛ ص تاج العروس، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيديحمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين-133
- العصرية املكتبة:يوسف الشيخ حممد الناشر: احملقق) هـ666: املتوىف(زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي م-134
820؛ ص 5؛ طختار الصحاح؛الدار
75؛ صاملعجم الوسيطعربيه ؛ معجم اللغهال-135
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:تعريف البرمجة اللغوية العصبية اصطالحا:الفرع الثاني 

. يدرك الناس الربجمة اللغوية العصبية بطرق خمتلفة ، و يستفيدون منها يف أشياء متباينة 

فهي فضول ، وهي دليل استخدام العقل ، أو .. متنوعة لذا ، فإن تعريفها يتم بصور عديدة و 

) .كارول هارس ( على حد قول ) برامج تشغيل العقل ( دراسة التجريد املوضوعي ، و هي 

، ..الربجمة اللغوية العصبية هي دراسة التفوق اإلنساين: ( أن ) ستيف أندرياس ( ويضيف 

ي الطريقة اجلبارة و العملية اليت تؤدي و هي القدرة على بذل قصارى جهدك أكثر فأكثر و ه

136).، و هي تكنولوجيا اإلجناز اجلديدة..إىل التغيري الشخصي 

و يرى حممد التكرييت تسمية هذا العلم باهلندسة النفسية كمصطلح عريب مقرتح ملا 

و Neuro Linguistic Programmingأو NLPيطلق عليه باللغة اإلجنليزية 

. ، أو الربجمة اللغوية للجهاز العصيب ) برجمة األعصاب لغويا ( رفية هلذه العبارة هي الرتمجة احل

تعين لغوي أو Linguisticتعين عصيب أي متعلق باجلهاز العصيب ، و Neuroكلمة 

137. تعين برجمة Programmingمتعلق باللغة ، و 

و يقول حممد التكرييت 

دقة و صحة من الناحية العلمية وضعه مؤسسوا لربجمة إال أن هناك تفسريا أكثر 

:اللغوية العصبية أنفسهم ، و هو أكثر تنقيحا و تنويرا 

14، ص الربجمة اللغوية العصبية، الفقي إبراهيم -136
23، ص 5م ، ط 2003، امللتقى للنقل و التوزيع ، دمشق ، حبث يف هندسة النفس اإلنسانيةحدودآفاق بال ، التكرييت حممد -137
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، حيث إنه من املمكن استبدال ..تشري إىل أفكارنا و مشاعرنا و تصرفاتنا : البرمجة

الربامج املألوفة

.بأخرى جديدة و إجيابية

و امللفوظة . تخدام اللغة امللفوظة أو غري امللفوظة املقدرة الطبيعية على اس: اللغوية

و غري .. تشري إىل كيفية عكس كلمات معينة و جمموعات من الكلمات بكلماتنا الذهنية 

، لغة الوضعيات و احلركات و العادات اليت تكشف عن ) بلغة الصمت ( امللفوظة هلا صلة 

أساليبنا الفكرية و معتقداتنا

هازنا العصيب و هو سبيل حواسنا اخلمس اليت من خالهلا نرى ، و تشري إىل ج: العصبية

138. نسمع ، و نشعر ، و نتذوق ، ونشم 

:نشأة علم البرمجة اللغوية العصبية :المطلب الثاني 

طالبا يف قسم الرياضيات يف جامعة  ) ريتشارد باندلر ( يف بداية السبعينات كان 

األمريكية ، و كان يستغرق قسطا وفريا من وقته يف دراسة )سانتا كروز ( كاليفورنيا يف مدينة 

إال .. أسس علم الكمبيوتر و الفيزياء ، و يف ذلك احلني اعتربه الكثريون عبقريا يف الكمبيوتر 

، و الذي شجعه على ذلك صديق للعائلة  ) علم النفس ( أنه كان لباندلر اهتمام آخر ، و هو 

أخصائي العالج النفسي و أكثرهم ابتكارا و إبداعا يف هذه كان على معرفة بالعديد من أشهر 

15-14، ص الربجمة اللغوية العصبية، الفقي إبراهيم -138
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و بدون تشجيع ) . فريز برلز ( ، و ) فرجينيا ساتري ( ، و ) ملتونإركسون : ( الفرتة ، أمثال 

من أحد ، قرر باندلر دراسة علم النفس ، و بتضييق جماالت دراساته ، وجد أن أخصائيي 

.أخاذ و الفت للنظر ، الوصول إىل نتائج عظيمة العالج النفسي هؤالء ، اعتادوا بشكل 

و بعد دراسة دقيقة و مفصلة ألمناط سلوكهم املتشابكة ، بدأ باندلر يف اختاذهم 

.استطاع أن حيصل على نتائج إجيابية مماثلة 

ت اكتشافات باندلر أسس و قواعد الربجمة اللغوية العصبية املعروفة أبضا و شكل

.باالقتداء و بالتفوق اإلنساين 

و  . األستاذ املعاون بقسم اللغويات ) جون جريندر ( و سريعا التقى باندلر بالدكتور 

قد حاز و كان جريندر . كانت جتارب و ثقافة جريندر شبيهة جدا بتجارب و ثقافة باندلر 

على دكتوراه يف اللغويات يف مدينة سان فرانسيسكو ، و مشلت دراساته اللغوية نظريات عامل 

و كان جريندر موهوبا جدا يف االستيعاب ) . نعوم شومسكي ( اللغويات األمريكي املشهور 

139. السريع للغات و تقليد اللهجات و حماكاة أي سلوك ثقايف بسرعة و براعة 

––و جريندر قرر باندلر

و . 

11، ص الربجمة اللغوية العصبية، الفقي اهيم إبر -139
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و مبالحظة ما كانت . جديدة ) للتبادل ( إقدامهما على تلك اخلطوة باشرا يف تطوير لغة 

اليت اشتهرت حينئذ بإحداث –) فرجينيا ساتري ( عالج العائالت املرموقة تفضله أخصائية 

قاما فيما بعد بابتكار حجر زاوية –تغيريات جذرية و شاملة يف حياة أزواج على حافة الطالق 

.علم الربجمة اللغوية العصبية

بشري التفكري ،) جرجيوريبيثسون ( مث قاما مبراقبة الفيلسوف الربيطاين و عامل اإلنسان 

املنهجة املنظمة و املرتبة لألفكار الواعية و الالواعية بغية بناء القرارات املالئمة : أي –املنظوم 

، مؤسس الرابطة األمريكية ) ملتونإركسون ( حنو  أعمال –بندلر و جريندر –، مث اجتها 

نفسه كان قد جنح يف التغلب ، ألن إركسون) املصاب املعاجل ( ، و كان لقبه ..للتنومي باإلحياء 

على عوائق بدنية و ذهنية ، مثل الشلل الكامل الذي باله به شلل األطفال ، و استطاع أن 

.حيقق جناحا عظيما 

اإلخصائي النفسي العالج ) فرتسربلز ( و ختم باندلر و جريندر أعمال املالحظة ب 

املالحظات و املشاهدات الذكية و العميقة 

بدأ باندلر و .. 

جريندر بإلقاء احملاضرات حول هذا املوضوع جمتذبني إليهما أعدادا متزايدة من الناس دائما يف  

140. م 1975ة للربجمة اللغوية العصبية عام كل مناسبة ، و قاما سويا بتأسيس أول شرك

74؛ صالربجمة اللغوية العصبية، الفقي إبراهيم -140
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و انتشرت مراكزه و توسعت معاهد . و خطا هذا العلم خطوات كبرية يف الثمانينيات . 

كما افتتحت مراكز له يف بريطانيا و بعض . التدريب عليه يف الواليات املتحدة األمريكية 

العامل الصناعي إال و فيه عدد من و ال جند اليوم بلدا من بلدان. البلدان األوروبية األخرى 

.141املراكز و املؤسسات هلذه التقنية اجلديدة  

:مبادئ علم البرمجة اللغوية العصبية :المطلب الثالث 

يف الربجمة اللغوية العصبية عدة مبادئ سوف نذكرها مع شرحها حىت يتم توضيحها ، 

ة اللغوية العصبية ، و اليت حتدد تشكيل و هذه املبادئ هي جمموعة من املسلمات يف علم الربجم

توصي هذه املبادئ مبجموعة من . و مميزات السلوك و مجع املعلومات و التقييم الشخصي 

.التوجيهات ، لتمكني الناس من تطبيق فن و علم الربجمة اللغوية العصبية ، و حتقيق نتائج أهم 

احترام رؤية الشخص اآلخر للعالم–أ

جمموعة من القيم و املعتقدات حتدد أمناط سلوكهم ، و قد يبدو لك سلوك لكل الناس

فإذا .  شخص آخر و كأنه حتد لك ، إذا صممت على تغيريه للشكل الذي تريده أنت 

25، ص آفاق بال حدود، التكرييت حممد -141
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جنحت يف إحداث تغيري طفيف فقد يرجع ذلك إىل اخلوف و يكون بدون جدوى ، و سرعان 

142. شخص لسلوكه القدمي ما يعود احلال إىل ما كان عليه باسرتجاع ال

الخريطة ليست المنطقة–ب

أطلق العامل الرياضي البولندي )) .. إن اخلريطة هي إدراك ، بينما املنطقة هي احلياة (( 

بذلك تطرق  . هذا التعبري لوضع التأكيد على أن اإلدراك غري الواقع )) ألفرد كورزبسكي (( 

ه بتغري إدراكك ملوقف ما ، فإن حياتك تتغري معه كورزبسكي إىل نقطة أساسية ، أال و هي أن

 .143

توجد نية إيجابية وراء كل سلوك–ج

تتعامل الربجمة اللغوية العصبية مع السلوك السليب للفرد على أنه حادث فريد و معزول 

، و حتاول أن تدرك النية اليت بررت هذا السلوك ، إال أننا نركز على هذا السلوك بالذات دون 

إذا سلمنا بأن الناس . ه ، و ندعه يشكل إدراكنا اإلمجايل الوحيد عن صاحب السلوك غري 

فنكون قد وفرنا على أنفسنا خيبات –ليسوا أمناط سلوكهم ، و فصلنا سلوكهم عن نيتهم 

144. عديدة لألمل 

يبذل الناس أقصى ما في استطاعتهم بالمصادر المتوفرة لديهم–د

16م ، ص 2008–ه 1428، إبداع لإلعالم و النشر ، القاهرة ، الربجمة اللغوية العصبية و فن االتصال الالحمدود، الفقي إبراهيم -142
18نفس املرجع ، ص -143
19املرجع السابق ، ص -144
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إن ما يفعله الناس هو

كما أن تلك املعرفة هي أساس سلوكهم ، و بدال من أن تنزل . تاريخ ما من أعمارهم 

األحكام على اآلخرين حاول أن تساعدهم على أن يتفهموا بشكل أفضل أوضاعهم و أحواهلم 

، و قدم هلم تبصرك من أجل معونتهم على إدراك

تساعد اآلخرين على أن يصبحوا أفضل ما ميكنهم فحسب ، إمنا سوف تضع نفسك على 

.الطريق الصحيح ، لكي تصبح أستاذا يف فن االتصال 

ال وجود ألشخاص مقاومين إنما هناك رجال اتصال مستبدون برأيهم–ه

ال الوقت ، لكن ببساطة هو متصلب جتاه ال تعين مقاومة الشخص للتواصل أنه قاس طو 

واقعة حمددة و يف هذه احلالة ميكن التواصل مع هذه النوعية من األشخاص لإليصال اآلراء 

، و فيه تقوم بشرح وجهة نظرك ببساطة حىت يفهمها ، ) مفهوم املشاركة ( املخالفة باستخدام 

145. مث تطلب منه أن يطرح وجهة نظره 

ال في االستجابة التي تحصل عليهابكمن معنى االتص–و 

20املرجع السابق ، ص -145
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إن طريقة تبليغ أفكارك سوف حتدد نوع االستجابة اليت تصلك ، إذا أدليت ببالغ و 

جاءت االستجابة عليه مبا مل تكن تنتظره ، جرب شيئا خمتلفا إىل أن حتصل على االستجابة 

146. املطلوبة 

الشخص األكثر مرونة هو الذي يسيطر على الموقف–ز

ميكن احلصول على نتائج أفضل بإبداء املرونة ، كما أن للمرونة أو عدمها تأثري على 

.تأثري نتيجة معينة 

ال وجود للفشل إنما هناك رأيا محددا عن تجربة–ح

سرعان ما تظهر مشاعر عدم املالئمة ، لكن عندما نسأل واجهوها و اعتربوها فشال ، و 

147. الفشل 

إذا غيرت الشكلية غيرت التجربة معها )) .. شكلية (( لكل تجربة –ط

حدثت معه يف كندا يف مدينة يذكر إبراهيم الفقي يف شرح هذا املبدأ هذه القصة اليت

مونرتيال حني جاءت امرأة إىل مكتبه تشكو من خوف مرضي من الصراصري، فسأهلا عن سبب 

21املرجع السابق ، ص -146
147-22
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مث طلب منها . بغضها و خوفها من الصرصور فقالت لونه البين فقال هلا لون مالبسك بين 

( ، فاتفق معها على تسمية الصرصور) مايكل ( تذكر شخ مضحك فتذكرت شخصا امسه 

148. و منذ ذلك احلني كانت هذه املرأة كلما رأت صرصورا ضحكت ) . مايكل 

الواعي و الالواعي: يتم االتصال اإلنساني على مستوىين -ي

حيتوي العقل الالواعي على مجيع ذكريات الفرد و براجمه منذ كان جنينا ، و له قدرة 

هي اليت حتدد طبيعة سلوكك ، و ميكن و هذه الربامج . استيعاب ال حمدودة على اإلطالق 

و من هنا ميكن ترقية اتصال .. تبديل أي برنامج ، لتمكني الفرد من من التمتع حبياة أسعد 

الفرد بنفسه و باآلخرين ، و يكمن التحدي يف حتديات عقل الواعي للفرد ، حيث إنه هو 

149. الذي يتوىل برجمة عقلك الالواعي 

ي تاريخهم الماضي كافة المصادر التي يحتاجونها يوجد عند جميع البشر ف–ك

إلحداث تغييرات إيجابية في حياتهم

فكر يف موقف مضى حينما كنت تشعر بالثقة يف النفس ، و كنت متحفزا للعمل ، 

عش إحدى تلك التجارب من جديد ، كما لو كانت حتدث اآلن ، قم برؤيتها و مساعها و 

، و قبل كل شئ ’’ ‘‘ 

.تذكرها 

23املرجع السابق ، ص -148
24املرجع السابق ، ص -149
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إن الجسم و العقل يؤثر كل منهما على اآلخر –ل

فاجلسم و العقل . إن وجوهنا و حركات أجسامنا مرآة ألفكارنا ، و العكس صحيح 

.بينهما تأثري متبادل ، كالمها مرتبط ب آلخر داخليا 

فمن املمكن ألي شخص أن يتعلم كيف يعمل –كنا لشخص ماإذا كان شيء مم–م

150.الشيء ذاته 

:و نشأته و مبادئه ) الريكي ( مفهوم علم الطاقة :رابعالمبحث ال

:مفهوم علم الطاقة :المطلب األول 

:تعريف الطاقة لغة : الفرع األول

و  ): لغري املصدر(ج طاقات ]: مفرد[طاقة معجم اللغة العربية املعاصرةمعىن طاقة يف 

.كلمة طاقة هي مصدر طاقَ 

أعطى القضيَّة كل طاقاته "و هي نشاط أو قدرة على إحداث فعل جسمّي أو ذهّين 

ْلَنا مَ {-لديه طاقة مّدخرة-الفكريَّة قدرة على : طاقة إنتاجيَّة" }ا َال طَاَقَة لََنا بِهِ َربـََّنا َوَال ُحتَمِّ

26املرجع السابق ، ص -150
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ليس يف قدرته، : طاقتهليس يف -ال يقدر عليه: ال طاقة له على هذا/ -اإلنتاج

.ال يستطيع

تستخدم الطاقة الكهربائية -طاقة كامنة) "إخل.. حرارية، كهربائّية، ذريَّة(و الطاقة أيضا قّوة 

الطَّاقة النَّاجتة عن تفتيت نوى الذَّرَّات ) فز: (الطَّاقة النَّوويَّة/ ، الطَّاقة الذَّرِّيَّة"صناعةيف اإلنارة وال

القدرة اليت ) فز: (، طاقة احلركة. يف االنشطار النَّووّي أو النَّاجتة عن جتميعها يف االندماج النَّوويّ 

151. اء شغل بسبب حركتهيكتسبها اجلسم من جرَّاء حركته وكذلك مقدرة اجلسم على أد

".تِّلميُذ ملَُعلِّمه طاقة زهرقدَّم ال"و الطاقة حزمة من الشَّْعر أو الزَّْهر أو العيدان أو غريها 

أخذ - نظرت من طاقة احلجرة"نافذة، شبَّاك، فتحة يف جدار يدخل منها اهلواء والضوء 

".ينظر إليه عرب طاقة يف اجلدار

:اقة اصطالحا تعريف علم الط:ثانيالفرع ال

و الطاقة هي شيء حييط .الطاقة هي تلك القوة احملركة و الفاعلة و املؤثرة يف املادة ‘‘

اإلنسان يف األصل ، فالطاقة عبارة عن جمموعة من الذبذبات الكهربائية و الكهرومغناطيسية و 

لطاقة حول و داخل احلرارية و الضوئية و الصوتية اليت يتم التفاعل فيما بينها لتوليد حقل ا

.’’ جسم اإلنسان و غريه من املوجودات 

؛ 2008-1429: سنة النشر; القاهرة-عامل الكتب : الناشر; مفهرسغري: حالة الفهرسة؛ معجم اللغة العربية املعاصرهأمحد خمتار عمر؛ -151
.1424ص 
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فهي احملرك الباعث على النشاط و احلركة لدى اإلنسان و مجيع املخلوقات ، فكل ‘‘

شيء يف الكون عبارة عن طاقة يف صورة من الصور املادية اليت ختتلف باختالف كثافة و سرعة 

ر العديد من األشكال ، و هي املسؤولة عند و تأخذ هذه الصو . 

. اإلنسان عن الصحة النفسية و العقلية و اجلسدية ، فهي الغذاء الدائم له دون أي تدخل منه 

و هي مسخرة إلمداده مبا حيتاج إليه منها حىت يفارق احلياة و هي يف ذلك متد اجلسم بالطاقة 

فيها مع الطاقة الناجتة عن عمليات التغذية و الالزمة لعمليات البناء و اهلدم و اليت تشرتك 

التذكر و احلفظ و –

–اإلدراك و الوعي و غريها 

ل معه بشكل تفاعلي فينتفي مع ذلك بالطمأنينة و السكون للنفس فتتقبل واقعها و تتعام

الشعور باملشاعر السلبية املدمرة مثل مشاعر الغضب و الرضا و اخلوف و القلق ، و ينعم 

اإلنسان بالسعادة و الرضا و اليت تتحقق مع خلق االنسجام الرائع الذي حيدثه تدفق الطاقة و 

 .’’

نا عن الطاقة الكونية اليت تتكون من مجيع ما حييط بنا ، و اليت و احلديث ه‘‘ 

أوجدها اخلالق جل و عال من حولنا لتمد أجسامنا مبا حنتاج إليه بصورة طبيعية ، و لكل جسم 

من األجسام طاقة معينة ، غري أن األجسام احلية هلا طاقة متغرية على الدوام بسبب اختالف 
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. ’’ العواف و املشاعر على نوعية الطاقة بداخلها و من خلفها مصادر الطاقة و بسبب تأثري 
152

:كلمة يابانية مكونة من مقطعين ‘‘ فهي ) ريكي ( أما كلمة 

اليت تعين ) : كي ( و تعين الطاقة الكونية و املوجودة يف كل مكان  ، و ) : ري ( 

153’’ . الطاقة احلياتية و املوجودة يف كل كائن حي 

ها الياباين البوذي هي ممارسة روحانية طور ) /:reɪkiˈ: فظ باإلنگليزيةتل(ريكي 

وتستخدم الريكي . 1922يف ميكاوأوسوي

وأحيانا تصنفها الطب البديل والتكامليأشكال تقنية تسمى شفاء بالكف أو  كشكل من 

من خالل استخدام هذه التقنية فإن املمارسني يقومون . بعض اهليئات املهنية بالطب الشرقي

.عن طريق الراحتنيكيبنقل طاقة الشفاء أو طاقة  

، معناها (ومشتقة من الكلمة اليابانية " العالج الياباين بالطب البديل"تعين كلمة ريكي 

أو " تأثري خارق" ("لينكي"واليت بدورها أخذت من الصينية ) أو وجود معجزة" اجلو الغامض"

6م ، ص 2014، املركز الوطين للمتميزين ، سوريا ، مراكز الطاقة يف اإلنسان، حبيبزينب-152
4و الريكي يف سطور ، ص 13، ص أسرار و معرفةطاقة الريكي-153
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+ ري وتعين روح أو روحانية : ريكي. ، وق)روح خارقة

).من الصينية الوسطى على أساس كلمة كي أو تشي(طاقة حيوية : كي

املعتاد، نسخ حريفبدال من . 1975سنة OEDأول ظهور لكلمة ريكي كان يف قوائم 

، وهو خمتلف "طاقة حياة الكون"ترجم بعض الكتاب الكلمة ترمجة فضفاضة بان الريكي هي 

.عن املعىن الياباين

أشكال األحرف (كاجنيبشينجيتاي، وتكتب إما "اجلو الغامض"تعين باليابانيةكلمة ريكي 

يف تدوين وتستخدم (كاتاكاناكما يف أجبدية مقطعية  レイキأو ) الصينية اجلديدة

خروج الروح أو الشبح او مقدس "ومعناها 霊من ري كلمة مركبةوهي  ). الكلمات األجنبية

يط أو الطاقة أو القوة أو نفس غاز أو خبار أو اجلو احمل"気وكي " أو معجزة أو شيء إهلي

قوة الطاقة الروحية أو "يف الريكي ) أو تشي بالصينية(كي، وتعين كلمة  "…احلياة والوعي

154". احلياة

:نشأة علم الطاقة :المطلب الثاني 

إسيو "عندما كان يؤدي 1922نظام الريكي سنة ) 臼井瓮男(طور ميكاوأوسوي 

، ومل يكن معروفا جبل كورامايوما جتري على 21"جاو

التأملأالل تلك التمارين، مع بالضبط ماهو املطلوب من أوسوي عمله خ

ويكيبيديا-154
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وسوي اكتسب خالل الوحي الروحاين املعرفة والقوة أويقال أن . والصالة، الرتانيموالصومو

شاكرا ق الروحية ليطبقها ويكيف اآلخرين على ما أمساه الريكي، واليت دخلت جسمه عن طري

أوسوي ريكي رويوهوجاكاي : حيث أسس1922يف أبريل طوكيومث انتقل أوسوي إىل . التاج

")臼井灵气疗法学会معهد أوسوي للعالج بطريقة : وتعين باملاندرين التقليدي

.وسع نطاق بالريكيألالستمرار مبعاجلة الناس على ") الطاقة الروحية

ي، فقد درس أوسوي نظام الريكي ألكثر من وفقا للنقش املكتوب على حجره التذكار 

وهي شينبدنمن هؤالء الطلبة قد وصلوا إىل مرحلة 16شخص خالل حياته، وإن 2000

وسوي أوعندما كان ) 福山市(فوكويامادرجة املعلم، ويف /مرحلة الثالثة أو ماسرت ريكي

.1926مارس 9يدرس الريكي أصيب جبلطة وتويف يف 

فقد كان مسؤوال عن .بعد وفاة أوسوي استلم تلميذه جي يوشيدا رئاسة جاكاي أو املعهد

وقد تناوب . إنشاء وإقامة نصب حجري تذكاري ألوسوي، وضمان احملافظة على موقع القرب

على رئاسة املعهد العديد من الرؤساء حىت وصلت إىل كوندو الذي استلم املنصب منذ سنة 

1998.

إىل تطوير شكال للريكي ) 林忠次郎(قبل وفاة أوسوي، توصل هاياشيتشوجريو 

بعد وفاة أوسوي ترك هاياشي املعهد . فوافق أوسوي على ذلك. بسطا جدا عن سابقهخمتلفا وم

وكون عيادته اخلاصة حيث أعطى عالجا بالريكي ودرس وفهم الناس الريكي، وهي العيادة اليت 
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وقد بسط هاياشي تعاليم الريكي . - اليت نقلت الريكي إىل أمريكا وأوروبا-هاوايوتاكاتاخرجت 

حيث شدد على الشفاء اجلسدي وباستخدام تقنية أكثر تنظيما وبساطة من تقنيات الريكي 

.األصل

، الربووكاملغصبعد العديد من جلسات الريكي ملتدريب هاياشي يف عيادته لعالج أمراض  

فرباير 21بدأ هاياشي بتدريب تاكاتا يف استخدام الريكي حىت أضحت ريكي ماسرت يوم 

أنشأت فيها عدة عيادات، مث تنقلت بعد وهاوايوبعدها عادت تاكاتا إىل موطنها يف . 1938

ول ولة حول الواليات املتحدة حيث مارست عالج الريكي وتعليم املستويني األذلك يف ج

مستها تاكاتا أ، وهي مرحلة 1970توى الثالث حىت بإعطاء املسأوالثاين منه لآلخرين، ومل تبد

ريكي ماسرت لإلشارة إىل مرحلة شينبدن، وقد شددت على أمهية حتصيل الرسوم يف عالج 

.دوالر لنيل ريكي ماسرت10،000عرا ب الريكي وتعليمه، وحددت س

شخص لنيل ريكي 22، حيث استطاعت تدريب 1980ديسمرب 11توفيت تاكاتا يف 

155. ماسرت ، ويعزى إليها معظم تعاليم الريكي ماسرت خارج حدود اليابان

:مبادئ علم الطاقة :المطلب الثالث 

ويكيبيديا-155
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يشعها و أن هذه الطاقة تظهر االعتقاد أن كل شيء يف الكون خترتقه طاقة الريكي و

على شكل هالة تشبه هلبا غازيا متعدد األلوان ، و أن هذه اهلالة متثل نوعا من قوة احلياة النظر 

.لكل شيء يف احلياة بنظرة الشك و عدم اليقني ، فهي فلسفة عائمة ، ال ثابت فيها 

خلية و خارجية و هناك ما يسمى بالطاقة الريكي الشخصية و تتمثل يف طاقة دا

تشكالن ما يسمى باهلالة و هي انبعاث يبتدئ كوهج متعدد األلوان يعكس طاقة احلياة الرقيقة 

. ضمن هذا اجلسد 

156. أحيانا باحلاسة السادسة 

و ال أن تدمر ، و لكنها تنتقل و تتحول من أهم املبادئ يف الطاقة أن الطاقة أن تتالشى 

من شكل إىل آخر و هي تتجدد بسهولة يوميا ، و أن يقوم الشخص بتخيل تدفق شيء  

كحقل من الطاقة املشعة مير من خالله و من حوله ناقال األفكار و املعتقدات و املشاعر ، و 

اقة خارجا من لكن مع مزجها بتأثريات حركية أخرى من حوله ، و ينتقل بعض هذه الط

157. الشخص باستمرار و يعوض بطاقة أخرى من حميطه ، متاما كاحلقل املغناطيسي 

158. الطاقة تؤثر على سلوك الفرد و أفكاره و مشاعره و عواطفه و تتأثر مبحيطه 

18ص ه؛ 1947دار العلم بريوت ،علم العالج بالطاقةلبدر؛ يوسف ا-156
8، ص املرجع السابق-157
9نفس املرجع ، ص -158



84

رجي تتم عن طريق او من مبادئ أيضا أأن عملية تلقي اإلنسان للطاقة من العامل اخل

اكرا كلمة سنسكريتية تعين العجلة أو الدوالب ، و أسهل طريقة لفهم الشاكرا الشاكرات ، و ش

الرئيسية يف اجلسد تتحكم كل منها بأجهزة خمتلفة يف اجلسم و مبستويات متفاوتة للعقل الباطن 

 .159

و ميكن 160. جلسمات لكل منها ذبذبة خاو الشكر 

161. رؤية اهلالة عن طريق تدريب العني على رؤيتها 

و يزعم أن الريكي يساعد على حتفيز جهاز املناعة لدى اإلنسان و جيدد خالياه ، و 

162. أيضا يساعد على زيادة قدرة اجلسم على على الشفاء الداخلي 

يأيت بالشفاء على املستوى البدين والعقلي مشويلو يصف مريدي الريكي بأنه عالج

163. والعاطفي والروحي 

16م، ص 2012، دار أهل احلكمة ، سرار الطاقة احليوية و اهلندسة املقدسة و التأمل كرمي أمري حممد ، أ-159
17نفس املرجع ، ص -160
7، ص 1م ، ط 1997–ه 1417رنا العمري ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، : ، ت حقول الطاقة البشريةجاك شوارتز ، -161
9، املؤمتر الوطين األول لتعزيز الصحة يف فلسطني ،  ص الريكي يف سطورروضة ، . بصري-162
ويكيبيديا-163
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منهجية البحث: الفصل الثالث

نوع البحث.أ

ملكتيب الكيفي الوصفي التحليلي وذلك ملناسبته ملوضوع هذه الباحث املنهج ااستخدم

الدراسة فهو يالئم هذه الدراسة اإلسالمية التحليلية  ، وهو الذى يعتمد على دراسة الظاهرة  

كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعّرب عنها بوصفها كيفيا وتوضيح 

مظلة واسعة ومرنة تتضمن عددا من املناهج خصائصها، ويعترب املنهج الوصفي التحليلي 

واألساليب الفرعية املساعدة مثل املسحي االجتماعي أو دراسة احلالة وغريها، ومن املشكالت 

.164اليت تواجه البحث الوصفي هو نقص االستجابة مما يؤثر علي النتائج

.134_133، ص1م، ط 2007ه، 1427األردن ، / ، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان أساسيات البحث العلمي منذر الضامن ، 164
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،املعتمدةلةاألدوبالنصوصباالستداللالتزم الباحثفقدذلكإىلالوصولبغيةو

القرارات واملراجع العلمية واألحكاموالعلماءوآراءأحاديثية وءآننصوص قر علىاعتمدلذا

و،التحليليباملنهجأيضاً استعناقدو.املشرتكةللمسائلالتحليلأسلوبانتهجقدالعقدية،و

املناهجهذهاخرتناوقد،دراستناختدم موضوعبينهافيمامتكاملةمناهجاحلقيقةيفهي

.وضعهااليتاإلشكاليةعلىلإلجابة

: تعريف المنهج الوصفي 

هو املنهج املعتمد على طريقة اجلمع املتأين والدقيق جلميع املعلومات والسجالت 

والوثائق املتوفرة واملتعددة يف نفس موضوع الدراسة ، ويطبق هذا املنهج عند حتقيق هذا اهلدف 

165اهرة لتوضيح العالقة ومقدارها واستنتاج األسباب الكاملة وراء سلوك معنيوهو وصف الظ

.

