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 ملخص البحث
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     چ احلمُد هلل الواحد األحد، القائل :     

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   

 ٧السجدة: چۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  

 ابمعوو  حةم  للوابم،ن، وعىل لل  وصبع  جعمو،ن، جاا . وصىل اهلل وسلم عىل ٩ –

 بود :

فإن اهلل تعاحك وتواىل خلق اإلنسان ان ط،ن، ثم نفخ في  ان حوح  وجول  يف قراح   

اك،ن، وقد تظاهرت اآليات القرلني  يف بيان هذه احلقيق  ابمزدوج  يف بني اإلنسان،  

هبا، إال جن الفطرة اإلنساني  قد  فهذا حق جيب اإليامن ب ، وحقيق  جيب التسليم

تنبرف عن هذه احلقيق ، ويأيت اإلنسان اجلهول بأفكاح وتصوحات بويدة عنها، 

ويقف يف اجتاهات خمتلف  يف كثري ان اسائلها، وهذا اا وقع في  دعاة الروحي  

ابموارصة، حيث  جخذوا جانعًا ان احلق وان  : وجود الروح، وتولقها باجلسد 

ن  ح،ن ابموت، وبقائها بود افاحقتها ل ، ونبو ذلك مما جاءت ب  وانفكاكها ع

الرشائع الساموي ، ولكنهم خلطوا ذلك بكثري ان العاطل الذي جولوا ان 

قصصهم يف غرف حتضري األحواح جقوى جدلتهم عىل صدق دعوهتم ونرش باطلهم. 

اء التي فرتعوا عىل ذلك كثري ان عقائدهم الكفري ، وبتأال هذه األقوال واآلح

قالوا هبا ظهر بطالهنا وفسادها، وذلك ان خالل النصوص الرشعي ، واحلجج 

الوقلي ، والرباه،ن الولمي ، واحلياة الواقوي ، وال حيب جن القصص التي األت 

كتب دعاة الروحي  فيها برهان قاطع عىل جن اا يزعمون  يف غرف حتضري األحواح 

ن، وظهر هبذا خرصهم، وضالهلم، ليس إال رضب ان الكهان  واستدعاء اجلآ

 وبطالن دعوهتم.   
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 اقــدا 

احلمُد هلل الذي خلق اإلنسان فودل ، يف جي صوحة اا شاء حكع ، وخلق كل      

يشء فأحسن ، والصالة والسالم عىل سيد األول،ن واآلخرين حممد بن ععد اهلل 

ىل اهلل علي  وعىل لل  النعي األاي األا،ن ، الذي جاهد يف اهلل حق جهاده، فص

 وصبع  جعمو،ن، جاا بود:

فإن اهلل تعاحك وتواىل خلق اإلنسان ان ط،ن، ثم نفخ في  ان حوح  وجول  يف     

قراح اك،ن، وقد تظاهرت اآليات القرلني  يف بيان هذه احلقيق  ابمزدوج  يف بني 

ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٿ     ٿ چ اإلنسان، فمن األدل  عىل خلق  ان ط،ن، قول  تواىل : 

 .   ٢األنوام: چٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وقول  جل وعال:     

 .  ٧٧الكهف: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  چ وقول  تواىل :     

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ چ وقول  تعاحك وتواىل : .  ١١الصافات: چڳ  

 .٢٢الروم: چڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ وقول  تواىل :     

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

 .   ٧٧غافر چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  چ وقول  تواىل :     

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  چ .وقول  جل وعال :   ٧جدة: الس

 .   ١١الرةمن: چ

 وان اآليات التي عموت ب،ن األارين :     

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  چ قول  تواىل :     

     . ٢٩ – ٢٢احلجر:   چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  



 

 
3691 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ وقال تواىل : 

 .   ٧٢ – ٧١ص: چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

فهذا حق جيب اإليامن ب ، وحقيق  جيب التسليم هبا، إال جن الفطرة اإلنساني  قد     

تنبرف عن هذه احلقيق ، ويأيت اإلنسان اجلهول بأفكاح وتصوحات بويدة عنها، 

 ويقف يف اجتاهات 

ائلها، خاص  إذا انبرف عن انهج األنعياء عليهم الصالة خمتلف  يف كثري ان اس    

والسالم. وان ابمسائل التي اختلفت فيها جقوال الناس وعقائدهم اسأل  الغيب، 

فمنهم ان لان ب ، وانهم ان جنكره. وحج  ان جنكره جن  ال يؤان إال بام حيس  

طلق عليهم وهؤالء جُ  -كام يزعمون -ويشاهده، واا مل خيضع هلام فال وجود ل 

ابماديون، وبإزائهم ان لان بغري ابمبسوس ابمشاهد، وُجطلق عليهم الروحانيون، 

واتصلت هذه ابمسأل  بوجود اخلالق جل وعال فانقسم الناس فيها إىل قسم،ن : 

. وزعم بوض الناس جن الرد عىل ابمادي،ن إنام  ١األول ابماديون، والثاين : الروحانيون

الغيعي  بطريق  يتمكنون هبا ان الرد عىل ابمنكرين ان  يكون بإنزال بوض األاوح

ابمادي،ن وغريهم، وال حيب جن احلديث عن اسائل جصول الدين واا يندحج حتتها 

ويلتبق هبا ال يكون إال وفق النصوص الرشعي ؛ ألن الوقل ال يستقل بإدحاك هذه 

                                 
انظر : ابمثالي  وابمادي  وجزا  الورص،   -خيطي بوض العاحث،ن يف قول  : إن ابمادي  يقابلها ابمثالي       ١

 الدكتوح / 
(. اهدي احلافظ، ١-٧ابمثالي  )م، اكتع  ادبويل. ابمادي  و١٩٧٧ععد ابمنوم احلفني، الطعو  الثاني ،         
 م، داح ١٩٧١
الفاحايب، بريوت، دون ذكر لرقم الطعو . والصواب جن ابمادي  يقابلها الروحي . كام جشاح إلي  حابو         

 برت، حيث 
يقول : ) وقد جخطأ بوض الناس فهم الروحاني ، فلقعوها اذهب ابمثال ... اع جن اذهب ابمثال         

 اذهب هذا يقابل  
(. ترعم  جةمد جا،ن، داح الكتاب الوريب، ١5١الواقع، ال اذهب ابمادي،ن ( . اعادئ الفلسف  )        
 م، بريوت، لعنان، ١٩٧٩
 دون ذكر لرقم الطعو .        
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الروحي  ابموارصة،  ابمسائل، وإذا ُفتح ل  العاب كان الضالل، وهذا اا وقع في  دعاة

حيث  جخذوا جانعًا ان احلق وان  : وجود الروح، وتولقها باجلسد وانفكاكها عن  

ح،ن ابموت، وبقائها بود افاحقتها ل ، ونبو ذلك مما جاءت ب  الرشائع الساموي ، 

ولكنهم خلطوا ذلك بكثري ان العاطل الذي جولوا ان قصصهم يف غرف حتضري 

  صدق دعوهتم ونرش باطلهم.  األحواح جقوى جدلتهم عىل

حجيت جمهي  الكتاب  عن هذه الدعوة ان حيث نشأهتا،  -هلذا ولعوض األسعاب    

 وانها:  -وعقائدها، وبيان انبرافها وبطالهنا

اخللط الذي يقع ب،ن وجود الروح واإليامن بام جاءت ب  النصوص  -3

ان ازاعم  الرشعي  عنها، وب،ن دعوة حتضري األحواح واا يذكره جصباهبا

 باطل . 

زعم بوض الكتاب جن هذه الدعوة تتفق يف جكثر اا جاءت ب  اع اإلسالم،  -2

إذا صفيت ان جكداحها وجوشاهبا، بل يرون جهنا دعوة إىل اهلل تواىل ودفع 

 إىل سعيل . 

كثرة القصص ابمتولق  بتبضري األحواح وانتشاحها يف هذه األزان ،  -1

 الستفادة انها. والقول بوودهتا، واحلديث اوها، وا

ظهوح هذه الدعوة وتفشيها يف وسائل اإلعالم وتنوع طرحها، اع اا  -1

يصاحب ذلك ان الدعوة إليها، واإلقراح هبا، والزعم جن الولم يثعتها، 

 وان ثم فيجب اإليامن و التسليم هبا!!.

انتشاح غرف حتضري األحواح يف بوض العالد اإلسالاي ، ووثوق الناس  -1

ه األفكاح، وخاص  ممن يزعم جن النصوص الرشعي  بعوض ان يقول هبذ

تؤيدها، وذلك بالتوسف يف وجوه االستدالل هبا، ويريدون بفولهم هذا 

 التأثري عىل الناس هبذه الدعوة العاطل  وإبوادهم عن دينهم احلق.   
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 ابمعبث األول : توريف الروح يف اللغ  واالصطالح.

ء والواو واحلاء جصل كعري اطرد، يدل عىل : ) الرا ١ "ابن فاحس "لغ  : يقول     

سو  وفسب  واطراد. وجصل ]ذلك[ كل  الريح. وجصل الياء يف الريح الواو، وإنام 

قلعت ياء لكرسة اا قعلها. فالروح حوح اإلنسان، وإنام هو اشتق ان الريح، 

 .٢وكذلك العاب كل (

وُح النَّْفُس التي ٧" اخلليل بن جةمد "ويقول     حييا هبا العدن. يقال :  : ) الرُّ

. فالروح هو النفس الذي يتنفس  اإلنسان، وهو جاح ١ خرجت ُحُوُحُ ، جي َنْفُس (

يف عميع اجلسد فإذا خرج مل يتنفس بود خروج ، وإذا تتامَّ خروج  بقي برصه 

 . 5شاخصًا نبوه

                                 
جةمد بن فاحس، جحد علامء اللغ ، ل  الوديد ان ابمؤلفات انها: اختالف النبوي،ن، فق  اللغ ، جممل      ١

 ، تويف سن  اللغ 
(. ابن خلكان، الطعو  ٧٧-١/٧5هـ بالري .  انظر: وفيات األعيان وجنعاء جبناء الزاان )٧٩5        

 هـ ١١١٧األوىل، 
 م،  اكتب التبقيق بداح إحياء الرتا  الوريب،. بريوت، لعنان .١٩٩٧/        

اح اجليل، بريوت . دون ذكر (. حتقيق /ععد السالم حممد هاحون، د٢/١5١اوجم اقاييس اللغ  )     ٢
 لرقم الطعو  جو 

 تاحخيها.          
جحد األعالم كان دينًا، خريًا اتواضوًا، ذا زهد وعفاف، وهو جستاذ سيعوي ، ل  الوديد ان      ٧

 ابمصنفات انها : النقط 
(. 5١١ -5٧٢/  ١هـ . انظر : بغي  الوعاة )١٧5والشكل، الوروض، كانت وفات  سن          

 السيوطي، حتقيق الدكتوح / 
 عيل حممد عمر، اكتع  اخلانجي، القاهرة، ارص. دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.        

هـ / ١١٢١(. ترتيب وحتقيق الدكتوح / ععد احلميد هنداوي، الطعو  األوىل، ٢/١٧٢الو،ن )     ١
 م، داح الكتب  ٢٢٢٢
حيد جن بوضهم قال : ) الروح خالف النفس(. عمهرة اللغ  الولمي ، بريوت، لعنان. وذكر ابن د        
 (.علق علي  ٧٢٢/ ١)

م، داح الكتب الولمي ، بريوت، لعنان.٢٢٢5هـ / ١١٢٧إبراهيم شمس الدين، الطعو  األوىل،         
  

م، داح إحياء الرتا  الوريب ٢٢٢١هـ / ١١٢١(.  الطعو  األوىل، ١١١/ 5/ ج٧هتذيب اللغ  ) م/      5
 لطعاع  والنرش ل

(. أليب العقاء الكفوي، حتقيق  الدكتوح ١٧٩والتوزيع،  بريوت، لعنان.   وانظر : الكليات)        
 /عدنان دحويش، حممد 
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ح وقد وقع اخلالف يف اسأل  هل الروح هي النفس جم بينهام فرق، فذهب اجلمهو    

: ) والنفس والروح اسامن ارتادفان بمونى  ١"ابن حزم"جهنام بمونى واحد، يقول 

. وبوضهم قال : بل مها اتغايران، وبوضهم حام التفصيل ٢واحد واونامها واحد (

ۅ  ۅ    چ يف ذلك، فالنفس قد تطلق عىل الذات بجملتها، كقول  تواىل : 

ابمدثر:  چحب  خب  مب            ىب  يب  جب         چ  . وقول  تواىل :  ٧١النوح: چۉ 

چٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ وقد تطلق عىل الروح وحدها، كقول  تواىل : .٧٢

 .   ٧. وجاا الروح فال تطلق عىل العدن ال بانفراده، وال اع النفس٢٧الفجر:

ويذكر بوض علامء اللغ  : جن الروح التي جاء ذكرها يف القرلن الوظيم، يف قول      

ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی    وئ  وئچ  تواىل:

 . ال ينعغي ٢5اإلرساء: چی  

 .١ألحد جن يقدم عىل تفسريه، وجن اهلل تواىل مل خيرب ب  جحدًا، ومل يوط علم  الوعاد     

ُر ويؤنث، وقيل : الروح اؤنث إذا كان بمونى النفس، واذكر إذا      وح : ُيَذكَّ والرُّ

وحاينُّ  ان اخللق نبو ابمالئك  كان بمونى ابمهج ، واجل ، والرُّ ، ١، واجلن 5مع جحواح،

                                                                             
م، اؤسس  الرسال  للطعاع  والنرش والتوزيع، بريوت، ١٩٩٧هـ / ١١١٧ابمرصي، الطعو  الثاني ،         
 لعنان. 

ن سويد بن حزم الظاهري، كان اتعبرًا يف علم اللسان والشور والعالغ  الوالا  عيل بن جةمد ب     ١
 واألخعاح، وكان حةم  

 ٧(.  انظر : شذحات الذهب )١5٧اهلل سليط اللسان، كثري الوقوع يف الولامء.  اات سن  )        
 البن الوامد  (.٧٢٢-٢٩٩/

 ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.احلنعيل، داح الفكر للطعاع  والنرش والتوزيع، دون         
(. الفصل يف ابملل واألهواء  والنبل، لويل بن جةمد بن حزم، حتقيق الدكتوح/ ٢٢٢/  5الفصل )     ٢

 حممد إبراهيم نرص، 
م، رشك  اكتعات عكاظ للنرش ١٩٢٢هـ / ١١٢٢الدكتوح/ععد الرةمن عمرية، الطعو  األوىل،         

 والتوزيع، جدة، 
 دي  السوو        

م، داح الكتب ١٩٢٢هـ / ١١٢٢(. البن القيم، الطعو  األوىل، ٢٩١-٢٩٢انظر : الروح )     ٧
 الولمي ، بريوت، لعنان. 

 (.  ١١5 -١١١/ 5/ ج٧(. هتذيب اللغ  ) م/ ٧٢٩-٧٢٢/ ١انظر : عمهرة اللغ  )     ١
وحانيون ان ابمالئك  فال جدحي إىل ا     5 / ١ا نسعوا واهلل جعلم(. عمهرة اللغ  )يقول ابن دحيد : ) فأاا الرُّ

٧٢٢.) 
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وحاين كل يشء في  حوح  وُح يطلق عىل : جربئيل علي  ٢وبوضهم يرى جن الرُّ . والرُّ

 .  ٧الّسالم، ويسمى القرلن الوظيم حوحًا  

الروح يف االصطالح : وقع اخلالف ب،ن الناس يف توريف الروح إىل جقوال     

، وانهم ان قال : الروح ١منهم ان قال : الروح جسم، وهي النفسكثرية، ف

، ٧، وانهم ان قال الروح ال ندحي جوهر جو عرض ٧، وهو احلياة فقط5عرض

. إىل غري ذلك ان ٢وانهم ان قال : الروح جسم، وهي غري احلياة، واحلياة عرض

 .٩األقوال

                                                                             
(. وهو اختياح األزهري، فقد ١١٧/  5/ ج ٧(. هتذيب اللغ  )م ١٧٢/  ٢انظر عن هذا :  الو،ن )      ١

 قال : ) فأاا ذوات 
(. للرازي، ضعط سمرية خلف ابموايل، ١٩٢األجساد فال يقال هلم حوحانيون(.  خمتاح الصباح )        

 وريب للثقاف  ابمركز ال
(.  وعن التفريق ٧/٧٢٩والولوم، بريوت، لعنان. دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها . عمهرة اللغ  )        

 ب،ن ابمذكر وابمؤنث 
  (. ١٧٩ان  . انظر : الكليات )        

 . (. وذكر جن  قول ابن ابمظفر١١٧/  5/ ج ٧(. هتذيب اللغ  )م ١٩٢انظر : خمتاح الصباح )     ٢
/  ٢(. اوجم اقاييس اللغ  )١١5/  5/ ج٧(.  هتذيب اللغ  ) م/ ١٧٢/  ٢انظر : الو،ن )      ٧

 (. خمتاح الصباح ١5١
(. داح اجليل، بريوت، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها. وانظر: جيضًا : تاج ١٧(. ابمدهش )١٩٢)        

 الوروس ان 
 (. ١٧١-١٧٢(. لكليات )١٧١-١٧٢) (. الكليات١٢٢/ ٧جواهر القااوس )        

(. ونسع  للنظام. أليب احلسن األشوري، حتقيق: حممد حميي ٢٢/  ٢انظر : اقاالت اإلسالاي،ن )     ١
 الدين ععد احلميد، 

 م، اكتع  النهض  ابمرصي ، القاهرة، ارص.  ١٩٧٢هـ / ١٧٢٩الطعو  الثاني ،         
 (. ٢٢/  ٢انظر : اقاالت اإلسالاي،ن )     5
(. ونسع  للعاقالين وان تعو  ان األشوري . وحده بقول  : لو كان حقًا  لكان ٢٢٢/ 5انظر الفصل )     ٧

 اإلنسان يعدل يف 
كل ساع  جلف جلف حوح وجزيد ان ثالثامئ  جلف نفس؛ ألن الورض عندهم ال يعقى وقت،ن، بل         

 يفنى ويتجدد عندهم 
قوهلم يف كل وقت غري حوح  التي كانت قعل ذلك. انظر : ابمرجع نفس  جبدا، فروح كل حي عىل         
(5 /٢٢-٢٢١5 .) 
 (. ونسع  جلوفر بن حرب. ٢٢/  ٢انظر : اقاالت اإلسالاي،ن )     ٧
 (. ونسع  إىل اجلعائي. ٢٩-٢٢/  ٢انظر : اقاالت اإلسالاي،ن )     ٢
 (. ٧٢-٢٩/  ٢انظر : اقاالت اإلسالاي،ن )     ٩
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ال، وجغلب ان عّرفها  ويظهر ان هذه األقوال وقوع اخلالف يف كوهنا جسم جم    

: ) واألصح عند جصبابنا جن الروح ججسام  ١" النووي" ذكر جهنا جسم. يقول

. وألجل ذلك يرى النووي جن اآلي  ال ٢لطيف  اتخلل  يف العدن فاذا فاحقت  اات (

 تدل عىل جهنا غري اولوا ،   

جهنا ال تولم، فيقول : ) وقال اجلمهوح هي اولوا  ... وليس يف اآلي  دليل عىل     

وال جن النعي صىل اهلل علي  وسلم مل يكن يولمها، وإنام ججاب بام يف اآلي  الكريم ؛ 

فها بوضهم ٧ألن  كان عندهم جن  إن ججاب بتفسري الروح فليس بنعي(  . وعرَّ

 . ١بقول :)جسم لطيف اشاحك لألجسام الظاهرة واألعضاء الظاهرة (

) جسم خمالف بابماهي  هلذا اجلسم ابمبسوس  بقول  : 5" ابن القيم"ويورفها     

وهو جسم نوحانى علوي خفيف حي اتبرك ينفذ يف جوهر األعضاء ويرسي 

فيها رسيان ابماء يف الوحد ورسيان الدهن يف الزيتون والناح يف الفبم. فام داات هذه 

األعضاء صاحل  لقعول اآلثاح الفائض  عليها ان هذا اجلسم اللطيف بقي ذلك 

اللطيف اشابكا هلذه األعضاء، وجفادها هذه اآلثاح ان احلس واحلرك   اجلسم

اإلحادي ، وإذا فسدت هذه األعضاء بسب استيالء األخالط الغليظ  عليها، 

وخرجت عن قعول تلك اآلثاح، فاحق الروح العدن وانفصل إىل عامل األحواح. 

                                 
إلاام حييى بن رشف النووي، كان صاحلًا دينًا زاهدًا، ل  عدة اؤلفات انها : رشح ابمهذب، ا     ١

 األذكاح، ابمنهاج،  ولد 
(. ٧٩٧ – ٧٩5/  ٢هـ . انظر : طعقات الشافوي  الكربى ) ٧٧٧هـ ، واات سن  ٧٧١سن             

 السعكي، حتقيق ععد 
 طناجي، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.الفتاح حممد احللو، ةمود حممد ال           

م، ١٩٢٩هـ / ١٧١٧(.  ابمطعو  ابمرصي  باألزهر، الطعو  األوىل، ١٧/٧٧رشح صبيح اسلم )     ٢
 ارص.

 (. ١٧٩-١٧٢/  ١٧رشح صبيح اسلم )     ٧
 (.  ١٧٢/ ١٧رشح صبيح اسلم )     ١
هـ ، واات سن  ٧٩١الداشقي احلنعيل، ولد سن   اإلاام احلج  احلافظ ، جبو ععد اهلل حممد بن جيب بكر     5

 هـ ، ل  ٧5١
اؤلفات كثرية، تدل عىل سو  علم ، وقوة حجت ، واتعاع  للدليل. انظر عن ترعمت  : شذحات         

 الذهب 
        (١٧٢-٧/١٧٢.) 
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ألقوال سواه وهذا القول هو الصواب يف ابمسأل  هو الذي ال يصح غريه وكل ا

 . ١باطل ، وعلي  دل الكتاب والسن  وإعماع الصباب  وجدل  الوقل والفطرة ...(

ويورفها بوضهم بقول  : ) ججسام لطيف  غري اادي ...فإذا كان الروح غري        

 . ٢اادي كان لطيفًا نوحانيًا غري قابل لالنبالل، ساحيًا يف األعضاء للطافت ...( 

. وتقول ٧الروحي  هي :  ) اجلسم األثريي والوقل جمتمو،ن(  والروح عند دعاة    

الروحي  ابموارصة : إن اجلسم األثريي الذي نسمي  الروح اكون ان ذحات دقيق  

. ١وجن  جاكن وزن ، وجخذ صوحة )فوتوغرافي  ( ل  وهو يفاحق اجلسد حويدًا حويدًا 

ح، وهلذا جيب التفريق ب،ن إىل غري ذلك ان اآلحاء واألقوال التي يذكروهنا عن الرو

فوها بناء عىل  كالم جهل الولم يف توريف الروح وكالم دعاة الروحي ، فالولامء عرَّ

اا ذكر عنها يف بوض النصوص الرشعي  ان خروجها، وصوودها، وقعضها، إىل 

غري ذلك ان جحواهلا، جاا دعاة الروحي  فقد جاءوا بعاطل كثري سيظهر بوض  إن 

  اعاحث هذه الدحاس  ابمخترصة. شاء اهلل تواىل يف

ومما حتسن اإلشاحة إلي  جيضًا جن  وجد يف ابمجتمع اإلنساين اجتاه،ن خمتلف،ن     

وذلك ببسب تكوين اإلنسان، فأحدمها نظر إىل جانع  ابمادي، واآلخر إىل اجلانب 

الروحي في ، وهذا اخلالف يرضب بجذوحه إىل فرتات اتطاول  يف القدم، وذلك 

: ) كانت ابمادي   "حابو برت"ج احلديث عن الفلسف  وجصباهبا، يقول انذ بد

والروحاني  يف عميع جدواح تاحيخ الفكر اإلنساين وال تزال إىل اليوم يف حرب عوان، 

 . 5كل يطلب الغلع  والسيادة يف علم الفلسف (

                                 
 (.  ٢١٢الروح )     ١
 (. ١٧٢الكليات )     ٢
(.  حممد شاه،ن ةمزة، تقديم الدكتوح/ عيل ععد اجلليل ٧١الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن)     ٧

 حايض، دون ذكر ل
 اولواات النرش.        

 (.٧5انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ١
 (. ١5٧اعادئ الفلسف  )      5
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 وان اطلع عىل جقوال فالسف  اليونان وجد هذا االنقسام، وباعرتاف ابمادي،ن    

، وان ابمولوم جن احلضاحة األوحوبي  ابمادي  احلديث  جخذت عن اليونان ١جنفسهم

والرواان، وال غراب  إذا وجد فيها هذا االجتاه جو ذاك، وجيضا فأوحوبا فيها اليهود 

والنصاحى، وبينهام نوع تضاد ان حيث اإلعمال يف هذا اجلانب فاليهود جغرقوا يف 

 .  ٢لذات اجلسد وحغعات اجلانب احليس واالنغامس يف ا

وبابمقابل كانت تواليم النرصاني  حسب اا يف كتعهم حتذح ان االنغامس يف     

الدنيا، وتطالب باالبتواد عن الذاهتا وشهواهتا، وتدعو إىل االنسالخ ان ابمال 

والتوج  إىل اإلل ، ومما جاء يف اإلنجيل، جن عيسى علي  الصالة والسالم، قال 

) إذا جحدت جن تكون كااالً فاذهب وبع جاوالك وجعطها للفقراء، ألحد الشعاب : 

فيكون لك كنز يف السامء، وتوال فاتعوني ( وقال لتالايذه : ) احلق جقول لكم يورس 

عىل الغني جن يدخل الكوت السموات، وجقول لكم ألن يمر اجلمل ان ثقب 

 .  ٧اإلبرة جيرس ان جن يدخل الغني الكوت السموات  (

بمقصود كام قلت ان حيث اإلعمال جغرقت اليهودي  يف اجلانب ابمادي، وا    

وزعمت النرصاني  لنفسها اإلغراق يف اجلانب الروحي!!. فوقع الفصل ب،ن 

وتضاحبت األفكاح،  –بويدًا عن صدقي  ذلك يف الواقع ان عدا   –اجلسد والروح 

 ونتج عن هذا فساد كعري شهدت  الساح  األوحوبي . 

                                 
ر لرقم الطعو  (. لين،ن، داح التقدم، اوسكو، دون ذك٢١انظر عىل سعيل ابمثال : اصادح ابماحكسي  )     ١

 جو تاحخيها. 
انظر اا ذكره الدكتوح / صالح اخلالدي يف كتاب  الشخصي  اليهودي  ان خالل القرلن، خاص       ٢

 الفصل الثالث : سامت 
م، داح القلم، داشق، ١٩٢٧هـ / ١١٢٧(. الطعو  األوىل، ٢٢٢ – ١٢٩اليهود وجخالقهم )        

 سوحيا. 
 م، داح ابمرشق، بريوت. ١٩٢٢(. الطعو  الثاني ، ٩١ – ٩٢/  ٧/  5الوهد اجلديد اتى، )     ٧
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: ) كانت كربى نتائج ابمادي ، إنكاح اخلالق ،  "ابمرصفي"الدكتوح  يقول    

والعوث... وكان هذا الفصل ب،ن ابمادة والروح يف اإلنسان واحلياة، هو نقط  

 . ١الضوف وانطلق اخلطر، وقم  األزا  التي عرفتها احلضاحة ابموارصة(

روح وخلودها، وتعع ذلك جن جصباب التوج  الروحي جخذوا يف احلديث عن ال    

وفنائها، واستقالهلا عن اجلسد، وحلوهلا، وتناسخها، وكوهنا جعظم  اا يف هذه 

احلياة، واالهتامم هبا وبأحواهلا مل يكن يف وقت دون لخر، فقد وجد االهتامم هبا 

، واستمر االهتامم ٢لدى اهلنود، والصين،ن، وابمرصي،ن القدااء، والفرس واليونان

 .  ٧نتسع،ن لإلسالم، وكذا فالسف  جوحوبا يف الورص احلديثهبا عند الفالسف  ابم

وان ابمولوم  جن رشيو  اإلسالم بلغت الغاي  يف النظرة إىل اإلنسان ان حيث     

تكوين ، فجاءت جحكااها تراعي حقيق  جن اإلنسان جسد وحوح، دون جن يطغى 

اثال يف جانب عىل جانب، وقد رضب حسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم جحوع األ

تطعيق هذه احلقيق ، وجار جن ُيوطى كل ذي حق حق ، وان جاء بخالف هذا  

فليس ممن استن بسنت  صىل اهلل علي  وسلم، فون ةميد بن جيب ةميد الطويل جن  

سمع جنس بن االك حيض اهلل عن  يقول : ) جاء ثالث  حهٍط إىل بيوت جزواج النعي 

النعي صىل اهلل علي  وسلم، فلام ُجخربوا صىل اهلل علي  وسلم يسألون عن ععادة 

كأهنم تقالُّوها، فقالوا : وجين نبُن ان النعي صىل اهلل علي  وسلم؟ قد غفر اهللُ ل  اا 

تقدم ان ذنع  واا تأخر، قال جحدهم: جاا جنا فأنا جصيل الليل جبدا. وقال لخر : جنا 

جتزوج جبدًا. فجاء حسول  جصوم الدهر وال ُجفطُر. وقال لخر : جنا جعتزل النساء فال

                                 
م، اكتع  الوال، الكويت، وعن ١٩٢٧هـ / ١١٢٧(. الطعو  األوىل، ٧٧ابمادي  والروحي  يف ابميزان )     ١

 اجلانب ابمادي 
 (.  ٧٩ – ٧٢ووجوده يف احلياة العرشي  وبوض اآليات الدال  عىل ذلك انظر : ابمرجع نفس  )         

(. حممد فريد وجدي، الطعو  ٧٢٧ – ٧٢١/  ١انظر عن ذلك : دائرة اواحف القرن الورشين )      ٢
 م، داح ١٩٧١الثالث ، 
 ابمورف ، بريوت، لعنان.          

 (. ٧٢٧(. وُذكر ابن حشد فقط يف هذا ابموضع )٧٢٢- ٧٢٧/  ١انظر : دائرة القرن الورشين )      ٧
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جنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ جاا واهلل إين "اهلل صىل اهلل علي  وسلم، فقال 

ألخشاكم هلل وجتقاكم ل ، لكني جصوم وجفطُر، وجصيل وجحقُد، وجتزوج النساَء، 

 .   ١( "فمن حغب عن سنتي فليس اني 

 حسول اهلل صىل اهلل وعن ععد اهلل بن عمر بن الواص حيض اهلل عنهام، قال يل    

علي  وسلم : يا ععد اهلل، جمل ُجخرب جنك تصوم النهاح وتقوم الليل ؟ فقلت : بىل يا 

فال تفول. صم وجفطر، وقم ونم، فـإن جلسدك عليك حقاً،  "حسول اهلل، قال : 

وإن لوينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لِزوحك عليك حقًا، وإن 

 .  ٢هر ثالث  جيام...( احلديث ببسعك جن تصوم كل ش

فكانت هذه الرشيو  ختاطب اإلنسان ببقيقت  ابمكون  ان هذين األارين، وجن     

 . ٧لكل واحد انهام حاجيات  واقواات 

                                 
حي، واللفظ ل ، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، العخاحي اع الفتح جخرج  العخا     ١
(١١/٧١١ .) 

م، داح طيع  ٢٢١١هـ / ١١٧٢(. البن حجر الوسقالين، الطعو  الرابو ، 5٢٧٧حديث حقم )        
 للنرش والتوزيع. 

