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 يمذيح                                 

ٌَّ انفهى انخاغئ  نهذٌٍ وانتؼصَة  تجهٍم  نهزا انفهى  انحمٍمح أ

انخاغئ  يٍ انجًٍغ لذ أتؼذا  انشثاب ئنى يا ٌُسًى تاإلنحاد 

وهى نٍس ئنحاَد انكفش كًا ٌؼتمذ سجاُل انذٌٍ ونكَُّه ئنحاُد ػذو 

 ...         وجىِد انشؤٌح انصحٍحح وفُمذاٌ انمذوج 

فهزا ,  وانخطأُ نٍس فً هزا انشثاب انشافط ونكُه خطأَا جًٍؼا 

انشثاب ٌشفط يا َمذيه نه تاسى انذٌٍ وهى ٌشفعُا َحٍ ونٍس 

و                                      ...                             انذٌٍ 

ٌَّ هللا هى انخانُك نكم شٍئ  فهإالء انشثاِب  هى  ئرا كُا َإيٍ تأ

يٍ خهك هللا  وهى ٌثحثىٌ ػٍ انحمٍمح ولذ ٌصهىٌ ئنٍها ولذ 

... ٌعهىٌ انطشٌك وفى انُهاٌح فههى جضاء انًحاونح 

وفى انحمٍمح فكم يٍ تذأ سحهح انشك ٌصم فً انُهاٌح ئنى 

  .انحمٍمح األصنٍح وٌكىٌ يٍ أصذق انًتذٌٍٍ

وهزا انكتاب انزي تٍٍ أٌذٌُا هى سٍاحح سوحٍح يغ هإالء 

انشثاب فً يحاونح نهتىاصم يؼهى تانؼمم وتاالستؼاَح تانغىص 

يؼهى حتى َشسى جًٍؼا ػهى شاغىئ انًؼشفح يستؼٍٍُ تاشاساخ 

 ...انمهىب 
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 يىظىػاخ انكتاب                           

 

 

 

 ...دػىج ألصحاب انؼمىل انًستٍُشج انثاحثٍٍ ػٍ انحمٍمح  (اوال)

 منظومة عممية  وأمالقية  (ماِل ًا وممموقاتٍ  )الكوُن كمُو  (ثانيا)

                                      َتاج ثمافح انحفع يا هً ئال ظاهشج اَتشاس  اإلنحاد تٍٍ انشثاب   (ثانثا)

                            ونٍس انفهى يغ غغٍاٌ كهُىخ انتشاث وفمذاٌ انمذوج
 ....االسالُم  دينٌ  ال  دولة (رابعا)

 ولكن... من حِ ِك أن ال تؤمنى  (مامسا)

... كممٌة ماتمة (سادسا)
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 دػىج ألصحاب انؼمىل انًستٍُشج انثاحثٍٍ ػٍ انحمٍمح   (اوال)

إلى إموتى و أبنائى من اصحاب الع ول المستنيرة الباحثين عن الح ي ة الرافضين لكل 
فغيَّبتنا , مظاىر التممف وال ير الفكرى وتوغل المرافات واالساطير والجيل فى ع ولنا  

وحاصرتنا فى مستن ٍع ال مروج منو إال بأن نحكِّم الع لَ ونستمدم العمم ب موٍب يممؤىا 
ننى ىنا اعترف بأن الكثيرين من الشباب قد ساءىم , الحب والود ال الكراىية والح د  وا 

حالنا ىذه االيام وأن ىذا الشباب قد رفض كل ما تركيم ليم االباء ورفضوا اإلعتراف بو 
ولكن لَم ال نعترف جميعًا شيومًا وشبابًا  أن , وأمذوا يبحثون عن بديٍل ىنا أو بديل ىناك 

أجل فاالمتالُف سمةُ  , و أن التوافق التام بين الجميع ىو الموت , االمتالف ىو الحياة  
ولكن ال نمتمف لمجرد االمتالف , الحياِة و معنى إستمرارىا والتشابو التام ىو الموت ذاتو 

عماال لمع ل والمنطق ثم قبوال باالمر الذى ال نتفق معو                                                                             .وانما نمتمف بحثا عن الح ي ة وا 

سواء بين الشباب المسمم  (بالال  دينيين  )ل د الحظت فى االونة االميرة انتشار ما ُيسمى 
وقد حيرتنى ىذه الظاىرة و أردُت أن , وغير المسمم من المسيحيين والييود وغيرىم 
وقد وصمت ليذه الرؤية مستميما معنى قرأتو , أتناوليا ولكن بطري ة ممتمفة ورؤية جديدة 

   وفييا يماطب اهلل تعالى رسولو ابراىيم 260وجاء فى سورة الب رة آية" فى ال رآن الكريم 
ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم "وىو يجيبو عمى سؤال اهلل   لو   َواِ 

ُتْؤِمن َقاَل َبَمى َوَلِكن لَِّيْطَمِئنَّ َقْمِبي َقاَل َفُمْذ َأْرَبَعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُىنَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَمى ُكلِّ 
ْنُينَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُينَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَمْم َأنَّ الّمَو َعِزيٌز َحِكيٌم    "َجَبٍل مِّ
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وىنا استوقفنى ان اهلل سبحانو وتعالى وىو يماطب ابراىيم لم يغضب منو ألنو طمب 
ومعنى " بمى ولكن ليطمئن قمبى "أجاب ابراىيم" أولم تؤمن"لو اهلل تعالى أالبرىان وعندما س

و الكتب الم دسة أ ي ولو الحق اذلك أنو ال ضرر فى أن يطمب كل منا أن يطمئن قمبو لم
تانا من معمومات وأن نبدأ فى البحث أأن ن ول ال لكل ما  ال ضرر, أو التاريخ واألساطير 
رين من رجال يوىنا قد ُيغِضُب ىذا الرأى الكث, التراث الموروث ا عن الح ي ة وتن ية ىذ

الدين والمتديين عمى أساس أن ىذا مروج عن الممة واقول ليم ال ولكنو بداية الطريق 
والعيب فى البحث عن الح ي ة بل العيب فى الكسل , لمبحث عن الح ي ة أيًا ما تكون 

 ......والجيل وادعاء المعرفة فذلك اسوء حال قد نصل اليو 

 (طريق البحث عن الح ي ة  )من ىذا المنطمق فيجب ان نتفق عمى ُأسس ىذا الطريق 
ويجب ان ال نت اتل او يسُب بعضنا االمر وال ان نغمق , عمى اساس الع ل والمنطق والعمم

ويجب ايضا ان ال نجاىر بالعداء بل يحترم كل منا اآلمر , ع ولنا ونتمسك بالموروث 
. ويحترم رأيو ونحاول ان نصل معا الى ح ي ة واحدة نتفق عمييا

وعمى ىذا ال يجب ان يكفر كل منا اآلمر إلمتالفنا معو وال ان نجاىر بعدم اتباعنا بما 
وىذه ىى قواعد , جاء فى الكتب السماوية ونسمر منيا فن ع فى البغضاء بدون ذنب 

: البحث عن الح ي ة لمن يريد ان يشارك 
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ولكن كل االحترام , االعتراف بأن حرية االعت اد مكفولة لمجميع فال اكراه فى الدين  -1
لمعت دات االمر حتى ن نعو بمعت دنا  او نعت د بمعت ده  او نصل نحن وىم الى معت ٍد آمر 

 .نكون قد وصمنا اليو بالحق والعدل والعمم والمنطق 

 ال ارىاب وال تمويف بال تل ألن اآلمر يعتبر كافرا او ممحدا او ال دينى او عمى ممة امرى  -2
    .فكل االديان السماوية وغير السماوية تعمن انو ال اكراه فى الدين 

يجب عمينا ان نمتزم باالمالق فال كذب وال سرقة وال اعتداء عمى حرية االمر وال محاولة    -3
لتشويو االمر وال استغالال لجيل او لضعف اآلمر ولكننا جميعا نمتزم باالمالق ونبحث عن 
الح ي ة لمجميع و حرية المشاركة بالرأى والحجة بكل االحترام لمجميع فال فرق لعربى عمى 

أعجمى وال ألبيض عمى اسود وال لغنى عمى ف ير فالجميع سواسية والحق واحد 
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ٌُ كههُ يُظىيح ػهًٍح  وأخاللٍح (ثاٍَا )                 انكى

الناظر الى الكون أرضًا وفضاًء  يجد أن الكون كمو تحكمو منظومٌة عممية دقي ة وذلك منذ   
ماليين السنين بحساب االنسان وما قبل االنسان فى الكون فيناك ال وى العظمى المال ة 

أو الرب  أو تحت أى إسم من االسماء فال فرق , والمسيطرة والمتحكمة فى الكون وىى اهلل  
وكمنا بجميع طوائفنا وع ائدنا نتفق أن , فى االسماء ولكن الفرق فى معنى االسم ومدلوالتو 

ىناك قوة عاقمة مسيطرة عمى الكون وأن الكون يسير تبعا لحسابات متناىية فى الدقة ال 
وىذه ال وة المسيطرة تثبت بالمنطق والع ل توحيد المالق أى أنو ال .يمطئيا ع ل يفكر ويتدبر 

يمكن ليذا الكون الممتد والفسيح والمنضبط والمحكوم إال أن يكون تحت سمطة وتحكم قوة 
وىى ح ي ة ال ينكرىا حتى عتاة المشككين , واحدة ووحيدة ولكنيا متعددة الظواىر والمظاىر 

                                                                      .والمكذبين 

وألن االنسان فى الكون  قد يكون من أضعف الممموقات وقد يكون من اقوى الممموقات 
ولكنو الكائن األقوى فى الكون وذلك بع مو الذى يع ل بو وأن ىذا اإلنسان عندما يف د قوة 

ومن ىنا فالع ل ىو اساس الحياة واستمرارىا , الع ل يف د السيطرة وقد يف د الحياة ايضا 
وكمما تمعن االنسان فى الكون يذداد ي ينا ان , وبدون الع ل تف د الحياة اسباب استمراىا 

وكذلك , الكون تحكمو قوانين ع مية واسس عممية وحسابات كونية تحفظ لمحياة استمرارىا 
فإن الفطرة االنسانية ىى فطرة امالقية  اساسيا منذ بدء الممي ة ىي عدة نظريات أمالقية قد 
تسمى الحكمة او تسمى الوصايا العشر أو تسمى الكتب السماوية او تسمى أى مسمًى آمر 

, ولكنيا جميعًا تصب فى ميزان االمالق مثل التسرق ال تزنى ال ت تل ال تكذب وما شابو 
 .وىكذا فالع ل المستنير وال مب الن ى ىما طريق االنسان لمحياة فى الكون 

وعنما ارت ى االنسان بمرور الزمن وبدأ يفكر بع مو ويحكم ب مبو وصل الى ح ي ة ىامة 
وىى أن الحياة ليست رحمة بال ىدف ولكنيا رحمة محكومة بنياية البد لو من الوصول 



8 

 

ال  فالحياة تكون سفيًا  يعيشُو   الييا ومن ىنا فالحياة وسيمة لحياة امرى قادمة وا 
وىكذا وصل االنسان منذ بداية الممق الى حتمية الحياة االمرى وىى , االنسان بال ىدف 
ووصل االنسان الى ان ىناك حساب قادم عمى ما نحن فيو فى , نتيجة الحياة الدنيا 

الحياة الدنيا وأن ىذا الحساب ىو طريق الوصول الى الحياة االمرى والتى تكون اما 
وىى , فكان االيمان بالحساب والع اب والثواب , بالنجاح والفوز واما بالفشل والع اب 

وعمى ىذا االساس , نتيجة وصل الييا االنسان بع مو واستعان ب مبو فى طريق الوصول 
اشتركت كل االديان سماوية وغير سماوية في ح ي ة واحدة  ىي أن ما نحياه ىو الحياة 

