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االسالم باالكراه ... كان  و ال يزال و سيظل
شخصيات ملحدة

نبضات بن باز
الدومجا اإلسالمية و عقدة أوديب

قاطعوا احلج هذا العام .. 
من هو رئيُسكم؟

َمْن َأْكَرَه زوَجه... أيضًا
كيف أؤمن؟

علم النفس التحليلي و اهلفوات
لجم علي صحيح مسلم )2(

ٌ
سلسلة الرد امل

أضحك ملا يٌقال يل:  االسالم دين التقدم والرقي و احلضارة
اجلمهورية االحلادية، وطن قومي للكفار.

احلج : املؤمتر العام ألثرياء العامل اإلسالمي 
الشيطان ... املالك الساقط بني التوراة و القرآن  

القمل عند النيب والصحابة ويف الفقه االسالمي
ملاذا ُيكثر الدعاة من احلديث عن اجلنس؟

مئة وصية ألبين 
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كلمة رئيس التحرير
االسالم باالكراه ... كان  و ال يزال و سيظل
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ة كلما ضمن مقعده يف جنه عرضها السماوات و االرض . الكعب
تعلم انه من متنطق فقد تزندق  ه ي ه أمور رمبا تسوئ د ل ب ناقش لكي ال ت تعلم أن ال ي ي

تعلم و يؤمن أن احلكم هلل لكن ادواته يف االرض . ي
الغزو مات على  ه أن حيمل كاهل أن من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه ب ي يفرض عل

ة من نفاق  شعب
يركب عقد أن االسالم هو احلل السحري لكل شئ من  االسهال اىل غزو الفضاء و 

قانون (  ه ب ت اً ) اذا جاز تسمي ون ان أن ق
نتهي  بشر اليت ال ت نوعات ال بأستطاعته حكم كل ت

قنعه ان االسالم بات يف اواخر مراحله أو انه االف اآلهله ماتت و اهله سيموت  لن ي
عاجاًل أو آجاًل 

و سيظل دماغة مغلف بقشرة مسيكة متنع دخول املاء و اهلواء و الفكر 

الفكر ألنه ال حيمله اصاًل  فشل االسالم يف االنتشار ب
له الوحيد  ي قتل و االرهاب هو سب و كان و ال يزال و سيظل االكراه و الغصب و ال

قبول اجلماعي هلذه االمور  ات ال ي اً عمل ب ه تقري ي و هذا عامل  انتهت ف
اة لديه  ه انتهى و هذه أواخر شهقات احلي ي  و دينكم ف

ة و الدين ال جيتمعان  احلري
ة ال جيتمعان  ب ة و القول احلري
احلرية و املوت ال جيتمعان 

و عيشوا سعداء أصدقائي 
أمين غوجل 

يوم  وا من االذان الذي يفرض على مسعنا مخس مرات يف ال ابدئ
لصديقهم  ألج��ل صالهتم  ا  ن ل تعطي و  ألشغاهلم  تركهم  و  املصلني  مناظر  ��ن  م

قابع يف السماء السابعة  الومهي ال
تها  يها الدين من نعومة االدمغة و حىت هناي مدارس يعلم ف

ال بأكملها تقتل ببطئ و ثقة  اجي
يها  قتل و ازدراء اآلخر املختلف , يعلم االطفال ف واع شناعات ال تعلم كل ان

ال كاملة  يها اجي ة و احلقد , تعلم ف الكراهي
ه يعطي حقائق و علوم . يف مكان من املفرتض ان

أن حممدأ طار اىل الفضاء على منت بغل و أن موسى حول عصاه اىل أفعى و أن 
ام يف بطن حوت . ة اي عيسى اتى من نفخ اهلل يف فرج مرمي و أن يونس عاش ثالث

نه  يها من سيؤسسون املستقبل أن الدين عند اهلل االسالم و أن من بدل دي يعلم ف
لذين كفروا فضرب فوق االعناق  م ال ت ي ق ه اذا ل لوه و أن ت أق ف

نساء و أهنم مفضلون عند اهلل و ان  ه قوامون على ال يها الذكور منهم ان يعلم ف
كل حقوقهم ضعف حقوق االنثى .

أتوهم  ر اهل جهنم و اهنم ادوات امتاع الذكور ي ��اث اهنن اكث يها االن تعلم ف
ا شاؤوا و ان طاعة الزوج و رضاه من رضا الرب  ن للحرث ان

لة  نتج و هذه بعض االمث اي جيل ممسوخ سي
يس فقط باهلل و  يجد انه حمكوم ل و يكرب االنسان املشوه يف أرض الرساالت ل

أمر اهلل على االرض  ه بل بويل أمره اجلاكم ب رسول
ة امللبس  رأي حرام و أن حري ة ال تعلم أن اخلروج على احلاكم حرام و أن حري ي
ة ال  و االكل و التصرف و حىت اخلراء يف بيت اخلراء حرام و هلا طريقة اسالمي

جيوز اخلروج عنها 
ه الوحيدة يف مقاومة عامل صعب . تعلم أن الصرب و الدعاء هم اسلحت ي

ر على اذى السلطان أو احلاكم أو رب العمل أو رب  تعلم انه كلما صرب أكث ي
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الظواهر  يل  وحتل يق  تدق وال نقد  ل ل ة  ي ن الدي الكتب  واخ��ض��اع  نقل  ال على  العقل  تقدمي  اس��اس 
اع مدرسة ديكارت وعامود  ب يلسوف هولندي من ات وارد ذكرها يف الكتاب , ف واملعجزات ال
فلسفة القرن السابع عشر , يهودي األصل , ال يستطيع اي شخص اهتامه باالحلاد كما مت 

