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من المعروف أن 

الكلمات السلبية تحث في 

, األدمغة تفاعالت سلبية 

وبتكرارها تتقوى وتتعزز 

وتتسبب بصناعة الحاالت 

والمتفاعلة , توافقة معها الم

مع منطلقاتها النفسية 

واإلنفعالية المحثوثة في 

 النفوس 

 

 

  

  

 

هل توجد مصيبة أعظم مما 

يعيشه المسلمون في أكثر من 

حيث تحول الدين , بلد عربي 

إلى وسيلة لتدمير المواطنين 

وتشريدهم والنيل مما يمت 

 بصلة إليهم 

 

 
 

 

إن المصيبة الحقيقية 

في رؤوسنا والجوهرية 

ونفوسنا التي أصيبت بأمية 

وتكرست , قرآنية ولغوية 

  "!!اـــا في ديننـــل مصيبتنـــم ال تجعـــألله"

  

, وال يزال يتردد في خطب وأحاديث القائلين بالدين , هذا الدعاء إعتدت على سماعه منذ طفولتي 

وتنبهت إلى بالئه ومعطياته السلبية المتنامية , وال أدري كيف إستيقظت من تعودي على سماعه 

  .المؤثرة في واقع حياتنا

وتكرار هذا الدعاء في خطب , المصيبة كلمة سلبية ولها نتائجها الوخيمة وهي أنواع ودرجات 

ران المصيبة بالدين حالة ويجعل إق,  ليزرع في النفوس روحا سلبية ,  الجمعة وعقب كل صالة 

  .متواصلة ومؤثرة في سلوك الناس

, ونكرر دعاءنا لربنا أن ال يجعل ديننا مصيبة علينا , فنحن تعودنا على إقران المصيبة بالدين 

إال بأن نستعين بربنا ليقينا من أمر محتوم ال نمتلك القدرة على , وكأن األمر واقع وال خالص منه 

  .رده أو منعه

وبتكرارها تتقوى وتتعزز , عروف أن الكلمات السلبية تحث في األدمغة تفاعالت سلبية ومن الم

والمتفاعلة مع منطلقاتها النفسية واإلنفعالية المحثوثة في , وتتسبب بصناعة الحاالت المتوافقة معها 

  .وهذه السلبية تستحضر ما يساهم في تأكيدها وتناميها, النفوس 

حيث تحول الدين إلى , يعيشه المسلمون في أكثر من بلد عربي فهل توجد مصيبة أعظم مما 

وفقا لمناهج طائفية وتفاعالت فئوية , وسيلة لتدمير المواطنين وتشريدهم والنيل مما يمت بصلة إليهم 

وتمنع عنه أبسط حقوق , بغيضة تجرد المواطن من مواطنته وتنكر عليه حقوقه وتلغي إنسانيته 

  .الكريمةومقومات الحياة الحرة 

  "!!أللهم ال تجعل مصيبتنا في ديننا" وال نزال نسمع في الخطب دعوات 

وتكرست , إن المصيبة الحقيقية والجوهرية في رؤوسنا ونفوسنا التي أصيبت بأمية قرآنية ولغوية 

ي وإنما ف, وال مصيبة في الدين , فينا أمارات السوء والبغضاء والكراهية واإلنتقام من بعضنا البعض 

ويتبعون المرائين والدجالين , ويمعنون بالجهالة , الذين يدعون الدين وينتمون للدين وهم يجهلون 

, والذين يسخرونهم لتحقيق رغباتهم الشخصية وتأكيد أهواءهم وتطلعاتهم الدونية , والمتاجرين بالدين 
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فينا أمارات السوء والبغضاء 

والكراهية واإلنتقام من 

وال مصيبة في , بعضنا البعض 

وإنما في الذين , الدين 

يدعون الدين وينتمون للدين 

ويمعنون , وهم يجهلون 

ويتبعون المرائين , بالجهالة 

 والدجالين والمتاجرين

 بالدين 

 

 

 
 

