
 1

  

  )11( . . . اةـــن و الحيــالدي و النفــس فــي اتـمقـاربـ

  !!المسلـــم واإلســــالم

!!التــــالت وتحليــــتأوي  

!!مناهــج األسلمـــة ونـــوازع األثلمـــة  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life11.pdf  

 �ـــــ
دق ا��
	�ا�ــــ�. د
 ا�ـ�اق –أ����ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

 
 

  
  
  
المشكلة ليست في اإلسالم وإنما 

, م في المسلم الذي يجهل اإلسال
ومن يجهل اإلسالم يشوهه بقوله 
 وفعله 
  
  
 
 
أكثر المحرفين لإلسالم هم 
الذين يدعونه ويتقنعون به ، 
وفي غيهم وضاللهم يعمهون 
 وما هم إال يظنون

  
  
 
 
العيب ليس في اإلسالم، وإنما 
بالعاملين على تمثيله بأقبح 
, السلوكيات المنافية لمعانيه 

نية وجواهر قيمه وتعاليمه اإلنسا
 الرحيمة النبيلة السامية 
  
  
 
 
ما يجري في مجتمعات عديدة 
سببه الذين يتظاهرون بمعرفة 
اإلسالم ، وهم من أشد الجاهلين 
به والمعبرين عن عدوانيتهم 

لكنهم يدعونه , عليه 
 ويتمنطقون بألفاظه ويتوهمونه

  
 

   !!المــــم واإلســـالمسل

ومن يجهل اإلسالم يشوهه بقوله , المشكلة ليست في اإلسالم وإنما في المسلم الذي يجهل اإلسالم 

لذين يدعونه ويتقنعون به ، وفي غيهم وضاللهم يعمهون وما وأكثر المحرفين لإلسالم هم ا,  وفعله 

  . هم إال يظنون

وجواهر , في اإلسالم، وإنما بالعاملين على تمثيله بأقبح السلوكيات المنافية لمعانيه يس فالعيب ل

 وبالذين إجتهدوا في التعبير عن أسباب التشويش,  قيمه وتعاليمه اإلنسانية الرحيمة النبيلة السامية 

  . ونكران قدرات التواصل اإلجتماعي اإلسالمي البنّاءة, والغلو واإلنطواء والعزلة 

وما يجري في مجتمعات عديدة سببه الذين يتظاهرون بمعرفة اإلسالم ، وهم من أشد الجاهلين به 

  . لكنهم يدعونه ويتمنطقون بألفاظه ويتوهمونه, والمعبرين عن عدوانيتهم عليه 

التي ساهمت في تشويه الفهم وتحديد معالم الرؤية هي العمائم المسيسة المدجنة  ومن أهم األسباب

المدعية بالدين ، والتي تتكلم بلسان البغضاء وتحسب ما تأتي به وعظا نافعا للناس ، وما هو إال 

يفها تعبيرات عن نوازع النفس األمارة بالعجائب والغرائب ، الفاعلة في أعماقهم الدونية التي تم توظ

  . لمقاتلة الدين بالدين

ولهذا فأن المسلم عليه أن يكون حريصا على الفهم الصحيح والموضوعي لدينه ، وأن ال يميل 

  . نحو هذا اإلنحراف أو ذاك ، وأن يتمسك بكتابه ويتنور بمعاني كلمات آياته ودالالتها المعرفية الراقية

ة البشرية األفضل ، هو الموجود على فاإلسالم كمنطوق فكري حضاري مؤثر في بناء الحيا

الرفوف والمعتق ببطون أمهات الكتب العربية اإلسالمية في مكتبات التراث اإلسالمي الكبرى، أما ما 

يجري في بالد المسلمين وفوق التراب كفعل محقق للدين ومترجم لزبدة أفكاره وجواهر معانيه ، فهذا 

مفاهيم تدعي اإلسالم ، وفتاوى تنتحل الدين إنتحاال ، غير موجود كما يجب ، فالقائم في الحياة 

  . ومراءات بالدين وليس العمل بالدين

والمسلم وخصوصا العربي صار يبتعد عن اإلسالم بعمله وأفعاله اليومية ، ألن اإلسالم كفعل 
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من أهم األسباب التي ساهمت 
في تشويه الفهم وتحديد معالم 

لعمائم المسيسة الرؤية هي ا
المدجنة المدعية بالدين ، والتي 
تتكلم بلسان البغضاء وتحسب ما 
 تأتي به وعظا نافعا للناس 
  
  
 
 
اإلسالم كمنطوق فكري 
حضاري مؤثر في بناء الحياة 
البشرية األفضل ، هو الموجود 
على الرفوف والمعتق ببطون 
أمهات الكتب العربية 
اإلسالمية في مكتبات التراث 

 المي الكبرىاإلس
  
 
 
أن الكذب قد ساد، والنفاق 
تأسد، والحرام أصبح حالال 
والفساد عقيدةً، وما يناقض 
ويقاطع قيم ومبادئ وأخالق 
 اإلسالم صار هو الفاعل 
  
  
 
 
من غير الممكن الشفاء من 
هذا اإلنحراف ، دون إستحضار 
القدرات المعرفية ورفع 
رايات إقرأ التي دوت لثالث 
  مرات في غار حراء

  
 
 
 
اعرف اللغة العربية أيها المسلم 
العربي ، لكي تتفاعل مع اآليات 
, القرآنية بتفهم إسالمي صحيح 

وتمتلك قدرات اإلنارة 
الحضارية الرائعة الكامنة في 
 جواهر األفكار القرآنية 
  
 

و الذي يحقق إجتماعي لم يعد كفيال بتحقيق الرغبات وسد الحاجات ، وإنما اإلدعاء به وإتخاذه قناعا ه

  . ربحا وفائدة أكبر

ذلك أن الكذب قد ساد، والنفاق تأسد، والحرام أصبح حالال والفساد عقيدةً، وما يناقض ويقاطع قيم 

ومبادئ وأخالق اإلسالم صار هو الفاعل ، واإلسالم مفعول به منصوب وعالمة نصبه األمية القرآنية 

  . ، ومجرور وعالمة جره جهل المسلمين باإلسالم

ويعبرون عنها بسذاجة , تلك هي المحنة التي يمر بها اإلسالم ، ويحمل لواءها المسلمون أنفسهم 

  . ووسائل متعارضة مع أبجديات الدين ومعانية وتطلعاته السامية

ومن غير الممكن الشفاء من هذا اإلنحراف ، دون إستحضار القدرات المعرفية ورفع رايات إقرأ 

ي غار حراء ، وهي تريد إعمال العقل وإطالق األفكار الفاضلة في مسيرة التي دوت لثالث مرات ف

لتنير بعملها وتفاعالتها الرحيمة الطيبة مسيرات األجيال في أوطان األرض كافة ، كما فعل , األجيال 

المسلمون المنورون بالوعي واإلدراك الحضاري، في إسبانيا على مدى ثمانية قرون متوهجة بالعلم 

ف الحية المتوقدة في أعماق العقول والنفوس ، فأضاءوا منابر اإلنسانية في غرب األرض والمعار

  . ومشارقها

, فاعرف اللغة العربية أيها المسلم العربي ، لكي تتفاعل مع اآليات القرآنية بتفهم إسالمي صحيح 

  , وتمتلك قدرات اإلنارة الحضارية الرائعة الكامنة في جواهر األفكار القرآنية 

وإسترجاعه لدوره , فالعودة إلى اللغة العربية والقرآن من أهم أركان يقظة العربي المسلم 

  . الحضاري الوهاج في األرض

أما أن يبقى المسلم رهينة لهذه العمامة أو تلك فال يمكنه أن يتقدم خطوة واحدة إلى أمام ، ولن 

ن تتغير األحوال إذا لم تتغير يكون أحسن من وضعه اآلن، وعليه أن يختار ويرسم مصيره، ول

  . النفوس وتتفتح العقول وتنسجم مع إرادة اهللا في خلقه أجمعين

هذا ما يواجه اإلسالم والمسلمين في جميع أنحاء األرض وما نعيشه ونعانيه ، والبد لنا من 

مواجهة أنفسنا بشجاعة وتبصر وأمانة وصدق ومسؤولية ، لكي نستعيد دورنا الحضاري المشرق 

 . ألصيل ، فنرتشف من كأس الوحدانية أنوار التجلي واإليمان اإلنساني الساطعا

  !!التــــالت وتحليــــتأوي

  

بمعنى أن الدين , مشكلة اإلسالم تأويلية تحليلية تفسيرية ذات نوازع وتطلعات ونوايا غير إسالمية 

  .يحقق إرادات الكراسي والمنافع الشخصية الالزمة لتثمير المكاسب يتم تحريفه وتطويعه لكي
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العودة إلى اللغة العربية 
والقرآن من أهم أركان يقظة 

وإسترجاعه , العربي المسلم 
ري الوهاج في لدوره الحضا

 األرض
  
 
 
 
البد لنا من مواجهة أنفسنا 
بشجاعة وتبصر وأمانة وصدق 
ومسؤولية ، لكي نستعيد دورنا 
  الحضاري المشرق األصيل

 
  
  
  
كم من حاكم وسلطان وجد 
معاشر من المتدينين 
, يؤازرونه ويبررون مظالمه 

ويتجاهلون جوره وإمتهانه 
ويحرفون كما , للقيم اإلسالمية 

ا يقوم به يشتهون فيجعلون م
 هو الدين القويم

  
  
 
 
الزلنا نعيش ذات المحنة في 
, زمن األحزاب المؤدينة 

التي ترفع رايات الدين كل 
حسب ما يراه ويعتقده هو 
 الدين 
  
  
 
تجتاح العالم العربي واإلسالمي 
توجهات عنوانها أسلمة الحياة 
بما فيها من نشاطات 

فال بد , وتفاعالت وتحديات 
وال , من أسلمة كل شيئ 

يعرف لماذا وألي غاية وتطلع 
 ظاهر ودفين

 
 
 

" فتاوى" وما يصرحون به , " رجال دين "فالمفسرون والمؤولون والمحللون والذين يسمون أنفسهم 

  إنما شأنهم شان الشعراء الذين أمضوا القرون يمدحون ويتكسبون بالمديح ؟, 

إنما يتكسبون بالفتاوى والرؤى والتحليالت والتصورات فالذين يفتون وفقا آلليات دينهم هواهم 

ومعظمهم في دياجير نفوسهم نداء , التي تخادع وتبرر وتمرر اآلثام والخطايا وتحلل الحرام , والحيل 

  "!!إعطني ما أريد وسأفتي لك بما تريد" 

وأساليب ما وفي التأريخ أدلة متراكمة تعزز مناهج , وهذه محنة المسلمين عامة والعرب خاصة 

  ".فتوى"نسميه 

ويتجاهلون جوره , فكم من حاكم وسلطان وجد معاشر من المتدينين يؤازرونه ويبررون مظالمه 

  .ويحرفون كما يشتهون فيجعلون ما يقوم به هو الدين القويم, وإمتهانه للقيم اإلسالمية 

التي ترفع رايات الدين كل حسب ما يراه , ة في زمن األحزاب المؤدينة والزلنا نعيش ذات المحن

ورؤية وإعتقاد كل منهم ينبع من أفياض السوء المؤدلج المكبوس في دنيا النفس , ويعتقده هو الدين 

  .التي تجعل األبيض أسودا واألسود أبيضا, الدونية الظلماء  السوداء 

وهكذا , غ الحق في أوحال البهتان والضالل ليرونه باطال وتمر, وتزين لهم الباطل ليبدو حقا 

وتتحول بالد المسلمين إلى خرائب , ويحترق األخضر بسعر اليابس , تختلط الصور وتتشابك المعايير 

  .وتجوبها اآلفات والوحوش ذات النوازع اإلفتراسية الشرسة, تنعب فيها الغربان 

فهو رسالة لكافة العالمين بفكرة جلية , عامة الناس  بينما اإلسالم واضح ساطع بسيط يسير يخاطب

التي جعلت الدين علة , ولغة طرية خالية من الغلو والتطرف واإلسفاف في التعقيد وأهوال التآويل 

أي التي تستلطف القعود في كهوف وخرائب وأجداث , وأسست لدور العمامة اإلنقعادية , وعالة 

  .موت حياةلتجعل الحياة موتا وال, الغابرات 

  .ويفقد الزمن أبعاده وينحصر في نقطة ماضوية عفنة ذات آليات إستنقاعية مدمرة

, بأعمال الجهلة المرائين السييئين , فأضحى , وهكذا تبدو الصورة في عالم كان اإلسالم فيه نورا 

  !!نارا ذات أجيج وفحيح

  !! فهل تحول الدين إلى حين؟

 

  !!ةـــع األثلموازـــة ونـــج األسلمــمناه

  

تجتاح العالم العربي واإلسالمي توجهات عنوانها أسلمة الحياة بما فيها من نشاطات وتفاعالت 

  .ية وتطلع ظاهر ودفينوال يعرف لماذا وألي غا, فال بد من أسلمة كل شيئ , وتحديات 
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إنّ أسلمة الحياة بما يتصل بها 
وينجم عنها سلوك خطير 

لمسلمون في ومنزلق وقع فيه ا
وهم يحسبون ذلك , كل مكان 

إيجابيا لدينهم بينما هو من 
 أخطر ما يقومون به ضد دينهم

 
 
 
أسلمة األحزاب السياسية 
أدت إلى تداعيات أليمة 
ومتواليات نواكب ومصائب 

فتكت بالبالد , مروعة 
والعباد وشردت الماليين من 
 المسلمين في أرجاء الدنيا 
 
 
 

ختصين هناك توجه لدى الم
حول أسلمة إختصاصاتهم وهذا 
نهج ال يتفق ومبادئ أي دين 

فال يمكن بوذنة أو أمسحة , 
أي ) من الهندوسية(هندسة 

 علم وإختصاص 
 
  
 
اإلسالم دين آفاق مطلقة وال 
يمكنه أن يكون دين الزوايا 
, الحادة والمنحشرات الضيقة 

إنه دين الحياة بدنياها وآخرتها 
متلك مطاوعة وهذا يعني أنه ي, 

ورحابة ال حدود لها وتتسع كما 
 الكون يتسع 
 
  
 
اإلسالم جاء هدى ورحمة 

ولم يكن , للعالمين أجمعين 
دين قوم وحزب وملة وإتجاه 

وإنما , وما تصاغر وتضايق 
يتسع لمواكب األجيال اآلدمية 

ويمتلك إرادة , والكونية 
 البقاء المطلق الخالق المجيد

 
 
 

السياسة واألحزاب والنشاطات , فكل ما ينتجه العالم العربي واإلسالمي عليه أن يكون مأسلما 

  !!كلما مأسلمة, اليومية والمآثم والخطايا والجرائم 

الساعية إلى محق , أال تساءلنا لماذا هذا التوجه الذي تستثمر فيه وسائل اإلعالم والقوى المفترسة 

  !جود العربي واإلسالمي؟الو

, إن أسلمة الحياة بما يتصل بها وينجم عنها سلوك خطير ومنزلق وقع فيه المسلمون في كل مكان 

  .وهم يحسبون ذلك إيجابيا لدينهم بينما هو من أخطر ما يقومون به ضد دينهم

فتكت ,  فأسلمة األحزاب السياسية أدت إلى تداعيات أليمة ومتواليات نواكب ومصائب مروعة

بالبالد والعباد وشردت الماليين من المسلمين في أرجاء الدنيا هائمين على وجوههم ال يعرفون إلى 

فتحولت البلدان إلى , وأدخلت المجتمع اإلسالمي في حروب أهلية تدميرية غير مسبوقة , أين المصير 

لتدمير ما فوق األرض من  ,ميادين حروب إتالفية إنقراضية تستوجب إستدعاء أعتى القوى األرضية 

  .موجودات بدعاوى ومخترعات مصنعة في مختبرات األسلمة

, وكذلك أسلمة الجرائم أخذت المسلمين إلى منحدرات إقصائية إتالفية ذات نتائج إقتالعية وإلغائية 

 ,وحولتهم إلى أهداف يتم تسويغ إصابتها ومعاداتها واإلنقضاض عليها وتأليب الرأي العالمي ضدها 

  .في زمن تتوفر فيه وسائل التدمير والفتك السهل باآلخر

فال , وهناك توجه لدى المختصين حول أسلمة إختصاصاتهم وهذا نهج ال يتفق ومبادئ أي دين 

وما حصل هذا التوجه إال في , أي علم وإختصاص ) من الهندوسية(يمكن بوذنة أو أمسحة هندسة 

عندما قبضت الكنيسة على أنفاس الناس وعقولهم , ت بها أروبا العصور المظلمة المتخلفة التي مر

  .ومنعتهم من الكالم إال وفقا لمناهجها ومنطلقاتها

وهذا يعني أن الهدف الحقيقي من مناهج األسلمة هو دفع العالم العربي واإلسالمي إلى قواسي 

شراق المعرفي والفكري التي تجاوزتها الشعوب بدخولها في عصور التنوير واإل, العصور المظلمة 

وتُحرم منه , الذي نقل الحياة إلى آفاق العصر الوهاج الذي تتنعم به البشرية , والعلمي والفلسفي 

  .المجتمعات العربية واإلسالمية وفقا لمنطلقات وتوجهات األسلمة

ساليب الذي يدفعون إليه وفقا أل, ولهذا فعلى المسلمين كافة اإلنتباه إلى هذا السلوك الخطير 

تتناغم مع ما فيهم من تصورات ورؤى حرمانية إنكباتية مخنوقة , ممنهجة ومصنعة ومدروسة 

الذي يزداد شدة وإنقباضا وتعويقا وضغطا وقسوة على وجودهم , ومتحيرة ومتحينة في مكانها 

  .ومصيرهم

إنه دين , ة فاإلسالم دين آفاق مطلقة وال يمكنه أن يكون دين الزوايا الحادة والمنحشرات الضيق

, وهذا يعني أنه يمتلك مطاوعة ورحابة ال حدود لها وتتسع كما الكون يتسع , الحياة بدنياها وآخرتها 

فأن علينا أن ندرك بأن األسلمة عدوان , وإذا أجزمنا بأن الدين اإلسالمي كوني المناهج والتطلعات 
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وإنما ينشر أن اإلسالم ال يحشر 
ويعبق كاألريج الذي ال , 

يمكن للزهور أن تعتقله في 
أقبية ذاتها وتدعيه لنفسه وال 
  تفوح به على محيطها

  .مية الخصال والطباععلى جوهر الدين وأصوله ومبادئه وقيمه وأخالقه اإلنسانية السا

ولم يكن دين قوم وحزب , فاإلسالم جاء هدى ورحمة للعالمين أجمعين , فهل من يقظة وإنتباه 

ويمتلك إرادة البقاء , وإنما يتسع لمواكب األجيال اآلدمية والكونية , وملة وإتجاه وما تصاغر وتضايق 

  .المطلق الخالق المجيد

ويعبق كاألريج الذي ال يمكن للزهور أن ,  يحشر وإنما ينشر وعلينا أن نتذكر دائما أن اإلسالم ال

  .تعتقله في أقبية ذاتها وتدعيه لنفسه وال تفوح به على محيطها

 حشر اإلسالم في كل شيئ: األسلمة

  إرتباطات ذات صلة

 )10. . . ( مقـاربــات فــي النفــس الديــن و الحيـــاة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life10.pdf  

***   ***  

 
 

 
 

  

 

  السامرائي صادق -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" سوهــــــــــــــا ومـــا" 
  ) 2016(   4 العدد

  ) 4 جزء(  لحياة نفسية أفكار

  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  

  

  

  

  
  رابـــط شـــراء العـــدد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3 

  الفهــرس الغالف و 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4  

  على شبكة العلوم النفسية العربية السابقـة االصـدارات دليل
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية على

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

  على الفايس بوك

https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/  

  

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4-Content.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3