:المنهج التحليلي

.21ه ، د ط ، ص1443، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، اململكة العربية السعودية ، منهج البحث الوصفىالوثائقىهند عبدالعزيز اربيعة  ، 165
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فهو ليس منهجا قائما بذاته وإمنا هو أيضا خطوة من خطوات إعداد أي حبث ويف أي 

منهج ، حيث يقوم الباحث بتحليل ما حصل عليه من معلومات حتليًال كميُا أو حتليالُ  

166كيفياً 

:ر البيانات مصاد-ب

إن مصادر البيانات هلذا البحث ترتكز بالدرجة األوىل على تلك البيانات اليت يأمل الباحث 

خطاء العقدية وتصحيحها وحتليلها يف هذا البحث فأن أمجعها من ميدان الباحث وهو مجع يف

لباحث مجع البيانات البد هلا من أدوات حمددة ختتلف باختالف مناهج البحث اليت أعتمدها ا

بأوجه مجع األخطاء العقدية إملاممنتتطلبهمباالدراسةهذهيفعكفنااملنطلقهذايف حبثه من

كلنتشار النار يف اهلشيم، واسالمي نتشرت يف عاملنا اإلااليت يف هذه العلوم احلديثة املعاصرة 

ظهار البدائل إتصحيح هذه املفاهيم اخلاطئة ومنبدالإذ،العامةاملصلحةحدوديفذلك

.أخرىناحيةمنالعامةاملصلحةالشرعية العتبارات

- :وأختار الباحث يف كتابة هذا البحث املصادر التالية

-:المصادر األولية: أوال

بالغة أكثر من املصادر الثانوية ، وهي تعتمد علي للحدث، وتعترب املصادر األولية ذات أمهية 

.املصادر املكتبية

206ة السعودية ، صاململكة العربي/ ، مكتبة العبيكان، الرياضاملدخل ايل البحث يف العلوم السلوكيةالعساف، صاحل بن محد، 166
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الباحث جبمع بيانات حبثه بنفسه ، عن املصادر اليت تتضمن معلومات تنشر ألول مرة قام

وتعتب معلومات املصادر األولية أقرب ايل ما تكون للحقيقة، لذلك فأن الكثري من الباحثني 

يعترب هذه املصادر من أهم األ

.مصداقية عالية

:-

.جملة االبتسامة براهيم الفقي املفاتيح العشرة للنجاحإ: ريةكتب التنمية البش

بتسامةي ، جملة االعصبية ، إبراهيم الفقالربجمة اللغوية ال:كتب الربجمة العصبية 

علم العالج بالطاقة ، يوسف البدر ، أكادميية الطب التكميلي ، ديب:كتب الطاقة

- :المصادر الثانوية: ثانيا

الباحث إيل الطرق األخرى من املصادر الثانوية يف كتابة هذه البحث حيث سيستعني اجته

ية، والتقارير واملنشورات الرمسية، باجلرائد الرمسية ومقاالت علمية وحبوث مؤمترات وندوات عامل

وبعض الكتب القريبة ملوضوع هذا البحث، واملصادر اإللكرتونية اليت أتاحتها التكنولوجيا 

اإلنرتنت أو األقراص املرنة واملكتبة الشاملة يف جهاز : احلديثة املتطورة سواء كانت من 

.الكمبيوتر وكافة وسائل املعلومات احلديثة

.بيانات طريقة جمع ال-ج

هي عملية مجع املعلومات عن طريق البحث عن مستندات عقيدية فاسدة وإصالحها 

سالمي، فأن البحوث النوعية ال تنتشر مثل السابق يف العامل اإلوإجياد البدائل هلا حيت ال



89

أن يسجل و مجع البيانات تستخدم أدوات مطورة من قبل باحثني آخرين، بل يطورون أشكال 

يف علوم التنمية البشرية ات كما حتصل يف الواقع ، ودراسة األخطاء العقدية الباحث املعلوم

.اللغوية العصبية والطاقةةوالربجم

وتعترب املستندات العقدية من أهم أدوات مجع البيانات يف هذه الدراسة، وفيها يقوم 

هذا البحث الباحث مجع احلقائق واملعلومات عن طريق الكتب واالنرتنت  والوثائق املعنية يف

.والنماذج اليت تتعلق مبوضوع الدراسة، مما له أثر يف حل مشكلة هذا البحث 

.طريقة تحليل البيانات-د

الباحث باعتماد الطريقة الكيفية يف حتليل البيانات واليت يتم فيها حتليل البيانات بطريقة قام

الباحث من البيانات اليت منطقية وهي تقوم علي أساس البدء أو التفكري باجلزء، حيث يبدأ 

مجعها أو املشاهدات اليت الحظها ليصل إيل نتائج معينة، ويعين هذا أن الفرضيات والنظريات 

تظهر أو تشتق من جمموعة البيانات أثناء عملية مجع البيانات وحتليلها، وحتليل البيانات هي 

الطرق سواء الرياضية أم تلك العملية اليت جيري من خالهلا جتهيز البيانات باستخدام كافة 

ومن هنا . املنطقية وذلك من أجل الوصول إىل معلومات مفيدة ميكن اختاذ القرارات بناء عليها

جب عليه اختاذه أو أي شيء آخر 
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دسية أو احليوية باإلضافة إىل استخدام هذه العملية يف الطبية أو الفيزيائية أو الكيميائية أو اهلن

جماالت كالصناعة والزراعة والتجارة واالقتصاد بشكل عام وأيضًا يف السياسة ويف جماالت 

لية حتليل املعلومات على أوسع مدى ومستوى 

167.ممكنني

:هيكل البحث. ر

كتبت يف الفصل األول مقدمة وشرحت فيها إشكالية هذا البحث وأسئلة البحث مع سرد 

أمهية وأهداف البحث وحدودها وختمتها بالدراسات السابقة والفصل الثاين أشتمل علي 

وكتبت يف االطار النظري ثالث مباحث املوضوعمقدمة خمتصرة توضح لنا اإلطار النظري هلذا

، و الفصل الثالث سردت فيه منهجية البحث املتبع مع مصادر مفصلة وتندرج حتتها مطالب

جابة وفصل رابع يشمل ثالث مباحث وهي إالبيانات وطريقة مجعها وحتليلها وهيكلية البحث 

اهللا التوفيق وأسأل هلذه األسئلة وفصل خامس به خامتة ونتائج وتوصيات 

:الفصل الرابع 

167Mawdoo3.com
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( علوم التنمية البشرية و البرمجة اللغوية العصبية و الطاقة معتقداتالمبحث األول 

:من منظور العقيدة اإلسالمية )الريكي 

:من منظور العقيدة اإلسالمية م التنمية البشرية علمعتقداتالمطلب األول 

:النظرة المادية للحياة : الفرع األول

، و هلا مبادئ عقدية سنذكرها يف 168و املادية هي مذهب عقدي له أسس فلسفية

الصفحات القادمة إن شاء اهللا ، و تظهر بعض هذه املبادئ جلية من خالل كتابات رواد 

مؤسس علم التنمية البشرية حني يذكر قانون النجاح يف  ) نابليون هيل ( التنمية البشرية فها هو 

األفكار هي أشياء ملموسة حقا و تصبح قوية عند حتقيقها :ِ " يقول كتاب فكر تصبح غنيا

خصوصا عندما يتم مزجها بوضوح اهلدف و املثابرة و الرغبة املشتعلة لرتمجتها إىل ثروة أو أي 

.169" أمور مادية أخرى 

هذا عند التأمل يف هذا الكالم تظهر النزعة املادية جلية ، فال أثر لإلميان بالغيبيات يف

فال وجود للتوكل على اهللا أو االستعانة به ، ) . هيل ( القانون اخلاص بالنجاح حسب تفسري 

حتمية القوانني الذي يعد أحد ركائز املادية ، فال وجود لإلميان بالقضاء و هذا فضال عن مبدأ

.-عز و جل -القدر و إمكان أن ال يكون النجاح مقدرا للعبد من اهللا 

168-almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:el2osos
المملكة العربیة / ھوران ، مكتبة جریر ، الریاض .باتریشیا جي: اكتشف قوتك السحریة لتصبح ثریا ، ت –نابلیون ، فكر و ازدد ثراء . ھیل -169

. 9، ص م2015، 1السعودیة ، ط 
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قيدة القائمة على حتمية القوانني نراها تتسرب إىل كتابات إبراهيم الفقي بل إن هذه الع

إذا استطاع أي شخص القيام بذلك :" الذي نقل هذا العلم إىل العامل اإلسالمي حيث يقول 

.170" فأنا أيضا أستطيع 

. و يف هذا خمالفة للشرع و العقل معا 

نَـُهم أَُهمْ ﴿:- عز و جل -فمن جهة الشرع فيقول  يـَْقِسُموَن َرْمحََة َربَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

ا 

ٌر ممَِّّا َجيَْمُعونَ  171﴾َوَرْمحَُت رَبَِّك َخيـْ

قال ابن جرير الطربي

لوال نـزل هذا القرآن : أهؤالء القائلون: يقول تعاىل ذكره) أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََة َربَِّك : ( قولهو 

فيجعلون كرامته ملن , يقسمون رمحة ربك بني خلقه, على رجل من القريتني عظيم يا حممد

.172؟وحيرمه َمنشاء, فيعطيهمن أحبّ , أم اهللا الذي يقسم ذلك, وفضله ملن أرادوا, شاءوا

نـَْيا : ( وقوله نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ بل حنن نقسم : يقول تعاىل ذكره) َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

ونتخذ من , فنجعل من شئنا رسوال ومن أردنا صديقا, رمحتنا وكرامتنا بني من شئنا من خلقنا

, م الدنيا من األرزاق واألقوات

16م، ص 2000المملكة العربیة سعودیة ، المركز الكندي للتنمیة البشریة ، / إبراھیم ، المفاتیح العشرة للنجاح ، دار التوبة ، الریاض . الفقي -170
.32: سورة الزخرف ، اآلیة -171
583، ص 20محمد بن جریر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ج -172
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وهذا , وهذا ملًكا, وهذا فقريا, بل جعلنا هذا غنيا, فجعلنا بعضهم فيها أرفع من بعض درجة

.173)ا ( مملوًكا

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََة َربَِّك َحنُْن َقَسمْ ( قال اهللا تبارك وتعاىل : قال, قتادةو  َنا بـَيـْ

نـَْيا  وتلقاه شديد , وهو مبسوط له يف الرزق, عي اللسان, فتلقاه ضعيف احليلة) ِيف اْحلََياِة الدُّ

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف : ( قال اهللا جّل ثناؤه, وهو مقتور عليه, سليط اللسان, احليلة َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

نـَْيا  .قسم بينهم صورهم وأخالقهم تبارك ربنا وتعاىلكما ) اْحلََياِة الدُّ

ويف , ليستسخر هذا هذا يف خدمته إياه: يقول) : ( وقوله

, جعل تعاىل ذكره بعضا لبعض سببا ىف املعاش: يقول, عود هذا على هذا مبا يف يديه من فضل

.يف الدنيا

: قال, هم بنو آدم مجيعا: قال) ( : يف قوله, قال ابن زيدو 

سخر : كما يقال, ه بهيستعمل, فهو يسخره بالعمل, ورفع هذا على هذا درجة, وهذا عبد هذا

.174ليملك بعضهم بعضا: بل عىن بذلك: وقال بعضهم.فالن فالنا

ٌر ِممَّا جيَْ : ( وقوله ورمحة ربك يا حممد بإدخاهلم : يقول تعاىل ذكره) َمُعوَن َوَرْمحَُة َربَِّك َخيـْ

.175الدنيامما جيمعون من األموال يفاجلنة خري هلم 

584، ص 20بن جریر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ج محمد-173
585، ص 20محمد بن جریر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ج -174
.586، ص 20محمد بن جریر الطبري ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ج -175



94

أما عقال فقد اتفق عقالء العامل على تفاوت القدرات الفردية بني الناس ، فمن الناس 

ة ، و منهم من يصلح للقيادة و ال يصلح للعلم ، و منهم من يصلح للعلم و ال يصلح التجار 

.حاد الطبع و منهم سهل العريكة ، و منهم الذكي و منهم الغيب 

و أنت و كل إنسان على وجه األرض يستطيع أن يبطل : " أيضا يظهر كذلك يف قوله 

. 176" فرامل عقله ، و يستخدم قدرته ، و حيقق أهدافه 

و هذا خمالف حىت عقال فها هو أبو الطيب املتنيب يقول

177ة ساد الناس كلهم    اجلود يفقر و اإلقدام قتال لوال املشق

لوال املشقة متنع من السيادة ، لساد الناس كلهم ، مث بني : يقول أبو البقاء العكربي 

اجلود يورث اإلقالل و الفقر ، و الشجاعة توجب التلف و القتل ، و ذلك : العلة فيها فقال 

178. وبة ساد الناس بأسرهم و لوال الصع. 

فهو يقول أن قدرة الناس على حتمل املشاق ليست واحدة 

كذلك جند يف شرعنا احلنيف الرخصة للتخفيف على من ال قدرة له و إال ملاذا الرخصة و 

أسوة حسنة فهو عندما هاجر أخذ بأسباب -صلى اهللا عله و سلم -لنا يف رسول اهللا 
م ، ص 2008/ ه 1429جمھوریة مصر العربیة ، / دار الرایة للنشر و التوزیع ، الجیزة إبراھیم ، أیقظ قدراتك و اصنع مستقبلك ،. الفقي -176
21
.490م ، ص 1983/ ه 1403أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي ، دار بیروت للطباعة و النشر ، بیروت ، لبنان ، . المتنبي -177
، ص 3لبنان ، ج / مصطفى السقا و آخرون ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بیروت : أبو البقاء ، التبیان في شرح الدیوان ، ت . العكبري -178

287.
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و جلب أمساء بنت 179املعتاد و البقاء يف غار ثور و اختاذ الدليلالسالمة من سلوك طريق غري 

، و جعل قطيع األغنام يسري على آثار األقدام إلخفائها 180أيب بكر للطعام له و أليب بكر
مع أنه كان يستطيع أن يفعل مثل عمر بن اخلطاب الذي خرج مهاجرا مل خيرج متخفيا 181
ل أسهما ، و ذهب إىل الكعبة حيث طاف ، بل تقلد سيفه و وضع قوسه على كتفه و م182

من أراد أن تثكله : 

، علما أن 183أمه و ييتم ولده أو يرمل زوجته فليلقين وراء هذا الوادي فلم يتبعه أحد منهم 

.رسول اهللا أقوى من عمر و أشجع 

لكن رسول اهللا أسوة

الفعل األخذ باألسباب أيضا ختفيف على عامة املسلمني الذين فيهم الضعفة الذين ال يقدرون 

.و اهللا أعلم . على اهلجرة علنا 

و لعل البعض يقول من أين أتيتم بأن التنمية البشرية قائمة على الفكر املادي قلنا أن 

مم املتحدة شهدت بذلك أما أصل املادية من حيث دخوهلا على التنمية البشرية فألن املادية  األ

كانت الواجهة العقائدية و الفلسفية لعصر الثورة الصناعية عندما بدأ احلديث عن التنمية يأخذ 

بعدا جادا 

236، ص 2ابن ھشام ، السیرة النبویة ، ج -179
3أبو الفداء ، إسماعیل بن كثیر ، البدایة و النھایة ، ج -180
3إسماعیل بن كثیر ، البدایة و النھایة ، ج . أبو الفداء -181
لبیة السیرة الح-182
ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، -183
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لكل سبب نتيجة فإذا استطعت تكرار السبب ستصل " بل يقول إبراهيم الفقي أيضا 

184" لنفس النتيجة يف كل مرة 

بالنزعة املادية يف فهم الكون من –ه اهللا محر –ا دليل صريح على تأثر الفقي نو ه

.خالل تأكيده على قانون احلتمية املخالف للشرع و العقل 

و لعل من أدلة  نقض قانون السببية أن النار حترق اجللد البشري فلماذا مل حترق إبراهيم 

رغم أخذهم بأسباب الدعوة إىل اهللا لكنءو أن األنبياعيه السالم 

ؤمنوا باهللا و رسوله مثل حال أيب هلب عم رسول اهللا فهل قصر رسول اهللا يف ييستجيبوا و 

-دعوته ؟ ال و اهللا ما قصر و لكن اهللا أماته كافرا كذلك أبو جهل عمر بن هشام فالرسول 

لَْيَس َلَك ِمَن ﴿أخذ باألسباب و اهلداية و التوفيق من اهللا قال تعاىل -صلى اهللا عليه و سلم 

185﴾اْألَْمِر َشْيءٌ 

دى رسول اهللا ما عليه أما النتيجة فاهللا هو مسبب األسباب و مقدر أيب جهل أففي حال 

اللهم أعز ( املقادير و من بيده أزمة األمور فبعد قيام الرسول بواجبه من الدعوة دعا اهللا 

و كان أحبهما : سالم بأحب هذين الرجلني إليك بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب ، قال اإل

186) إليه عمر 

39إبراھیم ، أیقظ قدراتك و اصنع مستقبلك ، ص . الفقي -184
.128: سورة آل عمران ، اآلیة -185
3681رواه الترمذي عن ابن عمر  ، رقم -186
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و قد يستخدم الشخص كل وسائل اإلقناع مع اآلخرين لكنه ال ينجح فالقلوب بني 

إصبعني من أصابع الرمحن

ق على بل حىت الناظر يف التاريخ اإلسالمي يشاهد أن قانون السببية املادية ال ينطب

املسلمني بدليل معارك كثرية كان فيها املسلمون فيها فئة قليلة جدا لكن اهللا نصرهم بفضله 

براهيم الفقي أيضا من خالل حثه للقراء على إتظهر النزعة املادية يف كتابات كما و

فإىل مىت تظل تشاهد و ال تتحرك ، و : " عينهم فيقول أالتكالب على الدنيا و جعلها نصب 

ه سيارة ، و هذا اآلخر عنده عمارة ، و اآلخر يعمل أحالمنا أمامنا ، فهناك شخص عندهذه

عمال جيدا ، و أنا أستطيع أن أفعل كل ذلك ، و لكن إذا حتركت فالفرق بني هؤالء و غريهم 

دكتوراه ، و لكنه غري سعيد يف حياته ، ألنه ال يعرف كيف يتعامل مع الناس قصر ، و معه 

187"فهو ضعيف جدا 

و هنا تظهر خمالفة ألمر بدهي لدى كل مسلم فقد جعل الفقي رزق اإلنسان رهنا بفعله 

ْلُقوَِّة ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو ا﴿:يقول -سبحانه و تعاىل –و اهللا -عز و جل -ال بيد اهللا

ْنَس ِإالَّ ﴿:،فاإلنسان مطالب بالعبادة قال تعاىل188﴾)58(اْلَمِتُني  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

44إبراھیم ، أیقظ قدراتك و اصنع مستقبلك ، ص . الفقي -187
.58: سورة الذاریات ، اآلیة -188
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ول من اهللا عز و و ما خلقت اجلن و اإلنس إال ليعبدون  و الرزق مكف189﴾) 56(لِيَـْعُبُدوِن 

.جل 

،فاهللا هو 190﴾)22(َوَما ُتوَعُدوَن َوِيف السََّماِء رِْزُقُكْم ﴿:فالرزق بيد اهللا وحده قال تعاىل 

.الرازق 

فقد قام إبراهيم الفقي إىل جانب حثه القراء على اجلري وراء الدنيا ، و حماولة إيهامهم 

بقدرة املخلوق على مغالبة قدر اهللا عز وجل ؛ قام إىل جانب ذلك بإعطاء وصفة خاطئة متاما 

، خبالف املفهوم احلقيقي للسعادة كما للسعادة جبعلها يف معرفة كيفية التعامل مع الناس 

.سنذكره إنشاء اهللا الحقا 

و قد وردت النصوص الشرعية يف احلث على االهتمام باآلخرة و أن الدنيا ينبغي عدم 

من كانت الدنيا مهه فرق اهللا عليه أمره و جعل فقره بني عينيه " االستكثار منها و منها حديث 

يفله ، و من كانت اآلخرة نيته مجع اهللا له أمره و جعل غناهالدنيا إال ما كتبمنو مل يأته

. "191قلبه و أتته الدنيا وهي راغمة

الهتمام يف علم الننمية البشرية و يظهر هذا بقوة من خالل تقسيم األهداف و جوانب ا

من خالل هذا التقسيم القائم على سبعة جوانب أحدها كما يسميه إبراهيم الفقي اجلانب ف

أو الروحاين فهذا ما تعلق باآلخرة كما يقول أما الستة جوانب األخرى فهي متعلقة الروحي

.58: رة الذاریات ، اآلیة سو-189
.22: سورة الذاریات ، اآلیة -190
) 72( و ابن حبان ) 525-524/ 2( ابن ماجه رواه191
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بالدنيا من هنا يظهر أن علم التنمية البشرية يغلب اجلانب الدنيوي على األخروي بعكس ما 

.أمرنا به 

بل حىت اجلانب الروحي له تفسري خاص جدا عند يف علم التنمية البشرية فيقول إبراهيم 

فالروحانية هي امتالك نوع من الشفافية ، هذه الشفافية هي ما نسميه " ، -ه اهللا محر –الفقي 

يف هذا الكتاب بالذكاء الروحي ، و عندما ميتلك املرء ذلك الذكاء الروحي يصبح أكثر قدرة 

على إدراك الصورة الكلية أو الصورة الكاملة لنفسه و للكون بشكل أوسع ، و ملكانته و هدفه 

.192" ا الكون يف هذ

َوَما ﴿: مع أن األمر بالنسبة للمسلم ينبغي أن يكون يف غاية الوضوح فاهللا عز وجل يقول

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  .فاهلدف واضح كما يف اآلية الكرمية . 193﴾) 56(َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

يتعلق بكيفية الذكاء الروحي للمرء: " و بالعودة إىل كالم إبراهيم الفقي جنده يقول 

" اكتساب الصفات و إمنائها ، و هو أيضا يتعلق حبماية و تنمية اهلوية األخالقية و العاطفية 
194

فنراه جعل الروحانية عبارة عن اهلروب إىل الطبيعة و حبها و االختالء بالنفس و الوحدة و 

يل للحياة اليت التواصل مع النفس ، و التعاطف مع ضحايا الكوارث ، و التخلص من النمط اآل

195نعيشها ، من خالل التأمل يف لوحة مجيلة مثال 

م 2011إبراھیم ، قوة الذكاء الروحي ، ثمرات للنشر و التوزیع ، الطبعة األولى ، . الفقي -192
.58: سورة الذاریات ، اآلیة -193
4الذكا الروحي ، ص إبراھیم ، قوة . الفقي -194
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هرم إبراهام ماسلو هو أكرب ممثل : " و يف حماولته إليضاح فكرته عن الروحانية يعترب أن 

و هذا اهلرم ألولويات االحتياجات اإلنسانية عامة ، أعالها احلاجة إىل حتقيق ‘‘ لفكرته ، 

مراحل من تطور الصراع اإلنساين على البقاء و التطور الروحي و كان ترتيبه على عدة. الذات 

 :

.احلاجة إىل الطعام –1

.احلاجة إىل املأوى –2

.احلاجة إىل الصحة اجلسمانية –3

.احلاجة إىل العائلة –4

.احلاجة إىل التعلم –5

. احلاجة إىل االجتماعي –6

.ماعي و املادي أي حتقيق الذات احلاجة إىل اإلجناز الفكري و االجت–7

و عندما ينجح اإلنسان يف إشباع هذه احلاجات يصل إىل املرحلة النهائية من التطور 

.البشري ، و هذه هو حتقيق الذات 

4نفس الرجع ، ص -195
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و قد قام إبراهام ماسلو بتعريف حتقيق الذات على أنه حالة روحية يتدفق فيها إبداع املرء  

و يسخر نفسه من أجل مساعدة اآلخرين ، و كل هذا و يصبح مرحا و متساحما و مثابرا 

يتحقق يف ظل بيئة من التعاطف و احلب ، و كل ما ذكره ماسلو يدخل يف نطاق ما نطلق 

.196"عليه الذكاء الروحي 

و يف ذات الوقت جند أن العامل يشهد عصرا جديدا للنهضة ، فنجد الدولة تلو األخرى " 

ية و املسارح و املتاحف و املعارض ، و كثري من الدول تنشئ املزيد من قاعات العروض الفن

بدأت تتزايد فيها أعداد الدارسني للموسيقى و األدب و الرسم و الرقص ، سواء كان ذلك 

.لغرض احرتايف أو للمتعة الشخصية 

و اخلالصة أننا حنيا يف بداية القرن احلادي و العشرين ، و هذا هو قرن االهتمام بالعقل 

أعماله ، إن هذا العامل بدأ ينتقل من حالة الظالم الروحاين إىل عصر التنوير و التطور البشري و 

.197"و الوعي الروحي 

إذا فاجلانب الروحي يف التنمية البشرية يشمل حب الطبيعة و الرقص و الرسم و التأمل و 

كله مساعدة الناس ، من هنا يتضح أن حىت اجلانب الذي جعل للدين ال يقدم اإلسالم بش

الصحيح فالدين عقيدة و فقه و سلوك كتب مدخل الفقه اإلسالمي فأين التوحيد و العبادات 

، أين الصلوات املفروضة و أين صيام رمضان و أين قيام الليل و أين باقي شعائر اإلسالم 

6و 5المرجع السابق ، ص -196
6المرجع السابق ، ص -197
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أن العامل بدأ ينتقل من حالة الظالم الروحاين إىل عصر التنوير ‘‘ : كذلك يف قول الفقي 

جند أنه مل جيعل لإلسالم أي اعتبار ، أمل يرسل اهللا رسله إىل ’’ طور و الوعي الروحي و الت

أكان العامل . من أربعة عشر قرنا –صلى اهللا عليه و آله و سلم –اخللق و كان آخرهم حممدا 

.يف ظالم كل تلك القرون ؟ إنا هللا و إنا إليه راجعون ِ 

و من أهم مسات الذكاء ‘‘ : انب الروحي كذلك يقول أيضا يف إطار كالمه عن اجل

الروحي الذي متلكه الشعوب البدائية أو التقليدية ، مثل السكان األصليني يف أمريكا و اسرتاليا 

انات و األحياء إىل حد التقديس ، و ذلك ، و الذين عرفوا حببهم و تقديرهم و احرتامهم للحيو 

.198’’ ينبع من انتمائهم لكوكب األرض و شعورهم باملسؤولية للدفاع عنه و محايته 

و هنا نرى أمرا جيب التنبه له أن هذه الشعوب مل تكن حتب الطبيعة بدافع محاية البيئة كما 

دها من دون اهللا عز تعب–هذه الشعوب –

.199وجل

.200’’ فالطبيعة تكافئ من يسعى الستكشافها ‘‘ 

و هذا الكالم خطأ فادح فالطبيعة خملوق مثلنا ال تضر و ال تنفع أمرها بيد املوىل جل يف 

عاله 
11و 10المرجع السابق ، ص -198
199-https://ar.wikipedia.org/wiki/ңƹƁỸҳƽỷ_األمریكیة_ǑƹƤө ƽỷ

11إبراھیم ، قوة الذكاء الروحي ، ص . الفقي -200
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:القدر و تعظيم الذات : ثانيالفرع ال

د التأمل يف كتابات رواد التنمية البشرية فها هو إبراهيم و يظهر هذا اخلطأ بشكل كبري عن

فيه بني التضخم قدرات اإلنسان و بني االحنراف يف مسألة القدر و الفقي قد ألف كتابا مجع

هذا ظاهر يف عنوان الكتاب و هو أيقظ قدراتك و اصنع مستقبلك 

درات اإلنسان حىت يقوم و هنا ننبه إىل أن أيقظ قدراتك يظهر فيه إشكالية التضخيم من ق

اإلنسان بالشطر الثاين املطلوب و اصنع مستقبلك ، فهل لإلنسان القدرة على التحكم يف 

إِنَّا ُكلَّ َشْيٍءَخَلْقَناُه ِبَقَدٍر ﴿:مستقبله و صناعته مع أن املستقبل هو مكتوب عند اهللا قال تعاىل

صادق املصدوق الرزق و إنا كل شيء خلقناه بقدر فاملستقبل كما يف حديث ال201﴾)49(

األجل و شقي هو أو سعيد فلن حيصل يف الكون شيء إال بقدر اهللا و بإذنه 

أنا شخصيا أقول إن كثريا من الناس ال يعرف حقيقة قدراته الال‘‘ : فيقول إبراهيم الفقي 

لك حمدودة اليت وهبها اهللا عز وجل له ، فيضيع وقته ، بل و حياته و نفسه رخيصة متاما مثل ذ

202’’ الطفل الذي مل يعرف حقيقة ما كان بني يديه 

كذلك يف كتاب املفاتيح العشرة للنجاح يستدل بقول فرانسيس بيكون و يصدره كمقدمة 

.203"نصيب اإلنسان موجود بني يديه :" ألول مبحث يف كتابه 

.49: سورة القمر ، اآلیة -201
6إبراھیم ،  أیقظ قدراتك و اصنع مستقبلك ، ص . الفقي -202
27إبراھیم ، المفاتیح العشرة للنجاح ، ص . الفقي -203
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رات و جند أن إبراهيم الفقي كرر مجلة قدرات اإلنسان الال حمدودة يف هذا الكتاب فقط م

ْنَساُن َضِعيًفا﴿: عديدةو اهللا تعاىل يقول .204﴾َوُخِلَق اْإلِ

ْنَساُن َضِعيًفا : ( ما معىن قوله تعاىل  ؟ ) َوُخِلَق اْإلِ

هذه اآلية من أعظم األدلة على أن الشريعة اإلسالمية هي الشريعة املناسبة للتكوين 

الطبيعة " تقوم عليها مناسبة النفسي والعقلي واجلسدي لإلنسان ، وأن أحد أهم قواعدها اليت

" البشرية 

. ضعيفة ال تقوى إال على ما يناسبها ويشاكلها 

َوُخِلَق : ( 

ْنَسانُ  ، تذييال وتبيينا حلكمته سبحانه وتعاىل يف تشريع بعض األحكام ، وأن سبب ) َضِعيًفا اْإلِ

هذه التشريعات اليسرية الرحيمة هو مناسبتها لطبيعة اإلنسان الضعيفة الفقرية ، وهذا ما يتبني 

َ َلُكْم وَ : ( ملن يقرأ سياق اآليات الكرميات يف قوله عز وجل  يـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن يُرِيُد اللَُّه لِيُبَـنيِّ

َواللَُّه يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن . ِمْن قـَْبِلُكْم َويـَُتوَب َعَلْيُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

ْنَساُن َضِعيًفا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُخيَفَِّف َعْنُكمْ . الشََّهَواِت َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعِظيًما  .205)َوُخِلَق اْإلِ

:-رمحه اهللا -يقول الطاهر بن عاشور 

.28: سورة النسا ، اآلیة -204
.28–26سورة النساء ، اآلیات -205
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تذييل وتوجيه للتخفيف ، وإظهار ملزية هذا الدين ، ) وخلق اإلنسان ضعيفا : ( قوله " 

وأنه أليق األديان بالناس يف كل زمان ومكان ، ولذلك فما مضى من األديان كان مراعى فيه 

اْآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضْعًفا : ( ا املعىن قوله تعاىل حال دون حال ، ومن هذ

، وقد فسر بعضهم الضعف هنا بأنه الضعف من جهة النساء ، قال طاووس ليس يكون 206)

اإلنسان يف شيء أضعف منه يف أمر النساء ، وليس مراده حصر معىن اآلية فيه ، ولكنه مما 

207" ال حمالة ؛ ألن من األحكام املتقدمة ما هو ترخيص يف النكاح روعي يف اآلية

يف اآلية على " الضعف " من محل -رمحه اهللا -وهذا الذي اختاره الطاهر بن عاشور 

مجيع أنواع الضعف البشري هو األقوى واألنسب يف التفسري ، وإال فقد ذكر ابن اجلوزي رمحه 

:ثالثة أقوال يف اآلية فقال اهللا

: ثالثة أقوال ) ضْعف اإلنسان ( يف املراد بـ 

. هو أنه ُخلق من ماٍء مهني : أنه الضعف يف أصل اخللقة ، قال احلسن : أحدها 

. أنه قلة الصرب عن النساء ، قاله طاوس ، ومقاتل : والثاين 

208" أنه ضعف العزم عن قهر اهلوى ، وهذا قول الزّجاج ، وابن كيسان : والثالث 

. 66: سورة األنفال ، اآلیة -206
22، ص 5بن عاشور ، التریر و التنویر ، ج . الطاھر -207
395، ص 1ابن الجوزي ، زاد المسیر ، ج -208
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ن القاعدة املهمة يف تفسري القرآن الكرمي أنه كلما كان من املمكن محل معاين القرآن ولك

على العموم والشمول كان أقرب إىل الصواب ؛ وأن األقوال إذا مل تكن متناقضة ، وأمكن محل 

. 209اآلية عليها مجيعها كان أوفق يف التفسري 

:-رمحه اهللا -يقول ابن عطية األندلسي  

املقصد " 

ملَّا علمنا ضعفكم عن الصرب عن : إخباره عن ضعف اإلنسان إمنا هو يف باب النساء ، أي 

. النساء خففنا عنكم بإباحة اإلماء ، وكذلك قال جماهد وابن زيد طاوس 

مث بعد هذا املقصد خترج اآلية يف 

عباده ، وجعله الدين يسرا ، ويقع اإلخبار عن ضعف اإلنسان عاما ، حسبما هو يف نفسه 

.210"ضعيف يستميله هواه يف األغلب 

:ويقول ابن جزي الغرناطي رمحه اهللا 

ْنساُن َضِعيفًا " (  على النساء ، وذلك مقتضى سياق ال يصرب : معناه : قيل ) َوُخِلَق اْإلِ

. 211"الكالم ، واللفظ أعم من ذلك 

:-أقوال السلف يف تفسري اآلية بعد أن ذكر بعض–ويقول ابن القيم رمحه اهللا 

44و 41قواعد الترجیح عند المفسرین ، ص -209
.41–40، ص 2ابن عطیة األندلسي ، المحرر الوجیز ، ج -210
.188ص ، ص 1ابن جزي الغرناطي ، التسھیل ، ج -211
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فَإنه ضعيف البنية ، : والصواب َأن ضعفه يعم هذا كله ، وضعفه أَعظم من هذا وَأكثر " 

، ضعيف الصرب ، واآلفات إليه مع هذا الضعف ضعيف القوة ، ضعيف اإلرادة ، ضعيف العلم 

. 212" َأسرع من السيل يف احلدور 

:ويقول السعدي رمحه اهللا 

وذلك لرمحته التامة وإحسانه الشامل ، وعلمه وحكمته ) يُرِيُد اللَُّه َأْن ُخيَفَِّف َعْنُكْم " ( 

العزمية ، وضعف بضعف اإلنسان من مجيع الوجوه ، ضعف البنية ، وضعف اإلرادة ، وضعف 

اإلميان ، وضعف الصرب ، فناسب ذلك أن خيفف اهللا عنه ما يضعف عنه وما ال يطيقه إميانه 

. 213" وصربه وقوته 

يف اآلية الكرمية محلها على إطالقها " الضعف البشري " ولذلك فاألنسب يف تفسري أوُجه 

العاطفية ، والرتكيبية ، النفسية ، والبدنية ، والعقلية ، و : ، لتشمل مجيع جوانب الضعف 

فاإلنسان ضعيف النفس بسبب نوازع اخلري والشر املخلوقة فيه ، إىل جانب الوساوس واألهواء 

اليت تعرض له أيضا ، وهو ضعيف البدن أيضا بسبب ما يعرض له من اآلفات واألسقام ، 

ه احملدودة اليت وباملقارنة مع كثري من املخلوقات عظيمة اخللق ، وهو ضعيف العقل بسبب قدرات

ختوله من النجاح واإلبداع ولكن يف حدود املنظور يف هذا الكون وما ميكن القياس عليه و ما 

.228، ص 1ابن القیم ، طریق الھجرتین ، ج -212
, 175ن ناصر ، تیسیر الكریم الرحمن ، ص عبد الرحمن ب, السعدي -213
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قدره اهللا له ، كما أنه ضعيف يف اجلوانب العاطفية والشعورية ، فيتأثر أسرع تأثري مبا يبكيه أو 

.يفرحه أو ُجيِبُنه أو يُبِخله أو يشجعه أو خيوفه 

من الضعف والفقر شرع اهللا عز وجل لنا ما يناسبنا ، وخفف عنا فلم فلكل هذه األوجه

: ( يكلفنا فوق طاقتنا ، فكانت شريعتنا شريعة التخفيف والتيسري ، كما قال سبحانه وتعاىل 

.214)اْآلَن َخفََّف اللَُّه َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا 

-عز و جل- كما أن اهللا : " ط فيقول بل جند أن الكاتب وصل به األمر إىل حد الشط

خلقنا يف أحسن تقومي ، و فضلنا على كثري من خملوقاته ، و خلقنا بيده الكرمية ، و سخر لنا  