, الدنيا وأن ما نفعمو سنحاسب عميو وأن ىناك حياة أمرى بيا سيكون الع اب والثواب 
وال ننكر ىنا أن المالق المسيطر عمى , وكانت تمك قفزة حضارية لالنسان فى طري و 

فأمده بالمنطق والعمم والرسل والكتب واإلشارات  (االنسان )الكون قد أعان الممموق 
. ال مبية كى يساعد االنسان فى معرفة طري و وىدايتو 

وعمى ذلك كمو نتفق جميعا أن كل االديان واالفكار والنظريات ىى فى االصل نتاج ع ل 
وأن امتالف االديان , االنسان وقمبو ومدد المالق لو لمساعدتو في طريق الحياة 

ولكنيم يصبون فى مصب واحد وىو اإليمان , والنظريات جاء بامتالف الزمان والمكان 
....   بالمالق وبالحساب في الحياة األمرى 

وىنا نستعجب من الحروب وال تال الذي بين بني اإلنسان ومصوصا إذا جاء من أصحاب 
ولكن أى حق ىذا الذى , األديان وكميم يدعى أنو يحارب من أجل المالق ومن اجل الحق 

يدعو الناس لإلقتتال وسفك الدماء وىل الحق واحد أو انو الباطل الذي يدفع الناس 
لإلقتتال ويدعون انو الحق ؟؟؟؟  

وىنا يجىء السؤال االصعب  وىو ىل الحق يسانده الع ل  وال مب أو يسانده ال وة؟  
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واذاكان الحق ىو من المالق المسيطر عمى الكون فمم  نمجأ الى ال وة ؟  

ذا كان الحق واحد فمم االمتالف بين الناس باسم الدين وباسم الطوائف ؟  وا 

, بممتمف األديان سماوية وغير سماوية (دينيين )كل ىذه التساؤالت التي تواجينا جميعا 
بممتمف األعراق واألجناس  تفرض عمينا ح ي ة واحدة ووحيدة وىي أن  (ال دينيين)أو 

الت اتل باسم الدين أو الحق ىو ت اتل يثبت سوء فعمنا وكذبنا جميعا وعميو فممن يريد أن 
يكمل رحمة الكشف عن الح ي ة  أيما  تكون يجب  أن يعتر ف أن كل من يتصدى بال تال 

. في طريق التحاور والمناقشة وتبادل الرأي ىو مفمس ال حجة لو إال ال تل 
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                                                                                     ...َتشاس  اإلنحاد تٍٍ انشثابئظاهشج   (ثالثا)        

  َتاج ثمافح انحفع ونٍس انفهى يغ غغٍاٌ كهُىخ     

                                                                  انتشاث وفمذاٌ انمذوج                     
انتشرت فى نياية ال رن العشرين وبداية ال رن الواحد والعشرين ظاىرة اإللحاد بين 

والح ي ة ان ظاىرة االلحاد بدأت فى االنتشار , الشباب فى المجتمعات العربية واإلسالمية 
فى العالم مع بدايات الثورة الصناعية فى الغرب وكانت نتيجة طبيعية لمثورة الصناعية 
والت دم العممى الذى واجو كينوت الكنيسة فى الغرب بااللحاد والبعد عن الدين والح ي ة 
ايضا ان الكنيسة فى الغرب فشمت فى مواجية االلحاد مما ادى الى انتشاره وزيوعو بين 

وقد احتفظ الشرق االسالمى بتصديو لظاىرة االلحاد ألنيا .كل الناس وليس الشباب ف ط 
واكبت حركات التحرر  لمشرق االسالمى من االستعمار المتمثل فى الغرب المسيحى وىكذا 

تأمرت ظاىرة االلحاد كثيرا عن الظيور حتى نيايات ال رن العشرين الذى واكب انتشار 
الظاىرة ونستطيع ايضا ان ن ول ان المساجد لم تمتفت الى ىذه الظاىرة حتى تغمغمت فى 
كل المجتمعات الشرقية االسالمية وما كتب سممان رشدى وغيره من الكتاب المسممين 

.                                                                         الذين إتيموا بااللحاد ببعيد 
مما سبق يتضح لنا أن ظاىرة االلحاد كانت نتيجة حتمية لمت دم العممى سواء فى الغرب 
المسيحى او الشرق االسالمى ولكن ولعدم تسمط رجال الدين فى الغرب اعطى لظاىرة 

أما فى الشرق االسالمى فكان لتأصل رجال الدين وسمطتيم , االلحاد زمما وسرعة انتشار 
.  الدينية  وممط الدين بالسياسة مما  اعطى لظاىرة االلحاد تأمرا وعدم تواجد فى الشرق
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 الُجدد الرافضون و العربى الربيع
 

 يناير من والعشرين المامس رةوث قبل فيما ومصوصا االميرة السنوات فى  جميعا الحظنا
 ىى الظاىرة وىذه ب الشبا بين ومصوصا مجتمعاتنا عمى جديدة ظاىرة , بعدىا وما

 الدينية الموروثات من ومصوصا المجتمع فى موجود ىو ما لكل ال بول وعدم الرفض
ننا حتى , والع ائدية  فى دامل ىو ما كل عمى يعترضون وىم الشباب من فئات نرى بدأنا وا 

 من الكثير فيو ويدمل منط ى وغير سميف كالم الع ائد فى الكالم ان بحجة وذلك الع يدة
 من مباالة ال  قابمو الشباب اعتراض أن تفشيا االمر وزاد ,  عاقل يع ميا ال التى الغيبيات
 بالذندقة اتيامات الى االباء وبين بينيم الن اش تحول ما ثم  إزدراء و وسمرية بل اآلباء

 وتساؤالت أفكار  مناقشة عن عجزىم بسبب اآلباء من جاء مطير اتيام وىو وااللحاد
 اى ظاىرة التدين االرتزاقى تفشى ايضا ذلك وقابل الدين وامور الدين فى ومصوصا االبناء

رتداء المحية إعفاء من المتدين الشمص بصورة ويظير االنسان يتدين ان  الجمباب وا 
 ىو االمر وىذا بال بول ويحظى الرضا فينال متدين أنو عنو ُي ال حتى المساجد وارتياد
  . الممحدون الجدد المفاء فى عميو ُيطمق والذين الجدد الرافضين ظاىرة زاد الذى

 الواقع متابعة عن الحياة شغمتنا جميعا اننا يبدو ألنو االىتمام يستحق ح ي ة الموضوع 
 ىنا وانا _ فيو نعيش الذى المحتمع فى انفصام حالة ىناك ان ي ول والواقع نعيشو الذى
 مرضية حالة ىذه االنفصام حالة اصبحت وقد _ واالسالمية العربية المجتمعات اقصد

 حالة تعيش فمجتمعاتنا الدين او الجنسية عن النظر بغض مجتمعاتنا كل تصيب جماعية
 واقعية ح ي ة من تجده ما وبين دينية وتفسيرات ع ائد من توارثتو ما من بين صراع
 او اسالميين من سواء متدينون اننا ندعى نيار ليل فنحن والشرائع لمع ائد تماما ممالفة

 وىو التدين مفيوم والنطبق وظاىره شكمو الدين من نأمذ ولكننا ييود حتى او مسيحيين
 . السر او العمن فى سواء االمالق
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 ان فى الحل يكون وقد  ,دينى موروث كل فى يثق ال جيال ولالسف انتج الذى ىو وىذا
 التفكير فى الفعمية مشاركتيم ثم -االباء مطأ أى- بمطأىم االبناء مصارحة فى االباء يبدأ

 وىو السطحيات اال الث افة من لنا ليس جميعا أننا ننسى وال  تعصب بدون االعت اد وحرية
 فى ث افة الجيل وف و التفاىات انتشار إن... امرى ث افات عن لمبحث االبناء دفع ما

 اساليب إتباع ثم التدين إدعاء فى االزدواجية ىذه يرى وىو - الشباب دفع مجتمعاتنا
 تأتى ع يدة كل فى يشكك ثم الطريق ىذا عن يأتيو ما كل يصدق ال ان - والنفاق الكذب
 اهلل كان وان , االبناء عمى وليس االباء عمى ت ع ىنا والمسؤلية , الطريق ىذا عن

 ارتدوا الذين االباء من الت صير ألن االبناء ايمان عدم عمى االباء فسيحاسب  , سيحاسب
 كل عمى ينطبق ىنا والكالم , االمالقية الدين بح ي ة  يمتزموا ولم شكال الدين عباءة
 وان دينية ال تعتبر العالم فى الجديدة االجيال ان ح ي ة تؤكده ما وىو كانت ما ايا االديان
 الى يحتاج الموضوع , وبكثرة موجود انيا إال مجتمعاتنا عمى جديدة الظاىرة ىذه كانت

 واول وبصدق بفيم مجاراتيم بل الشباب اراء رفض وعدم بالواقع واعتراف ح ي ية مواجية
 ....... بامطائنا االباء نحن اعترافنا ىى مطوة

 
 فى ومصوصا التمرد ظاىرة صاحبيا ف د افرازات ثورة يناير من كانت الظاىرة ىذه وألن

 ابتعاد ظاىرة من وبريئة  الشبابية الظاىرة ىذ من بريئة يناير ثورة ان والح ي ة الشباب
 رفضيم واعالن الثورة اشعال فى الشباب نجاح ولكن عميو واالعتراض التدين عن الشباب
                             يناير ثورة زمم فى كبيرا قسطا تنال الجدد الرافضين ظاىرة من جعل
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                          !!!تسييس الدينأنغاٌم مصرية عمى وتر اإللحاد و
 

د المالق ويؤمن باآلمرة والحساب  اً  متديناً كان الشعب المصرى ومنذ بدء التاريخ شعب  يوحِّ
ولم يكن أبدًا من عبدة , ولذلك فكل حياتو كانت إلرضاء المالق موفًا من عذاب االمرة 

االصنام والتماثيل ولكنو تحت جبروت الحكام وموفا من بطشيم كان ُينزُل الحكام منزلة 
وما كانت ,اآللية عن موف واستسالم بعدما القى صنوف العذاب من الحكام وسدنتيم 

التماثيل التى تمأل المعابد والساحات إال نزوال عمى رغبة الحاكم وبطانتو وكان الحكام 
يتعاممون مع الشعب وبمساعدة رجال الدين وكينة المعابد عمى أنيم اآللية والشعب ىم 

والعجيب أن الكثير من حكام مصر ال ديمة كانوا يحطمون تماثيل من سب يم من , العبيد 
مات )الحكام بل ويمغون تاريميم والشعب المصرى صاحب الم ولة المالدة  التى ت ول 

إلمى يتجوز أمي أقولو يا ) وىو ايضا صاحب الحكمة التى ت ول  (عاش الممك...الممك 
 ....واالم ىى مصر التى القت االمرين من ابنائيا عمى مرِّ العصور (عمى 

إّن التدين عند المصريين ىو الذى جعل الشعب المصرى يأوى بنى اسرائيل ويحمى موسى 
من بطش فرعون ويتبعونو ودينو بل ويالقوا الموت عمى يد فرعون وىم يفرون مع موسى 

 ىاجر الييم مريم والمسيح فى رحمة م دسة الى ينوالشعب المصرى ىم الذ, وتابعيو 
مصر شماال وجنوبا حتى دمل الى المسيحية كل الشعب المصرى بل كانت الكنيسة 

وكذلك كان الشعب , المصرية ىى الرافد االول لجل احكام الدين المسيحى فى العالم 
المصرى ىم من اوائل المؤيدين لالسالم ويشيد التاريخ أن االسالم دمل الى مصر 

بمساعدة المصريين وان األزىر الشريف ىو اكبر منارات االسالم والدعوة لالسالم فى 
تكون مع ح ي ة التوحيد والعبادة  ما وىكذا ىى مصر وشعبيا دائمًا , العالم اجمع 

 .المالصة لممالق 
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إن التاريخ ليشيد أن الشعب المصرى كان صاحب تديِن وسطى غير متطرف وال يميل الى 
وأن الشعب المصرى كان يحمل , العنف سواء كان فى الييودية او المسيحية او االسالم 

