
 
جفظرياث بديٌت ًٌمؤذساث اًغيبيت عىل جلديم : عارًشا 

 :جخاًف اًعليدة اإلطالميت اإلنظان 

اًعرص اًصديد بربامصها املحنىعت وضمن جنرش حسهت •
مغٌىطريت ًٌمريؤذساث اًغيبيريت مبنيريت أدبياجها جفظريرياث 

واالنحلريرياداث اًفٌظريريفيت  عريريىل املفريرياايم اًغنى ريرييت 
اًعليريدة بحيز جصاحم اًباطنيت واي طسيلت جطبيليت 

 .اًصحيحت ومع األياَ جحٍ محٌها وجلصيها 
 

اًغيبيريت عريىل اإلنظريان اريي جصعٍ اًحسهريت املريؤذساث •
اًريرينفع واًعلريريٍ اًبريرياطن واًصظريريم األذريريري    كريريىي
 .اًنصىَ واًوىاهب إىل   إضافت



 
 ما اي كىي اًنفع ؟             

 

 من أمىز خازشت ما يحددكىي اًنفع مصطٌح فٌظفي يفرس به 
 أوطىاء يف مصاي اًعٌم هاًلدزة عىل اًحنبؤ عمىَ اًناض عادة عن 

 األشياء  اًحأذري هححسيىيف مصاي أو اًصالء اًبرص  أو اًحخاطس 
 إنظانأل  وميون  بعد أو األمساض أو اًشفاء ونحى ذًى ، عن 

 أوكىاه اًنفظيت وبحظب اطحخدامه ًها يوىن نبياً وحويامً جطىيس 
 جخاًفهررية أ ىي باطٍ مبني عىل كىي  وطاحساً واى هااناً 
 اإلطالميتاًعليدة 



 : األ ىي اًحي يخاًف فيها اإلميان بلىي اًنفع ًٌعليدة 
 

 .إنواز املالئوت وإنواز اًصن حليلحهم •

أن اًشياطني اي كىي اًنفع اًخبيرت  : فاًفالطفت كدمياً كاًىا •
واًنريارس يف اريره اًلريىي  . واملالئوت اي كىي نفع اًصرياًحت 

وما ًها من اإلمواناث و مريا ينظريب ًهريا مرين أفعرياي يف واكريع 
يصريداا ال جصيريد عريام يعسفريه املريؤمن  أ حابها حليلت أو دعاء

  . باًغيب من جأذري عاملي املالئوت واًصن

جنرش اًحسهت ضريمن بسامصهريا االعحلرياد باًعلريٍ اًبرياطن وأنريه  •
 .املؤذس اًسئيع يف اإلنظان

االعحلاد باًعلٍ اًباطن  يعحمد عىل فوسة اًال شعىز اًحي كرياي  •
 بها فسويد وطىزاا يىنغ حيز أضاف مفهىَ اًالشعىز اًصمعي 



وكريريىي  هاالعحلرياد باًعلريٍ اًبرياطن    واريى  اًصظريم األذريري  •
اًنفع إمنا شاع ذهسه عند من غفٍ عن حلائم اًغيريب وزاَ 

 .اًى ىي إًيها من غري طسيم اًسطٍ 
 

اًلىي بحأذري اًنصىَ وطاكحها اًظامويت فمنر اًلريدَ و أاريٍ  •
اًوفس ينظبىن إىل اًنصىَ واألفالن هٍ جأذري عريىل األنفريع 
واألبريريدان، وجحنريريمن بريريسامض حسهريريت اًعرصريري اًصديريريد إحيريرياء 

ًهريريريرا االعحلريريرياد بطسائريريريم وأطريريريامء شديريريريدة ويف   ونشريريريريس
شميع اًنرياض باعحبازاريا جريدزيباث حيىيريت وجصرياز    أوطاط

 .إنظانيت مشرتهت 
 

واورا فحسهت اًعرص اًصديد جلريدَ ًٌعامريت يف كاًريب اًحريدزيب 
واالطحشفاء واملامزطت علائد اًغنىص واًوفريس بعيريداً عرين طرياحت 

 .اًعٌامء ومنارساجهم محبعت يف ذًى املنهض اًباطني اًخطري 



 :اًخامتت 

 .حسهت اًعرص اًصديد حسهت باطنيت جحبنى اًفٌظفت اًباطنيت •
 

هرريًا من اًربامض املعسفيت واًحدزيبيت اًىافدة من اًغس  اي نحاس •
 .فوس غنىيص مٌحد 

 

انحشاز جطبيلاث وبسامض حسهت اًعرص ميرريٍ خطريسًا حليليًريا عريىل •
 .عليدة املظٌمني ًنرشه اًوفس واًرشن واًنالي 

 

أن جٌلف نحاس هرري مرين اًحسهرياث اًدينيريت يف اًغريس  واضريح يف •
 .املصحمعاث املظٌمت بناء عىل جأذري اًغاًب يف املغٌى  



 :  و ايا 

بري مصيد من اًصهد واًعنايريت مرين أاريٍ اًحخصريع اًعلريد  •
» اإليريصوجرين » واملرااب املعارصة يف جحبريع اًفوريس اًبرياطني 

وطسق وأطاًيب نرشريه بريني عامريت اًنرياض وخا ريحهم وفنريح 
 .منهصه ووطائٌه 

جىشيه اًصهريىد اًريدعىة واًرتبىيريت إىل بنرياء االعحريصاش اًريديني •
 .واًرلايف وجعظيم اًرلت مبصادز اًدين اإلطالمي 

 .اًححريس من اجباع أاٍ اًباطٍ ومشابهحهم •
اًححريس من  ىز اًوهانت واًظريحس املعريارصة وخطساريا عريىل •

 .اإلميان 
 



 
اًدعىة إىل جنافس شهىد محخصصني يف أنريىاع اًعٌريىَ املخحٌفريت •

اًرشعيت واًطبيعيت ملحابعت ما يدعى من جفظري اًغيبياث أو هشريف 
 .ًصىانب إعصاش عٌمي 

دزاطت اًحطبيلاث املعارصة ًٌفٌظفاث اًرشكيت اًحريي جنشريريس جحريخ •
شعاز اًصحت واًظعادة واًحغيري وجنميت اًطاكريت اًبشريريسيت دزاطريت 

 .مفصٌت جبني حليلت هٍ جطبيم ومخاطسه 
دزاطت اًحسهاث اًدينيت املعريارصة يف اًغريس  ومىاشهريت أطرياًيبها •

 .اًباطنيت املحظرتة جحخ دعاوي اًحب واًظالَ 


