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

!!ن ـــا طائفييــلسن  

!!العقـــل والديــــن  

!!اإلنقضـــاض علـــى اإلســــالم  
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ال يمكن اإلقرار بأن اإلنسان 
المسلم قد وصل إلى مستوى 

بحيث ال يستطيع , من السذاجة 
, وينفعه  التمييز بين ما يضره

فيعادي أخاه المسلم ألنه من 
 هذا المذهب أو ذاك

 
 
المسلم يعرف أن من 
أساسيات دينه األخوة 
والرحمة واأللفة والمسؤولية 

, فدينه للناس كافة , اإلنسانية 
وعليه أن يتحلى بالخلق الحسن 

ويقدم القدوة الصالحة , 
بسلوكه لكي يظهر معاني 
 دينه القويم

 
 

, ان مذهبه المسلم مهما ك
يعبد اهللا الواحد األحد ونبيه 

وكتابه , ) ص(ورسوله محمد 
 وأمته أمة واحدة , القرآن 

 
 
المسلم ال يمكنه أن يكون 

فكيف بربك , عدو المسلم 
 !!صار يقاتله؟

 
 
قد أسهم بعض المتدينين في 
, تعزيز السلوكيات الجائرة 
, لترددهم وإنفعالهم وخوفهم 
 وعدم وعيهم الكافي بما

 يدبر للدين وأهله 

!!ن ــــا طائفييـــلسن  

 

بحيث ال يستطيع التمييز , ال يمكن اإلقرار بأن اإلنسان المسلم قد وصل إلى مستوى من السذاجة 
  .ن هذا المذهب أو ذاكفيعادي أخاه المسلم ألنه م, بين ما يضره وينفعه 

  
إنما يريدون تدمير الدين والقضاء على اإلنسان المسلم , إن المروجين لهذه الثقافة النكراء أيا كانوا 

  .في كل مكان وزمان
  

فدينه للناس , فالمسلم يعرف أن من أساسيات دينه األخوة والرحمة واأللفة والمسؤولية اإلنسانية 
  .ويقدم القدوة الصالحة بسلوكه لكي يظهر معاني دينه القويم, الحسن وعليه أن يتحلى بالخلق , كافة 
  

وأمته , وكتابه القرآن , ) ص(يعبد اهللا الواحد األحد ونبيه ورسوله محمد , المسلم مهما كان مذهبه 
  .ويحافظ على أركان دينه من شهادة وصالة وصوم وزكاة وحج لمن إستطاع سبيال, أمة واحدة 

  
  .م واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وأركان دينهم واحدةالمسلمون ربه

  
  !!فمن أين جاءت هذه الدعوات الالإسالمية التي ترفع رايات الدين الحنيف؟

  
  !!فكيف بربك صار يقاتله؟, المسلم ال يمكنه أن يكون عدو المسلم 

  
كتفجير مراقد األئمة  ,إن ما نعيشه صناعة عاطفية إنفعالية معززة بأحداث وأفخاخ شديدة اإلنفعال 

يراد لها أن تتملك الناس , وإقرانها بمسميات وأفكار سامة قاتلة , والجوامع وأماكن العبادة األخرى 
  .وتؤلبهم على بعضهم

  
وعدم , لترددهم وإنفعالهم وخوفهم , وقد أسهم بعض المتدينين في تعزيز السلوكيات الجائرة 

وال تساهم في , ووقفاتهم غير ثابتة , فكانت إرادتهم ضعيفة  ,وعيهم الكافي بما يدبر للدين وأهله 
  .التنوير والوقاية من األخطار والتصدي لها باإلعتصام بحبل اهللا المتين
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ما تحقق أسهمت فيه عوامل 
, متنوعة مبرمجة وفقا للمصالح 
, وما فكر الناس بمصالحهم 

وبأنهم ذوي دين واحد 
وأنهم على , ومصير واحد 

 حق وصواب 

 
 
 
إن ما يمر به المجتمع اإلسالمي 
عبارة عن هجمة شرسة  فتاكة 
للنيل من الدين بأبنائه 

 وتحويلهم إلى, أنفسهم 
 طاقات معادية للدين

 
 
 
المسلم ال يعرف الطائفية وال 

وهي ليست من دينه , تعرفه 
فالذي دينه للناس , أبدا 

كافة ال يمكنه أن يكون 
ضيق األفق , طائفيا 

 والتصورات 

 
 