السالح لمدفاع عن أرضو ضد الغزاة ولم يكن ابدا من الذين يدعون الى الدين بالسالح او 
. وىو سمٌة لمصر وشعبيا عمى مر العصور والتاريخ مير شاىد, ال وة 

وكى نصل , إن ظاىرة االلحاد فى مصر ظاىرة حديثة ولكنيا منتشرة كالنار فى اليشيم 
نعود الى ما بعد منتصف الستينات فى مصر ومصوصا بعد , الى اسباب تمك الظاىرة 

 67 عندما انيار الحمم الناصرى وتفاجأ المصريون  بيزيمة يونيو 1967نكسة عام 
فدمل المصريون , فكان ان التجأ كل المصريين الى الدين كممجأ امير من الضياع 

أى ’ ى سن الى قوقعة التدين ولكن لالسف الى قوقعة التدين السياون ومسيحيومسمم
وبدأ النسيج المصرى يتفكك وتدممو االن سامات  وبدأ , سالما ومسيحية إتسييس الدين 

ن من الجانبين ومصوصا رجال الدين اصحاب االفكار الغريبة واالراء االغرب فى والمنتفع
الضرب عمى وتر التعصب االعمى وبدأ نير الدماء يسيل بين المصريين مسممين 

ودعَّم ىذا التوجو تسمط فئة المنتفعين بالدين من رجال الدين ىنا وىناك , ومسيحيين 
وقابل ىذا التوجو كمٌ من الظمم والعنف واجو بو الحكام اىل التدين سواء كانوا منتفعين 
بالدين او متديين صدقا وحاال  وىكذا اصبح الحال فى مصر بين تسييس الدين وبين 

وىنا وجد االلحاد ارضا , العنف باسم الدين من الجانبين المتديين والحكام واىل السمطة  
مصبة لمنشوء واالنتشار والسبب ىو الجيل والتعصب من الناس والتسمط والعنف من 

ومع تفاىة الث افة وادمان الغيبيات والعجز ,  والدين برىٌء من االثنين , السمطة والحكام 
 وتسيَّد الساحة دعاة اقل ما قعن التوافق مع الت دم العممى السريع انتشر الجيل والحم

 ,يوصفون انيم ف ياء الجيل  فنشروا فكرا متممفا ال ُيسمُن وال يغنى من جوع 
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وطبعا كان الوضع االقتصادى المزرى ىو احد ب  فانتشر االلحاد ومصوصا بين الشبا 
اىم اساب انتشار االلحاد فالشاب الذى يرى مست بمو ضائع وال امل لو فى حياة كريمة فال 
يممك إال ان يثور ضد السمطة وين مب عمى الحكام فما كان منو إال ان ان مب عمى سمطة 

ركة عتمك الملالدين وحكام الدين وىم رجال الدين  وعمماؤه الذين لم يكونوا مستعدين 
 .الع مية إال بسالح الغيبيات والتكفير لممعارضين فما زادوىم إال إلحادا وبعدا عن الدين 

إن الطريق الى مواجية االلحاد ال يكون إال باالعتراف بمطئنا جميعا وال يكون إال بالفكر 
االمر ثم بعد ذلك ن وم بثورة فكرية فنغربل كل ما عمق بتراثنا الدينى من اكاذيب  بوال بول 

ف و ي وم , ومرافات وبعد ذلك ي وم العمماء باالتفاق عمى ف و ال تسييس فيو وال منافع 
فكٌر , ق وعمى ضوء المتغيرات الكونية والعممية فيتواكب معيالعمى التوحيد المالص لمما

 أمرِه ولكنَّ اكثر واهلل غالٌب عمى,  حكمة الحكم وال يمتصق بنص ىنا او فيم ىناك ذيأخ
. الناس ال يعممون
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 " ...!اإللحاد" و" التشدد والعنف "َحيرُة  الشباِب بين 

استوقفتنى كثيرا ظاىرة المؤيدين والتابعين لتنظيم داعش وفى ن س الوقت المؤيدين 
وقد الحظت ايضا سرعة انتشار , والتابعين لإللحاد ومصوصا فى مصر وربوعيا 

 )المؤيدين لمجانبين حتى ان اقرب االحصاءات ت ول ان المؤيدين والتابعين لمظاىرتين 
فى مصر فى السنوات الماضية اصبحو باالالف وىو رقم ليس ( اإللحاد)و  (داعش 

صغيرا ويشير الى تغول ىذه الظاىرة وتحوليا الى مشكمة كبيرة قد تضرب بمدا مثل مصر 
. فى موقعيا وتعداد سكانيا وتاثيرىا عمى المحيط العربى واالسالمى فى الشرق االوسط 

بحالتين  (االلحاد)و (داعش )وقد جمعتنى الصدفة فى اثناء اىتمامى بالظاىرة بين 
متشابيتين احدىما من المؤيدين والمنضمين لداعش والثانى من الذين اعمنوا الحادىم 

وقد كانا شابين صاحبا ع مية عممية ومنط ية  , وجاىرو بيذا االلحاد فى تحٍد لممجتمع 
ولكنيما ورغم كل , كبيرة ومن اسرتين من االسر الكبيرة وتمرجا من كمية من كميات ال مة

تمك الظروف ورغم نبوغيما ورغم أنيما من عالئالت ميسورة اال أنيما لم يجدا مالزا إال 
وقد آلمنى كثيرا أنيما يممكان ع مية ناضجة وشمصية متفتحة , فى داعش وفى االلحاد 

ويكون السؤال  ىنا  لماذا؟  , 
ىل ىما صادقان فىيما امتاراه لطري يما طريق داعش والتشدد االسالمى والحرب القامة 
دولة االسالم او طريق االلحاد والكفر بكل ما نؤمن بو من الدين ومن التراث ومن وجود 

اننى ح ي ة ال ُأمفى تعجبى منيما ولكننى ايضا اقول اننا , اهلل ومن قصة ممق الكون 
كمجتمع شرقى ُبنيَى عمى الن ل ال الع ل و ُبنيَى عمى الشكل ال المضمون مجتمع ُغَيب 

 , فيو الع ل وانتشرت فيِو  المرافات واالكاذيب 
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ىذا , مجتمٌع يتشدق بال يم وال يعمل بيا ويمعُن الجريمَة  فى العَمن ويأتييا فى المفاء
وال نكون كالنعام فندفن رؤسنا فى , المجتمع ىو سبب وجود الظاىرتين داعش وااللحاد 

... التراب كى ال نعترف وال نرى
رجاُل الدين ورجال , الرجال والنساء,  إنَّ الجميع ممطؤن الكباُر والشبابُ واالباء واالبناء 

الفكر الحكام والشعوب واننا يجب اوال ان نسارع فى االعتراف بالفشل حتى نستطيع ان 
وانا ىنا اضم صوتى لمشباب فى االعتراض عمى كل ما نتناولو من فكر دينى , ندرك الحل 

ممىء باالمطاء وبعيد عن الواقع الذى نعيش ومربوط باالساطير وال يحكمو الع ل او 
ولكنى ايضا ال اؤيد االرتماء فى احضان داعش وامثاليا او الكفر بكل ما ىو , المنطق 

واطالب الشباب ان يعيدوا التفكير والدراسة واستنتاج المعمومة الصحيحة , دينى نكاية فيو 
اى أننا  اذا عجزنا   (ليس كل ما ال ُيدرك ُيترك )وان يتبعوا الم ولة الفمسفية  التى ت ول 

ذا عجزنا ان نتوافق مع المجتمع ....عن االيمان فال نذىب لمكفر ونكفُر بكلِّ ما حولنا وا 
بل يجب عمينا  أن نعيد البحث مرات ومرات ,  فال  نذىب الى التشدد وُنكَِّفَر كل من حولنا 
 ...وان ُنِمعَن التفكيَر حتى نصل إلى الح ي ة
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 ....في بيتنا ممحد 

  ؟ماذا نفعل و ما العمل  ... ىذه ح ي و وليست ميال) 
ىو قارئ من الدرجو  ,جة عممية مميزه رىو عمى د ,  شاٌب محبوب من الجميع ىو 

ىو انسان ممتزم جدًا  ,  ىو كاتب و ناقد و مطمع عمى االنترنت بشكل عجيب .االولى 
في حياتو ، وىو انسان ال تستطيع ان تواجيو مباشرة الطالعو الكبير عمى جميع صنوف 

لالسف ال ادري ما العمل معو وعمى اي اساس نستطيع ان   .الكتب من جميع االنواع 
..  نتعامل معو 

حتى انو يعترف بانو ممحد وان االديان بيا كثير من المرافات ..وصل لمرحمو مطيرة
 والالمنطق 

  (؟؟؟ ... الشابافيدوني افادكم اهلل ما العمل مع ىذا 

كانت ىذه صرمة مدوية لمكثيرين من اآلباء واالميات تطالب بالمساعدة فى كيفية التعامل 
مع ابنائيم الذين اعمنوا انيم ال يؤمنون وال يعترفون بكل ما تأتي بو االديان جميعيا وانيم 
يرفضون تمك الث افة الدينية الموروثة وكانت حجة االبناء الرافضين لمدين ىى انو ىناك 

و رغم ان كل , تجعميم ال يؤمنون بالدين ويرفضونو  (من وجية نظرىم)الكثير من العوار 
االباء واالميات يعترفون بان ابنائيم اذكياء ومث فون بل ان ىؤالء االبناء عند مناقشتيم 

يفاجؤن االباء واالميات ب ضايا يصعب تفسيرىا مما يزيدىم رفضا وبعدا عن الدين 
واالنكى ىو ان االباء واالميات ال يجدون ما يفعمونو البنائيم  إال ان يعنفون االبناء 

.  الرافضين بدال من المناقشة والمحاورة 
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أى ظاىرة مثل الفيروس , كما أن ظاىرة االبناء الرافضين لمدين ىى ظاىرة فيروسية 
وىكذا ينتشر االلحاد بالعدوى , ينتشر بسرعة البرق كمما وجد التربة المصبة لالنتشار 

. وبالممارسة الماطئة من االباء واالميات 

أى ان نتبع الدين اتباع ت ميد وليس اتباع فيم واتباع تعصب وليس , أن التدين الجاىل 
وذلك ألن , اتباع دراسة ىما من اكبر االسباب لرفض الشباب لمدين وتحوليم لإللحاد 

الشاب  الرافض أوال  يجد قدوة سيئة فى الوالدين حيث ان الوالدين يتبعون الدين عن جيل 
وألن االبوين ينادون بنظريات دينية امالقية , فال يستطيعون تفسيرا لمدين وقضايا الدين 

وطالما ان االباء  ال يطب ون الدين , وىم ال يطب ونيا فيكونون مثال سيئا لالبناء 
.  وامالقياتو بل ينادون بالشكل ف ط  فاألبناء سيرفضون ىذا الدين ويمحدون 
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أفال تع مون ؟؟؟؟؟ 
سورة  (َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َمَمْ َناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن )بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اِبِئيَن )بسم اهلل الرحمن الرحيم (115)االنبياء ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َىاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِمِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَمُيْم َأْجُرُىْم ِعنَد َربِِّيْم َواَل َمْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم 

َأتَْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكْم )  بسم اهلل الرحمن الرحيم (62)الب رة (َيْحَزُنوَن 
َذا ُتْتَمى َعَمْيِيْم  ) بسم اهلل الرحمن الرحيم (44)الب رة(َوَأنُتْم َتْتُموَن اْلِكتَاَب َأَفاَل َتْعِ ُموَن  َواِ 

آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَ اءَنا اْئِت ِبُ ْرآٍن َغْيِر َىَذا َأْو َبدِّْلُو ُقْل َما َيُكوُن ِلي َأْن 
ُأَبدَِّلُو ِمن ِتْمَ اء َنْفِسي ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ ِإنِّي َأَماُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي َعَذاَب َيْوٍم 