كل ما يف هذا الكون ، و جعلنا خلفاء يف األرض ، و نفخ فينا من روحه ، و أعد لنا جنة 

" .عز وجل يفوق خيال البشر عرضها السموات و األرض ، و مغفرة منه و رمحة ، فحب اهللا

كل هذا الكالم ال يعطيك كل حقك ، و إمنا هو : " مث يقول مباشرة بعد هذا الكالم 

215"ببساطة شديدة جزء قليل من روعتك و قدراتك الال حمدودة 

و املتأمل يف هذا الكالم جيد أن فيه كالما مستنبطا من نصوص شرعية فاهللا عز و جل 

ْنَساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوٍمي ﴿:ني يقول يف سورة الت ،  فكيف تكزن هذه 216﴾)4(َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

اآلية ليست إال جزءا بسيطا من روعة اإلنسان ، بل أخشى أن يكون يف هذا الكالم تضمني 

أن اهللا عز وجل قد هضم حق اإلنسان تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

. 66سورة األنفال ، اآلیة -214
. 14إبراھیم ، المفاتیح العشرة للنجاح ، ص . الفقي -215
.4: سورة التین ، اآلیة -216
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ِإالَّ ) 5(ُمثَّ َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلَني ﴿: السورة قال تعاىل مث إن إبراهيم الفقي مل يكمل باقي

ُر َممُْنوٍن  217﴾)6(الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت فَـَلُهْم َأْجٌر َغيـْ

من منظور العقيدة اإلسالمية البرمجة اللغوية العصبية معتقدات علم :لب الثاني المط

:

:الذات ة و تضخيم قدراتالمادي: الفرع األول

يف جوهرها ليست علماً حمايداً بل فكر الدخولإن الربجمة اللغوية العصبية عند تفكيكها و

فلسفي مادي يدور حول تضخيم قدرات العقل ،وإعطاء اإلنسان قدرة حتمية على التغيري 

.تعاىلوبعيداً عن قدر اهللا سبحانه

:وفيما يلي بعض النصوص الدالة على ذلك 

إنسان آخر أن يتعلمه إذا كان أي إنسان قادرًا على فعل أي شيء فمن املمكن ألي"

. 218" ويفعله

.6–5: سورة التین ، اآلیات -217
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يفعل أي حنن مجيعًا كبشر لنا عقل وجسد وروح ، فإذا كان يف استطاعة أي إنسان أن

شيء يف أي جمال ، فأنا وأنت وكل إنسان آخر يستطيع أن يتعلمه ويتقنه ،ويعمله بنفس 

.219"ا يتفوق عليه الطريقة ، ورمب

ملذهب القدرية 

يكتسب باجلد واالجتهاد ، القائلني بأن اإلنسان يستطيع أن خيلق فعله ، وأن كل أمر ميكن أن

.سان وصفة النجاحبعيداً عن مشيئة اهللا ، أو ما يسمى حبتمية حتقيق النجاح ،مىت ما عرف اإلن

:وحىت تتضح حقيقة هذه الفلسفة عملياً، إليكم هذه القصة اليت يرويها إبراهيم الفقي 

حينما باشرت حبثي حول موضوع النجاح ، قمت مبقابلة أشهر و أجنح الرجال يف العامل "

أريد و كنت . كنت مهتما مبعرفة كيفية حتقيقهم هلذا النجاح . و إجراء لقاءات صحفية معهم 

و يف احلقيقة كانت لكل شخصية من .احلصول على وصفة واحدة تغطي مجيع جماالت النجاح 

نظرة خمتلفة عن سر جناحها ، رغم –اليت تباحثت معها حول هذا املوضوع –الشخصيات 

هذا مل أنقطع عن جتميع كل املعلومات اليت كنت أعثر عليها ، و ال ميكنين القول أنين وجدت 

.عنه ما كنت أحبث

.16إبراھیم ، البرمجة اللغویة العصبیة ، ص . الفقي -218
.31نفس المرجع ، ص-219
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كنت يف مدينة داالس ألقي حماضرة عن سيكولوجية النجاح حينما ... يف ذات يوم 

دكتور الفقي ، كل ما قلته مجيل ، إال أنك مل تتطرق إىل الشيء الوحيد و هو : أتتين امرأة قائلة 

.220"القرار ، دكتور الفقي ، القرار: الفارق املميز ، و ملا رأت دهشيت قالت 

تظهر أيضا إشكالية التعلق باألسباب و جعلها هي مصدر النجاح و الفالح و هنا

، و من بيده مقاليد -جل يف عاله –الوحيد من دون االلتفات إىل خالق األسباب و مسببها 

.األمور و أزمتها 

، حينما قال لكفار قريش -صلى اهللا عليه وسلم -كذلك فقد عاتب اهللا نبينا حممدًا 

- اهللا إين فاعل ذلك غدا، ومل يستثن ، فكانت النتيجة انقطاع الوحي عن رسول:وهوحياورهم

صلى اهللا -فرتة من الزمن ، مث نزل الوحي بعد ذلك معاتبًا رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم 

ْن َيَشاَء اللَُّه ِإالَّ أَ ) 23(َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإينِّ َفاِعٌل َذِلَك َغًدا ﴿: ، قال تعاىل - عليه وسلم 

.221﴾) 24(ِألَقـَْرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن َريبِّ 

هذا النهي كغريه ،وإن كان لسبب خاص : (يف تفسريه –رمحه اهللا –قال ابن سعدي 

لمكلفني ،فنهى اهللا أن يقول ، فإن اخلطاب عام ل- صلى اهللا عليه وسلم -وموجهًا للرسول 

مبشيئة اهللا ، وذلك ملا فيه من إين فاعل ذلك ، من دون أن يقرنه: العبد يف األمور املستقبلة 

الكالم على الغيوب املستقبلة ، التيال يدري ، هل يفعلها أم ال ؟ وهل تكون : احملذور ، وهو 

المرجع السابق ، ص-220
.24–23: سورة الكھف ، اآلیات -221
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ك حمذور حمظور ، ألن املشيئة كلها استقالًال ، وذلأم ال ؟ وفيه رد الفعل إىل مشيئة العبد

وملا يف ذكر مشيئة اهللا من 222﴾) 29(اْلَعاَلِمَني ْ◌َيَشاَء اللَُّه َربُّ َتَشاُءوَن ِإالَّ أَنَماوَ ﴿هللا

.223... " فيه ، واالستعانة من العبد بربه تيسري األمر وتسهيله ، وحصول الربكة

َا أُوتِيُتُه ﴿: من الكنوز قال تعاىل و لنا يف قصة قارون عربة و عظة فبعدما آتاه اهللا قَاَل ِإمنَّ

ًة َوَأْكثـَُر َمجًْعا َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أَوَملَْ يـَْعَلْم أَنَّ اللََّه َقْد أَْهَلَك ِمْن قَـْبِلِه ِمَناْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوَّ 

)78(﴾224.

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أَوَملَْ يـَْعَلْم أَنَّ : ( القول يف تأويل قوله تعاىل : ال ابن جرير ق قَاَل ِإمنَّ

اللََّه َقْد أَْهَلَك ِمْن قَـْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَُر َمجًْعا َوال ُيْسَأُل َعْن ذُ 

إمنا أوتيُت هذه الكنوز : قال قارون لقومه الذين وعظوه: يقول تعاىل ذكره) )78(رُِموَن اْلُمجْ 

لعلمه , , فرضي بذلك عين, علمه اهللا مين, على فضل علم عندي

.بفضلي عليكم

.وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

:ذكر من قال ذلك* 

.29: سورة التكویر ، اآلیة -222
السعدي ، تیسیر الكریم الرحمن-223
.78: سورة القصص ، اآلیة -224
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َا ( عن قَتادة , عن معمر, ثنا أبو سفيان: قال, احلسنيثنا: قال, حدثنا القاسم قَاَل ِإمنَّ

.على ُخْربٍ عندي: قال) أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي 

َا أُوتِيُتُه َعَلى : ( قال ابن زيد يف قوله: قال, أخربنا ابن وهب: قال, حدثين يونس: قال ِإمنَّ

أَوَملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه : ( وقرأ, رفته بفضلي ما أعطاين هذالوال رضا اهللا عين ومع: قال) ِعْلٍم ِعْنِدي 

.اآلية) ... َقْد أَْهَلَك ِمْن قَـْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قـُوًَّة َوَأْكثـَُر َمجًْعا 

يما ف, إمنا أوتيته لفضل علمي: كأنه قال, أرى: مبعىن) ِعْنِدي : ( إن معىن قوله: وقد قيل

.أرى

فما أشبه هذا القول مبا يدعيه أصحاب الربجمة من تعظيم لقدرات اإلنسان الضعيف الفقري 

و  . و العاقل من اتعظ ، و اجلاهل من تنكب الريق السوي فأورده موارد اهلالك .إىل مواله 

ادعى أن ذكائه و ... كان قارون من الصنف الثاين الذي أرداه جربوته ، فادعى ما ليس له 

. غري ه ليس طده و نشااح الكبري ، و أن املال مجعه جبجعبقريته كانا السبب يف جناحه هذا الن

هؤالء الذين ال يتعلمون ممن غرب ، و ال يتعظون . و هذا مقتل املتكربين ، و هالك املتجربين 

225من مصائر أمثاهلم 

225-https://saaid.net/Minute/254.htm
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اإلميان بالقدر : اإلميان وهو إن الربجمة اللغوية العصبية تتجاهل الركن السادس من أركان

.الفشلاإلخفاقات ، وكل أنواعالشرور ، وكل

يسوق املسلم مع إن الفكر املادي املهيمن على الربجمة العصبية تكمن خطورته يف أنه

على اهللا ، وهذا باب خطري من أبواب الشرك الوقت إىل التعلق باألسباب املادية وتعطيل التوكل

.ينبغي احلذر منه

:قانون الجذب: ثانيالفرع ال

أي شي تفكر به سوف ينجذب إليك و من نفس النوع ، أي أن العقل و الذي يعين أن 

يعمل كاملغناطيس ، فإن كنت مثال تفكر يف شي إجيايب ينجذب إليك و من نفس النوع فمثال 

لو فكرت يف النجاح فسوف تنجح و لو فكرت يف الصحة فسوف تصبح صحتك جيدة و لو 

تفكر بشي سليب ، و يعد هذا القانون فكرت يف الغىن فستصبح غنيا و كذلك األمر إن كنت

من أخطر قوانني العقل الباطن ، فالطاقة البشرية ال تعرف احلدود و ال تعرف األزمنة و ال 

226األماكن 

و الذي يثري التساؤل كيف يعمل هذا القانون ؟

124إبراھیم ، قوة التفكیر ، ص . الفقي -226



115

: " يعمل هذا القانون حسب روندا بايرن كالتايل 

ملشاعر اإلنسانية هلا ترددات معينة ، و هي تصدر من اإلنسان إىل الكون الذي يعيد ترتيب فا

أحداثه حىت حيصل هذا اإلنسان مبتغاه عن طريق التفكري ، و بطريقة أخرى املشاعر اإلنسانية 

ذات الرتدد ءذات الرتدد اخلاص ، يتم إرساهلا يف الكون و الذي يقوم حينها جبذب األشيا

فللحصول على شيء معني ،جيب على اإلنسان أن يفكر فيه جبدية ، و أن ... ل املماث

ية و تسخري  يتصرف و كأن هذا األمر قد حتقق فعال ، فيقوم الكون بتجميع هذه الطاقة اإلجياب

حيصل على مراده ، على سبيل املثال إن أراد رجل أن يصبح غنيا ، كل معطياته له حىت 

ري يف األمر و حيول طاقته اإلجيابية حنو هذا األمر ، فيجد أن الكون فيجب عليه أن يطيل التفك

نفسه ، مما قد اجتذب هذه الطاقة اإلجيابية منه ، و بدأ يف جتميع كافة الطاقات اإلجيابية لألمر 

و إن كان شخصا مريضا ، . ىل الثروة أمرا حتميا مع مرور الزمن إجيعل وصول هذا الشخص 

قة إجيابية حنو شفائه من مرضه ، فيشفى بفعل الطاقة اإلجيابية اليت فيجب عليه أن يكون طا

.227" صدرت منه 

و هنا يظهر خلل كبري يف العقيدة من جهة أن اهللا هو مدبر األمر اخلالق الرازق املدبر 

.ال الطبيعة و ال غريها من املخلوقات . لألمر كله هو سبحانه من يرزق املخلوقات كلها 

.عند اهللا وحده هو الشايفكذلك الشفاء من 

227-mawdoo3.com ‹ửƧƳ ỹ ǔƝǒ ỸƖƣ
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فيظهر من هذا القانون فيه نوع من اخلرافة فهو منبثق من ديانات شعوب أمريكا 

، و -سبحانه و تعاىل –القائمة على تأليه الكون و طلب العون منه من دون اهللا 228األصلية

بالكون املخلوق نتقص من الذات اإلهلية لرب  العزة و ذلك بإسناد أفعال ال يقدر عليه إال اهللا 

هللا جل جالله

:من منظور العقيدة اإلسالمية علم الطاقة الريكيمعتقدات : المطلب الثالث 

:أن هذا النوع من العالج هو طقس ديني لدى البوذيين : الفرع األول

كما ذكرنا يف الفصل الثاين وهو عالج ال جيوز ، و ال يستخدم ، هو ضرب من الطقوس 

عالج قائم على الدعاية ملذهب البوذية و غريه من املذاهب الوثنية على عبادة الوثنية و هذا ال

غري اهللا سبحانه و تعاىل ، و أن األشياء الظاهرة تعطى لكل أحد و هي قليلة و أما حقيقة 

األمر فال تعطى إال للبوذيني و هذا ال جيوز ، و جيب إنكاره و الرباءة منه ، و هو حتت مسمى 

229العالج بالطاقة

بكتاب أصابه من -صلى اهللا عليه وسلم -أتى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه النيب ( 

أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب ؟والذي : بعض أهل الكتب فقرأه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

228-https://ar.wikipedia.org/wiki/ңƹƁỸҳƽỷ_األمریكیة_ǑƹƤө ƽỷ
محمد الحمود : خلود الشویش السالم ، مجموع الفتاوى الشرعیة في حكم البرمجة اللغویة العصبیة و تطبیقات الطاقة الكونیة ، ت -229

47أقوال المختصین ص، 1النجدي ، ط 
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صدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى اهللا عليه وسلم حّيًا ما وسعه إال أن بباطل فت

230) يتبعين

أي متحريون يف اإلسالم ، ال تعرفون دينكم حىت تأخذوه من غري كتابكم ) أمتهوكون(((

أي كتحريهم حيث نبذوا كتاب اهللا وراء ) (للتأكيد ) أنتم(ونبيكم 

أي بامللة احلنيفية بقرينة الكالم ) لقد. (ظهور 

أي ظاهرة صافية خالصة ، " بيضا"صفة ) نقية". ("أي واضحة ، حال من ضمري ) بيضاء(

: وقيل . خالية عن الشرك والشبهة

ل ، خالية عن التكاليف الشاقة ، وأشار بذلك إىل أنه أتى باألعلى واألفضل ، واألغال

حاًالن مرتادفان من الضمري " بيضاء نقيه: "وقال الطييب . واستبدال األدىن باألعلى مظنة التحري

. انتهى-املفسر بامللة 

أي إذا كانت هذه حالة موسى . اخل) ولو كان موسى حياً . (} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

إال (أي ما جاز له ) ما وسعه. (فيكف بكم ؟ وأنتم تطلبون من هؤالء احملرفني ما تنتفعون به

231)) يف األقوال واألفعال فكيف جيوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع وجودي ) اتباعي

.(1589)ابر بن عبد اهللا، وحسنه األلباني في اإلرواءعن ج) 3/387(حديث صحيح رواه أحمد -230

)661/1(مشكاة المصابیح مع شرحھ مرعاة المفاتیح الفصل الثاني -231
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،  و يقول مفيت اململكة األردنية اهلامشية الشيخ عبد 232فطبيعة طاقة الريك

أن الروحانيات تعين اإلميان ، و اإلميان " الكرمي اخلصاونة يف مقال بعنوان الروحانية يف اإلسالم 

يف اإلسالم هو االعتقاد اجلازم و أركانه  اإلميان باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و بالقضاء و 

َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه ﴿: قال اهللا تعاىل القدر

ْعَنا َوأََطْعنَا ُغْفَراَنَك َربـََّنا َوِإلَيْ  اْلَمِصُري كَ وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

ذات طبيعة دينية أن على ممارسها القيام بطقس التأمل اليومي 233﴾)285(

، كذلك يف تعريف 234فرتتني يوميا يف الصباح و املساء و يقوم بضم كفيه و الصالة بقلبه

مله فالريكي كما يقول رواده أنه يعاجل الفرد بأك235الريكي فهي طاقة قوة احلياة املسرية روحانيا

و بعد العالج يشعر الفرد بالتوازن بني العقل 236مبا فيه اجلسد و االنفعاالت و العقل و الروح 

237و الروح و اجلسد

الشكرات و هي عبارة عن مفهوم مأخوذ من النصوص اهلندوسية كلك من مبادئ الريكي

و يستخدم طقوس و ممارسات هندوسية و وظيفتها عند اهلندوس سحب طاقة الكون و هي

كذلك يف علم الطاقة الشاكرا هي جزء من نظام التنرتا و هي كلمة سنسكريتية و هي فلسفة 

، و للعلم فإن هذا العلم املسمى بطاقة الريكي  238دينية جاءت بوصفها تطورا من اهلندوسية 

24م ، ص 2012صالح ، طاقة الریكي أسرار و معرفة ، عمان األردن ، . الحوراني -232
233-2www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=23

24طاقة الریكي أسرار و معرفة ، ص صالح ،. الحوراني -234
23نفس المرجع ، ص -235
23المرجع السابق ، ص -236
20المرجع السابق ، ص -237
238-https://ar.wikipedia.org/wiki/ỷңƝỸһ
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كان ممارسا منذ آالف السنني من قبل أمم و شعوب كثرية و منهم الفراعنة الذين استخدموا 

و من املعلوم أن 239األهرامات بناء على فهم الفراعنة للطاقة الكونيةءعالج و يف بناالطاقة لل

الفراعنة كانوا وثنيني

فالريكي كما يرى املنتسبون إليه هو وسيلة للتواصل بني اإلنسان و الكون فالطاقة هي 

عالج أساس احلياة فالعالج قائم على نقل الطاقة من الكون لإلنسان عن طريق الشكرات  لل
240

و من هنا يظهر هذا اخلطب اجللل املندس يف ما يسميه البعض بأنه عالج بالطاقة ، فما 

َال ) 1(ُقْل يَا أَيـَُّها اْلَكاِفُروَن ﴿: هو إال دين خمتلط من البوذية و اهلندوسية و اهللا تعاىل يقول 

َوَال أَنـُْتْم ) 4(َوَال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدُمتْ ) 3(َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ) 2(أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن 

ْسَالِم ِديًنا ﴿و يقول أيضا 241﴾)6(َلُكْم ِديُنُكْم َولَِيِديِن ) 5(َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد  َر اْإلِ َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

.242﴾)85(فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اْآلَِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِيَن 

:ن العالج بالطاقة يشفى من األمراض أالزعم : ثاني الفرع ال

13الحوراني ، طاقة الریكي ، ص -239
14نفس المرجع ، ص -240
.سورة الكافرون -241
.85: سورة آل عمران ، اآلیة -242
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يرى رواد الريكي أن من خالل طاقة الريكي يتم حتفيز اجلسم على القيام بالشفاء 

الذايت و ذلك من خالل توجيه الطاقة للمكان املناسب ، فالعالج بطاقة الريكي عالج ناجح 
شفاء الذايتكذلك هو قائم على حتفيز قدرة جسم اإلنسان على ال243

و هنا نتساءل كيف يشفي اإلنسان نفسه ؟

َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو َيْشِفِني ﴿أمل يذكر اهللا على لسان خليله إبراهيم عليه السالم 

َوِإَذا َمرِْضُت فـَُهَو ( ، فهنا يظهر حصر الشفاء بيد اهللا ، جاء يف تفسري ابن كثري 244﴾)80(

))80(َيْشِفِني 

أسند املرض إىل نفسه ، وإن كان عن قدر اهللا ) فهو يشفني وإذا مرضت: ( وقوله 

اْهِدنَا ﴿: وقضائه وخلقه ، ولكن أضافه إىل نفسه أدبا ، كما قال تعاىل آمرا للمصلي أن يقول 

لَِّني ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّا) 6(الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم 

فأسند اإلنعام إىل اهللا ، سبحانه وتعاىل ، والغضب حذف فاعله أدبا ، وأسند 245﴾)7(

﴿:الضالل إىل العبيد ، كما قالت اجلن 

إذا وقعت يف مرض : أي ) و يشفني وإذا مرضت فه: ( وهلذا قال إبراهيم ; 246﴾)10(َرَشًدا 

.247فإنه ال يقدر على شفائي أحد غريه ، مبا يقدر من األسباب املوصلة إليه 

14ني ، طاقة الریكي ، ص الحورا-243
.80: سورة الشعراء ، اآلیة -244
. 7–6: سورة الفاتحة ، اآلیات -245
.10: سورة الجن ، اآلیة -246
.147–146، ص 6ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم ، ج . أبو الفداء -247
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) 80(و جاء يف تفسري القرطيب َوِإَذا َمِرْضُت فَـُهَو َيْشِفِني 

ونظريه قول .رعاية لألدب وإال فاملرض والشفاء من اهللا عز وجل مجيعا " مرضت : " قال 

.248249﴾َما أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَانُ وَ ﴿:فىت موسى 

صلى اهللا عليه و - السنة عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا يفو ورد 

أذهب الباس رب الناس ، و اشف : ( كان إذا اشتكى إنسان مسحه بيمينه ، مث قال -سلم

.250)أنت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك ، شفاء ال يغادر سقما 

يصنع من األدوية أو يقرأ من ماألنه الذي يشفي املرض ، و-عزوجل–هو اهللا : فالشايف 

وهلا رمبا -جلوعز–ينفع ، فاهللا هو املسبب هو إال سبب قد ينفع وقد الالرقى ، فما

ميرض رجالن مبرض واحد ، ويداويان بدواء واحد ، وعلى وصفة واحدة فيموت هذا ، ويشفي 

يصنع من أدوية أو رقى فهو مافهو الشايف و- لجوعز–مر كله بيد اهللا ذاك ؛ ألن األ

ما أنزل اهللا : ( -صلى اهللا عليه وسلم-سبب ، وحنن مأمورون بذلك السبب كما قال النيب 

صلى اهللا عليه -صدق رسول اهللا) ال شفاء إال شفاؤك : ( وقوله .251)داء إال أنزل له دواء 

شفاء غريه ، وشفاء املخلوقني ليس إال سببًا ، اهللا الءشفاء اهللا ، فشفاشفاء إالفال–وسلم 

.63: سورة الكھف ، اآلیة -248
عبد هللا بن عبد المسن : بن أبي بكر ، الجامع ألكام القرآن و المبین لما تمنھ من السنة و آي الفرقان ، ت أبو عبد هللا محمد بن أحمد . القرطبي -249

.38، ص  16م ، ج 2006–1427، 1لبنان ، ط –التركي ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت 
و مسلم كتاب الطب و المرض ، باب عود إلى ) . 5243( ء العائد للمریض ، رقم متفق علیھ ، رواه البخاري ، كتاب المرضى ، باب دعا-250

) . 4981( الرقى ، رقم 
) .3438( ، كتاب الطب ، باب ما أنزل هللا داء إال أنزل لھ شفاء ، رقم    ابن ماجه،و50، ص 1رواه أحمد في المسند ، ج -251
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والشايف هو اهللا ، فليس الطبيب وليس الدواء مها اللذان يشفيان ، بل الطبيب سبب ، والدواء 

.252سبب ، وإمنا الشايف هو اهللا 

ال يرتك و اشف أنت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما أي شفاء كامال

و أنت . مرضا و السقم بفتح السني و القاف ، و بضم السني و سكون القاف ، لغتان 

الشايف قصر طريقه تعريف الطرفني ، أي أنت ال غريك الشايف ، فقوله ال شفاء إال شفاؤك 

.تأكيد ملضمون القصر 

253أنتو يف رواية أخرى بيدك الشفاء ال كاشف له إال أنت أي ال مظهر للشفاء إال 

جدول االخطاء العقدية في علوم التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية والطاقة

الشرح والرداالخطاءاالسم

1426المملكة العربیة السعودیة ، –صالحین من كالم سید المرسلین ، دار الوطن للنشر ، الریاض محمد بن صالح ، شرح ریاض ال. العثیمین -252
.480–479، ص 4م ، ج 

8م ، ج 2002–ه 1423، 1جمھوریة مصر العربیة ، ط –موسى شاھین ، فتح المنعم شرح صحیح مسلم ، دار الشروق ، القاھرة . الشین -253
.571، ص 
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ابراهيم -1

الفقهي

التنمية البشرية

النظرة املادية للحياة -أ

القدر وتعظيم -ب
الذات

قانون احلتمية السبب والنتيجة والرد عليه ان 
رق ابراهيم عليه السالم قول اهللا عز النار مل حت

وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بأذن اهللا

الزعم ان االنسان قدرات ال حمدودة والرد عليها 
قال تعايل وخلق االنسان ضعيفا

الربجمة اللغوية العصبية 

أالمادية وتضخيم 

قدرات االنسان

ب قانون الجذب

نسان قدرة تضخيم قدرات الذات وإعطاء اال
حتمية علي التغري بعيدا عن قدر اهللا سبحانه 
وتعايل والرد عليه قال تعايل وال تقولن لشيا ين 
فاعل ذلك غذا اال ان يشاء اهللا واذكر ربك اذا 
نسيت وقل عسي ان يهديين ريب القرب من 
هذا رشدا

يعين اي شي تفكر به سوف يقوم الكون 
ا امره إذا بتحقيقه لك والرد عليه قال تعايل إمن

أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

صاحل 

احلوراين 

الطاقة الريكي

أ أن هذا النوع من العال 

هو طقس ديين لذا 

إن مؤسس علم الطاقة هو كاهن بوذي اراد أن 

جيدد البوذية فاستطنع نوعا من الصالة اال وهو 

والرد عليه قال تعايل ومن يبتغي غري الريكي 
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البوذيني 

ب الزعم ان العال 

بالطاقة يشفي من 

االمراض 

االسالم دينا فلن يقبل منه

يري رواد الريكي ان العالج بالطاقة عن طريق 

استمدادها من الكون عن طريق الشكرات 

يساعد اجلسم علي الشفاء الذايت والرد عليه قال 

تعايل واذا مرضت فهو يشفني

العلوم في هذه األخطاء المبحث الثاني األديان و الفرق التي شابهت هذه

ملا كان لكل فكر أصل يرجع إليه كان من املفيد هنا احلديث عن األديان و الفرق اليت 

هذه العلوم بعد بعض التعديل قليله أو كثريه أحيانا عن طريق رواد هذه العلو 

الفكرية و العقدية عن الكون و اإلنسان

:القدرية: المطلب األول 

عمر بن رت يف بداية عهد اخلليفة وقد ظه، ل الفرق اإلسالمية املخالفة ائأو منالقدرية

هشام بن عبد امللكخلليفة قتله االذي-غيالن القدري- سسهامؤ و–رمحه اهللا –عبد العزيز

ألحداث ن اأال بعد وقوعه وإيعلم شيء أن اهللا الةو ترى القدري، دمشق بصلبه على أبواب 
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نفي لعلم اهللا ذاال قدر واألمر أنف أي مستأنف، وه: مبشيئة البشر وليست مبشيئة اهللا، وتقول

.254السابق، وأن اهللا ال يعلم األشياء إال بعد حدوثها

:نشأة القدرية: الفرع األول 

. ستقالالاخلقه و أوجده ي، أعلى كل من يزعم أنه قدَّر فعله بنفسهسم أطلقاالقدرية 

واخر عهد الصحابة، وأخذ عنه غيالن أالقدر هو معبد اجلهين البصري يف من قال بأول 

مثل –صلى اهللا عليه و سلم -رسول اهللا صحابأالدمشقي

عقبة بن عامر اهللا بن أوىف و وعبدوأنس بن مالكعباسابن وهريرةأبووعبد اهللا بن عمر: 

.غريهمواجلهين

اجلهين، كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد : حيىي بن يعمرقال " صحيح مسلمفي ف

أحدًا من لو لقينا : فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجني أو معتمرين فقلنا

فوفق لنا عبد اهللا بن در، أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤالء يف الق

ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أبا عبد الرمحن إنه قد ظهر قبلنا : فقلت. عمر بن اخلطاب

فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين : أنف، قال

254-atwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id...
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أن ألحدهم مثل أحد ذهباً عبد اهللا بن عمر لو

.255" بالقدرفأنفقه ما قبل اهللا منه حىت يؤمن 

عادم مث أسلامسه سوسننصراينمن أهل العراق أخذ معبد اجلهين رأيه يف القدر عن رجل 

.من نشره بني الناسإىل النصرانية مرة أخرى، فكان معبد اجلهين بعد ذلك أول

: عقيدة القدرية : الفرع الثاني 

مل يسبق به قدر وال علم من اهللا وإمنا :يظهر هو إن األمر أُُنف، أهب القدرية أول مامذ

إنكار علم اهللا السابق : األوىل: 

. ضوانقر ا. أوجد فعل نفسهيأن العبد هو الذ: باحلوادث، الثانية

فعال العباد قبل وقوعها وإمنا خالفوا السلف يف أن أن اهللا عامل بأىوالقدرية اليوم مطبقون عل

.256ستقاللدورة هلم وواقعة منهم على جهة االأفعال العباد مق

:أقسام القدرية: الفرع الثالث 

:انقسمت القدرية إىل اثنيت عشرة فرقة

من اهللا أن ميلك عباده أمورهم وحيول بينهم أن شرط العدلقالتوهي اليت :األمحرية-أ 

.وبني معاصيهم

255-www.al-tawhed.net/ferq/ShowCat.aspx?ID=15

256-www.madinagate.com/ǐқƹƚƌƣỷ-ǑƖҳƤƖƣỷƳ -ƓƳө ǔƣỷƳ/...46/...396 -Ǒƙңƕ-القدریة
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.زعمت أن اخلري من اهللا والشر من إبليسقدو : الثنوية-ب 

.وجحدوا الرؤيةخبلق القرآنأصحاب القولهم : املعتزلة -ج 

ال ندري هذه األفعال من اهللا أم من العباد وال نعلم أيثاب قائلونهم ال: الكيسانية-د 

.الناس بعد املوت أو يعاقبون

.ن اهللا مل خيلق شيطاناأو هم الذين زعموا: الشيطانية -ه 

.ن السيئات كلها مقدرة إال الكفرو قد زعموا أ: الشريكية- و 

.ليس ألفعال اخللق وكالمهم ذات وال للحسنة والسيئة ذاتو يرون أنه:الومهية–ز 

كل كتاب أنزل من اهللا فالعمل به حق ناسخا كان و هم الذين زعموا أن  : الراوندية-ح 

.أو منسوخا

.أن من عصى مث تاب مل تقبل توبتهقالوا: البرتية -ط 

- صلى اهللا عليه وسلم- بيعة رسول اهللا أن من نكثو هم الذين قالوا: الناكثية–ك 

.فال إمث عليه

.طلب الدنيا على الزهد فيها فضلو قالوا ب: القاسطية-ل 
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.257إبراهيم النظام يف قوله من زعم أن اهللا شيء فهو كافرعا تبو هم أ: النظامية -م 

:وجه التشابه : الفرع الرابع 

ن من حيث قول القدرية أةرية و الربجمة العصبييوجد تشابه بني القرية و بني التنمية البش

ون أن الفعل موجد و خملوق من اإلنسان ، و ترى التنمية و لاإلنسان قدر فعله بنفسه ، فيقو 

، و -عز و جل - الربجمة أن اإلنسان قادر على التحكم يف مصريه بنفسه دون تدخل من اهللا 

.أن نصيب اإلنسان بني يديه 

:مادية ال: ألمطلب الثاني 

ية الفالسفة عن وجود اإلنسان و ماهيته و الغاأثارهااليتسئلةظهرت املادية من خالل األ

األسئلة ، و هاتيكد تلك اإلجابات عن حأكانتاملاديةمن ذلك و من الذي أوجده ، و

ون املاديعتقديو من نفسه بدون إضافات غيبية ، تفسري العامل انطالقااألساسي للماديةبدأامل

فهم الذ، أساس كل شيء موجود يف العامل أن العامل مكون من شيء واحد هو املادة اليت هي

الدين الذي يقول بوجود خالق للكون واإلنسان كذلكينكرون وجود الروح والعقل والنفس و

وترفض وجود اهللا اخلالق وأن) ما وراء الطبيعة (امليتافيزيقيا ترفض موضوعاملاديةفة ، اواحلي

ذلك غيبيات أوجدها اإلنسان الغري قادر قول أنوت،إليه يف الوجود وجود كل شيء يستند

حوله من ظواهر فراح يعزوها إيل قوة خارقة موجودة خارج الطبيعةعلي تفسري ما حيدث

257-https://ar.wikipedia.org/wiki/قدریة
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: نشأة المادية و مراحلها : الفرع  األول 

منهجااملاديةفالسفة تبنوارقد ظهف، متعددة عرب التاريخ اإلنساين طواربأاملاديةمرت

املعاصرةاحلديثة و املادية القدمية عنمتيزتو, ن و ن ومعاصر و فالسفة حمدثاتبعهمامليالد وقبل

فاألشياء هلا وجود خارجي ، من حيث أن القدماء يفسرون الوجود اخلارجي تفسريا ماديا مطلقا

فسروادها بأية حال ومن مث فقد جو و مستقل عن إدراكنا هلا أو إن إدراكنا لألشياء ال يؤسس

بني األشياء وبني إدراكنا رابطإجياداحملدثون فقد حاولوا املوجودات كلها باملادة ، أما الفالسفة

ن التجربة العقلية هي أساس معرفتنا أأننا ال ندرك سوي احملسوسات وليخرجوا بالنتيجة؛ هلا 

.عامل اخلارجي وجودا مستقال عن إدراكنا، احلقيقةوأن احملسوس هو

ق م 546-624(املطلي طاليسالقدمي :الفيلسوف اليوناين نياملاديفالسفةالومن أهم

وفق الذي قال أن أصل األشياء وجوهرها هو املاء وهو أول من تساءل عن العامل وعن املادة) 

.يوين وكان منهجه يسمي باملنهج األ.منهجية علمية مادية حمددة 

بأول الثورات )م1543–1473(كوبرنيكسالبولندي نيكوالسقامعصر احلديثويف ال

ن وفيهيناقض النظرية الكنسية بأ)الثورة يف عامل السماوات (العلمية علي الكنيسة وذلك بكتابه 

اإليطايلن الشمس هي مركز الكونوقد تابعه علي ذلكأاألرض هي مركز الكون وقال فيه 

) م 1642-1564(اليليججاليليو
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تولدت النظريات الغربية اليت بعدهالذيووكان هذا أول الصدامات بني الدين والعلم

الكنيسة فقط إما خارجها فال شأن للدين يف احلياة تفصل بني الدين والدولة أي أن الدين يف

نظم العالقات بني وأن يفعل اإلنسان ما حيلوا له دونوازع أو قيد إال القانون الوضعي الذي ي

.الناس

سة الواقع و و أصبحت درا)م1727–1643( إسحاق نيوتن أتىإجنلرتا منو 

علميا عن طريق االستقراء و االستنتاج مث تسخري ذلك خلدمة اإلنسان هو حماولة تفسريه

. املطلوب من العلم احلديث 

ور النزعة التجريبية اليت يتزعمها ظهنتجعنهان بالتجربة إميانا مطلق مما أصبح اإلميهكذا و 

نه موضوع أقائال إىل إسقاط مبحث الوجود داعيلا) م1626-1561(فرانسيس بيكون 

.تتجاوز فيه الواقع املادي حني نبحث فيه كما أنه ال ميكن إثباته باملنهج العلمي التجريدي

قل و احلواس و تزعم املعرفة بغري جتربة و بذلك نكون قد أنكرت العاديةأنكرت املهكذاو 

أي أن هذا االجتاه يكون قد أنكر كل تفكري ) 1857تويف ( هذا االجتاه أوجست كونت 

قبلي ميتافيزيقي و استبعد البحث يف الغايات القصوى و العلل األوىل و مل يعرتف بغري الواقع 

258احملسوس يعاجله مبنهاج البحث التجرييب 

:منها و للمادية عدة مدارس: الفرع الثاني 

258-www.shatharat.net ‹ ... ‹һ ỹ ỸǔƝ ǒ ỷңҝ ‹ )ƩƹƁҳƤƕ(
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كانت لدى الفالسفة املاديني القدماء و ترى أن األشياء هلا وجود خارجي :املادية املطلقة 

عنجنلز أعن كتابات كارل ماركس و فريدريك عبارة :مستقل عن إدراكنا ، و املادية التارخيية

كل قوي بشبرزتسر كفلسفة معارضة للدين و قد تف: النظم االقتصادية ، و املادية الالدينية

تستخدم كمصطلح لتصوير التفسري املادي : يف القرن الثامن عشر ، و املادية الكومسولوجيكية

259للكون 

:مبادئها: الفرع الثالث 

ذكر هلا ة كما يرى جعفر شيخ إدريس و و املادية هي مذهب عقدي له أسس فلسفي" 

:عدة مبادئ هي 

.الموجود إال املادة -أ 

.ختلق و مل تفىن املادة أزلية مل -ب 

كل ما يف الوجود هي أشياء تكونت مبحض املصادفة من حركات هذه املادة األزلية -ج 

.