وإنما لو , ال مصيبة بديننا 

عرفنا ديننا وتنورنا بدرر 

لتيسرت , األفكار القرآنية 

, أمورنا وإزدهرت أيامنا 

وإرتقينا برؤوسنا إلى آفاق 

عصرنا ومدارات كينونتنا 

 الحضارية الساطعة

 

 
 

  

 

لنتحرر من مصائب ما فينا 

وال نتوهم بأن المصيبة في , 

أنفسنا  وكأننا نعفي, ديننا 

فنريح , من المسؤولية 

وما نحن إال من , ضمائرنا 

صناع المصائب ورواد 

التي , التداعيات والنكبات 

نستلطف مردوداتها وآلياتها 

 اإلحتفالية والتعبيرية 

 

  

  

 

 
 

  .وذلك بإسم الدين

رؤوسنا مما تكدس فيها وإستنقع من  ونشذّب, وعلينا أن نطهر نفوسنا , فالدين نعمة ورحمة 

, والمتواليات العدوانية المعززة بالممارسات اإلنفعالية الكفيلة بتأجيج المشاعر والعواطف , األقياح 

والقبض على النفوس والرؤوس وتحويل أصحابها إلى قطيع في مجازر الويالت والتداعيات الملونة 

  .بالدين

لتيسرت أمورنا وإزدهرت , ديننا وتنورنا بدرر األفكار القرآنية  وإنما لو عرفنا, فال مصيبة بديننا 

  .وإرتقينا برؤوسنا إلى آفاق عصرنا ومدارات كينونتنا الحضارية الساطعة, أيامنا 

وكأننا نعفي أنفسنا من المسؤولية , وال نتوهم بأن المصيبة في ديننا , فلنتحرر من مصائب ما فينا 

التي نستلطف , ال من صناع المصائب ورواد التداعيات والنكبات وما نحن إ, فنريح ضمائرنا , 

, فنحن الذين ال نعرف العيش إال في مستنقعات المصائب , مردوداتها وآلياتها اإلحتفالية والتعبيرية 

  !!وكذبنا المهين, وذلك هو نفاقنا المبين , ونسأل ربنا غير ما نريد 

  

  !!الم وآالمــــإس

  

ذلك أن الكثير من العرب  ,  فكار اإلسالمية، أشعر باأللم والحزن والقلق كلما تأملت جواهر األ

ويتبعون الذين ينعقون بما ال يفقهون ويستثمرون في , يبتعدون عن تلك الجواهر المنيرة النقية الصافية 

جهل الجاهلين، ويحولون الدين إلى بضاعة تجارية وسياسية، ووسيلة لتحقيق الرغبات الشخصية 

  .لعات الدنيوية الدونيةوالتط

أتألم كثيرا، وأنا أطوف في فضاءات الموسوعات اإلسالمية الفكرية على مر العصور، وأقف 

مبهورا أمام قوة الكلمات ودرر األفكار اإلنسانية، التي ركنّاها على رفوف أميتنا وكسلنا وضيق أفق 

  .ميات والعناوين والمناصب والقوة والسلطانتفكيرنا، وإتبعنا األنداد ذوي المس

أتألم عندما أرى المسلم العربي، ال يفهم ما يقرأه من القرآن وال يعرف معنى أبسط اآليات وال 

  .يمكنه أن يدرك ما يسمعه، وإنما يتأثر بأنغام الترتيل والتجويد وحسب

ألخرى، وكأنه يريد القضاء على أتألم وأنا أرقب الذي يبتعد عن لغة الضاد، ويتحدث بلغة الدنيا ا

  .نفسه وهويته ووجوده

أتألم وأنا أرى من، ينكر تأريخه ويذل رموزه وأعالمه ، ويقاتل أنوار المسيرات الحضارية 

  .اإلسالمية العربية الساطعة، التي رسمت معالم الصيرورات اإلنسانية الكبرى

م الداري بما يقول،  وما ينطق إال السفه أتألم حينما أشاهد مدعي اإلسالم، يتحدث وكأنه العاِل