ُقل لَّْو َشاء الّمُو َما َتَمْوُتُو َعَمْيُكْم َواَل َأْدرَاُكم ِبِو َفَ ْد َلِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا مِّن َقْبِمِو  (15)َعِظيٍم 
َفَمْن َأْظَمُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَمى الّمِو َكِذًبا َأْو َكذََّب ِبآَياِتِو ِإنَُّو اَل ُيْفِمُح  (16)َأَفاَل َتْعِ ُموَن 
َوَيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّمِو َما اَل َيُضرُُّىْم َواَل َينَفُعُيْم َوَيُ وُلوَن َىُؤالء ُشَفَعاُؤَنا  (17)اْلُمْجِرُموَن 

ِعنَد الّمِو ُقْل َأُتَنبُِّئوَن الّمَو ِبَما اَل َيْعَمُم ِفي السََّماَواِت َواَل ِفي اأَلْرِض ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعمَّا 
بَِّك َلُ ِضَي  (18)ُيْشِرُكوَن  َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْمَتَمُفوْا َوَلْواَل َكِمَمٌة َسَبَ ْت ِمن رَّ

 .(سورة يونس)" (19)َبْيَنُيْم ِفيَما ِفيِو َيْمَتِمُفوَن 
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ىذا بعض من كم كبير من آيات ال ران التى تدعو الى الع ل والتع ل والتى تؤكد ان كل 
من يعبد اهلل لو اجره عند ربو وىى كذلك تنادى الجميع ان نتمسك باالمالق والبر فى 
المعامالت وال ننسى ان البر ىو ميزان االعمال وليس الشكل و ومن ىنا وكمحاولة 
لمتواصل مع الحميع متديين وغير متديين مؤمنين وغير مؤمنين نبادر بيذ االسئمة 

ونتحاور فى االجابات والتى قد تمتمف وقد تتفق ولكنيا جميعا وحتما ستوصمنا الى طريق 
  وقبل ان نمتمف وتأكيدا لم ن ول اترك لكم حرية االجابة  عمى االسئمة االتية, واحد 

: ما ىو الفرق فى محاسبة  ىؤالء يوم ال يامة اذا قصروا فى اداء الفرائض؟  (1)
  – الم صر عن كسل   –   المتبع عن جيل  –    الغبى –    الممبول –المجنون 

  المتعمد لعدم اداء الفريضة   ىل سيكون حسابيم واحد –المتحايل لعدم اداء الفريضة  
  ام ممتمف ؟؟؟؟؟

:  ما ىو الفرق فى محاسبة  ىؤالء يوم ال يامة اذا ادوا الفرائض ؟  (2)
 –المؤدى ت ميدا بال فيم - المؤدى عن عمم وصدق وامالص بغير ت صير وال مراءاة     

 المؤدى بنية كسب تاييد المسممين وتظاىرا –المؤدى ت ميدا وبفيم ولكن ال امالص 
 المؤدى موفا من ان – المؤدى طمعا فى الجنة –  المؤدى موفا من النار –بالتدين 

 –المؤدى احيانا واحيانا يتكاسل عن الفرائض - ئضايعرف الناس انو ال يؤدى الفر
المؤدى لمفرائض طالما ال انفاق فييا لشحو وحبو لممال ولكنو يتكاسل عن ادائيا انفاقا 

ويأمذ باالسيل واالقل انفاقا  
ما ح ي ة الدين ؟ ىل االديان والكتب السماوية التى جاء بيا الرسل تمتمف فى  (3)

اصوليا ؟ ولماذا الصراع بينيم ؟ وىل ما اتى بو االنبياء من حكمة وُسنن يتضاد مع 
 بعضو البعض؟ 

الييودى والمسيحى والمسمم الذى يتبع معت داتو ويؤمن بصحة معت داتو دون فيم  (4)
وتع ل ولكنو متبع لمن سب و ومتحفظ موفا ممن مالفو دون مساس باالمالق بل انو يتبع 

ال تكذب ال تسرق ال تعتدى عمى االمرين وكل الالءات التى  )ال انون االمالقى العام 
ىل يكون حسابو عمى قدر سموكو االمالقى ؟أم عمى قدر اتباعو  (تحض عمى الفضيمة

لع يدتو؟  
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 اليندوس – البوزيين –المجوس ) ابناء النحل والممل االمرى منذ االف السنين (5)

والذين يتبعون االمالق والفضيمة ىل ىم ايضا يحاسبون عمى نحميم وممميم ام   (وغيرىم
 عمى سموكيم
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 ...لكم ديُنكم ولَي دين 

كان نتيجة تفشى الجيل فى عصور الظالم التى جثمت عمى العالم االسالمى فى ال رون  
ما بعد ال رن الحادى عشر الى نيايات ال رن العشرين أن تأصل فكر الغيبيات  فى ع ول 

المسممين وبالتالى ظير تفسير جاىمى آليات ال رآن واحاديث الرسول تدعو الى جعل 
وبدال من ان نتفكر فى , الدين االسالمى الذى يدعو الى الفكر والبحث دينا لمكسل الع مى 

آيات اهلل امذنا نؤول كالم اهلل الى فيم سطحى وروايات ال صحة ليا واحاديث موضوعة 
ومكذوبة  مما جعل االجيال الجديدة من الشباب وبعد ان ت دم العمم وانكشفت ح ائق 

عممية جديدة تصطدم بما نردده بال فيم لمدين بل ونعاند من يناقشنا قائمين لو ان من ال 
, ونسينا ايات ال ران التى تدعو الى التفكر ,يؤمن بما ن ول فيو كافر وممحد ومرتد 

وااليات التى ت ول لمرسول الكريم ان , وااليات التى تدعو الى انو ال اكراه  فى الدين
وبدال من كل ذلك  امذنا نردد ان الجياد ىو  (لكم دينكم ولي دين )يماطب الكافرين قائال 

ان ن تل الممالفين لنا فى الدين وان نأمذىم سبايا وان يدفعو الجزية وكل ذلك ال صمة لو 
 .بالدين ولكننا نجيل الدين وح ي تو 

إن ما نراه اليوم من حروب ودمار يحيق باالنسانية جمعاء ليو بسببنا جميعا حيث جعمنا 
, من االديان التى تدعو لعبادة المالق سببا لمبعد عن الدين وكراىية فى بعضنا البعض 

لعمنا نصل الى الح ي ة ؟ , فمتى نعود الى الع ل ونتفكر فيما حولنا 

 الَِّتي َواْلُفْمكِ  َوالنََّيارِ  المَّْيلِ  َواْمِتاَلفِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمْمقِ  ِفي إنَّ )بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 َبْعدَ  اأَلرَض  ِبوِ  َفَأْحَيا مَّاء ِمن السََّماءِ  ِمنَ  الّموُ  َأنَزلَ  َوَما النَّاَس  َينَفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري
َياحِ  َوَتْصِريفِ  َدآبَّةٍ  ُكلِّ  ِمن ِفيَيا َوَبثَّ  َمْوِتَيا رِ  َوالسََّحابِ  الرِّ  َواأَلْرضِ  السََّماءِ  َبْينَ  اْلُمَسمَّ
 (164)سورة الب رة  ( َيْعِ ُمونَ  لَِّ ْومٍ  آلَياتٍ 
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ُْوِلي آلَياتٍ  َوالنََّيارِ  المَّْيلِ  َواْمِتاَلفِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمْمقِ  ِفي ِإنَّ ) سورة ال  ( األْلَبابِ  ألِّ
 (190)عمران 

  (َيتَُّ ونَ  لَِّ ْومٍ  آلَياتٍ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي الّموُ  َمَمقَ  َوَما َوالنََّيارِ  المَّْيلِ  اْمِتاَلفِ  ِفي ِإنَّ )
 (6)سورة ىونس 
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 ....المطاُب الديني بين اإلفراط والتفريط

دائمًا ما يحكم المطاب الدينى مصوصًا فى مجتمعاتنا العربية األىواُء والمصالح وذلك 
 ففي أى موضوع دينى أو أى مناسبة دينية نجد دائما أن  ,بغض النظر عن النوايا 

وليس , إنو إمتالف المصالح واالىواء , االمتالف ىو سيد الموقف ولكن أى إمتالف 
 من الناس    ويكون الضحية ليذا اإلمتالف ىم العامة والبسطاء, إمتالف الرأى والفيم 

ىؤالء العامة والبسطاء الذين يتبعون رجال الدين اتباع تصديق عمى , وما أكثرىم بيننا 
           أساس

أن رجل الدين مصدق عندىم ألنو يتكمم باسم الدين وىكذا فرجل الدين أو المتحدث باسم 
الدين أو من يرتدى عباءة الدين يستطيع ان يوجو الناس حسبما يريد طالما انو يتكمم 

باسم الدين وتحت عباءة الدين تمك العباءة التى ُتعتبر الحماية والضمان لمن يرتدييا ومن 
واحب ان اشير الى معنى كممة البسطاء والعامة ىنا وحيث أننا نتكمم عن , ينتمى الييا 

الدين فالبسطاء ىم كل غير المتمصصين فى الدين وعميو فالبسطاء ىنا ىم اغمبيتنا 
 .جميعاً 

ونعود الى صمب الموضوع وىو المطاب الدينى بين اإلفراط والتفريط نتيجة امتالف االىواء 
واقرب مثال لذلك ىو قدوم شير رجب ذلك الشير الذى , والمصالح وليس الرأى والفيم 

نواجو فيو كما كبيرا من االمتالف بين افراط فى الترحيب بو واالتيان باحاديث وتفاسير 
 لعظمة الشير وت ديس ايامو وتأكيد بعض العبادات بو وكأنو اعظم شيور السنة 
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وعمى الجانب اآلمر نجد التفريط فى شير , اإلفراط يأتينا من اىل الصوفية وعممائيا  وذلك
رجب من تحريم عمل اى عبادة زائدة فيو حتى أن اول رجب جاء ىذا العام يوافق يوم 
االثنين ولكن معظم المتديين من اىل الطوائف السمفية افطرت عمدا فى ىذا اليوم ألنو 
مواف ا ألول رجب وما اكثر عمماء السمفية الذين اشاروا الى ان كل االحاديث الواردة فى 

وىكذا كل طائفة تماطب اتباعيا بمطاب , فضل شير رجب ىى احاديث مكذوبة وباطمة 
                                          !!!!! االفراط او التفريط وقد ضاع بينيما البسطاء والعامة بين مصدق ومكذب

ولو حكَّم كل منا ع مو وقرأ وحاول الفيم ولم يتكاسل متبعا قول رجال الدين من ىنا او 
ىناك لوجد أن الصوم مثال محبب ومطموب فى أى وقت وان الفيصل فى العبادات ىو فيم 

واذا قال قائل ان , حكمة الحكم وليس اتباع الحكم ونحن صٌم بكٌم عمٌي والعياذ باهلل 
التمصص فى الدين ىو لرجال الدين سنرد عميو ان كل طائفة تح ُِّر رجال الدين من 

فأين , ومعنى ذلك ان رجال الدين المتمصصين لم يسمموا ىم ايضا , الطائفة االمر 
  الح ي ة واين الطريق ؟؟؟

يا سادة إن ال رآن الكريم يدعونا الى الفيم والتدبر واالتباع عن ىدى وليس اتباع ت ميد او 
وكل عام وانتم بمير سواء كان شير رجب شير عادٌى , منفعة او مصمحة ىنا او ىناك 

ال يجب ان ُنمصصو بعبادة زائدة أو كان شير رجب شير ُيستحب فيو الصوم والصالة 
 . إال انو شير من شيور اهلل وايامو من ايام اهلل, وغيرىما من العبادات 
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 !!!أم الممحدون...المناف ون
ي ول اهلل تعالى فى كتابو الكريم يصف المناف ين وحاليم فى سورة الب رة بسم اهلل 