الطائفية غريبة عن الدين 
اإلسالمي وتعد عدوانا آثما 
 عليه

 
 
سينتصر اإلسالم الحقيقي على 

 !!؟اإلسالم المستورد
  
 

 !هل أن العقل أم الدين أوال؟
سؤال يواجهني كلما تأملت ما 
يدور في واقعنا المقيد 
باإلنفعاالت والمحير لأللباب 
  والبصائر والتقديرات
 
 

إنا ", ننسى أو نتجاهل  
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 

 2يوسف " تعقلون

 
 

ومن أسباب ذلك إنزالقهم في األحزاب السياسية والمناصب التي تملي عليهم أجندات ال عالقة لها 
  .مما أصاب المجتمع بالمخاطر وأضر بالدين, لوكهم فأغفلوا دورهم الحقيقي وانحرفوا بس, بالدين 
  

وبأنهم , وما فكر الناس بمصالحهم , فما تحقق أسهمت فيه عوامل متنوعة مبرمجة وفقا للمصالح 
ألن دينهم لم يفرقهم وتواصل معهم على , وأنهم على حق وصواب , ذوي دين واحد ومصير واحد 

  .من أهم أعمدة البقاء والرقاء والرسوخ وتفاعلهم الرحيم المتآلف كان, مر العصور 
  

, إن ما يمر به المجتمع اإلسالمي عبارة عن هجمة شرسة  فتاكة للنيل من الدين بأبنائه أنفسهم 
, وهي ليست من دينه أبدا , فالمسلم ال يعرف الطائفية وال تعرفه , وتحويلهم إلى طاقات معادية للدين 
المسلم يعرف أن رسالته , ضيق األفق والتصورات , يكون طائفيا فالذي دينه للناس كافة ال يمكنه أن 

  .وهو يجاهد للتعبير عن هذه اإلنسانية السامية النبيلة النقية الصافية, إنسانية 
  

  .فالطائفية غريبة عن الدين اإلسالمي وتُعد عدوانا آثما عليه
  

الخطايا وأفعال السوء والبغضاء مهما ولن تفلح األضاليل اإلنفعالية المقرونة ب, فالمسلم أخو المسلم 
  !!تصور اآلخرون

  
  !!وسينتصر اإلسالم الحقيقي على اإلسالم المستورد؟

  
!!نــــل والديـــالعق  

 
  !هل أن العقل أم الدين أوال؟

سؤال يواجهني كلما تأملت ما يدور في واقعنا المقيد باإلنفعاالت والمحير لأللباب والبصائر 
تحاول أن تجعل , بخصوص الغوص في نقاشات غير مجدية بيزنطينية الطباع ولست , والتقديرات 

  .العربية بأسرها تقف على نهاية إبرة أو تدخل من ثقبها لتخيط جروح أجيالنا) من جمل(الجِمال 
  

  2يوسف " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون", وننسى أو نتجاهل  
  

وحولنا الدين إلى , واستلطفنا العواطف واإلنفعاالت , الثالث فهل نتعقل أم أننا قد طلقنا العقل ب
  مطية ألهوائنا؟

  
  :وفي األحاديث النبوية

  
  "قوام المرء عقله"
  "ال مال أعود من العقل"
  "دواء القلب العقل"
" تسع وتسعون منها ألهل العقل وواحدة لسائر الناس, الجنة مئة درجة"  
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 :في األحاديث النبوية
 "قوام المرء عقله"

"دون العقل ال مال أعم" 
 "دواء القلب العقل"

" تسع , الجنة مئة درجة
وتسعون منها ألهل العقل 

 "وواحدة لسائر الناس
 
 
 
لكي يكون الدين صالحا في 

البد من , المكان والزمان 
عقل المكان والزمان الفاعل 
, في إدراك جوهر الدين 

وتطويعه إلستيعاب الحياة 
وتنميتها بما يرضي خالق 

 عايير الفرقانوم, األكوان 

 
 
 
يقول اإلمام علي بن أبي 
 :طالب

 .."ال غنى كالعقل"
رب إن من أعطيه العقل "

وإن من حرمته , ماذا حرمته 
 "العقل ماذا وهبته؟
 
 
 
الدين مقرون بالعقل ويبدأ 

ولكي نحي العقل ال ,  بإقرأ 
بد من المعرفة والعلم 
 والتدبر والتفكر

 
 
