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إذا كانت العبادات االسالمية تجمع المسلمين في كل بقاع االرض رغم اختالفاتهم المذهبية    
والفكرية وااليديولوجية والعرقية والجغرافية واللغوية وتنوعهم الثقافي، السيما الصالة والصيام والحج 

ده خالل صالة العيد في مختلف دول العالم والزكاة وغيرها، فإن المتابع ألجواء رمضان وما بع
االسالمي، يكتشف انسجاما وتوافقا روحيا بينهم في جميع الجوانب ذات العالقة بالصيام، مع تنوع في 
. العادات والتقاليد التي يفرضها التنوع الثقافي والتجارب التاريخية التي توارثتها أجيال كل منطقة وبلد

اع األرض في نفس الشهر من كل عام، ويقيمون التراويح والصلوات، فعندما يصوم المسلمون في بق
ويؤدون الزكوات بنفس الكيفية، ويحتفلون بالعيد من خالل تبادل الزيارات والتغافر والتسامح فيما 
بينهم، أال يلفت ذلك انتباه كل عاقل ومخلص بأن العبادات في االسالم تنمي مشاعر التعاطف والتآزر 

  امة واحدة ودين واحد؟ واالنتماء إلى

 

وعندما يجتمع المسلمون كل سنة في الحج من كل بقاع األرض رغم اختالف مذاهبهم     
ومشاربهم الفكرية وااليديولجية والجغرافية والعرقية، أال يجسد ذلك مظاهر الوحدة فيما بينهم ويعززها 

  إلى أبعد الحدود عكس االمم االخرى؟

 

السالمية التي هي أصل الدين والتدين واالنتماء توحد جميع المسلمين فإذا كانت العبادات ا     
األنبياء (“ ِإن هٰذه ُأمتُكُم ُأمةً واحدةً وَأنَا ربكُم فَاعبدونِ ” :وتشعرهم بما قاله سبحانه وتعالى في قوله

قت مضى لفهم زيف وبطالن أليس من الحكمة والتعقل أن يتفطن المسلمون اليوم اكثر من اي و). 92
دعوات الكراهية والبغضاء المذهبية التي تغذيها الكثير من القنوات العربية والغربية وجيوشها الممولة 
عبر شبكات التواصل االجتماعي، ويغذيها الكثير من السياسيين العرب والجماعات االسالمية نفسها 

  غبر خطبها المسجدية والجماهيرية واالعالمية؟

 

أال يكشف ذلك أن الدين يستعمله الكثير من السياسيين والجماعات التي تتبنى االسالم لتحقيق     
  اهداف غير تلك االهداف التي يدعو إليها االسالم نفسه؟

 

أال يستوقفنا رمضان ولو لمرة واحدة ان ما نشعره نحن هنا في الجزائر أو في تونس أو في     

  
ن العبادات في االسالم أ

تنمي مشاعر التعاطف 
والتآزر واالنتماء إلى امة 
 واحدة ودين واحد؟

 
عندما يجتمع المسلمون كل 
سنة في الحج من كل بقاع 

ذاهبهم األرض رغم اختالف م
ومشاربهم الفكرية 
وااليديولجية والجغرافية 
والعرقية، أال يجسد ذلك 
مظاهر الوحدة فيما بينهم 
ويعززها إلى أبعد الحدود 
 عكس االمم االخرى؟

 
أليس من الحكمة والتعقل أن 
يتفطن المسلمون اليوم اكثر 
من اي وقت مضى لفهم 
زيف وبطالن دعوات 
الكراهية والبغضاء المذهبية 

ي تغذيها الكثير من الت
القنوات العربية والغربية 
 وجيوشها الممولة

 
أال يكشف ذلك أن الدين 
يستعمله الكثير من 
السياسيين والجماعات التي 
تتبنى االسالم لتحقيق اهداف 
غير تلك االهداف التي 
 يدعو إليها االسالم نفسه؟