.و يرون أن ال إله و ال مالئكة و ال جن و إذن فاألديان كلها باطلة -د 

259-https://ar.wikipedia.org/wiki/مادیة
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.و إذن فال بعث و ال نشور و ال حساب و ال جزاء حسب زعمهم -ه 

.هي نتيجة تركيب معني لذات هذه املادة طبيعة كل شيء و خصائصه إمنا - و 

.كل ما نسميه عقال أو نفسا أو روحا أو فكرا إمنا هو شكل من أشكال املادة - ز 

- ح 

غري حاجة إىل اإلميان نقيس كل الظواهر الطبيعية و احلاالت النفسية و احلوادث التارخيية ، من 

.بقوة وراء الكون حتفظه و تسريه 

املادية مذهب علمي و ليس جمرد أيدلوجية كسائر األيدلوجيات و الفلسفات و -ط 

.األديان 

اإلنسان سيد نفسه و مالك مصريه فهو وحده املسئول عن أن يشرع لنفسه يف - ي 

260"و هذا هو املقصود بعبارة األنسنةالسياسة و االقتصاد و االجتماع و سائر نواحي حياته 

:وجه التشابه: الفرع الرابع 

أما وجه الشبه بني املادية و التنمية البشرية و الربجمة اللغوية هو الدنيوية اليت تقوم عليها 

التنمية البشرية و الربجمة العصبية ، كذلك مبدأ حتمية القوانني و النتائج ، كذلك أن اإلنسان 

.هو مالك مصريه

260-almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:el2osos
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:الهندوسية :المطلب الثالث 

جمموعة من وهأهل اهلند،و أكثروثين يعتنقه دين، لربمهية ايطلق عليها أيضااهلندوسية و 

طويلة من القرن اخلامس عشر قبل امليالد إىل وقتنا فرتةد والتقاليد اليت تشكلت عرب العقائ

املبادئ القانونية والتنظيمية متخذة فة إلىضاالقيم الروحية واخللقية إو هي ديانة تضم. احلاضر
261.

:التأسيس وأبرزالشخصيات: الفرع األول 

لهندوسية مؤسس معني، وال يعرف ملعظم كتبها مؤلفون معينون، فقد مت تشكل ال يوجد ل

اهلند يف القرن اخلامس غزوافاآلريون الذين · .لزمنمراحل طويلة من االديانة وكذلك الكتب عرب 

عشر قبل امليالد يعتربون املؤسسون األوائل للديانة اهلندوسية ، لكن ديانة الفاحتني اجلديدة مل 

متح الديانة القدمية للهنود، بل مازجتها وتأثرت كل منهما باألخرى ، يف القرن الثامن قبل امليالد 

هلندوسية على أيدي الكهنة الربامهة الذين يزعمون أن يف طبائعهم عنصرًا إهليًا ، مث تطورت ا

.262تطورت مرة أخرى يف القرن الثالث قبل امليالد عن طريق قوانني منوشاسرت

261-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
سامي بن . و المغلوث . 724، ص 2لمذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و ا-262

.611، ص 1م ، ط 2007–ه 1428المملكة العربیة السعودیة ، –عبد هللا بن أحمد ، أطلس األدیان ، العبیكان للنشر ، الریاض 
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:األفكار الكتب و المعتقدات و : الفرع الثاني 

ىل اإلله، لاحلصول على صورة أوضحنستطيع 

.

:كتبها-أ 

الفهم غريبة اللغة وقد ألفت كتب كثرية لشرحها صعبةلهندوسية عدد هائل من الكتب ل

:وأخرى الختصارها تلك الشروح، وكلها مقدسة وأمهها

راتبوتصور حياة اآلريني، ومة واملعرفة،وهي كلمة سنسكريتية معناها احلكم: الفيدا-1

االرتقاء للحياة العقلية من السذاجة إىل الشعور الفلسفي، وفيه أدعية تنتهي بالشك واالرتياب 

:هي263يرتقي إىل وحدة الوجود،وهي تتألف من أربعة كتب

فيها سنة قبل امليالد، 3000إىل تعودو) أي الفيدا امللكية ( فندا رج فيدا أو راجا -1

).إله الشمس ( مث اإلله سوريه ) فارونا ( مث اإلله ) أغين ( مث اإلله النار ) إنذار ( ذكر اإلله 

.الرهبان عند تقدمي القرابنيقرؤهاجيور فيدا ي-2

.الصلوات واألدعيةأداءينشدون أناشيده أثناء: فيداسم -3

263-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
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حر والتوهم واخلرافة واألساطري مقاالت من الرقى والتمائم لدفع السو هي:أثروا فيدا-4

:وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء هي. والشياطني

آلهلتهم قبل صلينيه كان يقدمها سكان اهلند األمتثل مذهب الفطرة، وأدعيت: مسهتا-أ

.اآلرينيغزو

.أنواع القرابنيوضحةلربامهة للمقيمني يف بالدهم ميقدمها ا: الربامهن- ب

أثناء إقامتهم يف الكهوف : آرانياك- ت

.وبني األحراش 

.اهدات النفسية للعرفاء وهي األسرار واملش: آبا نيشادات- ث

و الذي وضعت يف القرن الثالث قبل امليالد يف العصر الويدي الثاين، : قوانني منو-2

هيوهذه القوانني ). لبوذية اجلينية وا( ة على اإلحلاد الذي متثل يف عصر انتصار اهلندوسييعترب 

.264شرح للويدات بني معامل اهلندوسية ومبادئها وأسسها

:كتب أخرى-3

و المغلوث ، أطلس . 725، ص 2، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي-264
.622األدیان ، ص 
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ابن )وياس ( ملحمة هندية تشبه اإللياذة واألوديسه عند اليونان ومؤلفها : -أ

ي تصف حربًا بني أمراء من األسر املالكة، م وه.ق950سنة ألفهاالذي ) بوسرا ( العارف 

.265وقد اشرتكت اآلهلة يف هذه احلرب

بني أمراء من أسرة ملكية واحدة، وينسب إىل كرشنا فيها نظرات معاركاتصف : كيتا- ب

.فلسفية واجتماعية

أربعة وستني ألف بيت، ألفت ابتداء من القرن السادس عرب ضمت: يوجا واسستها- ت

.فلسفية والهوتيةاأمور حتويعلى أيدي جمموعة من الناس، ةمرحلة طويل

راما ( لملكلية والدستورية وفيه خطب هذا الكتاب باألفكار السياسهتمي: رامايانا- ث

(266.

لآللهةنظرة الهندوس-ب 

265-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
و المغلوث ، أطلس . 725، ص 2الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج -266

.623األدیان ، ص 
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، لكنهم إذا أقبلوا سالمي من توحيد اهللا جل جالله ال يوجد توحيد باملعىن اإل: يدالتوح

أقبلوا عليه بكل جوارحهم حىت ختتفي عن أعينهم اآلهلة األخرى، وعندها آهلتهمعلى إله من 

.خياطبونه برب األرباب أو إله اآلهلة

اكاملاء و: بأن لكل طبيعة نافعة أو ضارة إهلًا يعبدعتقدوني: التعدد-

.قرابني ليها بالعبادة واليتقربون إوهي آهلة كثرية .. واجلبال

رج العامل من ذاته يف القرن التاسع قبل امليالد مجع الكهنة اآلهلة يف إله واحد أخ: التثليث-

:طلقوا عليه اسم وهو الذي أ

.من حيث هو موجود: برامها-1

.من حيث هو حافظ: فشنو-2

.من حيث هو مهلك: سيفا-3

أو عبد الواحد األعلى وال يوجد أي فارق كلهاابد أحد اآلهلة الثالثة فقد عبدهفمن يع

.اهلندوس ؤمنبينها كما ي

اهلندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كاألفاعي وأنواع من احليوان كالقردةمعجي

وهلا متاثيل يف املعابد ، ولكن تتمتع البقرة من بينها مجيعًا بقداسة تعلوا على أي قداسة ،
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أو يذحبها ؤذيهاي أن يسوال جيوز للهندو ،ين وهلا حق االنتقال إىل أي مكانواملنازل واملياد

.وإذا ماتت دفنت بطقوس دينية

اهلندوس بأن آهلتهم قد حلت كذلك يف إنسان كرشنا وقد التقى فيه اإلله باإلنسان ؤمني

.267أو حل الالهوت يف الناسوت

معتقداتهم-ج 

:األرواح، واالنطالق،ووحدة الوجود-

، هذا العدل طلقالكون إهلي قائم على العدل املأي أن نظام268قانون اجلزاء : الكارما-1

الذي سيقع ال حمالة إما يف احلياة احلاضرة أو يف احلياة القادمة، وجزاء احلياة يكون يف حياة 

ثواب

استناداً إىل ما قدمت النفس من عمل األرواحتناسخاهلندوسية بتقول: تناسخ األرواح-2

تبلغ . لتحّل يف جسد آخر جزاء على ما قدمت من عملالروحإذا مات اجلسد، خرجت منه 

تنتقل روح اإلنسان السعيد إىل . ألف تتناسخ فيها النفوس400احلياة مثانية ماليني وأجناس 

جسم سعيد بعد موت اجلسم األول، وليس بالضرورة انتقال الروح إىل إنسان آخر، فقد تنتقل 

.269أكل اللحوماهلندوسيةحترمو، لروح إىل حيوان أو حشرةا

267-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
268-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
269-https://ar.wikipedia.org/wiki/ھندوسیة
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حفيها الرو جازىنه حياة جديدة متكررة لتينتج عسييئهاصاحل األعمال و : االنطالق-3

.على حسب ما قدمت يف الدورة السابقة

من مل يرغب يف شيء ولن يرغب يف شيء وحترر من رق األهواء، و يعتقد اهلندوس أن -

.واطمأنت نفسه، فإنه ال يعاد إىل حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالربامها

أفضل من صاحل األعمال ألن ذلك طريق لالحتاد السلبية خذ على هذا املبدأ أنه جعل يؤ -

.بالربامها

إىل أن اإلنسان يستطيع خلق األفكار دوسباهلنوصلالتجرد الفلسفي : حدة الوجودو -4

.وتصري النفس هي عني القوة اخلالقة

.مستمرة، غري خملوقةسرمديةالروح كاآلهلة أزليةعتقد اهلندوس أن ي-أ

يرى اهلنادكة أن - ب

.وكالعالقة بني البذرة وبني الشجرة

والروح هذا الكون كله ليس إال ظهورًا للوجود احلقيقي،يؤمن اهلندوس أيضا أن - ج

اإلنسانية جزء من الروح العليا
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أن ذلك يسمح بأن تتجه إىل أعلى وبشكل زاعمينو يقوم اهلندوس حبرق األجسام بعد املوت

عمودي لتصل إىل امللكوت األعلى يف أقرب زمن، كما أن االحرتاق هو ختليص للروح من 

.270غالف اجلسم ختليصاً تاماً 

:ها ثالثة عواملعندما تتخلص الروح تصعد، يكون أمام-

.عامل املالئكة: إما العامل األعلى-1

.مقر اآلدميني باحللول: عامل الناسوأ-2

.وهذا ملرتكيب اخلطايا والذنوب: وإما عامل جهنم-3

بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة لكل أصحاب الذنوب ليس هناك جهنم واحدة -

.

.فقط لألرواح يكونالبعث يف العامل اآلخر إمنا و يرون أن -

الهندوسالطبقات عند-د 

.728، ص 2رة ، ج الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاص-270
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ال يعتقدون أنه وليوم ، لوا طبقات ما تزال قائمة إىل اإىل اهلند شكنيل اآلريو وصبعد

.بدية من خلق اهللا 

:التايلكالطبقات يف قوانني منو قد جاءتو

منهم املعلم والكاهن، والقاضي، : فمهوهم الذين خلقهم اإلله برامها من: الربامهية-1

و الربامهة هم . 271وجودهمم القرابني إال يف ت الزواج والوفاة، وال تقدوهلم يلجأ اجلميع يف حاال

و هم أدىن طبقة " شودر " صفوة اخللق، وقد أحلقوا باآلهلة، وهلم أن يأخذوا من أموال عبيدهم 

هلندوس أن الربمهي الذي يكتب الكتاب كما يرى ا،ونءما يشايف هذا التقسيم الطبقي 

يف أي ظرف كان–جيوز للملك ال، ولو أباد العوامل الثالثة بذنوبهاملقدس هو رجل مغفور له 

لحاكم إال أن حيلق إن استحق الربمهي القتل مل جيز ل، مهيأن يأخذ جباية أو إتاوة من الرب -

املائة كما بلغمن عمره يفوق الشودري الذي ة يف العاشر الربمهي الذي، فيقتلسواهرأسه، أما 

.يف بالدهمن اجلوعال يصلح لربمهي أن ميوت ، لدهيفوق الوالد و 

.قاتلون ن القرابني وييتعلمون ويقدمو : وهم الذين خلقهم اإلله من ذراعيه: الكاشرت-2

جيمعون املال، يزرعون ويتاجرون و : وهم الذين خلقهم اإلله من فخذه: الويش-3

.الدينيةدارسينفقون على املو 

.726، ص 2الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ،  -271
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طبقة وهم الذين خلقهم اإلله من رجليه، وهم مع الزنوج األصليني يشكلون: الشودر-4

، و املهن احلقرية والقذرةعملون يف وي،الطوائف الثالثة السابقةخدمةفقطاملنبوذين وعملهم

أن خيدموا الربامهة ادمن سع.حبسب قانون منواملنبوذون أحط من البهائم وأذل من الكالب 

إذا مد أحد املنبوذين إىل برامهي يدًا أو عصا ليبطش به قطعت ، أما وليس هلم أجر أو ثواب

لك أن يكوي إذا هم أحد من املنبوذين مبجالسة برمهي فعلى امل.يده، وإذا رفسه فدعت رجله

كفارة قتل الكلب .ًا مغلياً أحد املنبوذين أنه يعلم برمهيًا فإنه يسعى زيتزعم إذا.استه وينفيه

.272شودرواحدهبقة الوالقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الط

للرجل أن يتزوج و جيوز . اجلميع على اخلضوع هلذا النظام الطبقي بدافع ديينتفقو ي

على أن ال تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة وال جيوز للرجل من أي الطبقات شاءمن 

.إال من طبقته طبقة الشودر أن يتزوج 

هم ظهر مؤخرًا بعض التحسن البسيط يف أحوال املنبوذين خوفًا من استغالل أوضاع

عن تدعوهم فهيالشيوعية ، كذلكالنصرانية اليت تغزوهم خاصةودخوهلم يف أديان أخرى 

اواة يف اإلسالم ولكن كثريًا من املنبوذين وجدوا العزة واملس، صراع الطبقاتطريق فكرة

.273فاعتنقوه

درجاتهم-ه 

.727، ص 2نفس المرجع ، ج -272
.728، ص 2المرجع السابق ، ج -273
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:يرتقى الربمهي يف أربع درجات

.التلميذ وهو صغري-1

.رب األسرة-2

.السنكرب يفإذا  حراشالناسك ويقوم بالعبادة يف األ-3

.الذي خيرج من حكم اجلسد وتتحكم فيه الروح ويقرتب من اآلهلة: الفقري-4

، دائما مهانة جمرحة ، وتكون يف شقاء دائمو حتيا، ج بعدهزوجها ال تتزو املرأة اليت ميوت

اب لعذهربا منارأة نفسها إثر وفاة زوجها و قد حترق امل. وتكون يف مرتبة أقل من مرتبة اخلادم

.رم القانون هذا اإلجراء يف اهلند احلديثةجاملتوقع الذي ستعيش فيه، وقد 

ون، وحيدث أن ميوت الولد فتشب البنت أرملة لألطفال وهم حيبزواجالديانة اهلندية جتيز ال

ليس . إال يف سن الشبابزواجعقد الجرمذلك ومنع، ولكن القانون اهلندي احلديث ابتداء

.العناية للجماعة ال للفردفرد أمهية ، فلل

املستوى االقتصادي ملعتنقي اهلندوسية ألن بعض الطبقات ال تعمل، ذلك ألن لقدتدىن-

كما أن نظام الطبقات يعطل مبدأ تكافؤ . مبكانتها السامية كطبقة الربامهية مثالً العمل ال يليق

.الفرص
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كذلك حاول . لقد رفضت اهلندوسية اإلسالم وقاومته

، بل كان هو ه فشل ولكنبني الطبقات وبني املنبوذينوةتقليص اهل) غاندي ( عيم اهلندي الز 

اهلندوسية واإلسالم جيمع بنيإنشاء دين ) السيخ ( حاول كذلك. 274ة هلذه احملاولةذاته ضحي

طبقات متميزة يرفضون التزاوج و أصبحواما انغلقوا على أنفسهم باءوا بالفشل فسرعانلكنهم

.مع غريهم

:وجه التشابه : الفرع الثالث

و هي منافذ الطاقة يف يوجد تشابه بنب اهلندوسية و الريكي من حيث منظومة الشاكرات

.275جسم اإلنسان للتواصل مع الكون يف الريكي و هي موجودة أيضا يف الديانة اهلندوسية 

:البوذية : المطلب الرابع 

يف اهلند بعد الديانة كان ابتداء ظهورهاالصبغة الدينية، وختذتلسفة وضعية اهي ف

اهلندوسية وتتجه إىل اربانت يف البداية حتوك. امليالدالربمهية اهلندوسية يف القرن اخلامس قبل

واملناداة باحملبة والتسامح وفعل ترك التنعمسان، كما أن فيها دعوة إلىاخلشونة والعناية باإلن

معتقدات باطلة، ذات طابع وثين، ولقد غاىل أتباعها يف أصبحتوبعد موت مؤسسها . رياخل

.مؤسسها حىت أهلَّوه

.729، ص 2المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج الندوة العالمي للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و-274
275-https://ar.wikipedia.org/wiki/ỷңƝỸһ
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ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحياً، وهي تعترب نظاماً أخالقياً 

أنمن حيثية اجلديدة وختتلف البوذية القدمية عن البوذ. وإمنا هي آراء وعقائد يف إطار ديين

البوذية اجلديدة هي تعاليم بوذا خمتلطة بآراء فلسفية وقياسات بينمااألوىل صبغته أخالقية، 

.ياةعقلية عن الكون واحل

:التأسيس وأبرز الشخصيات: الفرع األول 

العامل ويلقب و معناهم وبوذا .ق480–560ب ببوذا أسسها سدهارتاجوتاما امللق

ان بوذا يف بلدة على حدود نيبال، وكعاش و ترعرعقد و ،املعتكفو تعينين أيضًا بسكيا مو 

زهد و تالعشرين هجر زوجته غ السادسة و وملا بل،التاسعة عشرةعمر وتزوج يف مرتفاً نشأأمرياً ف

ليص اإلنسان من آالمه أن يعمل على ختقررولتأمل يف الكون ورياضة النفس انصرفلوتقشُّف و 

.تبعه أناس كثريونوات مث دعا إىل تبين وجهة نظره الشهو سببهااليت 

اخلالف زالةم إل.ق483سنةكبري يف قرية راجاجراهالتقىيف مموتهاجتمع أتباع بوذا بعد 

:تعاليم بوذا خشية ضياع أصوهلا وعهدوا بذلك إىل ثالثة رهبان هملكتابةبني أتباع املذهب و

.باملسائل العقليةدونكاشيابا وقد -1

.أويايل وقد اهتم بقواعد تطهري النفس-2
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.276األمثال واحملاوراتكتبأناندا وقد  -3

:األفكار والمعتقدات: الفرع الثاني 

من مآسيها وآالمها وأنه نسانيةهو ابن اهللا، وهو املخّلص لإلبوذيون أن بوذا اليؤمن

و يعتقدون أن جتسد بوذا قد مت بواسطة حلول روح القدس ،خطاياهميتحمل عنهم مجيع

جنم و يسمونهذا جنم ظهر يف أفق السماء ويقولون إنه قد دل على والدة بو .على العذراء مايا

نه ملا ولد بوذا فرحت جنود السماء ورتلت املالئكة أناشيد احملبة للمولود إكذلكويقولون، بوذا

ومل ميض يوم واحد على والدته . لقد عرف احلكماء بوذا وأدركوا أسرار الهوته: وقد قالوا.املبارك

ة دخل بوذا مر : وقالوا.حىت حيَّاُه الناس، وقد قال بوذا ألمه وهو طفل إنه أعظم الناس مجيعاً 

فشل وقد حاول الشيطان إغواءه ف، اكل فسجدت له األصنامأحد اهلي

. ، وقد نزل عليه نور أحاط برأسهحياته يف أخر بوذا قد تغريَّ شكلويعتقد البوذيون أن 

يصلي البوذيون .ظيمما هذا بشراً إن هو إال إله ع: وأضاء من جسده نور عظيم فقال الذين رأوه

من ريالصالة عندهم تؤدى يف اجتماعات حيضرها عدد كبو ،أنه سيدخلهم اجلنةؤمنونلبوذا وي

صعد إىل السماء جبسده بعد أن أكمل مهمته على : مات بوذا قال أتباعهعندماو بوذيني ،ال

.يؤمنون برجعة بوذا ثانية إىل األرض ليعيد السالم والربكة إليها.األرض

276-https://ar.wikipedia.org/wiki/بوذیة
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ٌت من نور غري طبيعية، وأنه أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد األزيل وهو عندهم ذاروني

شر إىل يوم أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبكذلك يؤمنون.حاسب األموات على أعماهلمسي

قال بعض الباحثني إن بوذا أنكر ، و بوذا أسس مملكة دينية على األرضإنعتقدونالقيامة، وي

.277األلوهية والنفس اإلنسانية وأنه كان يقول بالتناسخ

:ألخالقي في الديانة البوذيةالجانب ا-أ 

إىل احملبة والتسامح والتعامل باحلسىن والتصدق على الفقراء وترك الغىن والرتف بوذايدعو

.ومحل النفس على التقشف واخلشونة وفيها حتذير من النساء واملال وترغيب يف البعد عن الزواج

أمور حىت يتمكن من االنتصار بثمانية" حسب التعاليم البوذة االلتزامعلى البوذيِّ نبغيي

على نفسه وشهواته

االجتاه الصحيح املستقيم اخلايل من سلطان الشهوة واللذة وذلك عند اإلقدام على -1

.أي عمل

.التفكري الصحيح املستقيم الذي ال يتأثر باألهواء-2

و المغلوث ، أطلس . 759، ص 2الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج -277
.630ن ، ص األدیا
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.اإلشراق الصحيح املستقيم-3

.ن إىل ما يقوم بهاالعتقاد املستقيم الذي يصحبه ارتياح واطمئنا-4

.مطابقة اللسان ملا يف القلب-5

.مطابقة السلوك للقلب واللسان-6

.احلياة الصحيحة اليت يكون قوامها هجر اللذات-7

.278"اجلهد الصحيح املتجه حنو استقامة احلياة على العلم واحلق وترك املالذ-8

:الرذائل ترجع إىل أصول ثالثة"يف تعاليم بوذا أن

.ستسالم للمالذ والشهواتاال-1

.سوء النية يف طلب األشياء-2

.الغباء وعدم إدراك األمور على وجهها الصحيح-3

ال تقض على حياة حي، ال تسرق وال تغتصب، ال تكذب، ال تتناول : من وصايا بوذا

اء، مسكراً، ال تزن، ال تأكل طعاماً نضج يف غري أوانه، ال ترقص وال حتضر مرقصاً وال حفل غن

.279"ال تتخذ طبيباً، ال تقنت فراشاً وثرياً، ال تأخذ ذهباً وال فضة

.630المغلوث ، أطلس األدیان ، ص -278
279-https://ar.wikipedia.org/wiki/بوذیة
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:ينقسم البوذيون إىل قسمني

.بكل تعاليم بوذا وتوصياتهلتزمونيهم الذين و: البوذيون املتدينون-1

.بعض التعاليم والوصايا هم الذين يلتزمون فقط ب: البوذيون املدنيون-2

.فضل ألحد إال باملعرفة والسيطرة على الشهواتبوذا سواسية ال عندالناس 

، جنوب آسيا وخاصة يف سيالن وبورماجهةبوذية ببعض صورها األوىل يف وقد احتفظت ال

وانقسمت إىل مذهبني تعقدت بشكل أكربلصني واليابان فقد يف اخاصةأما يف الشمال و

:مها

.وترسُّم خطاهويدعو إىل تأليه بوذا وعبادتهالشمايلب ماهايانامذه-1

وقد حافظ على تعاليم بوذا، ويعترب أتباع هذا املذهب أن بوذا مذهب هنايانا اجلنويب-2

.هو املعلم األخالقي العظيم الذي بلغ أعلى درجة من الصفاء الروحي

وقد عربوا عن بلوغ النفس الكمال األمسى والسعادة القصوى وانطالقها من أسر املادة " 

رة التناسخ بالينرفانا وتعين اخلالص من أسر املعاناة والرغبة، واكتساب صفاء وانعتاقها من ضرو 

الدين والروح، والتحرر من أسر العبودية واللذة، وانبثاق نور املعرفة عن طريق تعذيب النفس 
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ومقاومة النزعات، مع بذل اجلهد والتأمل والرتكيز الفكري والروحي، وهو هدف البوذية األمسى

"280.

:ب البوذيةكت-ج 

ة ألفعاله  روايعباراٌت منسوبة إىل بوذا أو ذلك بل هييقولونكتبهم ليست منزلة وال هم 

البوذيني، فبوذيو الشمال بسبب انقسام تباين، ونصوص تلك الكتب تبعض أتباعهكتبها

.كتبهم على أوهام كثرية تتعلق ببوذا أما كتب اجلنوب فهي أبعد قليالً عن اخلرافاتحتوتا

:قسم كتبهم إىل ثالثة أقسامتن

.قوانني البوذية ومسالكهاكتاب-1

.بوذاجمموعة خطب-2

.الكتاب الذي حيوي أصل املذهب والفكرة اليت نبع منها-3

ند كتبهم على اآلراء الفلسفية وخماطبة اخليال وختتلف يف الصني عنها يف اهلكل وتعتمد  
281.

:وجه التشابه : بع الفرع الرا
و المغلوث ، أطلس . 760، ص 2الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج -280

.631األدیان ، ص 
.761، ص 2اب اإلسالمي ، الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاھب و األحزاب المعاصرة ، ج الندوة العالمیة للشب-281
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أنشأت من قبل راهب أن الريكي من حيث نشأته هو طقس ديين و عبادة بوذية

ديانة البوذية يف للديد جت282بوذي

.مواجهة املد املسيحي 

المبحث الثالث

:لهذه العلوم سالميالبديل اإل

حال األديان فسيجد ال حمالة أن اإلسالم هو أكمل األديان و إن العاقل إذا تأمل يف 

أمشلها و أصلحها حلال اإلنسان ، فهو قد حوى العقيدة و الشريعة و السلوك ، فهو منهج 

حياة ارتضاه اهللا للبشرية مجعاء ، فما من مصلحة إال و اإلسالم قد أرشد إليها و ما من ضرر 

.

سوف  نتطرق ألهم القضايا اليت تطرقت هلا علوم التنمية البشرية و الربجمة اللغوية و هنا

العصبية و الطاقة الريكي من منظور شرعي 

282-https://ar.wikipedia.org/wiki/ریكي_(ǚǂƋ_ǑƙỸƁƣỷ)
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:لعلم التنمية البشرية بديل اإلسالميال: المطلب األول 

:                  الجانب األسري : الفرع األول 

تعامل الرسول مع زوجاته-أ 

عليه الصالة و –؛ فكان اعظيما–صلى اهللا عليه و سلم –رسول اهللاامالت معرقت

معامالته مع أصحابه يف تعامالته مع زوجاته وأوالده وأحفاده، كما كانتقدوةال-السالم

؛ فكان خياطب كل صحايب بلغة تصل إىل قلبه قبل عقله وذهنه؛ لذلك أحبَّ منوذجا حيتذى 

–وكذلك كانت تعامالته . -اهللا عليه و سلم صلى –الصحابُة النيب 

- صلى اهللا عليه و سلم 

صلى –السامية اليت تـَُفوق كل املبادئ اليت عرفتها اإلنسانيَّة؛ فكانت معامالته دليًال على نبوَّته

.- و سلم اهللا عليه 

قال و قد خلق اهللا اإلنسان من ذكر و أنثى ، فكانت سنة و آية التزاوج بني هذين اجلنسني ،

َنُكْم َمَودًَّة َوَرمحَْ {: تعاىل َها َوَجَعَل بـَيـْ ًة َوِمْن َآيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْـُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ

فالسكينة والرمحة واملودَّة من أعظم آيات اهللا يف . 283} لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ِإنَّ ِيف َذِلَك آلَيَاتٍ 

.الزواج

.21: سورة الروم ، اآلیة -283
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الزوجيَّة تطبيًقا هلذه املعاين القرآنيَّة؛ لذلك -صلى اهللا عليه و سلم –وكانت حياة رسول اهللا 

املةحيسنوا معأصحابه باملرأة، وحيثُّ األزواج أنوصيي-صلى اهللا عليه و سلم –جنده 

صلى اهللا عليه –مستمدَّة من آية الزواج القائمة على املودَّة والرمحة، فيقول رسول اهللاأزواجهم

رُُكْم َألْهِلِه، َوأَنَا َخيـْرُُكْم َألْهِلي: "- و سلم  رُُكْم َخيـْ .284"َخيـْ

-صلى اهللا عليه و سلم –عالقة رسول اهللا بزوجاته صور-1

مع زوجه؛ فتجده أوَّل َمْن -صلى اهللا عليه و سلم –القته رائعة من خالل عَ أمثلة وصور

أنه أنس؛ فعن عصور املسلم على مرِّ الفكان مثاًال ُحيتذى، وقدوة حسنة يستفيد منها البيت

صلى اهللا عليه و –فبكت فدخل عليها النيب . بنت يهودي: قالتبلغ صفية أن حفصة : قال

فقال . إين بنت يهودي: قالت يل حفصة: فقالت" َما يـُْبِكيِك؟: "وهي تبكي، فقال هلا-سلم 

َنُة َنِيبٍّ، َوِإنَّ َعمَِّك لََنِيبٌّ، َوِإنَِّك لََتْحتَ : "-صلى اهللا عليه و سلم –النيب ِفيَم َنِيبٍّ، فَ 285إِنَِّك البـْ

. 286"اتَِّقي اهللاَ يَا َحْفَصةُ : "مث قال" تـَْفَخُر َعَلْيِك؟

).284(السلسلة الصحیحة : انظر. صحیح: وقال األلباني. ھذا حدیث حسن غریب صحیح من حدیث الثوري: وقال أبو عیسى) 3895(، والترمذي )1977(ابن ماجھ -284

روح المعاني : ، واأللوسي8/171تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر: ھي عنده في صحبتھ وعصمتھ لیالً ونھاًرا، یؤاكلھا ویضاجعھا ویعاشرھا أشد العشرة واالختالط، انظر: یعني-285
28/162.