قت نفس  إلي  ووجد الرياض، السوودي . واسلم، يف كتاب النكاح، باب استبعاب النكاح بمن تا        
 اؤن ،  صبيح اسلم    

 (.   ١٧٧-١٧5/ ٩برشح النووي )        
جخرج  العخاحي، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، صبيح العخاحي اع فتح العاحي       ٢
 (. حديث  ٧٩٧/ 5)

 (. ١٩٧5حقم )        
ي سنذكرها هنا، يربز اونى حوحانيًا فقط يقول اوحيس بوكاي : ) إن قساًم ان اآليات القرلني  الت     ٧

 يف غاي  الكامل، 
والقسم اآلخر، كام يعدو يل، يوحي بتغريات تتولق ظاهرًا بشكل اإلنسان، ويذكر بالتايل بظاهرات         

 اادي  ببت  قد 
  : (. ترعم١٢١حصلت بانتظام يف خمتلف ابمراحل(. جصل اإلنسان ب،ن الولم والكتب الساموي  )        

 فوزي شوعان،
م، ابمكتع  الولمي ، دون ذكر لرقم الطعو .  وانظر : حياة الروح يف ضوء الولم ١٩٩٢هـ/ ١١١٢       
 ( . واا بودها. ١١5)

م، القاهرة. ويقول ١٩٧٢اداوند و. سينوت، ترعم  : إسامعيل اظهر، اكتع  األنجلو ابمرصي ،         
 الوقاد : ) الروح 

القرلن االك الذات اإلنساني ، تتم هبام احلياة وال تنكر إحدامها يف سعيل اآلخر...(.  واجلسد يف        
 ويقول : ) ليس يف 
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وال حيب جن رشيو  اإلسالم ترى هذه الدنيا وسيل  يتوصل هبا إىل إدحاك الفوز     

 علي  وسلم، ومل حيرص عليها، احلقيقي يف اآلخرة، ولذلك زهد فيها صىل اهلل

وتذكر كتب السري ان حال  صىل اهلل علي  وسلم اا يوجز كل جحد ان الناس عن 

فول  جو إدحاك ، وكذلك كان الصباب  حيض اهلل عنهم جكثر زهدًا ممن جاء ان 

بودهم، وان بودهم التابو،ن واألئم  األتقياء، حيث سمت نفوسهم عن الدنيا 

 .   ١احلالل حتى ال جيرهم إىل احلرام فرةمهم اهلل عميوًا وزخاحفها، بل تركوا 

والروحي  ابموارصة ترى جهنا دعوة يف اواجه  ابمادي  الطاغي ، وتقول إن اإلنسان  

ن ان جسم اادي، وجسم جثريي، وعقل، ومها الروح يف هذا اإلنسان، وجن  يتكوَّ

ديث اوها، هذه الروح جاكن إثعات وجودها، وتصويرها، وحتضريها، واحل

واالستفادة انها، ويزعمون جهنم هبذا يردون عىل جصباب الفكر ابمادي الذين 

                                                                             
القرلن فصام ب،ن حوح وجسد، جو انشقاق ب،ن عقل واادة، جو انقطاع ب،ن سامء وجحض، جو شتات         

 يف الوقيدة يوزع 
 (. داح اهلالل. ٢5ن يف القرلن الكريم )الذات اإلنساني  ب،ن ظاهر وباطن(. اإلنسا        

ذكرت بوض الكتب احلياة الروحي  يف فرتات ان تاحيخ ابمسلم،ن بداي  بورص حسول اهلل صىل اهلل      ١
 علي  وسلم، فون 

جبرز اظاهر احلياة الروحي  زان حسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم . انظر: عىل سعيل ابمثال : كتاب         
 احلياة سيكيولوجي  

(. واا بودها. ويف زان الصباب  حيض اهلل عنهم . انظر : ٢٢١الروحي  يف ابمسيبي  واإلسالم )        
 (.  ٢٢5ابمرجع نفس  )

(. واا بودها.  للدكتوح / ٢١٢واا بودها. ويف زان التابو،ن حيض اهلل عنهم. انظر: ابمرجع نفس  )        
 حممد جالل رشف، 

م، انشأة ابمواحف، اإلسكندحي ، ارص، دون ذكر لرقم ١٩٧٢ععد الرةمن عيسوي، والدكتوح /         
 الطعو . 
وقد جفرد الدكتوح النشاح احلياة الروحي  يف ابمجلد الثالث ان كتاب  نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم         
 (. الطعو  ٧٧)

الورب يف اجلاهلي . ثم عرص الرسول م، داح ابمواحف، القاهرة، ارص. حيث بدج ب١٩٧٢السابو ،         
 صىل اهلل علي  وسلم 

وصبابت  حيض اهلل عنهم، ثم زهد الرصي،ن يف القرن األول وجوائل الثاين، ثم احلياة الروحي  يف         
 الكوف  يف القرن األول 

 والثاين، وكذا يف الشام وابموصل وخراسان.         
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ينكرون وجودها، ويرى دعاة الروحي  جن اذهعهم هو طريق اهلداي  إلخراج 

  هؤالء ان ضالهلم .  
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 ابمعبث الثاين: نشأة الروحي  ابموارصة .  

ار وجد انذ القدم، اثل  اثل إن اهتامم اإلنسان باجلانب الروحي يف حيات  ج    

االجتاه ابمادي، ومما جخرب ب  جل وعال عن األام السابق  اا كان ان الرهعن  

ڇ  ڍ  ڍ  چ  النرصاني ، مما جلزاوا ب  جنفسهم ومل يكتب عليهم، قال تواىل : 

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ڱ 

 .  ٢٧احلديد: چ

چ ) جي: ابتدعتها جا  النصاحى چگ    گ  چ ومما ذكر يف تفسري اآلي      

جي: اا رشعناها هلم، وإنام هم التزاوها ان تلقاء جنفسهم.  چگ  ڳ      ڳ  

بذلك . في  قوالن، جحدمها: جهنم قصدوا چڳ  ڳ   ڱ  ڱ چ وقول : 

حضوان اهلل ... واآلخر: اا كتعنا عليهم ذلك إنام كتعنا عليهم ابتغاء حضوان اهلل. 

. جي: فام قااوا بام التزاوه حق القيام. وهذا ذم چڱ   ڱ  ں  ںڻ  چ وقول : 

هلم ان وجه،ن، جحدمها: يف االبتداع يف دين اهلل اا مل يأار ب  اهلل. والثاين: يف عدم 

 .  ١ا زعموا جن  قرب  يقرهبم إىل اهلل، عز وجل(قيااهم بام التزاوه مم

والروحي  القديم  : يقصد هبا جصباهبا يف الغالب الرتفع عن الدنيا وزخاحفها،     

 –والعود عن اإلرساف يف الذاهتا، وحتريم الطيعات عىل النفس ان ججل هتذيعها 

ز األاثل  عىل ولول الرهعاني  التي توطدت عىل جيدي الرهعان ان جبر -هكذا يرون

. فقد اعتزلوا احلياة ٧، ويرون جن هذا االنقطاع يوصلهم إىل السوادة األبدي  ٢ذلك 

                                 
 (. داح الدعوة، الرياض، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.٧١5/  ١تفسري القرلن الوظيم )     ١
 (. ٧٧٧_انظر عن ذلك : سيكلوجي  احلياة الروحي  يف ابمسيبي  واإلسالم )     ٢
 "جيعون"(. بمراجوهام. يرى ٧٧٧ – ٧٧٧انظر عن ذلك : سيكيولوجي  احلياة الروحي  )      ٧

 صاحب كتاب اضمبالل 
اثل حلياة الرهعن ، هو حجل اسم  : انطونيوس وهو حجل جاي ) وزع جاالك   اجلمهوحي  جن جول        

 ابموحوث  وهجر جرست  
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االجتامعي  وذلك بدافع الوعقري  اخلرافي ، بينام كان للدافع الديني جثر عىل ضواف 

الوقول ان النساء واألطفال، وكانت قوهتا تزداد بفول ندم عىل خطيئ  خفي  جو 

 .  ١حمن  طاحئ 

واع ذلك فإن هذا مل يكن هو األصل فيهم، بل كشفت اآلي  الكريم  حاهلم     

.وهلذا اعرتف ٢٧احلديد: چ ہ  ہ  ہ چحيث ُختمت بقول  تواىل :

ليكي  "بوض علامء الغرب وفالسفتهم بام يودون  وصم  عاح يف األديرة. يقول 

للرتف  : ) كانت ابمدن التي يكثر فيها عدد الزهاد والرهعان ارسحاً "

. ويقول : ) إن ارض الرهعاني  جشد تأثريًا ان جي جار لخر يف تاحيخ  ٢واالنبالل (

 .  ٧جخالق الوامل( 

ومما جيب التنعي  علي  جن اآلداب التي وضوها الرهعان ألنفسهم خالفوها بكل    

 جرجة، وان هذه اآلداب عندهم :

 طهاحة اجلسم والفكر والعود عن اشاهدة النساء. -

 لزهد والفقر االختياحي واحتداء ابمالبس احلقرية.ا  -

                                                                             
ووطن ... بود جن قىض فرتة طويل  شاق  يف إعداد نفس  للرهعن  ب،ن القعوح، ويف برج خرب اهجوح         

 تغلغل يف جرجة 
النيل، حتى اكتشف بقو  انوزل  يتوفر فيها  داخل الصبراء يف ححل  ثالث  جيام إىل الرشق ان هنر        

 الظل وابماء، واستقر 
جخريًا فوق جعل قلزم إىل القرب ان العبر األةمر، حيث ال يزال هناك دير قديم حيمل اسم         

 القديس وذكراه، وحلق  
 ٧٧٢الروحي  ) ابمسيبيون إىل الصبراء يف توعد عجيب...( . نقاًل ان  كتاب : سكيولوجي  احلياة        

– ٧٧٩ .) 
 (. ٧٧٩انظر : سكيولوجي  احلياة الروحي  )     ١
(. حممد تقي الندوي، ترعم  ٢٩(. نقاًل ان كتاب عرص اإلحلاد ) ٧/ ٢تاحيخ جخالق جوحوبا )      ٢

 الدكتوح/ حسن 
 ياس،ن، داح الصبوة للنرش والتوزيع، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها .         

(. وانظر اا ذكره حممد قطب ٧٢(. نقال ان كتاب عرص اإلحلاد )١٢١/  ٧احيخ جخالق جوحوبا ) ت     ٧
 يف كتاب  اذاهب 

(. عن الرهعاني  وفضائح ٧٧ – 5٢(. عن فساد حجال الدين. و )5٢ -5٧فكري  اوارصة )         
 األديرة. الطعو  األوىل، 

 م، داح الرشوق . ١٩٢٧هـ / ١١٢٧        
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 االنفراد والوزل  واالزا  الدير. -

 الصالة ابمستمرة والذكر الدائم. -

 الصوم واالكتفاء باخلعز وابماء واالاتناع عن الدسم وابمسكر. -

الصرب والصدق  وعف  اللسان، وعدم الضبك وابمزاح، والتسااح، وخدا   -

 .  ١لنميم ، وكظم الغضبابمرىض، واجتناب ا

فهذا القسم األول، ويلبق ب  القائلون إن اهلل تواىل إنام يتقرب إلي  بابمتوسطات     

ابمقرب،ن لدي ، وهذا يكون بالرتفع عن الشهوات لتبصل اناسع  بينهم وب،ن هذه 

، ثم قالوا : ٢الروحانيات، وحينئذ يسألون حاجاهتم انهم، فيشفووا هلم عند اخلالق

ال بد لإلنسان ان اتوسط، وال بد جن يكون هذا ابمتوسط ارئيًا، ففزعوا إىل إن  

اهلياكل، وهي السياحات السعع فتقربوا إليها تقربًا إىل الروحانيات، ويتقربون إىل 

الروحانيات تقرباً إىل العاحئ تواىل، ثم استخرجوا ان عجائب احليل ابمرتع  عىل 

. ثم إن هؤالء مل ٧بر، والكهان ، والتنجيمعمل الكواكب اليشء الكثري، اثل الس

يروا يف اهلياكل ضالتهم التاا  ببكم جهنا ُترى يف وقت دون لخر، فلها طلوعًا 

وجفوالً، وظهوحًا باليل، وخفاء بالنهاح، فال بد ان صوح وجشخاص  اوجودة 

قائم  انصوب  ُيوتكف عليها ويتوسل هبا إىل اهلياكل، فاختذوا جصنااًا جشخاصًا 

 . ١ىل اثال اهلياكل السعو  كل شخص يف اقابل  هيكلع

وابمقصود جن الروحي  القديم  كانت توني العود عن الذات الدنيا، والسمو     

والرتقي عن الشهوات والنزعات والغرائز، واعتعاحها يف خدا  احلياة الروحي ، 

                                 
(. زكي شنودة، نقال ان كتاب : سكيولوجي  الروح ٢١١ -٢١٧/  ١ظر : تاحيخ األقعاط )ان     ١
 (٧١١ -٧١٧ .) 
(. وعن اخلالف يف اسأل  الروحاين ابمبض وغريه ٧٧٩-٧٧٧/ ٢انظر عن هذا : ابملل والنبل )     ٢

 عند بوض الطوائف 
 (. واا بودها. ٧٧٩/  ٢السابق  . انظر : ابمرجع نفس  )        

 (. ٧٧١-٧٧٩/ ٢انظر: ابملل والنبل )     ٧
 (. ٧٧٧-٧٧٢/  ٢انظر : ابملل والنبل )     ١
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فإذا حقق اإلنسان هذا اجلانب الروحي احتفع وسام فوق عموح الغرائز 

الشهوات، وساد عىل عموح ابمادة ال بإلغائها؛ ألن ذلك جار غري استطاع وإنام و

. غري جن هذا األار مل يستمر ١بتوجيهها، وضعطها، ووضع حد النطالقها ونشاطها

فغدت الروحي  ترشك باهلل تواىل، وتتخذ الوسائط التي ترى جهنا تقرهبم إىل اهلل 

 زلفى. 

حي  ابموارصة يرون جن الروحي  القديم  كانت متثل ومما يذكر هنا جن دعاة الرو    

جانب الكذب والشووذة، جو جن االتصال بوامل الروح كان اوجودًا ان قعل بوض 

الكهن ، وهلذا فهم يرون جن ) حماول  االتصال بالروح واإلبمام ببقيقتها حماول  

ىل جسس قديم  اوغل  يف القدم، وحبام كان كهن  الفراعن  جقدم ان حاول ذلك ع

وقواعد ان التنظيم األويل، ثم حذت حذوهم جام جخرى كاهلنود ثم اإلغريق. 

كان الكهن ، وهم علامء القوم يامحسون ذلك رسًا وحيرصون  يف جيدهيم وال 

يسمبون لسواهم بمامحست ، وكانوا يودون  علاًم ساايًا اقدسًا، ال جيوز جن هيعط 

اهن يلقن ابمريد اجلديد وسائل إىل استوى الشوب اجلاهل الدنس، وكان الك

االتصال الروحي بود جن يسأل األحواح عن  وحيصل عىل حضاها، حىض قائاًم عىل 

 . ٢صالحيت  هلذا االتصال جو التخاطب جو ابمناجاة(

واع ذلك فيذهب بوضهم إىل جن اا وجد عند السابق،ن وان جاء ان بودهم     

حتضري األحواح، سواء عند الربامه ،  ان جاوح تتولق بوامل األحواح يصب يف اسأل 

 .  ٧جو الصيني،ن، جو كهن  ابمرصي،ن، جو اليوناني،ن، جو الروااني،ن

                                 
 (. ٩٧-٩١انظر عن هذه ابمواين : ابمادي  والروحي  يف ابميزان )     ١
 (. ١٧الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ٢
م، داح ١٩٧٧هـ / ١١٧٩٧(. طنطاوي جوهري، الطعو  الرابو ، ١٧٧-١٧١انظر : األحواح )     ٧

 النهض  الوربي ، 
 القاهرة، ارص.        
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وجاا الروحي  ابموارصة : فإن الوصوح ابمتأخرة  ةملت جفكاحًا جديدة تنسب إىل     

عامل الروح، وهذه األفكاح زعم جصباهبا إنام جحادوا هبا هدم الفكر ابمادي، وبيان 

ده، ولكن ان تتعع هذه اآلحاء ووقف عىل جقوال جصباهبا ال جيد عىل هذه فسا

الدعوى برهانًا، وال فيام يقولون  دلياًل لرد العاطل، والبد ان االحظ  جن الروحي  

كمذهب عام هو ابمذهب الذي ) يدجب عىل تطوير اكان  الروح يف الكائن، ال سيام 

ى الروح، هذا اا ُدعي جحيانًا الروحي  تلك ابمكان  التي ال تورتف بمطلق لخر سو

. وهذا  يدل عىل جن الروحي  هلا عدة اجتاهات، فتاحة يقصد هبا اا يقابل ١ابمطلق  (

ابمادي ، وتاحة الروح يف اقابل اجلسد، وتاحة اا يتولق بعوض الطرق الصوفي  

جاا الروحي  . ٢والنظم ابموجودة لدى بوض الناس، وتسمى متاحين حوحي 

 دة بالدحاس  هنا فهي اا يتولق بتبضري جحواح ابموتى. ابمقصو

 بداي  ظهوح الروحي  ابموارصة ونشأهتا :   

يرى بوض العاحث،ن جن العدايات كانت يف وجود بوض الظواهر الطعيوي      

كانعوا  جصوات، وحترك جشياء بدون سعب ظاهر، واع جن هذه األاوح واا هو 

  خمتلف ، إال جن الغربي،ن جولوا انها عقيدة عىل شاكلتها وجد يف جاكن  وجزان

، وان األحدا  ابمهم  يف انتشاح هذه األفكاح، اا حد  يف ااحس سن  ٧جديدة 

م، بالواليات ابمتبدة األاريكي  يف انزل اسرت فوكس، ابمزاحع القروي ان ١٢١٢

شغب عىل هيئ  طرقات عىل األثا  واجلدحان واألسقف، وحيد  هذا لياًل جو 

ًا، وكان يويش فوكس اع زوجت  وبنتي ، فسععت هذه احلواد  حععًا وقلقًا ب،ن هناح

جفراد جرست ، وحاح الرجل يف اورف  اصدح هذا الشغب واستوان بأصدقائ  

                                 
م، انشوحات ١٩٩٧(. توريب خليل جةمد خليل، الطعو  األوىل، ٧/١٧٧١اوسوع  الالند )     ١

 عويدات، بريوت، 
 لعنان.         

 (. ٧/١٧٧٢انظر : اوسوع  الالند  )     ٢
3
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واواحف  وحجال الرشط  دون اورف  سعب ذلك، مما جول لالف الناس يأتون 

ة هذه األصوات، لزياحة ابمنزل وسامع هذه األصوات، وبمروح الوقت جلفت األرس

ثم جتارست واحدة ان الفتات،ن طالع  الطرق بودد الصفقات التي تصفقها، 

وسموت الطرقات بودد اا جحدثت ان تصفيق، وهكذا األخت األخرى، ثم 

طلعت األم الدق ارت،ن إن كان حوحًا، فأجاب بدقت،ن، استفرست إن كان قد 

لشخصي  التي حتد  هذه جيسء إلي  فأجاب، وهبذه الطريق  تم التفاهم اع ا

الطرقات، وتع،ن جهنا لتاجر خردوات قتل  يف هذا ابمنزل الساكن السابق، وان تلك 

اللبظ  بدج اهتامم الناس هبذا األار، وتكونت عماعات ودوائر انزلي  لالستمتاع 

. ثم جدى انتشاح هذه القص  إىل التنع  إىل جن ابمايض  ١باالتصال بأحواح األاوات

النوع ان االتصال، ووقوت بود ذلك جيضًا اتصاالت جخرى ب،ن حافل هبذا 

اآلداي،ن وجحواح ابموتى، يف جهات شتى ان جاريكا وجوحوبا، واقتبم هذا ابميدان 

وجخذ هؤالء ينظمون االتصال  -كام يقول دعاة الروحي   -طائف  ان علامء الغرب

علميًا مل يكن ل  ب  عهد ب،ن الوابم،ن ويضوون ل  القواعد الواا ، وجصعح ل  طابوًا 

ان قعل، وبدج الذين لانوا بذلك يولنون لحاءهم ادعم  باألدل  والرباه،ن، فيدخل 

 .٢الناس فيام لانوا ب  جفواجًا وخيرجوا ان كفرهم القديم بوامل الروح وعامل الغيب

ويرى دعاة الروحي  جن  وقوت االجتامعات ب،ن ان يرى صب  هذه القصص     

ومتكن ابمصدقون هبا ان إثعات وقوعها، وكأن األحواح تدفوهم هلا، وان ينكرها، 

                                 
(. حسن ععد الوهاب، حممود شلعي، اكتع  اآلداب، دون ذكر ١٢-٩ر : يسألونك عن الروح، )انظ     ١

 لرقم الطعو  جو 
(. وواحد انهام ذكر جن الروح جخربت 5٧-55تاحخيها.  الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )        

 بالقاتل، وحددت ابمكان، 
خري انهام قال بود جميء الرشط  وجدوا اجلث  ادفون  ولكن مل جيدوه حتديدًا حسب وصفها، واأل        

 يف ابمكان ابمبدد!!. 
 (. 5٧-5٧انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ٢
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وترغب يف حتقيق هذا االتصال وامتام وسائل  حتقيقًا لغرض بويد، فانجذب إىل 

 هذا الفريق كثري ان حجال الولم والفكر واألدب والسياس  واحلرب. 

ابمواحف باسم عموي  نرش  ١٢5١وتكونت جول عموي  حوحي  يف نيويوحك سن      

.  ١الروحي  وتلتها عمويات جخرى للغاي  نفسها، يف جاريكا ودول جوحوبا ابمختلف  

 .    ٢وانترشت األببا  الروحي  وابمكتعات اخلاص  يف جااكن خمتلف  ان الوامل

وان جبرز ابمؤسس،ن للبرك  الروحي  يف الغرب جان لحثر فندالي، ان اؤلفات  :    

جدين فردحيك باوحز، ان اؤلفات  : ظواهر حجرة حتضري  عىل حاف  الوامل األثريي.

.  وان األاوح ٧األحواح، لحثر كونان دويل ان اؤلفات  : حاف  ابمجهول. دافيد جيد

التي تذكر جن الروحي  هلا عالق  بالصهيوني ، وال يمكن القول إهنا هي التي 

عليها، جسست الدعوة الروحي ، ولكنها متكنت ان التسلل إليها والسيطرة 

واستغالهلا لصاحلها، فسخرهتا بمباحب  الدين، والومل عىل إقاا  الدول  

 الصهيوني ، وتربز هذه الوالق  يف اآليت : 

 .١التشاب  يف الدعوة إىل السالم الوابمي ب،ن دول الوامل  -3

 . ٧، واهاعم  ابمتدين،ن 5الدعوة إىل نعذ الدين والتبرح ان  -2

لروحي  والصهيوني ، ويضاف إىل ذلك الصالت الشخصي  ب،ن ب،ن دعاة ا -1

جن جكرب اركز للبرك  الصهيوني  هو جكرب اركز للبرك  الروحي  

. وهي جكرب اكان لتواجد الروحي  وهبا ابمركز الوابمي ٧ابموارصة، جاريكا

                                 
 (. 5٩-5٢انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ١
حؤوف ععيد، داح الفكر  (.  الدكتوح١١-١٢انظر عىل سعيل ابمثال : يف اإلهلام واالختعاح الصويف )     ٢

 م، ١٩٢٧الوريب، 
 ارص، دون ذكر لرقم الطعو .        

 (. ١١٧(. جزا  الورص )٢٧٧/ ٢انظر : ابموسوع  ابميرسة )     ٧
 (. ٧٢-٧١انظر : الروحي  احلديث  )     ١
 (. ٧٢-٧٩انظر : الروحي  احلديث  )     5
 (. ٧٢-٧٧انظر : الروحي  احلديث  )     ٧
 (. ٧١-٧٢ظر : الروحي  احلديث  )ان     ٧
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للعبو  الروحي ، وكذلك يف العالد األوحبي ، وغالعا ال ختلو ادين  ان 

 . ١لصبف وابمجالت التي تتكلم باسمها فرع هلذه الدعوة، باإلضاف  إىل ا

وكذلك كان األار بالنسع  للرشق فقد انتقلت هذه اللوث  إىل بوض بالد الولم     

اإلسالاي، وهبا السبر والشووذة، واسأل  احلصول عىل بركات ابمشايخ 

، واستغل بوضهم اسأل  ابمس، وجدخل هذه ابمسائل ٢وجصباب الطرق الصوفي  

 .  ١إىل فكرة وجود األحواح الرشيرة  ، باإلضاف ٧فيها

ويلبق بذلك اا يدعي  جدعياء الولم يف اسأل  األبراج، واالطالع عىل اسائل     

. وجدخل هؤالء الروحانيون اإلبر الصيني  إىل دائرهتم 5الغيب وجاوح ابمستقعل

) فون طريقها يزعمون جن طاق  ابمواجل،ن الروحي،ن تنساب ان خالهلا ليبد  

 .٧ء (الشفا

وان جوائل ان نقل هذه الفكرة جةمد فهمي جبو اخلري، حيث فقد ابن  الوحيد بود     

جن حرم اإلنجاب فرتة طويل ، فرتجم عددًا ان الكتب اإلنجليزي  ابمؤلف  يف هذا 

. ثم جنشأ "لحثر فندالي "، واؤلف  "عىل حاف  الوامل األثريي"ابموضوع وجوهلا : 

عامل "ألحواح وجصدح باسمها جمل  شهري  ُعرفت باسم جول دائرة عربي  لتبضري ا

. وظهرت اجلموي  الروحي  ابمرصي ، واجلموي  اإلسالاي  الروحي ، ٧"الروح

                                 
 (. ٢٧٢/ ٢انظر : ابموسوع  ابميرسة )     ١
(. اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف ، الدكتوح / ٧٩-٧5انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف  )     ٢

 ععد ابمبسن 
 م.١٩٧٩هـ/ ١٧٩٩الصالح، عامل ابمورف ،         

(. اع االحظ  جن ابمؤلف يميل إىل إنكاح ابمس، وهذا باطل اردود ٢5-٧٩ر )انظر : اإلنسان احلائ     ٧
 علي  في . 

(. اع االحظ  جن ابمؤلف غري واضح يف اسأل  الطرح، خاص  يف ٢٩-٢5انظر : اإلنسان احلائر )     ١
 اسأل  الو،ن. 

 (. ٩١-٩٢انظر : اإلنسان احلائر )     5
 (. ٩١انظر : اإلنسان احلائر )     ٧
 (. ١/٢٧٧(. ابموسوع  ابميرسة )٢٢٢-٢٢١(. القرلن وقضايا اإلنسان )١١٧انظر : جزا  الورص)     ٧
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، وجظهروا ٢. ثم توىل كربها عددًا ان األشخاص١وعموي  األهرام الروحي ، وغريها

ۋ    ۋ  چ ألنفسهم طابع اخلشي  والولم، وجهنم هم ابمقصودون بقول  تواىل : 

. وكذبوا فيام زعموا فإن ابمشتغل،ن هبذه الدعوة  ٢٢فاطر: چۅ  ۅ  ۉ  ۉې  

انهم الكثري ان ابمالحدة وابمادي،ن، وجصباب األهواء، وهذه دعوة انهم لتفسري 

 .٧كتاب اهلل تواىل بمفاهيم جوحوبي ، بل صهيوني 

ألفكاح ارص، فلها ويف العالد اإلسالاي  ان جكثر العلدان التي تنترش فيها هذه ا    

عمويات خاص ، وكذا صبف وجمالت تدعو هلا، اثل جمل  صعاح اخلري، لخر 

. وكذلك ١ساع ، ابمصوح، ابمقتطف، األهرام، فضاًل عن ابمجل  اخلاص  عامل الروح

 5انترشت هذه الدعوة  يف تركيا، واألحدن، وبوض دول اخلليج

ابمبسوس، وجد دعاة الروحي  وبود جن غلت الفلسف  احلسي  وجغرقت يف عامل     

انفذًا هلم يلجون ان  إلثعات دعواهم  عن احلياة الروحي ، اع جن ابمبصل  هلذه 

الدعوة تتفق اع دعوة ابمادي . واختذت الروحي  ابموارصة طريقان يف بداي  جارها 

 ومها : 

                                 
 (. 5٩انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ١
(. إرشاف الدكتوح / اانع بن ةماد اجلهني، الطعو  ٢٧٩-٢٧٧/ ٢انظر : ابموسوع  ابميرسة )     ٢

 هـ، داح ١١٢٢الرابو ، 
الندوة الوابمي  للطعاع  والنرش، الرياض، السوودي . وان هؤالء :  األستاذ وهيب دوس ابمبااي ،         

 وهو حئيس اجلموي  
ابمذكوحة، الدكتوح / عيل ععد اجلليل حايض، حئيس عموي  األهرام الروحي ، ل  كتاب اشاهدايت         

 يف عموي  لندن 
رتري اجلموي ، حليم داوس الشاعر اللعناين.  وانهم ععد الرزاق الروحي ، حسن ععد الوهاب سك        

 نوفل، ول  
(. وانهم جنيس انصوح ، ١١١كتاب ان جرساح الروح. انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف  )        

 ول  كتاب بونوان 
  (.١١٢-١٢٩جحواح وجشعاح. انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف  )        

 (. ١١٧-١١5انظر : جزا  الورص )     ٧
 (.٢٧٢/  ٢انظر : ابموسوع  ابميرسة )     ١
(. الدكتوح / عيل بن سويد ٢٩-٢٢/ ١انظر : ابموسوع  الشاال  بمذهب الروحي  احلديث  )     5

 الوعيدي، الطعو  األوىل، 
  . م، كنوز اشعيليا للنرش والتوزيع، الرياض، السوودي٢٢٢٩هـ/ ١١٧٢       
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 التنويم ابمغناطييس.  -

 ابمعاحث النفسي .  -

. فالتنويم ١دل  احلسي  عىل وجود الروح وان خالهلام ترى جهنا جوجدت األ    

ابمغناطييس هو : ) تنويم صناعي حيدث  ابمتفرغون هلذا الولم فيقع ابمنوم يف نوم 

 .٢عميق  فتظهر ان  خواحق تثعت جن ل  حوحًا اتميزة عن ابمادة(

وقيل : ) النوم ابمغناطييس اسم وضع عىل نوم صناعي حيصل لإلنسان بإداان        

. وقيل : ٧ة طويل  عىل يشء ايض، جو بإنوام الفكرة يف اوضوع واحد(النظر اد

 . ١) هو جن ينام اإلنسان بدحجات خمتلف  ألسعاب طعيوي  جو كياموي  جو حيوي (

جاا ابمعاحث النفسي  فهي كام يقولون : ) فن توصل إلي  علامء جوحوبا وجاريكا     

شكل باهر فتكلمهم وتثعت هلم يستبرضون ب  األحواح ان عابمها فتظهر جاااهم ب

 .5بكل دليل جهنا حوح فالن ابميت(

فمنذ قرن وبوض قرن بدجت عملي  حتضري األحواح ) بوسائل استبدث  مل يكن     

لفنون السبرة وجالعيب اجلن عهد هبا، وسجل انتصف القرن التاسع عرش بداي  

 لندن سن  التطوح يف اوضوع استبضاح األحواح، بتأسيس ابمدحس  الروحي  يف

م، وان ذلك احل،ن بدجت تتناثر جقاويل وشائوات وجنعاء عن غريب ١٢١٢

التجاحب التي يقوم هبا بوض علامء الطعيو  الستبضاح جحواح ابموتى عن طريق 

 . ٧وسطاء...(

                                 
 (. اادة حوح. ٧٧5/  ١انظر : دائرة اواحف القرن الورشين )     ١
 (. ٧٧٧-٧٧5/ ١دائرة اواحف القرن الورشين )     ٢
(. وعن التنويم ابمغناطييس وجسعاب ، ودحجات . انظر : ١١٢/ ١٢دائرة اواحف القرن الورشين )     ٧

 (. واا ٢٢٧األحواح )
 بودها.         

(. واا ٢٢٧(. وعن التنويم ابمغناطييس وبوض القصص انظر : ابمرجع نفس  )٢٢٧األحواح )     ١
 بودها. 

