
القوى الغيبية 
المؤثرة على اإلنسان 

: من منظور الفلسفة

قوتممقللمماال  ممال( قوماورقئ مم )أهممالقوىمملغلقوة   مم ل
 لقوفالسف للديًمالوأعادلطرح الروقدلقوفلسمف لقوروح م
:ووكمنلفمقللملقومبلجمديمدةلوكأنم النظمريماتلعلمم م 



للغلقونفس
روقلوهقلقوىلغلقوخف  لقوتقلقفترضلقلوجلدهالفقلقونفسلو  الفس
رّيلقوظلقهرلقوخارل لولعادةلفقلمجاالقوعلا،لأولقوتأث رلكماوجال لقو  م

دّيم ل،لأوللدرةلقوتأث رلعلىلقألشم ا لقوما(ُ عدلقونظرلقوروحق)ويسملنهل
. كتحريك العنل عد

مللو ماح  القونجما لفمقلألليمتلمهلم م لهم  لوهقل  مععم اله  ئ
مالأولكاهًنمالأولسماحًرقلاّ مرًقلأولشمريًرقل حسمبل قوملقهبلويكللل  مالن  ا

.طريى لقستخدقمهلو   لقوىلغ
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قاتلفلقلفقلهىس ال
ه  لقوىلغلفمن ال
:منللسم الإوى

 لللغلن اه م لوح لقن م
ل حسبلوجهل ومعدن  ،
القوش هل  نلقوىملةلومم

.ُهنسبلإو ه

لولملةل للةلعلم م ،
عمل مم ،ل حسممبلمممال

.هتلجهلإو ه

 دن مممم لأولنفسمممم  ،ل
.ه حسبلمالهتعلقل 

وقوممممممرقدل ممممماوىلةل
قونفسمممممان  لعنمممممدل

لممممدرةل: قوفالسممممف 
وو ممالاثممارل, (اارلمم )

. وهأث رقتلاارل 



قوخ    ،قونفسللغقوش اط نألقوفالسف ظن
قوىلغه  وألقو اوح ،قونفسللغهقوقومالئك 
لعندملجلدة  اوتدريبهجاوز يمكن تفاوتقوناسك ئ
.مامم قوكقإلنسمالف هيملجدحتىقو شريقوجنسوتطليمر
:أ رزهامنفاسدةأصلاعلىم نقّل اط للاوهل
.حى ىت اإنكارأووقوجن،قومالئك وقولحقإنكار



انتشرت هذه 
االعتقادات بأسماء

:متنّوعة منها

قوىملغلقوكامنم 

قوىملغلقومروح م 

قوطمال لقوح ليم 

قوىملغلقومخمارلم 



قوعى لقو اطن
ل رهمالهللفرض  لحدي  لهعتمدلعلىلفكرةلقوالشعلرلقوتقللاال  الفرويد،لوطل 

.يلنغلوأضافلإو  المف لملقوالشعلرلقوجمعق
. ىم قوالشعلرلعندلفرويدليم  لمكمنلقورغ اتلقومك له لوقوخ رقتلقوماض  لف

م لو- اوإلضاف لإوىلذوه-ويلنغلجعلهل ةمن علقوحىائقلقوعاو م لوقوع ىري  . قون مل 
ىلثالأوصملهلمطلرولقوفكرةلمنلقو  لصلف ئ نلإوىلمعنىلوقسعلوغامض،لحتم

.زعملقلأنهلجمع لهللالقو يلحّ لفقلقإلنسال
رلللغلفاوعى لقو اطنلعندلمعتىديهلُيم ئ لللةلفلقلنفس  ،لمؤثرةلفقلسائ

ق)قونفسلقألارغ،لوه قلقومف لمليتطا قلمعلعى دةل .ف  قوفلس( قوعى لقوُكلئ
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قدّعممىليلنممغلإمكمماللقه مماالقوالوعممقلقوفممرديلمممعلمممالأسممما لقوالوعممقل
جدلقوجمعقلقو يلفسر ل أّنهلعى لعاالأولرو لفلل  لأولوحدةلنفس  لهل
نلعلىلنحللمستى لعنلعىلالقألفرقد،لويستط علقإلنسماللألليكتسمبلمم

نممهلممنلهحسمم نل(اف م )امالالهمم قلقاه مااللمملغلفملقلقعت اديمم ل ،لهمكئ
لمملقهالقوكامنمم لقومعرف مم لوقوتأث ريمم لجم ع مما،لعممنلطريممقلهممدري اتل
رةلقوتمقله مل ال اطًنمال اوعىم لقوكلمق ،لقودالالفقلحااتلقولعقلقومة  

.من علقإلو املومىرلقومعللماتلقوماض  لوقومعللماتلقومستى ل  



قوجسالقألث ري
،لعندلمعتىديهلهللأحدلأجسادلس ع ليتكلللمن الكّ لكائنلحق
. وُيم  لأص لقألجسادلوأهّم ا،لوهللفقلقإلنساللأساسلح اهه

إالأّنمهل( قو مدل)ف مللهملأملولجسمالقوترق مقل: ومنلح ثلقوشمك 
مشممعلوغ ممرلمرئممق،لُيمكنممهلقومممرورلع ممرلقوممملقدلقوف عيائّ مم ل

ؤثرلوهىعلعل هلمرقكمعلهعيمدلللهمهلوهم, وقاه اال اوعلقوالقألارغ
يتلىممىلعممنلطريى ممالقوطالمم ل( شمماكرقت)فممقلصمماح ه،لهسمممىل

.قوروح  لقوكلن  لقوتقلهقلسرلح اةلقإلنسال
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وأص له  لقومعتىدقتلقو الثلقوسا ى ل
ممأالذلمنلقوديانماتلقولثمنّ م لقوشرلّ  ،ل

يم لقو اطمنّ م  .وقوممعمتىمدقتلقومسرئ
وك لهط  ىاه الهدعللإوىلهطليرلللغله ق
م نهلقوجسمدلوتمنمم  لقوجنسلقو شمري،لومتمكئ

مستمى ماًللمنلفع لمالكماللاارل ،لدوللألل
يسمىلكاهًنالأولُمتن ًئالأولساحًرق،لودوللألل

.هلهبلوهلقوىدرقتلمنلم درلاارجق



للةلقونجلملوقألفالك
لمملغل-عنممدلقو ع ممدينلعممنلهممدغلقومملحق–ُهم مم لقونجمململوقألفممالكل

فممن الممنليظمنلأن مال. عظمىلمؤثرةلفقلقوكلللوقإلنساللوقوح ماة
رلقولح ممدلفممقلهمم قلقوعمماوالفممقلحركاه ممالوطللع ممالوغرو  مما،ل قومممؤثئ
الومن المنليعتىدلقونفعلوقوضّرلفقلقونجململقوسم ع لقوسم ارة،لوو م

قلفمن المنللاالهؤثرلف: مع اله ّرفاتلااّص ،لوقاتلفلقلفقلهأث رها
لل م لفمقلقأل مدق: قأل دقللوقألنفسلجم ًعا،لولاالأك رلأوقئم لقومنجمم ن
. دوللقألنفس،لولسملقلقو روجلإوىلمؤن   لوم ّكرة
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الأشممخا ل وقومم ينليؤمنممللل اوكلقكممبليممّدعلللهنمممع 
عل  ا،لويسملللذوهلروحان  لقوكلقكب،لومالهقلإاّل

.ش طاللنعالعل  الومالأشركلق

س رهالجع لفالسف لقو لناللوألفالكلعىلًالونفلًسالهُل
وهحكم مما،لثممالق تممدرلمتممأاروهالنظريمم لقوفمم ضل
ف وقو دورلوذكروقلف  القوعىلالقوعشرةلقوتمقله مرئ
قوكملل،لوفّسمرلهالمم ه القومنتسم لللإومىلقإلسمالم

تمقل،لقولمل لقومحفملبل ماوىّلةلقوفلكّ م لقوسم ناكا ن
.عّدهالم درلقوعلال اوة ب



من أبرز أسماء 
:  التنجيم الحديثة

وُنشمممرلقوتنجممم الك مممرقم لهدري  ممم لأولعالج ممم لوهشخ  ممم  الطاقة الكونية 
نلقإلنساللمنلقوتعام لمعلقوىلغلقوروح ان  لوقستشفائ  لُهمكئ
للغلقومؤثرةلفقلقوكلللف ستمدلقوطال لقوكلن  لويكتسب

.اارل لهلصلهلإوىلقو ّح لوقوروحان  لوقوسعادة



ومماليفتنلقونماسل ماونجلملأنمهللمدلهىتمرللأحمدقثلأرضم  ل أحمدقث
اطلم ،لفلك  ،لف ظنل عضلقوناسلذوهلس ً اليؤكمدلمعتىمدقه القو 

ومم قلوجممبلقوتأك ممدلعلممىلأللمجممردلقلتممرقللقوشممق ل اوشممق ل عممضل
 ،لقألولمماتلمممعلقنتىاضممه،لومم سلدومم اًللعلممىلقوةل مم ل اهفمماقلقوعىممال
قلوقوعلال أللأمًرقلمالهللقوس بلأول عضلقوس بلأولشرطلقوس ب،لف
  مًرق،لقألملرلقوحادث للدلُيعلالك  ًرق،لولدلُيظنلك  ًرق،لولمدليتملهالك
ممنلوإللف مالشررلهللالوأ ا لولناسلمنلقألس ابلماُيةنقلعمالف ه

نفع،لوك لماليعتىدلفقلقونجلملوأللماليحدثلفقلقوعماوالهمللممنل
. اط حركت الضالال



 اوشممممسلُيعمممرفل
نلوقوىمرلعددلقوسن 

.وقوحساب

داوممم لعلمممىلف  مممال
.وحكمتهلدرةلهللال

والُيىاالفقل
قونجلملوقألفالكلل

:إالأن ا

ُي تدغل  مالفمقل
ظلمممممماتلقو مممممرل

.وقو حر



الخاتمة
وفيها تلخيص أهم 
النتائج التي جّلتها 

:الدراسة
للمعرف لحى ى لقإلنسا

مم لهكتف هلالوماليؤثرل
إال معرفمممم لن ممممل ل

.قوحققولحقل

 لقومؤثرقتلقوة   أعظال
لدرةلهللا: علىلقإلنسال

قومطلىممم للثمممالهمممأث رل
عاومقلقومالئك لوقوجن

. إذللهللالهعاوى

أك ممممرلقوت مممملرقتلورق ل
اللقوفلسف  لعمنلقإلنسم

لمط مقل, وقوكلل ج م 
. خ رلقولحقلوهدقياهه



هخّ  لكّ لممنلقنحمرفلعمنل
قإليمالل اوة ب،لووللع ا
فقلضمروبلممنلقوخرقفماتل

.أولقو درلأولقوشرك



ة وُتوصي الباحث
في ختام هذه 

:الدراسة بـ

قون ل هستىرئملسع درقس قوملضلره قدرقس 
اوعلقإلسالمققوتأص  كتبفقكتبماوهجمعوهحلل ا،
ريوت وحدي اًللديماًلقوفلسف كتبفقكتبوماقونفس،
.جامع كتابقإلسالم  قومكت  

1

2

3

قوعممم لعلممىلإنشمما لمجملعمم ل ح  مم لمممنلمتخ  مم نلفممقل
قوعى ممدةلوقوممم قهبلقومعاصممرةلمممعلمتخ  مم نلفممقلفممرورل
قوعلمململقومتنلعمم لومتا عمم لممماليممدعىلمممنلهفسمم رلولجلقنممبل

ونى لقوة    لفقلقوكلللوقوح اةلوقإلنسال،لوعرضهلعلىلثلق تلق
.قو ريحلوقوتجريبلقو ح ح

قوعم لعلىلنشرلوإ مرقزلمعمارفلقوملحقلقوحمقللولنماسلحتمىلال
هنتشممرلقوخرقفمم ،لولقوعممم لعلممىلهت ممعلوفضممحلقوفكممرلقو مماطنق

نم لومالف مهلممنلعىائمدلقوشمركلوقوك ا( قأليعوه رك)قوفلسفقل
.  م  وقوتنج الهحتلشعارقتلقوتنم  لوقوتطليرلوقوكشلفلقوعل



تمَّ بحمد هللا