 
أال يستوقفنا رمضان أيضا 
وبقية العبادات ويشعرنا أننا 

كل شيء مسلمون ننتمي قبل 



أيام الصيام هو نفس ما يشعر به المسلمين اآلخرين في كل  المغرب ومصر وفي أي بلد آخر خالل
بقاع األرض سواء كانوا في ماليزيا أو في العراق أو في سوريا أو في األردن وفلسطين و ليبيا و 
لبنان و في ايران وأفغانستان وباكستان وتاجاكستان وتركمانستان والسعودية ودول الخليج وفي أي بلد 

 آخر في العالم؟

    

أال يستوقفنا رمضان أيضا وبقية العبادات ويشعرنا أننا قبل كل شيء مسلمون ننتمي إلى دين     
واحد ونعبد ربا واحدا، وما المذاهب والطوائف والمدارس الفكرية والجماعات واألحزاب إال اجتهادات 

رسات اآلخرين بشرية لفهم الدين حول كيفية فهمه تطبيقية  بطريقة معينة قد تختلف في بعضها عن مما
آل (” إن الدين عند اهللا االسالم: وتتشابه في البعض اآلخر معهم؟ ألم يرد في القران الكريم قوله تعالى

فكيف يتشبث ويتعصب المسلمون اليوم للفرع والمذهب والجماعة والحزب أو العصبة ). 19عمران 
ل المنزل من رب العالمين التي تعبر عن اجتهادات بشرية القاصرة والمحدودة، ويتخلون عن األص

اتخذوا : "الذي هو االسالم الكامل والشامل والمطلق؟ أال يصدق علينا قول اهللا تعالي في سورة التوبة
أال نلتمس أن المسلمين اليوم اكثر استجابة لنزوات ) 31آية "( أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا

صنم المذهب واألمير والحزب والرئيس أكثر مما ورغبات وحسابات صنم الشيخ واالمام، والزعيم، و
 يستجيبون لرسالة اإلسالم في الحياة؟ 

   

أال يستوقفنا الصيام في رمضان ويشعرنا ان االسالم يسع جميع االجتهادات والفهوم وال يضيق   
ق بأحد إال من ضاقت به نفسه وضاق إدراكه بميزاجه وطبعه المريض بالكراهية والعقد النفسية أو ضا

 : به عقله بقصر نظره وتفكيره المحدود؟ ألم يقل سبحانه وتعالى

بِمثْله قُل لَّو كَان الْبحر مدادا لِّكَلمات ربِّي لَنَفد الْبحر قَبَل َأن تَنفَد كَلماتُ ربِّي ولَو جِْئنَا ...“ 
 )109الكهف (” ...مددا

كير والتدبر، لتجعل صدورنا تتسع الجتهادات بعضنا البعض، وتجعلنا أال تستثير هذه اآلية التف     
ندرك انه ال أحد منا يملك الحقيقة المطلقة وال أحد منا يستطيع بلوغ الكمال؟ وفي نفس الوقت أال 
تجعلنا نفهم أننا بشر عقولنا قاصرة ومحدودة االدراك مهما بلغنا من ذكاء، وال يوجد فينا مالئكة وال 

يستطيع االدعاء بنزول الوحي عليه وال أحد منا يحق له تنصيب نفسه وصيا على االخرين، أحد منا 
 وال أحد في الوجود يستطيع االدعاء أنه وكيل اهللا في األرض او ناطقا رسميا باسمه؟ 

    

أال تستوقفنا هذه العبادات والشعائر الدينية وتحثنا على التفكير والتدبر والفهم بزيف خطاب دعاة   
الفتنة واالقتتال بين المسلمين وتجعلنا ندرك أن كل من ينادي بالكراهية والبغضاء ويدفع لالقتتال بين 

 المسلمين مشبوه في نواياه ومقاصده  واهدافه؟ 

    

أال يمكن أن نجعل االسالم و غاياته واهدافه معيارا للحكم على كل خطاب او رسالة أو معلومة    
جعل مرجعياتنا الحزبية و الطائفية والجماعاتية وعصبياتنا المذهبية و او خبر او خطاب، بدل ان ن

