
 סיינטולוגיה
והאסלאם
 מחקר על 

קווי דמיון

 חאג' מוחמד אל-קאים סאפה סוואדה 
 נשיא, מרכז אהלו-לבית 

יפן

4 באפריל 1996

Scn and Islam_Cover.indd   1-2 2/21/2017   3:21:04 PM



Scn and Islam_Cover.indd   3-4 2/21/2017   3:21:04 PM



 סיינטולוגיה
והאסלאם
 מחקר על 

קווי דמיון

 חאג' מוחמד אל-קאים סאפה סוואדה
 נשיא, מרכז אהלו-לבית

יפן

HEB Scn and Islam.indd   1 4/17/2017   3:29:36 PM



HEB Scn and Islam.indd   2 4/17/2017   3:29:36 PM



 סיינטולוגיה והאסלאם
מחקר על קווי דמיון

תוכן העניינים

1 הקדמה 

אסלאם מכסה את כל הדתות;  א. 

3 סיינטולוגיה בתור הדת של הדתות 

4 המשמעות של המילה אסלאם  ב. 

ההרכב של האדם מנקודת המבט של הפילוסופיה   ג. 

5 של סיינטולוגיה והפילוסופיה של האסלאם 

6 אהלו-לבית – חקירת הקשר בין האסלאם וסיינטולוגיה  ד. 

7 סיינטולוגיה והאימאם זאמם  ה. 

7 העיסוקים המעשיים בסיינטולוגיה  ו. 

9 ההופעה של מהדי – הקשר שלו ליעדי הסיינטולוגיה  ז. 

11 סיכום 

12 על המחבר 

HEB Scn and Islam.indd   3 4/17/2017   3:29:36 PM



HEB Scn and Islam.indd   4 4/17/2017   3:29:36 PM



הקדמה

המילה 'סיינטולוגיה' מורכבת מהמילה הלטינית scio, שפירושה לדעת 

במובן המלא ביותר של המילה, ומהמילה היוונית logy, שפירושה לימוד 

של משהו, או ידע. באופן מילולי, המשמעות שלה היא לדעת איך לדעת. 

סיינטולוגיה מטפלת רבות בנושא של לדעת, ויש לה את המטרה של 

לדעת בצורה מאוד כנה.

מבחינת האסלאם, "ידע הוא היעד הגבוה ביותר". הנבואה האסלאמית 

מכבדת ידע. באחד מקטעי החדית' )חדית' הוא אוסף סיפורים מסורתיים 

הקשורים לנביא מוחמד ולאנשיו( נאמר "אני עיר הידע ועלי הוא השער 

שלה". בקטע אחר בחדית' כתוב "לך לסין כדי לקבל ידע!". באותו זמן, 

סין היתה מקום כה מרוחק עד שהיא נחשבה לסוף העולם, ועם זאת 

זהו המקום שאליו נאמר לאדם ללכת כדי לרדוף אחר הידע. מבחינת 

האסלאם, הרדיפה אחר הידע הוא אידיאל גבוה מאוד.

מבחינה זו, האסלאם נותן את הכבוד הגדול ביותר לידע. אדם שיש 

לו ידע נקרא באסלאם ֻעלמאא'. מקור המילה ֻעלמאא' הוא מהמילה 

עלם שמשמעותה ידע. אפשר לראות שלסיינטולוגיה ולאסלאם יש יעד 

הנמצא באותו כיוון, ולכן לשתיהן יכולים להיות היבטים משותפים.

 חאג' מוחמד אל-קאים סאפה סוואדה
 נשיא, מרכז אהלו-לבית

יפן

 סיינטולוגיה
והאסלאם
 מחקר על 
קווי דמיון
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עמוד 2

מחבר המאמר הזה עלה לרגל לֶמכה פעמיים והוא מוכר בתור מנהיג בעולם האסלאם. בנוסף, מחבר 

המאמר הזה גם חקר לאחרונה את דת הסיינטולוגיה ונסע למטה העולמי שלה, שבסיינטולוגיה מכנים 

גם אותו ֶמכה, והוא הופתע מכמה מקווי הדמיון.

לפי סרטון הווידיאו 'מבוא לסיינטולוגיה' )שהוא ריאיון מוקלט עם ל. רון האברד, המייסד של סיינטולוגיה, 

ב-1966(, מר האברד נסע ברחבי אסיה במהלך רוב שנות העשרה שלו. שם הוא הרהר בסבל של אסיה ותהה 

למה הוא קיים. מההתחלה הוא התעניין במחקר על מוצאו של האדם, וזה הפך לעבודת חייו, שהגיעה 

לשיאה בלידתה של סיינטולוגיה.

מר האברד ראה לראשונה שלמרות שלאדם היו תרבויות שונות, גזעים שונים, וכן הלאה, היה חייב להיות 

מכנה משותף, ואם ניתן היה למצוא אותו, אז אפשר היה להעלות את האדם כלפי מעלה. מר האברד גילה 

את המכנה המשותף הזה, וזה היה – שרוד!