 (8)َوِمَن النَّاِس َمن َيُ وُل آَمنَّا ِبالّمِو َوِباْلَيْوِم اآلِمِر َوَما ُىم ِبُمْؤِمِنيَن   )الرحمن الرحيم 
 ِفي ُقُموِبِيم (9)ُيَماِدُعوَن الّمَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْمَدُعوَن ِإالَّ َأنُفَسُيم َوَما َيْشُعُروَن 

َذا ِقيَل َلُيْم اَل (10)مََّرٌض َفزَاَدُىُم الّمُو َمَرضًا َوَلُيم َعَذاٌب أَِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن   َواِ 
 َأال ِإنَُّيْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن الَّ (11)ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِمُحوَن 

َذا ِقيَل َلُيْم آِمُنوْا َكَما آَمَن النَّاُس َقاُلوْا َأُنْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَياء َأال (12)َيْشُعُروَن   َواِ 
َذا َمَمْوْا ِإَلى )13)ِإنَُّيْم ُىُم السَُّفَياء َوَلِكن الَّ َيْعَمُموَن  َذا َلُ وْا الَِّذيَن آَمُنوْا َقاُلوْا آَمنَّا َواِ  َواِ 

 الّمُو َيْسَتْيِزىُء ِبِيْم َوَيُمدُُّىْم ِفي (14)َشَياِطيِنِيْم َقاُلوْا ِإنَّا َمَعْكْم ِإنََّما َنْحُن ُمْسَتْيِزُؤوَن 
اَلَلَة ِباْلُيَدى َفَما َرِبَحت تَِّجاَرُتُيْم َوَما (15)ُطْغَياِنِيْم َيْعَمُيوَن   ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوْا الضَّ

 (16)َكاُنوْا ُمْيَتِديَن 
االيات ىنا تتكمم عن المناف ين الذين يتمذون من التدين ستارة لمجشع ولمطمع وىذا 

وىذه صور التدين .ىو التدين المرفوض واصحابو اشد ضررا من الممحدين الالدينيين 
 المرفوض وىى ليست ف ط في االسالم ولكنيا موجودة فى كل االديان 
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ٍِ انًشفىض ....!!! انتذٌ

عموم الدين المسيحية واالسالم )ِمن المعروف والُمتَفق عميو بين الناِس جميعًا أنَّ الدين 
ىو ممجأ االنسان االمير لكى يواجو تحديات وصعوبات الحياة  (والييودية والبوزية وغيرىا

و ,  وقد اثببت االحداث منذ بدء التاريخ وحتى االن ما لمدين من تأثير قوى عمى االنسان 
وثورات الشعوب كانت نتاج التعاون بين الثالوث ,  الح ي ة أن كل الحضارات االنسانية

االذلى الحكم و الدين و المال وان تاريخ البشرية اجمع كان حم ات متواصمة بين رجال 
الحكم ورجال الدين و رجال المال حتى أن كل الحكام كانوا او اصبحوا اثرياء مؤيدين من 

. رجال المال ومدعمين من رجال الدين 

ومعنى , كانت ىذه م دمة  ضرورية لمدمول في الموضوع وىو انواع التدين المرفوض 
ذلك اننا ال نعترض عمى التدين كفطرة بشرية اعت دىا وآمن بيا االنسان منذ بدء الممق 

, ولكن اىتمامنا منصب عمى التدين المرفوض وىو الداء الذي إبُتميت بو البشرية ,
. وسيكون الحديث ممصوصا عمى مصر وشعبيا وما يجرى عمى ارضيا 

, والتدين اإلنتفاعي , التدين اإللتجائي ’ من أىم  أنواع التدين المرفوض وليس كميا 
والتدين , و التدين االنتمائي , و التدين الشكمى , والتدين الوراثي , والتدين اإلنت امي 

.......  الجاىل 

 وىو ان يمتجأ االنسان الى التدين عندما يواجو أزمة سواء كانت أزمة :التدين اإللتجائي 
مرضية أو مالية أواجتماعية أو أى صورة من صور األذمات فى حياتو فيتمذ من الدين 
ممجأ ولكن ليس عن اعت اد وفيم بل عن موف و عجز وقتى في حال األذمة ف ط وبعد 
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انتياء االذمة يترك التدين  وينساه وىو طبع بشرى أقل ما يوصف بو أنو عمٌل مسيس 
....... وما أكثر ىذا النوِع من التدين 

 وىو ان يكون ىدف  االنسان من التدين اإلنتفاع ويكون ال صد من :التدين اإلنتفاعي 
التدين ىو الوصول لمحكم او رواج التجارة أو الثراء السريع وىذه الفئة نراىا بكثرة ىذه 

االيام وما العنف واالرىاب إال نتيجة لصراع الناس وتكالبيم عمى متاع الدنيا وذلك باتماذ 
. التدين وسيمة شيطانية ألغراضيم 

 وىو أن يتمذ االنسان الدين وسيمة لإلنت ام من االمرين ويكون اليدف :التدين اإلنت امي 
الح ي ي من التدين ليس الدين ولكن االنت ام وما دعوات اقامة الحدود ودعوات اليجوم 
عمى اىل االديان االمرى وا صاحبيا من عنف وعنف مضاد إال صورة بغيضة لمتدين 

. اإلنت امى

 وىو ان نتدين لدين االباء و االجداد الننا ورثناه ولم نتعممو او نتفيمو :التدين الوراثي 
او نمتاره وىو تدين االغمبية من الناس فالدين عندىم موروث وليس امتيارا عن فيم 

وع يدة وىذه ىى الطامة الكبرى فبمرور الزمن يصبح الدين موروثا وكينوتا ال روح فيو 
. وال ع ل وضرر التدين الوراثي عمى الشعوب اكبر من اى شيئ 

 وىو مثل التدين الوراثي فنحن ننتمى لمدين الذى ُولدنا عميو ونتعصب :التدين اإلنتمائي 
لو ويظير ىذا جميا فى المذاىب فيذا سنى وىذا شيعي وىذا سمفى وىذا صوفى وكذلك في 

االديان فيذا كاتوليكي وىذا ارثوذكسي وغيره الكثير وىذا النوع من التدين اكبر سبب 
. لمحروب في العالم 
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وىو أن يكون ىدف االنسان اظيار نفسو بالشكل ف ط وليس بالمضنون :التدين الشكمي 
فنحن نصمى لكى يعمم الناس اننا متدينون وىؤالء المتدينون شكال ىم االغمبية الغالبة في 

. الشعوب 

 وىو تدين اإللبية الغالبة من الناس فيم متدينون جيالء بالدين اما عن :التدين الجاىل 
كسل او جيل  وفي الحالتين فيذا التدين ضرره ومساؤه اكثر بكثير من نفعو فااللحاد لم 

 .يكن سببا لمحروب والدمار مثمما كان التدين الجاىل ىو السبب
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.... " دولةدين و  "ال "  و ُأمةدينٌ  "االسالُم    (عاراب)       

معضمة المالفة االسالمية 

آن اآلوان ان نعمنيا صريحة وبال مواراة او موف او تحايل لمبشرية جمعاء أن االسالم 
وىذا  ليس , دين اهلل ىو الدين الماتم لمبشرية وليس دولة او نظام حكم او ما شابو ذلك 

ت ميال من قدر االسالم  ب در ما ىو اعتراٌف ب دسية االسالم وسماويتو وشموليتو لمبشرية 
جمعاء وان الم ولة التى تنادي بأن االسالم دين ودولة ىى افتراء عمى اهلل وتحجيم 

لشمولية اإلسالم ألنو اذا كان االسالم دولة فيذه مصوصية واننا ندعى ان من مع دولة 
االسالم ىم المؤمنون وغيرىم الكافرون وليسوا من الدولة وىو نيج العنصرية مثل 

الصييونية التى تدعى ان الييود ىم شعب اهلل الممتار ومثل النازية التي تدعو الى عمو 
العنصر النازى عمى كل الشعوب وحاشى هلل ان يرسل رسولو محمد صمى اهلل عميو وسمم 

.  بدين عنصرى محدود لطائفة معينة 

إن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لم يكن رئيسا لدولة او مؤسسًا لدولة او حتى داعيا 
اهلل سبحانو وتعالى الى كل البشرية عربا وعجما عند لبناء دولة ولكنو كان رسوال من 

رسوال يدعو الى الوحدانية هلل والى تطبيق احكام اهلل عمى , شماال وجنوبا بيضا وسودا  
البشر جميعا وقد كان بحكم أنو الرسول النبى من اهلل فيو ال ائد والمعمم بامر اهلل وعندما 
توفي الرسول كان لزاما ان يمتار المسممون مميفة لرسول اهلل كي يوحد كممتيم وعندما 
توفى ابوبكر مميفة رسول تم امتيار عمر بن المطاب مميفة لمميفة رسول اهلل وقد كان 

عمر بن المطاب مجددا فانشأ الجيش وقسم لو الرواتب  وعين فى كل والية اميرا ممثال لو 
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وبدأت حينئذ ما يسمى بالدولة االسالمية وىو فكر  (أمير المؤمنين)واطمق عمى نفسو ل ب 
وما قام بو عمر ابن المطاب يعتبر , تجديدى اوجبتو نتائج انتشار االسالم وتعدد والياتو 

تجديدا فى الفكر االسالمى اوجبتو الحاجة فى ذلك الوقت وليس ماصية من مواص 
حيث انو ثبت ان ما قام بو عمر بن المطاب  لم ي م بو الرسول وال المميفة , االسالم 

وبعد .االول ابوبكر ولكنو تجديد اقترحو عمر بن المطاب ووافق عميو جموع المسممين 
م تل عمر بن المطاب تم امتيار عثمان بن  عفان وفى عيده تم الفصل بين المميفة 
كمميفة رسول اهلل وبين االمير او ال ائد وعميو ف د بدأت االمتالفات حول عثمان حتى 

قامت ثورة كبيرة انتيت بم تل عثمان فى بيتو وبعد حصاره وىنا امتمف المسممون فمنيم 
من امتار عمى ابن ايى طالب مميفة ومنيم من طالب ب تل ومحاسبة قتمة عثمان وىؤالء 
رفضوا مالفة عمى ومنيم معاوية ابن ابى سفيان حتى انتيت المالفات الى م تل عمى ابن 

طالب واست رار الحكم لمعاوية وبدأت الصراعات والمالفات بين المسمين عمى  دولة 
المالفة التى لم ينادى بيا رسول اهلل والتى كانت ومازلت حتى االن سببا لتفرق المسممين 

. وتأمرىم 

إننا اذا حكمنا الع ل والمنطق وبحثنا فى آيات ال ران الكريم لن نجد نصا واحدا يدعو ل يام 
فمن اين اذا جاءت , دولة باسم االسالم ولكننا نجد احكاما اسالمية وامالقا اسالمية 

م ولة االسالم دين ودولة ؟  

إنَّ االسالم دين اهلل لمبشرية جمعاء ال يجب ان نشبيو بالدولة الدينية التى ترتكز عمى 
الديكتاتورية باسم الدين مثل الدولة الفرعونية ال ديمة التى قامت عمى اساس الوىية 
الفرعون وقدسيتو  وال يجب ان نشبييا بدولة سمطة الكنيسة فى اوروبا فى العصور 
الوسطى التى قامت عمى قدسية رمز الصميب كرمز مسيحيى وديكتاتورية البابا كممثل 

م دس لممسيح عمى االرض وال يجب ان نشبييا بدولة الييكل الييودية التى ترتكز عمى 
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, استعالء الييود كشعب اهلل الممتار وامتالكيم لييكل سميمان رمزا لمييودية والصييونية 
اننا اذ نشبو االسالم  الدين الماتم لكل البشرية بيذه الديكتاتوريات الدينية لنجعل من 

. االسالم نظرية لمحكم وليس دينا االىيا لكل البشر 

ان الزعم بوجود دولة لالسالم كانت فتنة كبرى الح ت بالمسممين مالفات كثيرة وقد تفنن 
اعداء االسالم عمى مر العصور فى زرع ىذه االفكار فى المسممين حتى ينتشر الصراع 
, بين المسممين وحتى ينشغل المسممون بالت اتل بينيم وبين بعضيم وىو ما يحدث االن 
وما كل الحركات التطرفية الدموية اال وليدة فكر دولة االسالم او ما يسميو لنا األعداء 