عله مل يكن كذلك , فعمل يف  ��داً ول يهودي رغم انه مل يصرح بإحلاده أب اهتامه من جمتمعه ال
الكالم  ه ب ي تفلسف يف زمن ال يسمح ف ة ال لعقل , وعلى حري فلسفته على اخضاع الكتاب ل
ة  ي قاف ة وث ة عرب دراسة تارخيي اسي ة السي ة الفكر واحلري بوا حبري ومن أوائل األشخاص الذين طال
اسة , تعتمد فلسفة  ة صاحب كتاب األخالق الشهري وكتاب رسالة يف الالهوت والسي اسي وسي
علم  اء أبداً , وكان حمكوم بواقع ال ي ب بشر ومل يرسل األن اة ال وزا على ان اهلل ال يتدخل يف حي ن ي اسب
لنقص العلمي  يجة ل ت ه , ون ي يسة وتستحوذ عل فاً وخترتقه الكن يف تلك الفرتة ,اذ انه كان ضعي
ة  ي الطريقة الديكارت اسة فلم يكن من جمال اال ان يتحدث ب ة الدين والسي وري ات وسيطرة ديكت
ته االعدام  رأي االحلادي الصريح كانت عقوب ال ة الكتب املقدسة ف ان ماهي ي ب واستخدام املنطق ل

, ولد يف أمسرتدام سنة 1632 ,
تايل جيب أن يهمل  ال ناقض العقل هو عبث وب ناقض العقل وما ي عة ي ي ناقض الطب »ان كل ما ي

 «
قول : »اهلل ذلك امللجأ  للجهل« ي يهودي ف طرد من الدين ال

عامله بإحسان ولطف ومن دون أذى، فدعته  ة أن ت داي ب يهودية يف ال ة ال ي ن حاولت املؤسسة الدي
ه صحيحاً، فأقر بذلك ومل ينكره، بل ودافع  ي يها وكلمته عن آرائه وعما إذا كان ما نسب إل إل
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رأي  ة ال ه احلق يف حري عنه وقال هلم ان ل
ه أحكام الشريعة  ي اله شهوداً ومع ذلك مل تطبق عل تفكري. وأشهدت املؤسسة على ما ق وال
ة. وحاولت بعد ذلك أن  اً يف انضمامه اىل املسيحي ب ة آنئذ كي ال يكون ذلك سب يهودي ال
ه  ي نفق عل لغاً كبرياً من املال ي ب ه م ي ة تعرض عل ائه رسال املال، فأرسلت مع أحد أصدق ه ب تغري
يهودية واحلاخامني، وحضر الكنيس بني حني وآخر.  ه إذا هو توقف عن نقد ال ات طوال حي
أفكاره ويدرسها  رأي والعمل، واستمر جياهر ب ة ال وزا هذا العرض وأصر على حري ن ي ورفض سب
ه اليت خيالف هبا  آرائ يهود ب ال ��رف بني  ة وُع ي ن الدي املؤسسة  ه ب ت لطالبه.وعندها س��اءت عالق
ه  ال ي يهود املتعصبني حاول اغت ه. بأن أحد ال ات يهود اآلخرين. وقد ذكر بعض املؤرخني حلي ال
فتوى من  ��د ح��دث وب ق ه��ذا  أن يكون  دا  عي ب يس  فاشلة. ول ��ة كانت  احمل��اول بسكني ولكن 
ه على  ا ل نقده هلا عقاب ة ب يهودي ال من يعتربونه قد خرج عن ال ي احلاخامني إذ جوز هؤالء اغت
��ه أصدرت  ة تغريا يف آرائ ي ن ذلك وهناك عدد من احل��االت املوثقة . وملا مل جتد املؤسسة الدي
وراة كما  ت يهود وحبضور نسخة من ال عام 1 أمام مجوع ال اريخ 27متوز يف ال ت »حرم« حبقه ب

ه.وهذا نص احِلرم  ي هو متعارف عل
ا معرفة واطالع  ن لة كانت ل ا لفرتة طوي ن تايل: إن ال ة نعلمكم ب يهودي ا رؤساء الطائفة ال ن »إن
قنعه برتك  ا أن ن ن وزا. وحنن من خالل وسائل عدة حاول ن ي سب رة ل على اآلراء واألعمال الشري
ا مل جند تغيرياً حنو األفضل يف افكاره املنحرفة والفاسدة اليت ميارسها  ن ر ولكن طريقه الشري
ا معلومات عنها يف كل  ن ويدرسها. وكذلك األعمال املروعة اليت ارتكبها واليت كانت تصل
وزا نفسه، وحبضور  ن ي ��وا بشهاداهتم حبضور سب أدل ��وم من شهود موثوقني. وك��ان الشهود  ي
ا أن املذكور يطرد ويعزل من  ن ي ا ومبصادقة حاخام دوا ذلك. ولذلك قررن ا الذين أّي ن ي حاخام

ه: ي يهودية( عل يل وحنن اآلن نعلن باآليت نص الطرد )من ال بيت بين إسرائ
يهودية(  وزا ونطرده )من ال ن ي ا مننع باروخ سب ن إن اء، ف ي قرارات املالئكة وأحكام األول قاً ل إنه طب
ا املقدسة اليت  ن عت يل. وحصل هذا بوجود كتاب شري ه وموافقته وكل مجاعة إسرائ د اإلل ي أي ت ب
ه كاحلجر الذي فرضه يشوع بن نون على  ي ���613. وحنن حنجر عل واهي ال ن ��ر وال تضم االوام
يشع على الشاب. وبكل لعن مذكور يف الكتاب  نيب ال ة اليت لعن هبا ال لعن ة أرحيا وكال ن مدي
ام، وسوف لن يغفر  ن نهار وحني يقوم وحني ي لعن يف ال ُي يل ول ل نوزا يف ال ي لعن سب ُي املقدس. ول
لعن  أيت اهلل بكل ال ه اهلل، وان غضب اهلل وسخطه سيكونان دائماً على هذا الرجل. وسي ل
ئة، فإن الرب  ه السي ت ي ن ه وسُيمحى امسه من حتت السماء، ول ي املذكور يف كتاب الشريعة عل
عنات السموات املذكورة يف  لعن( بكل ل يل.)وسي اط بين إسرائ ه من بني أسب ي سيقضي عل
يوم واىل األبد وحنن نعلن  ه الرب ستحيون ال م الذين تتمسكون باإلل ت الكتاب املقدس. وأن
ة. وال جيوز ألحد أن  اب اشر أو بواسطة الكت ه بشكل مب أنه ال جيوز ألحد أن يتصل ب اآلن ب
��وع من الرمحة وال أن يسكن معه حتت سقف  ريه أي ن زامله وال أن يقضي له حاجة أو ي ي
ة  وب فاته مطبوعة أو مكت واحد وال أن يقرب منه ملسافة أربعة أذرع.وال جيوز ألحد أن يقرأ مؤل
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وزا عندما صدر الطرد حبقه كان عمره يف حدود اخلامسة  ن ي خبط يده«. ويعتقد أن عمر سب
والعشرين سنة.