: وقال شعیب األرناءوط) 12415(وأحمد . ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجھ: وقال) 3894(-صلى هللا علیھ و سلم –اج النبي كتاب المناقب، باب فضل أزو: الترمذي-286
).6183(مشكاة المصابیح : انظر. صحیح: ، وقال األلباني)7211(وابن حبان . إسناده صحیح على شرط الشیخین
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كزوج داخل -صلى اهللا عليه و سلم –رسول اهللافعل-رضي اهللا عنها-شة عائبينتكما 

فكان رحيما .289"288َويـُرَقُِّع ثـَْوبَهُ 287َخيِْصُف نـَْعَلهُ "-صلى اهللا عليه و سلم –بيته، فقد كان 

يف مساعدة بأساألسوياء، الذين ال يـََرْوَن بشر مثل باقي البشر او كذلك و ه، حمبا ألزواجه 

.أزواجهم

كان يشاركهن -صلى اهللا عليه و سلم –أنه -رضي اهللا عنهن-زواجهألحبهومن عظيم 

ُكْنُت َأْشَرُب : "-رضي اهللا عنها–من نفس اإلناء، فعن عائشة طعام و الشرابال

فـََيَضُع 290َوأَتـََعرَُّق اْلَعْرقَ , ، فَـَيَضُع فَاُه َعَلى َمْوِضِع ِيفَّ -صلى اهللا عليه و سلم –نَِّيبَّ َفأُنَاِولُُه ال

.291"فَاُه َعَلى َمْوِضِع يفَّ 

َكاَن النَِّيبُّ : "، فريوي البخارييتنزه معهن لزيادة روابط احلب -صلى اهللا عليه و سلم –وكان 

.292"ا َكاَن بِاللَّْيِل َساَر َمَع َعاِئَشَة يـََتَحدَّثُ ِإذَ -صلى اهللا عليه و سلم –

رضي - ميتدح عائشة - صلى اهللا عليه و سلم –زوجاته، فها هو ذا رسول اهللا يثين علىوكان 

.295"294َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 293ِإنَّ َفْضَل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيدِ : "قائالً -اهللا عنها

.9/71لسان العرب، مادة خصف : ، وابن منظور3/1030غریب الحدیث : يالحرب: انظر. إصالح النعل وخیاطتھ: الخصف-287
.8/131لسان العرب، مادة رقع : ابن منظور: انظر. أي یصل ویسّد خرقھ: یَرقِّع الثوب-288

).5769(وابن حبان . حدیث صحیح: ، وقال شعیب األرناءوط)24793(أحمد -289

قْ : الَعْرق-290 لسان العرب، مادة عرق : ، وابن منظور3/211المنھاج في شرح صحیح مسلمبن الحجاج : النووي: أخذُت اللحم عنھ بأسناني نھًشا، انظر: ُتھالعظم، وَعَرْقُت العظَم وَتَعرَّ
10/240.

).1606(واللفظ لھ، والطیالسي ) 70(، والنسائي )300... (كتاب الحیض، باب جواز غسل رأس زوجھا وترجیلھ: مسلم-291
، باب في فضل عائشة رضي هللا عنھا -رضي هللا عنھم –كتاب فضائل الصحابة : ، ومسلم)4913(كتاب النكاح، باب القرعة بین النساء إذا أراد سفًرا : ةالبخاري عن عائش-292

)2445.(
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زوجاته حينما دخل على زينب بنت ب- صلى اهللا عليه و سلم –رمحته ورأفته ظهرتكما 

صلى –النيب ، فقاليف املسجد بني الساريتنيمربوطافوجد حبًال -رضي اهللا عنها-جحش 

. 298تعلَّقت297فإذا فرتت296هذا حبل لزينب: قالوا". َما َهَذا اْحلَْبُل؟: "-اهللا عليه و سلم 

ال، ُحلُّوُه لُِيَصلِّ َأَحدُُكْم َنَشاطَُه، َفِإَذا فـَتَـَر : "-اهللا عليه و سلم صلى–فقال رسول اهللا

.299"فـَْليَـْقُعدْ 

، وة صدر بارحأذاهن بعلى زوجاته، ويقابل حليما –صلى اهللا عليه و سلم –رسول اهللا انوك

عليه و صلى اهللا –على النيب -رضي اهللا عنه –، فقد استأذن أبو بكر ة بحمو وجه يشوش 

ال : عالًيا، فلمَّا دخل تناوهلا ليلطمها، وقال-رضي اهللا عنها-فسمع صوت عائشة -سلم 

صلى اهللا عليه –فجعل النيب . - صلى اهللا عليه و سلم –أراِك ترفعني صوتك على رسول اهللا

حني خرج -صلى اهللا عليه و سلم –، وخرج أبو بكر ُمغضًبا، فقال النيب 300حيجزه- و سلم 

أياًما، مث -رضي اهللا عنه –فمكث أبو بكر !" َكْيَف رَأَْيِتِين أَنـَْقْذُتِك ِمَن الرَُّجِل؟: "و بكرأب

: ، فوجدمها قد اصطلحا، فقال هلما-صلىب اهللا عليه و سلم –استأذن على رسول اهللا 

.3/102لسان العرب، مادة ثرد : ور، وابن منظ9/551فتح الباري : ابن حجر العسقالني: ھو أن یثرد الخبر بمرق اللحم، وقد یكون معھ اللحم، انظر: الثرید-293

.6/447فتح الباري : ابن حجر العسقالني: فضل الثرید على غیره من الطعام إنما ھو لما فیھ من تیسیر المؤنة وسھولة اإلساغة، وكان أََجلَّ أطعمتھم یومئذ، انظر-294

).2446(، باب في فضل عائشة -صلى هللا علیھ و سلم –الصحابة كتاب فضائل : ، ومسلم)3230(كتاب األنبیاء : البخاري عن أبي موسى األشعري-295

296
.ھي السیدة زینب بنت جحش أم المؤمنین رضي هللا عنھا-

.3/36فتح الباري : ابن حجر العسقالني: انظر. كسلت عن القیام في الصالة: فترت أي-297

298
".أمسكت بھ: "وفي روایة مسلم. أي استمسكت بھ: تعلَّقت-
).784... (كتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب أمر من نعس في صالتھ: ، ومسلم)1099(كتاب أبواب التھجد، باب ما ُیكره من التشدید في العبادة : يالبخار-299

.13/234عون المعبود : العظیم آبادي: أي یمنع أبا بكر من ضربھا ولطمھا، انظر: یحجزه-300
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َقْد ":-صلى اهللا عليه و سلم –فقال النيب. أدخالين يف سلمكما كما أدخلتماين يف حربكما

.301"فـََعْلَنا، َقْد فـََعْلَنا

لة فيها كثري من عامموجاتهَغرية ز تعامل معي–صلى اهللا عليه و سلم –كما كان رسول اهللا 

تغار من  -رضي اهللا عنها-عائشة نرى، فتقدير و احرتام كل واحدة منهن احللم واألناة، و

وشدَّة و ثنائه عليها -اهللا عنهارضي -خلدجية -صلى اهللا عليه و سلم –كثرة ذكر الرسول 

، رضي اهللا عنهاعائشة–صلى اهللا عليه و سلم –

صلى اهللا عليه و سلم –ما ِغْرُت على أحد من نساء النيبِّ : يف ذلك-رضي اهللا عنها–فتقول 

ولكن كان يُكثر ذِكرها، ورمبا ذبح الشاة، مث ما ِغْرُت على خدجية قطُّ، وما رأيُتها قطُّ، -

َعثُها يف صدائق كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إالَّ : خدجية، ورمبا قلُت له302يـَُقطِّعها أعضاَء، مث يـَبـْ

َها َوَلدٌ 303إِنـََّها َكاَنْت وََكاَنتْ : "فيقول. خدجية .304"، وََكاَن ِيل ِمنـْ

مل رغم ذلكبعض األوقات من نسائه، يف- سلم صلى اهللا عليه و –ما كان جيد النيب معو

صلى اهللا –َما َضَرَب َرُسوُل اِهللا : "-رضي اهللا عنها-يضرب امرأة له قطُّ كما قالت عائشة 

أن "، فُريوى كان ها عند بكائها ألي سبب  بل كان يواسي. 305..."اْمرَأًَة َلُه َقطُّ -عليه و سلم 

.إسناده صحیح على شرط مسلم: شعیب األرناءوط، وقال)18418(، وأحمد )4999(أبو داود -301

302
.6/159تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي : المباركفوري: انظر. أي أصدقائھا، جمع صدیقة وھي المحبوبة: صدائق خدیجة-
303

.7/137فتح الباري : ابن حجر العسقالني: انظر. أي كانت فاضلة وكانت عاقلة، ونحو ذلك: إنھا كانت وكانت-

كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خدیجة أم المؤمنین : واللفظلھ،ومسلم) 3607(خدیجة وفضلھا -صلى هللا علیھ و سلم –كتاب فضائاللصحابة، باب تزویج النبي : البخاري-304
)2436.(

).4375(، وأبو یعلى )488(واللفظ لھ، وابن حبان ) 24080(مد، وأح)4786(، وأبو داود )2328... (لآلثام-صلى هللا علیھ و سلم –كتاب الفضائل، باب مباعدتھ : مسلم305
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يف سفر، فأبطأت -صلى اهللا عليه و سلم –ل اهللا خرجت مع رسو - رضي اهللا عنها-صفية 

محلتين على : وتقول, وهي تبكي- صلى اهللا علي و سلم –فاستقبلها رسول اهللا , يف املسري

.306..."فجعل رسول اهللا ميسح بيديه عينيها ويسكِّتها. بعري بطيء

زوجاته يف مواقف عظيمة كثري -صلى اهللا عليه و سلم –رسول اهللاكما أشرك 

أصحابه أن - صلى اهللا عليه و سلم –أمر رسول اهللا 307، ففي يوم احلديبيةكلها اُألمَّة  

-صلى اهللا عليه و سلم –ينحروا اهلدي مث حيلقوا، فلم يفعل ذلك منهم َأحد، وردَّد ذلك 

ل رسول اهللا ثالث مرَّات دون أن يستجيب َأحد إىل أمره، وملَّا مل يستجب َأحد إىل أمره، دخ

، فذكر هلا ما لقي من - رضي اهللا عنها-308على زوجه أمسلمة-صلى اهللا عليه و سلم –

يا نيب اهللا، أحتبُّ ذلك، اخرج ال تكلِّم أحًدا منهم كلمة حىت تنحر بُْدنك، : الناس، فقالت

م أحًدا منهم حىت فعل ذلك؛ حنر بدنه، ودعا حالقهفخرج فلم يكلِّ . وتدعو حالقك فيحلقك

كاد بعضهم يقتل ا ذلك، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم حيلق بعًضا حىتا رأو مفحلقه، فل

–صلى اهللا عليه و سلم –خطورة  إالَّ أن رسول اهللا ما يف هذا املوقف من ، ورغم 309اغم

.رأي أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها، فكان خريًا وبركة على اُألمَّة كلهاأخذ ب

رواه أحمد وفیھ سمیة روى لھا أبو داود وغیره ولم یضعفھا أحد، وبقیة : ، واللفظ لھ، وقال الھیثمي)9162(5/369السنن الكبرى : ، والنسائي عن أنس بن مالك)26908(أحمد 306
.4/589بع الفوائد مجمع الزوائد ومن: الھیثمي: انظر. رجالھ ثقات

عمرة الحدیبیة، ووادع فیھا المشركین لمضي خمس - صلى هللا علیھ و سلم –قریة سمِّیت ببئر بھا، بینھا وبین مكة مرحلة، وبینھا وبین المدینة تسع مراحل، اعتمر النبي : الحدیبیة307
.230، 2/229معجم البلدان : یاقوت الحموي: انظر. سنین وعشرة أشھر للھجرة النبویة

).11845(ترجمة رقم 8/150اإلصابة : ابن حجر العسقالني: ھند بنت أبى أمیة حذیفة بن المغیرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، القرشیة، المخزومیة، أم المؤمنین، انظر308

أي حزًنا على عدم المبادرة لالمتثال: ، وغًمّا)4872(بان ، وابن ح)2581(كتاب الشروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب، وكتابة الشروط : البخاري309
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كان–صلى اهللا عليه و سلم –جيد أن رسول اهللا - صلى اهللا عليه و سلم –سريته تأملفيوامل

.الزوجنعمحبق 

معامالت الرسول مع أوالده وأحفاده-ب 

لقد أمر اإلسالم بالرمحة و الرأفة و الشفقة و التوجيه و الرعاية الصحيحة لألبناء ، فكان هذا 

ب هو احلصن الذي يأوي إليه األبناء يف كل فاألاملعيار احلقيقي للعالقة بني األب و أبنائه ،

البنه، -رمحه اهللا-قد خلَّد هذه الَعالقة عندما ذكر نداء لقمان كتاب اللهوقت؛ ولذلك فإن  

َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن البِْنِه َوُهَو يَِعظُُه يَا بـَُينَّ َال ُتْشرِْك {: والذي يفيض بكل معاين الرتبية، فقال تعاىل

.310} الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ بِاللَِّه ِإنَّ 

صور من عالقة رسول اهللا بأوالده -1

صلى اهللا عليه –الرسولتعالوا مًعا ننظر إىل خصوصيَّة الَعالقة الرائعة بني األب وابنته يف موقف 

متشي كأن مشيتها َمْشُي فاطمةأقبلْت : قائلة- رضي اهللا عنها- عائشةالذي ترويه - و سلم 

مث ". َمْرَحًبا بِابـَْنِيت : "-صلى اهللا عليه و سلم –، فقال النيب- هللا عليه و سلم صلى ا–النيب 

ِملَ تبكني؟ مث أسرَّ إليها : أجلسها عن ميينه أو عن مشاله، مث أسرَّ إليها حديثًا فبكت، فقلُت هلا

.ما رأيت كاليوم فرًحا أقرب من حزن، فسألتها عمَّا قال: حديثًا فضحكت، فقلتُ 

.13: سورة لقمان ، اآلیة -310
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صلى –حىت قُِبَض النيب . -صلى اهللا عليه و سلم –ما كنُت ألفشي سرَّ رسول اهللا: تفقال

ِإنَّ ِجْربِيَل َكاَن يـَُعاِرُضِين اْلُقْرآَن ُكلَّ َسَنٍة َمرًَّة، : "أسرَّ إيلَّ : ، فسألتها، فقالت- اهللا عليه و سلم 

فبكيُت، ". الَّ َحَضَر َأَجِلي، َوِإنَِّك أَوَُّل أَْهِل بـَْيِيت َحلَاقًا ِيب َوِإنَُّه َعاَرَضِين اْلَعاَم َمرَّتـَْنيِ، َوال أُرَاُه إِ 

. 311فضحكُت لذلك". أََما تـَْرَضْنيَ َأْن َتُكوِين َسيَِّدَة ِنَساِء أَْهِل اْجلَنَِّة أَْو ِنَساِء اْلُمْؤِمِننيَ : "فقال

قائمة على احلبِّ والعطف البنته، تربية-صلى اهللا عليه و سلم –هكذا كانت تربية الرسول 

.واحلنان

صلى –، فقد جتلَّت عظمته -صلى اهللا عليه و سلم –أمَّا عند وفاة إبراهيم ابن رسول اهللا 

يَا ِإبْـرَاِهيُم، : "، وظهرت مشاعر األب اجلياشة جتاه ولده حني خاطبه قائالً -اهللا عليه و سلم 

، َوَوْعُد ِصْدقٍ  ، َويـَْوٌم َجاِمٌع، َلْوال أَنَُّه َأَجٌل َحمُْدوٌد، َوَوْقٌت َصاِدٌق، حلََزِنَّا َعَلْيَك َلْوال أَنَُّه أَْمُر َحقٍّ

وُل َما ُحْزنًا َأَشدَّ ِمْن َهَذا، َوِإنَّا ِبَك يَا ِإبْـرَاِهيُم َلَمْحُزونُوَن، َتْدَمُع اْلَعْنيُ، َوَحيَْزُن اْلَقْلُب، َوال نـَقُ 

ال : "قال هلم-صلى اهللا عليه و سلم –إبراهيم ابن رسول اهللا وحينما قُبض". ُيْسِخُط الرَّبَّ 

.312فأتاه فانكبَّ عليه وبكى". ُتْدرُِجوُه ِيف َأْكَفانِِه َحىتَّ أَْنُظَر إِلَْيهِ 

صور من عالقة رسول اهللا بأحفاده -2

-صلى اهللا عليه و سلم–بأحفاده، وعىن -صلى اهللا عليه و سلم –كما اهتمَّ رسول اهللا 

ملَّا ُوِلَد احلسن مسَّيته : قال-رضي اهللا عليه و سلم –عليٍّ باختيار أمجل األمساء هلم، فعن 

).3426(كتاب المناقب، باب عالمات النبوة في اإلسالم : البخاري311

.211، 1/210سمط النجوم :العصامي: ، وانظر)2315(الصبیان والعیال وتواضعھ وفضل ذلك - صلى هللا علیھ و سلم –كتاب الفضائل، باب رحمتھ : مسلم312
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: قال" ؟أَُروِين اْبِين، َما َمسَّْيُتُموهُ : "فقال–صلى اهللا عليه و سلم –حربًا، فجاء رسول اهللا 

صلى اهللا –حربًا، فجاء رسول اهللا فلمَّا ُوِلَد احلسني مسَّيته". َبْل ُهَو َحَسنٌ : "قال. حربًا: قلتُ 

فلما ُوِلَد ". َبْل ُهَو ُحَسْنيٌ : "قال. حربًا: قلتُ : قال" ؟أَُروِين اْبِين، َما َمسَّْيُتُموهُ -عليه و سلم 

" ؟أَُروِين اْبِين، َما َمسَّْيُتُموهُ : "فقال-صلى اهللا عليه و سلم –الثالث مسَّيته حربًا، فجاء النيب 

. 313"َمسَّْيتـُُهْم بَِأْمسَاِء َوَلِد َهاُروَن َشْرب َوُشبَـْري َوُمْشِرب : "قال". َبْل ُهَو ُحمِْسنٌ : "قال.حربًا: قلتُ 

: "فقال

رأيُت رسول : وكان من شدَّة ُحبِّه وهلفته على أحفاده ما رواه عبد اهللا بن بـَُرْيدة عن أبيه، قال

عليهما قميصان أمحران، يعثران ،حسنيو حسنخيطب، فأقبل - صلى اهللا عليه و سلم –اهللا 

َصَدَق : "فأخذمها فوضعهما يف حجره، فقال-صلى اهللا عليه و سلم –ويقومان، فنزل النيب 

َنةٌ {:اهللاُ  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ وكذا  . 315مث أخذ يف خطبته". ، رَأَْيُت َهَذْيِن فَـَلْم َأْصِرب 314} ِإمنَّ

ُيَصلِّي وهو حامل أُمامة بنت - صلى اهللا عليه و سلم –فقد كان كان ُحبُّه لبقيَّة أحفاده،

.316فإذا سجد وضعها، وإذا قام محلها-رضي اهللا عنها-ابنته زينب 

خيرج على املسلمني يف إحدى صاليت اْلَعِشيِّ - صلى اهللا عليه و سلم –وها هو ذا رسول اهللا 

صلى اهللا –احلسني، فتقدَّم رسول اهللا احلسن أو: وهو حامٌل أحَد ابنيه-الظهر أو العصر-

ھذا حدیث : وقال) 4773(، والحاكم )660(روایة محمد بن الحسن -والموطأ . إسناده حسن رجالھ ثقات رجال الشیخین غیر ھانئ بن ھانئ: وقال شعیب األرناءوط) 769(أحمد 313
.صحیح اإلسناد ولم یخرجاه

.15: سورة التغابن ، اآلیة -314
. صحیح: ، وقال األلباني)1700(ووافقھ الذھبي، وابن خزیمة . ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: وقال) 7396(، والحاكم )3600(ماجھ ، وابن )1109(أبو داود 315
).981(صحیح أبي داود : انظر
كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب جواز حمل الصبیان في : مسلم، و)494(كتاب أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جاریة صغیرة على عنقھ في الصالة : البخاري عن أبي قتادة316

).543(الصالة 
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سجدًة -صلى اهللا عليه و سلم –فوضعه عند قدمه اليمىن، فسجد رسول اهللا - عليه و سلم 

-صلى اهللا عليه و سلم –فرفعُت رأسي من بني الناس، فإذا رسول اهللا : 317أطاهلا، قال َأِيب 

صلى اهللا -لمَّا انصرف رسول اهللا ساجد، وإذا الغالم راكب على ظهره فُعْدُت فَسَجْدُت، ف

يا رسول اهللا، لقد سجْدَت يف صالتَك هذه سجدًة ما كنَت : ، قال الناس- عليه و سلم 

ُكلُّ َذِلَك ملَْ َيُكْن، َوَلِكنَّ اْبِين اْرَحتََلِين، : "تسجدها، أفشيء أُِمْرَت به؟ أو كان يُوحى إليَك؟ قال

َلُه َحىتَّ  .318"يـَْقِضَي َحاَجَتهُ َفَكرِْهُت َأْن أَُعجِّ

، ولكنها كانت صفة -صلى اهللا عليه و سلم –ومل تكن هذه املواقف مواقف عابرة يف حياته 

–؛ لذلك يـُْرَوى عن أيب هريرة أن رسول اهللا -صلى اهللا عليه و سلم –أصيلة من صفاته 

: -عليه و سلم صلى اهللا–األقرُع بنحابسقـَبَّل احلسن بن علي، و - صلى اهللا عليه و سلم 

إن يل عشرة من الولد ما قَـبـَّْلُت : التميمي جالس، فقال األقرع. 319"َمْن ال يـَْرَحُم ال يـُْرَحمُ "

فقال رسول اهللا. منهم أحًدا قطُّ 

ألوالده - صلى اهللا عليه و سلم –ومع ذلك فلم يكن هذا احلبُّ العظيم من النيب حممد 

صلى اهللا –من أجلهم، فُريوى أن عليَّ بن أيب طالب وأحفاده يدفعه إىل اجلور على املسلمني

. إين أشتكي صدري ممَّا أجد بالقرب: فقال- رضي اهللا عنها-أتى فاطمة -عليه و سلم 

.، وھو راوي الحدیث، ورواه عنھ ابنھ عبد هللا بن شداد- رضي هللا عنھ –ھو شداد بن الھاد اللیثي 317

... إسناده صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین: ل شعیب األرناءوطوقا) 16076(، وأحمد )1141(كتاب صفة الصالة، باب ھل یجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة : النسائي318
.ووافقھ الذھبي. ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه: واللفظ لھ، وقال) 4775(والحاكم عن شداد بن الھاد 

).5218(، وأبو داود )5651(كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ : البخاري319
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صلى اهللا عليه و –ائيت النيب : فقال هلا. وأنا واهللا، إين ألشتكي يدي ممَّا أطحن الرحا: قالت

صلى اهللا عليه و سلم –فانطلقت إىل النيب . ك خادًما؛ فقد أتاه سيب؛ ائتيه لعله خيدم-سلم 

ٌر َلُكَما ِمَن : "فأتامها فقال- إِنَُّكَما ِجْئُتَماِين َألْخُدَمُكَما َخاِدًما، َوِإينِّ َسْأُخِربُُكَما ِمبَا ُهَو َخيـْ

ٌر َلُكَما ِمَن اْخلَادِ  ُتَسبَِّحانِِه ُدبـَُر ُكلِّ َصالٍة َثالثًا : مِ اْخلَاِدِم، فَِإْن ِشْئُتَما َأْخبَـْرُتُكَما ِمبَا ُهَو َخيـْ

َوِإَذا َأَخْذُمتَا َمَضاِجُعُكَما ِمَن اللَّْيِل، . َوَثالِثَني، َوَحتِْمَدانِِه َثالثًا َوَثالِثَني، َوُتَكبـِّرَانِِه أَْربـًَعا َوَثالِثنيَ 

.320"َفِتْلَك ِمائَةٌ 

رغم -أوالده، يـَُعلِّمهم أنه لن حيابيهم -لم صلى اهللا عليه و س–هكذا كان يـَُعلُِّم رسول اهللا 

سبحانه –أن يرتبطوا باهللا - كذلك- على حساب املسلمني، بل ويعلمهم - حمبته الشديدة هلم

فهو خري ُمعني على كل أعماهلم، فاالستعانة به وحده ُتْسِعد اإلنسان يف حياته -و تعاىل 

.وآخرته

َعالقة قائمة على احملبَّة .. بأبنائه وأحفاده-و سلم صلى اهللا عليه –هكذا كانت َعالقة األب 

!واحلنان َتشعر األسرُة يف ظلِّها باألُْلفة، فما أعظمك يا رسول اهللا ِمْن أٍب َوَجدٍّ 

جتماعي الجانب اال: الثاني فرعال

تعامل الرسول مع أصحابه-أ 

.، واللفظ لھ7/38المصنف : وابن أبي شیبة. إسناده صحیح: وقال شعیب األرناءوط) 5524(ابن حبان 320
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Iِمْن نَِعِم اهللا على اُألمَّة اإلسالميَّة نعمة اُحلبِّ يف اهللا

منذ بداية الدعوة، فبعدما كانوا يف جاهليتهم متباغضني متقاتلني، انقلبوا بفضٍل من اهللا إىل 

، مث جعل اهللا اُألُخوَّة 321} َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا{: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ {: - جل و عال –ميان العبد بربِّه، فقالالصادقة دليالً على إ .322} ِإمنَّ

املتحابِّني يف اهللا، وكشف عن عظيم مثار هذا -صلى اهللا عليه و سلم –كما مدح رسول اهللا 

َعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّه ِيف ِظلِّهِ : "-صلى اهللا عليه و سلم –احلبِّ يف اآلخرة، فقال فذكر " ..َسبـْ

.323..."َرُجالِن َحتَابَّا ِيف اللَِّه اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرََّقا َعَلْيهِ : "...منهم

–التناحر والتخاصم بني األصحاب، فقال-صلى اهللا عليه و سلم –كما ذمَّ رسول اهللا 

لََياٍل، يـَْلَتِقَياِن فـَيـُْعِرُض َهَذا َال حيَِلُّ ِلَرُجٍل أَنـْيَـْهُجَر َأَخاُه فَـْوَق َثَالِث : "-صلى اهللا عليه و سلم 

رُُمهَا الَِّذي يـَْبَدأُ بِالسََّالمِ  .324"َويـُْعِرُض َهَذا، َوَخيـْ

صور من معامالت رسول اهللا ألصحابه -1

معاملة تدلُّ على ُحبِّه هلم مجيًعا؛ جنده يعامل -صلى اهللا عليه و سلم –ويف سريته 

خيصُّ كل صحايب حببٍّ خاصٍّ خيتلف عن باقي أصحابه؛ - صلى اهللا عليه و سلم –وكأنه 

يصف أصحابه بصفات تـَُعزِّز من األلفة - صلى اهللا عليه و سلم –حيث جند رسول اهللا 

.103: آل عمران ، اآلیة -321
.10: سورة الحجرات ، اآلیة -322
).629(كتاب الجماعة واإلمامة، باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة وفضل المساجد : البخاري عن أبي ھریرة323

).5727(، باب الھجرة كتاب األدب: البخاري324
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، 325بأنه حواريه- رضي اهللا عنه –الزُّبريبنالعواموالتقارب بينه وبينهم، فيصف 

، 327كامت سرِّه-رضي اهللا عنهما –حذيفة بن اليمان، وجعل 326أبابكروعمر ويصفُ 

.328بأنه أمني اُألمَّة-رضي اهللا عنه –أبا عبيدة عامربناجلرَّاحولقَّب 

جابربن 

اهللا عليه و صلى –كنت جالًسا يف داري فمرَّ يب رسول اهللا : قال-رضي اللهعنهما –عبداهللا

فأشار إيلَّ، فقمُت إليه، فأخذ بيدي فانطلقنا، حىت أتى بعض ُحَجِر نسائه فدخل، مث - سلم 

329فأيت بثالثة أَْقِرَصةٍ . نعم: فقالوا" ؟َهْل ِمْن َغَداءٍ : "أذن يل فدخلُت واحلجاب عليها، فقال

وضعه بني يديه، قرًصا ف-صلى اهللا عليه و سلم –، فأخذ رسول اهللا 330فوضعن على َنِيبٍّ 

وأخذ قرًصا آخر فوضعه بني يديَّ، مث أخذ الثالث فكسره باثنني، فجعل نصفه بني يديه ونصفه 

َهاُتوُه، فَِنْعَم األُُدُم : "قال. ال، إالَّ شيء من خلٍّ : قالوا" ؟331َهْل ِمْن أُُدمٍ : "بني يدي، مث قال

.332"ُهوَ 

).2691(كتاب الجھاد والسیر، باب فضل الطلیعة : البخاري325

ا َوِزیَراَي ِمْن أَْھِل األَْرِض َفأَُبو َبْكٍر َوُعَمرَ : "... - صلى هللا علیھ و سلم –قال النبي) 3680(الترمذي عن أبي سعید الخدري326 والحاكم. ھذا حدیث حسن غریب: وقال الترمذي". َوأَمَّ
).2026(ومسند ابن الجعد . ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه: وقال) 3046(

.82التراتیب اإلداریة في نظام الحكومة النبویة ص: ، والكتاني، تحقیق منیر الغضبان)3533(كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمار وحذیفة رضي هللا عنھما : البخاري327

).4121(أھل نجران كتاب المغازي، باب قصة : البخاري328

.7/70لسان العرب، مادة قرص : ابن منظور: انظر. جمع قُْرٍص وھو الرغیف: األقرَصةُ 329

روه بمائدة من الخوص، انظر: َنِبيّ 330 .15/301لسان العرب، مادة نبا : ، وابن منظور14/8المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج: النووي: كل ما ارتفع من األَرض، وفسَّ

.12/8لسان العرب، مادة أدم : ابن منظور: انظر. جمع األُْدم وھو ما یؤكل بالخبز أَيَّ شيء كان: ماألُدُ 331

).2052(كتاب األشربة، باب فضیلة الخل والتأدم بھ : مسلم332
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ومل يكن -كذلك يف مزاحهم وهلوهم أصحابه  -صلى اهللا عليهو سلم –كما يشارك النيب 

فمزاح األصحاب سبب من األسباب --صلى اهللا عليه و سلم –مزاح رسول اهللا 

صلى اهللا عليه –الرئيسة يف التالحم والقرب، ومن هذه املواقف الرائعة اليت أُثرت عن رسول اهللا 

، كان يُهدي زاهرًابادية كان امسه أن رجًال من أهل ال- رضي اهللا عنه –أنسما رواه- و سلم 

صلى اهللا عليه و سلم –اهلديَّة من البادية فيجهِّزه رسول اهللا -صلى اهللا عليه و سلم –للنيب 

".ِإنَّ َزاِهًرا بَاِديـَتـَُنا َوَحنُْن َحاِضُروهُ : "-صلى اهللا عليه و سلم –إذا أراد أن خيرج، فقال النيب-

صلى اهللا عليه و –حيبُّه، وكان رجًال دميًما، فأتاه النيب - يه و سلم صلى اهللا عل–وكان النيب 

أرسلين، َمن : يوًما، وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره، فقال الرجل-سلم 

صلى اهللا عليه و سلم –وجعل النيب ... -صلى اهللا عليه و سلم –هذا؟ فالتفت فعرف النيب

صلى –فقال النيب. يا رسول اهللا، إًذا واهللا جتدين كاسًدا: فقال" ؟ي اْلَعْبدَ َمْن َيْشرتَِ : "يقول-

.333"َلِكْن ِعْنَد اللَِّه أَْنَت َغالٍ : "أو قال". َلِكْن ِعْنَد اِهللا َلْسَت ِبَكاِسدٍ : "- اهللا عليه و سلم 

مع نفسيَّة أصحابه فُيعل-صلى اهللا عليه و سلم –هكذا كان يتعامل رسول اهللا 

.

مع أصحابه  -صلى اهللا عليه و سلم –ويف أحلك حلظات املسلمني شدَّة وجدنا رسول اهللا 

كواحد منهم، يعاين ممَّا يعانون، ويتأملَّ ممَّا يتألَّمون، ويلتمس أي شيء يكون سبًبا يف إشباعهم 

).11724(والبیھقي . إسناده صحیح على شرط الشیخین: ، وقال شعیب األرناءوط)12669(أحمد 333
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، ورغم قلَّة الطعام الذي أعدَّه اخلندقسلمني يف من اجلوع، وإسعادهم من احلزن، فرغم جوع امل

مل يأكل -صلى اهللا عليه و سلم –إالَّ أنَّ رسول اهللا - رضي اهللا عنهما –جابر بن عبد اهللا 

يَا َأْهَل اْخلَْنَدِق، ِإنَّ َجاِبًرا َقْد َصَنَع : "دون إشراك أصحابه معه؛ حيث نادى يف أصحابه قائالً 

.336"335[ِبُكمْ ،َفَحيَّ َهالً 334ُسورًا

-و سلم صلى الل عليه–كما جند رسول اهللا 

عندما شكا له أن أبا سفيان قد أخذ َداَرُهم يف مكة بعد اهلجرة عبد اهللا بنجحشذا يبشِّر 

. بلى: قال" ؟َأال تَ : "وباعها، فقال له

.337"َفَذِلَك َلكَ : "قال

يف مثار ابتاعها فكثر -صلى اهللا عليه و سلم –ويأيت صحايب آخر قد ُأصيب يف عهد الرسول 

فـََتَصدََّق الناس ". َتَصدَُّقوا َعَلْيهِ : "ألصحابه-صلى اهللا عليه و سلم –دينه، فيقول رسول اهللا 

ُلْغ ذلك وفاء َديِْنِه، فقال رسول اهللا  ُخُذوا َما : "لُِغَرَمائِهِ -صلى اهللا عليهو مل –عليه، فلم يـَبـْ

.338"َوَجْدُمتْ، َولَْيَس َلُكْم ِإالَّ َذِلكَ 

.4/384لسان العرب، مادة سور : ، وابن منظور7/399فتح الباري : ابن حجر العسقالني: انظر. ا دعا الناس إِلیھأَي طعامً : َصَنَع ُسوًرا334

وا مسرعین: َحيَّ َھالً بِكم335 ، أي ھلمُّ ْل، وھي كلمة استدعاء فیھا حثٌّ .14/211عرب، مادة حیا لسان ال: ، وابن منظور7/399فتح الباري : ابن حجر العسقالني: انظر. أَي اْبَدأ بكم وَعجِّ

).2039... (كتاب األشربة، باب جواز استتباعھ غیره إلى دار: ، ومسلم)2905(كتاب الجھاد والسیر، باب من تكلم بالفارسیة والرطانة : لبخاريا336

.4/166الروض األنف : ، والسھیلي3/28السیرة النبویة : ابن ھشام337

، وقد كفل اإلسالم حق الدائنین كما أقّر التشریع اإلسالمي، )3469(، وأبو داود )4530(، والنسائي )655(، والترمذي )1556(الدین مسلم كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من338
.5/7مواھب الجلیل : الحطاب الرعیني: انظر
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يقف معهم يف نِْعَم الصاحب ألصحابه؛ - صلى اهللا عليه و سلم –فقد كان رسول اهللا 

عنهم مبزيَّة، بل  - صلى اهللا عليه و سلم -

كان كواحد منهم يف املأكل واملشرب وامللبس، وهو ما جعل كثري من املشركني يتعجَّبون هلذه 

ما رأيُت من الناس : "قبل إسالمهأبوسفياننب حربالرابطة القويَّة اليت مجعته بأصحابه، فقال 

.339!!"أحًدا حيبُّ أحًدا كُحبِّ أصحاب حممد حممًدا

:معاملة النبي صلى اهللا عليه وسلم لغير المسلمين-ب 

إن الذي ينظر إىل الرسالة احملمدية جيدها قد حفظت كرامة اإلنسان، ورفعت قدره، فالناس بنو 

َوَلَقْد َكرَّْمنَا َبِين { : مجيًعا؛ فقال يف قرآنهآدم سواء املسلم وغري املسلم، وقد كرم اهللا بين آدم

َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري ِممَّْن َخلَ  } ْقَنا تـَْفِضيًال َآَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ
340

على إبراز هذا املعىن 

! اإلنساين واضًحا يف تعامالته وسلوكياته مع غري املسلمني

2/172السیرة النبویة : ابن ھشام339

.70: سورة اإلسراء ، اآلیة -340
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إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت «: ففي احلديث الثابت يقول حممد صلى اهللا عليه وسلم 

أليست «: : فمرت به يوًما جنازة، فقام، فقيل له،»ُختلِّفكم

341.»نفًسا

رمبا عاد املرضى من غري املسلمني؛ فقد زار النيب صلى اهللا وكان حممد صلى اهللا عليه وسلم 

342.أبا طالب وهو يف مرضه، كما عاد الغالم اليهودي ملا مرضعليه وسلم 

خري األصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه، وخري «: اجلوار فقالوحرص على القيام حبقوقهم يف 

.، فشمل حديثه كل جار حىت لو كان من غري املسلمني343»اجلريان عند اهللا خريهم جلاره

ليسلب احلرية من الذين مل يتبعوه، بل قد تعامل معهم ومل يأت حممد صلى اهللا عليه وسلم 

دئ يف تعامل الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم بتسامح نادر احلدوث، وكان من أهم هذه املبا

: مع اآلخر

:ال إكراه في الدين-1

رغم أن حممًدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يعتقدون يقينًا أن احلق يف اتباع اإلسالم؛ فهو 

.متفق علیھ341

.)1356(رواه البخاري 342

.وصححھ األلباني) 1944(رواه الترمذي 343
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َ الرُّْشُد ِمَن { : رغًما  يِن َقْد تـَبَـنيَّ َال ِإْكرَاَه ِيف الدِّ

.344} اْلَغيِّ 

فال إرغام ألحد على الدخول يف اإلسالم حىت لو كان املُرِغم أبًا يريد اخلري ألبنائه، ولو كان 

ىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وح. املُرَغُم ابًنا ال يشك يف شفقة أبيه عليه

َوَلْو َشاَء َربَُّك َآلََمَن َمْن ِيف اْألَْرِض  { : إكراه الناس للدخول يف هذا الدين، فقال عز وجل

يًعا أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني  .345} ُكلُُّهْم مجَِ

غري املسلمني يف البقاء على دينهم، بل أباح هلم ممارسة ومل يكتِف اإلسالم مبنح احلرية ل

أصحابه عن التعرض ألصحاب الصوامع ومل يتعرض يوًما لدار عبادة لغري املسلمني، وقد فقه 

هذا املعىن جيًدا أصحابه وخلفاؤه من بعده؛ ل

.مفاهيمهم اخلاصة، كالزواج والطالق وحنوه

:قيم العدل مع اآلخر-2

.256: سورة البقرة ، اآلیة 344
.99: سورة یونس ، اآلیة -345
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سلم منهم، جاء يف بالعدل بني الناس مجيًعا مسلمهم وغري املأمر حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا { القرآن 

. 346} بِاْلَعْدِل 

ا وتلقى حممد صلى اهللا عليه وسلم 

وأمر القرآن الرسول حممًدا صلى اهللا عليه وسلم . احلق ظاملًا للمسلمني، فالبد من إعطائه حقه

نَـُهْم َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيْـ { أن حيكم بالعدل إن جاءه أهل الكتاب ُحيَكِّمونه بينهم 

. 347} بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 

على أصحابه على حق املُعاَهد، ويف أكثر من ثالثني حديثًا يشدِّد حممد صلى اهللا عليه وسلم 

من قتل نفًسا معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة، «: وهو من ارتبط مع املسلمني مبعاهدة، فمنها قوله

348.»مسرية أربعني عاًماوإن رحيها ليوجد من 

أال من ظلم معاهًدا أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ له شيًئا بغري «: ومنها قوله

من قتل معاهًدا يف غري  «: وقال صلى اهللا عليه وسلم 349.»حقه، فأنا حجيجه يوم القيامة

350.»كنهه، حرم اهللا عليه اجلنة

.58: سورة النساء ، اآلیة -346
.42: سورة المائدة ، اآلیة -347

-- .وصححھ األلباني) 3052(رواه أبو داود 348

.، وصححھ األلباني)2760(وأبو داود ) 19864(رواه أحمد 349
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إن «: أي نفس ومل يشرتط فيها اإلسالم؛ فقالعن تعذيب

351.»اهللا عز وجل يُعذِّب الذين يعذبون الناس يف الدنيا

لقد حفظ حممد صلى اهللا عليه وسلم 

اموا يف أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، فال يُتعرض هلا بسوء ال من املسلمني وال من غريهم، ما د

.أرض اإلسالم

:معاملة حسنة مع اآلخر-3

مبدًأ مهّمًا هو أن األصل يف املسلم املعاملة لقد تركت تعاليم حممد صلى اهللا عليه وسلم 

( إمنا بُعثت ألمتم مكارم ويف رواية «: احلسنة مع كل اخللق؛ فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

.ع سواء، املسلم وغري املسلم، ومكارم األخالق مع اجلمي352»األخالق) صاحل 

إن التعايش والتفاهم والتعاون بني األمم واخللق أمر حتتاجه اإلنسانية حاجة ماسة، وقد أمر 

يف رسالته بالرمحة يف كل جوانبها، وحسن التعامل بشىت وجوهه، حممد صلى اهللا عليه وسلم 

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن { : تقول آيات القرآن يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َال يـَنـْ ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

، وفسر علماء اإلسالم الِربّ هنا يف 353} أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 

وكساء عاريهم، ولني هم، وإطعام جائعهم، ، وسد َخلَّة فقري هو الرفق بضعيفهم«: اآلية بقوهلم
).2613(اه مسلم رو350

).2613(رواه مسلم 351

).8729(رواه أحمد 352

.8: سورة الممتحنة ، اآلیة -353
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، واحتمال أذيتهم - ال على سبيل اخلوف والذلة - على سبيل التلطف هلم والرمحة -القول هلم 

-مع القدرة على إزالته- يف اجلوار 

هم، وحفظ غيبتهم إذا ُجيعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم يف مجيع أمورهم، يف دينهم ودنيا

354.»...تعرض أحد ألذيتهم

وتتأكد املعاملة احلسنة مع األقارب منهم، وتصل إىل الوجوب مع الوالدين؛ فتذكر أمساء بنت 

قدمت عليَّ أمي وهي مشركة يف عهد قريش؛ إذ عاهدوا فأتيت : أيب بكر رضي اهللا عنه قالت

: ن أمي قدمت وهي راغبة أََفَأِصُلها ؟ قاليا رسول اهللا، إ: فقلتالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

355.»نعم ِصِلي أمك«

باملدينة، دخلوا عليه على حممد صلى اهللا عليه وسلم - وهم من النصارى-وملا قدم وفد جنران 

. ، »دعوهم«: حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ودرعه مرهونة عند يهودي تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وتقول أم املؤمنني عائشة 

.، وذلك يف نفقة عياله صلى اهللا عليه وسلم 356بثالثني صاًعا من شعري

).3/15(الفروق للقرافي : انظر354

.متفق علیھ355

.متفق علیھ356
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عيشون يف املسلمني حبسن رعاية أهل الذمة الذين يهذا، وقد أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم 

أكنافهم، فمن احتاج منهم للنفقة تكفلوا به، فالدولة مسؤولة عن الفقراء من املسلمني وأهل 

عن كلكم راع وكل راع مسئول «: كل رعاياها، وقد قال حممد صلى اهللا عليه وسلم 

.357»رعيته

وحينما مر اخلليفة الثاين عمر وهو يف الشام على قوم من النصارى جمذومني أمر أن يـُْعَطْوا من 

.الصدقات، وأن ُجيَرى عليهم القوت عند العجز والشيخوخة والفقر

:حرية العمل والكسب-4

بالد مواثيقه أن لغري املسلمني حرية العمل والكسب يفوضع حممد صلى اهللا عليه وسلم 

املسلمني، سواء بالتعاقد مع غريهم، أو بالعمل حلساب أنفسهم، ومزاولة ما خيتارون من املهن 

احلرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط االقتصادي، ويستوي حاهلم يف ذلك مع املسلمني 

مالت املالية سواء بسواء، وهلم احلق يف البيع والشراء وسائر العقود، وهلم احلق فيها ويف كل املعا

.ما اجتنبوا الربا

.متفق علیھ357
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.على جمتمعهم

.ت واِحلَرف وغريهاوممارسة الصناعاكما يتمتعون بسائر احلريات يف التمّلك

:دعوته إلى اهللا - 5

اإلسالم ، ومشلت دعوته ، الدعوة باللسان حيث أقام األدلة القاطعة على إرساله هلم ، وكان 

حماسنه ، ويظهر هلم حلمه وصفحه ، ويعرفهم موافقة القرآن ملا يرغبهم يف اإلسالم ويبني هلم 

.يف كتبهم ـ قبل حتريفها ـ ، وقِبل 

فدعوة الكافر إىل اهللا ـ حبكمة ورفق ـ وتبليغه حقيقة اإلسالم من أعظم اإلحسان إليه ، وهي 

علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ ملا بعثه إىل قـُْربة إىل اهللا ، لقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ل

فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجًال خري لك من محر النعم : ( خيرب وأمره أن يدعو إىل اإلسالم قال 

359) من دل على خري فله مثل أجر فاعله : ( وقال ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ .358)

:ُحْسن اجلوار ، وعدم اإليذاء ، واإلهداء 

البخاريرواه358
.مسلمرواه359
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ر ، وعدم اإليذاء ، كذلك اإلهداء للكافر ، وقبول اهلدية منه ، كل ذلك من هدي حسن اجلوا

.عليه وسلم ـ يف معاملته معه النيب ـ صلى اهللا

أهديتم جلارنا : ُذِحبْت شاة البن عمرو يف أهله ، فقال : عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال 

صلى اهللا عليه وسلم -مسعُت رسوَل اهللا ابعثوا إليه منها ، فإين: ال ، قال : اليهودّي ؟، قالوا 

وقد َقِبل النيب ـ صلى .360)ما زال جربيل يوصيين باجلار ، حىت ظننت أنه سيورِّثه : ( يقول -

.اهللا عليه وسلم ـ هدية املقوقس ، وهدية كسرى ، وقبل الشاة املهدية له من اليهودية 

:البيع والشراء - 6

أن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ اشرتى طعاما من يهودي إىل ( : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ 

تويف رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ودرعه مرهونة ( ، 361) أجل ، ورهنه درعا من حديد 

362) عند يهودي يف ثالثني صاعًا من شعري 

فيه ، وعدم جتوز معاملة الكفار فيما مل يتحقق حترمي على املتعاَمل : " قال احلافظ ابن حجر 

، و جواز معاملتهم يف البيع و الشراءماالعتبار بفساد مع

:عيادة الكافر - 7

كان غالم يهودي خيدم النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فمرض : ( عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال 

أطع أبا : هو عنده ، فقال أسلم ، فنظر إىل أبيه و : فأتاه يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له 
أحمدرواه360
البخاريرواه361
. رواه البخاري 362



176

احلمد هللا الذي أنقذه من : فأسلم ، فخرج النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وهو يقول .. القاسم 

363) النار 

:االنتفاع بما عندهم من علم - 8

أِذن النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف أن يتلقى املسلم من غري املسلم ما ينفعه يف علوم الطب 

واستأجر رسول اهللا ـ صلى : ( ا من علوم ، فعن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت والزراعة وغريه

، وهو ) املاهر بالطرق يف السفر(اهللا عليه وسلم ـ و أبو بكر رجال من بين الديل ، هاديا ِخرِّيتا 

على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال ، فأتامها 

364) ا صبح ثالث براحلتيهم

" . احلديث فيه دليل على جواز استئجار املسلم للكافر على هداية الطريق : " قال الشوكاين 

وها ، وهلم شطر ما وقد زارع رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يهود خيرب على أن يعملوا ويزرع

. خيرج منها 

عليه وسلم ـ خيرب بالشطر ، فكان أعطى النيب ـ صلى اهللا: (قال ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ 

ذلك على عهد النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وأيب بكر وصدرا من خالفة عمر ، ومل يذكر أن أبا 

365) بكر وعمر جددا اإلجارة بعد ما قُِبض النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

.البخاري رواه363
.البخاري رواه364
.البخاري رواه365
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تعامًال قائًما على هكذا كان يتعامل رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مع غري املسلمني ، 

العدل والرمحة والتسامح معهم ، واإلحسان إليهم ، وكذلك فإن سريته ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

خري شاهد على متتع األقلية غري املسلمة باحلرية الدينية ، فلم يرتِض يوًما أن يفرض عليهم 

يعاً َوَلْو َشاَء َربُّكَ { : عقيدة اإلسالم ، امتثاًال ألمر اهللا تعاىل  َآلَمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

366} أَفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني 

:الجانب المالي: الثالث فرعال

إن املال الصاحل يف يد الشخص الصاحل الذي يكسبه من حله و ينفقه من حله نعمة عظيمة 

، و مما يدل على أمهية ا و شرفها يف ما أمر اهللا به تشكر و ال تكفر ، و شكرها باحلفاظ عليه

: ، أي 367} اهللاُ َلُكْم ِقَياًما تُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكْم الَِّيت َجَعلَ َو الَ تـُؤْ : [ املال قوله تعاىل 

.حياتكم و معاشكم 

ًرا اْلَوِصيَُّة َب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلمَ ُكتِ { : و قال تعاىل  و 368} ْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

نعم املال الصاحل : ( و يف احلديث .اخلري هو املال الكثري فسمى اهللا تعاىل املال الوفري خريا 

-رضي اهللا عنه –ألنس –صلى اهللا عليه و سلم –، و دعا رسول اهللا 369) للرجل الصاحل 

.99: سورة یونس ، اآلیة -366
.5: سورة النساء ، اآلیة -367
. 180: سورة البقر ، اآلیة -368
رواه أحمد -369
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–، و قال رسول اهللا 370) و ولده و بارك له فيه اللهم أكثر ماله : ( ، و كان يف آخر دعائه 

371) إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة : ( لسعد –صلى اهللا عليه و سلم 

حبسب أغراضهم , و لقد 

وكلهم أخطئوا الطريق . ة ال حبسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصاحل العامة الكلي, النفسية 

وعملوا على , ; , النافع 

ووقعت فنت كربى بني من يدعي نصرة الفقر , فحصل بذلك شر مستطري , مقتضى ذلك 

كالم وهلم يف ذلك  . وبني من يتمسك التمسك املزري بالثروات واألموال , والفقراء والعمال 

ويف , وهدى اهللا املؤمنني إىل صراط مستقيم يف مجيع أمورهم عامة . طويل كله خطأ وضالل 

ملا . جاء الشرع وهللا احلمد بصالح األغنياء والفقراء حبسب اإلمكان . هذه املسألة خاصة 

ومنهم الشريف , فمنهم الغين ومنهم الفقري , حكم اهللا تعاىل قضاء وقدرا أن اخللق درجات 

فربط بعضهم ببعض . وأسرار يضيق التعبري عن وصفها , حلكم عظيمة , هم احلقري ومن

واحتاج بعضهم إىل , وتبادلت بينهم املصاحل العادلة , وسخر بعضهم لبعض , بالروابط الوثيقة 

وأن ال يستغل بعضهم بعضا استغالال , أن يكونوا إخوانا : شرع الشارع احلكيم أوال . بعض 

, كال منهم أن يقوم حنو اآلخر بواجباته الشرعية بل أرشد. شخصيا 

, أمر اجلميع أن يتوجهوا بأمجعهم إىل املصاحل العامة الكلية اليت  تنفع الطرفني . 

, وجهاد األعداء ومقاومتهم , واملشاريع اخلريية , كالعبادات البدنية 

رواه مسلم-370
رواه البخاري-371
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وهذا جباهه , وهذا مباله , وهذا ببدنه , هذا ببدنه وماله . كل منهم حبسب وسعه وقدرته , 

, والغاية شريفة , واملصاحل مشرتكة , ألن الغاية واحدة . وهذا بتعلمه وتعليمه , وتوجيهه 

.والوسائل إليها شريفة 

وجعل مصرفها . شرعية حبسب ما جاء يف تفاصيلها ال, مث أوجب يف أموال األغنياء فرضا الزكاة 

وحث على , وحصول املصاحل الدينية املقيمة ألمور الدنيا والدين , دفع حاجات احملتاجني 

, وإطعام اجلائعني , وأوجب دفع ضرورة املضطرين , اإلحسان يف كل وقت ويف كل مناسبة 

وكذلك أوجب النفقات اخلاصة لألهل. ودفع الضرورات عن املضطرين , وكسوة العارين 

وأمرهم مع . والقيام بواجبات املعامالت كلها الواقعة بني الناس , , واألوالد 

وال ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إىل ما , 

أن و . وتيسريه واالستعانة به , بل يكون نظرهم على الدوام إىل اهللا وإىل فضله . عندهم 

وأوجب عليهم أن يقفوا عند . يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغىن والثروة 

بل , فال ينغمسوا يف الرتف واإلسراف انغماسا يضر بأخالقهم وأمواهلم ومجيع أحواهلم , احلدود 

} واما والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك ق{ : يكونون كما قال اهللا تعاىل 
فال يتلوثون باملكاسب , وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغىن والدنيا طلبا شريفا نزيها 372

بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة , اخلبيثة اليت هي ما بني ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع 

ر الرمحة وأمرهم أن ينظروا إىل الفقراء نظ. , 

.67: سورة الفرقان ، اآلیة -372
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وهلذه اإلرشادات احلكيمة .  ال نظر القسوة والغلظة واألثرة والبطر واألشر والكرب , واإلحسان 

ويكون الغىن على هذا الوجه وصفا , تكون الثروة الدينية يف غاية الشرف وكمال االعتبار 

, ائله فحث على التباعد عن رذ, ألن الشرع هذبه وصفاه , ونعت كمال ورفعة وعلو , حممودا 

.ورغب يف اكتساب فضائله 

فقد أمرهم وكل من مل يدرك حمبوباته النفسية أن , وأما ما صنعه الدين اإلسالمي مع الفقراء 

وفيه مصاحل , وأن يعرتفوا أن اهللا حكيم له يف ذلك حكم , يصربوا ويرضوا بقضائه وتدبريه 

شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا{ . متنوعة 

فنظرهم هذا يذهب احلزن الذي يقع يف القلوب فيحدث العجز 373} وأنتم ال تعلمون 

وال يسألوهم إال , . والكسل 

اهللا وحده ال وأن يطلبوا دفع فقرهم من , حيث ال مندوحة عن السؤال عند الضرورة إىل ذلك 

وهي األعمال واألسباب املتنوعة . مبا جعله من األسباب الدافعة للفقر اجلالبة للغىن , شريك له 

فيستفيد بذلك حترره من رق , ويليق حباله , كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه , 

ومع ذلك ال يقع يف. وحماربة الكسل والفتور , املخلوقني ومترنه على القوة والنشاط 

وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض { . حسد لألغنياء على ما آتاهم اهللا من فضله 

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب واسألوا اهللا من فضله إن اهللا كان بكل 

وا وأن ال يتعجل, 374} شيء عليما 

.216: سورة البقرة ، اآلیة -373
.32: سورة النساء ، اآلیة -374
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.  الرزق باالنغماس يف املكاسب الدنيئة اليت تذهب الدين والدنيا 

فالرزق القليل مع االقتصاد ; واالقتناع برزق اهللا , االقتصاد يف تدبري املعاش : مشقة الفقر 

تصاد والقناعة فكم من فقري وفق لالق. والقناعة كنز ال ينفد وغىن بال مال , احلكيم يكون كثريا 

فمىت اهتدى أهل الفقر . وال يتربم بقلة ما عنده من الرزق اليسري , ال يغبط األغنياء املرتفني 

واجلد واالجتهاد يف , والتحرر من رق املخلوقني , بإرشادات الدين من الصرب والتعلق باهللا 

ومع ذلك . قر وعناؤه هانت عليهم وطأة الف, واالقتناع بفضل اهللا , األعمال الشريفة النافعة 

ومن { فإنه , ويتقون اهللا , 

، 375} يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه 

, لب هلم اخلريات فهذه التعاليم الدينية واإلرشادات من اهللا ورسوله ألهل الغىن والفقر جت

فهذا احلل الوحيد . وتنتج هلم أمجل الثمرات العاجلة واآلجلة , ومتنعهم من الشرور واملضرات 

واهللا . وضرر وهالك , وما سوى ذلك فعناء وشقاء , 

ة جاءت بأكمل فإن الشريعة اإلسالمي, مسألة الصحة واملرض : ونظري هذه املسألة . املوفق 

وما يدفع األمراض أو خيففها حبسب , أمرت بكل ما حيفظ الصحة وينميها : األمور فيها 

واحلمية , تدور على حفظ الصحة وتنميتها , وفصل يف هذا املوضوع تفاصيل نافعة . اإلمكان 

وم, وعلى السعي يف التحرز من األمراض قبل نزوهلا , من مجيع املؤذيات واألمور الضارة 

والعلم بأنه تعاىل هو املعطي , واالعتماد عليه , وأمرت مع ذلك بالتوكل على اهللا .  بعد نزوهلا 

.3-2:  آلیتان سورة الطالق ، ا-375
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ومبا جعله من األسباب الكثرية اليت علمها اهللا , بلطفه وقدرته ورمحته ; الدافع للنقم , للنعم 

أمر , األدوية احلسية وأمر أيضا مبقاومة األمراض بأمور أخرى غري . وأمرهم بسلوكها , العباد 

فإنه بذلك ختف مشقة األمراض مبا حيصل , واحتسابا لثوابه , بالصرب هللا على املكاره إميانا به 

وكذلك أمر بقوة االعتماد على . للصابر احملتسب من اإلميان واليقني والثواب العاجل واآلجل 

لبه وإرادته وتستويل عليه وأن ال خيضع اإلنسان ويضعف ق, اهللا عند نزول املصائب واملكاره 

فكم من مرض يسري بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف . اخلياالت اليت هي أمراض فتاكة 

وكم من مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته , القلب وخوره واخنداعه باألوهام واخلياالت 

د وهذا أمر مشاه. وزال اخلوف منه , وقوي إميانه وتوكله , حني اعتمد القلب على اهللا 

, أمر بفعل األسباب النافعة : فالدين اإلسالمي أمر باألمرين يف وقت واحد . حمسوس 

376حبسب االستطاعة , وحتصيل املنافع ودفع املضار , وباالعتماد على اهللا يف نفعها 

:الجانب المهني : الرابع فرعال

يف حل املشكلة حث اإلسالم على العمل و هذا يؤدي إىل زيادة اإلنتاج و بالتايل اإلسهام 

:االقتصادية ، و يظهر ذلك يف النقاط التالية 

األوىل وردت آيات قرآنية و أحاديث نبوية حتث املسلم على العمل املشروع و تبني أنه فعل 

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرضو ابتغوا : قال تعاىل األنبياء و أنه أفضل من االستجداء ، 

ما : ( و قال الرسول صلى اهللا عليه و سلم ) كثريا لعلكم تفلحون من فضل اهللا و اذكروا اهللا

عبد الرحمن بن ناصر ، الدین الصحیح یحل جمیع المشاكل . السعدي -376
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أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده و إن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل 

ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره خريمن : ( و قال عليه الصالة و السالم )من عمل يده 

أفضل الصدقة ما ترك غىن و اليد العليا خري من : ( و قال ) أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه 

.)اليد السفلى و ابدأ مبن تعول 

: الثانية 

و الزكاة و الصومو احلج ، بل نعم كل نشا إنساين يبتغي به فاعله وجه اهللا سبحانه و تعاىل 

ْنَس ِإالَّلِيَـْعُبُدونِ : يدخل يف ذلك النشاط االقتصادي قال تعاىل  ، و َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمنفمن كانت (: صلى اهللا عليه وسلمقال 

.)هجرته إىل دنيايصيبها أو امرأة ينكحهافهجرته إىل ما هاجر إليه

:لو كان هذا يف سبيل اهللا فقالعليه الصالة والسالم : الصحابة شابًا مسرًعا فقالواقد رأى و 

أبوين إن كان خرج يسعى على ُوْلَدٍة صغاًرا فهويف سبيل اهللا وإن كان خرج يسعى على( 

وإن  شيخني كبريين فهو يف سبيل اهللا وإن كان خرجيسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل الله

إنك لن (:قال صلىاهللا عليه وسلم و ،يسعىرياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطانكان خرج 

. (
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بني اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه وعلىلسان نبيه أن صلة العامل برب العملتعلوها األخوة :الثالثة 

َا اْلُمْؤِمُنونَِإْخَوةٌ : اإلسالمية ، قال تعاىل املسلم أخو ( :وقال الرسولعليه الصالة والسالم ِإمنَّ

) .كل املسلم على املسلمحرام دمه وماله وعرضه. . املسلم ال يظلمه وال خيذهلوال حيقره 

جاءت النصوص بتشريعات واضحةبينت حقوق كل طرف وواجباته جتاه اآلخرفأمرت مث 

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : لعمل بالوفاء مبا اتفقا عليهمن شروط صحيحة قال تعاىلالعامل ورب ا

وأمرت رب العمإلعطاء : وقال تعاىل أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ 

جري أجره قبل أن جيفعرقهاألأعطوا(:قال صلى اهللا عليه وسلم . العامل أجره وعدم التسويف

يا (:قال صلى اهللا عليهوسلم . كما أمرت رب العمل بالتيسري على العاملوعدم اإلثقال عليه )

وأمر اإلسالم العامل أن يكونأميًنا متقًنا له قال صلى ) عائشة إن اهللا حيب الرفق فياألمر كله

ما فوقه كان غلوالًيأيت به يوم من استعملناه منكم على عملفكتمنا خميطا ف(:اهللا عليهوسلم 

: ، واملخيط اإلبرة كما أمر اإلسالمالعامل اإلتقان يف العمل قال صلىاهللا عليه وسلم ) القيامة

.377من غشنا فليسمنا

:         رمجة اللغوية العصبية بديل اإلسالمي لعلم البال: ثانيالمطلب ال

:حوافز في اإلسالم ال: الفرع األول 

.ه 1411، 30مجلة البحوث اإلسالمیة ، المشكلة االقتصادیة و كیف تحل في ضوء الكتاب و السنة ، حث اإلسالم على العمل ، العدد -377
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التحفيز من املواضيع اإلدارية و اإلنسانية اهلامة و يشكل ركنا أساسيا من أركان علم يعد 

و لإلسالم فضل السبق يف جمال التحفيز ، فالتحفيز يف املنهج اإلسالمي ال يستند . اإلدارة 

، بل يستند إىل قاعدة إميانية ربانية مستمدة من املصدرين ا اإلنسان نفسه على فرضيات وضعه

و لقد مشلت عملية . ني للتشريع اإلسالمي و مها القرآن الكرمي و السنة النبوية املطهرة الرئيس

التحفيز يف التفكري اإلداري اإلسالمي املعارف و العلوم كافة ، و مل تقف عند حد العلوم 

.378السلوك اإلنساين ة ، بل امتدت هذه العملية لتشملاإلداري

:الحوافز في القرآن الكريم -أ 

حفل القرآن الكرمي و هو املنهج الرباين بالعديد من اآليات اليت تدل على احلوافز ، و من 

:هذه اآليات ما يلي  

، أي 379) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره : ( قال تعاىل 

.أن اإلنسان حيصل على جزاء العمل الذي يقوم به 

ال من آمن و عمل صاحلا فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف إ: ( و قال تعاىل 

380) الغرفات آمنون 

، 1م ، ط 2000مدخل استراتیجي ، دار الحامد للنشر ، عمان ، خالد عبد الرحمن ، إدارة الموارد البشریة. الھیني -378
.8–7: سورة الزلزلة ، اآلیتان -379
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و قد قص القرآن الكرمي قصة فرعون و كيف أن فرعون وعد السحرة باألجر و أن جيعلهم 

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : ( حيث قال تعاىل . من خاصته إن هم انتصروا على موسى 

381) ن كنا حنن الغالبني أئن لنا ألجرا إ

382) فقوال له قوال ينا عله يتذكر أو خيشى : ( قال تعاىل 

فبما رمحة من اهللا لنت هلم و لو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك : ( قال تعاىل 

فاعف عنهم و استغفر هلم و شاورهم يف األمر فإذا عزمت فتول على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني 

 (383

تؤمنون باهللا و رسوله و جتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم و أنفسكم ذلكم : ( قال تعاىل 

، و احلافز يف هذه اآلية الداللة و اإلرشاد و بيان الطريقة و 384) خري كم إن كنتم تعلمون 

.التخطيط للوصول إىل املطلوب 

ا إن اهللا كان على كل شيء و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه: ( قالال تعاىل 

ة رد اجلميل مبثله بل بأحسن منه ، و احلافز يف هذه اآلي385) حسيبا 

من جاء باحلسنة فله عشرأمثاهلا و من جاء بالسيئة فال جيزى إلال مثلها و : ( قال تعاىل 

.، و احلافز يف هذه اآلية املكافأة على إتقان العمل 386) هم ال يظلمون 

.37: سورة سبأ ، اآلیة -380
.41: سورة الشعراء ، اآلیة -381
.44سورة طھ ، اآلیة -382
.109: سورة آل عمران ، اآلیة -383
. 11سورة الصف ، اآلیة -384
.86: اآلیة سورة النساء ، -385
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:في السنة الحوافز -ب 

م يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا و اليوم اآلخر كان لكلقد  : ( قال اهللا تعاىل 

مثل –صلى اهللا عليه و سلم –من اآلية السابقة يتبني إن الرسول . 387) و ذكر اهللا كثريا 

لم يدع رسول 

جانبا من جوانب احلياة املختلفة إال و أرسى قواعده األساسية –صلى اهللا عليه و سلم –اهللا 

سوف يعرض الباحث جلوانب من اهلدي النبوي و هناو اجلماعات ، واليت ينطلق منها الفرد 

قال جلماعاتيف كيفية التعامل مع األفراد و ا–صلى اهللا عليه و سلم –السلوك األبوي للنيب 

388) و ما ينطق عن اهلوى : ( تعاىل 

و تتعلق احلوافز بالقوى املادية اليت تؤثر يف الفرد فتدفعه إىل العمل بأكثر ما لديه من طاقة ،

389املنهج اإلسالمي 

من : ( صلى اهللا عليه و سلم –د حىت ينالوا مثله قال النيب 

مسعت : ( و عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال . 390) بات كاال من عمل يده بات مغفورا له 

391) رسول اهللا يقول من تبع جنازة فله قرياط من األجر 

:بيان لبعض احلوافز و الزواجر –ج 

.160األنعام ، -386
.21: سورة األحزاب ، اآلیة -387
3: النجم -388
.195ه ، ص 1414أحمد عبد العظیم ، أصول الفكر اإلداري في اإلسالم ، مكتبة وھبة ، القاھرة جمھوریة مصر العربیة ، . محمد -389
.1260رواه البخاري ، رقم -390
.2147رواه مسلم ، رقم -391
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.ذكر املوت –1

.و نعيمه عذاب القرب –2

.ذكر يوم القيامة و ما فيه من أهوال–3

.ذكر اجلنة و نعيمها –4

5–.

.ذكر فضل العمل املأمور به –6

.ذكر عقوبة العمل املنهي عنه –7

.النظر يف سري السلف الصاحل –8

.االعتبار بسري الظاملني –9

حكم عام أو بطها حث اهللا عليه حيث يترتب عليهمعرفة األوقات وض: فرع الثانيال

:حكم خاص

وذلك أن اهللا رتب كثريًا من األحكام العامة واخلاصة على ُمدد وأزمنة تتوقف األحكام عمالً 

َيْسأَُلوَنَك َعِن اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت {{: وتنفيذًا على ضبط تلك املدة وإحصائها، قال تعاىل
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يدخل فيه مواقيت الصلوات، والصيام، }} َمَواِقيُت لِلنَّاسِ {{: وقوله392}}جِّ لِلنَّاِس َواحلَْ 

والزكاة، وخصَّ احلج بالذكر لكثرة ما يرتتب عليه من األوقات اخلاصة والعامة، وكذلك مواقيت 

393}}َوَأْحَصوا اْلِعدَّةَ {{: وقال تعاىل ملا ذكر العدة. للِعَدِد، والديون، واإلجارات، وغريها

ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى {{: وقال تعاىل394}}َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ {{: ه يف الصياموقول

ُمثَّ بـََعثْـَناُهْم لِنَـْعَلَم َأيُّ احلِْْزبـَْنيِ َأْحَصى ِلَما لَِبثُوا أََمًدا {{: وقال تعاىل395}}اْلُمْؤِمِنَني ِكَتابًا َمْوُقوتًا

يف إفاقتهم فلو استمروا على نومهم مل حيصل االطالع على ، وذلك ملعرفة قدرة اهللا 396}}*

فمىت ترتب على ضبط احلساب، وإحصاء املدة، مصلحة يف . شيء من ذلك من قصتهم

أَْو َكالَِّذي {{: ويقارب هذا قوله تعاىل. الدين، أو يف الدنيا، كان مما حث وأرشد إليه القرآن

َولِتَـْعَلُموا َعَدَد {{: ، وقوله397إىل آخر اآليات}} ى ُعُروِشَهاَمرَّ َعَلى قَـْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعلَ 

399.وحنوها من اآليات398}}السِِّنَني َواحلَِْسابَ 

:السعادة: فرع الثالثال

السعادة احلقيقية اليت هي اهلدف األمسى لكل إنسان يف هذه احلياة، وقد اختلفت اآلراء 

فهن. وتباينت يف مفهوم السعادة وكيف تتحقق

والبعض يراها يف صحة األبدان واألمن واألوطان، ومنهم من يراها يف الرزق احلالل وحتصيل 
.189: رة البقرة ، اآلیة سو-392
.1: سورة الطالق ، اآلیة -393
.185: سورة البقرة ، اآلیة -394
.103: سورة النساء ، اآلیة -395
.12: سورة الكھف ، اآلیة -396
.259: سورة البقرة ، اآلیة -397
.5: سورة یونس ، اآلیة -398
399
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العلم النافع، ومنهم من يراها يف اإلميان الصادق والعمل الصاحل واالستقامة على ذلك، وال مانع 

ام متفقًا مع القواعد والضوابط الشرعية غري أن من دخول كل ما ذكر يف مفهوم السعادة ما د

:السعادة تنقسم إىل قسمني

.سعادة دنيوية مؤقتة حمدودة بعمر قصري متغري

.وسعادة أخروية دائمة ال انقطاع هلا وال حدود

وكالمها متالزمتان مقرتنتان ببعضهما فسعادة الدنيا مقرونة بسعادة اآلخرة واحلياة السعيدة 

من عمل (:للمؤمنني املتقني كما قال تعاىلبة يف الدنيا واآلخرة إمنا هي برضا اهللا الكاملة الطي

صاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

400) يعملون

صلى اهللا عليه -إن السعادة جمموعة يف طاعة اهللا سبحانه وتعاىل وطاعة رسوله الكرمي حممد 

.-لموس

ومن يُِطِع اهللا ورُسوله : (كما أن الشقاوة كلها جمموعة يف معصية اهللا ورسوله، قال تعايل

.402) ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً : (وقال تعاىل. 401) فقد فاز فوزاً عظيماً 

.97: سورة النحل ، اآلیة -400
.71: سورة األحزاب ، اآلیة -401
.36سورة األحزاب ، اآلیة -402
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فإن راحة القلب، وطمأنينته وسروره وزوال مهومه وغمومه، هو املطلب لكل أحد، وبه حتصل

احلياة الطيبة، ويتم السرور واالبتهاج، ولذلك أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسباب عملية، 

.جياهد عقالؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حاًال ومآالً 

.اب هلذا املطلب األعلى، الذي يسعى له كل أحدولكين سأذكر بعض أسب

من : (عاىلتا هو اإلميان والعمل الصاحل، قالوأعظم األسباب لذلك وأصلها وأسه-أ  

جرهم بأحسن ما كانوا أة ولنجزينهمن فلنحيينه حياة طيبصاحلًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمعمل

.403) يعملون

اإلميان والعمل الصاحل، باحلياة الطيبة يف هذه الدار، فأخرب تعاىل ووعد من مجع بني

.وباجلزاء احلسن يف هذه الدار ويف دار القرار

وسبب ذلك واضح، فإن املؤمنني باهللا اإلميان الصحيح، املثمر للعمل الصاحل املصلح 

للقلوب واألخالق والدنيا واآلخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها مجيع ما يرد عليهم من 

.أسباب السرور واالبتهاج، وأسباب القلق واهلم واألحزان

97: سورة النل ، اآلیة -403
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يتلقون احملاب واملسار بقبول هلا، وشكر عليها، واستعمال هلا فيما ينفع، فإذا 

. استعملوها على هذا الوجه

.

ويتلقون املكاره واملضار واهلم والغم باملقاومة ملا ميكنهم مقاومته، وختفيف ما ميكنهم 

ختفيفه، والصرب اجلميل ملا ليس هلم منه بد، وبذلك حيصل هلم من آثار املكاره من املقاومات 

والثواب أمور عظيمة تضمحل معها النافعة، والتجارب والقوة، ومن الصرب واحتساب األجر 

املكاره، وحتل حملها املسار واآلمال الطيبة، والطمع يف فضل اهللا وثوابه، كما عرب النيب صلى اهللا 

عجبًا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، إن : (عليه وسلم عن هذا يف احلديث الصحيح أنه قال

فكان خريًا له وليس ذلك ألحد إال أصابته سراء شكر فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب

404)للمؤمن

فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن املؤمن يتضاعف غنمه وخريه ومثرات أعماله يف كل ما 

هلذا جتد اثنني تطرقهما نائبة من نوائب اخلري أو الشر فيتفاوتان . يطرقه من السرور واملكاره

. إلميان والعمل الصاحل

الوصفني يتلقى اخلري والشر مبا ذكرناه من الشكر والصرب وما يتبعهما، فيحدث له السرور 

والقلق، وضيق الصدر، وشقاء احلياة وتتم له احلياة الطيبة يف هذه ،واالبتهاج، وزوال اهلم والغم

فتنحرف أخالقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم . نواآلخر يتلقى احملاب بأشٍر وبطٍر وطغيا. الدار

. 2999رواه مسلم ، كتاب الھد و الرقائق ، باب المؤمن أمره كلھ خیر ، -404
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جبشع وهلع، ومع ذلك فإنه غري مسرتيح القلب، بل مشتته من جهات عديدة، مشتت من 

جهة خوفه من زوال حمبوباته، ومن كثرة املعارضات الناشئة عنها غالباً، ومن جهة أن النفوس ال 

وقد ال حتصل، وإن حصلت على تقف عند حد بل ال تزال متشوقة ألمور أخرى، قد حتصل

، الفرض والتقدير فهو أيضاً قلق من اجلهات املذكورة ويتلقى املكاره بقلق وجزع وخوف وضجر

، ومن اخلوف ، ومن األمراض الفكرية والعصبيةفال تسأل عن ما حيدث له من شقاء احلياة

وال صرب عنده . ثواباً ، ألنه ال يرجو أفظع املزعجاتالذي قد يصل به إىل أسوأ احلاالت و

.يسليه ويهون عليه

، 405ومن األسباب اليت تزيل اهلم والغم والقلق، اإلحسان إىل اخللق بالقول والفعل-ب 

الغموم حبسبهاوأنواع املعروف، وكلها خري وإحسان، و

إحسانه صادر عن إخالص واحتساب ، ولكن للمؤمن منها أكمل احلظ والنصيب، ويتميز بأن

لثوابــه

فيهون اهللا عليه بذل املعروف ملا يرجوه من اخلري، ويدفع عنه املكاره بإخالصه واحتسابه، قال 

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن : (تعاىل

406) ماً يفعل ذلك ابتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجراً عظي

.24، ص 2ابن القیم ، زاد المعاد ، ج -405
.114النساء ، اآلیة سورة -406
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وأن . واخلري جيلب اخلري، ويدفع الشر. فأخرب تعاىل أن هذه األمور كلها خري ممن صدرت منه

األكدار زوال اهلم والغم و: املؤمن احملتسب يؤتيه اهللا أجرًا عظيمًا ومن مجلة األجر العظيم

.وحنوها

: اتومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر األعصاب، واشتغال القلب ببعض املكدر 

. االشتغال بعمل من األعمال أو علم من العلوم النافعة

ورمبا نسي بسبب ذلك األسباب اليت أوجبت له اهلم والغم، ففرحت نفسه، . األمر الذي أقلقه

صه ولكن املؤمن ميتاز بإميانه وإخال. وازداد نشاطه، وهذا السبب أيضاً مشرتك بني املؤمن وغريه

واحتسابه يف اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل اخلري الذي يعمله، إن كان 

وقصد االستعانة بذلك . عبادة فهو عبادة، وإن كان شغالً دنيوياً أو عادًة أصحبها النية الصاحلة

بتلي الغموم واألحزان، فكم من إنسان اعلى طاعة اهللا، فلذلك أثره الفعال يف دفع اهلم و

نسيانه السبب (، فحلت به األمراض املتنوعة، فصار دواؤه الناجع بالقلق ومالزمة األكدار

).الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته

تشتاقه، فإن هذا أدعى حلصول وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس و

.هذا املقصود النافع، واهللا أعلم

به اهلم والقلق اجتماع الفكر كله على االهتمام بعمل اليوم احلاضر، وقطعه عن ومما يدفع

االهتمام يف الوقت املستقبل، وعن احلزن على الوقت املاضي، وهلذا استعاذ النيب صلى اهللا عليه 
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، فال ينفع احلزن على األمور املاضية اليت ال ميكن ردها وال استدراكها 407وسلم من اهلم واحلزن

ضر اهلم الذي حيدث بسبب اخلوف من املستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه، جيمع وقد ي

جده واجتهاده يف إصالح يومه ووقته احلاضر، فإن مجع القلب على ذلك يوجب تكميل 

والنيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد . األعمال، ويتسلى به العبد عن اهلم واحلزن

ا حيث مع االستعانة باهللا والطمع يف فضله على اجلد واالجتهاد يف التحقق أمته إىل دعاء فإمن

والتخلي عما كان يدعو لدفعه ألن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد . حلصول ما يدعو حبصوله

، كما قال يستعينه على ذلكو. جيتهد فيما ينفعه يف الدين والدنيا، ويسأل ربه جناح مقصده

حرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، وإذا أصابك شيء فال ا(صلى اهللا عليه وسلم 

قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل : لو أين فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: تقل 

، فجمع صلى اهللا عليه وسلم بني األمر باحلرص على األمور النافعة يف كل 408)الشيطان

للعجز الذي هو الكسل الضار وبني االستسالم لألمور واالستعانة باهللا وعدم االنقياد . حال

.املاضية النافذة، ومشاهدة قضاء اهللا وقدره

قسماً ميكن العبد السعي يف حتصيله أو حتصيل ما ميكن منه، أو دفعه أو : وجعل األمور قسمني

يطمئن وقسماً ال ميكن فيه ذلك، فهذا . ختفيفه فهذا يبدي فيه العبد جمهوده ويستعني مبعبوده

.له العبد ويرضى ويسلم، وال ريب أن مراعاة هذا األصل سبب للسرور وزوال اهلم والغم

6363رواه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب التعوذ من غلبة الرجال ، رقم -407
408-2664.
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فإن لذلك تأثرياً ) اإلكثار من ذكر اهللا(ومن أكرب األسباب النشراح الصدر وطمأنينته -ج 

أال بذكر اهللا تطمئن : (عجيبًا يف انشراح الصدر وطمأنينته، وزوال مهه وغمه، قال تعاىل

فلذكر اهللا أثر عظيم يف حصول هذا املطلوب خلاصيته، وملا يرجوه العبد من ثوابه 409) بالقلو 

.410وأجره

وكذلك التحدث بنعم اهللا الظاهرة و

قر أو وحيث العبد على الشكر الذي هو أرفع املراتب وأعالها حىت ولو كان العبد يف حالة ف

اليت ال حيصى هلا عد وال -فإنه إذا قابل بني نعم اهللا عليه . مرض أو غريمها من أنواع الباليا

.وبني ما أصابه من مكروه، مل يكن للمكروه إىل النعم نسبة-حساب 

الرضى والتسليم، هانت 

وخفت مؤنتها

.الرضى، يدع األشياء املرة حلوة فتنسيه حالوُة أجرها مرارة صربها

ومن أنفع األشياء يف هذا املوضع استعمال ما أرشد إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث 

إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم فإنه أجدر انظروا : (الصحيح حيث قال

فإن العبد إذا نصب بني عينيه هذا امللحظ اجلليل رآه يفوق 411)أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم

.28: سورة الرعد ، اآلیة -409
.24، ص 2اد في ھدي خیر العباد ، ج ابن القیم ، زاد المع-410
.2963روه مسلم ، كتاب الزھد و الرقائق ، برقم -411
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مجعًا كثريًا من اخللق يف العافية وتوابعها، ويف الرزق وتوابعه مهما بلغت به احلال، فيزول قلقه 

.ره واغتباطه بنعم اهللا اليت فاق فيها غريه ممن هو دونه فيهاومهه وغمه، ويزداد سرو 

الباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خرياً وكلما طال تأمل العبد بنعم اهللا الظاهرة و

.الغموم، ويوجب الفرح والسرورودفع عنه شروراً متعددة، وال شك أن هذا يدفع اهلموم و

زوال اهلم والغم السعي يف إزالة األسباب اجلالبة للهموم وللسرور وومن األسباب املوجبة - د 

يف حتصيل األسباب اجلالبة للسرور وذلك بنسيان ما مضى عليه من املكاره اليت ال ميكنه ردها، 

ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث واحملال، وأن ذلك محق وجنون، فيجاهد قلبه عن 

اهد قلبه عن قلقه ملا يستقبله، مما يتومهه من فقر أو خوف أو غريمها من التفكر فيها وكذلك جي

فيعلم أن األمور املستقبلة جمهول ما يقع فيها من خري . املكاره اليت يتخيلها يف مستقبل حياته

آمال ووشر و

على ربه يف إصالحه، واطمأن إليه يف ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله، وزال 

.عنه مهه وقلقه

ومن أنفع ما يكون يف مالحظة مستقبل األمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النيب صلى اهللا 

اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها : (يه وسلم يدعو بهعل

معاشي، وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واملوت راحة 
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اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عْني وأصلح : (وكذلك قوله.412) يل من كل شر

.413)ه، ال إله إال أنتيل شأين كل

والدنيوي بقلب حاضر، ونية صادقة، مع اجتهاده فيما حيقق ذلك، حقق اهللا له ما دعاه ورجاه 

.وعمل له، وانقلب مهه فرحاً وسروراً 

من النكبات، أن يءقلق واهلموم إذا حصل على العبد شومن أنفع األسباب لزوال ال- ه 

يسعى يف ختفيفها بأن يّقِدر أسوأ االحتماالت اليت ينتهي إليها األمر، ويوطن على ذلك نفسه، 

دفع املضار غمومه، ويكون بذل ذلك السعي يف جلب املنافع، وفدالنافع، تزول مهومه و

.امليسورة للعبد

فإذا حلت به أسباب اخلوف، وأسباب األسقام، وأسباب الفقر والعدم ملا حيبه من احملبوبات 

املتنوعة، فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطني للنفس عليها، بل على أشد ما ميكن منها، فإن توطني 

غل نفسه مبدافعتها حبسب 

مقدوره، فيجتمع يف حقه توطني النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن االهتمام باملصائب، 

حسن الثقة به ، مع اعتماده يف ذلك على اهللا ووجياهد نفسه على جتديد قوة املقاومة للمكاره

.2720رواه مسلم ، كتاب الدعا و الذكر و التوبة و االستغفار ، باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم یعمل ، رقم -412
، وحسنھ األلباني في صحیح أبي داود، 20430، برقم 75/ 34وأحمد، ، 5090أبو داود، كتاب األدب، باب ما یقول إذا أصبح، برقم -413
.24، وقد حسن إسناده أیضاً العالمة ابن باز في تحفة األخیار، ص 260، وفي صحیح األدب المفرد، 250/ 3
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دور، مع ما يؤمله العبد 

.من الثواب العاجل واآلجل، وهذا مشاهد جمرب، ووقائعه ممن جربه كثرية جداً 

قوة القلب : ومن أعظم العالجات ألمراض القلب العصبية، بل وأيضًا لألمراض البدنية-و 

وش من التشوالغضب و. وعدم انزعاجه وانفعاله لألوهام واخلياالت اليت جتلبها األفكار السيئة

األسباب املؤملة ومن توقع حدوث املكاره وزوال احملاب، أوقعه ذلك يف اهلموم والغموم واألمراض 

.القلبية والبدنية

خلياالت السيئة، ومىت اعتمد القلب على اهللا، وتوكل عليه، ومل يستسلم لألوهام وال ملكته ا

ووثق باهللا وطمع يف فضله، اندفعت عنه بذلك اهلموم والغموم، وزالت عنه كثري من األسقام 

البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة واالنشراح والسرور ما ال ميكن التعبري عنه، فكم ملئت 

على قلوب كثريين املستشفيات من مرضى األوهام واخلياالت الفاسدة، وكم أثَّرت هذه األمور 

من األقوياء، فضًال عن الضعفاء، وكم أدت إىل احلمق واجلنون، واملعاىف من عافاه اهللا ووفقه 

ومن يتوكل : (جلهاد نفسه لتحصيل األسباب النافعة املقوية للقلب، الدافعة لقلقه، قال تعاىل

.أي كافيه مجيع ما يهمه من أمر دينه ودنياه414) على اهللا فهو حسبه

ال يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها : (ويف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم- ز 

:فائدتان عظيمتان،415) خلقاً آخر

.3: سورة الطالق ، آیة -414
.1469: رواه مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصیة بالنساء ، رقم -415
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اإلرشاد إىل معاملة الزوجة والقريب والصاحب واملعامل، وكل من بينك وبينه : إحدامها

عيب أو نقص أو أمر عالقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه ال بد أن يكون فيه 

تكرهه، فإذا وجدت ذلك، فقارن بني هذا وبني ما جيب عليك أو ينبغي لك من قوة االتصال 

.املساوئ ومالحظة احملاسن، تدوم الصحبة واالتصال وتتم الراحة وحتصل لك

وهي زوال اهلم والقلق، وبقاء الصفاء، واملداومة على القيام باحلقوق : لفائدة الثانيةا

: الواجبة واملستحبة

، فالبد أن يقلق، والبد - بل عكس القضية فلحظ املساوئ، وعمي عن احملاسن- عليه وسلم 

ر ما بينه وبني من يتصل به من احملبة، ويتقطع كثري من احلقوق اليت على كٍل منهما أن يتكد

.احملافظة عليها

كثري من الناس ذوي اهلمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث واملزعجات على و–ح 

يف هذا لكن عند األمور التافهة البسيطة يقلقون، ويتكدر الصفاء، والسبب . الصرب والطمأنينة

فاحلازم يوطن نفسه على األمور القليلة والكبرية ويسأل اهللا اإلعانة عليها، وأن ال يكله إىل نفسه 

النفس ساكن ويبقى مطمئن. طرفة عني، فعند ذلك يسهل عليه الصغري، كما سهل عليه الكبري

.القلب مسرتحياً 
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- ط 

كدار فإن ذلك ضد احلياة الصحيحة، فيشح حبياته أن ن يقصرها باهلم واالسرتسال مع األأ

.ألكدارا

ه مكروه أو خاف منه أن يقارن بني بقية النعم احلاصلة له دينية أو دنيوية، وينبغي أيضاً إذا أصاب

وبني ما أصابه من مكروه فعند املقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم، واضمحالل ما أصابه 

وكذلك يقارن بني ما خيافه من حدوث ضرر عليه، وبني االحتماالت الكثرية يف .من املكاره

ع االحتمال الضعيف يغلب االحتماالت الكثرية القوية وبذلك يزول مهه السالمة منها فال يد 

وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من االحتماالت اليت ميكن أن تصيبه، فيوطن نفسه حلدوثها إن 

.حدثت، ويسعى يف دفع ما مل يقع منها ويف رفع ما وقع أو ختفيفه

صوصًا يف األقوال السيئة، ال تضرك ومن األمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخ-ي 

.بل تضرهم، إال إن 

واعلم أن حياتك تبع ألفكارك، فإن كانت أفكارًا فيما يعود عليك نفعه يف دين أو دنيا 

.وإال فاألمر بالعكس. فحياتك طيبة سعيدة

اهللا، فإذا ومن أنفع األمور لطرد اهلم أن توطن نفسك على أن ال تطلب الشكر إال من- ك 

فال . أحسنت إىل من له حق عليك أو من ليس له حق، فاعلم أن هذا معاملة منك مع اهللا
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إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال : (تبال بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعاىل يف حق خواص خلقه

416) نريد منكم جزاء وال شكوراً 

لنفسي دون التكلف الذي ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها حبسب الداعي ا

، وأن تتخذ من األمور الَكِدرَة أموراً خائبًا من حصول الفضيلةيقلقك، وتعود على أدراجك

.وبذلك يزيد صفاء اللذاتصافية حلوة 

الضارة اجعل األمور النافعة نصب عينيك واعمل على حتقيقها، وال تلتفت إىل األمور-ل 

.بذلك عن أسباب اهلموم لتلهو

حىت ال ترتاكم األعمال على األمور النافعة حسم األعمال يف احلال، والتفرغ يف املستقبلومن 

.اإلنسان

وينبغي أن تتخري من األعمال النافعة األهم فاألهم، وميز بني ما متيل نفسك إليه وتشتد 

رغبتك فيه، فإن ضده حيدث السآمة وامللل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح 

ورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درساً دقيقاً، فإذا حتققت املصلحة وعزمت واملشا

.417فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني

لعلم الطاقة أو الريكيسالميالبديل اإل: ثالثالمطلب ال

:العالج بالرقية الشرعية :الفرع األول
.9: نسان ، اآلیة سورة اإل-416
.السعدي ، الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة -417
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:المعنى اللغوي للرقية-أ

فعلى " على " الرقيا " عوذته باهللا ، واالسم " : من باب رمى" أرقيه رقيا قيتهر : " قال الفيومي 

اسرتقيته فرقاين رقية فهو راق : تقول منه:"وقال اجلوهري418" "رقى " واجلمع " رقية "واملرة" 

"419.

:الرقية هي العوذة ، قال عروة: " قال ابن سيده 

............... "420.

: الرقية : "قال ابن األثريو .421"إذا عوذ ونفث : ورقيا رقى الراقي رقية: " قال األزهري 

قال ابن "422.

اسرتقيته فرقاين رقية ، فهو راق ، : وتقول ،، معروفة ، واجلمع رقى العوذة: والرقية : " منظور 

رقى الراقي رقية ورقيا إذا عوذ ونفث يف : صاحب رقى يقال : ورقيا ورجل رقاء وقد رقاه رقيا

"423.عوذته

:المعنى الشرعي للرقية-ب

.236، ص 1الفیومي ، المصباح المنیر ، ج -418
.2361، ص 6الجوھري ، الصحاح ، ج -419
.309، ص 6ابن سیده ، المحكم و المحیط األعظم في اللغة ، ج -420
.293، ص 9األزھري ، تھذیب اللغة ، ج -421

.254، ص 2األثیر ، النھایة في غریب الحدیث ، ج ابن -422
.332، ص 14ابن منظور ، لسان العرب ، ج -423
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معىن الرقية يف الشرع عن املعىن اللغوي كثريا إذ الرقية هي العوذة يف اللغة أيال خيتلف

.424امللتجأ

: يف الشرع فاملراد بالرقية املشروعة أما

:وقد عرفها بعض أهل العلم مبا يلي

هي العوذة بضم العني أي ما يرقى به من الدعاء : الرقية : " أبادي قال مشس احلق العظيم

425لطلب الشفاء "

.426"االسرتقاء طلب الرقية ، وهو من أنواع الدعاء الرقى مبعىن التعويذ ، و: "قال ابن تيمية

:مشروعيتها-ج 

:نفسه-اهللا عليه وسلم صلى–رقى رسول اهللا- 1

إذا أوى إىل فراشه كل ليلة، كان–صلى اهللا عليه وسلم -عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب 

برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قل هو اهللا أحد، وقل أعوذ: مجع كفيه مث نفث فيهما وقرأ

وجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ومث ميسح ما استطاع من جس

427ثالث مرات 

القاموس المحیط ، مادة عوذ -424
.370، ص 10شمس الحق العظیم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي أبي داوود ، ج -425

.182، ص 1ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، ج -426
)2192(رقم باب رقیة المریض بالمعوذاتوالنفث: كتاب السالم: ومسلم ) 5748(رقم الرقیة النفث فيباب: كتاب الطب: اري البخرواه -427
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يتعوذ - صلى اهللا عليه وسلم -كان رسول اهللا : "عنه قالاخلدري رضي اهللاوعن أيب سعيد

428من اجلان وعني اإلنسان حىت نزلت

:غيره-صلى اهللا عليه وسلم- رقى رسول اهللا- 2

سلم كان يعوذ بعض أهله، ميسـح بيده اليمىن وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا عليه

واشف إنك الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال اللهم رب الناس أذهب الباس،: "ويقول

429" يغادر سقما

إن أباكما  : "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني، ويقول: قالوعن ابن عباس

كان يعوذ

430" المة

:يرقيه غيره-صلى عليه وسلم-رسول اهللا - ـ3

رقاه - م صلى اهللا عليه وسل-كان إذا اشتكى رسول اهللا : قالتعن عائشة رضي اهللا عنها

اهللا يربيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم" :جربيل عليه السالم، قال

431" عنيوشر كل ذي

: كتاب االستعاذة: ھذا حدیث حسن غریب والنسائي فیسننھ: وقال) 2065(رقم باب ما جاء في الرقیة بالمعوذتین :كتابالطب:الترمذیفیسننھرواه -428
)3511(رقم باب من استرقى من العین : كتاب الطب:وابن ماجة في سننھ) 5509(رقممن عین الجان باب االستعاذة 

باب استحباب رقیة المریض : كتاب السالم: ومسلم في صحیحھ) 5675(رقمباب دعاء العائد للمریض: كتاب الطب: البخاري في صحیحھرواه -429
)2191(رقم 

)3371(رقم ) 10(باب : یث األنبیاءكتاب أحاد:البخاري في صحیحھرواه -430
(2185(رقم باب الطب والمرض والرقى : كتاب السالم: مسلم في صحیحھرواھ-431
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يا حممد : "، فقال-اهللا عليه وسلمصلى–وعن أيب سعيد أن جربيل عليه السالم أتى النيب 

، من شر كل نفس أو عني يؤذيكبسم اهللا أرقيك من كل شيء: "نعم، قال: اشتكيت؟ قال

432" قيكحاسد اهللا يشفيك، بسم اهللا أر 

: يأمر ويندب غيره، ويرخص في الرقية- صلى اهللا عليه وسلم -الرسول- 4

رأى يف بيتها جارية يف وجهها - صلى اهللا عليه وسلم -النيبعن أم سلمة رضي اهللا عنها أن

433" اسرتقوا هلا: "فقال. سفعة

: فقال له- صلى اهللا عليه وسلم-اهللاوعن عثمان بن أيب العاص الثقفي أنه شكا إىل رسول

أعوذ باهللا : سبع مرات-وقل-ثالثا-ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل بسم اهللا"

434" وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

-صلى اهللا عليه وسلم -مسعت رسول اهللا : خــولة بنت حكيم رضي اهللا عنها قالتعنو

اهللا التامات من شر ما خلق، مل يضره شيء حىت أعوذ بكلمات : "نزل منزال مث قالمن: يقول

435من منزله ذلك يرحتل

:الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقر غيره على الرقية–5

)2186(رقم بابالطب والمرض والرقى : كتاب السالم: مسلم في صحیحھرواھ-432
باب استحباب الرقیة من العین والنملة : سالمكتاب ال:ومسلم في صحیحھ) 5739(رقم باب رقیة العین : كتاب الطب: البخاري في صحیحھرواه -433

)2197(رقم والحمة والنظرة 
)2202(رقم باب استحباب وضعیده على موضع األلم مع الدعاء : كتاب السالم: ومسلم في صحیحھرواه -434
)2708(رقم باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشفاء وغیره : كتاب الذكر والدعاء: مسلم فیصحیحھرواه -435
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يا رسول اهللا انه كانت عندنا رقى نرقي: جابر رضي اهللا عنه أن آل عمرو بن حزم قالواعن

استطاع ": فعرضوا عليه، فقال: قال. 

436" منكم أن ينفع أخاه فليفعل

أنـــــــــواع الرقـــــــــــــى-د 

:الرقى من جهة متى تقرأأنواع- 1

.تقرأ الرقية لدفع البالء قبل وقوعه: أوالً 

....كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني ويقول: عباس قالعن ابن

: سلموصلى اهللا عليه-قال رسول اهللا : وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال437احلديث

) 2199(رقم باب استحباب الرقیة من العین والنملة والحمة والنظرة : كتابالسالم: مسلم في صحیحھرواه -436
) 3371(رقم) 10(باب : كتاب أحادیث األنبیاء: البخاري في صحیحھرواه -437
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يف األرض وال يف شيءبسم اهللا الذي ال يضر مع امسه: من قال يف أول يومه أو يف أول ليله"

438"مل يضره شيء يف ذلك اليوم، أو يف تلك الليلة- ثالث مراتالسماء وهو السميع العليم

من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب مسعود أن

439"كفتاهيف ليلة

اهللا التامات من شر وتقدم ذكر حديث خولة بنت حكيم فيمن إذا نزل منزًال قرأ أعوذ بكلمات

.440ما خلق مرفوعاً 

.وقوعهتقرأ الرقية لدفع البالء بعد- ثانياً 

يف رقية جربيل حاديث املرفوعة الصحيحة يف هذا املعىن عن عائشةوقد تقدم ذكر طائفة من األ

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه وشكواه، وعن عثمان بن أيب العاص فيوضع اليد على 

ورقيته -عليه وسلمصلى اهللا-مما يفيد فعل النيب . موضع األمل من اجلسد مث القراءة وحنوها

نزل به ملن وجد أملا أووصيتهه له، وترغيب النيب يف ذلك، ولنفسه، ورقيته لغريه، ورقية غري 

.441بالء

باب ما جاء في الدعاءإذا أصبح : كتاب الدعوات:والترمذي في سننھ) 5088(رقم بابما یقول إذا أصبح : كتاب األدب: أبو داود في سننھرواه-438
.ھذا حدیث حسن غریب صحیح: وقال) 3399(رقم وإذا أمسى 

باب فضل : كتاب صالةالمسافرین: ومسلم في صحیحھ) 5009(رقم باب فصل سورة البقرة : كتاب أفضل القرآن: البخاري فیصحیحھرواه -439
)808(رقم الفاتحة وخواتیم سورة البقرة 

)2708(رقم باب في التعوذ من سوءالقضاء ودرك الشفاء وغیره : كتاب الذكر والدعاء: مسلم في صحیحھاه رو-440
.راجع ما تقدم ذكره من نصوص في مشروعیة الرقیة-441
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:أنواع الرقى من جهة ما يقرأ به2-

.الرقية بالقرآن الكريم: أوالً 

إقرارتقدم ذكره قراءة سورة الفاحتة، كما يف حديث النفر الذي انطلقوا يف سفرة، وثبت فيما

442للرا-صلى اهللا عليه وسلم - النيب

-مسعت رسول اهللا: أن سورة البقرة رقية ونافعة، كما يف حديث أيب أمامه قالوثبت كذلك

اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، وال : "يقول-عليه وسلم صلى اهللا

443"البطلةتستطيعها

ال جتعلوا بيوتكم : "سلم قالوصلى اهللا عليهوحديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا

444"البقرةمقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة

آية الكرسي من الرقى النافعة بإذن اهللا تعاىل، كما يف حديث أيب هريرة وثبت كذلك أن قراءة

اهللا ال اله إال هو - إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي.... الصدقة، وفيهحيث كان حيرس

النيب وفيه إقرار- حىت ختتم اآلية، فإنه ال يزال عليك من اهللا حافظ حىت تصبح-القيوماحلي
445

ر على الرقیة باب جواز أخذ األج: كتاب السالم: ومسلم فیصحیحھ). 5749(رقم باب النفث في الرقیة : كتاب الطب: البخاري في صحیحھاه ور-442
)2201(رقم بالقرآن واألذكار 

)804(رقم باب فضل القرآن وسورةالبقرة: كتاب صالة المسافرین: في صحیحھرواه مسلم -443
) 780(رقم باب استحباب صالة النافلة في البیت : كتابصالة المسافرین: مسلم في صحیحھرواه -444
)2311(وكل رجال فترك الوكیل شیئاً فأجازھالموكل فھو جائز حباب إذا: كتاب الوكالة: البخاري في صحیحھرواه -445



210

النافعة، وقد تقدم ذكر النصوص الدالة على ذلك من وثبت كذلك أن قراءة املعوذات من الرقى

446، ومن فعل غريه لهسلموقول النيب وفعله صلى اهللا عليه

.الرقية باألدعية واألذكار: ثانياً 

وقد . يف أحاديث وأدعية النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأمره ووصيته ألصحابهوقد ثبت ذلك

447تقدم

:-صلى اهللا عليه و سلم –االقتداء بأخالق رسول اهللا : رابعالمطلب ال

ألنه خري قدوة لنا، -صلىاهللا عليه و سلم –تداء بأخالق رسول اهللا جيب على املسلمني االق

صلى اهللا علبه و –من عالمات احملب هللا عز وجل متابعة حبيب اهللا : قال ذو النون املصري

، وسنورد هنا بعض صفاته اليت املستنبطة من سريته 448يف أخالقه وأفعاله وأوامره وسننه-سلم 

.بغاية االختصار

.نقي الثوب-صلىاهللا عليه و سلم –كان رسول اهللا - 1

.راجع ما تقدم من نصوص في مشروعیة الرقیة-446
راجع ما تقدم من نصوص في مشروعیة الرقیة-447
مھوریة مصر العربیة ، –ة زكریا بن محمد ، دار جوامع الكلم ، القاھر. األنصاري : زین الدین أبو القاسم ، الرسالة القشیریة ،تعلیق . القشیري -448

.14ص 
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إن النظافة من اإلميان فاملسلم جيب عليه أن يكون نظيف الثياب واألعضاء، إذ الوضوء فرض 

، هذا ما يأمرنا به ديننا )4: املدثر(} َوثَِياَبَك َفَطّهرْ {: والغسل فرض، وقد قال تعاىل لرسول اهللا

بنظافة الظاهر كما يعتين بنظافة الباطن وحيث على استعمال السواك وطهارة يعتينيب وكان الن

الفم واألسنان ويتطيب وميشط شعر رأسه وحليته ويـَُقمُّ بيته بنفسه أي يكنسه، والناس 

.يستنكفون من مباشرة نظافة البيت، فتأمل

.ال يقول ُهجرا وال ينطق هذرا- 2

عندنا، وما أكثر املاجنني والسبابني، فهال اقتدينا برسول اهللا وتأدبنا وما أكثر قول اهلجر واهلذر

.بأدبه يف الكتابة والقول وجانبنا اهلجر والسب واللعن

.ال يقطع على أحد حديثه- 3

فانظر أيها املسلم إىل هذا األدب واحللم وسعة العقل، فكثرة الكالم وقطع احلديث على املتكلم 

.املراء ليس من خلق اإلسالم وال من املروءةد والغيبة والنميمة وواهلذر واملزاح البار 

.يتفقد أصحابه ويسأل عنهم- 4

ال فرق يف ذلك بني كبري وصغري غين وفقري، لكن الناس خيصون األغنياء بالسؤال عنهم، 



212

شأت العداوة والبغضاء وتفككت روابط األسر واألمة، وقد كان رسول اهللا مؤلفا للقلوب ن

فيصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويصرب للغريب على اجلفوة يف املنطق 

.واملسألة ويعود املريض ويشهد اجلنائز

.إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس- 5

أين هذا اخللق ال

، ، إن الناس يظنون أن التواضع ضعة وضعف لكن يف التواضع رفعة

.ولن يسود إنسان بالفظاظة والغلظة

.كان أسخى الناس كفا- 6

، وال إن البخل من سوء ظن املرء باهللا: وإنا نذكِّر الناس أن البخيل ممقوت وقد قال بعضهم

:احرتموهنعلم أن خبيال أحبه الناس و

فطاملا استعبد اإلنسان إحسان** 

.لم يـَُر قط مادا رجليه بين أصحابه- 7
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لكنا اآلن نفعل كل ما خيالف اآلداب بال اكرتاث ظنا منا أن ذلك من احلرية، لكن احلرية يف

.