  .والسوء والبغضاء والكراهية والبهتان والضالل، ويصر على أن ذلك هو الدين وما سواه عدو الدين

أتألم وأنا أجالس أصحاب الشهادات واإلختصاصات، وأجدهم يتمتعون بأمية قاسية عن التأريخ 
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كلما تأملت جواهر 

األفكار اإلسالمية، أشعر باأللم 

ذلك أن ,  والحزن والقلق 

الكثير من العرب  يبتعدون 

ك الجواهر المنيرة عن تل

ويتبعون , النقية الصافية 

الذين ينعقون بما ال يفقهون 

 ويستثمرون في جهل الجاهلين

 

 
 

 

أتألم عندما أرى المسلم 

العربي، ال يفهم ما يقرأه من 

القرآن وال يعرف معنى أبسط 

اآليات وال يمكنه أن يدرك 

ما يسمعه، وإنما يتأثر بأنغام 

 الترتيل والتجويد وحسب

 

 

 
 

أتألم حينما أشاهد مدعي 

اإلسالم، يتحدث وكأنه العالم 

الداري بما يقول،  وما ينطق 

إال السفه والسوء والبغضاء 

والكراهية والبهتان والضالل، 

ويصر على أن ذلك هو 

 الدين وما سواه عدو الدين

 
 

 

أتألم وأنا أجالس أصحاب 

الشهادات واإلختصاصات، 

 وأجدهم يتمتعون بأمية قاسية

عن التأريخ العربي اإلسالمي، 

وأنهم يعيشون في وهم 

 المعرفة والدراية

 

 

 

والدراية، وعندما تتحدث معهم عن التأريخ  العربي اإلسالمي، وأنهم يعيشون في وهم المعرفة

يتفاعلون معك بنرجسية وكبرياء، وكأنك قد أنزلتهم من مقاماتهم السامقة، فكيف تقول ما ال يعرفون، 

وعندما تسألهم عن أبسط ,  وإن ما تقوله غير موجود، ألنهم ال يعرفونه ولم يسمعوا به من قبل 

  .أبجديات التأريخ تراهم بوجهك يحملقون

أتألم على حالنا ومصيرنا عندما أجد المسلم غير العربي يعرف الدين اإلسالمي أكثر من المسلم 

العربي، ويعرف معاني اآليات والكلمات القرآنية بلغته  أكثر مما يعرفه العربي، وعنده ثقافة واسعة 

  .عن مسيرة الصحابة والتابعين ويدرك بوضوح معايير السلوك اإلسالمي القويم

عن أية حضارة وتاريخ عراقي وعربي : جدا، عندما يقترب مني مثقف عراقي ، ويقول أتألم 

تتحدث، إنها أكاذيب وإفتراءات، فنحن بال تأريخ وال حضارة، نحن همج رعاع ال نعرف إال اإلقتتال 

على مر العصور، وعندما أقول له وهل قرأت تاريخ غيرنا من األمم لتعرف قيمة تأريخنا، يغضب 

  .يحسب أني أحط من قدره ورأيهأكثر، و

  .أتألم ألننا أصبحنا أعداء عروبتنا ولغتنا وديننا وحاضرنا وماضينا ومستقبلنا

  . وما نحن إال نسعى إلى مسيرة إنتحارية جماعية ستمحق وجودنا العربي األصيل

  !فهل من يقظة وغيرة على العروبة والتاريخ والدين؟

  !وهل تتألمون معي، أم تنكرون ألمي؟

  !وهل ينفع األلم في نهر اآلالم الدافق؟

  

  !! منبـــع اإلستبــــداد؟

  
هل أنتم من يصنع : "قبل أكثر من عقد كنت في محاورة مع أحد المفكرين الغربيين الذي سألني 

  !؟"الدكتاتور أم هو الذي يصنع نفسه

البيضة أم  الدجاجة من, كأننا نتحاور حول موضوع :"ومضى الحوار وتشعب فختمته بالقول 
  "!البيضة من الدجاجة