 القبلية وامزجتنا معايير ننساق ورائها كما ينساق القطيع وراء الراعي؟

إلى دين واحد ونعبد ربا 
واحدا، وما المذاهب 
والطوائف والمدارس 
الفكرية والجماعات 
واألحزاب إال اجتهادات 
بشرية لفهم الدين حول 

كيفية فهمه تطبيقية  
 
كيف يتشبث ويتعصب 
المسلمون اليوم للفرع 
والمذهب والجماعة والحزب 
أو العصبة التي تعبر عن 

بشرية القاصرة  اجتهادات
والمحدودة، ويتخلون عن 
األصل المنزل من رب 
العالمين الذي هو االسالم 
 الكامل والشامل والمطلق؟

 
أن المسلمين اليوم اكثر 
استجابة لنزوات ورغبات 
وحسابات صنم الشيخ واالمام، 
والزعيم، وصنم المذهب 
واألمير والحزب والرئيس 
أكثر مما يستجيبون لرسالة 

ي الحياة؟ اإلسالم ف
 
ان االسالم يسع جميع 
االجتهادات والفهوم وال 
يضيق بأحد إال من ضاقت به 
نفسه وضاق إدراكه بميزاجه 
وطبعه المريض بالكراهية 
والعقد النفسية 
 
ال أحد منا يحق له تنصيب 
نفسه وصيا على االخرين، وال 
أحد في الوجود يستطيع 
االدعاء أنه وكيل اهللا في 

رسميا  األرض او ناطقا
باسمه؟ 
 
أن كل من ينادي بالكراهية 
والبغضاء ويدفع لالقتتال بين 
المسلمين مشبوه في نواياه 
ومقاصده  واهدافه؟ 
 
أال يمكن أن نجعل االسالم و 
غاياته واهدافه معيارا للحكم 
على كل خطاب او رسالة أو 



   

أال نستطيع تشغيل عقولنا الذي وهبها لنا اهللا سبحانه وتعالى والتي هي ميزتنا كبشر عن سائر   
ت القنوات االعالمية العربية والغربية والمسجدية والجماهيرية التي الكائنات الحية لفهم خلفيات خطابا

تُشحن و تغذي التفرقة والكراهية المذهبية والدينية وتحيي المشاعر العرقية والعصبيات القبلية فينا 
لالقتتال من اجلها، أن كل ذلك هي دعوات جاهلية، تتناقض مع رسالة االسالم في الحياة؟ ألم يقل 

  ". دعوها إنها نتنة" وفي حديث آخر” القتنة نائمة لعن اهللا من أيقضها“: ى اهللا عليه وسلمالرسول صل

 

أال نستطيع التفكير والتمييز في كل ما يبث وينشر لنا من معلومات واخبار وصور عبر أدوات    
رية القصف االعالمي الذي تتحكم فيها اجهزة استخباراتية ومنظمات دولية تابعة للدول االستعما

وألصحاب المال وشركات صناعة السالح العالمية والشركات المتعددة الجنسيات المحتكمة في الثروات 
البترولية والطبيعية ودول غنية لاليقاع بنا كل مرة في الصدام واالقتتال من أجل السيطرة تبديد طاقاتنا 

ية ومن ثم السيطرة على وتمزيقنا جماعات دينية وعرقية ومذهبية متناحرة حول قضايا غيبية وهم
ثرواتنا وخيرانا على حسابنا وعلى حساب امننا الغذائي وتطورنا الصناعي والعلمي والثقافي 

 والتكنولوجي واالقتصادي والحضاري؟ 

    

أال نكتشف من خالل ممارسات الكثير من الجماعات التي تدعي االنتماء لالسالم من خالل    
من يخالفها من المسلمين ودعوتها للجهاد ضد المسلمين انفسهم حيثما دعواتها للكراهية والتكفير لكل 

وجدوا، انسجاما مع الخطط الجيو استراتيجية االمريكية االسرائيلية والغربية مثلما فعلوا في أفغانستان، 
كوسوفو ثم في ليبيا والعراق وسوريا والحقا قد يعلنون الجهاد ضد الصين او روسيا او ايران لطبخات 