وما الحركات االسالمية مثل الموارج وغيرىا وحتى الحديث منيا مثل  (بدولة المالفة )
ال اعدة وداعش وقبميا المتشددون من الطوائف االسالمية وكميا تمعب عمى وطر دولة 

.  المالفة االسالمية واالسالم منيم براء 

إن الواقع الزمانى والمكانى اثبت ان وجود مميفة واحدا لدولة اسالمية فى العالم كمو ىى 
فرضية مستحيمة التح يق ولكننا نستطيع ان ن ول ان كل دولة بيا اغمبية مسممة يجب ان 
تطبق احكام اهلل بما يناسب الظروف وبما يتوافق مع الفيم الصحيح وروح الحكم وليس 

ومعنى ذلك ان تكون اى دولة تسير عمى نيج االسالم وليس ب وة , منطوق الحكم 
صدق اهلل " من شاء فميؤمن ومن شاء فميكفر"السالح ن يم االسالم كما قال اهلل تعالى 

. العظيم 
 وفى المتام احب ان اشير الى موقف االمام ابى العزائم وىو رجل من رجال الدين 
االسالمى نادى بوسطية االسالم وبمبادىء الصوفية السمحة المبرأة من االكاذيب 

والمرافات  فى الثمث االول من ال رن العشرين حيث حدد موقفو من المالفة االسالمية فى 
وفييا لم ي ل   (االسالم وطن)و (االسالم نسب)و  (االسالم دين )ثالث كتب كتبيا وىى 

ان االسالم دولة   وعندما الغى كمال اتاتورك المالفة  وطالبت انجمترا بامتيار الممك فؤاد   
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ممك مصر بان يكون مميفة لممسممين عارض االمام ابوالعزائم ىذا الراى واعمن ان المالفة 
ان ُوجدت فميا شروط ومنيا ان تكون بمد المالفة مست مة وليست محتمة مثل مصر 

وكذلك احب ان اشير الى  م ولة االمام الداعية متولى الشعراوى فى الثمانينات من ال رن ,
العشرين والتى نادى فييا الشعراوى بان ال ُندمل السياسة فى الدين ولكن ان نجعل من كل 

أى ان ندمل الدين فى اىل السياسة وال ندمل السياسة فى , سياسى حاكم رجل متدين 
.  رحم ا هلل الشيخ الشعراوى , الدين 
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إمتالف المذاىب و الجماعات الدينية فى االسالم   

َيا َأيَُّيا )االمتالف بين الناس افرادا وجماعات ىو من سنن الكون ف د قال اهلل تعالى 
النَّاُس ِإنَّا َمَمْ َناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو 

 ,(سورة الحجرات 13اية )َأْتَ اُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َمِبيٌر 

وقد كان االمتالف بين الجماعات والمذاىب االسالمية منذ ما بعد عيد النبوة ونزول  
بين الع ل و الن ل الوحى عمى رسول اهلل صمى اهلل عمىو وسمم  الى يومنا ىذا ىو مالف 
ثم بعد ذلك وبمرور االزمان كان مالفا بين سمطة الحكم و شيوة الحكم 

كان  اول  مالف يظير فى االسالم ىو ظيور  فئة المناف ين وذلك فى عيد رسول اهلل 
ِإنَّ ) من سورة النساء142صمى اهلل عميو وسمم حيث ذكرىم ال ران الكريم فى االية 

اَلِة َقاُموْا ُكَساَلى ُيَرآُؤوَن النَّاَس  َذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ اْلُمَناِفِ يَن ُيَماِدُعوَن الّمَو َوُىَو َماِدُعُيْم َواِ 
 وقد اثبت ال ران ان المناف ين ممادعون وانيم يدعون اسالميم (َواَل َيْذُكُروَن الّمَو ِإالَّ َقِمياًل 

. والواجباتة  لمناس وتكاسال عن اداء الفرائض ابنية االكتساب الدنيوى مراء

وقد كان ثانى مالف يظير ب وة فى االسالم وىو مالف المالفة  لمرسول صمى اهلل عميو 
فبعد وفاة الرسول اجتمع  عمية ال وم وقرروا ان يمتاروا مميفة لرسول اهلل وذلك , وسمم

وىنا كان السؤال ىل يمتار المسممون مميفة , الن رسول اهلل لم يمتر فى حياتو مميفة لو 
لمرسول  ام مميفة لم ائد وىو الرسول صمى اهلل عميو وسمم وقد كان المصاب الجمل لوفاة 
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الرسول ىو ما دفع المسممين المتيار مميفة لمرسول قائدا لممسممين عمى ان يتبع ال ران 
وسنة الرسول ومعنى ذلك ان امتيار المميفة ابوبكر كان ك ائد لممسممين وليس كرسول 

.   ن اهلل لمناس جميعامونبى مرسل 

وقد كان ثالث مالف يظير ب وة فى االسالم وىو مالف الردة والمرتدين وذلك بعد وفاة 
الرسول وظيور بعض المسممين الذين رأوا ان منفعتيم المالية ىى فى عدم دفع الذكاة بعد 
وفاة الرسول فتأولوا لمنفعتيم ان الذكاة كانت ُتدفع لمرسول وبعد وفاتو ال تجب عمييم مما 
دفع المميفة ابوبكر لمحاربتيم واجبارىم عمى دفع الذكاة وىو اول قتال فى االسالم ضد من 

. ينتمون لالسالم 

وكان رابع  مالف فى االسالم ىو مالف محنة م تل المميفة عثمان وتولى المميفة عمى 
ابن ابى طالب  المالفة وعدم محسابة قتمة عثمان  واعتراض معاوية عمى تولى عمى 

لممالفة  قبل محاكمة قتمة عثمان ثم بعد  ذلك معارك عمى ومعاوية حتى  الوصول لفتنة 
الشيعة   وىم مؤيدي , التحكيم بين عمى ومعاوية وان سام المسممين الى ثالث فرق  

ومناصرى عمى  و السنة وىم مناصرى و مؤيدى  معاوية  ثم الموارج الذين لم يؤيدو عميا 
وىو المالف الذى ضرب االسالم والمسممين حتى ىذه المحظة و ما كل ما , وال معاوية 

وكان ىذا المالف ىو اول مالف  تدمل , اصاب المسممين من مصائب اال من ىذه الفتنة
فيو السياسة والصراع عمى الحكم فى االسالم وكذلك كان ظيور الموارج ىو اول مالف 

. ف يى عمى تاويل بعض النصوص فى االسالم 

وكان  مامس وامطر مالف فى االسالم ىو مالف الدولة بعد ان اعمن معاوية قيام دولتو 
االموية وبعد ان استتب لو الحكم بعد م تل عمى ابن ابى طالب وىنا ف د اصبح االسالم 
, دولة تحكم بال وة بعدان كان االسالم دينا يأتمر بأوامر اهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمم
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ومعنى ذلك ان االسالم دولة وليس  دينا  وىذه المعضمة ادممت المسمين جميعا فى 
 .صراعات مع العالم اجمع بل وفى صراعات بينيم وبين بعضيم البعض  حتى اليوم 

وىنا نشير اشارة واضحة الى الفصل بين االسالم كدين واالسالم كدولة  ففى عيد النبوة 
ففى غزوة بدر وقد اشار , وىو عيد التنزيل والوحى كان ىناك فصال بين الدين والدولة 

النبى صمى اهلل عميو وسمم عمى المسممين ان ي يموا مياميم استعداد لمحرب عند ادنى 
يا رسول اهلل، أرأيت ىذا المنزل؟ »: لمرسول الحباب بن المنذر ، ف البدر ماء من مياه
 :، قال«ليس لنا أن نت دمو وال نتأمر عنو؟ أم ىو الرأي والحرب والمكيدة؟ اهلل أمنزاًل أنزلكو

يا رسول اهلل فإن ىذا ليس بمنزل، فانيض يا »: ، قال«بل ىو الرأي والحرب والمكيدة»
رسول اهلل بالناس حتى تأتي أدنى ماء من ال وم فننزلو ونغور ما وراءه من اآلبار، ثم 

، فأمذ الرسول محمد «نبني عميو حوًضا فنممؤه ماًء ثم ن اتل ال وم، فنشرب وال يشربون
برأيو ونيض بالجيش حتى أقرب ماء من العدو فنزل عميو، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما 

. وىكذا فصل الرسول بين االسالم كدين واالسالم كدولة , عداىا من اآلبار

وما أتاكم الرسول فمذوه وما نياكم عنو  )وأمَّا بالنسبة لالسالم كدين هلل فت رأ قولو تعالى 
ولم ي ل ال ران رئيسكم او زعيمكم او قائدكم ولكن ( رسولو) واالشارة ىنا فى قولو  (فانتيو

ىكذا تكون , قال رسولو اى االمر يمتص بالرسالة وبالدين فيجب عمى المسممين االتباع 
. احكام الدين  واجبة  االتباع عمى المسممين اينما كانوا وكيفما كانوا 

والواقع الذى نعيشو االن فى بداية ال رن الواحد والعشرين ومنتصف ال رن الرابع 
عشراليجرى نجد ان م ولة االسالم دولة يصعب تح ي يا  النو بحكم ال ران فاالغمبية دائما 

 (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )الىل االرض ليس لممؤمنين بصريح قولو تعالى 
 من سورة يوسف وعميو ففرضية وجود دولة اغمبية من اىل االرض تكون كميا 103االية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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من المسممين فرضية مستحيمة بحكم ال ران وعميو ايضا فمماذا االصرار عمى ايجاد تمك 
الدولة المستحيمة واالفضل  ان نطبق احكام الممو ال رانية عمى اى دولة نعيش فييا 

ونراعى مكونات ىذه الدولة من المسممين ومن اىل الكتاب ومن شابييم ومن الكافرين 
وان نطبق احكام الزكاة فييا عمى المسممين واحكام الجزية عمى اىل الكتاب واحكام ال تال 
, عمى الكفار ولتبطيق ىذه االحكام يجب ان يكون المسممين في ىذه الدولة ىم االغمبية 
. واما اذا كان المسممين ليسوا االغمبية فمن نستطيع تطبيق ىذه االحكام اال حكم الزكاة 
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 المسممون ىم ىؤالء وال االسالم ىو ىذا ال
 

 , الصوفية اسالم أم  الوىابية اسالم , الشيعة اسالم ام السنة اسالم ؟ نتبعُ  إسالم أىُ 
                             

 والنصرة وداعش ال اعدة اسالم  , ال رآنية االيات إسالم أم  النبوية االحاديث إسالمُ  
 ,وامثاليم ايران فى االقصى وكتائب والحوثيين اهلل حزب اسالم أم وامثاليم حرام وبوكو

                                                  
 كشك الشيخ اسالم أم والغزالى الشعراوى و  شمتوت والشيخ عبده محمد الشيخ اسال 
 االموان اسالم , الن ل اسالم أم الع ل اسالم , وامثاليم والحوينى  غنيم ووجدى 

 أم تع يدات من فيو ما بكل الشرق فى المطبق االسالم , السمفيين اسالم أم المسممين
 , تسييالت من مافيو بكل الغرب فى المطبق االسالم

 سادة؟؟؟؟؟ يا نتبع أن تريدوننا اسالمٍ  أى 
 والروايات االحاديث من الغامض يتبعون الذين البدو اىل ىم ىل ؟ المسممون ىمُ  ومن

 فيم بال التابعون ىم المسممون ىل , االولويات وف و الواقع ف و فيرفضون اف يم ويضيق
 التسييالت فى الموسعون ىم المسممون ام , وجيل ممق سوء عن والمتشددون وعمم

 يبنون الذين ىم المسممون ىل , والشيوات الكسل بنية  اهلل حرمو ما يحممون والذين
 ويعودون المغرب قبل عرفة الى يذىبون انيم حتى السوبر حج ويحجون المكيفة المساجد