وأخذت بعد ذلك أربط , لكنني أدركت أنه يعرف الجواب لكنه ال يريد البوح به , وما أعجبه ذلك 
  !!ووجدتها تحوم حول الدين, ما بين أسئلته وتعليقاته 

  

وتعددت , وأحاول أن أجد جوابا مقبوال أو معقوال , وبقي السؤال يتردد في مخيلتي مرارا 
لكنني بقيت أبحث عن السبب الجوهري , باب وكتبت عنها كثيرا من المقاالت التحليلية والبحثية األس

ومن الواضح أنه السلوك , واألساسي الذي يعزز السلوك الديكتاتوري أو اإلستبدادي في مجتمعاتنا 
  .الطاغي في حياتنا
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أتألم على حالنا ومصيرنا 

عندما أجد المسلم غير 

العربي يعرف الدين 

اإلسالمي أكثر من المسلم 

العربي، ويعرف معاني 

اآليات والكلمات القرآنية 

بلغته  أكثر مما يعرفه 

 العربي

 
 

 

عداء أتألم ألننا أصبحنا أ

عروبتنا ولغتنا وديننا 

 .وحاضرنا وماضينا ومستقبلنا

وما نحن إال نسعى إلى 

مسيرة إنتحارية جماعية 

ستمحق وجودنا العربي 

 األصيل

 

 

 

هل تتألمون معي، أم 

 !تنكرون ألمي؟

وهل ينفع األلم في نهر 

 !اآلالم الدافق؟

 

 

 
 

أخذت أستحضر حواراتي 

مع الذين يرتدون العمامة 

وأقارن سلوكهم  ,والجبة 

وأبحث عن القواسم 

فتبين أنهم على , المشتركة 

مهما إختلفت , ذات السكة 

مذاهبهم ومدارسهم 

, فسلوكهم واحد ال غير 

وخالصته أنا اعرف وأنت ال 

وعليك أن تتبع , تعرف 

ع المهتمين بالدين وكم تحاورت م, وموضوع الدين ينهض في خاطري عندما أتصدى للسؤال 
والبارحة كنت في حضرة أحد , وما وجدت جوابا وافيا , والذين يضعون العمامة على رؤوسهم 

فأسهب بكالمه وأمثلته , ووجدته يتكلم امام الناس وكأنه يفترض بأنهم جهالء , األخوة المعممين 
, ف ومن حوله ال يعرفون وكلما نظرت إليه أجده يشعر بالخيالء وبأنه يعر, ورؤيته األمية بالدين 

  .وأن عليهم أن يصغوا لمواعظه ومنطلقاته ومقارناته العجيبة

  

  وما أن مضى الحوار وتطور حتى نهض سؤال من يصنع الدكتاتور؟, وبعد ذلك تحاورنا 

ووجدتني أمام حالة غريبة ترفع رايات الدين أو تدعيه وتريد القول بالمعرفة المطلقة وإمتالك 
  .الرأي الفصل

أخذت أنبه إلى ما جاء في القرآن , وبعد أن تراءت الدكتاتورية وإندلق اإلستبداد بوضوح فاضح 
  .الكريم

, إن أروع حوار ديمقراطي هو الذي جرى بين اهللا تعالى وإبليس عندما رفض السجود آلدم : فقلت
أو أنك , بذكرها فسابقني إلى قول اآليات بروحية أنها من تخصصي وال حق لك , وتلوت ذلك الحوار 

  !!تهدد مقامي بهذا التصرف

أنت لست عليهم " إن اهللا يخاطب الرسول في القرآن بالقول : ولكي يبدو على علم بالموضوع قال
  .."بل أنت مذكر...وأنت لست عليهم بوكيل....بمصيطر

  

, ه ويدرك ما يقول. حاولت أن أذكره بديمقراطية رب العالمين مع إبليس عله يثوب إلى رشده 
  .لكنني رأيته يناقض نفسه فما يقوله ال يمت بصلة للفعل, ويقدمه لآلخرين بالعمل 

  

وإنما الدين , وإن الدين ليس ترديد آيات وأحاديث , فقلت أن اللغة العربية ضرورية لفهم الدين 
  العمل