 (. ٧٧٧/  ١دائرة اواحف القرن الورشين )     5
 (. ٢٢(. وانظر : عقيدة العوث يف اإلسالم )٢٢١القرلن وقضايا اإلنسان )     ٧
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وهذه اجلموي  جو ابمدحس  الروحي  ) تقعل يف عضويتها ابمؤان،ن بوجود األحواح     

عىل السواء، وكل اا تشرتط  هو اإلبمام بالروح كظاهرة  وابمناهض،ن هلذه الفكرة

طعيوي  هدفها القيام بعبو  ودحاسات عن الروح، وعن عامل اا وحاء الطعيو  يف 

النطاق الولمي بواسط  التجرب ، وقد جقيمت هلا اؤمترات عابمي  يف لندن وباحيس 

عامل الروح وغريمها، وجلفت يف ذلك ابمجلدات الضخم  التي تثعت كلها وجود 

وإاكان االتصال باألحواح، وحماول  الكشف عن اوقع هذا الوامل، وجسلوب احلياة 

في ، والثواب والوقاب، والزاان وابمكان وشخصي  اإلنسان هناك ...إلخ ونتيج  

هلذا النشاط ابمتزايد تأسست كراس لألستاذي  يف العبث الروحي بودة جااوات 

 . ١يف الوامل(

 ابموارصة :  مما قيل يف توريفها:  توريف الروحي    

جهنا : ) اذهب يرى جن جحواح ابموتى تويش بود ابموت حمتفظ  بجسم اادي لكن      

بالغ اللطاف ، وجهنا عىل الرغم ان كوهنا ال ترى عادة تستطيع االتصال اع 

 .  ٢األحياء، بفضل بوض الظروف، ال سيام بفول الوسطاء (

 . ٧  : ) دين بني اإلنسان، وعلمهم، وفلسفتهم (بقول" فندالي"ويورفها     

 .١وقيل هي : دعوى )ثعوت إاكان االتصال بابموتى(    

وقيل : هي ) دعوة هداا ، وحرك  اغرض  اعني  عىل الشووذة، تدعي     

استبضاح جحواح ابموتى بأساليب علمي ، وهتدف إىل التشكيك يف األديان 

 . 5لكل حال لعاسها( والوقائد، وتعرش بدين جديد، وتلعس

                                 
روحي  يف بوض بلدان الوامل. (. وعن بوض اهليئات والدحاسات ال٢٢عقيدة العوث يف اإلسالم )     ١

 انظر : ابموسوع  
 (. ٢5-٢٧/ ١الشاال  بمذهب الروحي  احلديث  )        

 (. ١٧٢٧/  ٧اوسوع  الالند الفلسفي  )     ٢
 (. ١/١٧عىل حاف  الوامل األثريي )ح(. نقاًل ان ابموسوع  الشاال  )     ٧
 (. ٩٧عقيدة العوث )     ١
 (. ١٢5(.  وانظر : ابمادي  والروحي  يف ابميزان )٢٧٧/ ٢ابموسوع  ابميرسة )     5
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وان حيث الوموم فهذه الدعوة : ) ان جعجب جساليب اهلدم يف جياانا هذه        

وجخعثها،  جسلوب يتزيا بزي الروحي ، ويظهر بمظهر ابمباحب لإلحلاد وابمادي ، 

جسلوب الولوم التجريعي  يف استدعاء جحواح ان اات  -بزعم جصباب  -ويتخذ

  واناجاهتم واستفتائهم يف

اشكالت الغيب واوضالت ، واالستوان  هبم يف عالج ارىض األبدان     

 . ١والنفوس، ويف اإلحشاد إىل ابمجرا،ن، ويف الكشف عن الغيب والتنعؤ بابمستقعل(

ويرى بوض دعاة الروحي  جن دعوهتم اا قاات إال للقضاء عىل ابمادي          

الروحي  إنام هتدف إىل اإلغراق وهذا كالم بويد عن الصواب، ف ٢واإلجهاز عليها 

يف ابمادي  بطريقتها؛ ألهنا تريد إخضاع عامل الغيب للتجرب ، وان ثم تنكر كل جار 

غيعي ال يمكن إثعات  عن طريق احلس وابمشاهدة، فال يستقيم قوهلم إهنا توادي 

ابمادي ؛ ألن عقائدهم تكذب دعواهم. ولكن إذا كانت هذه حقيق  هذه الدعوة 

 للجوء إليها ؟. فلامذا ا

 إن ان جسعاب اللجوء إىل هذه الدعوة :        

جوالً: الرغع  يف حؤي  الراحل،ن ان األحعاب، ولذلك بدج هؤالء كام يرون    

 .٧بتسخري الولم يف االتصال بوامل الروح

ثانيًا: جلوء جصباب الصداات والنكعات إىل هذه الفكرة؛ ألهنم عجزوا عن     

، اثل اوت اآلباء، واألبناء، واألاهات، جو فقد عزيز؛ وألجل احتامل اا جصاهبم

                                 
م، اؤسس  ١٩٢١هـ / ١١٢١(. بمبمد حممد حس،ن، الطعو  اخلااس ، ١٧الروحي  احلديث  )     ١

 الرسال ، بريوت.
 (. ٧٧5/ ١انظر : دائرة اواحف القرن الورشين )     ٢
 (.١٩٧انظر : عقيدة العوث يف اإلسالم )     ٧
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. ويوتمد دعاة الروحي  عىل ١ذلك كانت جكثر انتشاحًا بود احلرب الوابمي  األوىل

 ٢كثري ان قصص هؤالء الذي جبمت هبم بوض الفواجع

ثالثًا : اهتامم بوض ان ل  شهرة يف جمتمو  هبذه األببا  واألفكاح، وهذا جول     

هتامم والوثوق هبا جيد ل  اكانًا، وان هنا كانت ابمجاهب  ب،ن الطرف،ن ان ال اال

يؤان هبا وان يثق فيمن يقول هبا، جاء يف كتاب القرلن وقضايا اإلنسان ) إن 

ابمباول  ظلت تقابل بالصد والشك والتجاهل، جو بالسخري  واالزدحاء، حتى 

الربع األول ان القرن الورشين، سري جذبت إىل ايادينها جشهر الولامء اإلنجليز يف 

جوليفر جوزف لودج الذي جضفى عليها نوعًا ان الثق ، بمجده الولمي الوتيد، 

وببوث  القيم  يف اإللكرتونات واألثري والربق، واكانت  الولمي  اديرًا جلااو  

برانجهام، وجستاذًا جليل ان علامء عرصنا، وقد دخل ابميدان إثر صدا   هزت 

إذ قتل ولده يف احلرب الوابمي  األوىل، فكان اجتاه  إىل عامل الروح عاصاًم ل  كيان ، 

ان االنسباق حتت وطأة الصدا ، وكانت جتاحب  لالتصال بروح ولده اشغل  ل  

 عن 

احلزن ابمتلف واألسى ابمدار، ودخول  ابميدان مل يضف  عىل ابمباول  نوعًا ان      

ذبي  شخصيت ، ووقاح سن ، عددًا غري قليل الثق  فبسب، بل إن  كذلك شد بجا

ان الولامء بدجت هبم ارحل  حواج وازدهاح يف الربع الثاين ان القرن الورشين، 

ببيث صاحت جتاح استبضاح األحواح اودة ذلك الورص! والذين شاحكوا فيها 

يؤكدون جن جتاحهبم جوصلتهم إىل ظواهر بالغ  الغراب ، وجهنم استطاعوا جن 

واتًا للموتى الذين حرضوا حتضري جحواحهم يف اجللسات، وجن يسجلوا جص

                                 
 (. ١١٧-١١٢ظر : جزا  الورص )ان     ١
اثل ابمهندس جون هـ . حارز، الذي فقد ابن  وعمره إحدى عرشة سن . انظر كتاب  : احلقيق       ٢

 (. واا بودها. ٩الوظمى )
 ترعم  حاسيس جرباوي، الرشك  الرشقي ، القاهرة، ارص. دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.         
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يلتقطوا صوحًا لعصامت جصابوهم، بشهادات قداوها لودد ان الولامء ذوي 

 . هكذا يقولون. ١السمو  الطيع ...(

 .٢حابوًا : حبطهم هذه الدعوة بالعبث الولمي وداللت  عليها كام يزعمون     

ادي ، فإن اجلمويات الروحي  حتقق ان وحاء هذه خااسًا : حتقيق ابمكاسب ابم    

الدعوة اكاسب كعرية، وهلا حوادها الذين يتطلوون إىل اورف  ابمجهول، واالتصال 

باألحواح، وااذا بود ابموت ؟ وكيف هو حال جهل السامء؟ إىل لخر هذه 

، وهذا جيول حواد هذه اجللسات يقداون اا يطلب انهم، لتبقيق ٧التساؤالت

 بالكذب واخلداع!!.   حغعاهتم

وإذا كانت هناك جسعاب جدت النتشاحها فإن هناك جسعاب جدت لالنخداع هبا،     

 وانها :

 كثرة )األجهزة الولمي  التي متأل اومل حتضري األحواح(. -3

) األسامء الضخم  العاحزة لودد كعري ان ابمشتغل،ن بالولوم الرياضي    -2

 .١للدعوة وشاحكوا يف ببوثها( والطعيوي ، والكيامئي ، الذين انضموا 

يف اعتقادي اجلازم جن ان األسعاب القوي ، االفتقاح للدين الصبيح الذي  -1

تويش  جوحوبا، وجاا ان انخدع هبا ان ابمسلم،ن فهو للجهل واخلواء 

 الديني الذي يويش ، وإن كان ممن ينتسب للولم جحيانًا. 

الظواهر ابمثرية التي تعدو جن كثريًا ان الناس يولع باخليال، ويميلون إىل  -1

 هلم وكأهنا خواحق، ال يستطيع الوقل توليلها، وال الولم تفسريها. 

                                 
 (. ٢٢١-٢٢٢سان )القرلن وقضايا اإلن     ١
 (. واا بودها. ٢5/  ١انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٢
(.  اقال ٩٧م(. )١٩٧٢هـ / يناير ١٧٩٢/ حمرم ٢٧٢انظر : جمل  الوريب جمل  الوريب، الودد )     ٧

 بونوان العبو  
 الروحي  ب،ن  اخلدع  واحلقيق ، للدكتوح / ععد ابمبسن صالح.        

 (. ١١٧الورص )جزا       ١
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جن النفس متيل إىل اورف  ابمجهول، ولذلك حغع  خاص  يف نفوس الناس،  -1

فكانت هذه ابمسائل ابمتولق  باألحواح، واجلن، والتنجيم، وان ذلك 

. وال حيب ألن هذا ١وذة حتضري األحواح، التي مل ختل ان الدجل والشو

 يساعد عىل رسع  االنخداع هبا. 

 .٢قوهلم إن هذه الدعوة تقوم عىل حماحب  ابمادي  -9

زعمهم جن الروحي  ابموارصة جتيب عن بوض التساؤالت التي عجزت  -1

ابمادي  ان اإلجاب  عنها، باإلضاف  إىل جن الفيزياء احلديث  حلت اشكل  

لفهم الصبيح لفكريت الزاان اوقع عامل الروح، وذلك عن طريق ا

 . ٧وابمكان وعدم الفصل بينهام

الزعم جن هناك جحواح عادت ان السامء، ونرش صوح هذه األحواح، وقد  -1

جتسدت وتكلمت، وتالععت باألدوات، وقاات بالوديد ان احلركات، 

وتظهر هذه األحواح وحوهلا جماالت اضيئ  يطلقون عليها اهلال ؛ ألن 

بد جن يكون حوهلا هال  نوحاني  متيزها عن ابمخلوقات الروح نوحاني  فال 

 .١ابمادي 

جن هذه اجلمويات الروحي   متاحس نشاطها ان خالل االستوان  بام جسموه  -6

العبث الولمي يف الكشف عن طعيو  الروح وكنهها وحياهتا، وبلغ هبم 

األار جهنم استواحوا ان الولم جلفاظًا واصطلبات، الجمال للروحي  جو 

 .  5حواح فيهااأل

                                 
 (.  ٩5-٩١م(. )١٩٧٢هـ / يناير ١٧٩٢/ حمرم ٢٧٢انظر : جمل  الوريب، الودد )     ١
(. وانظر : اا بودها. الروحي  احلديث  دعوة  إىل اإليامن ١/٧٢انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٢
 (. حممد  ١٢،٢5)

 شاه،ن ةمزة، دون ذكر بمولواات النرش.          
 (.  ٩،  ١/ ٢انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد  )      ٧
 (. ٩٧-٩٧(. )٢٧٢انظر : جمل  الوريب )     ١
(. اثل اصطلح : االكتوبالزم، والوسط األثريي، والتجسيد ٩٧(. )٢٧٢جمل  الوريب، الودد )     5

 ابموجي، 
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وال شك إن )ان جخطر األاوح التي يواجهها الولم هي االستوان  بأدوات               

وتكنيك  الستخدااها يف جماالت التدليس والشووذة، فهناك ظواهر 

علمي  اثرية ال يورف عاا  الناس عنها شيئًا، لكنها خترج ان جماهلا 

علي  اسم العبو   التجريعي األصيل لتدنس يف جمال لخر يطلقون

الروحي ، جو الولوم الروحي ، جو اا شاب  ذلك، لكنها ليست يف احلقيق  

 . ١ببوثًا وال علواًا، بل هي جشعاه علوم يشوهبا اخلداع والتموي (

كثرة القصص التي يذكروهنا واا يصاحب ذلك ان جحدا  غريع  وجاوح  -31

تدعو للفضول عند الواا  واجلهال. وذكرهم لعوض القصص 

 .  ٢واحلكايات القديم  ليؤثروا هبا عىل الناس 

واع هذا األسعاب ودواعي االنخداع فإن دعاة الروحي  مل يقفوا عند هذا احلد، 

بل جاءوا بمجموع  ان األساليب لتبقيق غاياهتم، وللتأثري عىل الناس بقعول 

 دعوهتم. 

 جساليب دعاة الروحي  يف استدحاج ضباياهم:      

روحي  ان الوسطاء وغريهم يدعون إىل نرشها واواداة ان يقف يف إن دعاة ال    

: ) ويف حجيي جن الروحي  تستطيع جن تتقدم فقط إذا  "جيز نيلسن"طريقهم، يقول 

اا انترشت هذه األفكاح جيدًا يف الوامل، فعهذه الطريق  يمكننا جن نكون جمتمواً 

                                                                             
 والسيكولوجي، والعاحا سيكولوجي.         

 (. ٩٧. )(٢٧٢جمل  الوريب، الودد )     ١
كقوهلم عن جيب ععد اهلل القريش، جن  كان حجاًل وحعًا صاحلًا، ثم حغعت فتاة بالزواج ان ، وكان      ٢

 القريش هذا كام يقولون 
جعمى، ذا علل ال ترىض بمثل  النساء، ولكن كانت حغع  هذه الفتاة الزواج ان ، فكان يظهر هلا يف         

 صوحة شاب جارد 
ثياب حسن  وحوائح طيع ، فأنكرت ، ثم جخربها وجقسم هلا جن  القريش، واقتنوت جن يعقى  عميل يف        

 اوها هبذه الصوحة، 
واع الناس بصوحت  احلقيقي ، ويعقى ذلك رسًا بينهام، ولكنها حفضت ذلك وطلعت جن يكون عىل         

 حال  التي قعلت  
(.  هكذا هي ٧٧: الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن ) عليها، فقال هلا : جزاك اهلل خريًا. انظر        

 جصوهلم، ولو قيل هذا 
 الكالم لوااي ان الناس يف عرصنا هذا فيا ترى ااذا سيكون جواب ؟؟!!        
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اعموننا، وقوتنا ابمشرتك  اتبدًا ويمكننا إذن جن نتامسك يف وج  الغري الذين هي

 . وان جساليعهم :   ١يمكن عندئذ جن تأيت لقضيتنا باالحرتام(

 التلويح بعوض ابمصطلبات كاحلري ، واإلنساني ، واإلخاء، وابمساواة. -3

العدء بام يرون جن في  تأثري عىل اآلخرين، كمباحب  ابمادي ، والقول بوجود  -2

 حياة بود ابموت واستمراها. 

لرسل واألنعياء عليهم الصالة والسالم ليسوا إال وسطاء ب،ن القول إن ا -1

اخلالق جل وعال وخلق ، وجن هذه الرسال  قائم  ال تنقطع؛ ألن اخللق 

 بباج  دائم  إىل هدايت ، واا دااوا كذلك فالواسط  دائم . 

يقولون إن األديان كلها سواء، ولب الدين هو بذل اخلري للناس، وجن  -1

ابموت إخوانا اتباب،ن، وباب التوب  افتوح جاام  الناس سيويشون بود

 الكافر والفاسق وابمخطئ، بود ابموت.

 جن اجلن  والناح حيل  عقلي  جو نفسي  يصنوها اخليال.  -1

وهكذا يظل ابمريد يستمع هلم حتى يتبلل ان التكاليف الرشعي ، ويشك فيام     

افق هواه واا وقر يف نفس  ب،ن يدي  ان النصوص الرشعي ، ويقوم بتأويلها تأوال يو

 . ٢ان اذاهب الروحي،ن

 بوض وسائل التجاحب الروحي  :     

تتودد وسائل التجاحب الروحي  عند دعاة الروحي  لتبقيق اا يرون  ان خالل 

 جلساهتم التي يوقدوهنا وان ذلك:  

 جوال : الظالم    

 ثانيًا : اخلعاء، جو اخلدح، جو ابمخدع.    

 سيط.ثالثًا: الو    

 . ١حابوًا : شهود اجللس     

                                 
 (. ٩٧براه،ن حاسم  )     ١
 (.٧١-٧٢انظر : الروحي  احلديث  )     ٢
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 وهذه نعذة خمترصة عن كل واحد مما ذكر:     

 جوالً : الظالم .    

جتري الظواهر الروحي  كلها يف ضوء خافت هو جقرب للظالم، جاا ظواهر     

التجسد والصوت ابمعارش ونقل األجسام وحتريكها فتجري يف ظالم دااس، ال 

ز اوضع اجلالس،ن وال اصدح الصوت، وقد حتدثت يستطيع او  ابمراقب جن يمي

بوض الكتابات عن ظواهر حجرة حتضري األحواح، وكون ذلك كل  يتم يف ظالم 

. وهم يقرون بذلك كام يذكرون  عند حديثهم عن جلسات حتضري ٢دااس

 األحواح. 

 ثانيًا : اخلعاء .    

يستطيوون حؤي   ابمقصود بذلك حجرة جانعي  اوزول  عن احلارضين ببيث ال    

اا جيري يف داخلها، ويف الوقت ذات  تكون اتصل  باحلجرة ابمظلم  ابمودة ألن 

تكون ارسحًا بما جيري ان اشاهد ويستواض عن احلجرة يف بوض األحيان 

بخعاء، جو بجانب ان احلجرة يفصل  عن اجلالس،ن حجاب كثيف، وهذا ابمكان 

اهر التجسد ابمزعوم. وان هذا اود جللوس الوسيط، الذي جتري عىل يدي  ظو

ابمكان ابمبجوب بستاح يضاف إىل حجاب الظالم السابق خترج األحواح اتجسدة، 

ويزعمون جن هذا التجسد حيد  يف ذلك اخلدح ابمنوزل قعل خروج الروح إىل 

 . ٧شهود اجللس ، كام يزول فيها بود انتهاء اللقاء وعودهتا إلي 

 ثالثًا : الوسيط .     

                                                                             
 (.٧5انظر : الروحي  احلديث  )     ١
 (. ٧٧-٧5: الروحي  احلديث  ) انظر     ٢
 (.٧٧-٧5انظر : الروحي  احلديث  )     ٧
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الوسيط فهو األصل هلذه اجللسات، وهو شخص يزعمون جن في  استودادًا  جاا    

 . ١فطريًا يؤهل  ألن يكون جداة جيري عن طريقها التواصل

والوسيط عندهم هو جهم شخصي  يف عملي  حتضري األحواح، فهو الذي يرى     

 . ٢األحواح جمسدة دون غريه، فريى غري ابمنظوح، ويسمع غري ابمسموع

: ) ان الطعيوي جدًا جن األحواح الذكي  تستطيع جن توطي  "جيز نيلسن"يقول    

فائدة جكرب ان خالل وسطاء عابم،ن باألاوح الروحي ، وهلم اقدحة طيع  عىل 

استخدام اللغ  جكثر ان غريهم، إذ جيب جن نتذكر جن الوسيط اا هو إال لل  تلوب 

جحسن. جاا إذا كان الفنان عليها الروح، وكلام كانت اآلل  جفضل كانت النتيج  

الوظيم اقيدًا بآل  حديئ  فال يمكن  جن يورب عن فن  توعريًا صبيبًا، وكذلك ابمتكلم 

الروحي القدير ال يمكن  استخدام وسيط غري كفء، فالكلامت التي يريد 

 . ٧استخدااها غري اوجودة(

ع : ) الوسيط هو شخص يتمت "عيل ععد اجلليل حايض"ويقول الدكتوح     

ببساسي  خاص  متكن  ان التوسط ب،ن الوامل الذي نويش في  والووامل الروحي  التي 

 .١حتيط بنا وال نشور هبا(

وال يغيب عن العال جن الوسيط يتلقى التواليم ان هذه األحواح، بل يودون هذا     

ان جسعاب النجاح، ويرون جن الوسيط ) سيكون ل  استقعل باهر كوسيط إذا اا 

ب  جصدقائ  األحواح، ومل يقع فريس  للغروح اثلام فول وسطاء كثريون اتعع نصي

 .    5ان قعل(

                                 
(.  ١٢١-١١١انظر عن بوض جقواهلم يف الوسيط والوساط  : جصوات ان الفضاء جتاحب حوحي  )     ١

 هـ .  . سميث، 
 م.١٩5١ترعم  : حاسيس جرباوي، اكتع  األنجلو ابمرصي ، الطعو  الثاني ،         

 (. ٢٧٧/ ٢: ابموسوع  ابميرسة ) انظر     ٢
 (. ٩٧براه،ن حاسم  )     ٧
 م، القاهرة، ارص. ١٩٧١( . داح الفكر احلديث للطعع والنرش، ١جضواء عىل الروحي  )     ١
 (. ١٢٧براه،ن حاسم  )     5
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ومما يذكر جن بوض دعاهتا، بل بوض الوسطاء ابمشهوحين حيكون العداي      

بقصص وقوت هلم انذ جن كانوا جطفاالً، وان هؤالء الوسيط الروحي كام يسمون  

الثالث  عنداا ااتت والدت ، وزاح قربها جيز نيلسن، فعدايت  كام يقول كانت وعمره 

!! ثم يف ١اع والده بود شهر ان وفاهتا وحتد  اوها وجحاد جن يأخذها او  إىل انزل 

سن الوارشة وهو يلوب اع األطفال يف احلديق  حجى حجاًل، وهو الرجل الذي 

شنق نفس  وجنزل  والده قعل يوا،ن ان حؤي  هذا الوسيط ل ، وبود بضو  شهوح 

 اع األطفال يف حديق  احليوان واروا بالقعوح ويف  كان

انتصفها شاهد عددًا ان األحواح يقرتبون انهم ومل يستطع هو التقدم، ووقف     

عىل حذح وزاالؤه مل يكونوا يفهمون ااذا هبذا الوسيط واضطر جن يرجع ويوود 

نفس   . ويف سن السادس  عرش بدج يتورف عىل الروحي  كام يقول عن٢إىل الشاحع

. وذكر جن  ظهرت ل  بوض األحواح احلاحس  ل ، والتي ٧وحرض بوض اجللسات 

 . ١احتعطت بصداقات او 

وابمقصود جن  يقول يف إحدى اجللسات الروحي  ) قيل يل : جن ججلس يف الركن     

اآلخر ان الكنع ، وبدجنا نغني وعندئذ حد  اليشء الوجيب الذي ترك جثره يف 

، جو باألحرى الذي غري جمرى حيايت كلها وحتكم فيها، لقد كل حيايت فيام بود

شورت بتوب وجغلقت عيني وجصعح الغناء يعتود عني  جكثر وجكثر، ويف النهاي  مل 

جعد جسمع شيئًا وحجيت بوض األحواح يف ثياب بيضاء. جاسكوا بذحاعي 

                                 
 مل يذكر الوسيط الشهري هنا مل مل يأخذها ؟! واا الذي انو  ان ذلك !!.      ١
(. جيز نيلسن، ترعم  الدكتوح / عيل ععد ٢٢-٢١اه،ن حاسم  عىل احلياة بود ابموت )انظر : بر     ٢

 اجلليل حايض، اكتع  
 م، دون ذكر لرقم الطعو . ١٩٧٧األنجلو ابمرصي ،         

(. واا بودها. وذكر جن بوض اجللسات حرضها هو وجبوه ووالدت ، ٢٢انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
 ولول  يقصد زوج  

 جبي ، وإال هو قد فقد جا  عنداا كان عمره ثال  سنوات، إال إن كان يقصد حوحها ابمتجسدة !.        
(. واحلاحس  ل  هي كام يقول األخت لجينت جظهرت نفسها ل  يف ٢٧ -٢٢انظر : براه،ن حاسم  )     ١

 تلك اجللسات، 
 وجاءه الطعيب الروح اوناحك، والصديق  حوز.        



 

 
3666 

ء وجخرجوين ان الغرف  برسع  فائق . وتوقفنا فجأة فرجيت جننا يف شاحع ايل

باألشجاح اخلرضاء. وحاء تلك األشجاح اجلميل  كانت توجد انازل وحدائق 

بديو  وكانت األحواح تسري هناك وهي يف ثياب اتوددة األلوان. وكان هناك اوعد 

كعري جبيض يف هناي  الشاحع ل  جعمدة يف جااا ، وبدا جن هذا ابموعد هو لخر ابمطاف 

كن كان ذلك استبياًل؛ ألهنم كانوا فتقدانا برسع ، ومتنيت جن جحى ارشدي ول

عميوًا يف جغطي  بيضاء. وعنداا وصلنا ابموعد دخلنا، وحجيت جحواحًا كثرية كام لو 

كانت يف انتظاح ليشء، بود حلظ  ظهر حوح ايضء فوق ابمذبح وقادين ارشدي 

إلي  يف احلال. وسموت بكل وضوح شخصًا يطلب اني جن جحكع، وقال الروح يف 

هل ستكون جاينًا عىل الومل الذي وكلك اهلل بتأديت  يف األحض ؟ . صوت جليل : 

وحابما سموت هذه الكلامت انتابني إحساس بأين مل جعد الفتى ذا السعو  عرش 

 . ١عااًا، وإنام حجاًل بالغًا إذا حّد يقول يف ثق  : نوم سوف جفول (

لغناء يف غرف  ثم جاسك ارشده بيده وجخرج  برسع  فائق  ان الغرف  وسمع ا    

جلوسهم وحجى جبوه وجا  وان اوهم الداع يف اآقيهم وقالوا ل  : إن  وقع يف 

غيعوب  وجن اوناحك كان جول ان تكلم ان خالل  وتلت  حوح  احلاحس  جخت  

لجينت، ومما قالت  جن تقرص جلسات الغيعوب  يف الوقت احلارض ارة واحدة يف 

عرش، ورسعان اا عرف الناس جن الشاب الشهر وعدد احلارضين ال يتجاوز مخس  

 !!. ثم ذكر بوض ٢جينر نيلسن وسيط غيعوب  صادق

. فهذه بداي  جحد الوسطاء الصادق،ن! وهذا حاهلم ٧القصص التي وقوت ل       

عميوًا، يرجوون بداياهتم إىل القصص، وكأهنم جولياء تم اختياحهم للقيام هبذا 

 التواصل!!.

                                 
 (. ٢5-٢١ه،ن حاسم  )برا     ١
 (. ٢5انظر : براه،ن حاسم  )     ٢
 (. واا بودها. ٢٧انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
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   . حابوًا : شهود اجللس    

يرى الروحانيون جن الودد حلضوح اجللس  ينعغي جن يكون ارتاوحًا ب،ن عرشة     

ومخس  عرش شخصًا، وُيشرتط لنجاح اجللس  جن يكون نصف هذا الودد عىل 

األقل جعضاء ثابت،ن ال يتغريون، جي ان ابمالزا،ن هلذه اجللسات، ويولل 

لجلس  الناجب ، ولكن الروحانيون ذلك بأن التوافق والتواحف رشط رضوحي ل

حقيق  هذا الرشط ليس إال وسيل  ان وسائل التبكم يف كل اا جيري يف 

 اجللسات، مما يضمن عدم خروج األار ان سيطرة ابمدبرين هلذه اجللسات.

إن حدو  الفشل يف هذه اجللسات وظواهرها كثريا اا حيد ، وألجل ذلك     

 –سامع ابموسيقى؛ ألن ذلك  يطلعون ان احلارضين االشرتاك يف الغناء، جو

يو،ن عىل جتميع القوة الروحي  وهييئ الظروف لالتصال، وان ذلك جي  -زعموا

اواجل  الفشل : تعادل األااكن ب،ن النساء والرجال؛ ألن ذلك يساعد عىل توفر 

الظروف عن طريق اهتزاز اجلنس،ن الكظ  والرقيق  اختالطًا االئاًم، وال يغيب عن 

ين جيلسون اتالصق،ن اتشابكي األيدي، وذلك كل  يف الظالم، الذهن جن احلارض

 .١فكيف ال يرصف انتعاه احلارضين عن حقيق  اا جيري؟!! 

 الطرح الروحي :      

إن مما يذكره دعاة الروحي  يف حديثهم عن دعوهتم وجصوهلا التي يرون فيها جدل      

فصال اجلسم األثريي عىل صدق دعواهم، اسأل  الطرح الروحي، ويقصدون ب  ان

عن اجلسد ابمادي، ويرون جن جببا  الولم الروحي جعموت عىل وجود جسد غري 

اادي لكل كائن حي إنسانًا كان جم حيوانًا يطلق علي  وصف جثريي، جو كوكعي، 

                                 
 (.  ١٧-١٢حاجع عن هذا الروحي  احلديث  )     ١
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. ويرون جن اجلسد األثريي هو جوهر اإلنسان، ١وهذا اجلسد ل  كيان اادي 

 .   ٢فقطواجلسد ابمادي هو اظهره اخلاحجي 

ويورفون الطرح الروحي بأن  ) القدحة اإلحادي  الواعي  جو الغري واعي  عىل طرح     

اجلسم األثريي ان اجلسد ابمادي فتجوب اآلفاق وتلتقي بسكان عامل الربزخ 

 .٧ابمنتقل،ن وسكان عامل األحض(

ويت نقف : ) وحينام نخلع عنا ذلك الرداء العايل بود التغري ابم "فندالي"يقول     

يف اأوانا اجلديد بجسم جثريي، وتصعح قوانا الذهني  جنقى، وتصري حتركاتنا 

جرسع... ولن نفقد هبذا التغيري شيئًا ذا قيم ، فسنعقى كام نبن شكاًل واالاح 

 . ١وفكرا وعماًل...(

ويزعمون جن هذا الطرح حقيقي وجن  قد يستمر فرتة طويل ، وبراهينهم هي     

دة القائم  عىل القصص !! فيقولون : إن الطرح اإلحادي قد يستمر الرباه،ن ابموتا

. 5جسابيع يظل اإلنسان يف غيعوب  ويذهب يزوح الوديد ان األااكن يف عامل الربزخ

ويذكرون جن اريض  تدخل يف غيعوب  جثناء خلع بوض جرضاسها وهي تولو 

تتبد  اوهم جسدها وتنظر هلؤالء الذين جحاطوا هبا عند الوملي  وحاولت جن 

جيري اختعاحًا عىل جتسيد األحواح  يف  ٧. وقص  جخرى بينام جحدهم٧دون جدوى

جاريكا، إذ سمع صوت إحدى شقيقات  بإنجلرتا حتدث  خالل العوق، فظن جهنا 

                                 
(. وانظر : اا نقل  وذكره عن هذا اجلسد، ٧٢٧/  ١انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ١

 وخصائص ، وإحساس ، 
 (. ٧١٢-٧٢٧/ ١  غري قابل للعرت وال للفساد وغري ذلك. ابمرجع نفس  )وجن        

 (. ٧١٩/  ١انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٢
 (. ١٧٩نقالً ان كتاب : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ٧
  (.٧٢١/ ١(. نقال ان كتاب : اطول اإلنسان حوح ال جسد )١٧١عىل حاف  الوامل األثريي )     ١
(. وانظر اا بودها. القصص التي ذكرها اا ب،ن الطرح ١١١انظر : الروحي  والرتا  اإلسالاي )     5

 اإلحادي، وغري 
 اإلحادي.         

 (. ١١٧انظر : الروحي  والرتا  اإلسالاي )     ٧
 (. ١١٧هو الدكتوح ويلز، ول  كتاب احلياة اآلن وإىل األبد. انظر : ابمرجع نفس  )     ٧
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ااتت ولكنها طمأنت  بأهنا طاحح  حوحها فقط لتطمئن علي  النقطاع خطابات  

واعيًا ثم يدخل حجرة نوم جا   . وشخص لخر يطرح حوح  طرحًا إحادياً ١عنها

واوها شقيق  الصغري ان احلائط، ثم دفع الفراش فتدحرجت جا  وهرع إىل جسده 

ااحس الطرح الروحي، وطرح حوح  إىل ابمريخ اع  ٧. ولخر ٢وهو واع فاستقر في 

 . ١ارشده 

 وتستطيع هذه األجسام األثريي  جحيانا جن تأيت جعامال اادي  جو تتجسد جتسداً     

، ويف بوض جنواع الطرح يرى الشخص نفس  5كاااًل بويدًا عن جسدها ابمادي

 .    ٧فريى جسده القى عىل الرسير اثاًل 

ويرون جن الروح تكون انطرح  فوق العدن بود انسالخها ان ، ويصوحون     

 .  ٧الطريق الذي تسلك  بود انسالخها

وبإحادت ، فتجد جحدهم يف بلد  والطرح الروحي هذا يفول  اإلنسان بكاال وعي     

، بل قد يظهر جحدهم يف جااكن خمتلف  يف وقت واحد، و ٢اا ويرى يف العلد اآلخر

.  ويرون جن األحواح  ٩يدخلون العيوت وهي اغلق  وخيرجون انها وهي كذلك 

                                 
 (. ١١١-١١٧انظر : الروحي  والرتا  اإلسالاي )     ١
 (١١١انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ٢
طنطاوي جوهري، وارشده الروحي سلفر برش، وذكر هذا عىل جن  يف صوحة انااي  حتى ال يكذب       ٧

 قوا  . انظر 
 (. ١١١الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )        

 (. وانظر : اا بودها. ١١١وحي  يف الرتا  اإلسالاي )انظر : الر     ١
 (. وانظر : اا بودها. ١١٢انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     5
 (. ١١٧انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ٧
(. واا بودها. جةمد ١5انظر عن ذلك وبوض القصص التي يذكروهنا : ظواهر الطرح الروحي)      ٧

 بو اخلري، فهمي ج
( . واا ٢٢م، اكتع  اهلالل، ارص. السيكولوجيا والروح )١٩١٧هـ/ ١٧٧5الطعو  األوىل،          

 بودها. لذات ابمؤلف، 
 م، اكتع  النهض  ابمرصي ، القاهرة، ارص. ١٩١5هـ/ ١٧٧١الطعو  األوىل،          

 (.١١١/ ١ها. جنت حتيا بود ابموت )(. واا بود٩٢انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )      ٢
 (. ١٢١-١٢٧انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )      ٩
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. وتنتقل ان اكان إىل اكان ان خالل ١ابمطروح  تتكلم، وتتجسد، ويسمع صوهتا

كام هو حال  -٢فات طويل ، وتسري فوق ابماء، ويف اهلواء اجلدحان وعرب اسا

واإلنسان الذي يقوم بوملي  الطرح الروحي يستطيع الذهاب  -خرافات الصوفي 

إىل جهل  واشاهدة انزل  يف عامل الروح، وكذلك يقوم بعوض اخلداات سواء يف 

ثناء ذهاب  يف . والطرح يكون جثناء النوم الوادي، جو ج٧األحض جو يف الوامل النجمي

 .١غيعوب  

: ) هناك  "جيز نيلسن"الظواهر الروحي  جو جنواع التجسدات جحبو  كام يقول     

جحبو  جنواع ان التجسد : اكتوبالزاي، استقل جو حر، خفيف شفاف غالعًا، وهذا 

 هو جثريي، تشكيل. 