اإلنقضاض على الوجود 

ي كقوة حضارية اإلسالم
, وإقتدار فعال في األرض 

إبتدأ منذ قرون يوم كانت 
اإلمبراطورية العثمانية تبسط 
هيمنتها على مياه البحر 
األبيض المتوسط  
 
 
كانت الحرب العالمية األولى 

, وإنهزمت الدولة العثمانية , 
وتناهبتها القوى المنتصرة 

, فالقرآن لكي نعقله , وليس العكس , قل وسيادته عى أمر الدين إن في ذلك أولوية واضحة للع
ونستثمر قدراتنا العقلية إلدراكه واألخذ به كمنهاج عمل يتوافق مع الصيرورات المتجددة للحاالت 

  . واألزمان
البد من عقل المكان والزمان الفاعل في إدراك , فلكي يكون الدين صالحا في المكان والزمان 

  .ومعايير الفرقان, وتطويعه إلستيعاب الحياة وتنميتها بما يرضي خالق األكوان , جوهر الدين 
  

  :يقول اإلمام علي بن أبي طالب
  
  .."ال غنى كالعقل"
  "وإن من حرمته العقل ماذا وهبته؟, رب إن من أعطيه العقل ماذا حرمته "

  "وقاتل هواك بعقلك...والعقل حسام باتر"...
  طهرةإن المكارم أخالق م"

  "فالعقل أولها والدين ثانيها            
  

, ولكي نحي العقل ال بد من المعرفة والعلم والتدبر والتفكر ,  فالدين مقرون بالعقل ويبدأ بإقرأ 
وال يمكنه أن يكون صحيحا إذا ترافق مع تواصل الجهل , وهذا يعني أن الدين ال يتفق مع الجهل 

  . واألمية وتوارثهما
  

فأنه يسعى , ومن يحمل الدين على أكتاف الجهل , فالدين بحاجة ملحة وضرورية وأساسية للعقل
  .لقتله وتدمير معانيه ومراميه اإلنسانية السامية

  
  . الذي يظهرون غير ما يبطنون, أو المنافقين , والمقنعين به , وفي هذا التنافر تكمن معضلة الدين 
, تكاثر األدعياء وتخربت معالم ومناهج الدين , اإلستثمار فيه وبسبب التواصل في تنمية الجهل و

بإسم الدين وآيات , يأخذها إلى الصراط الالمستقيم , وأصبحت معاشر الجهالء ذات إمام جهول 
  .القرآن الكريم

  
  : يقول المعري

  ..."كذب الظن ال إمام سوى العقل"
  "ذبينهاني عقلي عن أمورٍ كثيرة     وطبعي بالغريزة جا"
  

  !!فهل سيكون العقل منارنا؟
  
  

!!المــــى اإلســـاض علـــاإلنقض  
  

إبتدأ منذ قرون يوم , اإلنقضاض على الوجود اإلسالمي كقوة حضارية وإقتدار فعال في األرض 
وتُرعب الدول التي , كانت اإلمبراطورية العثمانية تبسط هيمنتها على مياه البحر األبيض المتوسط  
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التي قررت أن ال تقوم قائمة 
ات قدرة إلرادة إسالمية ذ

 وقوة

 
 
ما أن إنهارت الشيوعية 
كقوة إمبراطورية ذات 

حتى , طاقات تدميرية فتاكة 
برزت المشاريع المؤجلة 
وأصبح اإلسالم هو الخطر 
 والتحدي

 
 
بما أن الساحة قد خلت من 
التحديات المصيرية للدول 

فأن اإلسالم سيتم , الغربية 
التواصل بتسويقه على أنه 

يواجه التحدي األخطر الذي 
 البشرية والحضارة الغربية 

 
 
 
نحن ال نقرأ بعيوننا وال نبصر 

وإنما بعيون وعقول , بعقولنا 
الذين يريدون لنا , اآلخرين 

أن نكون ونتصرف وفقا 
لمصالحهم وتطلعاتهم 
ومشاريعهم وبرامجهم الني 

أن يأكل اإلسالم , في جوهرها 
 اإلسالم 

 
 
 
ال خيار أمام العرب 

إلعتصام بوحدة والمسلمين إال ا
وإدراك , العروبة والدين 

أهمية التماسك والتكاتف 
والتعاضد المطلق ما بينهم 

 !!أجمعين
 
 

فقاست الدول الغربية رعبا متواصال على مدى قرون بسبب اإلقتدار العثماني الذي ال , على سواحله 
  .يضاهى