למה היתה התגלית של שרוד כה חשובה? אם אתה מחפש במילון את המילה לשרוד, היא מוגדרת בתור 

"להמשיך לחיות, להישמר במצב חי, אפילו אחרי שאחרים או דברים אחרים מתים". אולם, זה לא מספיק 

כדי להסביר את המונח במלואו. מה שמר האברד מצא היה המכנה המשותף של האדם, וזה הפך לאחד 

העקרונות הבסיסיים של סיינטולוגיה.

באותו ריאיון וידיאו, מר האברד ענה על השאלה בקשר לחיים הבאים, והוא אמר שהאדם יכול לשרוד 

אפילו אחרי המוות, ולכן יש תקופת חיים חדשה אחרי המוות. אז המונח לשרוד חל לא רק על תקופת 

החיים הנוכחית אלא למעשה חל על הנצח.

ב-'מילון הטכני של דיאנטיקה וסיינטולוגיה', הישרדות מוסברת בתור : 1. מצב שיכול להיות מושפע 

מאי-הישרדות. אם אדם "שורד", באותו הרגע הוא מודה שהוא יכול להפסיק לשרוד. אחרת, הוא אף פעם 

לא יתאמץ לשרוד. 2. ניתן להגדיר הישרדות בתור דחף להתמיד בזמן, במרחב, בתור חומר ואנרגיה. 3. 

אפשר להבין הישרדות בתור הדחף הבסיסי והיחיד של החיים דרך זמן ומרחב, אנרגיה וחומר. הישרדות 

מחולקת לשמונה דינמיקות )או דחפים לשרוד(.

כיצד ניתן להשוות זאת לאסלאם? "הסיבה שעבורה האדם נוצר והסיבה שעבורה הוא חי" מוסברת במילה 

ערבית אחת 'קיאמה'. הקוראן אינו מתורגם בהכרח בצורה נכונה מערבית, והמילה הזאת לא תורגמה 

בצורה נכונה לאנגלית.

מקור המילה 'קיאמה' )שם עצם( הוא מ-'קום' או 'קאמה'. ל-'קום' או 'קאמה' יש משמעויות שונות 

רבות, כגון: לעמוד, לקום, להסתכל אחורה, להתקיף, לחיות בכבוד, לעבור תחיית מתים, להפוך כיוון, 

להתרומם, לעזוב, למקם, לנוח, להתחיל, ליישם, לתמוך ולקחת אחריות. בהתחשב בכך, אם מסתכלים 

על זה כעל מושג כללי, יתכן שהמילה 'קיאמה' בקוראן והמילה 'הישרדות' בסיינטולוגיה מציינות את 

אותו הדבר.
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עמוד 3

לאף אחת מהפילוסופיות לא יהיה ויכוח עם העובדה שהאדם מנסה לשרוד ושהאדם מנסה לשרוד כמיטב 

יכולתו בעולם סביבו.

ת; כל הדתו  א. אסלאם מכסה את 
ר הדת של הדתות בתו ה  י ג לו נטו י סי

האסלאם נוסד על-ידי מוחמד )שלום יהיה עליו ועל צאצאיו(. יתכן שזה מפתיע שבקוראן, שהמוסלמים 

מאמינים לחלוטין שהוא דבר האלוהים, ניתן למצוא שכתוב שהאמת שהיתה קיימת במהלך היקום הזה, 

לפני יצירת העולם הזה, גם היא מכונה 'אסלאם'. כל שליחיו ונביאיו של האלוהים מאז האדם הראשון 

לימדו את "האסלאם". לפי המסורת שבעל-פה של הנבואה האסלאמית, נאמר כי מספר שליחי האלוהים 

הוא 313, בעוד שנאמר כי מספר הנביאים הוא 124,000.

התגלה שאותם שליחי האלוהים ונביאיו נשלחו לכל הקהילות, השבטים והגזעים, ושהם מפיצים את אותה 

האמת בכל שפה בה מדברים שם. בפרק 2, פסוק 136 בקוראן, כתוב "אמרו! מאמינים אנחנו באלוהים 

ובדברים אשר התגלו לנו. מאמינים אנחנו גם בדברים שהתגלו לאברהם, לישמעאל, ליצחק, ליעקב 

ולשבטים, כמו גם בדברים שניתנו למשה ולישו, ובדברים שניתנו על-ידי האלוהים לכל הנביאים. לעולם 

לא נבדיל ביניהם, ואנחנו מוסלמים". יש כאן את המילה בערבית 'נבדיל' שמתורגמת כחלק מהמשפט 

לעולם לא נבדיל. פירוש המילה הזאת הוא גם נפריד, נבודד, נחתוך דרך, ונעשה הבחנה. לפיכך, משמעותה 

של המילה הזאת מהקוראן אינה רק שלעולם לא נבדיל בין הדתות האחרות, אלא גם לעולם לא נפלה את 

בני הדתות האחרות, לעולם לא נבודד אותם, ולעולם לא נחתוך דרך דתות אלה. משמעות הדבר היא לא 

רק סובלנות כלפי היהודים, הנוצרים, ההינדים, הבודהיסטים והשינטואיסטים, אלא גם התייחסות אל 

כולם בצורה הרמונית. זה מה שעולם האסלאם מלמד. ולכן, אם מוסלמי היה מדבר על האסלאם, באופן 

טבעי הוא גם היה כולל בתחום ההבנה שלו את הנצרות, הבודהיזם, ההינדואיזם, השינטואיזם ודתות 

אחרות. זה האסלאם המקורי, כפי שהתגלה באמצעות הנבואה למוחמד )השלום עליו(.