مية تفتعلها وتروج لها نفس الدول، أال نكتسف أن فهمها للدين وتفسيرها لنصوصه وأسلوب إعال
تطبيقها له يخالف كلية مقاصد الدين االسالمي، ويكشف البصمة االستخباراتية لهذه التنظيمات في 

 صياغة مرجعياتها الفكرية الدموية واالجرامية؟ 

 

لكل من يغذي الكراهية ويزرع الفتن ويعمل على  أال يحق لنا رفع أصواتنا عالية في وجه   
وكفوا عنا . وكفوا عنا جهالتكم وجاهليتكم. كفوا عنا سمومكم: تمزيق وحدة مشاعرنا وجغرافيتنا

جنونكم، وكفوا عنا عصبياتكم وتخلفكم، وكفوا عنا نرجسياتكم واحباطاتكم وأمراضكم النفسية التي 
ونقول لهم كفوا عنا، لكم دينكم ولنا ديننا ولنا . ميتون من اجلهاجعلتم منها شريعة للناس يعبدونها ويست

أي دين هذا الذي تدعوننا إليه؟ ونقول أيضا لكل من يتلذذ بثقافة الكراهية واالقتتال . فهمنا ولكم فهمكم
والتدمير في عالمان العربي واالسالمي لسنا ملزمين بما تنادوننا إليه، ولسنا ملزمون بالتفكير كما 

رون، ولسنا ملزمون ان نفهم الحياة كما تفهمونها، ولسنا ملزمون ان نستنتج األمور بنفس الكيفية تفك
التي تستنتجون بها، ولسنا ملزمين ان ننخرط معكم في ثقافة القتل والتدمير والتشريد والتخلف 

 . والهمجية والوحشية

     

د أن نبني اوطاننا بالعلم والعمل إننا نريد ان نستعمل عقولنا كما تستعملون عقولكم، و نري  
واإلنتاج والمحبة والتعاون والتكامل، لنحصن شعوبنا من القلق والخوف واالنهزامية و التبعية 

معلومة او خبر او خطاب، 
بدل ان نجعل مرجعياتنا 
 الحزبية و الطائفية
والجماعاتية وعصبياتنا 
المذهبية 
 
أال نستطيع التفكير والتمييز 
في كل ما يبث وينشر لنا من 
معلومات واخبار وصور عبر 
أدوات القصف االعالمي 
الذي تتحكم فيها اجهزة 
استخباراتية ومنظمات دولية 
 
أال نكتسف أن فهمها للدين 
وتفسيرها لنصوصه وأسلوب 
تطبيقها له يخالف كلية 

 صد الدين االسالمي،مقا
 

وكفوا . كفوا عنا سمومكم
. عنا جهالتكم وجاهليتكم

وكفوا عنا جنونكم، وكفوا 
عنا عصبياتكم وتخلفكم، 
وكفوا عنا نرجسياتكم 
واحباطاتكم وأمراضكم 
النفسية 
 
كفوا عنا، لكم دينكم ولنا 
ديننا ولنا فهمنا ولكم 

أي دين هذا الذي . فهمكم
 تدعوننا إليه؟

 
ين بما تنادوننا لسنا ملزم

إليه، ولسنا ملزمون بالتفكير 
كما تفكرون، ولسنا ملزمون 
 ان نفهم الحياة كما تفهمونها

 
لسنا ملزمون ان نستنتج 
األمور بنفس الكيفية التي 
تستنتجون بها، ولسنا ملزمين 
ان ننخرط معكم في ثقافة 
القتل والتدمير والتشريد 
 والتخلف والهمجية والوحشية

 
ني اوطاننا بالعلم نريد أن نب

والعمل واإلنتاج والمحبة 
والتعاون والتكامل، لنحصن 
شعوبنا من القلق والخوف 
واالنهزامية و التبعية 



والتخلف، ونريد ان نزرع البسمة في قلوب جميع المسلمين والبشرية جمعاء عن طريق غرس ثقافة 
اس مهما كانت عقائدهم ومذاهبهم االختالف والتنوع والمحبة واالحترام والمتبادل لكل الن