��اد  ارت ��ه  ان اذ  ه عن احلرية واألح���رار  ي فاته ويتكلم ف وزا كتاب األخ��الق اشهر مؤل ن ي نُظم سب َي
يني وأح��رار , وال  يربال يهودي وتعرفه على مفكرين ل األوس��اط احلرة بعد خروجه من الدين ال
قول :  ي ة ف يهودية فقط بل وسعها لدراسة عن املسيحي وراة وال ت وزا على ال ن ي تقتصر دراسة سب
ا أصرح أنين و بشكل  » عندما تضيف بعض الكنائس أن اهلل قد أختذ شكل اإلنسان، فإنين أن
ه من  ي ��دا ف ��ول، أؤك��د  أن كالمهم قد ب ��ين و احل��ق أق ح��ريف ال أدري ما يقولون، بل حىت و أن

رة.«   العبث ما ال يقل عن القول بأن املربع قد أختذ شكل الدائ
مل يتحدث كثرياً عن االسالم واكتفى بوصف حممد على انه شاعر , و بعد  فحص نقدي 
وزا  ن ي وراة«، الذي كان أول تفسري عقلي لذلك الكتاب استخلص سب ت لكتاب املقدس »ال ل
اء و  زي ي اف ت ي لة و أنه ال يقدم أية معلومات عن امل أن املقصود منه هو  خلق الدهشة يف املخي
اً عن  َة و فصلهما فصاًل جوهري َعن املعرف وزا  اإلميان  ن ي اً عن اهلل. و هبذا أبعد  سب ئ علِّم شي ال ُي

بعضهما. 
اته  ة عن حي وفلسفته.كما كتبت مسرحي وزا  ن ي اة سب الكتب عن حي الكثري من  الفت  قد 

ندا. ه متثال كبري يف الهاي يف هول وعرضت على املسارح كما ل
نقد العلمي والعقلي فديكارت  ل وزا انه ديكارت الذي أخضع الدين ل ن ي رين بسب أث و يقول املت

اً . ئ وزا فلم يستثين شي ن ي ه أما اسب استثىن اهلل والدين عن حبث
يعة ال يتصرف بنفس ض��رورة وجوده  ��ذي ندعوه اهلل أو الطب ��دي ال » هذا الكائن األزيل األب
دأ و  يس هلما ال  مب فهو مل يوجد ألية غاية و ال يتصرف من أجل أي غاية و وجوده وفعله ل

ال غاية« 
ثه عن احلرية : نوزا يف حدي ي ويقول اسب

تكافئهم على حسن سلوكهم.«  ة ل قدم اهلدي يس لألحرار ُت د و ل ي لعب  » ل
يج  ه يف القرن السابع عشر حنن يف الوطن العريب من احمليط للخل ي وزا وعمل عل ن ي ه اسب ب ان ما كت
ه العقل  وزا من احلالج وبن عريب مل يستفد من ن ي واحد والعشرين , وما استفاده اسب يف القرن ال
وزا ومن هنج على هنجه , كان باالمكان جملتمعات  ن ي ه اجملتمع الغريب من اسب ر ب أث العريب وما ت
ة  , وال  عبودي اة التخلف وال بدهلا حبي ة أن تطورها لتصبح حضارية وال تست بدوي ال تتمسك ب
ة  نهاي العقل احلضاري املنفتح واما يف ال ه بل ب ته وضخامت ي اء ومجال ن ب افة ال تعد احلضارة بكث
عادل و احلر هو اإلنسان الذي يعرف السبب احلقيقي لوجود القوانني«  وان  فإن« اإلنسان ال
ا  ن تفكري كما يف دول تفلسف وال ال ة  الفكر وجي��ب ان حتافظ على حري ة تصان بصون  الدول

ة العظيمة متاماً . ي عرب ال
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?نبضات بن باز
نحن بحاجة ملساعدتكم 

للضغط عىل الحكومة 
الكويتية إلطالق رساح »بن 

باز«

عبد العزيز محمد الباز، املعروف أيضا بإسم بنباز، 

ولد ألبوين مرصيني سنة 1985 يف الكويت

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف التجارة شعبة 

اللغة اإلنجليزية، وعمل محاسبا لرشكة محلية يف 

الكويت تسمى مرايا الخليج حتى ألقي القبض عليه.

 

ديسمرب 31, 2012

اعتقلت الرشطة  الكويتية بنباز، تم إيقافه من مكان 

عمله وزج به يف السجن.

اتهم بارتكاب جنحة: ازدراء الدين اإلسالمي وفقا 

ألحكام املادة 111 من قانون الجزاء الكويتي

األدلة املقدمة ضده، مدونته:    

وثائق رسمية أسفله

 

فرباير 7 ,2013

أدين بارتكاب جنحة: ازدراء الدين اإلسالمي وفقا 

ألحكام املادة 111 من قانون الجزاء الكويتي. حكم 

عليه بالسجن ملدة سنة واحدة يف السجن باإلضافة 

إىل العمل القرسي، باإلضافة إىل غرامة مالية واإلبعاد 

من الكويت.