ات وهو حيد  عادة عند الفتب -وعند انعثاق  –اادة بيضاء  5واالكتوبالزم    

ولكن بود اا  -يعدو جوالً عىل هيئ  كتل  اائو  حقيق  -الرطع  ان جسم الوسيط

يصل دحج  اوين  ان التكوين يتخذ شكاًل...وعندئذ تصعح ابمادة يف هذه احلال  

                                 
 (. واا بودها. ٧٢(. واا بودها. السيكولوجيا والروح )١٢٢انظر : ظواهر الطرح الروحي )      ١
 ودها.  (. واا ب١٧٩انظر عن ذلك وبوض القصص يف هذا الشأن : ظواهر الطرح الروحي )      ٢
 (. ١١١/ ١انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٧
(. ظواهر الطرح ١٧٧-١٢٢/  ١انظر عن الطرح واسائل  عندهم : جنت حتيا بود ابموت )      ١

 ( واا بودها. ٧١الروحي )
يقول الدكتوح حؤوف ععيد : ) وهي اادة جديدة نسعيًا عىل ابمواحف اإلنساني ، وهلا جوضاع وجلوان       5

 اتوددة ترتاوح ب،ن 
األبيض والراادي ب،ن فاتح وغااق، واألسود... ولكنها تكون دائاًم عند انعواثها ان جسم          

 الوسيط يف شكل الضعاب 
العاهت، ثم تأخذ يف التامسك والتشكل التدحجيي ببسب الغرض الذي يستهدف  الكائن جو          

 الكائنات ابمهيمن  عىل 
  الروحي ، وينعغي جن تنعوث وتوود يف ظالم تام جو يف ضوء جةمر باهت، وإال قد يتورض اجللس         

 الوسيط ألرضاح
 (. ١٧٢/ ١جسيم ...(. اطول اإلنسان حوح ال جسد)         
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جن تتخذ شكل الشخص  -حي  قابل  للتأثري يمكن بمساعدة األصدقاء األحواح

 . ١الذي هو غري انظوح عادة...(

سدات ابمستقل  جو احلرة : )فيشء خيتلف متااًا وتتكون الظاهرة بطريق  جاا التج    

جخرى. وكثريًا اا جلس جناس يف ابمقصوحة جثناء عمليات التجسد وقرحوا جهنم 

حجوا عمودًا ضعابيًا يتكون عند قداي ويزداد حتى يصل برسع  إىل قاا  الرجل 

 . ٢ومود...(احتفاعًا وتستمر الشخصي  يف التكوين يف داخل هذا ال

وهذا النوع ان التجسدات  ) قوي  جدًا لدحج  جهنا تستطيع جن حتمل اللوحات     

ابمضيئ  وتيضء هبا جو جهها وججسااها لفرتة طويل  كالتي حيتاج إليها الفنان لكي 

يرسم خالهلا صوحة جيدة للروح... وهناك يشء لخر ال قيت  يف عمليات 

ان عيل قميص جبيض فإن بوض  قد يستومل يف التجسدات ابمستقل ، فمثالً إذا ك

إحدا  الظاهرة. وحاول ارة جحد اجلالس،ن جن يقطع جزءًا ان ابمادة التي كان 

يرتدي هبا الروح. فلام خلوت قمييص تلك الليل  وجدت يف ظهره شقاً 

 .  ٧طوياًل...(

ويقول : ) ولقد سألت حايدي الروحي عن ذلك فأكد يل جن االبس الوسيط     

االبس اجلالس،ن تستخدم جحيانًا. وإنام تستخدم االبس اجلالس،ن إذا مل يكن و

 .١هناك يشء جبيض يف االبس الوسيط(

ويقول : ) جاا األثريات فهي جتسدات بيضاء ونصف شفاف  ال تكون صلع  جبدًا،     

وهذه التجسدات يمكنها متيش خالل الستائر دون جن تفتبها، وهذا النوع ان 

 . ١ادح جدًا وظهر ارات قليل  يف جلسايت(التجسدات ن

                                 
-١٩١/  ١(. وانظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )٢٢٧(. وانظر : )٢٢5براه،ن حاسم  )      ١

 (. الروحي  يف ١٩5
 (. واا بودها. ١١٩الرتا  اإلسالاي )         

 (. ٢٢٧(.  وانظر )٢٢٧براه،ن حاسم  )      ٢
 (. ٢٢٧(. وانظر  )٢٢٧براه،ن حاسم  )      ٧
 (. ٢٢٧براه،ن حاسم  )      ١
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، وعند بوضهم : اادة حواغ  ال يستطاع ٢واألثري عندهم يقولون عن  هو: الفضاء    

. وعامل ٧الوصول إليها، ويرجع إليها جار الكهرباء وابمغناطيسي  والضوء واجلاذبي 

سلم األاواج األثري عندهم ليس اوقوا جغرافيا اوينا، بل هو جمرد حتع  ارتفو  يف 

 .١واالهتزازات الكوني 

واألسلوب الرابع : جتسد خالل حجس الوسيط جو الوسيط ، ويقتيض جن يتغري     

وج  جهيام ويصعح كوج  الشخص ابمتوىف، ويطلق علي  : ظهوح خالل الوج ، جو 

 . ٧، جو االستبواذ واهليمن 5تغري اهليئ  

دات يقولون : إن عامل الروح ال يرى، وبود هذا الذي ذكروه عن جنواع التجس        

: ) وعامل الروح ال يرى "حؤوف ععيد"وال يلمس، اع وجوده.  يقول الدكتوح 

ألن  جثري هيتز، جي يرتدد برسع   -اع وجوده احلقيقي -وال يسمع وال يلمس

 . ٧تتجاوز رسع  الضوء، فاألثري وسط غري اادي يتغلغل يف كل يشء...(

مل الروح جزء ان هذا الوامل، وجن  اادي، وإن تكن اادت  ان ثم يقولون : إن عا    

. ويف ذات الوقت يقولون : إن ٢الرق  واللطف ببيث ال تستطيع حواسنا إدحاكها

هذا الكون ابمادي الذي نويش في  يود بالنسع  لألحواح كونًا حوحيًا، بدالل  جهنا 

هو ال وجود اادي خترتق  دون جن تشور ببواجزه ابمادي  ان انازل وجعال، ف

 . ٩بالنسع  هلا 

         

                                                                             
 (. ٢٢٢براه،ن حاسم  )      ١
 (. ٧/ ٢انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ٢
 (.١5، ٧/  ٢انظر : اطول اإلنسان )      ٧
 (. ٧٢١/  ٢انظر : اطول حوح اإلنسان )      ١
 (. ١٩5/  ١انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )      5
 (. ١٢٢انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )      ٧
 (. ١٧/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٧
 (. ١٢/  ٢انظر : اطول اإلنسان )     ٢
 (. 5١/  ٢انظر : اطول اإلنسان )     ٩



 

 
2119 

 ابمعبُث الثالث : عقائد وجفكاح الروحي  ابموارصة .

 إن ان جخطر عقائد الروحي  ابموارصة اآليت  :      

 جوالً : القول بوحدة الوجود .     

ان عقائد الروحي  ابموارصة القول بوحدة الوجود، فهم يدعون هلذه الوقيدة،     

كام  -الوسطاء، جو األتعاع، بل حتى األحواح التي يتم استبضاحها عن طريق 

تدعوهم هلذه الوقيدة. يقول جحدهم : ) إين صوت انعوث ان السامء،  -يزعمون 

ينادي جهل األحض جن لانوا باهلل ...تذكروا دائاًم جنكم يف اهلل، وجن اهلل فيكم... 

كم اع بقايا احلياة األخرى نبن عميوًا جزء ان الروح األعظم، وجنتم يف جمموع

 .  ١تكونون الروح األعظم، وال وجود هلل خاحج هذه ابمجموع ( 

ومما قالت  واحدة ان األحواح : ) إن جعظم يشء وجعمل  وجمه  عنداا يقاحن     

هو جننا عن طريق هذا الذي تسمون  اوتًا نقرتب ان  -فيعدو غريه عدااً  -بغريه

ان وجوده، وان حيات  فينا وان حياتنا في ، وكل  اهلل جكثر ان ذي قعل، ونتبقق

 .  ٢اا يمكننا جن نقول  ععاحة عن حاوز باهت  وقارصة(

وتقول حوح جخرى : ) ينظر اإلنسان إىل هنا وهناك باحثًا عن اهلل ناسياً جن  تواىل      

 .٧كائن يف داخل (

األعظم وهو ارشد حوحي لعوض الوسطاء : ) الروح  "سيلفر برش"ويقول     

 .١هو القانون الذي يتبكم يف كل احلياة(

 ثانيًا : ادعاء علم الغيب.    

، ١إن ان جصول عقائد الروحي  ادعاء علم الغيب، فيقولون: بكشف ابمستوح    

وخيربون بابمايض، ويويشون ابمستقعل. واسأل  إخعاحهم بأاوح الغيب ان جسس 

                                 
 (. ٩١(. نقاًل ان كتاب : عقيدة العوث )١5كتاب التوحيد والتوديد)      ١
 (. ١٢٧/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد)      ٢
 (. ١٢5/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ٧
 (. ١٧٢/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ١
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. ٧األحواح عىل قلوب الوعاد( . ويقولون : ) علوم الغيب تتنزل هبا٢عقائدهم

وكتعهم تغص هبذا الزعم سواء يف ابمايض جم يف ابمستقعل، وحيددون األاوح بأوقاهتا 

 .  ١وسنواهتا

ويذكرون ان القصص التي تقع يف غرف حتضري األحواح اا جيول احلديث عن     

هم الغيب اسأل  يقيني  عندهم، بل يصل األار إىل اعتقادهم بتغيري األاوح إن 

يقرتب  5: ) فجأة حجيت ايكا "نيلسن"جطاعوا اا ترشدهم إلي  األحواح. يقول 

اني وبدا جن  جاد جكثر ان ابموتاد، فقلت ل  : هل جنت قادم اونا ؟ فهز حجس  

. جهنام ينويان الذهاب إىل اسرت "س"وقال : اذهب جوال لصديقيك اسرت واسز 

 . ٧قل هلام ال يفوالن ذلك فسوف يقع حاد  ( "ي"

                                                                             
 (. ١٢-٩حاجع الروحي  احلديث  )      ١
 (. واا بودها.١٢٢الروحي  يف الرتا  اإلسالاي ) انظر :      ٢
 (.١٩١الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )      ٧
(. وانظر : اا بودها.  هـ .  . سميث، ترعم  : ١٢٧انظر : جصوات ان الفضاء جتاحب حوحي  )      ١

 حاسيس جرباوي، 
 م. ١٩5١اكتع  األنجلو ابمرصي ، الطعو  الثاني ،          

م، ورسعان اا بدا ١٩١١م، جو سن  ١٩١٧ايكا هذا كام يقول عن  نيلسن : كان جول ظهوح ل  سن        5
 بود ذلك جلسات 

التجسد، وانذ ظهوح ايكا يف حيايت كان ل  جثر بالغ يّف، فكلام حغعت جن احترح ان اجللسات يقول          
 يل استمر، وكنت 

ن يقف بجواحي، ويف ارة قلت إين لن لتبمل جكثر ان جطيو  اثل الطفل، ويف كل اصاععي كا         
 هذا ويف احلال 

شاهدت ايكا واقفًا جاااي وكلمني، شاهدت  يف وضوح اثلام ترى جي إنسان، وقال : إين سأحرح          
 نفسك الليل  

اق  ولخذك اوي إىل عامل الروح، وهناك ستجد توضيبًا عن سعب رضوحة قيااك هبذه ابمهم  الش         
 يف األحض. ثم 

جخذين ايكا حائدي وحاى برداء جبيض عىل حجيس وقال عليك جن تستخدم هذا الرداء وفلن          
 تستطيع جن تتعوني. ثم 

اندفونا خاحج،ن ان الغرف  برسع  ال تتصوح، ثم تقفنا فجأة عىل ارج جخرض جاام انزل كعري،          
 وقال ايكا إن ابمنزل 

عن جااو ، وهنا جقوم بانتظام بتوليم كل الذين سوف يوملون يف الروحي  يف حياهتم ععاحة          
 األحضي  ابمقعل . ولقد 

كنت جنت تلميذي يف هذا ابمنزل. وجحدت جن توود إىل األحض لكي تصعح وسيطًا. انظر : براه،ن          
 (. ٧١-٧٢حاسم  )

 (. ٧5براه،ن حاسم  )      ٧
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وبالفول ذهب الوسيط الروحي، وحذحمها ولكنهام ذهعا، فوقع هلام حاد      

بجروح بالغ ..  "س"وجرح في  اسرت واسز  "ي")اريع قتل في  اسرت واسز 

وجعطتني هذه احلـادث  الكثري ال متوـن في  .لقد طـلب اني ايكا فقط جن جحذح 

بماذا ؟ لقد كانا اشرتك،ن جبدًا .  "ي "، ومل يـذكر اسرت واسز "س"اسرت واسز 

يف الرحل . ولقد سألت ايكا لكي يرشح ذلك يل. فقال : كان ان ابممكن جن 

يتجنب صديقاك احلادث  كلي  إذ مل تكن ذات جمهي  خاص  حلياهتام، ولكن حياة 

كانت قد وصلت لنهايتها، وبناء عىل ااهلام ان كاحاا كان " ي "اسرت واسز 

. والقصص يف هذا الشأن كثرية، وكلها تدل  ١احلادث ( عليهام جن ينتقال بمثل هذه

 عىل اا ذكرت ان احلديث عندهم عن جاوح الغيب يف جانب ابمايض وابمستقعل.    

 ثالثًا: زعمهم جهنم حسل هلل تواىل اثلهم اثل األنعياء عليهم الصالة والسالم.     

ل ان جحسلهم اهلل تواىل يذكر دعاة الروحي  جهنم حسل ان اهلل تواىل، اثلهم كمث    

عىل لسان جحد األحواح  "سنتون اوزس"ان الرسل عليهم السالم، يقول القس 

ابمزعوا  يف كتاب  الروح ابمولم  : ) نبن ارسلون ان عند اهلل كام جحسل ابمرسلون 

ان قعلنا، غري جن تواليمنا جحقى ان تواليمهم، فإهلنا هو إهلهم إال جن إهلنا جظهر ان 

.  والرسل واألنعياء عليهم ٢جقل صفات برشي ، وجكثر صفات إهلي (إهلهم، و

الصالة والسالم عندهم وسطاء، اثلهم اثل  الوسطاء الذين يستخداوهنم يف 

 .٧اجتامعهم بمناجاة األحواح ابمزعوا 

وجيضا يرون عدم انقطاع الوحي ، وهلذا ينصح ابمذهب الناس باآليت يف جاوح     

ألي  عقيدة اذهعي  وال تقعل بال برص وال حوي  تواليم ال  االعتقاد : ) ال ختضع

                                 
 (. ٧٧-٧5)براه،ن حاسم        ١
(. والنص اذكوح بوين  إال ١١٢م، وانظر : جزا  الورص )١٩٢٢(. فرباير، ١١٧/ 5٧ابمقتطف )      ٢

 لفظ  ) خصائص( 
 (. ٢5٢جاءت عنده بلفظ )صفات(. ومل يوز النص بمصدح. ابموسوع  ابميرسة )         

 (. ٢٧٧/ ٢بميرسة )(. ابموسوع  ا٧٢(.  الروحي  احلديث  )١١٧انظر : جزا  الورص )      ٧
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تستند عىل الوقل، وال تأخذ بال حتفظ وحيا اا جاء ألحوال خاص  يف عرص ان 

الوصوح، وستولم جن الوحي ال ينقطع جبدًا وهو لخذ يف الرتقي وال وقت ل  وال 

شف حد، وليس هو بااتياز ألا  دون جا ، وال لشخص دون شخص، واهلل يك

 .  ١نفس  لإلنسان شيئًا فشيئًا(

واوجزات األنعياء عليهم الصالة والسالم عندهم ظواهر حوحي  كالتي جتري     

 . ٢يف غرف  حتضري األحواح، ويزعمون جن بإاكاهنم إعادة هذه ابموجزات 

ومما يذكره دعاة الروحي  إنكاحهم اوجزات النعي صىل اهلل علي  وسلم عدا     

، جو جهنا حدثت  ٧، وينكرون جن تكون حادث  اإلرساء اوجزة القرلن الوظيم

باجلسد جو الروح، بل إنام حدثت بالنفس؛ ألهنا ذات ابمستوى االهتزازي 

 .١الساموي؛ والنفس كائن جثريي غري خاضع لقوان،ن األحض

: ) ال  "سيلفر برش"وينكرون ختم النعوة بمبمد صىل اهلل علي  وسلم، يقول     

ح يف عابمنا هو جعظم ان نورف، ومل حيد  قعل يوا  جو بوده جن ينزل يزال ابمسي

اإلهلام اإلهلي إىل األحض بالقدح الذي نزل علي ... كان عيس لخر األنعياء 

 .5وابمولم،ن(

 حابوًا : الروحي  دين جديد.     

إن الروحي  ابموارصة دعوة إىل دين جديد، سواء يف اسائل اإليامن، جم يف جحكام     

: ) جيب جن  "هويت هوك"الرشيو ، واا يندحج حتت هذه األاوح بوموم، يقول 

نتبد يف هذه احلرك  يف هذا الدين اجلديد، جيب جن تسود ابمبع ، وجيب جن تكون 

                                 
 م. ١٩٢٢(. فرباير، ١١٩/ 5٧نقاًل ان جمل  ابمقتطف )      ١
 (. ٢5٧انظر : ابموسوع  ابميرسة )      ٢
 ،  ١١٧، ١٧٢انظر : ب،ن عابم،ن )      ٧
 (. ١١5-١١٢انظر عن ذلك : ب،ن عابم،ن )      ١
 ان كتاب : ابموسوع  الشاال  هـ . نقال١٧٢٧(. لسن  ٧5/  ٢٢جمل  الوعي اإلسالاي الودد )      5

 بمذهب الروحي  
 (.١/٢٧٢احلديث )         
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لنا قدحة عىل االحتامل والتفاهم... ] ويقول : إن [ الروحي  ستكون جقدح ان 

 .١غريها عىل تأسيس دين جديد واسع للوامل كل (

وهذه الدعوة عند جصباهبا تقوم عىل جيدي جولئك الذين يدعون إىل السالم     

وابمبع  وال ينظرون بمسأل  الوقيدة جو الدين، يقول الدكتوح عيل ععد اجلليل : ) إن 

هذه ابمنطق  ستكون لكل العرشي ، وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان الوامل 

ة جديدة عن اهلل واشيئت ، إهنم الروحي طريق  جديدة للبياة، ويوطوننا فكر

، سوف ٢سوف يأتون لنا بالسالم والطمأنين  الروحي  وبسوادة النفس والقلب

 . ٧حيطمون احلواجز ب،ن الشووب واألفراد، ب،ن الوقائد واألديان(

وبالرغم ان حديثهم عن كوهنا دين جديد، وعرص جديد لإلنساني ، إال جهنم     

إال لعوض الناس دون بوض. فيقولون : ) هي دين  يرفضون جن تكون دينًا جديداً 

جديد للذين ليس هلم دين صبيح، جاا الذين حافظوا عىل دينهم ومل يمزقوه 

فالروحي  ليس فيها يشء جديد بالنسع  هلم وليسوا اكلف،ن بالعبث فيها، إنام هي 

 .    ١تذكرة للذين نسوا دحوسهم(

 يس حرصًا عىل واحد انها . خااسًا : األديان كلها صبيب  واحلق ل    

يذهب دعاة الروحي  إىل القول بأن األديان كلها صبيب ، و )قد حصل كل      

ججناس العرش عىل شواع ان هذا النوح، فمنذ وجدت دنياكم هذه حصل كل ان 

                                 
 (. ١٢٧(. نقاًل ان كتاب ابمادي  والروحي  يف ابميزان )٢-٧/ ١٢٧جمل  عامل الروح )     ١
(. ٩انظر اا ذكره الدكتوح عيل ععد اجلليل يف تقديم  لكتاب : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )     ٢

 شاه،ن ةمزة حممد 
 دون ذكر اولواات النرش.        

(. وانظر : ابمادي  والروحي  5٩(. نقاًل ان كتاب الروحي  احلديث  )١٢٢/ ١٢٧جمل  عامل الروح )     ٧
 (. ١٢٧يف ابميزان )

 (. ١٢5-١٢١(. عقيدة العوث )5٧وانظر : الروحي  احلديث  )        
 (. 5١جضواء عىل الروحي  )     ١
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الربمهي وابمبمدي واليهودي وابمسيبي عىل بصيص خاص ان ذلك النوح 

 . ١نزل إلي  ان السامء (واعتربه كل انهم ارياثًا ل  خاص  ج

وجتد دعاة الروحي  ينسعون لألحواح عقيدهتم هذه، ففي حواح اع واحدة انها،     

قيل هلا :  اا اصري األديان ابمختلف  بود ابموت ؟ فأجابت : ) ال فرق العت  باألديان، 

كل جيازى ببسب جفوال .... هل ان دين جصح ان سواه ؟ كل  واحد، ان يؤان 

 .  ٢خيلص( باهلل هذا

ومما يدل عىل اعتقادهم بصب  كل األديان ولو كان جصباهبا كفاحًا جهنم     

يتبدثون عن جعضاء اجللس  وان بينهم ابمسلم والنرصاين، فيقرج ابمسلم الفاحت ، جو 

 سوحة جخرى، ويقرج 

النرصاين لنفس  شيئًا ان إنجيل ، ويؤدي الروحيون الصلوات ابموتادة      

 ذا دليل عىل قوهلم بوحدة األديان، وجهنا كلها صبيب . . وه٧كغريهم

وجاا جن احلق ليس حرصًا عىل واحد انها، فهم يرون جن ) جي دين ان األديان     

جلنس ان ججناس العرش عىل جي بقو  ان بقاع األحض يدعي احتكاحه للبقيق  

لم ال هويت اإلهلي  فهو برشي ازوح ولّدُه الكرب، ولفقُ  الزهو، فال يوجد جي ع

 .   ١حمتكر للبقيق  اإلهلي ، بل إن يف كل انها نقصًا إىل حد او،ن(

. يقول الدكتوح حؤوف 5ولذلك فإن الروحي  تقول بودم وجود حقيق  اطلق     

ععيد : ) وهذه احلقيق  الكوني  يف اساواة الناس جاام نواايس الطعيو  هلا حموح 

ضع اإلنسان قلياًل وببث بروح علمي  فلسفي يف غاي  العساط ، وهو جن  لو توا

                                 
 (. ١5٢/  5٧ابمقتطف )     ١
 (.٧٧١-٧٧٧األحواح )     ٢
 (. ١5-١١انظر : جضواء عىل الروحي  )      ٧
 م. ١٩٢٢(. فرباير، ١١٩/ 5٧نقاًل ان جمل  ابمقتطف )      ١
 (. ١١٩ -١١٢/ 5٧انظر : جمل  ابمقتطف )      5
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حمايدة، لتع،ن ل  عىل الفوح جن احلقيق  ابمطلق  ليست الكًا ألي ان الناس، بل هي 

 . ١الك جلميع األجناس ...(

. ٢والعبث الروحي عندهم ) ال يورف إيامنًا افروضًا بأي جار ان األاوح... (    

ولون : ) ليس ان تواليمنا جن ويزعمون جن األديان كلها اشوب  باألضاليل، ويق

دينًا ان األديان ل  التأثري األعىل دون سواه، فليس واحد انها بمبتكر للبقيق ، 

. وهم يطونون يف األديان  ٧بل لكل دين نصيب انها وكلها اشوب  باألضاليل ( 

 ، جو الصبيح وهو اإلسالم. ١وجتعاعها، سواء ابمبرف انها

 األديان. سادسًا:  الدعوة لوحدة       

ان عقائد الروحي  ابموارصة الدعوة إىل وحدة األديان، وهذا جار يدحك  كل ان     

تتعع كالاهم يف كتعهم، وكذلك يظهرون  يف قصصهم التي يذكروهنا يف غرف 

حتضري األحواح،  ويقولون : إن ) جي إنسان يعبث يف الولم الروحي احلديث ولو 

 -بقدح ثعوت احلياة بود ابموت –قد ثعتت متااًا  قلياًل جيد نفس  جاام حقيق  كوني 

وهي جن  ال يوجد جي فاحق ينعغي جن يفرق جاام نواايس الطعيو  ب،ن العرش بسعب 

 الوقيدة جيا كانت، وذلك ألن عدال  اهلل اقتضت 

جن تكون حمعت  فوق ابمذاهب وطرق الوعادة، وجن تكون نومت  جزءًا ان ابمريا      

 .  5شائع يتقاسم  بنو العرش عىل حد سواء(اإلهلي ابمقدس ال

: ) هناك تواليم جعطتنا إياها الروح انها جن اإلسالم دين  ٧يقول جحد النصاحى     

إهلي، وقد كنت جبود الناس عن هذا االعتقاد نظرًا لوقيديت الكاثوليكي  ابمتوصع ، 

                                 
 (. ٧١٩/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ١
  (.٧٢١/  ٢ابمطول )      ٢
 م. ١٩٢٢(. فرباير، ١5١/ 5٧ابمقتطف )      ٧
 (.١٧، ١٢-١١انظر : قصتي يف الروحي  )      ١
 (. ٧١٢/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      5
هو األستاذ جوزيف حجاح، جحد جتعاع الدكتوح داهش النرصاين يف لعنان جحد الذين ةملوا لواء       ٧

 الدعوة يف بلده. 
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 وهكذا بإحشاد الروح جخذت جدحس اإلسالم فتجلت يل حقيقت  ابمقدس ،

واعتقدت بنعوة حممد صىل اهلل علي  وسلم، وبالقرلن ابمنزل، اعتقادي بابموسوي  

 . ١والويسوي (

وال ينعغي اخللط هنا ب،ن االعرتاف بنعوة اوسى وعيسى عليهام السالم وكآف      

وب،ن  -وهو حكن ان جحكان اإليامن الست  –األنعياء عليهم الصالة والسالم 

صىل اهلل علي  وسلم، اع العقاء عىل اليهودي  جو  التصديق بنعوة نعينا حممد

 النرصاني  !. 

باألخوة ب،ن العرش جيا  –للخالص ان األمل يف عامل الروح  -واألحواح تنصح     

، وختربهم جن الناس هنا كلهم يف سالم حغم ٢كان لوهنم جو جنسهم جو عقيدهتم

 .٧اختالف اشاحهبم وجحواهلم

جن دعوهتم متهد للبي عىل استوى اإلنساني  فال يتقيد  ويرى دعاة الروحي         

. وهلذا فإن ١اإلنسان بدين وال بوطن، وال بجنس، بل حييط اإلنساني  ببع  اخلالص

جصل الدين عند الروحي  ابموارصة يرجع إىل تأاالت اإلنسان حول خربات ، واا 

 .5يوايش  حال اليقظ  وفقدان الوعي

 سابوًا : القول بالتناسخ .

                                 
(. وفي  : ) إن اخلالص ١٢٩(. وانظر جيضا : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )١١حلديث  )الروحي  ا      ١

 ان الوذاب يكون 
عن طريق التدين الصبيح الذي تسيطر علي  األخوة ب،ن العرش جعمو،ن، جيا كان لوهنم جو          

 جنسيتهم جو إيامهنم(. وانظر
 يستغرب ان دعاة الروحي . (. واا بودها. وفيها خلط وخعط ال ١٧١)         

(.  حسن ععد الوهاب، حممود شلعي، اكتع  اآلداب، دون ذكر لرقم ٧٢يسألونك عن الروح )      ٢
 الطعو  جو تاحخيها.  

 (. ٧٧-٧٢/  ٢انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ٧
م، ان اقال  حممد فريد ١٩٢٢(. فرباير، ١١٢/ 5٧(. نقال ان جمل  : ابمقتطف )٧٧الروح ابمولم  )      ١

 وجدي، إثعات 
 الروح بابمعاحث النفسي .          

(. شاحلوت سيموح، ترعم  : جمموع  ان األساتذة، اراجو  ١٢٧انظر : اوسوع  علم اإلنسان )      5
 حممد اجلوهري، 

 ابمجلس األعىل للثقاف ، ارص.          
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إن ان عقائد الروحي  ابموارصة القول بتناسخ األحواح، يذكر الوسيط     

: ) لقد جخربين جن لخر تناسخ ل  حد  قعل  " ايكا"عن  "نيلسن "الروحي

 ابميالد بأحبوامئ  عام وجن  كان 

وقتئذ كاهنًا يف جحد ابمذاهب الديني  اهلندي . وجن  قد تناسخ خصيصًا خلدا      

 . ١(ذلك اهلدف وقتذاك

م يذكر هلم كل حياة        ويذكرون يف قصصهم جثناء التنويم ابمغناطييس جن ابمنوَّ

ارت ب  يف احلياة األوىل، جو الثاني ، جو الثالث ، وهكذا، واا حد  هلا يف كل حياة، 

فتاحة جنثى، وتاحة ذكر، وتاحة حماحب ، وتاحة حئيس  لدير، وتاحة جسرية توذب، ويف 

األسئل  عن عملها، وابملك يف زااهنا، وجرسهتا، واسمها كل حياة يوج  هلا 

 !.  ٢وهكذا

ويربط هؤالء ب،ن وحدة األديان وعقيدة التناسخ التي يسموهنا التجسد، يقول     

 -إن ثعتت علمياً  –: ) ثم إن عقيدة الوودة إىل التجسد  "حؤوف ععيد"الدكتوح/ 

صناعي  التي تفصل ب،ن شتى ازي  جخرى يف تقديرنا، وهي ختفيف حدة الفواصل ال

األجناس واألديان واأللوان، فعبسب هذه النظري  قد يتواقب الشخص الواحد 

عىل التجسد يف ججناس خمتلف ، ويف جديان اتنوع ، ويف ذلك وحده اا يدعوه حتاًم 

إىل جن ينظر بو،ن الوداع  والتسااح إىل باقي األجناس واألديان األخرى، إذ ان 

ب،ن اتعاعها يواًا اا، جو جن  سيكون يواًا اا ان هؤالء األتعاع، يف اجلائز جن  كان 

                                 
  ،5٢، ٧١(. وانظر : ص )٧٢براه،ن حاسم  )      ١
(. وذكر قص  اارجة تم إحجاع عقلها لوجودها ٢٧٧-٢٧٢/  ٢انظر : اطول حوح اإلنسان )      ٢

 ابمختلف يف حياهتا 
الثالث ، وحتى حياهتا الوارشة، وذكر جن  جحجع عقلها إىل وجودها الثالث وكان ذلك سن           
 م، ويف احلياة التاسو  ١٧١٢
 !!! . م. ٢٧٩ذكرت جن السن  كانت          
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جتسد الحق عنداا تشاء ذلك اشيئ  اهلل، فوالم هذا االعتداد ابمفرط باالنتامء إىل 

 . ١جنس دون لخر، جو إىل دين دون غريه يف ارحل  التجسد احلايل؟ (

عياء]عليهم الصالة وان شنيع القول عند دعاة الروحي  قوهلم: ) إن األن    

والسالم[ جنفسهم قد اختذوا هذا الدوح، وجهنم بوثوا اراحًا للبياة الدنيا حتى 

 .٢استكملوا فضائلهم وبوثوا هلداي  العرش يف لخر ابمطاف...(

وجتد بوض دعاة الروحي  يورب عنها بقول  : الوودة للتجسد ) جي عودة الروح     

. ثم جتد هؤالء ٧هلا عن جسدها السابق(التصاهلا بجسد اادي جديد بود انفصا

يلعسون ويقولون ليس ابمراد هبذا التناسخ، وإنام ابمقصود)جمرد دوام حياة الروح اع 

 . ١احتامل عودهتا للتجسد(

ثم هم يسودون كتعهم بورشات القصص التي يثعتون هبا اقصدهم بالوودة     

 للتجسد وهي 

يدة بذات الروح السابق ، وكذلك حلول الروح يف جسد لخر، جو والدة جد    

 . 5تذكر حياة سابق ، جو جكثر ان حياة  بود استقراحها يف هذا اجلسد اجلديد

                                 
 (. ٢5٧/ ٢(. وانظر )٢٧5/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ١
 (. ٩١يسألونك عن الروح )      ٢
 (. ١٢الوودة للتجسد )      ٧
 (.١٧الوودة للتجسد )      ١
عااًا  ١٢( واا بودها. فهذا طفل عمره ١٢5انظر عن هذا عىل سعيل ابمثال : الوودة للتجسد )     5

 حكايات   حيكي لوالدي  
(. وهذا طفل يف الوارشة يقول ١٩5عن جخوة ل ، وجرسة كان يويش بينها... انظر ابمرجع نفس  )        

 ح،ن احتضاحه ألا  
ال تعكي إين ال جاوت، ولكني جذهب إىل جاي، جنت مل توودي جاي، ثم بود جشهر ولد يف قري  جخرى         

 صعي، وبود جحبع 
عن جرست  وقريت  السابق ، وبود جهد وصل إليهم وذكرهم بأاوح وجشياء دلل  سنوات جخذ يتكلم        

 هبا صب  جن  هو 
ابنهام، ثم وقع النزاع ب،ن األرست،ن، وان ثم القرت،ن، ولكن ابمؤلف مل يذكر هناي  القص  !!! انظر :         

 ابمرجع نفس 
لد بود اوت ، فيخرب عن قاتل ، (. وطفل لخر يقتل، ثم تتجسد حوح  يف طفل و١٩٩-١٩٧)        

 ولكن السلطات مل تقعل 
(. وفتاة جخرى حتد  جهلها عن حياهتا السابق  وجهنا ٢٢٢-٢٢١هذه الشهادة!!. ابمرجع نفس  )        

 كانت ذكرًا، وهي 
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ثاانًا: متجيد جهل الوثني  والرشك، والسخري  واالستهزاء بالدين واحلقائق     

 الرشعي .

عن  إن الروحي  ابموارصة تقوم عىل متجيد الوثني،ن ان األام السابق ، كالفرا    

واهلنود احلمر وغريهم،  وتزعم جهنم حيتلون اكان القيادة ب،ن جحواح ابموتى، 

وتنظيم الكالم بينهم وتتوىل حراس  اجللسات ان األحواح الرشيرة ابمشاغع ، بل إن 

. ١هذه األحواح تتمتع بطمأنين  ونفوذ ال يتمتع ب  ابمتدينون ان النصاحى وابمسلم،ن

جيد الفرعوني  وحجوتها : ) حجوت جحواح قدااء يقول الدكتوح عىل حايض عن مت

ابمرصي،ن بقوة وبكثرة باتت وشيك ... وعىل كل فنبن يف انتظاحهم سواء هنا يف 

. ويرون جهنا تتبد  اهلريوغليفي ، وحبام جحشدهتم  ٢بلدهم جو يف دوائر الغربي،ن(

انا يتم . وجحي٧إىل اواضع لثاحهم ابمدفون ، جو إىل جرساح اعانيهم ونبو ذلك 

 .  ١إحضاح جحواح احليوانات كالكالب

ويرى بوضهم نقاًل عن بوض دعاة التغريب جن فيثاغوحس وقف عىل عتع      

التقديس، وجن جفالطون وجحسطو جاهدوا يف كشف الغم  عن عيون شووهبم 

باذل،ن الوسع يف حمو اا غيش نفوسهم ان ظلامت الوثني  األوىل. كذلك قدااء 

هبم الولم دون التوحيد، غري جن حؤساء دينهم مل ينرشوا تلك  ابمرصي،ن مل يقف

                                                                             
(. وفتاة جخرى ٢٢5-٢٢٧اآلن جنثى يف والدهتا اجلديدة. ويقع الوكس . انظر : ابمرجع نفس  )        
 عرش فرتات ارت  تذكر
(. وانظر ٢٢٢-٢٢٧عليها يف ااضيها، وحتدثت عن هذا وعمرها ثال  سنوات . ابمرجع نفس  )        

 بمزيد ان قصصهم 
(. واا بودها. وإذا كان األار كذلك فام ذنب اجلسد الذي يطالعون بإيقاع ٢٧١ابمرجع نفس  )        

 الوقوب  علي ، بما ذا ال 
د األثريي، ويواقعون  دون اجلسد ابمادي، جليسوا يتبدثون عن الطرح الروحي يفصلون اجلس        
 ؟؟!!. 