لَا َأعبد ما ) 1(قُْل يا َأيّها الْكَافرون :" ألم يقل سبحانه وتعالى في سورة الكافرون. وايديولوجياتهم
 وندب2(تَع ( دبا َأعم ونابِدع لَا َأنْتُمو)3 ( تُمدبا عم ابِدلَا َأنَا عو)4 (اع لَا َأنْتُمو دبا َأعم ونبِد)5 ( لَكُم

هكذا يجب ان نفكر ونواجه فكريا وعلميا كل محترفي االجرام والهمجية ). 6(دينُكُم وِلي دينِ 
 .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمرضى بالنرجسية

     

تقبلنا، كما تستعمله األمم والشعوب األخرى أتركونا نستعمل عقولنا في ما ينفعنا ويبني مس   
لسنا مستعدين الستعماله في ما يدمرنا ويفرقنا . المتحضرة في التفوق والتطور العلمي والحضاري

نريد من شبابنا وأبنائنا ان . ويزيد من تخلفنا وينزل بنا من درجات إنسانيتنا  إلى درجة البهائم او أظل
ز أرقام قياسية ذات عالقة ببطوالت االنتاج واالبتكار واالبداع العلمي يتصدر االعالم العالمي في إنجا

والتكنولوجي والمعرفي، وفي كل ما يخدم اإلنسانية، وليس في انجاز األرقام القياسية في بطوالت القتل 
 .واالجرام والتدمير والتفجير لكل مقومات الحياة

   

ا اليومية ومن تناقضات واقعنا المزري لنبني غدا واتركونا نتعلم من تاريخنا ونستفيد من آالمن    
 .  مشرقا أحسن مما تدعوننا إليه

  2016جويلية  10سطيف في   

والتخلف، ونريد ان نزرع 
البسمة في قلوب جميع 
المسلمين والبشرية جمعاء عن 
طريق غرس ثقافة االختالف 

واالحترام  والتنوع والمحبة
 والمتبادل لكل الناس مهما

كانت عقائدهم ومذاهبهم 
 وايديولوجياتهم

 
أتركونا نستعمل عقولنا في 
ما ينفعنا ويبني مستقبلنا، كما 
تستعمله األمم والشعوب 
األخرى المتحضرة في التفوق 
 والتطور العلمي والحضاري

 
اتركونا نتعلم من تاريخنا 
ونستفيد من آالمنا اليومية 
ومن تناقضات واقعنا 

رقا المزري لنبني غدا مش
 أحسن مما تدعوننا إليه

 
 

  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFastingUnites.pdf 

  

***   ***   ***   

  "ومـن شهــد منكــم الشهـــر فليصمـــه " ... 1439أجمـــل التهانـــي بشهـــر القـــران 
 ... رمضان شهر" 

 ... القـــرآن فيه أنـــزل الذي
 ... للنـــاس هـــدى

 ... " والفرقـــان الهـــدى من وبينـــات
 ...يتفكــــرون لعلهـــم

ـّا اهللا تقبــل  األعمـال صالـح منكـم و من
 وقراءة والقيام الصيام على أعنا اللهم

  القرآن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFastingUnites.pdf


 
 
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 
  " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ

 ) 2003االطالق على الويب العام  2000التأسيس العام ( 

 الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب
  الكتاب  تحميل

 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -
ocuments/eBArabpsynet14Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/D 

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  

***   ***   ***   

 13/06/2018... قريبـــــا

    شمعتها الخامسة عشرة   تطفئ" شبكة العلوم النفسية العربية " 
  ) 2018 – 2003(عامها السادس عشر    وتدخل  

    
كتابة كامة في السجل الذهبي  بهذه المناسبة يطيب لنا ان نطلب من االطباء واالساتذة تكرم

يصدر في موغد الذكرى (  الشبكة هاتطويرفي ابداء الرأي ل   المشاركة و  2018للشبكة للعام 

  )الخامسة عشرة الطالق الشبكة على الويب 

  :رابط المشاركة   
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com  

 2017للعام    الكتــــاب الذهبــــي للشبكـــــة
http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf 

 ألطباء النفسانيينسجل 
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

  سجل علماء النفس 
http://arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

  
  

http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp
http://arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp

