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الجهل ضرورة أساسية لإلستثمار 

ويتحقق بحركة تجهيل , بالدين 
وتفريغ لقدرات التفكير 

وإقامة , والوعي واإلدراك 
حصار حول الناس المحكومين ال

 .بذلك الدين
  
 
وفي كل دين هناك سلوكيات 
تسمى طقوسية لترويض 
النفوس وسرقة العقل وتسخير 
 .ما في البشر لخدمة الدين

 
 

, وفي ذات الدين الواحد 
, تبني الطوائف حواجزها 

وجدرانها اإلنعزالية للتقوقع 
 في ذاتها وموضوعها

 
 
فمن واجب الناس الطيبين 

ورين المدركين المساهمة المن
, في التوعية ومحو أمية الدين 

التي يريدها تجاره لكي 
تزدهر أسواق بضائعهم 
الفاسدة الخبيثة المقاصد 
 واألهداف

 
 
 
فالدين سلطة سياسية مطلقة في 

 !!مجتمعات جاهلة بالدين
 

!!ن؟ــرة بالديــرورات المتاجــل من ضـالجه  

  
ويتحقق بحركة تجهيل وتفريغ لقدرات التفكير والوعي , الجهل ضرورة أساسية لإلستثمار بالدين 

  .وإقامة الحصار حول الناس المحكومين بذلك الدين, واإلدراك 
والحواجز العاطفية والنفسية , يجتهد في إقامة األسوار والموانع , فكل دين مهما كان إدعاءه 

والوصول إلى أعلى درجات اإلمتالك واإلستعباد والتحكم بمصير أتباعه والمنتمين , ة للتجهيل الالزم
  .إليه

ك سلوكيات تسمى طقوسية لترويض النفوس وسرقة العقل وتسخير ما في البشر اوفي كل دين هن
  .لخدمة الدين

ناس يوفّرون الدواعي والقائمون على التحكم بال, ومنذ إنبثاق األديان في حضارة سومر وما قبلها 
  .إلدامة التبعية واإلذعان المطلق لإلرادة الدينية أيا كان نوعها, الالزمة للتجهيل وسيادة األمية 

وإشاعة الفقر , وهذا يفسر سعي المقنّعين بالدين في جميع العصور إلى محاربة التعليم والثقافة 
, وا في حالة مزرية تستدعي تبعيتهم وزيادة عدد المساكين من حولهم ليكون, والفاقة والحاجة 

  .وتحويلهم إلى هبة طوعية لمشاريعهم
وتدفق ينابيع المعرفة وطغيان الفيضان اإلنساني , وفي عصر الثورات المعلوماتية المتالحقة 

ألن أنوار المعرفة ستزيح ظلمات التجهيل , ستتحقق زعزعة لسلطتهم في كل مكان , الفكري والثقافي 
  .في عالم منير ساطع اآلفاقوتضع اإلنسان 

وصنعت حواجزا , أمضت الكنائس قرونا في عزلتها عن األديان األخرى , فعلى سبيل المثال 
وقد وصلت إلى درجة العدوانية في بعض , عاطفية ذات إستجابات سلبية إنعكاسية ضد اآلخر 

  .العصور
زالية للتقوقع في ذاتها وجدرانها اإلنع, تبني الطوائف حواجزها , وفي ذات الدين الواحد 

وتستحضر الروايات الالزمة لترسيخ المبتغى ,  الذي تؤازره بأعمال تستثير العواطف  , وموضوعها 
  .وإدامة حرارة وقوة الهدف

وتحويله إلى بضاعة في أسواق المزايدات على القوة , وهذه بعض من أساليب المتاجرة بالدين 
  .المدرارة الحليب واإلمساك بالكراسي, والسلطة والنفوذ 

التي , وعليه فمن واجب الناس الطيبين المنورين المدركين المساهمة في التوعية ومحو أمية الدين 
  .يريدها تجاره لكي تزدهر أسواق بضائعهم الفاسدة الخبيثة المقاصد واألهداف

  !!فالدين سلطة سياسية مطلقة في مجتمعات جاهلة بالدين
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أضاع المسلمون دينهم 
فتم إعادة , وخصوصا العرب 

تصنيع الدين في مختبرات 
وتصديره , يات والويالت التداع

 إليهم بالجملة والمفرد 
 
 
لقد إستفاق المسلمون بعد 
أربعة عشر قرن من الدين 
, القويم الصالح العادل الرحيم 

ليواجهوا دينهم الجديد 
المصدر إِليهم عبر جميع وسائل 
 اإلعالم والتواصل المعاصرة 
 
 
فهناك مئات العمائم المدربة 

تي تقوم ال, المندسة والملقنة 
بنشر مبادئ الدين المستورد 
الذي يسمونه  عنوة وجزافا 

 )!!إسالما(
 
 
فكيف نسي المسلمون دينهم 
الحقيقي وتقبلوا دينا مستوردا 
يراد فرضه عليهم على أنه 

 !!الدين اإلسالمي؟
 
 
إن الكثير من علماء وفقهاء 
الدين العرب خصوصا يتحملون 

لعدم مصداقيتهم , المسؤولية 
هم إلى موجودات دفاعية وتحول

تذود عن نفسها , مستضعفة 
 ودينها بخوف وتوجس وشك 
 
 
أضحى الناس يقرؤون القرآن 
وكأنهم يرددون كلماته بلغة 

كمن , ال يفقهون منها شيئا 
يقرأ ما مكتوب بالهندية أو 

فالعرب أكثرهم , الفارسية 
يرددون أصوات الكلمات 
والحروف ويتأثرون بالترتيل 

لكنهم أبعد ما , والتجويد 
 .يكونون عن فهم المعنى

!!اإلسالم المستورد؟  

 

فتم إعادة تصنيع الدين في مختبرات التداعيات , أضاع المسلمون دينهم وخصوصا العرب 

وما يتحقق في بالد المسلمين ,  وبأغلفة جذابة األلوان , وتصديره إليهم بالجملة والمفرد , والويالت 

د المسلمين الذي يحقق مصالح اآلخرين ويدمر وجو, هو التعبير العملي عن الدين المستورد , قاطبة 

  !!فيحسبون أن الدين الجديد هو دينهم, ويحرقهم ببعضهم 

  

ليواجهوا دينهم , لقد إستفاق المسلمون بعد أربعة عشر قرن من الدين القويم الصالح العادل الرحيم 

وبواسطة مسميات وشعارات , الجديد المصدر ِإليهم عبر جميع وسائل اإلعالم والتواصل المعاصرة 

تأهل فيها العرب خصوصا ليكونوا ألد أعداء الدين , ظمات وتنظيمات ومراكز دراسات وعناوين ومن

  .والمبشرين بالمستورد الرجيم

  

التي تقوم بنشر مبادئ الدين المستورد الذي يسمونه  , فهناك مئات العمائم المدربة المندسة والملقنة 

  )!!إسالما(عنوة وجزافا 

  

والبغضاء والمرارة والفزع والمذلة , وان والكراهية والطائفية  فصار الدين مقرونا بالقتل والعد

وتم توفير المؤهالت , واإلغتصاب والخطف والسلب والنهب والفساد , والهوان والخزي واإلمتهان 

والقيام باألعمال الشنيعة المناهضة ألبسط , الكفيلة بصناعة األحزاب والمجاميع القادرة على الترويع 

  .قويم الذي تربت عليه األجيال عبر العصورقواعد الدين ال

  

الذي ألبسوه عمامة اإلسالم وأطلقوا , فاليوم نحن أمام هذا الدين الدموي العدواني اإلرهابي الغادر

فتنكروا لحقيقة , وأترعوا جيوب رعاته بقناطير من الذهب والفضة والمناصب والسلطات , لحيته 

حتى تحول القتل والخراب وكل خطيئة وعدوان إلى , يم وصاروا يمارسون دين شيطان أث, دينهم 

فكأنه ال يعرف , الذي شاع وتمكن وقبض على عنق الدين القويم , ركن أساسي من أركان هذا الدين 

وحق الجار والعفة والنزاهة واإليمان باهللا , الرحمة واألخوة والعدل واإلحسان وإيتاء ذوي القربى 

وتحولت فرائض الدين إلى أقنعة , هادة ما عادت ذات قيمة ومعنى بل أن الش, وكتابه ورسوله 

  .ووسائل للترائي وحسب

  

فكيف نسي المسلمون دينهم الحقيقي وتقبلوا دينا مستوردا يراد فرضه عليهم على أنه الدين 

  !!اإلسالمي؟

  

هم وتحولهم لعدم مصداقيت, إن الكثير من علماء وفقهاء الدين العرب خصوصا يتحملون المسؤولية 

وأصبح العديد منهم , تذود عن نفسها ودينها بخوف وتوجس وشك , إلى موجودات دفاعية مستضعفة 

وبمواقفهم الدفاعية , مروجين لهذا الدين المستورد بما يقدمونه من فتاوى ما أنزل اهللا بها من سلطان 

  .والهجمة على الهجمة ,في الوقت الذي يتطلب المبادأة واإللتزام بالدين القويم , الواهنة 
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أن المسلم يتلقى أربعة 
محاضرات في خطب الجمعة 

وهي من المفروض , كل شهر 
أن تساهم في تعميق المعرفة 

لكنها على , والثقافة اإلسالمية 
ما يبدو غدت وسيلة للتجهيل 
 وتعزيز المشاعر السلبية 
 
 
أن العديد من فقهاء وعلماء 

وا ضحايا لهذا الدين قد أصبح
المحسوب , الدين المستورد 

على اإلسالم أو الذي يتم وصم 
 !!اإلسالم به

 
 
في هذا الظرف الصعب تقع 
على عاتق المسؤولين عن الدين 

مهمة وعي مفردات وعناصر , 
, وأدوات الدين المستورد 

وتأكيد مبادئ وقيم وأصول 
  الدين اإلسالمي الحنيف

حتى أضحى الناس يقرؤون , كما أنهم أسهموا في زيادة مساحة الجهل واألمية الدينية والقرآنية 

, كمن يقرأ ما مكتوب بالهندية أو الفارسية , القرآن وكأنهم يرددون كلماته بلغة ال يفقهون منها شيئا 

لكنهم أبعد ما , ن بالترتيل والتجويد فالعرب أكثرهم يرددون أصوات الكلمات والحروف ويتأثرو

  .يكونون عن فهم المعنى

أن المسلم يتلقى أربعة محاضرات في خطب الجمعة كل شهر , ومن عجائب تفشي الجهل واألمية 

لكنها على ما يبدو غدت وسيلة , وهي من المفروض أن تساهم في تعميق المعرفة والثقافة اإلسالمية , 

والتركيز على موضوعات ال تمت بصلة إلى قيم ومعاني الدين , لسلبية للتجهيل وتعزيز المشاعر ا

  .السلوكية والفكرية

  

وتأهيل , لقد تحولت خطب الجمعة في أكثر بالد المسلمين إلى خطب كراسي ونداءات مآسي 

وهذا يعني , تحت شعارات دينية وتبريرات كاذبة ومضللة خادعة , للعدوان والنقمة والخراب والدمار 

المحسوب على اإلسالم أو , العديد من فقهاء وعلماء الدين قد أصبحوا ضحايا لهذا الدين المستورد  أن

  !!الذي يتم وصم اإلسالم به

  

مهمة وعي مفردات وعناصر , وفي هذا الظرف الصعب تقع على عاتق المسؤولين عن الدين 

الذي كنا نعرفه حتى , ي الحنيف وتأكيد مبادئ وقيم وأصول الدين اإلسالم, وأدوات الدين المستورد 

  !!وعدم التوهم بأن ما يتحقق هو من صلب الدين القويم, نهاية القرن العشرين 

  

 !!فعودوا إلى دينكم أيها المسلمون وال تنقرضوا بما يسمونه دين

  إرتباطات ذات صلة

 )14. . . ( مقـاربــات فــي النفــس الديــن و الحيـــاة
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  ) 4 جزء(  لحياة نفسية أفكار

  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  العـــدد رابـــط 
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 

  تجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى الم

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/  
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