 (. ٧5-٧١انظر : الروحي  احلديث  )     ١
 (. ٧5الروحي  احلديث  )     ٢
 (. ١٧٢-١٧٧انظر : جضواء عىل الروحي  )     ٧
 (. ٧٢-٧١انظر : احلقيق  الوظمى )     ١
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. يقول صاحب كتاب الروحي  يف الرتا  اإلسالاي : ) وهكذا نرى ادى ١الوقيدة 

 .٢برلءة الكثريين ممن نودهم البدين جو وثني،ن(

ويرى دعاة الروحي  جن فالسف  اليونان )كانوا التزا،ن يف النهاي  بوقيدة     

كنهم كانوا يستخداون توعري اآلهل ، جو األحباب لإلشاحة فبسب إىل التوحيد، ل

.ثم ينقلون عن بوض فالسف  اليونان، وغريهم ممن جاء ٧تودد األحواح الراقي (

جن اا يأتون ب  ان لحاء وشور وغري ذلك يوود إىل األحواح التي ترشدهم   ١بودهم

حال  غيعوب ، وجن  بمثاب   وتوحي إليهم بام يأتون ب ، وكأن ذلك يقع هلم وهم يف

 . 5اإلهلام

ويزعم دعاة الروحي  جن اناطق جهرااات اجليزة زاخرة باألحواح القديم  ال سيام     

جحواح الكهن  يف احلضاحة الفرعوني  وجن هذه األحواح تأبى جن يدنس جحد هذه 

العقاع بموصي   ان ابموايص، وإذا شاهدت عاصياً ان العرش حاولت اقناع  

ودول عن طريق اإلحياء، جو حاولت انو  باإلحهاب، وإال عاقع  الوصاة بال

 .  ٧بإيصال األذى هلم

ومما يكشف حقيق  الروحي  تندحهم باحلقائق الرشعي  واسأل  األعامل         

الصاحل  يف الدنيا. ويقولون إن التسليم برجي جو بخيال اا جو بوقيدة غري اوقول  

. ٧نفوس جكثر مما حطت  جي  خراف  يمكننا جن نوينها تسلياًم جعمى قد حط ان ال

                                 
 (. ١٧٢-١٢٩اإلسالاي ) انظر : الروحي  يف الرتا      ١
(. ١٧٢)     ٢ 
 (. وانظر : اا بودها. ١٧يف اإلهلام واالختعاح الصويف )      ٧
اثل سقراط، وتنيسون، والشاعر الفرنيس الفريد دي اوسي ، وابن الفاحض، وابن عريب، والرسام       ١

 الربيطاين وليام 
 نيس برناح كالفيل، شو بنهوح، وجوت ، وغريهم.  بالك، وابموسيقاح حوبرت شواان، واألديب الفر         

 (. واا بودها. ٧٢انظر : يف اإلهلام واالختعاح الصويف )      5
 (.٢٢٢الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن ) "انظر       ٧
 م. ١٩٢٢( فرباير، ١5١-١5٢/ 5٧(. نقال ان ابمقتطف )٩١انظر : الروح ابمولم  )      ٧
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. ١ويذكرون جن بوض األحواح ختربهم جن الطقوس والفرائض عديم  النفع

 .٢وبوضها جخربهتم بأهنا زاحت جهنم وقابلت ابملك وحتدثت او  

ويوتقد دعاة الروحي  جن دعوهتم ستبقق اا ال حيقق  اجلهاد يف سعيل اهلل تواىل،     

 . ٧با وجن فتبها سيكون عن طريق الروحي  ال غرياع جوحو

 تاسوًا :  عقيدهتم يف اليوم اآلخر .      

إن ان عقائد الروحي  ابموارصة كثرة التلعيس يف اسأل  ابموت، وذكر بوض احلق     

ليلعسوا ب  عىل الناس، فابموت عندهم ليس إال انتقاالً ان حال اادي جسدي إىل 

. وخروجها هو انسباب اجلسم الروحي ١لطف وجحق ان حال اادي لخر، ولكن  ج

، وكذلك يمكن تصويرها عند خروجها ٧، ويرون جهنا توزن5ان اجلسم الفيزيقي

ان اجلسد حلظ  ابموت، وكانت تعدو كسباب  يف جول األار، ثم تتشكل يف النهاي  

لتصعح طعق األصل ان الشخص هبيئ  جقل جو جقل إضاءة، وجولوا هذه الصوحة 

، جو عىل شكل كرة ٧ثاب  إشواعات ان الضوء، جو شع  ضعاب ينترش يف ابمكانبم

. وهم يرون جن الذي ٩، وغالب هذا يورف عن طريق لل  التصوير الوادي ٢اضيئ 

 .١٢بيده ابموت هو اهلل تواىل 

ويزعمون ) جن ابموتى بود ابموت اعارشة يكونون يف عابمنا هذا ب،ن جيدينا، وعن     

 .  ١١ئلنا، وال يزالون كذلك ادة ختتلف باختالف دحجتهم الروحي (جيامننا وشام

                                 
 (. 5١اء عىل الروحي  )انظر : جضو      ١
 (. ١٧انظر : الروحي  دعوة إىل اإليامن)      ٢
 (. ١١-١٢الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن )      ٧
 (. ٧٧5/  ١انظر : دائرة اواحف القرن الورشين )      ١
 (.٧١-٧٧/ ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )   5
 (. ٧5-٧/٧١انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٧
 (. ٧/٧٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٧
 (. ٧/٧٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٢
 (. ٧٧/ ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٩
 (. ٧٢-٧١/  ٧انظر : انت حتيا بود ابموت )      ١٢
 (. ٧٧5/  ١دائرة اواحف القرن الورشين )      ١١
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ويرون جن الروح تكون واحدة، وتكون اتوددة، تأخذ هيئات وجشكال خمتلف  إذا     

، وهلذا قالوا بتجسدها وإاكاني  حؤيتها، واحلديث اوها، ١انفصلت عن اجلسد

 عالج ابمرىض، وتصويرها، وإحضاحها وسؤاهلا عن الغيب، واالستوان  هبا يف

 . ٢ويسرتشدون هبا يف الكشف عن ابمجرا،ن 

،  كام تزعم ٧إذن فالروح بود خروجها ان اجلسد يمكن اكابمتها وحؤيتها جمسم     

الروحي  ابموارصة جن التواصل سيزداد ب،ن األحياء واألاوات، ويصعح ذلك عااًا، 

 . ١ويتبقق عندها السالم والسوادة 

.  فإن 5فهم ينكرون  وال يرون صب  اا جاءت ب  النصوصوجاا عذاب القرب     

ُقعل عندهم وقيل ب  فهو ينرصف إىل الوذاب عىل الروح جاا اا قيل في  ان وقوع  

. وجاا القصص التي ٧عىل اجلسد، فال يصح، والوذاب يقع عىل اجلسم الروحي

، ٧كان او،نيذكروهنا يف اجلنائز فلك جن توجب مما يقولون ، فهذا يويص بدفن  يف ا

وعنداا نيس بوض اريدي  وصيت  جخذت اجلنازة تطوف يف الشواحع، وتدخل 

 ابمداحس، ودخلت اعنى ابمبكم  الوطني  

وجلستها انوقدة، وحرض العوليس وجخذ النوش يطوف هبم يف الشواحع؛ ألهنم     

جحادوا دفن  يف اكان غري الذي حدده، ثم وصل هبم إىل اكتب ابمأاوح وهنض 

                                 
 . (٧٩٧انظر اوسوع  علم اإلنسان )      ١
 (. ١١٢(. جزا  الورص )٢5٢انظر : ابموسوع  ابميرسة )      ٢
 (. ٧٧٧(. وانظر : ص )٧٧5/ ١انظر : دائرة اواحف القرن الورشين )      ٧
 (. ١١٢انظر : جزا  الورص )   ١
 (. 5٩-5٧انظر عىل سعيل ابمثال : ب،ن عابم،ن )   5
 (. ١٢٧-١٢٧/  ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ٧
عااًا  ٢١هذا الرجل يقولون اسم  حس،ن اصطفى، كان عىل الطريق  الصوفي  النقشعندي ، وبقي     ٧

 داخل خلوة يتوعد 
فيها، ثم انتقل إىل كوخ اظلم يتوعد في ، وجرضب عن الطوام ست  جشهر ال يرشب إال السوائل.           

 انظر : جنت حتيا بود 
ا بودها بمزيد ان قصص طريان اجلنائز وغدوها وحواحها يف (. وانظر ا١١١-١١٢/  ٧ابموت )          

 الطرقات. وقاحن 
 هذا اع خرافات الصوفي ، وكالم جهل الولم عنهم وعن قصصهم ابمشاب  هلذه القص .           
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وح وحيا نوش ابميت، ثم جخذوه بمكان  الذي جحاد جن يدفن في . فالروح عند ابمأا

 .١الروحي،ن تتبكم يف سري ابميت، والذهاب ب ، وانبراف اجلنازة ونبو ذلك

وان اعتقاد دعاة الروحي  وقوع التوب  لألاوات بود اوهتم، فقد ذكروا جن حوح     

احلق يف عامل الروح، وصدق ب ، الذين اشتهروا باإلحلاد، عرف  ٢بوض ابمالحدة 

 . ٧وبوجود اإلل ، وجن  الكل يف الكل، والذي بدون  مل يكن يشء

إذًا فهذا اات البدًا، فأصعح اصدقًا ولان بود اوت ، وال ندحي كيف سيكون     

 عقاب ، وهل عوقب، وهل هناك ان عمل يكفر ب  عن قول  ؟! 

ي يواد يف العوث هو اجلسم النجمي وجاا احلساب : فريى دعاة الروحي  جن الذ    

.ويذكرون بوض القصص التي حتدثت هبا األحواح ١الذي يشاب  اجلسم الفيزيقي

عن بوض اا واجهها نظري اا قاات ب  ان جعامل، وقالت إحدى األحواح إهنا 

جلست جاام اثن،ن وسألوها عدة جسئل  عن حياهتا األحضي ، وطلعا انها جن تكون 

 .  5القادا  يتوقف عىل صب  التسجيل الذي يومل اآلن  صادق ؛ ألن حياهتا

ودعاة الروحي  يرون جن اا ذكر ويذكر ان التخويف بابموت غري اقعول؛ ألهنم     

، فهم يرون الومل فيها والتكفري عن ٧يرون احلياة األخرى ختتلف عام وصفت ب 

 اخلطايا وغري ذلك. 

جن الروح تستعدل جسدها بآخر والوذاب عندهم عىل الروح، وبوضهم يرى      

وان ثم يكون الوذاب علي ؛ ألن الروح يف الوامل اآلخر حتتاج جلسد ان استوى 

. وقصصهم واا ٧التكوين الذحي للوامل اآلخر الذي يمكن للروح اإلقاا  في  

                                 
 (. ١١5-١١١/  ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )     ١
 . " انجرسول" هو      ٢
 (. ١٢وة إىل اإليامن )انظر : الروحي  احلديث  دع     ٧
(. الدكتوح / عيل ععد اجلليل حايض. اكتع  النهض  ابمرصي ، ٧/٢١انظر : جنت حتيا بود ابموت )     ١

 دون ذكر لرقم الطعو  
 جو تاحخيها.         

 (٩١-٩٢/ ٧( وانظر:) ٩١/  ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )     5
 (. ٩٩-٩١/  ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )     ٧
 (. وانظر اا يودها.١٢ب،ن عابم،ن )     ٧
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. وان  ١تقول  األحواح هلم عن ابموت والقرب كثري، وخلطهم وتلعيسهم في  كعري

 والقرب :جقواهلم عن ابموت 

 احلساب يقوم ب  اعدئيا الوعد لنفس . -3

 .٢ليس هناك جساس للخوف ان ابموت، فهو ارحل  تطوح  -2

 القرب للجث  فقط. -1

 .٧النويم والوذاب للروح دون اجلسد -1

 .١هناك جفكاح ومترينات تؤهل اإلنسان لوملي  ابموت الناجب  -1

طعها يف تعذل حماوالت إلطال  الومر، وإبقاء اجلث  اثلج  حل،ن إصالح ع -9

 .5عرص استقعل

جن كثريًا ان الوسطاء يرون كيف تتم عملي  ابموت وكيف تنسلخ الروح  -1

 .٧ان اجلسم

القول بوودة بوض ان ااتوا لفرتات خمتلف  بوضهم ليوا،ن، وجهنم حزنوا  -1

لوودهتم للبياة األحضي ، وقد وصفوا عمال الوامل الروحي الذي عاشوا 

انهم عادوا ألهنم جحسوا جن عملهم عىل في  تلك الفرتة القصرية، وكثريًا 

 . ٧األحض مل يتم بود، وبوضهم ألن  مل يتبمل حزن ان فاحقم 

 ال عالق  ب،ن الروح واجلسد يف القرب. -6

                                 
(. ٧٩(. واا بودها. وجضواء عىل الروحي  )١٧/  ١انظر عىل سعيل ابمثال : جنت حتيا بود ابموت )     ١

 واا بودها.  ظواهر 
 (. واا بودها. ١5الطرح الروحي )        

اا بودها. وكالاهم اكرح وكذلك (. و١5/  ١(. و ) ١٢١/  ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٢
 قصصهم. وانظر : ب،ن 

 (. ويرى جن  والدة ثاني . ٧٧عابم،ن )         
 (. واا بودها. 5٩(. ب،ن عابم،ن )١١٧/ ٧انظر : جنت حتيا بود ابموت )        ٧
 (. ٧5-٧٢/  ١جنت حتيا بود ابموت )      ١
 (. ١١5-١٢٧/  ١انظر : جنت حتيا بود ابموت )      5
 (. وعن القصص يف ذلك انظر : اا بودها. ١٧٧/  ١انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٧
 (. ٢١٢-١٢٩/  ١انظر عن ذلك والقصص في  : جنت حتيا بود ابموت )      ٧
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 .١ختتلف ادة اإلقاا  يف طعقات الربزخ عىل حسب دحج  الشخص -31

، ٢وعندهم جن األحواح توود ألسعاب كثرية انها : عودة للشكر جو ابداء عاطف     

، 5، وعودة األحواح للوالج١، وعودة ان ججل تقديم خدا ٧وعودة ان ججل وصي  

، وعودة ٢، وعودة للشكوى٧، وعودة التفاق سابق٧وعودة إلثعات الشخصي 

 . ١٢، والوودة ان ججل تصبيح خطأ٩للكشف واإلخعاح عن جريم 

كام ذكر  جاا اجلن  والناح عندهم فيقال : جكابرهم ال يرون اسأل  احلساب،      

سيلفر برش حيث قال : ) ليس ليوم احلساب وقت خاص يتو،ن جن يتقابل في  

عميع الناس يف حرضة اهلل  فتوزن جعامهلم يف ايزان، وحينئذ يتلقون صدوح حكم 

عليهم. يوم احلساب هو كل يوم، سواء يف  –جو حتى الوادل  -اإلل  الغاضب

 .١١ل قانون اجلزاء...(احلياة األحضي  جو يف عامل الروح، حيثام يوم

سيلفر "وإذا كان األار كذلك، فليس للجن  والناح وجود حقيقي، يقول      

: ) ال توجد جن  ذهعي  وال جهنم ناحي ، إنام هذا هو تصوح هؤالء  "برش

. ويذهب دعاة الروحي  إىل جن اإلنسان بود زوال األحض  ١٢ابمبدودي النظر (

                                 
 (. ١٧١/  ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ١
 (.١٧-٢/١٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )      ٢
 (.٧٧-١٧/ ٢يا بود ابموت )انظر : جنت حت      ٧
 (. ١٢ -٧٧/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ١
 (. ١٢ -١٢/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   5
 (. 5٧ -١٢/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ٧
 (. ٧٢ ٧١/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ٧
 (.٧٢ -٧٢/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ٢
 (. ٧٢ -٢/٧٢ت حتيا بود ابموت )انظر : جن   ٩
(. وانظر عن هذه األسعاب للوودة جيضًا : جضواء عىل ٢٢ -٧٢/ ٢انظر : جنت حتيا بود ابموت )   ١٢

 ( واا ٩5الروحي  )
 بودها.         

 (. ٩١يسألونك عن الروح )     ١١
 (. ٢٧يسألونك عن الروح )     ١٢
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نويم  ان نفس طعيوت  اجلديدة، سيويش بجسم  الروحي ويكون عذاب  و

 .١ويقولون : إن لل  الوقاب ليست شيئًا ااديًا 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                 
 (.١٧انظر : جضواء عىل الروحي  )     ١
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 ابمعبث اخلااس : نقد اذهب الروحي  ابموارصة .

إن عقائد الروحي  ابموارصة يكفي يف بيان بطالهنا وفسادها تصوح العاطل الذي       

 الن والفساد هلذه الدعوة بالوجوه اآلتي  : جاءت ب ، وتدعو إلي ، ويتع،ّن هذا العط

 الوج  األول : بطالن القول بوحدة الوجود.     

إن حقيق  هذه الوقيدة هي الزعم بأن كل يشء يف الوجود هو ع،ن اهلل تواىل     

وذات ، تواىل اهلل عام يقول الظابمون علوًا كعريًا، وهذه عقيدة يعطلها اإلسالم، فاهلل 

ليس حال يف يشء ان خلق ، بل هو اخلالق الذي استوى عىل عرش ، تعاحك وتواىل 

وهو بائن انهم، قريب إليهم، وان اعتقد جن اهلل تواىل حال يف يشء ان خلق ، جو 

 خمتلط ممتزج هبم فهو كافر. 

وقوهلم إن األديان تدل عىل جقواهلم، فيقال : إن كان القول بوجود الروح،     

ت، وبقائها، ووقوع الوقاب عليها، ونبو ذلك مما وافاحقتها للجسد بود ابمو

جاءت ب  الرشائع الساموي ، فهذا حق. ولكن دعاة الروحي  ال يقفون عند هذا، بل 

 يتجاوزون  إىل كثري ان العاطل الذي يذكرون  يف جلسات حتضري األحواح.

ك وهذه الوقيدة ليست حرصًا عىل دعاة الروحي ، بل سعقوا إليها ان جهل الرش    

والوثني ، وهلذا ب،ّن علامء اإلسالم كفر جصباهبا، ولثاحها ولوازاها العاطل ، يقول 

شيخ اإلسالم : )الذين يزعمون جن وجود ابمخلوق هو ع،ن وجود اخلالق، فهذا 

؛ ألن  عىل قوهلم ليس هناك ١توطيل للصانع وجبود ل ، وهو جااع لكل رشك (

 . ٢الوامل يشء  إل  خالق خلق ابمخلوقات، وليس وحاء هذا

كام يلزم ان هذه الوقيدة  جن اا ُععد ان دون اهلل تواىل فكأن الوابد قد ععد اهلل     

عن جهل وحدة الوجود: ) وهم جيولون وجود  –جل وعال، يقول شيخ اإلسالم 

                                 
 (. 5٩/ ١٢جمموع الفتاوى )     ١
(. البن تيمي ، حتقيق الدكتوح / حممد حشاد سامل، الطعو  األوىل، ٢١١/  ١انظر : الصفدي  )     ٢

 م،داح ٢٢٢٢هـ / ١١٢١
 اهلدي النعوي، ابمنصوحة، ارص.        
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اخلالق ع،ن وجود ابمخلوقات، فكل اا يتصف ب  ابمخلوقات ان حسن، وقعيح، 

عندهم : ع،ن اخلالق، وليس للخالق عندهم وجود  وادح، وذم، إنام ابمتصف ب 

اعاين لوجود ابمخلوقات انفصل عنها جصال؛ بل عندهم اا ثم غري جصال للخالق 

وال سواه . وان كلامهتم : ليس إال اهلل . فوعاد األصنام مل يوعدوا غريه عندهم؛ ألن  

چڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ اا عندهم ل  غري ؛ وهلذا جولوا قول  تواىل:  

 . بمونى قدح حبك جن ال توعدوا إال إياه ؛ إذ ليس  ٢٧اإلرساء: 

 . ١عندهم غري ل  تتصوح ععادت ، فكل عابد صنم إنام ععد اهلل ...(    

ثم إن هذا القول بوحدة الوجود جار ممتنع يف نفس  ال يمكن حتقق  يف اخلاحج     

حدة الوجود : إن هذا القول لوجود ابمعاين ، يقول شيخ اإلسالم  عن توحيد جهل و

)جار ممتنع يف نفس ، ال يتصوح حتقق  يف اخلاحج، فإن الوحدة الويني  الشخصي  متتنع 

يف الشيئ،ن ابمتوددين، ولكن الوجود واحد يف نوع الوجود، بمونى جن اسم 

ابموجود اسم عام يتناول كل جحد، كام جن اسم اجلسم واإلنسان ونبومها : يتناول 

إنسان، وهذا اجلسم ليس هو ذاك، وهذا اإلنسان ليس هو ذاك،  كل جسم وكل

 . ٢وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك(

وان لثاح هذه الوقيدة عدم التفريق ب،ن اسلم وكافر، وهذا اا يذهب إلي  دعاة     

الروحي ، وقد جشاح شيخ اإلسالم ليشء ان هذا عند بيان  لفساد هذه الوقيدة، 

ج  جراء القول هبا، فقال :وهؤالء )يوكسون دين اإلسالم والوصول إىل هذه النتي

فيجولون جفضل اخللق ابمبقق عندهم وهو القائل بالوحدة، وإذا وصل إىل هذا 

. وهذا اا تذهب إلي  الروحي  ٧فال يرضه عندهم جن يكون هيوديا جو نرصانيا(

 ابموارصة، كام سعق عند ذكر جقواهلم ودعوهتم إىل وحدة األديان. 

                                 
 (.١٢١/  ٢جمموع الفتاوى )     ١
 (.  ٧5١/  ٢جمموع الفتاوى )     ٢
 (.٢٧٩/ ١(. وانظر )٢٧٢/ ١الصفدي  )     ٧
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 الوج  الثاين : بطالن زعمهم إخعاح األحواح هلم بالغيعيات.    

تقوم الروحي  ابموارصة عىل كثري ان األخعاح التي جتلعها هلم هذه األحواح التي     

يستبرضوهنا، ووقوع يشء ان الصدقي  يف جخعاحهم ال يوني جهنم يولمون 

، فهذا رضب ان الغيب، جو جن تقع احلواد  كام يذكرها دعاة الروحي  يف كتعهم

العاطل، وفي  تدليس وتلعيس فهي قصص وجسامء ال يستطيع جحد جن جيزم هبا يف 

عامل الواقع، ثم إن الغيب ال يولم  إال اهلل تواىل،  والنصوص الرشعي  يف بيان هذه 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  چ  احلقيق  كثرية جدًا، قال تواىل : 

ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب    ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی

 . 5٩األنوام: چحب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی        جئ  حئ  چ  وقال تواىل :     

. وقال جل وعال : ٢٢يونس: چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ) 

ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ          گ  ڳ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  . وقال عز وجل : ٧١هود: چڳ  

ېئ  ىئ  چ  . وقال جل وعال : ٧5النمل: چڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب    ىب    يب  

. وقال تعاحك  ١١سعأ: چ جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  

ائ  ەئ  چ .  وقال تواىل : ١٧القلم: چڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ  چ  وتواىل:

ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 .  ٧١لقامن: چیی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب   

ا إخعاح عن ودعاة الروحي  حيشدون يف كتعهم الكثري ان القصص وجغلعها فيه    

جاوح ابمايض وابمستقعل، وهذا زعم جهنا تولم الغيب، وحسول اهلل صىل اهلل علي  

 وسلم قد ب،ّن حال ان جتى الكهان والوراف،ن والوعيد الذي يلبق ب .
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وعن صفي  حيض اهلل عنها، عن بوض جزواج النعي صىل اهلل علي  وسلم، عن      

تى عرافًا فسألُ  عن يشء مل ُتقعل ل  صالة النعي صىل اهلل علي  وسلم، قال :) ان ج

 .١جحبو،ن ليل (

وعن جيب هريرة حيض اهلل عن ، جن حسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم قال: ) ان جتى     

 .  ٢كاهنًا  فصدق  بام يقول ... فقد بريء مما جنزل اهلل عىل حممد (

ض األاوح فتكون وقد يقول قائل إن هؤالء الوسطاء جو تلك األحواح خترب بعو   

كام جخربوا، فيقال قد جخرب صىل اهلل علي  وسلم عن حال هؤالء وجن اا يذكرون  

إنام هو مما اسرتق  اجلآن وجلقاه عىل ولي ، ثم يزيد علي  كذبًا، فون عائش  حيض اهلل 

عنها وعن جبيها، قالت : ) قلت يا حسول اهلل إن الكهان كانوا حيدثوننا باليشء 

ال: تلك الكلم  احلق خيطفها اجلني فيقذفها يف ُجذن ولي  ويزيد فيها فنجده حقًا، ق

 . ٧اائ  كذب (

ومما يقال لدعاة الروحي  : جنتم تقرون بأن بوض األاوح ابمتولق  بالوقل العاطن     

، فيقال لكم : جليس لكم وسيط ينقذكم مما جنتم ١وغريه ال زلت لغزًا بالنسع  لكم

ن هذا الوقل ؟! جمل تقولوا إن الوسطاء قد جخربوكم في  ان احلرية وخيربكم ع

 بأاوح غيعي  ان ابمايض 

                                 
(. الطعو  األوىل، ٢٢٧/ ١١جخرج  اسلم كتاب السالم، باب حتريم الكهان  وإتيان الكهان )     ١

 م، ١٩٧٢هـ / ١٧١٩
 ابمطعو  ابمرصي  باألزهر.         

(. حكم عىل ٧٩٢١(. حديث  حقم )5٢٧جخرج  جبو داود، كتاب الطب، باب يف الكاهن )     ٢
 د نارص جحاديث ، حمم

الدين األلعاين، الطعو  األوىل، اكتع  ابمواحف للنرش والتوزيع، الرياض، السوودي . والتربيزي، يف         
 اشكاة ابمصابيح

م، ابمكتب ١٩٢5هـ / ١١٢5(. حتقيق حممد نارص الدين األلعاين، الطعو  الثالث ، ٢/١٢٩١)        
 اإلسالاي، بريوت، 

 لعنان.          
 (. ٢٢١/ ١١رج  اسلم، كتاب السالم، باب حتريم الكهان  وإتيان الكهان )جخ     ٧
 (.١٧٧انظر: التنويم ابمغناطييس )     ١
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السبيق ، وحتى ابمستقعل غري ابمولوم ؟! جمل خيربكم هذا الوسيط عن طريق      

هذه األحواح عن حيات  وحياة غريه انذ كان جنينًا يف بطن جا ، بل انذ كان حوحًا 

زت  ودفن ، ويسمع اا يقول الناس في ، سابب  يف الفضاء إىل جن يموت ويرى جنا

جبود هذا كل  !! يوجز عن جن خيربكم ببقيق  الوعي والالوعي، جو عن الوقل 

 العاطن وحقيقت  ؟! جم جن هذا ان الغيب الذي ال يطلع علي  جحد ؟!.

ثم جنتم تذكرون جن  يقع ان بوض الوسطاء الكذب والتدليس وجهنم حبام سلكوا     

!! يف الوصول إىل غاياهتم ، فيقال لكم : إذا كان األار كذلك فكيف طريقًا باطالً 

فرقتم ب،ن الظواهر واحلال فيها واحد ؟ فام جدحاكم جن هذه عن طريق اجلآن 

واألخرى عن طريق الروح التي استبرضمتوها ؟! إن هذا حتكم بال دليل، 

 واألشع  جهنا كلها ان هذا القعيل.   

زعمهم جهنم ارسلون ان قعل اهلل تواىل وإنكاحهم  الوج  الثالث : بطالن    

 ابموجزات وختم النعوة.

ال حيب جن هذا الذي تذكره الروحي  ابموارصة باطل والنصوص الرشعي  تع،ن     

 بطالن  وفساده وان ذلك : 

جن  ال حسل بود حممد صىل اهلل علي  وسلم، فهو خاتم األنعياء وابمرسل،ن عليهم     

م جعمو،ن، وجيضا كل ان يدعي الرسال  بوده فهو كذاب، وكل ان الصالة والسال

زعم جن  يوحى إلي  بيشء ان اهلل تواىل فهو كاذب، وإن قلنا : إن دعاة الروحي  

قصدوا هذا ابمونى وهو جهنم يعلغون عن اهلل تواىل، بام جخربوا ب  فهم جيضا كاذبون 

 يف قوهلم.

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  چ  قال تواىل :    

 .     ١٢األحزاب: چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

فضلُت  "وعن جيب هريرة حيض اهلل عن  جن حسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم  قال  :    

عىل األنعياء بست: جعطيت جوااع الكلم، ونرصت بالرعب، وُجحلت يل الغنائم، 
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اف ، وختم يب وجولت يل األحُض طهوحا واسجدًا، وجحسلت إىل اخللق ك

.١النعيون  (

وابمقصود جن الرساالت الساموي  قد ختمت برسال  حممد صىل اهلل علي  وسلم.     

وان تناقضهم حفضهم للوحي، ثم هم يتوسفون يف االستدالل بعوض اا جاء عن 

 األنعياء عليهم 

الصالة والسالم، وابمسلمون انهم يستدلون بعوض النصوص، بود حتريفها     

 .   ٢ة تأويلهاوإساء

واع ذلك فإن دعاة الروحي  يتناقضون كوادة جهل الضالل واالبتداع فيذكرون     

جن بوض النصاحى جقر بنعوة نعينا حممد صىل اهلل علي  وسلم، وبأن القرلن كتاب 

انزل، وهذا كان عن طريق اجللسات الروحي ، وذكروا جهنم تأكدوا ان ذلك جثناء 

 . ٧هذه اجللسات

التناقض دليل عىل هتافت جقواهلم، وبطالن اذهعهم، وجن  دعوة إىل الكفر  وهذا    

 بما فيها ان إنكاح لكثري ان جصول اإليامن، وان كان هذا حال  فال حيب يف كفره.

ثم إن دعاة الروحي  ان جهل الكهان  والشووذة، واا يأتون ب  ويقولون  رضب     

ون ب  صبائفهم مما جاءت ب  األنعياء ان الكذب واا يفول  الكهان، وجين اا يسود

عليهم الصالة والسالم، فألنعياء تأيت بالتوحيد، وابموروف، واحلق، والصدق، جاا 

هؤالء فمن تتعع عقائدهم، ونظر يف قصصهم علم حقيق  اذهعهم، وقد ذكر شيخ 

اإلسالم حةم  اهلل الوديد ان الفواحق ب،ن ليات األنعياء عليهم السالم وغريهم، 

 ل : إن بينهام ان الفروق ااال يكاد حيىص. ومما ذكر : فقا

                                 
 ( صبيح اسلم برشح النووي.  5/  5جخرج  اسلم، كتاب ابمساجد واواضع الصالة )     ١
 (. ١١٩انظر : جزا  الورص )     ٢
 (.١١يامن)انظر : الروحي  احلديث  دعوة إىل اإل     ٧
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) األول: جن النعي صادق فيام خيرب ب  عن الكتب، ال يكذب قط، وان خالفهم      

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ   ان السبرة والكهان، ال بد جن يكذب؛ كام قال :

 .  ٢٢٢ - ٢٢١الشوراء: چھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  

جه  اا يأار ب  هذا ويفول ، وان جه  اا يأار ب  هذا ويفول ، فان الثاين : ان     

األنعياء ال يأارون إال بالودل، وطلب اآلخرة، وععادة اهلل وحده، وجعامهلم الرب 

والتقوى. وخمالفوهم يأارون بالرشك، والظلم، ويوظمون الدنيا، ويف جعامهلم 

 االثم والودوان.

نبومها جاوح اوتادة اوروف  ألصباهبا، ليست الثالث: جن السبر والكهان  و     

 خاحق  لوادهتم، وليات األنعياء ال تكون إال هلم وبمن اتعوهم.

الرابع: جن الكهان  والسبر ينال  اإلنسان بتولم ، وسوي ، واكتساب ، وهذا      

 جمرب عند الناس. بخالف النعوة؛ فإن  ال يناهلا جحد باكتساب .

لو قدح جهنا تنال بالكسب، فإنام تنال باألعامل الصاحل ،  اخلااس: جن النعوة     

والصدق، والودل، والتوحيد. ال حتصل اع الكذب عىل ان دون اهلل، فضال عن 

جن حتصل اع الكذب عىل اهلل، فالطريق الذي حتصل ب  لو حصلت بالكسب 

 استلزم للصدق عىل اهلل فيام خيرب ب .   

ن، والسبرة، ال خيرج عن كون  اقدوح للجن السادس: جن اا يأيت ب  الكها    

واإلنس، وهم اأاوحون بطاع  الرسل، وليات الرسل ال يقدح عليها ال جن وال 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ إنس، بل هي خاحق  لوادة كل ان ُجحسل النعي إلي :

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  

 .  ٢٢اإلرساء: چڦ  

ه يمكن جن ُتواحض بمثلها، وليات األنعياء ال يمكن جحدا جن السابع : جن هذ    

 يواحضها بمثلها.
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الثاان : جن تلك ليست خاحق  لوادات بني لدم، بل كل رضب انها اوتاد      

لطائف  غري األنعياء. وجاا ليات األنعياء: فليست اوتادة لغري الصادق،ن عىل اهلل وبمن 

 صدقهم.