להשוואה, כפי שמר האברד הסביר, סיינטולוגיה היא הדת של הדתות. זה מתואר בווידיאו 'מבוא 

לסיינטולוגיה' שבו המראיין שואל את מר האברד אם חבר קהילה מהכנסייה הקתולית או מהכנסייה 

האנגליקנית יכול להיות חבר בסיינטולוגיה. מר האברד ענה שהם אכן יכולים וגם הסביר שסיינטולוגיה 

היא דת של דתות.

במה שיכול להיות גם דמיון גדול למסורת האסלאמית, מר האברד אמר בהרצאה ב-3 ביוני 1955, ששמה 

'תקוות האדם':

הייתי רוצה ... לתת כבוד למנהיגים הרוחניים הדגולים של העבר – לא של הזמנים 

המודרניים, אלא של העבר – כי האנשים האלה העבירו הלאה מספיק מסורת כדי לגרום 

לנו להיות מודעים לעובדה שלאדם היה צד רוחני. המנהיגים הרוחניים הדגולים האלה 

הוצאו להורג בתלייה, הושפלו, פורשו בצורה שגויה, צוטטו באופן גרוע, לא הובנו בכלל, 
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עמוד 4

אבל למרות זאת, הם הידיים שאיתן הועבר הלפיד לאורך הדורות כדי שאנחנו נוכל 

להגיע לשיא עם יכולת גדולה יותר עבור האדם ותקווה כלשהי לעתיד שלו. …

ואחד האנשים שהעביר אותו הלאה היה אדם בשם משה. ושוב זה הועבר הלאה לאדם 

בשם ישו. והוא העביר אותו הלאה, ואפילו האומות הערביות הפיקו מזה תועלת דרך 

הנביא שלהם, מוחמד.

בחוברת 'הדרך אל האושר', מר האברד כתב:

סובלנות היא אבן פינה טובה שעליה אפשר לבנות יחסי אנוש. כשבוחנים את הטבח 

והייסורים שנגרמו עקב חוסר סובלנות דתית לאורך כל ההיסטוריה של האדם ועד ימינו, 

אפשר לראות שחוסר סובלנות הוא פעילות מאוד לא הישרדותית.

סובלנות דתית לא אומרת שאדם לא יכול לבטא את אמונותיו האישיות. היא אומרת 

שהניסיון לערער או לתקוף את אמונותיו הדתיות של אחר היה תמיד קיצור דרך לצרות.

ב-'עיקרי האמונה של דת הסיינטולוגיה', מר האברד כתב:

אנו, בני הדת, מאמינים

שכל בני האדם ללא הבדל גזע, צבע או אמונה, נבראו עם זכויות שוות.

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם לבחור את התחומים הדתיים שלהם 

ולעסוק בהם. …

שלכל בני האדם יש זכויות שלא ניתן לשלול מהם ליצור, לבחור, לסייע או לתמוך 

בארגונים, בדתות ובממשלות שלהם.

אפשר לראות שעבודותיו של מר ל. רון האברד דומות במידה רבה מאוד לאסלאם מבחינה זו.

לה אסלאם ב. המשמעות של המי

האסלאם מכסה את כל הדתות והגילוי בקוראן אומר שכל שליחיו של האלוהים והנביאים לימדו את 

תורת האסלאם. אז מהו האסלאם?

פירוש המילה אסלאם הוא לציית לאלוהים באופן מוחלט או להפקיד בידי אלוהים את הכול. אפשר גם 

להסבירה בתור המילה שלום. אם חוקרים את ציון מקור המילה אסלאם, מגלים שהוא מגיע משם העצם 

'אסלאם' שציון מקורו הוא הפועל הערבי 'סלימא' שפירושו: חופשי, לברוח ממשהו, להיות בטוח, ללא 

טעות, להוכיח בצורה ברורה. במילים אחרות, אפשר היה לכתוב שמשמעות המילה אסלאם היא הדרך 

לחופש, הדרך לשחרור שחומקת מכל הסבל ו-הדרך לבטיחות ולבריאות.
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עמוד 5

בבודהיזם, המונח בודהיזם פירושו להיכנס למצב של בודהיסטווה ולהשיג את המצב של התעוררות 

לפעול לפי משהו באופן מוחלט. לשינטואיזם יש מונח דומה: קמונגרה. כל אלה הם שמות שונים  רוחנית ו-

עבור המצב של שחרור רוחני של האדם.

מונחים דומים קיימים בסיינטולוגיה, ונאמר עליהם שאלו רמות רוחניות שלא הושגו מעולם הנקראות 

קליר ו-OT( .OT פירושו Operating Thetan. תטן הוא המונח בסיינטולוגיה עבור ישות רוחנית.(

מר האברד השאיר שני מכתבים הממוענים למנהיגי הבודהיזם, ובהם הוא הצהיר שסיינטולוגיה יכולה 

לגרום לכל הבודהיסטים להיות מסוגלים להשיג את המצב של בודהי תוך שנתיים או שלוש, והוא הציע 

שמנהיגי הבודהיזם ישלחו שני צעירים מכל כת כדי לעבור הכשרה בעקרונות של סיינטולוגיה ולהביא את 

אותם עקרונות בחזרה אל הכתות שלהם.

 OT-אסלאם פירושו הדרך להיות חופשי והדרך לשחרור. כדי להשיג את המצבים הרוחניים של קליר ו

בסיינטולוגיה, צריך ללמוד וליישם את מה שלומדים במה שמכונה 'הגשר לחופש מוחלט'. הגשר הזה הוא 

למעשה טבלה שמתארת את הנתיב של לימוד ויישום שאדם צריך לצעוד לפיו כדי להשיג את החופש הזה. 

במובן של המרדף אחר חופש רוחני, לאסלאם ולסיינטולוגיה יש הרבה מין המשותף.

מנקודת המבט  . ההרכב של האדם   ג
ה של האסלאם פי לוסו והפי ה  י ג לו נטו י סי ה של  פי לוסו הפי של 

הן הפילוסופיה של האסלאם והן הפילוסופיה של סיינטולוגיה מסכימות שהאדם מורכב מרוח, מנפש 

ומגוף.

אלאמה סייד מוחמד חוסיין טבטבאי הסביר את עמדת האסלאם בצורה הטובה ביותר כדלהלן:

אלה שמכירים במידה מסוימת את מדעי האסלאם יודעים שבתוך הטקסט של הספר 

הקדוש ובמסורותיו של הנביא יש אזכורים רבים לגבי הרוח והקורפוס, או הנפש והגוף. 

למרות שזה קל יחסית להעלות על הדעת את הגוף ומהו גשמי, או את הדבר שניתן לדעת 

באמצעות החושים, זה קשה ומסובך להעלות על הדעת רוח ונפש.

אנשים שנוטים לנהל דיונים אינטלקטואליים, כמו התיאולוגים והפילוסופים, שיעים 

וסונים כאחד, הציגו דעות שונות בנושא הממשות של הרוח. עם זאת, מה שבטוח במידה 

מסוימת הוא שהאסלאם רואה ברוח ובגוף שתי ממשויות שמנוגדות זו לזו. דרך המוות, 

הגוף מאבד את המאפיינים של חיים והוא מתפרק בהדרגה, אבל זה לא כך עם הרוח. בניגוד 

לגוף, החיים, מבחינת מקורם והעיקרון שלהם, שייכים לרוח. כאשר הרוח מצטרפת אל 

הגוף, הגוף מקבל ממנה חיים, וכאשר הרוח נפרדת מהגוף וקוטעת את הקשר שלה אל 

הגוף – האירוע שנקרא מוות – הגוף מפסיק לתפקד, בעוד שהרוח ממשיכה לחיות.
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עמוד 6

מר האברד מתאר את חלקיו של האדם בספר 'סיינטולוגיה: יסודות המחשבה' כדלהלן:

האדם כיחיד ניתן לחלוקה לשלושה חלקים.

החלק הראשון הוא הנפש, שנקראת בסיינטולוגיה התטן.

החלק השני מבין החלקים האלה הוא המיינד.

השלישי מבין החלקים האלה הוא הגוף.

הוא ממשיך:

שלושת חלקיו של האדם – התטן, המיינד והגוף – כל אחד מהם הוא נושא מחקר שונה, 

אך הם משפיעים זה על זה במידה ניכרת וללא הפסק. מתוך השלושה, הישות החשובה 

ביותר היא התטן, משום שבלי התטן, לא יהיו מיינד או חיּות בגוף. בעוד שבלי גוף או 

מיינד, עדיין קיימים בתטן חיּות וחיים.

התטן הוא האדם. אתה זה אתה בתוך גוף.

מנקודת המבט של סיינטולוגיה, התטן חי אחרי המוות, משום שהתטן הוא בן אלמוות. יש לזה הרבה מין 

המשותף עם האמונות האסלמיות לגבי הרוח.