  .وما راق له القول وتواصل الحوار وتعقد وهو في حالة دفاعية ونرجسية وخيالء

  

ال يعرفون من الدين إال "ل علي بن ابي طالب يصف المسلمين أو ربما أدعياء الدين بقوله قا:فقلت
  "!!إسمه ومن القرآن إال رسمه

  

وأقارن , أخذت أستحضر حواراتي مع الذين يرتدون العمامة والجبة , وبعد أن إنتهى الحوار 
مهما إختلفت مذاهبهم ومدارسهم , فتبين أنهم على ذات السكة , سلوكهم وأبحث عن القواسم المشتركة 

وعليك أن تتبع وتطيع وتذعن وال , وخالصته أنا اعرف وأنت ال تعرف , فسلوكهم واحد ال غير 
  !!تناقش او تحاور ألنك تعبر عن عدم اإليمان بل الكفر

  

 فالواحد منهم مستبد برأيه, وإتضح لي بأنهم المساهمون في صناعة اإلستبداد وسلوكياته المتوارثة 
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وتطيع وتذعن وال تناقش او 

تحاور ألنك تعبر عن عدم 

 !!اإليمان بل الكفر

 

 

همون إتضح لي بأنهم المسا

في صناعة اإلستبداد 

, وسلوكياته المتوارثة 

فالواحد منهم مستبد برأيه 

وتجده , وال يقبل رأيا آخر 

مراوغا متعصبا إن وجدك 

ويحسب , أدرى منه وافقه 

أن الدين ملكه والكالم في 

والناس , الدين من إختصاصه 

من حوله جهلة وعليهم أن 

يتبعوه ويصغون إليه ألنه 

 ونيعرف وهم ال يعرف

 

 

الدين الحقيقي وخصوصا 

اإلسالمي دين تنوير وتفكير 

بما " إقرأ"دين , ومعرفة 

تعنيه من محاوالت للفهم 

 والوعي واإلدراك 

ويحسب أن الدين ملكه , وتجده مراوغا متعصبا إن وجدك أدرى منه وافقه , وال يقبل رأيا آخر 
والناس من حوله جهلة وعليهم أن يتبعوه ويصغون إليه ألنه يعرف , والكالم في الدين من إختصاصه 

  !!بل يأبى ان يقول اهللا اعلم ألنه هو األعلم, وهم ال يعرفون 

  

ألن الدين يتحول إلى وسيلة إلستعباد اآلخرين وإمتهانهم , وال ديني وهذا سلوك غير إسالمي 
  .وتحويلهم إلى رعاع

  .ومعظمهم تجار متمرسون بالخداع والتضليل, فهذا سلوك اإلتجار بالدين 

  

بما تعنيه من " إقرأ"دين , فالدين الحقيقي وخصوصا اإلسالمي دين تنوير وتفكير ومعرفة 
اإلسالم دين الثورة العقلية , ولم يكن دين خمول وتلقي سلبي , دراك محاوالت للفهم والوعي واإل

  .والفكرية والروحية والثقافية واإلنسانية

  

بل ويسعى لتنمية الجهل , فكيف لمدعي الدين أن يحتكر المعرفة بالدين ويفترض ان الناس جهلة 
  !!واألمية لكي ال تفسد بضاعته

  

ه على صواب في آرائه ورؤيته التي لم يبح بها إحتراما لي تذكرت ذلك المفكر الغربي وتيقنت بأن
وكلهم , فقلت ان العلة بالذين يتوهمون المعرفة بالدين ويمثلونه بأسوأ ما يكون عليه السلوك , 

  !!فالدين ثقافة عامة وليست إحتكار خاص وتجارة, مستبدون وال أبريئ أحد منهم 

  

  !!لمنا المنكوب بنا؟فأين الديمقراطية والرحمة واألخوة في عا

  
  إرتباطات ذات صلة

 )17. . . ( مقـاربــات فــي النفــس الديــن و الحيـــاة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life17.pdf <
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