نشاط بنباز قبل اعتقاله

http://www.benbaz.info :كتابة عىل مدونته

الكتابة عىل صفحته يف الفيسبوك

كاتب مساهم يف مجلة IThink )مجلة إلحادية 

http://i-think-magazine. :)شهرية باللغة العربية

blogspot.com/، https://www.facebook.

com/I.Think.Magazine

مساهم عىل االنرتنت باإذاعة امللحدين العرب

 

نحن بحاجة ملساعدتكم للضغط عىل الحكومة 

الكويتية إلطالق رساح بنباز

 

http://tinyurl.com/ :وقعو عىل العريضة

BenBazPetition

انضامم مجموعة FreeBenBaz يف الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/groups/

/FreeBenBaz

 FreeBenBaz: تابع صفحة يف الفيسبوك املجتمع

https://www.facebook.com/Freebenbazpage

hastag: # FreeBenBaz عىل التويرت

إذا كنت تستطيع تنظيم وقفة احتجاجية أمام 

السفارة الكويتية أو القنصلية يف مدينتك إتصل بناو 

 FreeBenBazProtest سوف نساعدك. لالنضامم إىل

http://tinyurl.com/ :الصفحة يف الفيسبوك

BenBazProtest

يرجى مساعدتنا بالفيديو والكتابة يف مدوناتكم 

الخاصة وعىل الفسبوك والتويرت، وكتابة املقاالت،و 

اإلتصال  بوسائل اإلعالم

لدينا رشيط فيديو عىل موقع يوتيوب يرجى 

مشاهدة و البت عىل الفايسبوك و التويرت :

http://youtu.be/2B_n7wo4Ji4

شكرا لكم!

...
از 

ن ب
ت ب

ضا
نب

...
از 

ن ب
ت ب

ضا
نب

لتوقيع العريضة 

صفحة الفيسبوك

مدونة محمد عبد العزيز

www.tinyurl.com/BenBazPetition

www.tinyurl.com/Benbazfacebook

www.benbaz.info
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بست  ة اليت اقت ي عاد الشريعة اإلسالم ة على ُسرعة تشكيل أب ي عرب رة ال يهودي باجلزي الوجود ال
ا تأريخ اول بداية لظهور قوة  ن إمكان لتطبيق، و ب ة ل ل قاب ة ال ة القوي يهودي الكثري من االعراف ال
و أن فاطمة بنت  ه نيب اإلسالم : »ل ي وقيت الذي قال ف ت ال ة ب ي واة احلضارية اإلسالم ن هذه ال
طلق الصارم 

ُ
ة احلق امل ب ُمجّرد رفع الشرائع و األعراف اىل مرت ب حممد سرقت لقطعت يدها«، ف

اً. وي اً ق اً اجتماعي رف راد اجملتمع فإنك هبذا تكون قد أرسيت ُع ق على مجيع أف طّب الذي ُي

ه  أّن ه ب ران راد على إق ة زرعه يف أذهان األف ي جتمعي يعتمد يف عمل
ُ
ُعرف امل و نظراً ألن هذا ال

ة على إرجاع  ي ن ب ه م ت ة الفرد منذ طفول ة تنشئ ي تايل ُتصبح عمل ال ه ب إن قّدس ف دستور اهلي ُم
ة  تايل ينشأ لدى الطفل حال ال جتمعي اىل كوهنا مقّدسة، و ب

ُ
اسباب وجود قواعد العرف امل

ه القوة  ي ستخدم ف ة تلك، خصوصاً يف الوقت الذي ُت جتمعي
ُ
طلق لألعراف امل

ُ
تقديس امل من ال

قائم، فنجد أن اإلس��الم -كغريه من بعض  ال نظام  ال ��ذور  ب اره على إبتالع  مع الطفل إلجب
اً كي حُيافظ على الصالة اليت هى  ي ب أدي اً ت انع ضرب الطفل ذو العاشرة ضرب ��ان- مل مُي األدي
انع اإلسالم من ضرب الزوج  جتمع املسلم، و أيضاً مل مُي

ُ
عقائدي لدى امل ُعرف ال جزء من ال

احلديث و  نقل علم  واتر يف  ت ال ة  ي اعتماد عمل أدى  اً، كذلك  ي ب أدي ت فاً  ي خف اً  لزوجته ضرب
ة  بشري عة ال ي ا الطب م و الطالب، و تدّخلت هن عّل

ُ
زائد بني امل بجيل ال ت ة من ال القرآن اىل حال

ان  اد يف الكثري من األحي عب ة و اإلست علم و الطالب طابع املذّل
ُ
عطي العالقة بني امل ُت ة ل الطاغي

زام  ت بهم و حّضهم على اإلل أدي ت ة ل عاّم وايل لزجر ال م او اإلمام او ال لمعّل ة ل بشكل اعطى شرعي
قائم. ُعرف ال ال ب

ة  عادي
ُ
تحالفات امل ائل و ال ب ق ال ُمهددة ب ��اً  ة اليت نشأ هبا اإلس��الم كانت دوم ئ ي ب ونظراً ألن ال

روابط بني املسلمني و متيل اىل الرتاحم  أثرت حبيث أصبحت تعزز ال ة ت ي دة اإلسالم عقي فإن ال
لَِّه  ��وُل ال ٌد رَُّس الداخلي و الشدة خارج اإلطار احلزيب للمسلمني وهو ما أرساه مفهوم )حمحَُّمَّ
لعقائد  ة ل نسب ال يس باجلديد ب ْم( و هو أمر ل ُه �َ ن �ْ ي �َ اِر ُرمَحَ��اء ب ُكفَّ ى اْل َل اء َع ��دَّ ُه َأِش َع َن َم َوالَِّذي
ة،  ي عاطف ة ال ي اً من اإلنغالق فاوت ويان قدراً مت ة حيت يهودية و املسيحي ة، فكذلك ال مي راهي اإلب
ة  ن ة املقن ة يف يثرب على قدر من الشيطن دة اإلسالمي لعقي ة ل اسي ة السي يجي فحافظت االسرتات
رة  تها يف اجلزي دة ُمهدداً إلستمراري عقي يهما ال يهود و النصارى« الذين كانت ترى ف ضد »ال
يهود و كذلك  اء عمومتهم من ال ن ة شديدة مع اب ي وا بربامجات عامل ة، فرغم أن املسلمني ت ي عرب ال
ر من عدم رضا الفريقني عن  ان فإن التحذي ة يف الكثري من األحي ي عرب رة ال بوّد مع نصارى اجلزي

دة الفرد. ة متقدمة يف عقي ب اجملتمع املسلم جيئ يف مرت

ة  ة- هى حال راهيمي يعة مجيع األديان اإلب يجة كانت -كطب ت ن قة فإن ال و برتاكم العوامل الساب
تقل الضغط  أن ة اليت زحفت اىل داخل األسر املسلمة و ابواهبا املغلقة، ف جتمعي

ُ
من الدومجا امل

ب
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الدوجما اإلسالمية و عقدة أوديب
احمد يحيى حممود

ه يف  اء أساسي ن نها اجملتمعي على الدين كركيزة ب اريخ األمم اليت اعتمدت يف تكوي راءة ت عند ق
ة  ي ن ا يف أغلب األوقات جند أن هذه املنظومة الدي ن إن تنظيمي ف نظام املعريف و األخالقي و ال ال
اجات  ي داً لإلحت اً خاصاً هبا حبيث حُتافظ على نفسها مصدراً مقدساً وحي كونت نظاماً دفاعي
ان  اج لكي ي نشئ أطفال اجملتمع منذ نعومة أظافرهم على اإلميان بضرورة اإلحت بشرية حبيث ُت ال
ة و يتحّكم بشكل ما يف  اجاهتم األساسي ي نّظم احت ُي ل ��ّدس«  ��ق

ُ
امل ان  الكي ��ه أو  سلطوي »اإلل

جتمعي قائم على ركائز واضحة 
ُ
نها ُيصبح العرف امل مصائرهم و حتديد الصواب و اخلطأ، حي

وارثها اجملتمع جيل بعد جيل حبيث ُيصبح العرف اجملتمعي  ت تعديل و ي ديل او ال ب ت ل ة ل ل اب غري ق
لغايه و غري ملحوظة. فة ل ي ه طف ي تغريات اليت حتدث عل قّدساً و ال نفسه ُم

ثل منوذجاً  ة قد كانت مُت ة و اإلجتماعي ي قيم و األسس األخالق وال شك أن هذه اجلمودية يف ال
تظام و مثاًل  ة تعج بقدر من اإلن ئ ي لنجاح يف اجملتمعات القدمية، ألن احلضارة ال تنشأ اال يف ب ل
تطّور  ائل الصحراء اليت كانت تعتمد على نظام اجتماعي ثابت و مجودي كانت ت ب فإن ق
ائل اليت ال تعتمد على نظام اجتماعي مج��ودي صارم،  ب ق أس��رع من ال اً  اً و عسكري اقتصادي
كذلك فإن الدول القدمية اليت اعتمدت يف ركيزهتا على نظام ديين حاد قد صنعت حضارات 
ة، و السبب يف هذا يعود اىل أن الصرامة يف اجملتمعات  ي قوية واضحة املعامل كاحلضارة الفرعون
ة إستغالل جهلها و تسيريها  ة اليت مُيكن بسهول بشري تعامل مع الفطرة ال ة كانت ت ي دائ ب ال
نظام و  ة ال ن غّذي ماكي راد اجملتمع مورد بشري متجدد ُي على خط سري واضح حبيث ُيصبح اف

تاج. ة التحّضر و اإلن يدير عجل

د نظام  ي تشي ة ل وي ز ق ا جند أن املؤسس )حُمّمد( وضع ركائ ن إن تقل لدراسة اإلسالم ف ن و عندما ن
ة بشكل جيد يف  ي عرب رة ال اجتماعي حاد و قوي قادر على تسيري جُمتمع قدمي كُمجتمع اجلزي
ة األخالق اليت كانت موجودة يف  ي ة و نسب نة و ضعف معايري العدال قن

ُ
ة الفوضى امل ظل حال

ما بعد  ي بها ف ة قوية خرج من صل ي تمعه األصلي املّكي، استطاع ان يؤسس ملدرسة أخالق جمجٰ
ه الفكرية من السيطرة على جُمتمع قابل  نظام اجتماعي قوي يف يثرب بعد أن متّكنت مدرست
��وادر نظام اجتماعي  إلع��ادة اهليكله و التشكيل كُمجتمع األنصار، و ُسرعان ما ظهرت ب
نة  اع الدين اجلديد داخل مدي ب واضح بعد هجرة املسلمني من مكة اىل يثرب، و ساعد جتّمع أت
ر  ��رون، كما أّث ة لعدة ق واة طفرة حضاري يق الشريعة اليت أصبحت ن ة ختل ي واح��دة على عمل
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وار و املتمّردين و إقصائهم بشىت  ث ذ ال ب وية لدى الفرد يف ن ة ق جمتمعي قائم- تؤدي اىل رغب
ُسبل. ال

جتمعات 
ُ
امل يف  نشئت  ��ا  أهّن اىل  الغاشم  ��ة  ��ي اإلس��الم ��دومج��ا  ال عنفوان  يعزي  املفّكرين  بعض 

ُعرف املوجود و الدفاع عنه، و  اد وراء ال ي ق لعاطفة و إبطال العقل و اإلن ة اليت متيل ل ي عرب ال
اً كانت األسباب وراء عنفوان هذه  هذا قد يكون صحيحاً، لكن املشكلة املوجودة اآلن اي
بحث عن خمرج  ة ال ي ف اً يف التخلف احلضاري العريب- هى كي ب عترب سب الدومجا اهلّدامة -اليت ُت
تمّردات  ال تعامل مع  ال ر مرونة يف  ة اكث جتمع اىل حال

ُ
امل ب تقال  ��رض و اإلن امل تفكيك هذا  ل

ة،  ي ال ت ت تمّردات امل الفكرية، خصوصاً و أن العامل أصبح مفتوحاً بشكل يصعب معه منع ال
قائم، فإن مل ختف  ّوار جدد ضد العرف الديين ال ارة ستقوم دوماً بصنع ث ن قراءة و اإلست ال ف
يل عاجاًل أم آجاًل امام جحافل املعرتضني  ا ستنكسر بشكل ذل إهّن ة ف ي وطأة الدومجا اإلسالم

اء اإلجتماعي الذي ال يواكب التطور. ب غ على هذا ال

لفاً  مصدرا خمت ��اً  ا يشّكالن دوم الديين و اإلجتماعي كان العرف  ��ورة على  ��ث ال و  تمّرد  ال إن 
عّفن الزمين و اجلمود اليت تعيشها  ت ة املوت الدماغي و ال قّدم احلضاري، فحال ت لإلبداع و ال
ا منها اال املتمردين الساخطني  ة لن خُيرجن ي عرب ��دول ال ة يف ال ي مفردات اجملتمع املسلم احلال
ة و مسعتهم و  تهم اإلجتماعي ��راء املوجود، هؤالء الذين قد يضّحون مبكان اقمني على اهل ن ال
ان من إجل إعادة تشكيل وعي  اهتم يف بعض األحي تهم و حي حب احمليطني هبم بل و حّري
ا أن نقول أن الغرب  الذكر هن جتمع و تغيري معامل طريقته يف احلكم على األمور، جيدر ب

ُ
امل

تايل استطاع أن  ال ب يسة بشكل جُمتمعي عام و عارم و قوي ف ثورة على هراء الكن متّكن من ال
ة فعلى األرجح اهنا لن تستطيع  ي عرب ة، اما الدول ال نقع الدومجا املسيحي ست يقفز بسرعة من ُم
ر  ة اكث ي ة بشكل عارم كما حدث يف الغرب ألن الدومجا اإلسالم اهلروب من الدومجا اإلسالمي

تفعني خلفها جحافل كبرية. اً، كما أن املن شراسة و تعصب

اء الرتبوي املوجود هى شيئ عظيم،  ب غ تمّرد لدى الفرد يف ظل ال ال شك ان القدرة على ال
ة  بهم عاىن من صراعات نفسي وا من الغسيل الدماغي املوجود اغل ت فل الذين استطاعوا أن ُي ف
ال اىل  ّي عه م راهيم« يف القصص القرآين، و ذلك ألن اإلنسان بطب ه تلك اليت واجهت »إب شب ُت
اً من القمع و  تمرد اال و إن عاىن نفسي لعرف اجملتمعي وال حيدث ان يسخط و ي اإلستسالم ل

اتورية. الديكت

ابو«، ذلك  ت يل سيجموند فرويد يف كتاب »الطوطم و ال راءة يف فلسفة و حتل ا ق ا هن و حتضرن
ابوهات لدى  ت تمّرد و كسر ال ة العالقة الواضحة بني ال ي قري الذي أظهر منطق عب يل ال تحل ال

ان، حبيث يقوم األب  راعي اىل اإلبن يف اغلب األحي والد او الشخص ال وارث من ال نفسي املت ال
ه لدى  ات التشكيكي ي تدريج اإلمكان ال لغي ب نه بشكل ُي دة اىل عقل اب عقي ُعرف و ال ة ال بسقاي
ة،  ي ائ زي ي ف ة و ال ي علوم الفلسف تقّدم يف ال ل ة ل ركيزة األساسي يات اليت هى ال الطفل، تلك اإلمكان
طلقة، و 

ُ
ه امل ت قائم و قدسي جتمعي ال

ُ
ُعرف امل طلق يف ال

ُ
يقني امل ة الطفل على ال م تنشئ ت حيث ت

رفق و الشدة و القمع حسب  ستخدم يف سبيل هذا الغسيل الدماغي كل وسائل اللني و ال ُت
ه ان كان ,الطفل ساذجاً  اها، مبعىن ان ّق ل ت يل املعلومات اليت ي درجة مترد الطفل و ذكاؤه يف حتل
عقائدي،  جتمعي ال

ُ
العرف امل اعه ب ن ّفذه إلق ن ه بعد كل أمر ي ن ي لة على جب ب اً فتكفي ق ي و عاطف

العديد من  ع��ن ج��دوى  ��ك��راراً  ت و  ���راراً  م ��د يتسائل  ق ه  إن ة ف ي ل ي تحل ال ة  ي عقل ال ��ا الطفل ذو  ام
لفه ترتاوح  ستخدم معه وسائل خمت تايل ُت ال ة اليت ال جيد هلا حماًل من اإلعراب و ب األعراف الشرعي
ّرد مسخ آخر نسخة طبق األصل  له اىل جُم نهايه و حتوي بني اللني و الشدة لغسل أفكاره يف ال

لفرد املسلم. ة ل وب ثلى املطل
ُ
ه او الصورة امل ران من اق

تقل  ة فحسب، بل ان ي ن ر الدي ثال للشعائ راد على اإلمت جتمعي بأن جُيرب األف
ُ
مل يكتفي القمع امل

قائم، س��واء ك��ان هؤالء  ال ُعرف  ال تمّرد على  ل ل لديهم ميول  الذين  ��راد  االف ازدراء  اىل مرحلة 
الكامل او حىّت تعديل بعض اجزاءها او رفض  ة ب ي ن تمّرد على املنظومة الدي أملون يف ال راد ي األف
بذ حول هؤالء تصل اىل حرماهنم من  ن رة من ال جتمع بتشكيل دائ

ُ
اع هلا، حيث يقوم امل االنصي

ة الزواج و الوضع  ي اً ككل و ذلك ألن إمكان اً و إجتماعي ة أسري ة األساسي ي اجاهتم اإلنسان ي احت
اً  ة العمل مجيعها عوامل تستطيع املنظومة ان تضغط هبا على املتمّرد فكري ئ ي اإلجتماعي و ب
ه  نظام اإلجتماعي مت تصميمه حبيث يلفظ كل معارضي ال توّقف عن هذا اإلح��داث، ف كي ي

اً بكل السبل. وي ه معن ال ي رّدة، او اغت تهمة ال عارض ب
ُ
اً ولو وصل األمر اىل قتل امل فكري

ا موازيه  أهّن ا نكون جمحفني اذا مل نقل ب ن إن راد ف ة يف عقول األف ا قوة الدومجا اإلسالمي و اذا قسن
اً يف قوة  ال و يصعب مقاومتها، و إمعان تأصل يف وج��دان األجي لغريها من املعتقدات اليت ت
لقي الضوء على قصة من القصص القرآين نفسه، و هى  ا سن ن إن يل على هذا ف اإلستشهاد بدل
ة  ة شديدة و اعراف اجتماعي ي ه قوة دومجات راهيم نشأ يف جُمتمع لدي إب راهيم، ف قصة نيب اهلل إب
ه  ي عقل ال ��ه  ��دي ل لغى  ُت مل  ��م  ��ي ��راه اب لكن  مستمرة،  حلقة  ���اء يف  اآلب بعد  ��اء  ��ن االب يقدسها  لة  خمت
لألعراف  راجعاً  ُم راً  تدّب ُم راً  فّك ُم ك��ان  بل  ��ه،  ��ران أق مع  حي��دث  ته كما  منذ طفول ه  التشكيكي
الكامل، و بدأ  قائمة ب ذ املنظومة ال ب اقدة اىل مرحلة ن ن ة ال ي عقل قائمة، و وصلت به هذه ال ال
ام اآلهلة، بل مل يكتفي بذلك  جتمع و هى أصن

ُ
تمّرد عن طريق حتطيم أقدس أقداس امل ة ال رحل

قائم بأن سخر من كبري اآلهلة  و زاد على هذا أن ضرب هلم مثاًل يف السخرية من عرفهم ال
ان  ادة كي ام اىل عب ادة األصن اعاته من عب ن راهيم الفكرية و تغري ق ذات، و كان جزاء ثورة اب
ا ان الدومجا -يف أي عرف  ن ار، و هبذا يتضح ل ن ال جتمع إحراقه ب

ُ
بدع أن قرر امل اعلى صانع و ُم
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راعي او اجملتمع الذي  نة يف التخّلص من سطوة األب او ال ي ة الدف نفسي ه ال ت الفرد و بني رغب
ا  ن إن ة ف ي ا للمجتمعات اإلسالم اذا نظرن وعيد، و  ال القمع و  يب  ه و استخدم معه اسال ارهب
القوة و الرتويع و الرتهيب  ة القسرية و زرع األفكار ب ي الرتب غلق يعج ب ّرد صندوق ُم جندها جُم
يجة ببساطة  ت ن تايل فإن ال ال ار يف اآلخرة، و ب ن ا و بدخول ال ي ذ اجملتمعي يف الدن ب ن ال د ب وعي و ال
د و الرتهيب كالسابق،  وعي تمرد، فإنسان العصر احلايل املنفتح اصبح ال يهاب ال هى نشأة ال
وّعد املجٰجتمع الزاين  ت تمّرد، سي وّعد اجملتمع شارب اخلمر و مع ذلك سيظل يشربه كي ي ت سي
ة خارج إطار  عي ي ة طب راد عالقات جنسي تمرد على هذا االمر و يقيم االف تغلب روح ال و ست
تزويج و مع ذلك لن  بذ و عدم ال ن ال ��زواج، سريهب اجملتمع من ال يصلي بعذاب القرب و ب ال

يصلي املتمردون.

وا من  عاً ان تقهر هؤالء املتمردين ألهنم أكل لكل فعل رد فعل، و لن تستطيع قوى األرض مجي
ثل للدومجا، خصوصاً  عة انسان عصر العوملة اصبحت ال تتحّمل ان متت ي شجرة املعرفة، و طب
اً  ي ة حال ا ان الدومجا اإلسالمي اذا اعتربن اً، ف و ان هذه الدومجا مقّرها جمتمعات فاشلة حضاري
دائل  ب ال ة ب قارن ه ُم زات زاته ؟! ما هى ممي قادمة اذاً فما هى ممي ال ال هى منتج نود تسويقه لألجي
ة اليت حترتم  ي غرب زاته يف مواجهة احلضارة ال ة املتحررة ؟! ما هى ممي ي غرب ر قوة يف احلضارة ال االكث

تفكري و إحرتام الذات ؟ ة و ال ة على الفردي ه منذ الطفول نشئ عقل اإلنسان و ُت

يني يقول أن اإلسالم يف األصل ال يؤصل للدومجا، و لألسف فإن النصوص  بعض السفسطائ
الفعل إلدارة اجملتمعات القدمية بشكل  قاً ب الدومجا -اليت كانت تصلح ساب ة تنضح ب ي ن الدي