דיאנטיקה היא מחקר המשנה של סיינטולוגיה. היא הוצגה לראשונה בתור מחקר בנושא המיינד, אבל 

מאוחר יותר עם ההתפתחות של המחקר הזה היא הוגדרה מחדש גם כמחקר בנושא של "מה שהנפש 

עושה לגוף". באופן דומה, סיינטולוגיה הוגדרה מחדש בתור "לימוד הנפש והעיסוק בה ביחס לעצמה, 

לעולמות ולחיים אחרים".

קווי הדמיון מודגשים גם על-ידי אמירתו של מר האברד: "אך עם התקדמות המחקרים, נעשה יותר ויותר 

ברור שהפעילות החשובה ביותר של החיים היא זו של התטן, ושבהיעדר הנפש לא קיימים יותר חיים".

לפיכך אפשר לראות שיש הסכמה לגבי מה שמכונה רוח, נפש וגוף, כמו גם חיים ומוות, מבחינת הפילוסופיות 

של האסלאם ושל סיינטולוגיה.

– חקירת הקשר ת  -לבי אהלו  ד. 
ה י ג לו נטו י סי ו ן האסלאם  בי

כדי להבין שהאסלאם וסיינטולוגיה נמצאות בתיאום ובהסכמה, יעזור להכיר את 'אהלו-לבית'. בשל 

ענייני הגייה, המונח נכתב אהלו-לבית, אבל הוא למעשה אהל אל-בית. אהל פירושו משפחה ו-אל-בית 

פירושו בית האלוהים. לכן, אהלו-לבית פירושו המשפחה של בית האלוהים, למרות שבדרך כלל הכוונה 

היא ל-"המשפחה של משק הבית של הנביא".
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עמוד 7

הקוראן מעודד את המוסלמים לקבל את העובדה שנבואות מוקדמות יותר וידע מוקדם יותר הם למעשה 

חלק מהמחשבה האסלאמית ויש להם מקום בלימוד האסלאמי, וכך גם סיינטולוגיה במידה מסוימת. 

באופן דומה, ל. רון האברד כותב: "התופעות של סיינטולוגיה מתגלות והן משותפות לכל בני האדם ולכל 

צורות החיים". הוא גם אמר, כשהוא מתאר את יעדי הסיינטולוגיה: "האמיתֹות המשולבות של חמישים 

אלף שנה של אנשים חושבים, שלוקטו והורחבו בעזרת תגליות חדשות על האדם, תרמו להצלחה הזאת". 

ניתן לראות בצורה ברורה שגם בסיינטולוגיה וגם באסלאם קיימת ההבנה שהפילוסופיות שלהן והמדעים 

שלהן )שתי הדתות האלה אכן מצהירות שיש להן גם פילוסופיה וגם מדעים, משום שהן דתות במובן 

הרחב ביותר והמלא ביותר של המונח, ואפשר להוכיח הן את הפילוסופיות שלהן והן את המדעים שלהן( 

כוללים לא רק את אלו שתומכים בהן, אלא שהן חלות על כל סוגי החיים ועל האינטראקציה של החיים 

בתוך העולם ומעבר לו. מנקודת המבט הזאת, שתי הדתות מחשיבות את עצמן כבעלות הבנה שהן חלק 

מהמשפחה של המין האנושי ושצריך לעזור למין האנושי באמצעות הידע שיש להן על החיים ועל העולם.

היבט אחד מאוד בסיסי ויסודי, הן בדת הסיינטולוגיה והן בדת האסלאם, הוא שבשתיהן מאמינים 

שהאדם הוא טוב ביסודו. זה מאוד שונה מהנצרות, שמניחה שהאדם מכיל חטא קדמון. עם הבנה משותפת 

בסיסית כזאת, מחבר מאמר זה יהיה מופתע אם החברים בדתות הסיינטולוגיה והאסלאם לא יוכלו 

להשיג הבנה הדדית.

זאמם והאימאם  ה  י ג לו נטו י סי ה. 

באסלאם השיעי קיימת 'הנבואה של מוחמד' )עליו השלום( שהשאיר חדית' )כלומר, מסורת שבעל-פה( 

קריטי שאומר "אני משאיר אתכם עם דברים חשובים. הקוראן, שהוא ספר האלוהים, ו-'אהלו-לבית' 

שלי )המשפחה של בית האלוהים(, ואסור לכם לעולם להפריד ביניהם". ישנה עוד נבואה בחדית' אחר 

והיא אומרת שלכל פסוק בקוראן יש שבע משמעויות, והמשמעויות האלה נמסרו על-ידי עלי ממשק הבית 

של הנביא לאימאם, שהוא העביר אותן לאחר מכן אל האימאם הבא. לפי אמונת השיעים, האימאם 

הוא המנהיג הרוחני של כל האסלאם. שבע המשמעויות השונות האלה של פסוקי הקוראן יכולות להיות 

ברורות או נסתרות. המנהיג הרוחני הנוכחי נקרא 'האימאם זאמם', והוא נמצא עכשיו במצב של 'ר'אאב' 

שמשמעותו נסתר או נעדר. האימאם זאמם נמצא במצב שבו אף אחד לא יכול לראות, לשמוע או לגעת 

בו באמצעות הקליטות החושיות הרגילות, וכך נראה שהוא נעדר. עם זאת, הוא למעשה לא נעדר אלא 

למעשה קיים במקום אחורי כלשהו. זה חלק מאוד גדול ומסתורי של האסלאם, אבל יתכן שאפשר להגיע 

למצב כזה בקלות באמצעות יישום הטכנולוגיה של סיינטולוגיה, וכך לחוות את האימאם זאמם. אלחמד 

לילה )תודה לאל(!