.كان يخدم نفسه- 8

ويكنس بيته وحيلب الشاة، وهذا ومن ذلك أنه كان خيصف نعله ويرفع ثوبه وحيمل حاجته 

اعتماد على النفس فليؤد كل عمله غري معتمد على غريه وال مستنكف من العمل مهما كان، 

يكنس بيته بنفسه فهل - وهو سيد اخللق واملسلمون أطوع إليه من بنانه -وإذا كان رسول اهللا 

لبيت أن ختدم نفسها يستنكف أحد منا مزاولة أي شأن من شؤون احلياة وهل تستنكف سيدة ا

.على النفس هو القوة والبطولة والرقي واالستقالل

.449»إذا عمل أحدكم عمال فليتقنه«- صلى اهللا عليه و سلم –قال - 9

ھذا إسناد ضعیف " ، قال البوصیري 334، ص 4، و البیھقي في شعب اإلیمان ، ج 4386،و أبو یعلى 891رواه الطبراني في اآلوسط -449
.لضعف مصعب بن ثابت 
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إذا «: جانب اجلدث فجعل يسويه بأصبعه ويقولملا ُسوَِّي جدث ابنه إبراهيم رأى حجرا يف

.»عمل أحدكم عمال فليتقنه فإنه مما يسلي نفس املصاب

اإلتقان أيها املسلمون اإلتقان، فال تستهينوا باألعمال وال يستصغرنَّ أحدكم أمرا مهما قلَّ 

اإلتقان، والنظام شأنه، فالعلم حيتاج إىل اإلتقان والصناعة حتتاج إىل اإلتقان والتجارة حتتاج إىل

الذي هو أساس احلضارة والعمران ما هو إال اإلتقان؟ وما سوى ذلك فهو إمهال وتقصري 

.يؤديان إىل االحنطاط واالرتباك واخلراب

.كان رسول اهللا يستشير أصحابه- 10

ق ، إن اهللا سبحانه وتعاىل أمر رسوله وهو سيد اخلل450} َوَشاِوْرُهْم ِىف اْالْمرِ {: قال تعاىل

وأرجح الناس عقال وأغزرهم علما وأسدهم رأيا أن يستشري أصحابه وال ينفرد برأيه، قال 

«: ، وقال احلسن البصري»«: الضحاك

«.

سالم كما رأيت وهو من عالمات الكرب والغطرسة وليس يف فاالستبداد بالرأي مناف لإل

اإلسالم الرغبة يف اإلصالح وبعد النظر و

.من مبدئه يقدر فوائد االستشارة و

.الثبات على المبدأ- 11

.159: سورة آل عمران ، اآلیة -450
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مل يتحول عن مبدئه قيد -اهللا عليه و سلمصلى-إن من تصفح سرية الرسول يتضح له أنه 

أمنلة واحتمل إيذاء املشركني بكل صرب ومل يذق للراحة طعما يف سبيل نشر الدين ومل يقبل ما 

عرضته عليه قريش من ملك ومال وجاه، فما كانت نتيجة ثباته على املبدأ؟ كانت النتيجة أنه 

ن بلغ رساالت ربه بكل هزم املشركني وفتح بالدهم وهدم األصنام ونشر اإلسالم وتويف بعد أ

أمانة وبعد أن قام بالواجب عليه خري قيام فليعترب املسلمون بينهم وليقتدوا به يف مجيع أمورهم 

.451ليفوزوا بنعيم الدارين

418م ، ص 2006–ه 1427لبنان ، –و الشباب ، المكتبة العصري ، بیروت أحمد عوض أب: محمد رشید ، محمد رسول هللا ، ت . رضا 451
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النتائج والتوصيات:لفصل الخامسا

النتائج

خطاء يف عدد من األبية والطاقة قد تلبست بعلوم التنمية البشرية والربجمة اللغوية العصإن -1

و من ذلك ال بعد تنقيتها إدة فال ينبغي دراستها جمال العقي

يف علم التنمية البشرية النظرة املادية للحياة فمن مرتكزات التنمية البشرية حتمية قانون النجاح ،  

.كذلك تعظيم قدرات اإلنسان مما يرتتب عليه االحنراف يف مسألة القدر 

لغوية العصبية يف أخطاء عقدية هي املادية و إعطاء اإلنسان قدرة حتمية كذلك وقعت الربجمة ال

على النجاح بعيدا عن قدر اهللا سبحانه و تعاىل ، و أيضا مسألة قانون اجلذب القائمة على أن 

. اإلنسان إذا فكر يف أمر فسيقوم الكون بتحقيقه له 

تلطة بني البوذية و اهلندوسية ، كذلك فهو عبارة عن شعائر دينية خم) الريكي ( أما علم الطاقة 

.من أخطاء علم الطاقة اإلميان بقدرة اإلنسان على شفاء نفسه ذاتيا 
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إىل ) الريكي ( الذين نقلوا علوم التنمية البشرية و الربجمة اللغوية العصبية و الطاقة كما يتبني 

.نشأة هذه العلوم ائها اليت هي يف أصلطالعامل اإلسالمي مل يفلحوا يف تنقيتها من أخ

ن علوم التنمية البشرية والربجمة اللغوية العصبية والطاقة هي عبارة عن جمموعة من املبادئ إ-2

ما او فرقاهناك أديانو أن األخرى هلا أصول يف الفرق واألديان اليت

و الربجمة اللغوية العصبية ومن ذلك وقعت فيه من أخطاء 

من حيث قول القدرية أن اإلنسان قدر فعله بنفسه بينما ترى التنمية البشرية و الربجمة اللغوية 

. العصبية أن اإلنسان قادر على التحكم يف مصريه 

ن هو مالك مصريه كذلك الدعوة اللغوية العصبية من خالل مبدأ حتمية القوانني و أن اإلنسا

. إىل التكالب على احلياة الدنيا 

. منظومة الشاكرات أيضا يتضح أن طاقة الريكي يف األصل هي عبادة أسسها راهب بوذي 

. ط ، بل أصبح شرقيا أيضا فلم يعد غربيا فقكما يتضح استمرار الغزو الفكري و تعدد مشاربه 

فأصبحنا تتداعى علينا األمم من كل جهة شرقا و غربا ، يف حماولة هلذه األمم إلثبات وجودها 

يف العامل فاجتهت تلقائيا حنو أمتنا نتيجة لضعفها و اجنذاب أبناء هذه األمة للبحث عن قدوات 

كما نلحظ و بقوة أنه .-م صلى اهللا عليه و سل–من خارجها تاركني أفضل قدوة سيد اخللق 

ارتفعت مستويات التقليد األعمى عند بعض املسلمني و تعاظم خطره ، فبعد اتباع كل قد

صل األمر إىل االنتهاء بعبادة الشيطان و اتباع طقوس و شيء من املوضا و تقليعات الشعر و 
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لنا يف اإلسالم غنية عن كل املناهج الروحية و السلوكية األخرى ،-عز و جل-اهللا جعل -3

ن اهللا عز إومن ذلكسالم هو منهج حياة صاحل لكل زمان ومكان يف شيت جماالت احلياة اإلف

ان لكم يف رسول كلقد  ( قال تعايل فالحه ،صالح العبد و هوجل قد جعل لنا قدوة يف اتباع

–صلى اهللا عليه و سلم –ففي التأسي به ) خرة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلسوة حسنأاهللا 

و هو كذلك . خري الدنيا و اآلخرة ، فهو رسول من عند اهللا معصوم و موحى إليه من عند اهللا 

زوج و أب و جد يعيش حياة أسرية مستقرة سعيدة ، و هو أيضا خيالط الناس و يتعامل معهم 

يف اإلسالم البديل لعلم التنمية البشرية ، كما حث اإلسالم على حفظ بأحسن تعامل فكان

كما الوقت و االستفادة منه ، و مجع أصول احلياة السعيدة مبا يغين عن غريه من الفلسفات  

جاء اإلسالم بالقول الفصل يف مسألة التحفيز فتجلى البديل اإلسالمي لعلم الربجمة اللغوية 

. فجعل لنا الرقية الشرعية للتداوي ،بالتداوي و أن ال نتداوى مبحرمكما أمرنا اهللا. العصبية 

اإلسالم قد احتوى على كل مصاحل العبد . فكان اإلسالم حبق شامال لكل جوانب احلياة 

الدنيوية و األخروية فاإلسالم مشل العقيدة فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلم 

عة و األخالق و التعامل و كل ما حيتاجه يو الشر ، لمهم القرآن املسلمني اإلميان قبل أن يع

املسلم هو موجود يف اإلسالم

التوصيات 

تكوين جلان شرعية مؤلفة من خمتصني يف العقيدة اإلسالمية و الفقه للتدقيق يف هذه -:أوال 
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سيق مع وسائل اإلعالم و املساجد لنشر التوعية و بيان خماطر هذه العلوم التن- :ثانيا

على املستوى الفردي ينبغي للفرد التثبت لدينه فقد قال اهللا تعاىل فاسألوا أهل الذر إن  -:ثالثا 

.كنتم ال تعلمون و ورد يف احلديث إمنا شفاء العي السؤال 
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المصادر والمراجع

شعيب األرنؤوط ، مؤسسة : ، ت املسند، حممد بن حنبل الشيباين الذهليبن أبو عبد اهللا أمحد 
.م 1999–ه 1419، 1لبنان ، ط –الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت 

عبد السالم حممد هارون ، دار : ، ت معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،
.م 1979–ه 1399التوزيع ، الفكر للطباعة و النشر و 

، 15، دار صادر ، بريوت ، مج) ي.م.ن(، مادة لسان العربابن منظور ، 
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، arabe)-(Dictionnairefrançaisمعجم الطالب
م 2004بريوت، 

حممد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة : ، ت سنن ابن ماجةابن ماجة ، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين ، 
.دار إحياء الكتب العربية 

عادل أمحد عبد املوجود و علي : ، ت تفسري البحر احمليطأبو حيان األندلسي ، حممد بن يوسف ،
.م 1993–ه 1413، 1لبنان ، ط–حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

م 1995ه 1415سوريا ،–صحارى دمشقدار املوسوعة اإلسالمية امليسرةعكام حممود 
املوسوعة العربية امليسرة موسوعة شبكة املعرفة 

، املعاصرةاملوسوعة امليسرة يف األديان و املذاهب و األحزابالندوة العاملية للشباب اإلسالمي ، 
–اض مانع بن محاد اجلهين ، دار الندوة العاملية للطباعة و النشر و التوزيع ، الري: إشراف 

.ه 1420، 4السعودية ، ط 
، مكتبة العبيكان، الرياضيل البحث يف العلوم السلوكيةاملدخل إ، صاحل بن محد، العساف

الدين الصحيح حيل مجيع املشاكلالسعدي ، عبد الرمحن بن ناصر ، 
مركز صاحل بن صاحل الثقايف ، عنيزة ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي ، قسم الثقافة اإلسالمية 

.م 1990ه ، 1411السعودية ، –
إبراهيم عطيوه عوض ، : ، ت اجلامع الصحيح الرتمذي ، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ، 

.م 1975ه ، 1395، 2مطبعة مصطفى البايب احلليب ، ط 
: ، ت مسند الشهاب القضاعي ، أبو عبد اهللا حممد بن سالمة ، 

.م 1985–ه 1405، 1لبنان ، ط –للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت الرسالة 
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تضمنته من السنة اجلامع ألحكام القرآن و املبني ملابن أمحد بن أيب بكر ، القرطيب ، أبو عبد اهللا حممد 
لبنان ، ط –، مؤسسة الرسالة ، بريوت عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي: ، ت و آي الفرقان

.م 2006–ه 1427، 1
عبد اهللا بن عبد احملسن : ، ت جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير ، 

1422، 1مصر ، ط –الرتكي ، دار هجر للطباعة و النشر و التوزيع و اإلعالن ، القاهرة 
.م 2001–ه 
ت.، املكتب اجلامعي احلديث ، ددراسات يف التنمية االجتماعيةعبد اهلادي باالشرتاك ، اجلوهري ،
–ه 1419، 1سوريا ، ط –، دار القلم ، دمشق بني العقيدة و القيادة ، حممود شيث. خطاب 

.م 1998
، مصر ، ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندريةدراسات يف التنمية االقتصادية،حممد. شفيق 

ت .د
.دون طبعهاألسس العامة لنظرية النمو االقتصاديكالوس روزه ،

ه، 1427، 1، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع،طأساسيات البحث العلمي، منذر. الضامن 
م2007

، السعودية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ، منهج البحث الوصفي الوثائقي، لعزيزاهند عبد. اربيعة 
ه 1443

حممد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب : ، ت صحيح مسلممسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ، 
.لبنان / العلمية ، بريوت 

حممد صديق املنشاوي ، دار : ، ت معجم التعريفاتاجلرجاين ، علي بن حممد السيد الشريف ، 
.الفضيلة ، القاهرة 

مخسني حديثا من جامع العلوم و احلكم يف شرحأمحد احلنبلي ، زين الدين عبد الرمحن بن . ابن رجب 
حممد األمحدي أبو النور ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع ، : ، ت جوامع الكلم

. م 2004/ ه 1424، 2مجهورية مصر العربية ، ط / القاهرة 
، املطبعة البهية ،  مصر ، ط فتح الباري شرح صحيح البخاريعلي بن أمحد بن حجر ، . العسقالين 
.ه 1348، 2
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، دار صادر ، ، لسان العرب أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري . ابن منظور 
.لبنان ، ، د ت ، د ط / بريوت 

مجهورية مصر العربية ، –، عامل الكتب ، القاهرة معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر ، 
.م 2008–م 1429

مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي ، دار : ، ت العني أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، . الفراهيدي 
و مكتبة اهلالل 

إبراهيم األبياري و حممد أمحد ، اهليئة العامة لشؤون : ، ت اجليمأبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباين ، 
.م 1974رية مصر العربية ، مجهو / املطابع األمريية ، القاهرة 

حممد خان ، مطبعة دائرة املعارف : ، ت غريب احلديثأبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي البغدادي ، 
.م 1964، 1العثمانية ، حيدر آباد ، ط 

أمحد عمر ، : ، ت معجم ديوان األدب أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني ، . الفارايب 
.م 2003عب للصحافة و الطباعة و النشر ، القاهرة ، مؤسسة دار الش

، 4، دار العلم للماليني ، بريوت ، ط الصحاح يف اللغةأبو نصر إمساعيل بن محاد ، . اجلوهري 
.م 1987/ ه  1407

.؛ دار الدعوة ، د ط ، د ت املعجم الوسيطجممع اللغة العربية بالقاهرة ، 
م 1986، مكتبة لبنان ، صحاحخمتار الأبو بكر ، . الرازي 

لسان حممد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، مجال الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي ، . ابن منظور 
.3، دار بريوت ، ط العرب

تاج هـ، 1205: املتوىف(امللّقب مبرتضى،  بن عبد الرزاق احلسيين أبو الفيضحمّمد بن حمّمد. الزبيدي 
.هلدية ؛ دار االعروس

، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، التنمية البشرية يف السنة النبوية دراسة موضوعيةمساح طه أمحد ، . الغندور 
.م  2011–1432

–ه 1420، 1، دار القلم ، دمشق ، ط مدخل إىل التنمية املتكاملةعبد الكرمي ، . بكار 
.م  1999
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–ه 1430، بداية لإلنتاج اإلعالمي ، القاهرة ، يق إىل القمةالطاقة البشرية و الطر الفقي  إبراهيم ، 
.1م ، ط 2009

، معهد الدراسات و التنمية البشرية مفاهيم و أساسيات و بناء أدلتهاعبد احلميد حممد ، . العباسي 
.م 2014البحوث اإلحصائية ، القاهرة ، 

. م 2013، جامعة منتوري ، اجلزائر ، و اآلفاقالتنمية البشرية يف اجلزائر الواقع سوسن ، . مربيعي 
.التنمية البشرية يف القرآن الكرميطالل الفائق ؛ . الكمايل 

. رفمبون. ٢٧- ٢٦. رئزالجاجامعة؛ التنمية البشرية من منظور إسالميأشرف حممد ؛ . دوابه 
٢٠٠٧.

.التنمية البشرية يف ظل السرية النبويةمعني ، . القحيف 
.القيادي للمدير الدور

، امللتقى للنقل و التوزيع ، دمشق حبث يف هندسة النفس اإلنسانيةحدودآفاق بال حممد ، . التكرييت 
.5م ، ط 2003، 

خمتار ، ) هـ666: املتوىف(زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي  . الرازي 
.5العصرية ؛ طاملكتبة،يوسف الشيخ حممد: ، احملققالصحاح

، إبداع لإلعالم و النشر ، القاهرة ، الربجمة اللغوية العصبية و فن االتصال الالحمدودإبراهيم ، . الفقي 
.م 2008–ه 1428

م 2014، املركز الوطين للمتميزين ، سوريا ، مراكز الطاقة يف اإلنسانزينب ، . حبيب 
.أسرار و معرفةطاقة الريكي

.يكي يف سطورالر 
ه1947،دار العلم بريوت علم العالج بالطاقةيوسف ؛ . البدر 

.م 2012، دار أهل احلكمة ، سرار الطاقة احليوية و اهلندسة املقدسة و التأمل كرمي أمري حممد ، أ
–ه 1417رنا العمري ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، : ، ت حقول الطاقة البشريةجاك شوارتز ، 
.1م ، ط 1997

.، املؤمتر الوطين األول لتعزيز الصحة يف فلسطني الريكي يف سطورروضة ، . بصري
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هوران ، .باتريشيا جي: اكتشف قوتك السحرية لتصبح ثريا ، ت –فكر و ازدد ثراءنابليون ، . هيل 
. م 2015، 1اململكة العربية السعودية ، ط / مكتبة جرير ، الرياض 

اململكة العربية سعودية ، املركز / ، دار التوبة ، الرياض املفاتيح العشرة للنجاحاهيم ، إبر . الفقي 
.م 2000الكندي للتنمية البشرية ، 

مجهورية مصر / ، دار الراية للنشر و التوزيع ، اجليزة أيقظ قدراتك و اصنع مستقبلكإبراهيم ، . الفقي 
.م 2008/ ه 1429العربية ، 

دار بريوت للطباعة و النشر ، بريوت ، ،ديوان املتنيببو الطيب أمحد بن احلسني اجلعفي ،أ. املتنيب 
. م 1983/ ه 1403لبنان ، 

مصطفى السقا و آخرون ، دار املعرفة للطباعة و : ، ت التبيان يف شرح الديوانأبو البقاء ، . العكربي 
.لبنان / النشر ، بريوت 

عمر عبد السالم : ، ت السرية النبويةهشام بن أيوب احلمريي املعافري ، عبد امللك بن . ابن هشام 
.م 1990ه ، 1410، 3تدمري ، دار الكتاب العريب ، ط 

ت ، النهايةالبداية والفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي عماد الدين ، أبو . ابن كثري 
/ للطباع و النشر و التوزيع و اإلعالن ، القاهرة عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي ، دار هجر : 

.م 1997/ ه 1417، 1مجهورية مصر العربية ، ط 
، بالسرية احللبيةإنسان العيون يف سرية األمني املأمون املعروفعلي بن برهان الدين الشافعي ، . احلليب 

.م 1932/ ه 1351، 3املطبعة األزهرية ، مصر ، ط 
الطبقات الكربىعبد اهللا حممد بن بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء البصري البغدادي ، أبو . ابن سعد 

1990/ ه 1410، 1حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط : ، ت 
م 

م2011، مثرات للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، ، قوة الذكاء الروحيإبراهيم . الفقي 
حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أبو حامت الدارمي البسيت ، . ابن حبان 

لبنان / شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت : ، ت صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان
.م 1993/ ه 1414، 2، ط 
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تنوير العقل السديد وحترير املعىنحممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي ، . ابن عاشور 
، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 

.م 1984
: ت ، زاد املسري يف علم التفسري ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد . ابن اجلوزي 

.ه 1422، 1ريوت ، ط عبد الرزاق املهدي ، دار الكتاب العريب ، ب
، دار القاسم ، قواعد الرتجيح عند املفسرين دراسة نظرية تطبيقيةحسني بن علي بن حسني ، . احلريب 

م 1996/ ه 1417، 1ط 
احملرر الوجيز يف أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام  احملاريب ، . ابن عطية األندلسي 

/ عبد السالم عبد الشايف حممد ، دار الكتب العلمية ، بريوت : ت ،تفسري الكتاب العزيز
ه 1422، 1لبنان ، ط 
حممد سامل : ، ت التسهيل لعلوم التنزيلحممد بن أمحد الكليب أبو القاسم ، . ابن جزي الغرناطي 

.م 1995/ ه 1415هاشم ، دار الكتب العلمية ، 
: ، ت السعادتنيطريق اهلجرتني و بابن أيوب أبو عبد اهللا ، حممد بن أيب بكر ب. ابن القيم اجلوزية 

اململكة / حممد أمجل اإلصالحي و زائد بن أمحد النشريي ، جممع الفقه اإلسالمي ، جدة 
.م 1429، 1العربية السعودية ، ط 

إبراهيم ، قوة التفكري ، . الفقي 
تطبيقات الطاقة الربجمة اللغوية العصبية ويف حكمجمموع الفتاوى الشرعيةخلود الشويش ، . السامل 

.1حممد احلمود النجدي ، ط : ، ت الكونية

، 1، املكتب اإلسالمي ، ط إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلحممد ناصر الدين ، . األلباين 
.م1979/ ه 1399

.م 2012، عمان األردن ، طاقة الريكي أسرار و معرفةصاحل ، . احلوراين 
، دار الوطن للنشر ، الرياض شرح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلنيحممد بن صاحل ، . العثيمني 

.م 1426اململكة العربية السعودية ، –
مجهورية مصر –، دار الشروق ، القاهرة فتح املنعم شرح صحيح مسلمموسى شاهني ، . الشني 

.م ، 2002–ه 1423، 1العربية ، ط 
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اململكة العربية –، العبيكان للنشر ، الرياض أطلس األديانسامي بن عبد اهللا بن أمحد ، . املغلوث 
.، 1م ، ط 2007–ه 1428السعودية ، 

زكريا بن حممد ، دار جوامع . األنصاري : ،تعليق الرسالة القشرييةزين الدين أبو القاسم ، . القشريي 
.ر العربية مهورية مص–الكلم ، القاهرة 

، مكتبة سلسلة األحاديث الصحيحة و شيء من فقهها و فوائدهاحممد ناصر الدين ، . األلباين 
.م 1995/ ه 1415اململكة العربية السعودية ، / املعارف للنشر و التوزيع ، الرياض 

، القرآن العظيمتفسري إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ، . ابن كثري 
اململكة العربية السعودية / سامي بن حممد السالمة ، دار طيبة للنشر و التوزيع ، الرياض : ت 

.م 1999/ ه 1420، 2، ط 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاينحممود شكري البغدادي شهاب الدين ،  . األلوسي 

.لبنان / ر دار إحيا الرتاث العريب ، بريوت ، إدارة الطباعة املنريية ، تصوي
، مؤسسة املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج: حيىي بن شرف حمي الدين أبو زكريا . النووي 

.م 1994/ ه 1414، 2قرطبة ، ط 
ت ، أيب داودعلى شرح سننعون املعبود: شرف احلق العظيم آبادي أبو عبد الرمحن . العظيم آبادي 

.م 2005/ ه 1426، 1و عبد اهللا النعماين األثري ، دار ابن حزم ، ط أب: 
، األوائل و التوايلءالعوايل يف أنبامسط النجوم: عبد امللك بن حسني بن عبد امللك املكي . العصامي 

، 1عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط : ت 
.م 1998/ ه 1419

أنوار شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري املالكي ، . القرايف 
، وزارة الشؤون اإلسالمية و اإلوقاف و الدعوة و اإلرشاد ، اململكة الربوق يف أنواء الفروق

.م 2010/ ه 1431العربية السعودية ، 
–أمحد عوض أبو الشباب ، املكتبة العصري ، بريوت : ، ت حممد رسول اهللا حممد رشيد ، . رضا 

.م 2006–ه 1427لبنان ، 
عبد : ، ت حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذياملباركفوري ، حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم ، 

.الرمحن حممد عثمان ، دار الفكر 
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حسني عبد املنعم : ، ت الكربىالسننأبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين ،. النسائي 
.م 2001/ ه 1421، 1لبنان ، ط / شليب ، مؤسسة الرسالة ، بريوت 

عبد القادر أمحد ، حممدجممع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أيب بكر بن سليمان نور الدين . اهليثمي 
م 2001/ ه 1422، 1عطا ، دار الكتب العلمية ، ط 

، دار معجم البلداناب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي ، شه. ياقوت احلموي 
.م 1995، 2لبنان ، ط / صادر ، بريوت 

: ، ت الصحابةاإلصابة يف متييزأبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ، . ابن حجر العسقالين 
، 1لبنان ط / علمية ، بريوت عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ، دار الكتب ال

.ه 1415
منري الغضبان ، دار : ، ت الرتاتيب اإلدارية يف نظام احلكومة النبوية: حممد عبد احلي ،. الكتاين 

.2لبنان ، ط / األرقم ، بريوت 
، دار احلامد للنشر ، عمان ، مدخل اسرتاتيجيإدارة املوارد البشريةخالد عبد الرمحن ، . اهليين 

، 1م ، ط 2000
، مكتبة وهبة ، القاهرة مجهورية مصر أصول الفكر اإلداري يف اإلسالمأمحد عبد العظيم ، . حممد 

.ه 1414العربية ، 
، 2حممد ناصر الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي ، ط : ، ت مشكاة املصابيحاخلطيب التربيزي ، 

.م 1979/ ه 1399

، بيت يئأمحد بن شعيب بن علي ، أبو عبد الرمحن. النسائي 
.األفكار الدولية 

حممد بن : ، ت مسند أيب داود الطيالسيأبو داود سليمان بن داود بن اجلارود البصري ، . الطيالسي 
.م 1999/ خ 1419، 1عبد احملسن الرتكي ، دار هجر ، مصر ، ط 

اجلامع املسند حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي ، أبو عبد اهللا. البخاري 
مور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و سننه و أيامه الشهري بصحيح أختصر من الصحيح امل

.ه 1422، 1حممد زهري بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط : ، ت البخاري
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شعيب األرنؤوط و آخرون : ، ت سنن أيب داوداألزدي السجستاين ، سليمان بن األشعث . أبو داود 
.م 2009/ ه 1430، 1سالة العاملية ، ط ر ، دار ال

حسني : ، ت مسند أيب يعلىأمحد بن علي بن املثىن بن حيىي التميمي املوصلي ، . أبو يعلى املوصلي 
. م 1984/ ه 1404، 1سوريا ، ط / سليم أسد ، دار املأمون للرتاث ، دمشق 

)4375.(

، ت موطأ مالك برواية حممد بن احلسن الشيباينمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ، 
.  2عبد الوهاب عبد اللطيف ، املكتبة العلمية ، ط : 

الطهماين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضيب. احلاكم 
مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية : ، ت املستدرك على الصحيحنيلنيسابوري ، ا

.م  1990/ ه 1411، 1لبنان ، ط / ، بريوت 

أبو بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية  بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري ، . ابن خزمية 
لبنان ، ط / املكتب اإلسالمي ، بريوت حممد مصطفى األعظمي ، : ، ت صحيح بن خزمية

. م 2003ه ، 1424، 3
، مكتبة املعارف للنشر و التوزيع ، الرياض ، ط صحيح سنن أيب داودحممد ناصر الدين ، . األلباين 

.م1998/ ه 1419، 1
ف يف املصنأبو بكر عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي ، . ابن أيب شيبة 

1409، 1كمال يوسف احلوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط  : ، ت األحاديث و اآلثار
.م

عامر أمحد حيدر ، : ، ت مسند ابن اجلعدعلي بن اجلعد بن عبيد اجلوهري البغدادي ، . ابن اجلعد 
.م 1990/ ه 1410، 1لبنان ، ط / مؤسسة نادر ، بريوت 

النبوية البن الروض األنف يف شرح السريةمحن بن عبد اهللا بن أمحد ، أبو القاسم عبد الر . السهيلي 
، 1لبنان ، ط / ، عمر عبد السالم السالمي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت هشام

.م 2000/ ه 1421
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مواهبمشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ، . احلطاب الرعيين 
.م 1992/ ه 1412، 3، دار الفكر ، ط اجلليل يف شرح خمتصر خليل

/ م 1420، 1، دار الرشد ، ط القواعد احلسان لتفسري القرآنعبد الرمحن بن ناصر ، . السعدي 
.م 1999

، خري العبادزاد املعاد يف هديحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ، . ابن القيم اجلوزية 
م 1994/ ه 1415، 27ؤسسة الرسالة بريوت ، و مكتبة املنار اإلسالمية الكويت ، ط م
.
، املكتبة العلمية ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريأبو العباس أمحد بن حممد بن علي ، . الفيومي 

.لبنان / بريوت 
عبد احلميد : ، ت األعظم يف اللغةاحملكم و احمليط أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي ، . ابن سيده 

.م 2000/ ه 1421، 1هنداوي ، دار الكتب العلمية ، ط 
حممد عوض مرعب ، دار إحياء : ، ت أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي ، . األزهري 

.م2001، 1لبنان ، ط / الرتاث العريب ، بريوت 
بارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري جمد الدين أبو السعادات امل. ابن األثري 
طاهر أمحد الزاوي و حممود حممد الطناجي ، : ، ت النهاية يف غريب احلديث و األثر، 

.م 1979/ ه 1399لبنان ، / املكتب العلمية ، بريوت 
مكتب حتقيق الرتاث يف : ت ،القاموس احمليطجمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ، . الفريوزآبادي 

، 8لبنان ، ط / مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت 
.  م 2005/ ه 1426

، عبد الرمحن بن حممد جمموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، . ابن تيمية 
صحف الشريف ، املدينة املنورة ، اململكة العربية بن قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة امل

.م 1995/ ه 1416السعودية ، 
طارق بن عوض اهللا و : ، ت املعجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب  ، . الطرباين 

م 1995/ ه 1415، 1حمسن احلسيين ، دار احلرمني ، القاهرة ، ط 
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اجلامع لشعب اإلميانني بن علري بن موسى اخلسروجردي اخلراساين ، أبو بكر أمحد بن احلس. البيهقي 
، 1عبد العلي عبد احلميد حامد ، مكتبة الرشد للنشر و التوزيع ، الرياض ، ط : ، ت

.م 2003/ ه 1423
، املشكلة االقتصادية و كيف حتل يف ضوء الكتاب و السنة ، حث اإلسالم جملة البحوث اإلسالمية

.ه 1411، 30، العدد على العمل 
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