دح عليها خملوق؛ ال ابمالئك ، وال غريهم؛ كإنزال القرلن، التاسع : جن هذه ال يق     

 وتكليم اوسى، وتلك تقدح عليها اجلن والشياط،ن.

الوارش : جن  إذا كان ان اآليات اا يقدح علي  ابمالئك ، فإن ابمالئك  ال تكذب      

  عىل اهلل، وال تقول لعرش إن اهلل جحسلك، ومل يرسل ، وإنام يفول ذلك الشياط،ن...

احلادي عرش: جن النعي قد تقدا  جنعياء فهو ال يأار اال بجنس اا جارت ب       

 الرسل قعل ، فل  نظراء يوترب هبم، وكذلك الساحر، والكاهن ل  نظراء يوترب هبم.

الثاين عرش : جن النعي ال يأار اال بمصالح الوعاد يف ابمواش وابمواد؛ فيأار     

يأار بالتوحيد، واإلخالص، والصدق، وينهى عن بابموروف، وينهى عن ابمنكر، ف

الرشك، والكذب، والظلم، فالوقول، والفطر توافق ، كام توافق  األنعياء قعل ؛ 

 .١فيصدق  رصيح ابموقول وصبيح ابمنقول اخلاحج عام جاء ب  واهلل جعلم (

م الوج  الرابع : جن جقواهلم وقصصهم دال  عىل حقيق  دعوهتم وجن اجلآن حفيقه    

 يف جلساهتم .

إن ازاعم وقصص الروحي  ابموارصة تدل عىل جن دعوهتم تقوم عىل الشووذة     

والكذب، وجن الذي حيرض هذه اجللسات إاا القرين، وإاا اجلان الذي يوينهم عىل 

هذا العاطل . وقد رصح كثريون هبذا األار، فقال بوض اهلنود : ) إن الذي يتلعس 

جحواح سفلي  تورف بوض األشياء عن ابموتى، الوسيط جثناء التبضري هي 

 . ٢وتستخداها يف السخري  بوقول ابموجودين والضبك عليهم(

                                 
(. حتقيق الدكتوح/ ععد الوزيز بن صالح الطويان، الطعو  األوىل 5٧٢ -55٢/  ١النعوات )     ١

 م،    ٢٢٢٢هـ / ١١٢٢
 جضواء السلف، الرياض، السوودي .         

 (. ١٢١نقالً ان كتاب : عقيدة العوث )     ٢
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ويقول بوض الصوفي  : ) إن الذي حيرض يف تلك اجللسات ليس الروح ولكن      

القرين، وهو اجلن الذي كان يصاحب ابميت جثناء حيات ، وهو ببكم هذه الصبع  

 . ١يورف جرساحه(

ذ هذه القص  اثاالً وتأاـلها، وقس عليـها اا يذكره دعاة الروحي  يف وخ   

: ) كانت هناك جلس  اودة للتجسد ولكن بود  "جيز نيلسن "جلساهتم، يقول

ساع  اضطر ايكا جن يغادحها قائاًل : ليس هناك ان قوة كافي  وقد يأيت كند 

د وتكلم ان خاليل ليوطيكم برهانًا عىل اوهع  التبريك بالفكر، وعندئذ ظهر كن

وجنا يف غيعوب ، وجحاد جن يلوب عىل يشء اا ... وذهب جحد احلارضين إىل الغرف  

ابمجاوحة وجحرض لوع  لأللغاز ان فوق انضدة، وجيضا سياحة لوع  كانت فوق 

العيانو، وسأل هل يمكنك استخدام هذين ؟ وبدج الرسوح عىل كند، وارت حلظ  

قال جلالس لخر، هل تريد جن لخذ هذه السياحة إىل وكأن  تائ  الفكر، ولكن فجأة 

انزلك؟ وحد هذا الشخص الذي كانت او  هذه السياحة اللوع  يف يده قائاًل جن  

سوف يكون ارسوحًا، فطلب ان  كند جن يضع السياحة فوق األحض، ويف دقيق  

 .٢كانت قد اختفت...(

حة فوجداها يف الشاحع ثم بود ذلك ذهب اثنان ان اجلالس،ن للعبث عن السيا    

، وعادا إىل اجللس ، وجخرجها جحدمها يف يده، وحلها ٢٢خاحج انزل حقم 

، وسئلت ابمضيف  : ) هل جنت اتأكدة جهنا سياحتك ٧احلارضون فأصابتهم الدهش 

؟ فأجابت إهنا لدّي انذ عرشين سن ، وإن عجلتها اليرسى عرجاء، وكان هذا 

دنا فيها ذلك الويب. وكانت هذه هي حادث  صبيبًا متااًا فونداا األناها وج

                                 
 (.١٢١نقالً ان كتاب : عقيدة العوث )     ١
 (. ١٢١اسم  )براه،ن ح     ٢
 (. ١٢٢انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
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ذلك ابمساء ورس هلا كل احلارضين الذين كانوا جعضاء يف عموي  العبو  

 . ١الروحي (

وجيضا : هم يقرون يف هذه اجللسات الروحي  بتبريك األشياء، ونقلها وجولها     

يذكر جيز اولق  فعود إضاءة الغرف  جيدون هذه التغريات يف ترتيب ابموجودات، بل 

 نيلسن جن  يف 

واحدة ان اجللسات كانت هناك انضدة صغرية يف حكن الغرف  حفوت فوق     

، ويف واحدة ان اجللسات التي عقدت يف ظالم دااس بناء عىل ٢حؤوس احلارضين

طلب الروح حيث اشرتط جال يظهر نفس  هلم إال يف الظالم، ثم هيمن عىل الوسيط 

اتجسدة حجسها وصدحها، وهلا وج  عميل، وشور حوح  ابمرشد، ثم حجوا جنثى 

طويل، ثم سمح هلم ابمرشد الروحي للوسيط بتصويرها، ولكن مل تكن الصوحة 

 . ٧واضب 

وهذه ابمزاعم ُسعق إليها ان قعل جهل الضالل ان الصوفي  وغريهم، يقول شيخ     

جذان  قد يقصد جصباهبا األااكن التي ليس فيها "اخللوات  "اإلسالم : )وهذه 

وال إقاا  وال اسجد يصىل في  الصلوات اخلمس؛ إاا اساجد اهجوحة، وإاا غري 

اساجد: اثل الكهوف والغريان التي يف اجلعال، واثل ابمقابر ال سيام قرب ان حيسن 

ب  الظن واثل ابمواضع التي يقال إن هبا جثر نعي جو حجل صالح، وهلذا حيصل هلم يف 

ظنون جهنا كرااات حةماني  . فمنهم ان يرى جن هذه ابمواضع جحوال شيطاني  ي

صاحب القرب قد جاء إلي  وقد اات ان سن،ن كثرية ويقول : جنا فالن، وحبام قال 

ل  : نبن إذا وضونا يف القرب خرجنا... والشياط،ن كثريا اا يتصوحون بصوحة 

و الوامل اإلنس يف اليقظ  وابمنام، وقد تأيت بمن ال يورف فتقول : جنا الشيخ فالن ج

                                 
 (. ١٢٢براه،ن حاسم  )     ١
 (. ١٧5/  ١(. وانظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )١١٩انظر : براه،ن حاسم  )     ٢
 (. ١٢٢-١١٩انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
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فالن، وحبام قالت : جنا جبو بكر وعمر وحبام جتى يف اليقظ  دون ابمنام وقال : جنا 

ابمسيح، جنا اوسى، جنا حممد، وقد جرى اثل ذلك جنواع جعرفها وثم ان يصدق 

بأن األنعياء يأتون يف اليقظ  يف صوحهم، وثم شيوخ هلم زهد وعلم ووحع ودين 

 يصدقون بمثل هذا . 

الء ان يظن جن  ح،ن يأيت إىل قرب نعي جن النعي خيرج ان قربه يف صوحت  وان هؤ    

فيكلم  . وان هؤالء ان حجى يف دائرة ذحى الكوع  صوحة شيخ قال : إن  إبراهيم 

اخلليل، وانهم ان يظن جن النعي صىل اهلل علي  وسلم خرج ان احلجرة وكلم . 

 . ١أل ابمقعوح ججاب (وجولوا هذا ان كرااات  وانهم ان يوتقد جن  إذا س

بود جن ذكر جن بوض الناس قد يظن جن هذه ان الكرااات وإنام هي  -ويقول     

ان الشياط،ن تغوهيم هبا : ) فإين جعرف ان ختاطع  النعاتات بام فيها ان ابمنافع، 

وإنام خياطع  الشيطان الذي دخل فيها، وجعرف ان خياطعهم احلجر والشجر 

يل اهلل، فيقرج لي  الكريس فيذهب ذلك . وجعرف ان يقصد وتقول : هنيئا لك يا و

صيد الطري فتخاطع  الوصافري وغريها وتقول : خذين حتى يأكلني الفقراء، 

 ويكون الشيطان قد دخل فيها كام يدخل يف  

اإلنس وخياطع  بذلك، وانهم ان يكون يف العيت وهو اغلق فريى نفس  خاحج      

ك يف جبواب ابمدين  وتكون اجلن قد جدخلت  وهو مل يفتح وبالوكس. وكذل

وجخرجت  برسع  جو متر ب  جنواح، جو حترض عنده ان يطلع  ويكون ذلك ان 

الشياط،ن يتصوحون بصوحة صاحع ، فإذا قرج لي  الكريس ارة بود ارة ذهب ذلك 

 .  ٢كل (

 الوج  اخلااس :  فساد قوهلم إهنا دين جديد.     

                                 
 (.١٢٧-١٢٧/  ١٢جمموع الفتاوى )     ١
 (. ٧٢٢-١١/٧٢١وانظر : ابمرجع نفس  ) (.٧٢٢/ ١١جمموع الفتاوى )     ٢
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اذهعهم هذا دين جديد، وهذا حق ان جانب جن  دين  يزعم دعاة الروحي  جن    

ابتدع  واخرتع  دعاة الروحي ، خالفوا ب  دين اهلل تواىل احلق، وعاحضوا ب  

النصوص الرشعي ، والرباه،ن الوقلي  احلق ، واا قالوه عن دعوهتم وجن التأثري يود 

 العاطل ، قول باطل وزعم فاسد، وهذه جرجة عىل١جحسخ وجعم جصوالً ان جي دين 

تكفي يف بيان ضالل هذه الدعوة وجصباهبا، فإن  ال جكثر ثعوتًا، وال جصدق وال 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  چ  جصح ان دين اإلسالم يف جصول  وفروع ، قال تواىل :

 . ٢5لل عمران: چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

لون هبا، وجاا القصص التي يذكروهنا وهي عمدة عندهم فإن الوقالء ال يقع    

ناهيك عن ان جغناهم اهلل تواىل برشع  القويم، ونوحه ابمع،ن، ورصاط  ابمستقيم، 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  قال تواىل :

 . ١5٧األنوام: چڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

الوج  السادس : إبطال قوهلم إن األديان كلها صبيب ، وجن احلق ليس حرصًا     

 ن لخر.عىل دين دو

عي  الروحي  ابموارصة جن األديان كلها صبيب ، وجن احلق ليس حرصًا      إن مما تدَّ

عىل واحد انها دون اآلخر، وهذا زعم باطل، وقول فاسد، تعطل  النصوص 

 الرشعي ، ويدل عىل فساده واقع هذه األديان. 

ان ابتغى غريه فالقرلن الوظيم قد ب،ّن جن الدين عند اهلل تواىل اإلسالم، وجن     

فهو ان اخلارسين، وذكر جل وعال جن  جكمل هذا الدين، واا كان لدين غريه بود 

هذا العيان جن يكون اثل ،  فكيف بالزعم جن يف غريه ان احلق اا ليس في ، إن هذا 

هبتان عظيم، وفساد عريض يف فكر دعاة الروحي ، وإذا كان األار ان جتعاع هذه 

 ابا األديان ابمبرف  جو جصب

                                 
 (.١١انظر : عىل جطالل ابمذهب ابمادي )     ١
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الديانات الوضوي ، فال غراب  ! فهم جهل كفر وضالل، ولكن جن يقول هبذا     

چ  چ  چ القول ان يزعم جن  ان ابمسلم،ن، فهذا الكفر بوين ، قال تواىل : 

. وقد  ٧ابمائدة: چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

فوا، جخرب جل وعال عن جصباب الرشائع الساموي  اليهود والنصاحى، جهنم حر

ڀ  ڀ  ٺ  چ  وكفروا، فكيف يقال : إن دينهم صبيبًا؟!. قال تواىل:

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  . وقال تواىل : ١٧النساء: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ں  ڻ  ڻ  

ھ  ھ    ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   

 . ١١ابمائدة: چىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   

النظر إىل اا جحسل ب  وإذا قيل إن يف الرشائع السابق  حق، فهذا ال إشكال في  ب    

الرسل عليهم الصالة والسالم، واا جنزل عليهم ان الكتب قعل حتريفها والكفر 

 بام فيها، وفرق ب،ن األارين بمن حام احلق واهلدى. 

 الوج  السابع : إبطال قوهلم بوحدة األديان.    

ذلك، إن ان قال األديان كلها صبيب  فال غراب  جن يقول بوحدهتا، بل يدعو ل    

ودعاة الروحي  بإقراحهم جيتموون يف غرف حتضري األحواح اع الكفاح؛ وجغلب 

القصص إنام يذكرها الكفاح، وجغلب األحواح والوسطاء وابمرشدين هلم ان 

الكفاح، فام ظنك بودئذ ؟ إن النتيج  العدهي  هلذا األساس هو القول بوحدة 

ق، وكلهـم قد جاء بام يدعو األديان وجن  ال فرق ب،ن جتعاعها، فكلهم عىل احل

لنجات ، وهذه الدعوة رشها عظيم، وخطرها كعري، وقد جخرب تواىل عن جنعيائ  

وحسل  جهنم كلهم عىل اإلسالم، وجن حممدًا صىل اهلل علي  وسلم خامتهم، وجن ان 
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كفر بواحد انهم فقد كفر هبم عميوًا، عليهم السالم، فكيف يقال : إن ان كفر 

علي  وسلم كمن لان ب  ؟! ثم جمل يسمع جصباب هذه الدعوة بمبمد صىل اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  چ  بقول اهلل تواىل: 

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  چ .  وقال جل وعال : ١٧5العقرة: چٺ       ٺ  ٺ   ٿ  

.        ٧٧لل عمران: چڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  چ  اىل : وقال تو

    .  ١٧١األنوام: چے          ے   ۓ  ۓ  

فكيف يزعم هؤالء هذه الوحدة العاطل ، إن الكفر واإليامن ال جيتموان،     

 والجيتمع اهلدى والضالل، وال احلق والعاطل . 

الوربي  السوودي  عن وحدة  وقد سئلت اللجن  الدائم  للفتوى يف ابمملك      

) احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل ان األديان ومما جاء يف اجلواب اآليت : 

فإن  :جاا بود .ال نعي بوده، وعىل لل  وصبع  وان تعوهم بإحسان إىل يوم الدين

اللجن  الدائم  للعبو  الولمي  واإلفتاء، استورضت اا وحد إليها ان 

يف وسائل اإلعالم ان لحاء واقاالت، بشأن الدعوة  تساؤالت، واا ينرش

دين اإلسالم، ودين اليهود، ودين النصاحى، واا تفرع عن  :وحدة األديان إىل

اسجد وكنيس  واوعد يف حميط واحد، يف ححاب  :ذلك ان دعوة إىل بناء

اجلااوات، وابمطاحات، والساحات الواا ، ودعوة إىل طعاع  القرلن الكريم، 

، واإلنجيل، يف غالف واحد، إىل غري ذلك ان لثاح هذه الدعوة، واا والتوحاة

يوقد هلا ان اؤمترات، وندوات، وعمويات، يف الرشق والغرب، وبود التأال 

 :والدحاس  فإن اللجن  تقرح اا ييل

جن ان جصول االعتقاد يف اإلسالم، ابمولوا  ان الدين بالرضوحة، والتي   :جوالً     

مون، جن  ال يوجد عىل وج  األحض دين حق سوى دين اإلسالم، جعمع عليها ابمسل

وجن  خامت  األديان، وناسخ جلميع اا قعل  ان األديان وابملل والرشائع، فلم َيْعَق 

ڦ  ڦ  ڦ  چ   :عىل وج  األحض دين ُيتوعد اهلل ب  سوى اإلسالم، قال اهلل تواىل
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 . ٢5لل عمران: چڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

واإلسالم بود بوث  حممد صىّل اهلل علي  وسّلم هو اا جاء ب  دون اا سواه ان 

 .األديان

وان جصول االعتقاد يف اإلسالم جن كتاب اهلل تواىل القرلن الكريم هو   :ثانياً     

لخر كتب اهلل نزوالً وعهدًا برب الوابم،ن، وجن  ناسخ لكل كتاب جنزل ان قعل، ان 

واإلنجيل وغريها، واهيمن عليها، فلم يعق كتاب انزل ُيتوعد اهلل التوحاة والزبوح 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ب  سوى القرلن الكريم 

ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

 .١٢ابمائدة: چڳ  ڳ 

د قد ُنِسخا بالقرلن الكريم، وجن  ق التوحاة واإلنجيل جيب اإليامن بأن  :ثالثاً     

حلقهام التبريف والتعديل، بالزيادة والنقصان ... وهلذا، فام كان انها صبيبًا فهو 

 انسوخ باإلسالم، واا سوى ذلك فهو حمرف جو اعدل... 

وان جصول االعتقاد يف اإلسالم جن نعينا وحسولنا حممد صىّل اهلل علي    :حابواً     

ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  چ  :وسّلم هو خاتم األنعياء وابمرسل،ن، كام قال تواىل

چەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

ولو  .فلم يعق حسول جيب اتعاع  سوى حممد صىّل اهلل علي  وسّلم.  ١٢األحزاب: 

كان جحد ان جنعياء اهلل وحسل  حيًا بما وسو  إال اتعاع  صىّل اهلل علي  وسّلم، وجن  ال 

 يسع جتعاعهم إال ذلك... 

وان جصول اإلسالم جن  جيب اعتقاد كفر كل ان مل يدخل يف اإلسالم،  : خااساً     

ان اليهود والنصاحى وغريهم، وتسميت  كافرًا، وجن  عدو هلل وحسول  وابمؤان،ن، 

فمن مل يكّفر اليهود والنصاحى فهو كافر، طردًا  :وجن  ان جهل الناح ...وهلذا

 لقاعدة الرشيو  ان مل يكفر الكافر فهو كافر.



 

 
2116 

وجاام هذه األصول االعتقادي ، واحلقائق الرشعي ، فإن الدعوة إىل   :سادساً     

وحدة األديان،  والتقاحب بينها، وصهرها يف قالب واحد، دعوة خعيث  ااكرة، 

 والغرض انها خلط احلق بالعاطل ...

وإن ان لثاح هذه الدعوة اآلثم ، إلغاء الفواحق ب،ن اإلسالم والكفر،  : سابواً     

ق والعاطل، وابموروف وابمنكر، وكرس حاجز النفرة ب،ن ابمسلم،ن والكافرين، واحل

فال والء وال براء، وال جهاد وال قتال إلعالء كلم  اهلل يف جحض اهلل، واهلل جل 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  وتقدس يقول : 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

 .  ٢٩التوب : چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ

وحدة األديان، إن صدحت ان اسلم فهي توترب حدة رصحي   جن الدعوة إىل :ثااناً     

عن دين اإلسالم، ألهنا تصطدم اع جصول االعتقاد، فرتىض بالكفر باهلل عز وجل، 

وتعطل صدق القرلن، ونسخ  جلميع اا قعل  ان الكتب، وتعطل نسخ اإلسالم، 

ئع واألديان، وبناًء عىل ذلك فهي فكرة ارفوض  رشعًا، جلميع اا قعل  ان الرشا

 .حمرا  قطوًا بجميع جدل  الترشيع يف اإلسالم، ان قرلن وسن  وإعماع

  :وتأسيسًا عىل اا تقدم  :تاسواً     

فإن  ال جيوز بمسلم يؤان باهلل حبًا، وباإلسالم دينًا، وبمبمد صىّل اهلل علي   -

 هذه الفكرة اآلثم ، والتشجيع عليها، وسّلم نعيًا وحسوالً، الدعوة إىل

وتسليكها ب،ن ابمسلم،ن، فضاًل عن االستجاب  هلا، والدخول يف اؤمتراهتا 

 .وندواهتا، واالنتامء إىل حمافلها

ال جيوز بمسلم طعاع  التوحاة واإلنجيل انفردين، فكيف اع القرلن الكريم  -

يد، بما يف ذلك فمن فول  جو دعا إلي  فهو يف ضالل بو !!يف غالف واحد

التوحاة  ان اجلمع ب،ن احلق القرلن الكريم  وابمبرف جو احلق ابمنسوخ

 واإلنجيل.
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يف جممع  كام ال جيوز بمسلم االستجاب  لدعوة بناء اسجد وكنيس  واوعد -

واحد، بما يف ذلك ان االعرتاف بدين يوعد اهلل ب  غري دين اإلسالم، 

ألهل  :ي  إىل جن األديان ثالث وإنكاح ظهوحه عىل الدين كل ، ودعوة ااد

األحض التدين بأي انها، وجهنا عىل قدم التساوي، وجن اإلسالم غري ناسخ 

بما قعل  ان األديان، وال شك جن إقراح ذلك جو اعتقاده جو الرضا ب  كفر 

 وضالل...

ومما جيب جن ُيْولم، جن دعوة الكفاح بواا ، وجهل الكتاب بخاص ، إىل   :عارشاً     

الم واجع  عىل ابمسلم،ن بالنصوص الرصحي  ان الكتاب والسن ، ولكن ذلك اإلس

ال يكون إال بطريق العيان وابمجادل  بالتي هي جحسن، وعدم التنازل عن يشء ان 

رشائع اإلسالم، وذلك للوصول إىل قناعتهم باإلسالم ودخوهلم في ، جو إقاا  

چ  :ن بين ، قال اهلل تواىل احلج  عليهم ليهلك ان هلك عن بين ، وحييا ان حي ع

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

جاا جمادلتهم، واللقاء اوهم، وحماوحهتم .   ٧١لل عمران: چڈ  ژ  

ألجل النزول عند حغعاهتم، وحتقيق جهدافهم، ونقض ُعرى اإلسالم، واواقد 

 ١.اإليامن، فهذا باطل يأباه اهلل وحسول  وابمؤانون، واهلل ابمستوان عىل اا يصفون(

 الوج  الثاان :  إبطال قوهلم  بالتناسخ .     

يقول دعاة الروحي  ابموارصة بالتناسخ جو الوودة إىل التجسد، ويرون جن     

 ٢القديم  اصادحهم ابموثوق  هلذه الوقيدة هي اا تلقوه عن الديانات الوضوي 

وغريها، بل يزعمون جن اإلسالم، والرشائع الساموي  األخرى اليهودي  

                                 
هـ / ١١١٧صفر /  -(. ذو القودة5١ -١5جمل  العبو  اإلسالاي ، الودد اخلمسون )     ١

 هـ . ١١١٢
 (. ٢٢-١٩) اثل : اهلندوكي ، واجليني ، والعوذي ، والزحادشتي ، وابمانوي . انظر : الوودة للتجسد     ٢
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. والغريب ١والنرصاني ، اتفق  وبدحجات اتفاوت  حول اذهب الوودة للتجسد

جهنم عند حديثهم عن هذه الوقيدة يذكرون التناسخ للروح ويف ذات الوقت 

احخيي ، وان هذه الشواهد يقولون ليس تناسخًا، ويذكرون جن هلذا القول شواهد ت

جن النفس هتعط إىل اجلبيم لتتطهر بالوذاب ثم توود إىل األحض تتقمص جساًم 

.   ٢برشيًا جو حيوانًا جو نعاتًا، وال تزال ارتددة ب،ن األحض واجلبيم حتى يتم تطهريها

فإذا مل يكن هذا تناسخًا فام هو ؟!!.وهم يسودون كتعهم بكثري ان القصص الدال  

 قيدهتم هذه عن طريق األحواح.عىل ع

ثم يقال : إن القول هبذه الوقيدة يلزم ان  نفي الودل عن ابموىل سعبان  وتواىل،     

ألن هذا االنتقال قد يكون جلسد توذب في ، جو لشخص يقع ل  ان الوذاب 

والنكال اا ليس ل  سعب، وقصص دعاة الروحي  تدل عىل التنوع الذي متر ب  

حياة طيع ، إىل حياة تكون هبا اضطهدة، وهذا في  ظلم هلا، واهلل هذه الروح، فمن 

 تعاحك وتواىل ال يظلم جحدًا . 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ  واآليات يف هذا ابمونى كثرية، قال تواىل :    

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ . وقال تواىل : ١٢٢لل عمران: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 .  ٢٩ق: چۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   

م جيضًا  إن الواقع يكذب هذه الوقيدة، فإن ) التناسخ ال يفرس لنا ويقال هل    

الزيادة ابمطردة يف التوداد، واهلعوط الواسع جحيانا يف جثناء احلروب، ان جين جتيء 

اجلديدة ؟  جين تذهب جحواح القتىل يف احلروب حيث يكون ابمواليد جقل ان 

 .  ٧ابموتى( 

ون عدد األحواح ثابتًا انذ بدء اخلليق  إىل جن وعىل هذه الوقيدة فال بد جن يك    

تقوم الساع ، وان ثم فودد ابمخلوقات يعقى اتساويًا، ولكن الواقع يشهد 

                                 
 (. ٢٢انظر : الوودة للتجسد )     ١
 (. ونسب ذلك لفيثاغوحس. وانظر : اا بودها.٧٩انظر : الوودة للتجسد )     ٢
 (. ١٩٢جديان اهلند الكربى )     ٧
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. وجنتم تقولون بازدياد ١بخالف ذلك فازدياد عدد السكان جار يدحك  الناس جعمع 

إنام جعداد ابمؤان،ن بالروحي ، فكيف كانت هذه الزيادة، واألحواح هي األحواح، و

 ختتلف األجساد؟!

ثم إنكم تقرون بوجود اخلالف والتعاين ب،ن الناس، بل ب،ن األحواح التي     

تستبرضوهنا، وهذا في  دالل  عىل بطالن قولكم بالتناسخ؛ ألن  لو كان صبيباً 

لوجدنا االتفاق والتشاب  يف األخالق والطعائع، وغري ذلك. ويضاف إىل ذلك 

تي تلزم ان القول هبذه الوقيدة، واآلثاح التي نتجت ان كثرة اللوازم العاطل  ال

 القول هبا، ويكفي ان ذلك إنكاح اليوم اآلخر، والعوث واجلن  والناح. 

الوج  التاسع : جن هذا القول باطل وبدع  ال دليل علي  ال ان الكتاب وال     

 السن ، ومل يأت عن سلف األا . 

الدعوة جن  مل يثعت جن نعيًا ان األنعياء عليهم إن مما يدل عىل فساد وبطالن هذه     

الصالة والسالم، جو صبابيًا جو تابويًا جحرض حوح ايت ليسأل  عن جار ان 

 األاوح، وكثريًا اا 

اشتدت احلاج  لوجود بوض ابمسائل والقضايا التي لو قال ابميت فيها كلم      

بمرسل،ن الذين جاءوا واحدة النتهى األار ابموضل، ولكان حد  هذا يف حياة ا

بابموجزات العاهرات، واع ذلك اا ُسمع جهنم جحرضوا حوحًا ليسألوها، جاا إحياء 

عيسى للموتى فليس حتضريًا، بل إحياء للروح واجلسد، بإذن اهلل تواىل،  وكذلك 

 .  ٢إحياء ايت بني إرسائيل عىل يد اوسى علي  الصالة والسالم

 تنويم ابمغناطييس وبطالن . الوج  الوارش : فساد اعدج ال    

                                 
 (. بترصف. ٢٢١( ان اجلانتي  ) ٢٧-٢٢انظر : تناسخ األحواح يف األديان اهلندي  )     ١
 (. ١5٢-١5٧وكتع  واليوم اآلخر) انظر : اع حسل اهلل     ٢
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اختذ دعاة الروحي  ان التنويم ابمغناطييس وسيل  هلم بمخاطع  األحواح،     

وللتأصيل بمسأل  حتضريها، وهذا األصل باطل يف ذات ، واا بني علي  فهو باطل، 

 ويظهر فساده بودة جاوح انها:  

التي  اعرتافهم بام يدل عىل بطالن دعوهتم ، فهم يطونون يف القصص -

يذكروهنا سواء يف حاالت التنويم ابمغناطييس جم يف غرف حتضري األحواح، 

ا،ن اغناطيسياً  "حوبرت سميث"يقول  : ) لقد جخربنا عدد وفري ان ابمنوَّ

عن إحجاعات ذاكرة للوصوح الغابرة، وال توجد لدينا سجالت قديم  

للتثعت ان صب  هذه اإلحجاعات، وحتى اإلحجاعات التي قيل إن 

جصباهبا جاضوها يف بالدنا خالل القرن ابمايض وجدنا جن ببثها والتبقق 

 . ١ان صبتها ان جصوب األاوح (

: ) واهام يكن ان جار فيتوذح إقاا   "اصطفى غالب"ويقول الدكتوح     

األدل  عىل صب  هذه األقوال التي ال قيم  هلا العت  يف اقام الدحاسات 

 .٢الولمي ...(

عاء الغربي،ن جهنا حال  ارضي  اصطناعي  حيمل عليها اعرتاف بوض األط -

األشخاص ابمصابون باهلسترييا فقط، وبوضهم يرد هذه األاوح إىل شلل 

 . ٧ابمراكز الوصعي  جو إىل التوب بسعب الضغط جو غري ذلك ان األسعاب 

اعرتافهم بأن ابمس يصنع ذلك، وال دليل عىل التفريق ب،ن جحوال   -

 زعوا ، وإن زعموا فرقًا فليذكروه، وجنى هلم. واحلاالت األخرى ابم

زعموا جن كثريًا مما يقع يف عملي  التنويم ابمغناطييس يكون عن طريق  -

اإلحياء ، فيقال إذا ُسلِّم جدالً جن اإلحياء قد يؤثر يف بوض الولل النفسي  

                                 
 (. ١١5التنويم ابمغناطييس )     ١
 (. ١١٢التنويم ابمغناطييس )      ٢
 (.١١انظر : التنويم ابمغناطييس )     ٧
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جو ابمونوي  فهل يمكن جن ينطعق ذلك عىل األاوح احلسي  كمن يكون ب  

قال ل  عن طريق عن اإلحياء جنت ال تشور باألمل، فيزول جبم ، جرحًا، في

 ويتوقف الدم النازف ان جرح ؟!. 

إن توريفهم للتنويم ابمغناطييس بأن  اتصال ب،ن شخص،ن عن طريق سيال  -

، هذا غري اسلَّم هلم، باعرتافهم هم فقد انقسموا إىل فريق،ن حول وجود 

 . ١ب  هذا السيال ففريق انهم جنكره ومل يقعل

ويقال هلم جيضا : إن كان هذا السيال اوجود يف كل األشخاص فكيف  -

تقولون إن التنويم ال يكون إال ان جشخاص اوين،ن وال يقع إال عىل 

جصباب وصف خمصوص،ن ، فكيف هو هذا السيال ؟ وكيف يورف 

جصباب  ؟ وهل جولئك الذين كانوا ينكرون األببا  الروحي  وحتضري 

وجصعبوا جطعاء يواجلون بالتنويم  -كام تقولون –ا هبا األحواح ثم لانو

ابمغناطييس؛ بل جصعح بوضهم وسطاء ! فهل هؤالء جوتوا هذا السيال 

بود جن مل يكن ؟! فأنتم ب،ن جارين : إاا جن هذا السيال اوجود عند كل 

جحد ان األشخاص وحينئذ فال خاصي  ألحد دون جحد، وجنتم قد 

تنويم وغري ذلك عىل جفراد خمصوص،ن، قرصتم اسائل الوساط  وال

وحينئذ سيلزاكم ذكر اا يدل عىل هذه اخلصوصي ، وإاا جن تعينوا حقيق  

 هذا السيال، وهذا اامل تذكروا عن  شيئًا.

وإاا جن  خمصوص بأشخاص اوين،ن، وهبذا تنقضون جصلكم جن هناك ان لان     

! وجنتم قرصمتوها عىل هبا بود جن جنكرها، وجصعح وسيطًا إذ كيف يكون ذلك ؟

 جفراد دون لخرين ؟!.

                                 
 (. ٢٧انظر : التنويم ابمغناطييس )     ١
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الوج  احلادي عرش : جن األحواح ان عامل الغيب فال يتبد  عنها إال بام ثعت يف     

 النصوص الرشعي . 

إن احلديث عن الروح ال جيوز ببال جن خيرج عن القدح الذي جاءت ب      

د التجرب  احلسي  النصوص الرشعي ؛ ألن  ان عامل الغيب الذي ال يصح جن يوتم

ببال انهجا يف ببثها؛ ألن ذلك فوق احلس والتجرب ، بينام الروحي  ابموارصة يف 

تستومل انهجًا علامنيًا حيث تقوم  -كام تزعم –استبضاحها ألحواح ابموتى 

بإخضاع عامل الغيب للتجريب، فهي تلعس اسوح الولم ح،ن تدعي جهنا جُتري 

دعي جن هذا هو السعيل لرد الناس عن التياح التجاحب عىل جحواح ان ااتوا، وت

ابمادي الطاغي، والواقع جهنا ليست كذلك، بل هي إغراق فيها، وإاوان يف 

التمسك هبا؛ ألهنا ال تكتفي بإخضاع عامل الشهادة للتجرب ، بل تتطاول إىل عامل 

ال الغيب. وإذا سلم الناس بذلك وصل هبم األار إىل إنكاح كل اا ال يمكن إثعات  إ

 . ١ان هذا الطريق 

ثم إن اإلنسان ال زال جيهل كثريًا مما يف حيات ، ويوجز عن إدحاك  اإلدحاك التام     

اع اشاهدت  ل ، وكم هي األاوح التي جيهلها يف الكون، ويف ذات ، بل هو يوجز 

عن حتقيق كل اا حيد  نفس  ب ، وقد يوجزه جانعًا ان اإلعياء ال يستطيع جن 

اء، بينام الروحي  استطاعت الوودة إىل لالف السن،ن، والذهاب يف يوجد ل  الدو

ابمستقعل إىل اثلها، فهال استطاعوا إزال  بوض اا يوانون ان  مما هو االزم هلم طابما 

جهنم بلغوا هذه الغايات، إن هذا تناقض يكشف حقيق  هذه الدعوة وحقيق  اا 

 هتدف إلي  ان الضالل والكفر.   

اين عرش : بطالن القول بومل األحواح بود اوهتا وإدحاكها اامل يتم هلا الوج  الث     

 يف حياهتا.

                                 
 (. ٩٧انظر : عقيدة العوث )     ١
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يزعم دعاة الروحي  جن عامل الروح تستأنف في  األحواح ونشاطها يف حياة      

الربزخ ويف دائرة جوسع ان هذه الداح، وجن بوضها يشتغل بالطب، وجخرى حتل 

، ثم إن كل ١يف اخلري لتكفر عام فولتاإلشكاالت، وبوضها تتاح هلا فرص الومل 

 هذا يتناقض اع النصوص الرشعي  واا تقرحه يف جن  ال عمل بود ابموت.     

وقصصهم يف هذا الشأن ال يمكن حرصه ، فهم يرون جن هذه األحواح     

) تستأنف نشاطها بود انتقاهلا إىل عامل الروح بمامحس  عملها الذي كانت تقوم ب  

ري ان األطعاء ابمنتقل،ن يامحسون الوالج الروحي، وهو يف عامل يف األحض، فكث

الروح، وكثري ان العبا  الولمي،ن ...قائمون اآلن بتجاحهبم الولمي  وهو يف عامل 

 . ٢الروح(

وإذا كان األار كذلك هلؤالء، فام احلال فيمن ااتهن اهن  مل يكن يرغعها كمن     

ب ؟ جييب دعاة الروحي  بقوهلم : ) فمثل عمل اهندسًا وكانت نفس  تتوق إىل الط

 . ٧هذا الرجل إذا انتقل إىل عامل الروح ااتهن الوالج الروحي( 

وبوض األحواح تقوم ) بتوليم اآلخرين كيف يوودون ألحعاهبم عىل األحض     

عن طريق الوسطاء والدوائر، كام قد ترغب بوض األحواح يف اواصل  دحاساهتم 

 .  ١و جي اوضوع كانوا يتوقون إلي (يف الولوم والفنون، ج

ولكن هل احلياة هناك كلها عمل وكدح كام يظهر ان وصف دعاة الروحي ؟ !      

: توفد  "سلفر برش"ال بل هناك التسلي  والرتفي ،  يقول السيد الروح ابمرش 

بوض األحواح جللسات التبضري ليثعت هلم إاكان ذلك علميًا، كام جن لنا تسلياتنا 

 ، إذ توقد لدينا اجتامعات عظمى يصغي إليها اآلالف ان األحواح إىل اخلاص

الكلامت والرساالت التي يلقيها جحد سكان ابمستويات الوليا، وهناك جحواحًا 

                                 
 (. ١٢١انظر : عقيدة العوث )     ١
 (. ١٢٢-١٢٧ الرتا  اإلسالاي )الروحي  يف     ٢
 (. ١٢٢الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ٧
 (.١٢٩-١٢٢الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ١
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تتخذ لنفسها شخصي  جحواح جخرى، وبوضها قد تكذب ويكون كذهبا بريئاً، 

عامل الروح عدة  .  بل وحدت  إليهم ان١إحضاء لواطفتها جو لرغعتها يف التسيل

 . ٢صوح لأللواب اثل التنس، والكريكت، والعلياحدو، واجلولف، والشطرنج

 الوج  الثالث عرش : بطالن قوهلم إن الوذاب للروح دون اجلسد.    

سعق القول إن الروحي  تزعم جن  ال حقيق  للوذاب يف القرب، وإن قال ب      

ل باطل ترده النصوص بوضهم  فيكون عىل الروح دون اجلسد، وهذا قو

الرشعي ، وقد جخرب صىل اهلل علي  وسلم ببال اإلنسان ابمؤان والكافر عند اوت ،

عن الرباء بن عازب حيض اهلل عن  قال   خرجنا اع حسول اهلل صىل اهلل علي  

وسلم  يف جنازة حجل ان األنصاح، فانتهينا إىل القرب وبما ُيلبد، فجلس حسول 

سلم وجلسنا حول  كأنام عىل حؤوسنا الطري، ويف يده عود اهلل صىل اهلل علي  و

ارت،ن  "استويذوا باهلل ان عذاب القرب" ينكت ب  يف األحض، فرفع حجس  فقال: 

فإن  ليسمع خفق نواهلم إذا ولوا  "جو ثالثا زاد يف حديث جرير ها هنا وقال:

ناد : قال: قال ه "ادبرين ح،ن يقال ل : يا هذا ان حبك؟ واا دينك؟ وان نعيك؟

ويأتي  الكان فيجلسان  فيقوالن ل  : ان حبك ؟ فيقول : حيب اهلل، فيقوالن ل  : "

اا دينك ؟فيقول : ديني اإلسالم، فيقوالن ل  : اا هذا الرجل الذي بوث فيكم ؟ 

قال فيقول: هو حسول اهلل صىل اهلل علي  وسلم، فيقوالن : واا يدحيك ؟ فيقول: 

فذلك قول " زاد يف حديث جرير  "آانت ب  وصدقتقرجت القرلن كتاب اهلل ف

چڤ  ڦ  ڦ  ڦ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ اهلل عز وجل : 

فينادي اناد ان السامء : جن صدَق ععدي،  "اآلي ، ثم اتفقا: ٢٧إبراهيم: 

فيأتي  ان "قال:  "فافرشوه ان اجلن ، وافتبوا ل  بابا إىل اجلن ، وجلعسوه ان اجلن 

فذكر  "وإن الكافر"قال :  "تح ل  فيها َادَّ برصهويف "قال: "حوحها وطيعها

وُتواد حوح  يف جسده، ويأتي  الكان فيجلسان  فيقوالن ل : ان  "اوت ، قال : 

                                 
 (. ١١٢ -١٢٩انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ١
 (. ١٧٢-١٧٢/ ٢انظر ابمطول )     ٢
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حبك ؟ فيقول: هاه هاه هاه، ال جدحي! فيقوالن ل  : اا دينك؟ فيقول : هاه هاه ال 

 جدحي! جدحي! فيقوالن : اا هذا الرجل الذي بوث فيكم؟ فيقول : هاه هاه ال

 فينادي اناد ان السامء : جن كذب، فأفرشوه 

فيأتي  ان حرها  "قال :  "ان الناح، وجلعسوه ان الناح، وافتبوا ل  بابا إىل الناح    

زاد يف حديث  "ويضيق علي  قربه حتى ختتلف في  جضالع "قال :  "وسمواها

هبا جعل ثم يقيض ل  جعمى جبكم او  ارزب  ان حديد لو رضب  "جرير قال : 

فيرضب  هبا رضب  يسموها اا ب،ن ابمرشق وابمغرب إال  "قال :   "لصاح ترابا 

 .    ١ "الثقل،ن فيصري ترابًا قال ثم تواد في  الروح

فاحلديث النعوي جاء بخرب عن عامل الربزخ، وفيد دالل  عىل وقوع الوذاب عىل     

الروحي  وخرافاهتم. اجلسد، فهل يرتك حديث  صىل اهلل علي  وسلم لقصص دعاة 

يقول شيخ اإلسالم : )فليولم جن اذهب سلف األا  وجئمتها  جن ابميت إذا اات 

يكون يف نويم جو عذاب، وجن ذلك حيصل لروح  ولعدن ، وجن الروح تعقى بود 

افاحق  العدن انوم  جو اوذب ، وجهنا تتصل بالعدن جحيانا، فيبصل ل  اوها النويم 

م القياا  الكربى جعيدت األحواح إىل ججسادها، وقااوا والوذاب. ثم إذا كان يو

ان قعوحهم لرب الوابم،ن. واواد األبدان اتفق علي  عند ابمسلم،ن، واليهود، 

 . ٢والنصاحى، وهذا كل  اتفق علي  عند علامء احلديث والسن ( 

 الوج  الرابع عرش : بطالن ازاعمهم بإنكاح اجلن  والناح وجن الكفاح ينومون.     

سعق القول إن الروحي  تذهب إىل عدم وجود اجلن  والناح، كام ذكر سيلفر برش     

وهذا قول تعطل  النصوص الرشعي  التي جاءت بذكر اجلن  والناح، وجن اهلل تواىل 

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   چ جعد اجلن  للمتق،ن، والناح للكافرين، وان ذلك قول  تواىل :

ائ     ەئ  ەئ  وئ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ 

                                 
 األلعاين : صبيح. (. وقال ١٧5١(. حديث حقم )٧١١-٧١٧جخرج  جبو داود )     ١
 (.  ٢٢١/ ١جمموع الفتاوى )     ٢
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.  ١5لل عمران: چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ وقول  تواىل : 

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  چ .  وقول  جل وعال : ٧٩العقرة:  چ

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  

 . ١٢5لل عمران: چڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

وإذا كانت األحواح التي ختاطب هؤالء الوسطاء وغريهم هي جحواح جشخاص     

كفاح، فإن دعاة الروحي  يزعمون جهنا تويش يف هناء وسوادة حغم جهنا كافرة. 

وجيضا هم يكفرون بوقيدة العوث واجلزاء واحلساب؛ ألهنم يرون جن اجلن  والناح 

 .  ١فكرة عقلي  يصنوها اخليال

.وينقلون يف كتعهم بوض اا جاء عن ٢التوب  افتوح بود ابموت وجن باب     

الصوفي  وغريهم ان جهل اخلرافات، جهنم كانوا يلتقون بعوض الكفاح وجيدوهنم 

: ) وقد اجتموت بأفالطون الذي يوده جهل  ٧يف غاي  النويم، حيث يقول جحدهم

ت ل  اكان  مل جحها إال الظاهر كافرًا، فرجيت  قد األ الوامل الغيعي نوحًا وهبج  وحجي

 . وعىل اثل هذه اخلرافات تقوم الروحي . ١آلحاد ان األولياء( 

 الوج  اخلااس عرش: جن  ال سلط  عىل الروح ألحد إال خلالقها جل وعال.     

إن اا يذكره دعاة الروحي  ان استبضاح األحواح، والتبكم فيها، بل التسلط     

 غري مما ذكروه عنها، ال دليل علي  وال برهان، عليها، وتصويرها، وممازحتها، إىل

واألصل يف ذلك جن هذه األحواح ) ذهعت إىل خالقها لتلقى اصريها حسب 

عملها، فهي إاا يف حوض  ان حياض اجلن ، جو حفرة ان حفر الناح، وتلك حياة 

يف اصري  -برزخي  غيعي ، ال سلطان ألحد عليها غري اهلل تواىل...قال تواىل 

                                 
 (. ٢5٧انظر : ابموسوع  ابميرسة )     ١
 (. ١١٩انظر : جزا  الورص )     ٢
 هو اجلييل وحيكي ذلك ضمن جتاحب  الروحي !!.      ٧
 (. ١٢٩نقالً ان كتاب : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ١
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ڈ  ژ    ژ   ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  ان بود اوت : اإلنس

گ    ڳ      ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  

 .  ٩١ - ٢٢الواقو : چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  

ڤ    ڦ   ڦ  چ  واآليات الكريم  ترد عىل ازاعم الروحي ، فاهلل تواىل قال :     

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڦ 

وهذا  . ٢٧ – ٢٧الواقو : چڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  

 في  دليل عىل جن  ال سلطان العت  

عىل الروح ببال، وهم يزعمون احضاحها والتبكم فيها، فهال جوقفوا     

 حيًا ب،ن العرش ؟!!.  خروجها، وهال جعادوها لصاحعها فعقي

واع ذلك جتد هذا اإلنسان ابمكابر يزداد عتوًا وعنادًا ويزعم جن  يستبرض     

األحواح، ويتبد  اوها، وختربه األخعاح عن الغيب وجاوح ابمستقعل، بل يصوحها 

 !.  ١وجيسدها وجيولها تومل وتكتب، وتؤلف، إىل غري ذلك ان ابمزاعم

 حلقائق الولمي  تعطل دعاوى الروحي  .الوج  السادس عرش: جن ا    

                                 
رشيف : ) وجلأ عامل األشعاح إىل عامل األحواح يستجدي  ليهدي ، فكانت يقول الدكتوح /حممد بن ال     ١

 حماوالت ان 
العوض بما جسموه حتضري األحواح، فام ازداد األار جااا  إال غموضًا وتوقيدًا!! فهو ال يدحي اع جي         

 حوح يتبد  : 
ول، وحياول عامل األشعاح جن حوح إنس، جم حوح جن ...؟! جسقط يف يده واع ذلك يتعجح ويتطا        

 يكشف ابمغاليق عن 
عامل األحواح بام جسامه حتضري األحواح، فيوز علي  اإلدحاك وتتمنع علي  ابمورف ، واا زالت عوامل         

 األحواح عزيزة انيو ، 
شف وستظل هكذا، إىل جن ير  اهلل األحض وان عليها، لن يكتشف اإلنسان انها شيئًا، ولن يست        

 ولن يورف إال اا 
جحاد اهلل ل  جن يورف عنها مما جخرب ب  يف كتاب : )ويسألونك عن الروح قل الروح ان جار حيب واا         

 جوتيتم ان الوم إال 
 (. ١٢-١١قلياًل(. احلياة الربزخي  يف القرلن )        



 

 
2113 

إن هذه الدعوة مل تسلم ان النقد والسخري  ان قعل األخصائي،ن، وعلامء     

الطعيوي ، وكثريًا حذحوا ان هذا الدجل واخلراف ، ويعينون زيف اا تزعم  

 .١الروحي  ابموارصة وتذهب إلي 

داد يقينًا بكذب جصباهبا بل إن بوضهم دخل إليها لريى اا حيد  فيها، ويز        

. وال حيب جن دعاهتا حياولون إضفاء اجلانب الولمي عىل  ٢وخراف  دعواهم

دعوهتم، إال جن الوقائع والقصص التي يوتمدون عليها يف التأصيل بمذهعهم جتول  

 جبود اا يكون عن الولم وحقائق .

ع عن  كام رصح ثم إن هذا القول رضبًا ان الوهم، وال يمكن تصديق  جو الدفا    

جستاذ الفلسف  يف جااو   "جود"بذلك بوض جعالم الفالسف  يف بالدهم، فهذا 

لندن سابقًا، يقول : إن ) القول بأن الروح جو الوقل يمكن جن يستخدم نشاط 

األشياء ابمادي  ويوجهها ويكيفها كام حيد  جلسم الوسيط يف اناجاة األحواح 

خص لخر، قول ال يمكن التمسك ب  حيث يظن جن  واقع حتت تأثري حوح ش

 .  ٧والدفاع  عن (

ويقول : ) إنني ال جحى جن الفرضي  الروحاني  تأيت نتيج  لتدخل ذوات غري     

جمسدة هي يف الواقع األحواح التي بقيت حي  بود وفاة جصباهبا، وتأثري هذه 

ت عىل األحواح يف الشئون اإلنساني ، إنني ال جعد هذه الفرضي  فرضي  قد تثع

 .  ١الربهان، بل عىل الوكس إنني اعتقد جهنا خاطئ  يف جغلب الظن (

                                 
 (. ٧١-٧٢انظر عىل سعيل ابمثال : اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف  )     ١
 (. واا بودها. ٧5انظر : اإلنسان احلائر )     ٢
هـ / ١٧٧5(. ترعم  ععاس فضيل، اطعو  ابمجمع الولمي الوراقي، ١٩٢انازع الفكر احلديث )     ٧

 م، دون ذكر ١٩5٧
 لرقم الطعو .        

 (. ٢٢١انازع الفكر احلديث )     ١
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ويقول : ) إن تصوح الدين للكون ال يمهد للفرضيات الروحاني ، كام يامحسها     

الوسطاء، فليس غريعًا جن تنكر ابمؤسسات الديني  جلسات الوسطاء الروحاني،ن 

 .١وتدين القائم،ن هبا(

) فإن قيل بأن هذه  ٢بوض اا حيد  يف اجللسات الروحي  ويقول بود جن ذكر    

الظاهرات تقوم عىل اخلداع يؤدي  الوسيط جو غريه يف الضياء اخلافت، وب،ن جلع  

األصوات، فإين ال جدحي كيف يدحض هذا القول، وابمسأل  بود افتوح  لكل 

. ويقول : ) قد تورضت إىل وصف ظواهر ٧شخص يرى فيها حجي  وحيكم حكم (

ال جالك شخصيًا قدحة عىل تأييد جصالتها وصدقها... واحلق جن هذه احلواد  

اخلاحق  للمألوف قد وقوت وجاءت جخعاحها يف كتب التاحيخ انذ الزان القديم 

ولكنها كانت ترتعط يف ابمايض بالسبر والتنجيم واحلكايات عن الوفاحيت 

يس ان السهل ختليص واألحواح الرشيرة، واإليامن باألشعاح واا إىل ذلك، ول

 . ١األوصاف الصبيب  هلذه الظواهر ان ب،ن هذه الرتك  ابمثقل  بالويوب(

عىل القول بولم ابمستقعل ويرى جهنا ان األاوح  -ان خالل تصوحه -ويرد    

ابمشكل  التي تثريها هذه التجاحب فيقول : ) إهنا بمشكل  حمرية حقاً؛ ألن ان الوسري 

ابمستقعل يمكن الولم هبا اا مل تكن هذه احلادث  اوجودة  جن نرى كيف جن حادث  يف

عىل صوحة اا، وإذا كانت بوض حواد  ابمستقعل اوجودة فإن ان الوسري جن 

نتجنب القول بأن ابمستقعل عميو  اوجود، وإذا كان األار كذلك فام شأن حري  

 عقل شخص اإلحادة؟ وإذا هتيأ لعوضنا جن يطلع جحيانًا عىل حواد  يف ابمستقعل يف

                                 
 (. ١٩٩انازع الفكر احلديث )     ١
 (. ٢٢٧-٢٢٢، ٢١٧-٢١٧: انازع الفكر احلديث ) انظر     ٢
 (. ٢١٢-٢١٧انازع الفكر احلديث)     ٧
(. ثم ذكر بوض النظريات والفرضيات التي يمكن جن تفرس هبا ٢٢١-٢٢٧انازع الفكر احلديث )     ١

 هذه الظواهر.
 (. واا بودها. ٢٢5انظر : )        
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لخر، وليس يف عقل  فقط، فإن ذلك يضيف للمسأل  توقيدًا ان الوسري علينا جن 

 .١نسرب جغواح اضااين (

ثم يقال هلم : ) اا الذي يمنع جي إنسان ان تصوير األشعاح واألحواح اا داات     

هذه الظاهرة صبيب  واتكرحة، خاص  وجننا نستخدم لذلك جدوات الولم 

الوسائل التي يستخداها هؤالء ابمضللون إلهيام الناس  ووسائل  وهي نفس

بوجود يشء غري اوجود جصاًل، وإذا كان حتضري األحواح ممكنًا، ول  جيضًا طرق  

ووسائل ، فلامذا ال تتكرح هذه الظاهرة عىل اسمع واشهد ان الولامء الساع،ن إىل 

 .  ٢حتقيقها بمساعدة هؤالء األدعياء جنفسهم (

 ابع عرش :  جن وجود اهلاالت ال تدل عىل يشء ان ازاعم الروحي . الوج  الس    

يزعم دعاة الروحي  جن اهلاالت التي ترى جحيانًا اع األجسام خاص  يف غرف     

التبضري وبجواح الوسطاء لد دالئل عىل صب  ازاعمهم بوجود التجسدات، 

جو الصالح جو  فيقال هلم : إن اسأل  اهلاالت فوجودها ليس دلياًل عىل التقوى

. وقد فرس الولم ٧القداس ؛ ألهنا قد تظهر عىل حؤوس احليوانات جو هااات النعات

وجودها فـ ) اهلال  التي تتجىل عىل جي يشء قائم جو باحز جو ارتفع، إنام ترجع إىل 

الكهرباء اجلوي ...]و[ كل  إنسان يستطيع جن يكتشف هذه الكهربي  يف قميص 

النيلون، والرايون، واا شاب  ذلك، فإن نزع القميص ان ان األلياف الصناعي ، 

عىل اجلسد فإن حرك  نسيجي  توطي طرقوات خفيف  واسموع ، وهذه توني 

تفريغ الشبنات الكهربي  التي اكتسعتها جلياف النسيج ان اجلسم احلي، وجحيانًا اا 

ات، كام ينجذب القميص إىل اجلسم الواحي إذا كانت ابمساف  بينهام بضو  سنتيمرت

                                 
 (.٢١٧-٢١٧انازع الفكر احلديث )     ١
 (. ١٢٩اإلنسان ب،ن الولم واخلراف  )     ٢
 (. ١١٧اإلنسان احلائر )     ٧
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. وجيضًا فإن  ١يمكن اشاهدة رشح دقيق ينطلق ان القميص يف الظالم احلالك...(

هذا قد فرسه الولم وكذلك اا حتتوي  هذه لل  التصوير التي تستخدم يف ذلك، 

والظواهر التي تصاحب ذلك ليست اقصوحة عىل شخص بوين )ألن االشواع 

ب  ذلك، بل بسعب وقوع ابمادة النوحاين ليس بسعب كرااات جو واليات جو اا شا

حتت تأثري قوى كهرواغناطيسي ، جو اوجات ان االشواع، فتؤثر عليها، وتثريها، 

فتنطلق انها اوجات، وعنداا تصطدم هذه ابموجات بفيلم حساس ان نوع 

خاص، واوضوع داخل لل  تصوير خاص ، فإهنا تؤثر يف الفيلم، ويعدو اليشء 

  . وكأنام هو يشع هباالت نوحاني

هذا النوع ان التصوير يرجع استخداا  يف جمال الكائنات احلي  إىل الوامل     

السوفييتي سيمون كري ليان، وهلذا سمي بالتصوير الكري لياين، نسع  إلي ، لكن 

التصوير ليس اقصوحًا فقط عىل الكائنات احلي ، التي تتعع مملكتي النعات 

امد بام يف ذلك ابمواد الصلع  والسائل  واحليوان، بل يمكن توميم  جيضًا عىل اجل

والغازي ، لكن جدعياء الروحي  قد التقطوا هذا اخليط ابمثري، وبدجوا يف حتويره، 

والتبول ب  عن جمال  الولمي األصيل، وحاحوا يومهون الواا  بأن هذه الظواهر 

أوا الغريع  ال تتجىل إال يف الذين جوتوا شفافي  خاص ، جو يف جولئك الذين هتي

للوساط  الروحي ، جو فيمن تتقمص فيهم األحواح.. إىل لخر هذه األاوح التي 

جولت الولامء احلقيقي،ن يعتودون عن هذا ابمجال، حتى ال يتهموا بام ليس 

 . ٢فيهم...(

 الوج  الثاان عرش : جن مما يدل عىل بطالهنا كثرة تناقضاهتا، ونقض الواقع هلا.     

                                 
(. وبمزيد ان ١٢١-١٢٢(. وانظر بوض األاثل  التي ذكرها ابمؤلف )١٢٢-١١٩اإلنسان احلائر )     ١

 اإليضاح والرد عىل 
 ( . واا بودها. ١٢5قوهلم : انظر : ابمرجع نفس  )        

 (. ١٢٧-١٢٢(. وانظر : )٩٧/ ٢٧٢جمل  الوريب الودد )     ٢
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د ولحاء الروحي  يدحك كثرة تناقضهم فتاحة يثعتون جارًا، إن ابمتأال يف عقائ    

وجخرى ينفون  وهم هبذا يدوحون حيث يرون جن ذلك خيدم جفكاحهم، وسوف 

ارضب بوض األاثل  عىل ذلك :  يقول دعاة الروحي  : ) وال توجد هناك زالزل 

 . ثم وال براك،ن وال جعاصري، وإن كانت توجد حياح خفيف  هادئ  جحيانًا(

يقولون : ) وهناك جعامل للمساعدة ولإلنقاذ كلام هتيأت الوسائل ابمجدي ، 

ولتخفيف اآلالم يف الكواح  كالزالزل والفيضانات واحلروب واحلرائق، 

 .وللوالج كلام توافرت سعل  وظروف  ابمواتي (

ويزعمون جن الروحي  قاات بمباحب  ابمادي ، ولكن هذا ال يسلم هلم فهم     

جدًا يف هذا العاب، فتاحة يقولون : ) عامل الروح ال يرى وال يسمع وال  اتناقضون

ألن  جثري هيتز جي يرتدد برسع  تتجاوز رسع   -اع وجوده احلقيقي -يلمس

. ويقولون : ) ال تصلح ٧الضوء، فاألثري وسط غري اادي يتغلغل يف كل يشء(

لظواهر الوساطي   لظلت احلواس ابمادي  جساسًا سلياًم ألي  حقيق  علمي ، ولوال ا

. ١حواسنا تنكر متااًا عامل الروح؛ ألهنا جتهل وجوده فبسب، ال ألن  غري اوجود(

 وهكذا التبكم بال دليل كوادة جهل الضالل ..

ثم يقولون : إن عامل الروح اتداخل يف عامل ابمادة ) وإننا نبن يف هذه الدنيا اآلن     

وت اا هو إال انفصال اجلسم األثريي جو جحواح تغلفنا ججسام فيزيقي ، وجن ابم

الروحي عن الغطاء الفيزيقي، واجلسم األثريي هو اجلسم احلقيقي العاقي، وهو يف 

شكل  نسخ  طعق األصل ان اقابل  الفيزيقي، وعىل هذا االعتعاح يسهل علينا جن 

نفهم كيف جن  بتوافر رشوط خاص  ال نورفها يستطيع هذا اجلسم جن يغلف نفس  

                                 
 (. ١٢٧/  ٢ابمطول )     ١
 (.١٢١/ ٢ابمطول )     ٢
 (. ١٧/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ٧
 (. ٢٧/  ٢اطول اإلنسان حوح ال جسد )      ١



 

 
2119 

. وهكذا اولوم ١دة فيزيقي  ثم يومل حتت حقاب  الوقل كام نومل نبن جنفسنا(بام

 غري اولوم، اادي غري اادي، اشرتك ليصل هؤالء إىل اعتغاهم ولو تناقضوا. 

ثم هذا الكون عندهم الذي نويش في  ) يود بالنسع  لألحواح كونًا حوحيًا،     

دي  ان انازل وجعال، فهو ال وجود بدالل  جهنا خترتق  دون جن تشور ببواجزه ابما

 . ٢اادي بالنسع  هلا...(

وجتد دعاة الروحي  يمجدون الشيوعي  تاحة،  يف الوقت الذي يدعون في  إىل     

. إىل غري ذلك ان تناقضاهتم الدال  عىل هتافت اذهعهم ٧تنمي  القوى الروحي  

 وبطالن . 

 ق والعاطل. الوج  التاسع عرش : كثرة التلعيس واخللط ب،ن احل

ومما يدل عىل بطالن اذهب الروحي  كثرة التلعيس، فهم خيلطون ب،ن بوض اا     

واا يزعمون جن الروحي  تدعو إلي   -ابمسلمون انهم خاص  -يذكرون  ان احلق

وتقول ب ، سواء فيام يتولق باآليات القرلني ، جو األحاديث ويف جغلعها غري 

يثهم عن الروح حسب اا اقتىض النصوص صبيب ، ثم جقوال جهل الولم يف حد

الرشعي ، وكذلك اا ينقلون  عن جصباب الطرق الصوفي ، ان حكايات  

وقصص يستدلون هبا عىل صب  اذهعهم، وبناء علي  فإن هذه الروحي   ستزيد 

، وهم يظنون جهنم هبذا يؤصلون ١ابمتدين ثعاتًا عىل دين  ومتسكًا وإعجابًا بمعادئ 

زادهم هذا التوسف يف تأويل النصوص، ورصف كالم جهل  لدعوهتم، ولكن اا

الولم الثقات عن الروح إال هتافتا. وابمقصود جن دعاة الروحي  يتخذون ان بوض 

األاوح ابمتفق عليها ب،ن الرشائع الساموي ، وبوض اا جاءت ب  الفلسفات القديم  

                                 
 (. ١٢/ ٢(. نقال ان كتاب اطول اإلنسان حوح ال جسد )٢٢عىل حاف  الوامل األثريي )      ١
 (. 5١/  ٢اإلنسان حوح ال جسد )اطول       ٢
 (.  ٧5(. وانظر : الروحي  احلديث  )١١٢انظر : جزا  الورص )      ٧
(. واا بودها.  الروحي  يف الرتا  ٢٧١/  ٢انظر عىل سعيل ابمثال : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ١

 (. واا ٧اإلسالاي)
 بودها.         
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يف نرش باطلهم  ، ذحيو ١القائل  بوجود حياة بود ابموت، وبقاء الروح اإلنساني 

 وضالهلم الذي ينعوث ان غرف حتضري األحواح.

الوج  الورشون: هتافت وبطالن وغراب  القصص التي يذكروهنا مما جيول     

 الواقل يدحك حقيق  هذه الدعوة وشووذهتا. 

إن مما يدل عىل بطالن هذه الدعوة كثرة القصص القائم  عىل اخلداع والكذب،     

لواقل حيكم  بعطالن هذه الدعوة وينكشف ل  زيفها، وهذه وجمرد ذكرها جيول ا

 بوض األاثل  ابمخترصة .

إن اا حيد  يف هذه اجللسات يدل عىل حقيقتها، ففيها جاوح انكرة، وفيها ابتزاز     

 . ٢ألاوال اآلخرين خاص  إذا قام بإنعائهم عن جقربائهم يف الوامل اآلخر

غرفهم :جن احلياة يف عامل الروح فيها : ومما يذكرون  ان قصص األحواح يف     

األكل والرشب، وجعال وببوح، وجشجاح وشواطئ، وحقول ودوح، ووديان، 

. كام   ٧واختالف اناخ، والطفل ينمو ويصري بالغًا، إىل غري ذلك مما يزعمون 

وحدت إليهم عرشات الصوح بمناظر طعيوي  ان عامل الروح، وارشف عىل إحساهلا 

 .  ١حواح ابمرشدة ان هناك بوض األ

وهناك احليوانات األليف  وغريها، واألسامك، واحلرشات، والفراشات،     

 .  5واحليوانات ابمفرتس  ولكنها تفقد حغعتها يف االفرتاس

                                 
-٢٢/  ٧( واا بودها. وانظر : ابمرجع نفس  ) ١٢/  ٧ا بود ابموت )انظر عىل سعيل ابمثال جنت حتي     ١

 (. انظر عىل ٢5
 (. ٢5١، ١١١-١٧٢/  ١سعيل ابمثال اطول اإلنسان حوح ال جسد )        

(. ورضب األاثل  عىل اا حيد  يف هذه اجللسات اثل ٢٢٧انظر : اإلنسان ب،ن الولم واخلراف  )     ٢
 الرسائل الروحي  التي 

تأيت ان األاوات وسامها حواد  حوحي  شاذة، ويرى جن فيها ان الغموض واالضطراب اا ال         
 يمكن التجاوز عن . 

 (. ٢٢٩-٢٢5انظر : )        
(. واا بودها. عن ١١١/ ٢(. واا بودها. وانظر : ) ٧٩/  ٢انظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٧

 ابمعاين، وابمدن، 
 (. واا بودها. ١٢٧/ ٢ظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )انظر : ان     ١
 (.١١٢-١٢٧/  ٢انظر : ابمطول )     5
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وهناك جيضًا كل اظاهر احلضاحة ان ابمواهد الولمي ، وقاعات االطالع،     

جلميل ، والنبت والرسم، والعبث وابموسيقى، وابمتاحف وابمواحض، والفنون ا

 .  ١ومماحس  األعامل ابمختلف 

وانها: جن  وجدت اارجة ليست ان الوسيطات ابمأجوحات وتربيتها الولمي      

عادي ، وج  هلا اائ  سؤال، فكانت جتيب عليها كتاب  يف جلسات تستغرق اجللس  

وكانت يد  ثال  ساعات، ال يمكن ألي عامل ان علامء بريطانيا اإلجاب  بمثلها،

الوسيط  تتبرك وتكتب، وصاحعتها تتبد  اع ابموجودين بدون جدنى عناء جو 

كلف . ثم وج  للبارضين هل بإاكان جحد انهم جن جييب بمثل هذه اإلجاب ؟ 

فكانت اإلجاب  بالنفي، ولو كانوا ان جهل االختصاص بما وصلوا إىل هذه 

 . ٢اإلجابات 

 "ديكنز"مل  لرواي  الكاتب اإلنجليزي وانها : عاال ايكانيكي يكتب تك    

وباختصاح كانت الروح تستويل عىل يده وتكتب صبفًا عديدة كل يوم جاام 

صفب ، ومل يتمكنوا ان التفريق ب،ن اا كتع  ديكنز، يف  ١٢٢٢ابمجرب،ن حتى كتعت 

حيات  واا كتعت  حوح  عن طريق الوسيط، وكان الوسيط يذكر جن  يرى حوح 

 .٧نع  وهي يف حال  تأال عميقديكنز جالس  بجا

وانها : طفل  تكتب وعمرها تسو  جيام، حيث يالزاها جحبو  جحواح. وبوض     

الوسيطات تكتب قراب  تسو  اوضوعات بتسع لغات خمتلف ، اع جهلها 

                                 
/ ٢(. وعن احلياة االجتامعي  عندهم وجنظم  احلكم . انظر ) ١٢٢-١١٢/  ٢انظر : ابمطول )     ١

 (. وعن ١55-١١٢
 ا بودها. (. وا١٧٧/  ٢احلياة الوائلي  وجقوال بوض األحواح فيها انظر )        

م، اقال  بمبمد فريد وجدي، بونوان إثعات الروح ١٩١٩(. يوليو، ١٢-١5/ 55جمل  ابمقتطف )     ٢
 بابمعاحث النفسي . 