 المساجد اال يجدوا فمم االرض بيم ضاقت الذين ىم المسممون ام , ديارىم الى الفجر قبل
 النيا البنوك ارباح يحرمون الذين ىم المسممون ىل, وعوزا ف را والبرد الحر من لتأوييم

 يفتون الذين ىم المسممون ىل , حالل  ربحٌ  انيا اساس عمى لمنفعتيم يحممونيا ثم ربا
 الفتى  وبتحريم رمضان نيار فى ال بمة بتحميل ويفتون حائض وىى الزوجة اتيان بكيفية
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 ولمرجال لمصالة المرأة امامة اباحوا الذين ىم المسممون ام  لمشيوة باب النو األمرد
 . لمراس غطاء بغير لممرأة الصالة وأباحو

 !!!!!!! المسممون ىم ىؤالء وال االسالم ىو ىذا ال ...واهلل ال
 , االية تفسير وكيفية الحكم حكمة تفيم راشدة وع ول جديد فكر الى ماسة بحاجة نحن
 الدين نن ل ان نستطيع حتى ويجتيدون اهلل يمافون رجال الى ماسة بحاجة نحن

 ال رجال , بيا اهلل انزل ما واقوال تفسيرات فى جاءنا كما وليس اهلل انزلو كما االسالمى
 , يعمموا لم ما عمم اهلل فيعمميم اهلل ويت ون اهلل اال يمافون

 ايات ضوء عمى المن ول ويغربل بالمع ول يتمسك جديد اسالمى فكر الى بحاجة نحن
 واالغرب ال ول من الغريب يشغمنا وال , النبوية السنة من الصحيح والثابت الكريم ال ران
 . المستعان واهلل الرواية من
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ولكن ... من حِ ِك أن ال تؤمنى    (مامسا )         
ورغم أن الفنانة العراقية ,  (أنا ال اؤمن )فى م الة منسوبة كذبا الى فنانة عراقية بعنوان 

إال أن الم الة  اشارت الى ن اط كثيرة مغموطة , اعمنت تبرأىا وانيا لم تكتب ىذه الم الة 
ولذلك أحببت أن احاور كاتبة الم الة ايا , وقد ُيمدع بيا الكثير من الشباب فتيان وفتيات 

ولكن من ح ى أن ... من ح ِك أن ال تؤمنى من تكون   بيذه المحاورة واقول ليا  
ُأحاورك بالكممة والمنطق فكالنا سواء  رجالً  كان أو إمرأة كما جاء فى ال رآن الكريم فى 

َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َمَمْ َناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى "سورة الحجرات بسم اهلل الرحمن الرحيم  
سورة )َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد المَِّو َأْتَ اُكْم ِإنَّ المََّو َعِميٌم َمِبيٌر 

فالمفاضمة بين الناس رجاال ونساء ىو الت وى والت وى ف ط ال الجنس  (13الحجرات آية
واليك محاورتى فى م التك والتى قد اواف ك في بعضيا وامالفك فى ,وال العرق وال المون 

البعض اآلمر ويكون المنطق والفيم الصحيح والمع ول ىو السبيل لموصول الى الح ي ة 
 ,                                                                                                                                                                                                  .وليس الغريب من النصوص والبعيد عن الواقع والمنطق

 أنا ال أؤمن

أنا ال أؤمن بكل ما ذكر في الكتب الدينية حتى ولو كان صحيحًا فما يناسب :ت ول الكاتبة 
المرأة في العصور الغابرة ال يناسب المرأة في ىذا العصر وأنا أقوليا بملء فمي أنا لست 

... ناقصة ع ل كما ذكر في الحديث ولست عورة كما ذكر في حديث آمر

من ح ك ان ال تؤمنى بكل ما ذكر فى الكتب الدينية  وانت ت صدين الكتب ): ون ول ليا 
الدينية التى كتبيا البشر بفيميم وليس الكتب الدينية التى انزليا اهلل عمى رسمو مثل 
التوراة واالنجيل وال رآن فنحن مطالبون بأن نؤمن بكتب اهلل وليس بفيم البشر لمكتب 
السماوية فالبشر قد يمطؤن فى الفيم والتطبيق وىو عيٌب لمبشر وليس عيبًا لمكتب 
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واما قولك ان ما يناسب المرأة فى العصور ال ديمة ال يناسب المرأة فى , السماوية 
العصور الحديثة فيو قوٌل حق والح ي ة ان ما يناسب المرأة والرجل واالطفال والشيوخ 

والحيوان والنبات يمتمف بإمتالف الزمن فالحياة متطورة وفى تطور مستمر وىذه الح ي ة 
ولكن االمتالف يأتى من البشر انفسيم لمعجز عن الفيم ,تؤكدىا الكتب السماوية جميعا 

, او لمموف من مالح ة التطور او ألى سبب آمر الميم ان المطأ فى التطبيق والفيم 
والمشكمة االذلية ىى أن بعض الناس يحاولون ان يفرضوا فيميم الماطىء لمكتب 

السماوية ويفرضون ىذا بال وة عمى باقى البشر  وىو ظمم بين ما جاءت الكتب السماوية 
إال لمنعو وحفظ حرية البشر فى الحياة وواالعت اد وااليمان طالما ال يؤذى أحٌد أحدا آمر 

وىكذ فالرد عمى قولك انك لست ناقصة ع ل ودين ولست عورة فيو بسيط  وسيل .
لمجميع فمنطوق الحديث بالنسبة لناقصات الع ل والدين ولعورة المرأة ن ول أن ىذ نص 
فى حديث شريف وقبل معارضتو او تأييده نفيم معنى النص وتاريمو والمعنى الصحيح 
لكمماتو وىل يتوافق مع النص ال رآنى ام يمتمف معو واشياء امرى كثيرة قد تجعمنا ال 

نمتمف معو فمثال الحديث عن ناقصات ع ل ودين ال يشمل كل النساء وقد يشمل مجموعة 
اء الحديث وكذلك  ىناك امتالف فى صحة الحديث و ىناك اقوال نممصوصة لمحدث اث

أمرى  فى معنى الحديث وسبب حدوثو وتاريمو وفى النياية ىناك تفسيٌر لمحديث ال يعنى 
ان المرأة أى أمرأة ىى ناقصة ع ل او دين وبالتالى فاالستدالل بو ال يكون منط يا بل 

                                                                    (.يأتى من باب البحث عن العيوب وليس البحث عن الح ي ة

ولست نجسة كالكمب األسود وال حتى األبيض وال أرضى أن ي ال بأن ديتي : ت ول الكاتبة 
في حالة قتمي نصف دية الرجل فأنا لست أقل أىمية من الرجل ولست نجسو حتى إنني 

... ان ض وضوء الرجل بمجرد المالمسة

الرد عمى ىذا الكالم ىو نفس الرد عمى الكالم السابق و لكن بمصوص  ): ون ول ليا 
دية المرأة نصف دية الرجل فيناك مالف بين العمماء عمى ذلك وان دية المرأة تساوى دية 

واما بمصوص ن ض وضوء الرجل بمالمسة المرأة  فيناك  امتالف فى كيفية , الرجل 
ولكن ايضا فالمرأة ين ض وضؤىا  (المالمسة وشروط المرأة اذا كانت امو او امتو او بنتو 



43 

 

اذا المست الرجل وىكذا فالمراة متساوية مع الرجل فى ىذا الموضوع وىنا فإن كان ن ُض 
                                                                                             (الوضوء لمرجل ظمٌم لممرأة فالعدل فى الظمم عدل عمى الرجل والمرأة  

ولست بال إحساس ألب ى أربعة أشير وعشرة أيام في المنزل حدادًا عمى : ت ول الكاتبة 
رجل قد يكون أذاقني األمرين في حياتو ولن أرضى أن أحبس في المنزل حتى ال يفتن بي 

.... رجل ما ولن أرضى أن أغطي وجيي وكأنني أمجل منو

ياسيدتى قبل ان نياجم يجب ان نفيم الحكم وحكمتو فالمرأُة تحد عمى  ): ون ول ليا 
زوجيا المتوفى ابراء لمرحم حتى تستطيع ان تتزوج رجال آمر اذا رغبت وىنا فحداد المرأة 

لصالحيا وليس عمييا وطبعا فالمرأة فى حدادىا عمى زوجيا ألنيا صاحبت الرحم وأما 
واما ان عن حبس المرأة فى , لرجل فعميو ان يحزن عند موت زوجتو ويصبر أو يتزوج

بيتيا فيذا ليس حكم ولكنو ث افة البيئة واالسالم اباح لممرأة ان تتاجر بماليا لمكسب واباح 
واما عن تغطية , ليا المروج لم تال مع الرجل لنصرة دينيا ولكن كل بطري تو وبإمكانياتو 

لرجال ا بو  امر ليس حكم عام ولكن الحكمة منو ىى الفتنة وقدوجو المرأة منعا لمفتنة فيو
ولمنساء وقد حبس عمر ابن المطاب رجال ذا وجو وسيم ثم بعد ذلك وموفا من فتنة 

النساء بو امره بالرحيل بعيدا عن المدينة درءا لمفتنة وىنا يكون العدل بين الرجال والنساء 
  .                                                                                                               

ولست ضمعًا أعوج وال قارورة وال أرضى أن يتم قرني بالدابة والسكن في : ت ول الكاتبة 
الشئوم ولماذا أصوم وأصمي وأحج وأعمل العبادات وحينما أموت وزوجي غير راض عني 
أدمل النار، ولماذا ت وم المالئكة بمعني حينما أرفض طمب زوجي في الفراش وحينما أقوم 

... .أنا بطمبو ويرفض فال عميو شيء ولن تغضب عميو المالئكة

الرد عمى الضمع االعوج وال ارورة يدمل فى باب معنى الحديث وسبب  ): ون ول ليا 
وأما بمصوص ان المرأة , قة بحدوثو وصحة الحديث من عدمو كما اسمفنا فى الن اط السا

اذا مات زوجيا وىو غير راض عنيا تدمل النار فكذلك الرجل اذا  ماتت زوجتو وىى غير 
و اساءت المرأة لزوجيا بعمميا لراضية عنو يدمل النار وطبعا دمول النار بعمل االنسان ف
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دممت النار ولو اساء الرجل لزوجتو بعممو دمل النار فالرجال والنساء سواء فى الواجبات 
ولكٍل دوره فالرجل يسعى لمرزق والحماية والمرأة لتدبير شؤن البيت وتنظيمو ورعايتو وىو 

وأما بمصوص ان المالئكة تمعن المرأة اذا طمبيا زوجيا لمفراش , دور ىام وكل لو دوره 
فكذلك المالئكة تمعن الرجل اذا طمبتو الزوجة لمفراش ورفض ولكن المشرع لم . ورفضت  

  .(يذكر المرأة حفظا لحيائيا واعالء لمكانتيا

ولماذا حينما يتوفى والدي شفاه اهلل أعطى نصف ما يعطى أمي من اإلرث : ت ول الكاتبة 
بالرغم من أنو عاش حياتو منذ تمرجو من الثانوي لنفسو وتزوج أمريكية وعاش في 

ديارىا وال يسأل عن والده إال نادرًا وأنا من قمت بمدمة والدي أثناء مرضو وكنت أسير 
الميالي بجانبو وصرفت عميو وعمى عالجو من مالي وأجمت زواجي وعطمت الكثير من 

أمور حياتي ومع ىذا فأنا بحاجة المال وأمي غني جدًا، ولن أرضى أن أكون مجرد جارية 
 مرات في الشير وكأنو متفضاًل عمي بيذه المرات 6ضمن أربع جواري يأتيني الرجل 

... الستة،

موضوع الميراث موضوع كبير واسألِك أن تدرسى الموضوع وستجدى ان  ):ون ول ليا 
المرأة ترث نصف الرجل ان كانو اموة وترث مثل الرجل فى بعض االحيان وكذلك ترث اكثر 