יה ג לו נטו י בסי ם  י סוקים המעשי העי  . ו

הקוראן אינו מיועד רק לאמונה. יש גם עיסוק מעשי שאפשר לראות אותו כמשהו דומה לסיינטולוגיה 

מבחינת הדגש שלו על ניהול חיים טובים יותר. ברור שישנם נהלים טקסיים במסגדים ובכנסיות, והם 

לא דומים, משום שברור שדת הסיינטולוגיה אינה הדת האסלאמית. עם זאת, לשתי הפילוסופיות יש 
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עמוד 8

דוקטרינות ועבודות שמיועדות לסייע לאדם לנהל חיים טובים יותר מחוץ לכנסיות ולמסגדים שלהן. הן 

כוללות תקנוני התנהגות מוסריים ואתיים שחברי הדת עשויים לקבל מהם תועלת אם הם פועלים לפיהם. 

לשתי הדתות יש תקנוני צדק משלהן.

כדוגמה לתקנון מוסרי מקביל, ניתן להתייחס לנוהג של אי-שתיית אלכוהול באסלאם, בעוד שבסיינטולוגיה, 

ל. רון האברד כתב על אלכוהול ב-'הדרך אל האושר': "אנשים ששותים אלכוהול אינם ערניים. האלכוהול 

פוגע ביכולת התגובה שלהם אפילו כשנדמה להם שערנותם גוברת בזכותו. לאלכוהול יש ערך רפואי מסוים. 

אפשר להפריז בערכו בצורה קיצונית. אל תיתן לאף אחד ששתה להסיע אותך במכונית או להטיס אותך 

במטוס. שתייה עלולה להרוג בדרכים רבות. לכמות קטנה של משקה יכולה להיות השפעה רבה; אל תיתן 

לכמות רבה מדי להסתיים באומללּות או במוות. הרתע אנשים מפני שתייה מופרזת". מובן ששתי נקודות 

המבט על אלכוהול אינן זהות, אבל הרבה סיינטולוגים אינם שותים אלכוהול והם ירגישו מאוד בבית 

בסביבה מוסלמית שהיא נטולת אלכוהול.

זאת פשוט דוגמה של תקנון חיים ששתי הדתות חולקות במידה מסוימת ופועלות לפיו, כדי שהאנשים 

יוכלו לשרוד טוב יותר. מהבחינה הזאת הדתות תואמות.

עם זאת, העיסוק המרכזי של סיינטולוגיה הוא העיסוק של אודיטינג, שהוא עיסוק כדי להעלות אדם 

למצב הרוחני של קליר ו-OT. מובן שאין שום דברים כתובים בסיינטולוגיה האומרים שאדם יכול למעשה 

ליצור מגע עם המצב של 'ר'אאב' שבו קיים האימאם זמאם. על-מנת להשיג מצב רוחני כזה באסלאם 

נאמר שאדם יצטרך לצום ולהתפלל, אבל המצב הזה אינו נחשב לקליר או OT על-ידי הסיינטולוגים.

המצב של קליר, ומעל זה, OT, מושג באמצעות אודיטינג. אודיטינג הוא העיסוק שלפיו, בעזרתו של 

 ,audire אדם בעל הכשרה מעמיקה, שידוע בתור אודיטור )כלומר אדם שמקשיב, מהמילה הלטינית

להקשיב(, סיינטולוגיה מטפלת בישות הרוחנית הממשית, או התטן כפי שהיא נקראת במונחיה שלה. 

האדם, שהוא התטן, עם עזרה מהאודיטור בעל ניסיון של שנות לימוד ומיומנות סבלניים, מסוגל למצוא 

בזיכרונו פעמים שבהן הוא הפחית את עצמו כישות רוחנית, הפחית את יכולתו ואת קליטתו החושית 

כישות רוחנית, וכך להפוך את מה שמכונה הספירלה המתדרדרת של הקיום. בתחילת הדרך יתגלה 

שרוב הדברים שהפחיתו את יכולתה של הישות הרוחנית )או התטן( חסומים מהזיכרון ונראה כאילו הם 

אבודים. זה המצב אצל רוב האנשים. אבל, עם העזרה של האודיטור, האדם שמקבל אודיטינג מסוגל 

תוך זמן קצר לספר את עברו ולזכות מחדש בזיכרונותיו האבודים וביכולותיו הרוחניות האבודות, 

שאם לא כן היו נשארים אבודים, ולהתחיל את העלייה כלפי מעלה על 'הגשר לחופש מוחלט'. הגשר 

הזה, שמיוצג גם כ-'טבלת המודעות והדירוג' ומראה את תנועתו של אדם לעבר OT מלא )OT הוא קיצור 

של Operating Thetan, כלומר אדם שפועל כתטן(, מראה את המיקום היחסי של כל אדם כשהוא נע 

בנתיב הרוחני הזה לעבר יכולות גבוהות יותר. כתטן, האדם יכול להשיג מחדש מודעות, קליטות חושיות 

ויכולות שאחרת היו נשארות אבודות. על 'הגשר לחופש מוחלט' כל צעד מסומן בבירור, כאשר ליד כל 

רמה רשומה היכולת הצפויה להיות משוקמת כתוצאה מאותה רמה. התוצאות של המסע במעלה הגשר 

הזה ידועות מראש וצפויות בצורה מלאה.
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באמצעות הקליטה החושית והמודעות המוגברות האלה, מחבר מאמר זה צופה שאפשר יהיה להשיג את 

המצב של אימאם זמאם. לאחר לימוד של שתי הדתות, מחבר מאמר זה מצפה שהמצב של אימאם זמאם 

יהיה נגיש באופן ישיר באמצעות אודיטינג של סיינטולוגיה.

– ההופעה של מהדי   .  ז
ה י ג לו נטו י הסי עדי  לי שלו  הקשר 

אלאמה סייד מוחמד חוסיין טבטבאי כתב את הדברים הבאים על המהדי:

לפיכך, בשל צורך פנימי ונחישות, יום יבוא שבו החברה האנושית תהיה שופעת בצדק ובו 

כולם יחיו בשלום ובשלווה, ולבני האדם יהיו באופן מלא מידות טובות ושלמות. המימוש 

של מצב כזה יקרה באמצעות פעילות אנושית אבל עם סיוע אלוהי. והמנהיג של חברה 

כזאת, שיהיה המושיע של האדם, נקרא בשפה של החדית' 'המהדי'.

בדתות שונות הקיימות בעולם כגון הינדואיזם, בודהיזם, יהדות, נצרות, זורואסטריאניזם 

והאסלאם יש התייחסות לאדם שיבוא בתור המושיע של המין האנושי. הדתות האלה 

בדרך כלל מספרות בצורה שמחה על הגעתו, למרות שמטבע הדברים יש הבדלים 

מסוימים בקשר לפרטים שאפשר להבין כשמשווים בדקדקנות את הטקסטים האלה. 

החדית' של 'הנביא הקדוש', שעליו מסכימים כל המוסלמים, מתייחס לאותה אמת 

ואומר 'המהדי הוא צאצא שלי'.

מר ל. רון האברד כתב: "שאיפתה של סיינטולוגיה היא לגרום לאדם להיות מסוגל לחיות חיים טובים 

יותר על פי הערכתו שלו ועם זולתו, ולשחק משחק טוב יותר".

ב-1965 מר האברד כתב את 'יעדי הסיינטולוגיה':

תרבות ללא אי-שפיות, ללא פושעים וללא מלחמה, שבה בעלי היכולת יכולים לשגשג 

ולאנשים ישרים יכולות להיות זכויות, ושבה האדם חופשי לצמוח לעבר פסגות גבוהות 

יותר, אלה יעדי הסיינטולוגיה.

יעדים אלה, שהוכרזו לראשונה בפני עולם מעורבל ב-1950, נמצאים בהחלט בהישג ידה 

של הטכנולוגיה שלנו.

סיינטולוגיה אינה פוליטית בטבעה, והיא מקדמת בברכה כל אדם מכל אמונה, גזע או אומה.

אנחנו לא מבקשים מהפכה. אנחנו רק מבקשים התפתחות אל מצבי קיום גבוהים יותר 

עבור האדם והחברה.

אנחנו משיגים את יעדינו.
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עמוד 10

לאחר אלפי שנות בערות של האדם בנוגע לעצמו, למיינד שלו וליקום, נעשתה עבורו 

פריצת דרך.

מאמצים אחרים שהאדם עשה נותרו מאחור.

האמיתֹות המשולבות של חמישים אלף שנה של אנשים חושבים, שלוקטו והורחבו 

בעזרת תגליות חדשות על האדם, תרמו להצלחה הזאת.

אנחנו מקבלים אותך בברכה לסיינטולוגיה. כל מה שאנחנו מצפים ממך זה שתעזור 

בהשגת יעדינו ובעזרה לאחרים. אנחנו מצפים ממך שתקבל עזרה.

סיינטולוגיה היא התנועה החיונית ביותר בכדור הארץ כיום.

בעולם מעורבל העבודה לא קלה. אבל מצד שני, אילו היא היתה קלה, לא היינו צריכים 

לבצע אותה.

אנחנו מכבדים את האדם ומאמינים שהוא ראוי לעזרה. אנחנו מכבדים אותך ומאמינים 

שגם אתה יכול לעזור.

סיינטולוגיה לא מחויבת לתת עזרה. לא עשינו שום דבר שבגללו אנחנו נאלצים ְלַרצות. 

אילו היינו עושים זאת, לא היינו כעת פיקחים מספיק כדי לעשות את מה שאנחנו עושים.

האדם חושד בכל ההצעות לעזרה. בגדו בו לעתים קרובות, ביטחונו התערער. לעתים 

קרובות מדי הוא נתן את אמונו ונבגד. אנחנו עלולים לשגות, כי אנחנו בונים עולם בעזרת 

קני קש שבורים. אבל לעולם לא נבגוד באמונך בנו כל עוד אתה אחד מאיתנו.

השמש לעולם אינה שוקעת על סיינטולוגיה.

ומי ייתן ויום חדש יזרח למענך, למען אלה שאתה אוהב ולמען האדם.

יעדינו פשוטים אבל דגולים.

ואנחנו נצליח, ומצליחים, עם כל הקפה חדשה של כדור הארץ.

עזרתך מקובלת עלינו.

עזרתנו היא עבורך.

עבור העתיד של סיינטולוגיה, מר האברד כתב:

בעזרת סיינטולוגיה, האדם יכול למנוע אי-שפיות, פשיעה ומלחמה.

... המרוץ העיקרי בכדור הארץ הוא לא בין מדינה אחת לאחרת. המרוץ היחיד שחשוב 

ברגע זה הוא המרוץ שמתנהל בין סיינטולוגיה לבין פצצת האטום. ההיסטוריה של 
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האדם, כפי שנאמר על-ידי בני-סמכא מפורסמים, עשויה בהחלט להיות תלויה בשאלה 

מי מהשתיים תנצח.

ל. רון האברד מעולם לא העמיד פנים שהוא משהו אחר חוץ מאדם. אבל אם עבודתו תישא פרי אז היא 

 .)Metteyya( תגשים את הנבואות של מהדי. באשר דתות אחרות, בבודהיזם מתייחסים לחזרה של מטייה

שוב, נבואה זו היא לגבי חזרה של אדם שישלים את עבודותיו של בודהא. התזמון של חזרתו של ֵמטייה 

נקבע בקאנון הפאלי להיות כ-2,500 שנים אחרי מותו של בודהא. זו היתה בערך השנה שבה 'דיאנטיקה: 

המדע המודרני של בריאות הנפש' התפרסם, ב-1950. כמה שנים מעטות לאחר מכן מר האברד כתב את 

שירו 'מזמור לאסיה', שם הוא שאל בשורת הפתיחה, "האם אני ֵמטייה?" מאז, תנועת הסיינטולוגיה 

גדלה ל-8 מיליון חברים ברחבי העולם, והיא ממשיכה לגדול. היא הקימה בתי ספר, תוכניות גמילה 

מסמים, תוכניות שיקום פושעים וקבוצות בכל רחבי העולם לחיסול הגורמים לאי-שפיות. בנוסף לכך 

היא מעלה ללא הפסק את היכולות, את המודעות ואת האינטליגנציה של אנשים שמאמצים את האתגר 

שמר האברד הניח בפניהם.

מאז שמר האברד עזב את גופו ב-1986, הוא וארגוני סיינטולוגיה קיבלו, פשוטו כמשמעו, אלפים על אלפים 

של הכרזות, פרסים ותעודות הוקרה מממשלות, מארגונים ומאנשים בודדים בכל רחבי העולם.

כום סי

לאסלאם ולסיינטולוגיה יש כמה קווי דמיון. הרדיפה אחר ידע וחכמה הן כמה מקווי הדמיון הגבוהים 

שבהן. שתיהן שואפות לרומם את האדם ולהוציאו לחופשי. לשתיהן יש אמונה עמוקה ומלאת כבוד בכל 

הקשור לדתות ולקבוצות אחרות. שתיהן נרדפו בצורה לא הוגנת על-ידי אמצעי התקשורת והופצו בנוגע 

אליהן ידיעות כוזבות בצורה בוטה. שתיהן שגשגו למרות זאת. עם זאת, האמונה שאפשר לעזור לאדם 

היא זאת שגורמת למחבר מאמר זה ללמוד את שתי הדתות האלה, והמחבר של מאמר זה מאמין שלשתי 

הדתות האלה יש להציע הרבה, לא רק לכל המין האנושי, אלא גם אחת לשנייה.

 חאג' מוחמד אל-קאים סאפה סוואדה

 4 באפריל, 1996

יפן
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על המחבר

חאג' מוחמד אל-קאים סאפה סוואדה חקר דתות מהמזרח ומהמערב 

במשך חצי מאה. הוענק לו התואר האסלאמי חאג', לאחר שהוא עלה 

לרגל למכה. הוא הנשיא של 'מרכז אהלו-לבית' ביפן.

הוא תרגם את הקוראן ליפנית לצורך פרסום.
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