 م . ١٩١٩(. جغسطس، ١٢١-١٢١/ 55وانظر : )        
 م.   ١٩١٩(. جغسطس ١٢٢ -١٢١/ 55جمل  ابمقتطف )     ٧
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بابموضوعات واللغات متااًا، ويرون جن هنا شخصيات غري انظوحة هتيمن عىل 

 .١تيدها وتكتب اا تريد هذه الشخصيا

وجخرى : تتكلم بودة لغات اا ب،ن التسع والورش بكل سهول . وغري ذلك ان     

 .٢القصص عن جحواح األطفال يف اجللسات الروحي 

وانها : حجل يكتب بيده اليمنى بلغ ، وباليرسى بلغ ، وكان يتبد  هو يف     

 .١.وكذلك قصص ألحواح تكتب بال جقالم٧جاوح جخرى

ح  الروحي ، ويكتفى فيها باإلشاحة عن طريق األصابع وحتدثوا عن اجلرا     

اصدحها قديس جو االك، جو  -زعموا -ويرون جن فيها جي األصابع قوة خفي 

حوح طيع  ترشدهم إىل اواطن ابمرض، وتنساب قوهتا ان ب،ن جصابوهم، وهلم 

اعان حوحي  اسموها الكنيس  الروحي ، يامحسون فيها هذا النوع ان الومليات 

. وهذه األصابع اليئ  بالسامت الروحي  التي تفرغ يف جسم ابمريض دون 5احي  اجلر

. ولو تأال اإلنسان يف جصول هذه اجلراح  الروحي  جيد جهنا بدجت  ٧جدنى جراح  

 .  ٧يف الغالب عىل جيدي السبرة وجهل الشووذة 

                                 
 (. ١٢٧انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ١
 (. ١٩١(. واا بودها. األحواح )١5انظر : براه،ن حاسم  )     ٢
م. واألاثل  عندهم كثرية واتنوع ، اثل ١٩١٩(. اكتوبر ٧١٢-٧١٧/  55جمل  ابمقتطف )     ٧

 التخاطب عن بود بواسط  
ظر : (. وان٧١٩-٧١٢/  55األحواح، وقضاء احلاجات، واا شاب  ذلك. انظر : ابمرجع نفس  )        

 (. ١٢٩األحواح )
 (.١٩٧انظر : األحواح )     ١
(. الدكتوح / ععد ابمبسن صالح، سلسل  كتب 5٢-5١انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم وابمورف  )     5

 عالكم ابمورف ، 
م، وقد ذكر ابمؤلف ١٩٧٩هـ/ ١٧٩٩ابمجلس الوطني للثقاف  والفنون واآلداب، الكويت،         

 امذج لتلك الوديد ان الن
( . واا بودها. وذكر يف توليقات  عليها جهنا ان رضوب اخلداع 5٧الومليات. انظر : ابمرجع نفس  )        

 واخلراف . جزا  
(. وفيها : ) وكل اا يقدا  هذا الفرع ان الروحي  ان بيان يناقض اإلسالم جشد ١١٧الورص )        

 ابمناقض (.  وعن اسأل  
 (. ١٩٧روحي . انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )الوالج ال        

 (. ٧١انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم وابمورف  )     ٧
 (. ٧١-٧٢انظر : اإلنسان احلائر ب،ن الولم وابمورف  )     ٧
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  ، ومما يذكرون١وقصصهم كثري وخلطهم كعري وهو يكشف عن حقيق  دعوهتم     

عن هذه األحواح قوهلم : ) واقرتبت األحواح ابمتجسدة ان احلارضين عدة ارات، 

 . ٢واحتضنتهم، وقعلتهم، وجحيانًا غنوا اع احلارضين...(

وبوض جحواح ابموتى تأيت إىل ذوهيا وجهلها فتقوم بمساعدهتم، وإخعاحهم بعوض     

ذارًا ان جار حال ، وبوضها قد يكون ات٧األاوح، وحتذيرهم ان فول كذا جو كذا

حيات ، ثم يكثر ان الدعاء والصالة بود وفات  فيستجاب ل  ويتبقق اقصده يف 

األحياء، وعند حل ابمشكل   حترض بوض األحواح هلذه ابمجالس اإلصالحي ، 

وجمالس االعرتاف باخلطأ، وتو،ن عىل حل اإلشكاالت، وهكذا مما يسودون ب  

 .١صبائف كتعهم

جن بوض اجللسات وقع فيها حتريك للمنضدة وحفع هلا  "سنجيز نيل"وكام ذكر    

، وجلب الزهوح إىل غرف  اجللسات، اع ٧، وكذا حتريك حعل الستاحة5عن األحض

جن األبواب اغلق ، وال يوجد جي زهرة ان قعل يف ابمكان، والزهوح طازج  وطري  

، فمن الذي حيرض اثل هذه الزهوح سوى جحواح غري ٧ولكنها ذبلت برسع 

 انظوحة، ويطلقون عليها 

 .    ٢ابمجلوبات الروحي     

                                 
(. واا بودها. وكل الكتاب يقوم عىل ٢١انظر عن هذه القصص كتاب الوسيط الروحي نيلسن )      ١

 . هذه القصص
 (. ٢٧براه،ن حاسم  )     ٢
 (. ٩١-٩٢انظر : براه،ن حاسم )     ٧
 (. ٩١-٩١انظر : براه،ن حاسم  )     ١
-١٧٢، ١٧٧، ١٧٢(. واا بودها. وهذه تتكرح كثريًا . انظر ص )١٢٧انظر : براه،ن حاسم  )     5

١٧٩ .) 
 (. ١٢5انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
 وانظر : اا بودها. (. ١٢٢ -١٢٧انظر : براه،ن )  ٧
(.  ١٧٩-١٧٧/  ١(. وانظر : اطول اإلنسان حوح ال جسد )١١٩انظر : براه،ن حاسم  )     ٢

 الروحي  والرتا  
 (. ٢١٧-٢١١اإلسالاي )        



 

 
2193 

وجاا إيصال األشياء ألااكن بويدة فلهم فيها قصص كثرية، وكذا جول األشياء     

تأيت إليهم، كام تدحرج متثاال صغريا لعوذا إىل يد جحدهم ان اكان بويد بود جن 

حي  ان جقايص . وكذلك اا اشتهر عن بوضهم ان ابمجيء بابمجلوبات الرو١فقدوه

 .٢اجلهات يف طرف  ع،ن 

وكذلك يف واحدة ان هذه اجللسات كانت عىل ابمنضدة بوض األشياء وهم     

حوهلا، ولكن مل يظهر هلم شيئًا، والسعب جهنم جلسوا بطريق  غري الرتتيب 

ابمطلوب، وسألوا فتلقوا ان خالل ابمنضدة برضبات عىل األحض جتيب سلعيًا، ثم 

وحينها ذهب الوسيط يف غيعوب ، ثم جاءت إليهم حوحًا وجخربهتم  غريوا الرتتيب،

بوجود جحواحًا عديدة، ثم استيقظ الوسيط، وبدجت ابمروحتان تطريان يف كل جو 

الغرف  تتموج يف اهلواء، وتلمس جوج  احلارضين و وجوهم، وجحس بوضهم كام 

انًا لو كانت فرش  حالق  است وجوههم، وكانت تسمع بوض الطرقات وجحي

كام لو كانت قد صاحعت الغناء، وكانت حجل ابمنضدة تتوافق يف دقها اع اللبن 

الذي يوزف  الصندوق ابموسيقي، وطاح العوقان وبمسوا جوج  وحؤوس احلارضين 

برق ، وحاولت بوض األحواح التبد  خالل العوق، ولكن األصوات كانت 

 .  ٧ضويف ، ثم وجدت بوض ابمجلوبات يف اجللس  عند ختااها

وشوره، وتشد  "جيز نيلسن"كام كانت بوض األحواح تلمس وج  هذا الوسيط     

جنف ، ومتسك بأذن  اليرسى، وتفك جزحاح سرتت ، وان الظواهر األخرى حفع 

بوض األطعاق وجخذت ترقص فوق حؤوسهم، وحفوت بوض الصوح ان فوق 

ر يف طلب احلضوح . هذا عدا القصص التي تذك  ١احلائط، ولوعت األحواح باجليتاح

                                 
 (. ٢٢١-٢٢٧انظر : براه،ن حاسم  )     ١
هذا األحواح  (. ونسب ذلك لسليم الطهطاوي. وانظر عن١١٧انظر : ظواهر الطرح الروحي )     ٢
(5١-5٧ .) 
 (. وانظر : اا بودها. ١٧٧-١5٩انظر : براه،ن حاسم  )     ٧
 (. ١٧٧-١٧٧انظر : براه،ن حاسم  )     ١
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حقص بوض األحواح وان الروح األنثوي ، ذات ابمالبس اجلميل ، ) وسأهلا جحد 

احلارضين إذا اا كانت ترغب يف الرقص لنا، فقالت : نوم ولكن عليكم جن تغنوا، 

 ! . ٢. وابمقصود جهنا حاقصت جحدهم يدًا بيد ١وفولنا ذلك ...(

إذا ظهر عليهم الفزع، وكانت بوض  وجحيانا ال تلمس الروح بوض اجلالس،ن    

.كام جاكن جتسيد بوض جحواح ٧األحواح توزف وتغني هلم، ومتر بيدها عليهم 

 . ١احليوانات، كالكالب والقرود

ويذكرون جن بوض األحواح جكدت هلم جن  خالل قرن سوف يأيت الوقت الذي     

 . 5تستطيع في  الظهوح بيننا يف حابو  النهاح بأجسادها األثريي 

هذا باإلضاف  إىل بوض القصص التي يذكرون فيها جميء الروح اتجسدة عىل     

صوحة جصباهبا وتقوم بقضاء احلوائج، واساعدة اآلخرين،  وجحيانًا ترى الروح 

 .٧اتجسدة متيش يف جنازة صاحعها

وكذلك قول الروحي  إن الذين ينتقلون إىل الربزخ يامحسون جعامهلم وععاداهتم،      

، كام جن هلم اجتامعاهتم  ٧كنهم اواصل  جهودهم نبو حتقيق لااهلمويم

 . ٢واشاوحاهتم وحمارضاهتم، وهلم اتوهم، وحفالهتم 

                                 
 (. ١٢٧براه،ن حاسم   ص )     ١
 (. ١٢١-١٢٧انظر : براه،ن حاسم  )     ٢
هـ / ١٧٧5الطعو  األوىل (. واا بودها. جةمد فهمي جبو اخلري، ١٢١انظر : ظواهر الطرح الروحي )     ٧

 م، اكتع  ١٩١٧
 اهلالل، القاهرة، ارص.         

 (. ٢١٢-٢٢٩انظر : الروحي  والرتا  اإلسالاي )     ١
 (. ٢١٢انظر : الروحي  والرتا  اإلسالاي )     5
زيد (. وبم١5٧(. واا بودها. الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )٩٢انظر : الروحي  دعوة إىل اإليامن )     ٧

 ان القصص انظر : 
 اا بودها.        

 (. واا بودها. ١٧٩انظر : الروحي  دعوة إىل اإليامن )     ٧
 (. ٢٢٢، ١٢١انظر : الروحي  دعوة إىل اإليامن )     ٢



 

 
2191 

ويقول جحدهم يف قص  طويل  جن  نظر إىل جسده بود االنفصال، ثم نظر إىل     

 نفس  جتاه ابمرلة فإذا ب  ينظر بما خلفها ووصل إىل بيت جريان ، ودخل إلي  وجتول

 .١ب ، ويف هذا دالل  عىل جن الروح جو النفس خترتق ابمادة وتتنقل حيث تشاء

وانها : احتفاع الوسيط عن األحض ثم خروج  ان النافذة عىل هذا الوضع، ثم 

 . ٢عاد ان نفس النافذة عىل نفس الوضع، وكذلك طريان بوضهم يف اهلواء

ومها ارتعطان  وان القصص ظهوح الشخص يف اكان،ن وان ثم ل  جسدان    

 .٧بعوضهام بوض، األول اادي والثاين صوحة الثاين وشكل ، وبينهام حابط سيال

ويتبدثون عن اهليمن  الروحي  فأحدهم يكون ععقريًا كام يقولون يف الرسم     

ويرسم حسواًا تنتمي لألقدا،ن اع جن هذا القروي مل يغادح قريت ، وقس عىل ذلك 

 .١ابموسيقى والشور وغريها

وان القصص التي يذكروهنا حرك  األرسة والطاوالت ومتايلها ويرون يف ذلك     

. وحترك األشياء وجحيانا يكون بطلب جحدهم ان 5جدل  عىل صدق دعواهم

الكوب جن يقرتب ان  جو يعتود عن ، جو جن يضع يده عىل القفل فيطلب ان  جن 

واح بويد ايالد ابمسيح علي  . ويذكر دعاة الروحي  احتفال األح٧ينفتح فإذا ب  ينفتح

 .٧السالم 

وان األاثل  التي يرضبوهنا ان خالل التنويم ابمغناطييس، قهقرة الذاكرة     

م قام بتنويم إحدى النساء ) ونجح يف  وخاصي  اورف  ابمستقعل . وفيها جن ابمنوِّ

                                 
 (. وبمزيد ان القصص : انظر : اا بودها. ١٧١-١٢٩انظر : األحواح )     ١
 (. وانظر : اا بودها. ١٧٧انظر : الروحي  يف الرتا  اإلسالاي )     ٢
 (. وانظر : اا بودها إلثعات اجلسم الروحاين .١٧٧انظر : األحواح )     ٧
 (. ٢٧ -٢١انظر : يف اإلهلام )     ١
(. واا بودها. جون هـ . حارز، ترعم  : حاسيس جرباوي، الرشك  ٢٧انظر : احلقيق  الوظمى )     5

 الرشقي  لتوزيع 
 ة، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها. الصبف، القاهر        

 (. واا بودها. ٢5انظر : احلقيق  الوظمى )     ٧
 (. ٢5-٢١انظر : احلقيق الوظمى )     ٧
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صلها قهقرة ذاكرهتا تدحجييا حتى ار هبا عىل عميع جدواح حياهتا السابق  إىل جن جو

إىل احل،ن الذي كانت في  جنينًا يف بطن جاها، ثم جصود ذاكرهتا حتى تذكرت 

نفسها بما كانت حوحًا جمردة عىل هيئ  كرة ان نوح سابب  يف الفضاء، ثم عكس 

األار فأثر عليها باإلشاحات الورضي  بقصد التغلغل بروحها يف حوادثها ابمستقعلي  

وح حتى وصلت إىل سن اهلرم، وشورت بام فام زالت حوحها تنتقل ان دوح إىل د

ستكون علي  ان قعل جن تصل إلي  فطلب إليها األستاذ جن هيراها حتى تصل لدوح 

 .١ابموت ابمنتظر لنرى كيف يكون حاهلا في  فأبت(

ويف بوض القصص عن طريق التنويم جوصل ابمنوم خادا  إىل اراحل اتقدا      

سكرات ابموت، ثم جاكنها ان جن تتعع  ان عمرها، ثم جوصلها إىل سكرات إىل

 . ٢جنازهتا، ودفنها، واا صاح يقول  الناس عنها، ثم جعادها إىل حالتها الطعيوي 

وابمقصود جن عمدة دعاة الروحي  هو اا جاء عن علامء الغرب وفالسفت      

. بل إذا جحاد ٧وقصصهم الذي يذكرون  يف جلساهتم الروحي ، وهذا باعرتافهم 

لدفاع عن نفوسهم عنداا يتهمون بالتدليس والكذب فروا ألقواهلم هؤالء ا

 ، ١يستشهدون هبا عىل صب  اا يذهعون إلي 

، وجيولون ان علامء 5وتسرتوا بأسامء بوض الولامء الذين يؤيدون هذه الدعوة      

. وكفى ١الغرب، وعموياهتم الروحي  جقوى األدل  هلم عىل العاطل الذي يقولون ب 

 صول دالل  عىل بطالن اا بني عليها. هبذه األ

                                 
 ( . واا بودها. ٢٧٢(. وانظر : الوودة للتجسد )١١٢-١١٧/ ١٢دائرة اواحف القرن الورشين )     ١
 (. ١٢٢-١١٢/ ١٢انظر : دائرة القرن الورشين )     ٢
(. واا ٧٢٧/  ٢( )٩٧-٢٢، ١٢-١٧/  ١انظر عىل سعيل ابمثال : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ٧

 بودها.
 (. ٢5١-٢١٢/  ١انظر اا ذكره صاحب كتاب : اطول اإلنسان حوح ال جسد )     ١
ان (. فقد ذكر جقواالً لولامء خمتلف،ن ١٢٢-٧٧٧/  ١انظر اا ذكره حممد فريد وجدي يف دائرت  )     5

 جاريكا، وبريطانيا، 
والسويد، وبلجيكا، وايطاليا، وغريها، وكل هذه األقوال ترد عىل ابمنكرين، وتدعو إىل التسليم         

 بوجود هذه األحواح، 
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 اخلامت 

احلمُد هلل جوالً ولخرًا، احلمد هلل الذي بفضل  تتم الصاحلات ، مما سعق ذكره     

 يتع،ن اآليت :

جن الروحي  ابموارصة عند جصباهبا دين جديد، ابتدعوه ليوافق حغعاهتم،  جوالً:    

 وحيقق جهدافهم العاطل . 

لدعوة دعوة باطل  ال دليل عليها ال ان كتاب وال سن ، ولذلك جن هذه ا ثانيًا:    

 حق عليها القول إهنا دعوة هداا ، واذهب باطل. 

تع،ّن جن هذه الدعوة تقوم يف جفكاحها عىل جمموع  ان األقوال واآلحاء  ثالثا:    

ألصباب الديانات الوضوي ، واآلحاء الفلسفي  ابمختلف ، والقصص العاطل  . واا 

 عىل باطل فهو باطل.     بني 

تع،ّن ان هذه الدحاس  جن عقائد الروحي  عقائد كفري ، وجهنا توادي الدين  حابوًا :    

 احلق، وتدعو لتمك،ن الدين العاطل والعقاء عىل اعتناق  .

تع،ّن جن جقوال الروحي  ابموارصة ال حج  هلم عليها، وجهنا جمرد ازاعم  خااسًا:    

 عي ، والرباه،ن الوقلي ، واحلياة الواقوي ، والقواعد الولمي  . تعطلها األدل  الرش

                                                                             
وجشخاصها، وخماطعتها، بل اشاهدهتا واعتعاح ان ينكر ذلك اواند واكابر للبقائق الولمي ،         

 والوقائع اليواي . وانظر 
(. فقد ججلب بخيل  وحجل  يف الدفاع عن هذه الدعوة وجقوال ٢٢٢-٢٢٢/ 55: ابمقتطف )        

 جصباهبا فيها، حتت 
(. حيث دافع عن ١٢١ -٧٩٧/ 55عنوان إثعات الروح بابمعاحث النفسي ، وانظر : ابمقتطف )        

 هذه الدعوة وجهنا 
ا  ابمختص،ن، وان هيئات علمي  كثرية يف بالد تكتسب الصفو الولمي  ان خالل شهادات وجبب        

 الغرب، وذكر بوض 
يف إنكاح اا يدعي  جصباب الروحانيات وتابع ذلك يف عدد ان اقاالت  يف  –كام يقول  –الشعهات         

 ابمقتطف. انظر
 م. ١٩٢٢(. يناير، ١٧-١١/ 5٧م. وانظر : )١٩١٩(. ديسمرب، ١٩٢-١٢5/ 55)        

(. وذكر : جاريكا، وبريطانيا، وفرنسا، ١٧٢ -٢55/ ١اطول اإلنسان حوح ال جسد )انظر :      ١
 وبلجيكا، وهولندا، 

 وابمانيا، وإيطاليا، وحوسيا، واسعانيا.        
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جن هذه الدعوة قاات عىل التلعيس واخلداع، وخلط قليل ان احلق  سادسًا :    

 بالعاطل الكثري والضالل الذي هم في .

جن القصص التي يذكروهنا يف غرف حتضري األحواح هي ذاهتا القصص  سابوًا:    

لكهان وابمشووذون، مما جيول القول بأن هذه األحواح هي ان اجلآن التي يقوم هبا ا

 جار ال حيب في . 
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 ابمراجع

م، داح ١٩٧٧هـ / ١١٧٩٧األحواح، طنطاوي جوهري، الطعو  الرابو ،  -3

 النهض  الوربي ، القاهرة، ارص.

جصل اإلنسان ب،ن الولم والكتب الساموي ، اوحيس بوكاي، ترعم  :  -2

م، ابمكتع  الولمي ، دون ذكر لرقم ١٩٩٢هـ/ ١١١٢فوزي شوعان، 

 الطعو .  

جصوات ان الفضاء جتاحب حوحي ، هـ .  . سميث، ترعم  : حاسيس  -1

 م.١٩5١جرباوي، اكتع  األنجلو ابمرصي ، الطعو  الثاني ، 

جضواء عىل الروحي ، للدكتوح / عيل ععد اجلليل حايض، داح الفكر  -1

 .رة، ارصم، القاه١٩٧١احلديث للطعع والنرش، 

جنت حتيا بود ابموت، للدكتوح / عيل ععد اجلليل حايض، دون ذكر  -1

 بمولواات النرش.

اإلنسان احلائر ب،ن الولم واخلراف ، الدكتوح / ععد ابمبسن الصالح، عامل  -9

 م. ١٩٧٩هـ/ ١٧٩٩ابمورف ، 

 اإلنسان يف القرلن الكريم، للوقاد، داح اهلالل. -1

ت، جيز نيلسن، ترعم  الدكتوح / ععد براه،ن حاسم  عىل احلياة بود ابمو -1

 م، دون ذكر لرقم الطعو . ١٩٧٧اجلليل حايض، اكتع  األنجلو ابمرصي ، 

بغي  الوعاة يف طعقات اللغوين والنباة، للسيوطي، حتقيق الدكتوح /عيل  -6

حممد عمر، اكتع  اخلانجي، القاهرة، ارص. دون ذكر لرقم الطعو  جو 

 تاحخيها.

، للبافظ بن كثري، داح الدعوة، الرياض، دون ذكر تفسري القرلن الوظيم  -31

 لرقم الطعو  جو تاحخيها. 
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م، داح إحياء ٢٢٢١هـ / ١١٢١هتذيب اللغ ، لألزهري، الطعو  األوىل،  -33

 الرتا  الوريب للطعاع  والنرش والتوزيع، بريوت، لعنان.   

 عمهرة اللغ ، البن دحيد، علق علي  إبراهيم شمس الدين، الطعو  األوىل، -32

 م، داح الكتب الولمي ، بريوت، لعنان.٢٢٢5هـ / ١١٢٧

احلقيق  الوظمى ، جلون هـ . حارز، ترعم  : حاسيس جرباوي، الرشك   -31

 الرشقي  لتوزيع الصبف، القاهرة، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.

حياة الروح اداوند و. سينوت، ترعم  : إسامعيل اظهر، اكتع  األنجلو  -31

 لقاهرة. م، ا١٩٧٢ابمرصي ، 

دائرة اواحف القرن الورشين، حممد فريد وجدي، الطعو  الثالث ،  -31

 م، داح ابمورف ، بريوت، لعنان.  ١٩٧١

الروح، البن قيم اجلوزي ، حتقيقوتوليق حممد اسكندحيلدا الطعو  األوىل  -39

 م، داح الكتب الولمي ، بريوت، لعنان. ١٩٢٢هـ / ١١٢٢

مد شاه،ن ةمزة، تقديم الدكتوح/ الروحي  احلديث  دعوة إىل اإليامن، حم -31

 عيل ععد اجلليل حايض، دون ذكر بمولواات النرش. 

هـ / ١١٢١الروحي  احلديث ، بمبمد حممد حس،ن، الطعو  اخلااس ،  -31

 م، اؤسس  الرسال ، بريوت. ١٩٢١

الروحي  والرتا  اإلسالاي، جلامل الدين حسن حس،ن، داح عزت  -36

 قم الطعو  جو تاحخيها. خطاب للطعع والنرش، ارص. دون ذكر لر

سنن جيب داود،  حكم عىل جحاديث ، حممد نارص الدين األلعاين، الطعو   -21

 األوىل، اكتع  ابمواحف للنرش والتوزيع، الرياض، السوودي . 

سيكلوجي  احلياة الروحي  يف ابمسيبي  واإلسالم، للدكتوح / حممد جالل  -23

ة ابمواحف، م، انشأ١٩٧٢رشف، والدكتوح / ععد الرةمن عيسوي، 

 اإلسكندحي ، ارص، دون ذكر لرقم الطعو . 
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هـ/ ١٧٧١السيكولوجيا والروح، ألةمد فهمي جبو اخلري، الطعو  األوىل،  -22

 م، اكتع  النهض  ابمرصي ، القاهرة، ارص.١٩١5

الشخصي  اليهودي  ان خالل القرلن، للدكتوح صالح اخلالدي، الطعو   -21

 اشق، سوحيا.م، داح القلم، د١٩٢٧هـ / ١١٢٧األوىل، 

شذحات الذهب، أليب الفالح ععد احلي بن الوامد احلنعيل، داح الفكر  -21

 للطعاع  والنرش والتوزيع، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.

صبيح اسلم، بمسلم بن احلجاج، برشح النووي ابمطعو  ابمرصي  باألزهر،  -21

 م، ارص.١٩٢٩هـ / ١٧١٧الطعو  األوىل، 

حلليم بن تيمي ، حتقيق الدكتوح / حممد حشاد الصفدي ، ألةمد بن ععد ا -29

م، داح اهلدى النعوي، ابمنصوحة، ٢٢٢٢هـ ١١٢١سامل، الطعو  األوىل 

 ارص. 

طعقات الشافوي  الكربى،  للسعكي، حتقيق ععد الفتاح حممد احللو، ةمود  -21

 حممد الطناجي، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها.

هـ / ١٧٧5اخلري، الطعو  األوىل  ظواهر الطرح الروحي، ألةمد فهمي جبو -21

 م، اكتع  اهلالل، القاهرة، ارص. ١٩١٧

عرص اإلحلاد، بمبمد تقي الندوي، ترعم  الدكتوح/ حسن ياس،ن، داح  -26

 الصبوة للنرش والتوزيع، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها .

عقيدة العوث اآلخر يف اإلسالم، للدكتوح / التهااي نفرة، الطعو  الثاني .  -11

كز الدحاسات واألببا  االقتصادي  واالجتامعي ، اجلااو  التونسي ، ار

 تونس. 

 م، داح ابمرشق، بريوت.١٩٢٢الوهد اجلديد، الطعو  الثاني ،  -13

الوودة للتجسد يف ابمفهوم الولمي احلديث، ععد الوزيز جادو، انشأة  -12

 ابمواحف، اإلسكندحي ، ارص، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها. 
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لخليل بن جةمد الفراهيدي، ترتيب وحتقيق الدكتوح / ععد احلميد الو،ن، ل -11

م، داح الكتب  الولمي ، ٢٢٢٢هـ / ١١٢١هنداوي، الطعو  األوىل، 

 بريوت، لعنان. 

فتح العاحي رشح صبيح العخاحي، البن حجر الوسقالين، الطعو   -11

 م، داح طيع  للنرش والتوزيع.٢٢١١هـ / ١١٧٢الرابو ، 

ألهواء  والنبل، لويل بن جةمد بن حزم، حتقيق الفصل يف ابملل وا -11

الدكتوح/ حممد إبراهيم نرص، الدكتوح / ععد الرةمن عمرية، الطعو  

م، رشك  اكتعات عكاظ للنرش والتوزيع، ١٩٢٢هـ / ١١٢٢األوىل، 

 جدة، السوودي  . 

يف اإلهلام واالختعاح الصويف، الدكتوح حؤوف ععيد، داح الفكر الوريب،  -19

 دون ذكر لرقم الطعو .  م، ارص،١٩٢٧

القرلن وقضايا اإلنسان، للدكتوحة عائش  بنت ععد الرةمن، الطعو   -11

 م، داح الولم للمالي،ن، بريوت، لعنان. ١٩٧٢األوىل، 

الكليات، أليب العقاء الكفوي، حتقيق  الدكتوح /عدنان دحويش، حممد  -11

ع  م، اؤسس  الرسال  للطعا١٩٩٧هـ / ١١١٧ابمرصي، الطعو  الثاني ، 

 والنرش والتوزيع، بريوت، لعنان .   

م، اكتع  ١٩٢٧هـ / ١١٢٧ابمادي  والروحي  يف ابميزان، الطعو  األوىل،   -16

 الوال، الكويت.

 م، بريوت، لعنان. ١٩٧١ابمادي  وابمثالي ، اهدي احلافظ، داح الفاحايب،  -11

اعادئ الفلسف ، حابو برت، ترعم  جةمد جا،ن، داح الكتاب الوريب،  -13

 بريوت، لعنان، دون ذكر لرقم الطعو .م، ١٩٧٩

م، ١٩٧٧ابمثالي  وابمادي  وجزا  الورص، ععد ابمنوم احلنفي، الطعو  الثاني ،  -12

 اكتع  ادبويل.
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هـ ١١١٧صفر /  -جمل  العبو  اإلسالاي ، الودد اخلمسون، ذو القودة -11

  هـ . ١١١٢/ 

م(. ١٩٧٢هـ / يناير ١٧٩٢/ حمرم ٢٧٢جمل  الوريب جمل  الوريب، الودد ) -11

اقال بونوان العبو  الروحي  ب،ن  اخلدع  واحلقيق ، للدكتوح / ععد 

 ابمبسن صالح.

جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم جةمد بن تيمي ، عمع وترتيب ععد الرةمن  -11

بن حممد بن قاسم وابن ، داح عامل الكتب للطعاع   والنرش والتوزيع، 

 م، الرياض، السوودي .١٩٩١هـ / ١١١٢

ح، للرازي، ضعط سمرية خلف ابموايل، ابمركز الوريب للثقاف  خمتاح الصبا -19

 والولوم، بريوت، لعنان. دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها . 

ابمدهش، أليب الفرج عمال الدين بن عيل بن حممد اجلوزي. داح اجليل،  -11

 .بريوت، دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها

هـ / ١١٢٧ألوىل، اذاهب فكري  اوارصة، بمبمد قطب. الطعو  ا  -11

 م، داح الرشوق . ١٩٢٧

اشكاة ابمصابيح، للتربيزي، حتقيق حممد نارص الدين األلعاين، الطعو   -16

 م، ابمكتب اإلسالاي، بريوت، لعنان. ١٩٢5هـ / ١١٢5الثالث ، 

اصادح ابماحكسي ، للين،ن، داح التقدم، اوسكو، دون ذكر لرقم الطعو  جو  -11

 تاحخيها. 

جسد، للدكتوح / حؤوف ععيد، الطعو  الثالث ، اطول اإلنسان حوح ال  -13

 م، داح الفكر الوريب.١٩٧١

 اع حسل اهلل وكتع  واليوم اآلخر، حسن جيوب، داح القلم، الكويت.  -12

اوجم اقاييس اللغ ، البن فاحس، حتقيق /ععد السالم حممد هاحون، داح  -11

 اجليل، بريوت . دون ذكر لرقم الطعو  جو  تاحخيها.
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،ن ، أليب احلسن األشوري، حتقيق حممد حميي الدين ععد اقاالت اإلسالاي -11

م، اكتع  النهض  ابمرصي ، ١٩٧٩هـ / ١٧٢٩احلميد، الطعو  الثاني ، 

 القاهرة، ارص. 

ابملل والنبل، للشهرستاين، حتقيق حممد بن فتح اهلل بدحان، الطعو    -11

 األوىل. اطعو  األزهر، ارص. دون ذكر لتاحخيها. 

، ترعم  ععاس فضيل، اطعو  ابمجمع الولمي  انازع الفكر احلديث -19

 م، دون ذكر لرقم الطعو .١٩5٧هـ / ١٧٧5الوراقي، 

ابموسوع  الشاال  بمذهب الروحي  احلديث ، للدكتوح/عيل بن سويد  -11

م، كنوز اشعيليا للنرش ٢٢٢٩هـ/ ١١٧٢الوعيدي، الطعو  األوىل، 

 والتوزيع، الرياض، السوودي .

يان وابمذاهب واألحزاب ابموارصة، إرشاف ابموسوع  ابميرسة يف األد -11

هـ، داح الندوة ١١٢٢الدكتوح/اانع بن ةماد اجلهني، الطعو  الرابو ، 

 الوابمي  للطعاع  والنرش، الرياض، ابمملك  الوربي  السوودي .

اوسوع  علم اإلنسان ، لشاحلوت سيموح، ترعم  : جمموع  ان األساتذة،  -16

 عىل للثقاف ، ارص.اراجو  حممد اجلوهري، ابمجلس األ

اوسوع  الالند الفلسفي ، توريب خليل جةمد خليل، الطعو  األوىل،  -91

 م، انشوحات عويدات، بريوت، لعنان.١٩٩٧

النعوات، البن تيمي ، حتقيق الدكتوح/ ععد الوزيز بن صالح الطويان،  -93

م، جضواء السلف، الرياض، ٢٢٢٢هـ / ١١٢٢الطعو  األوىل 

 السوودي .

سفي يف اإلسالم، الدكتوح / عيل سااي النشاح، الطعو  نشأة الفكر الفل -92

 م، داح ابمواحف، القاهرة، ارص. ١٩٧٢السابو ، 
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هـ  ١١١٧وفيات األعيان وجنعاء جبناء الزاان، ابن خلكان، الطعو  األوىل،  -91

  . م،  اكتب التبقيق بداح إحياء الرتا  الوريب،. بريوت، لعنان١٩٩٧/

وهاب، حممود شلعي، اكتع  اآلداب، يسألونك عن الروح، حسن ععد ال -91

 دون ذكر لرقم الطعو  جو تاحخيها. 
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