, وكانت الحرب العالمية األولى , وكان الهدف أن يتم القضاء على هذا التهديد المصيري 
المية وتناهبتها القوى المنتصرة التي قررت أن ال تقوم قائمة إلرادة إس, وإنهزمت الدولة العثمانية 

  .ذات قدرة وقوة
ولوال حكمة أتاتورك الذي أسس النظام العلماني للحفاظ على , ولهذا تم اإلنقضاض على تركيا 

  .لتم تمزيق تركيا إلى دويالت وأشياع, الوجود التركي 
لكن ما حصل في روسيا من ثورة وإنطالق , وكانت الهجمة الشرسة والقرار حاسم وصارم 

وتأسيسه لدولة ذات قدرات صاعدة , الشيوعي كقوة ضد الرأسمالية الماركسية ونهوض الحزب 
بل جعلهم قوة نافعة للغرب , أنقذ العرب والمسلمين من هذه الهجمة الكبرى , تتحدى اإلقتدار الغربي 

  .لمحاربة الشيوعية التي أقضت مضاجع الدول الغربية بأسرها
ألنها أجلت أو عوقت , قرن من الزمان وبهذا فأن الشيوعية ربما خدمت اإلسالم والمسلمين ل

  .الهجمة المحتومة اإلنقضاضية على وجودهم
حتى برزت المشاريع , وما أن إنهارت الشيوعية كقوة إمبراطورية ذات طاقات تدميرية فتاكة 

  .المؤجلة وأصبح اإلسالم هو الخطر والتحدي
وتم تأجيله بسبب التحدي , د وما يجري في بالد العرب والمسلمين هو المرسوم منذ قرن أو يزي

  .الشيوعي
فأن اإلسالم سيتم التواصل , وبما أن الساحة قد خلت من التحديات المصيرية للدول الغربية 

والدول العربية ألنها قلب , بتسويقه على أنه التحدي األخطر الذي يواجه البشرية والحضارة الغربية 
ولن تقوم قائمة للعرب إن لم ينهض فيهم أتاتورك , إربا سيتم تمزيقها وتفتيتها إربا, اإلسالم وجوهره 

  .يعرف كيف تؤكل األكتاف وينتصر على المدى البعيد, عربي 
التي كانت , بل حماه من الهجمة التدميرية الفتاكة , فأتاتورك ما قضى على اإلسالم في تركيا 

  .تسعى لمحقه تماما وإلغاء وجوده في المجتمع التركي
وإنما , لكنه الواقع الذي ال نقرأه بعيون الحكمة والعقل والموضوعية , مما تقدم  قد يتعجب البعض

فنحن ال نقرأ بعيوننا وال نبصر , وفقا آلليات ونمطيات يتم ترويجها في مجتمعاتنا لخداعنا وتضليلنا 
الذين يريدون لنا أن نكون ونتصرف وفقا لمصالحهم , وإنما بعيون وعقول اآلخرين , بعقولنا 

وأن ال يتمكن , أن يأكل اإلسالم اإلسالم , تطلعاتهم ومشاريعهم وبرامجهم الني في جوهرها و
المسلمون من إمتالك القوة والقدرة على التحكم بمصيرهم ورسم خارطة الحياة والتأثير اإليجابي في 

  .الواقع العالمي واإلقليمي
  .ة واإلنسانوإنما عليهم أو يوصموا باإلرهاب والعدوان وبأنهم ضد الحيا

وهذا ما يروجه المسلمون أنفسهم وهم في جهالتهم , وأنهم يجب أن يحاربوا في كل مكان 
  .فتراهم في دوامة اإلنتقام من بعضهم البعض وهم الخاسرون, وسذاجتهم يتخبطون 

وإدراك أهمية التماسك , وال خيار أمام العرب والمسلمين إال اإلعتصام بوحدة العروبة والدين 
  !!تكاتف والتعاضد المطلق ما بينهم أجمعينوال

  إرتباطات ذات صلة

 )23. . . ( مقـاربــات فــي النفــس الديــن و الحيـــاة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life23.pdf<<
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***   *** 

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

  

 الدوريات واالصدارات و المعاجم

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 
  وطب النفسعلـــوم لالمجلـــة العربيـــة  -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 
***    ***  

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 

 

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة

  "نفسانــــــــي "  المكتبية  سلسلـــةال

  " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 

 
***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 

 
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 

 
***     ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" بيـــضالكتـــاب اال"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
 
***     ***  

 "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

 
***     ***  

 "و ماسواهــــــــــــا " المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  

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