وحكمة ان ترث البنت نصف اموىا الذكر فألن اموىا مسؤل , من الرجل فى احيانا امرى 
عنيا وعن االنفاق عمييا واذا لم ينفق يتم مسائمتو وع ابو وىذه ىى حكمة الميراث لمبنت 

واذا كان الوالد حيا وشاىد ان ابنو عاق وان ابنتو ىى التى ترعاه فمن ح و ان , واالبن 
وأما بالنسبة . يكتب ليا وصية ويعطييا اكثر من ابنو وىو حق لممورِّث اباحو ال رآن 

وألن الزواج فى االصل , لموضوع الزوجات االربع فاالصل فى االسالم االكتفاء بواحدة 
انفاق ومسؤليات ف د اباح االسالم لمرجل الميسور ان يعدد حتى اربع ولكن بشروط 

وعمى ىذا ال يجب ان نياجم االسالم بسبب تطبيق % 1تعجيزية ال تتوفر إال بنسبة 
                                                                                                                                                                           (.ماطىء أو فيم ماطىء
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ولن أرضى أن يضربني زوجي حتى ولو بمسواك بحجة إنني امرأة ومن : ت ول الكاتبة 
... حق الرجل أن يؤدب امرأتو

قبل أن نتحاور فى ىذا الموضوع يجب ان نعترف أن عموم الرجال اقوى  ): ون ول ليا 
وليذا جاء الشرع ليحفظ النساء من فرط قوة الرجال فباح , جسمانيا من عموم النساء 

لمرجل اذا ما قام بواجباتو لزوجتو من مأكل وممبس ومعاممة حسنة واجاب طمباتيا 
الشرعية واذا راى فييا مروجا عن طاعة اوامره التى توافق الشرع فعميو ان يؤدبيا وجاء 
نص الحديث متمطفا بكممة السواك اشارة الى ان يحفظ الرجل امرأتو من العنف حتى اذا 

 وال نَّ وعمى العموم فيناك زوجات يضربن ازواجينَّ وىناك زوجات ي تمن ازواجو, أمطأت 
                                                                                                         (نجد الرجال يشكون النساء وال يياجمون احكام الدين ألن زوجاتيم يضربونيم 

ولن اقبل أن يرفض زوجي مساعدتي ماليًا لعالجي حينما أمرض بحجة أنو : ت ول الكاتبة 
... ليس من واجبو شرعًا عالجي أو شراء كفني بعد مماتي

ره من امور زوجية ىى يىذا قول ماطىء ليس من الدين فعالج الزوجة وغ ): ون ول ليا 
، وال أرضى أن (وما يحدث غير ذلك فيو فيم ماطىء وتطبيق ماطىء, مسؤلية الزوج 

الحكمة لكذب الرجل عمى زوجتو )يكذب عمي زوجي ألن الكذب عمى الزوجة يجوز شرعاً 
كذلك لممرأة ان ال ,  انت لست جميمة هىو حفظ ماء وجييا فال يجب ان ي ول الرجل ألمرأت
 ،(تعيَّر زوجيا مثال بف رة وليا ان تكذب عمبو حبا فيو 

ويؤسفني أن أحمل وألد وأربي وفي األمير ينسب الطفل لوالده بدون ذكر : ت ول الكاتبة  
لمن تعبت عميو وي تمني حينما أعمم أن الطفل الذكر يمير عند سن السابعة بين والدتو 
ووالده في حال طالقيما ولكن البنت تعطى لوالدىا حتى ولو كانت ممتص ة وتبكي في 

... حجر والدتيا

نسب الولد لالب  اصون ألنو اعتراف باالبوة وأما االمومة فال تحتاج  ): ون ول ليا 
 ،(لالعتراف ألن االم ىى التى حممت وولدت وىكذا فنسب الولد لالب حفظًا لالم ولمولد 
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يؤسفني أن المرأة ليس ليا الحق في ت رير مصيرىا فيستطيع الزوج : ت ول الكاتبة  
عادتيا متى ما شاء وكأنيا نعجو ي ودىا كما يشاء ويبيعيا متى ما  طالقيا متى ما شاء وا 
شاء ويؤسفني أن الزوجة حينما تريد الطالق ي ال ليا ردي لو ميره حتى لو كان قد مر 

عمى زواجيا ستون سنة، ويؤسفني أن المرأة تعطى ميرًا عند الزواج وكأنيا بضاعة 
... تشترى بم ابل،

مرة أمرى أسالك ان تدرسى اكثر فالطالق حق لمزوج ولمزوجة ولمزوجة ان  ): ون ول ليا
وألن , تطمب الطالق وعمى الزوج ان يجيبيا واذا رفض فعمى ولى االمر ان ينفذ الطالق 

الزوج مسؤل عن االنفاق فاذا طمق امرأتو فيو مسؤل ومطالب بالنف ة عمييا واما الزوجة 
اذا طمبت الطالق فمن حق الزوج ان ترد ميره لو وىو امر طبيعى فيى التى رفضت 

                                                                                                                       (الزوجية وطمبت الطالق 

ال أرضى أن أوصف بأنني كفارة لمعشيرة وناكرة لممعروف مع أن ىذه : ت ول الكاتبة 
الصفة موجودة في الرجال أكثر من النساء وال أرضى أن يعتبرني احدىم ابتالء ابتمى بي 
اهلل والدي الذي سيدمل الجنة إن صبر عمى بمواه وىو أنا وأمواتي البنات، ولماذا اطرد 

من رحمة اهلل بمجرد أنني نتفت إحدى شعرات حاجبي أو لبست الباروكة، ولماذا ال تدمل 
... المالئكة المنزل وأنا كاشفة لشعري،

ىذا الكالم ال يستحق الرد ألنو يدمل فى طى التوافو فالمرأة والرجل سواء  )ون ول ليا 
بسواء فالرجال والنساء فييم من ينكر المعروف وقد يبتمى اهلل الرجل بالمرأة ويبتمى المرأة 

بالرجل  ولم ي ل ال ران ان نتف شعر الحاجب لممرأة حرام ولمرجل حالل  او حتى لبس 
والعبرة , بل نعيد ونزيد المرأة والرجل سواء بسواء فى الح وق والواجبات , الباروكة 

                                                                                                                                                                           (بالنص الصحيح والفيم الصحيح لمنص وليس لمغريب من االقوال والتفاسير

 4ولماذا حينما يغيب عني زوجي وال اعرف عنو شيئًا يجب أن انتظره : ت ول الكاتبة 
سنوات قبل أن يطم ني ال اضي، ولماذا مع كل ىذا االحت ار لممرأة واإلن اص من آدميتيا 
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وتفضيل الرجل عمييا واعتباره أكفأ وأع ل وأعمى منيا بدرجة وىو الوصي عمييا والمسئول 
...  عنيا إال أنيا حينما تمطيء فيي تأمذ نفس ع وبة الرجل ومع ىذا ىن أكثر أىل النار

يا سيدتى انتظار اربع سنوات ىذا قانون مدنى وليس قانون اسالمى والرجل  ):ون ول ليا 
يحتاج فترة كبير لغياب امرأتو ليثبت انيا ماتت  ولذلك فالمرأة والرجل فى الح وق والحدود 

                                                                                                                                          (سواء

أعرف بأن الكثيرات من النساء ال يرضين بذلك ولكنين ال يظيرن عدم : ت ول الككاتبة 
رضاىم ويمبئنو في أنفسين وقد يحاولن تغيير تفكيرىن حينما يبدأن في التفكير بيذا 
الوضع ألنين يمفن من ىذا التفكير حتى ال يشوه اإلسالم في نظرىن وحتى ال ينجرفن 

...  .نحو عدم اإليمان بيذه الموروثات الدينية

اذا كانت رغبة النساء ىو عدم تشويو االسالم فذلك شيادة لين بالع ل  ): ون ول ليا 
                                         (والحكمة فتشويو االسالم بالجيل اقبح من ان نحاول فيم الح ي ة والوصول الييا 

أنا بصراحة أرحم ىؤالء الفتيات المستسممات ولكن حينما أفكر بأنين : ت ول الكاتبة 
ولكن أنا إنسان ولي كرامة ولي ع ل وال أرى أن زوجي ” بكيفيم“رضين بوضعين أقول 

مثاًل أفضل أو أع ل مني أو قادر عمى فعل شيء أنا ال استطيع فعمو فمماذا أرضى بأن 
...  .أكون اقل منو حتى ولو بدرجة

واذا , واذا كان زوجك اع ل منك وافضل فيل سترضين ان تكونى اقل منو ): ون ول ليا 
فالتفضيل بين الممق جميعا , رضيت فاالسالم ال يرضى ان تكون اى امرأة اقل من أى رجل

                                                                                                                                                                           (طرجاال ونساء ىو الت وى والت وى فق

وضع البمدان التي ال يحكميا سوى رجال وىي أسوأ البمدان أوضاعا عمى : ت ول الكاتبة 
اإلطالق بعكس الدول المت دمة التي تشارك المرأة الرجل فييا في اتماذ ال رارات السياسية 
وحكم البمد ويكفي أن مجندات أمريكا المسيحيات والييوديات أذلوا رجال العراق وأفغانستان 

  . ال بميين وقتموا من قتموا منيم
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 بل انو يعتبر المرأة ىى مة الرجل فى الحكأاالسالم ال يمنع ان تشارك المر ): ون ول ليا 
سيدة البيت الحاكم وىى االكفأ كما أن ال تل ليس مجال التفامر بل كما قمنا الت وى 

                                                            (وحماية ح وق االمر ىو سبيل التفاضل 

                                                                                                             

كالم مستيمك حفظناه من كثرة ترديده غير منط ي وال ي نع سوى من ال : ت ول الكاتبة 
ذا كان الرجل يدفع لممرأة المير ويوفر ليا السكن والمأكل فيو  يريدون تشغيل ع وليم، وا 

أعرف إنكم انتم الرجال أصاًل غير .أيضا يدفع المال لشراء النعجة ويوفر ليا المأكل والسكن
م تنعون بتبريراتكم وتعرفون ي ينًا أن المرأة ميانة ولكنكم تكابرون لسبب أو آلمر والدليل 

إني كمما تحدث مع أحد الرجال عن ىذا الموضوع يتحدث كثيرًا ثم يصل لمرحمة وي ول 
                                                                                                                                                              .مالص قفمي الموضوع ولكنو يب ى مطرقًا رأسو فتره يفكر في الموضوع

عمى اساس الدفاع عن الكتب السماوية كميا ألنيا جميعا  ل د بدأت تحاورى): ون ول ليا
حريفو لمنصوص انحرف تمن عند اهلل  ولكن االنسان بتطبي و الماطىء وفيمو المعكوس و

ونحن بذلك نواجو طائفتين طائفة دينية , عن الغاية التى ىى عبادة اهلل الواحد المالق 
ة وافرغت الدين من ي ح يقت باصوٍل ليستحرَّفت النصوص وشوىت المعانى ووتمسك

والطائفة الثانية فيى طائفة , سٍس امالقية أُ اصمو الذى ىو التوحيد وعبادة المالق عمى 
 االولى فمم تجد بدا من مواجية التعصب ةعجزت عن فيم الدين وعانت من بطش الطائف

الدينى إال بمياجمة الدين نفسو وىو طريق ال ي ل مطورة من االول  و ويجب عمينا قبل 
 (واهلل الموفق والمستعان , م اان نياجم الدين ان نصحح المفاىيم ونفيم ِحكمة االحك
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... كهًح خاتًح (سادسا  )                      

 و 46صفحح " يؼانى انحك"َختى تهك انذساسح تًمىنح نهشٍخ يحًذ انغضانى فً كتاته  

:  ػهى انتىانً ٌمىل فٍها 188

 

 46ص انغضانً نهشٍخ (انحك يؼانى)كتاب  يٍ                       
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 188ص انغضانً نهشٍخ  (انحك يؼانى كتاب)   يٍ                        