له كثري- من القرآن الكرمي : ناجح- و سأكتفي بسرد منوذج دراسة واحد فقط -و مث

ار / ن عّذبني يف ال
ُ
تتحّدث هذه اآلية عن امل

ُروَن« اِف ْم َك َرِة ُه اآْلِخ ْم ِب ا َوُه َوًج ا ِع َه �َ ون ُغ �ْ ب �َ لَِّه َوي ِل ال ي ِب ْن َس وَن َع ُصدحُّ َن َي »الَِّذي
- آية 1٩، سورة هود

غوهنا عوجاً، و  ب نه مبن ي ثال لدي ا الصد عن سبيل اهلل و عدم اإلمت ة هن ي اقرنت الصورة الذهن
اع ان اي حركة مترد جمتمعي على دين اإلسالم هى بكل  ب تايل أصبح مؤصاًل يف أذهان األت ال ب
تمرد على اي شيئ يف  تايل يكفي ان حتاول ال ال غوهنا عوجاً، و ب ب ابعة من هؤالء الذين ي د ن تأكي
يها عوجاً  غ ب يم و انك ت يل اهلل السل دة او حتاول تطويره كي اصفك بأنك تصد عن سب عقي ال

ة األمر. بل و إنك كافر باآلخرة، هذا ان مل ارغب قتلك يف هناي

الرتغيب و  بإستخدام  جتمعي 
ُ
امل تأديب  ال تهذيب و  ال ة بصدد  ي قرآن ال الفلسفة  أن  ال شك 

ة يف يثرب، و  نة اإلسالمي واة املدي بل يف تأسيس ن الرتهيب كانت ناجحة كما ذكرت من ق
جتمع املسلم يف العصر احلايل ؟! 

ُ
لكن هل هذا األسلوب اصبح مُيكن استخدامه يف إدارة امل

ة تغييب  ديل األفضل ؟ اىل مىت سيخدع املسلمون أنفسهم و يعيشون يف حال ب هل هذا هو ال
واقعهم الفكري املزري الذي اصبح يقع يف اسوأ مكان يف سلسلة اهلرم  د ل تعّم و جتاهل ُم

الغذائي لألمم ؟

اًل  ي ه مث ات ي ة روحان ه و منطقي ب ل ة ق ي اختم هذا املقال بكلمات احلاّلج الذي مل أجد يف شفاف
ة : ي لة لسيطرة الدومجا اإلسالم ي ه اجلل يف مواجهت

اَل أَنَت َت ق ن أَن � لُت َم ُق � ليب َف نِي َق َع � ي ِب � ُت َرّب � َرأَي
َت نَت أَن � نُت ُك � ما ُك ُث ي َح � ليب َف رحُّ َق � ايت َوِس ي � َت َح � أَن

َت و ِسواَك أَن يَس َأرج� َل � هي َف � ا ِإَل � ِو ي ف َع ال � نَّ ِب � ُم � َف

بهم فإهنا ال تعمى األبصار و لكن تعمى القلوب اليت  ل أمتىن أن يرى املسلمون رهّبم بعني ق
يف الصدور.
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تمتمة قا لة هناٍر كامل وال املكوث جببل طي

ه  العامل كّل أّن اهلل سيرتك  تعاويذ تعتقد  ب
لها . هل تعلم  قائ ألجلها و ينصت هلا ول
أّن نصفها سيذهب للسعودية والنصف 
ة ؟ هل تعلم أّن  اآلخر حلكومتك الطاغي
��وال ستذهب إىل آل سعود ، ال  هذه األم
كما   � فحسب  ��دن  ��ن ل يف  هب��ا  لطاطون  ي ل
ه  ي قي القبض عل فعل أحد األمراء الذي أُل
قتل  أن  بعد  املنصرم  بل  ق عام  ال ندن  ل يف 
ر يف  ِث ه ، وقد ُع تاط ب ل سائقه الذي كان ي
ديو )  ي ه الشخصي على مقاطع ف حاسوب
الغ  ب نهما � بل إّن هذه امل ي ة ( جتمع ب مي محي
اء يف سورية  ري قتل األب ستذهب كذلك ل
ة الصنع  ي ران إذ ال فرق بني قذائف بشار إي
اسيني  نهال على املعارضيني السي واليت ت
ة /  النصرة سعودي ��ني قذائف جبهة  ، وب
نهال على املخالفني  ة الصنع اليت ت امريكي

يف امللِّة واملعتقد .
ها املسلم املسكني أّن هذه األموال اليت تدفعها للحج قد تذهب ملساعدة آل  هل تعلم أّي
عاين من  ��ذي ُي ال ر (  نعشوا إقتصاده ) الكاف ي سعود لشراء املزيد من األسلحة من الغرب ل

أزمات إقتصادية طاحنة ؟
لدموع والرصاص احلي  غاز املسيل ل أموالك املزيد من ال م � آل سعود � قد يشرتوا ب هل تعلم أهّن

بحرين ؟ ال السعودية وب ة ب ي املناطق الشرق ة ب قمعوا ُدعاة احلري ي واملطاطي ل
العامل واإلساءة  وا هبا يف نشر الفكر الوهايب ب ن ي ع يست هل تعلم اهنا قد تذهب كذلك هلم ل

ر الصور دموية وبشاعة ؟. لعامل بأكث ر لإلسالم وتقدميه ل ر وأكث أكث
ّرب عنك ستذهب  تغي رضى ال ب هل تعلم أّن جزء من هذه األموال اليت دفعتها للحج وأنت ت
��الج و العيش الكرمي ، وحقك  ��ع يم وال عل ت ��يت ص��ادرت حقِّك يف ال ال إىل حكومتك الظاملة 

اسي احلر ؟ باحلرية وممارسة العمل السي
يتك ؟. ا ستذهب إىل األنظمة اليت صادرت أعز ما متلك ، صادرت إنسان . هل تعلم أهّن

��ش��ّرد أو جاهل حباجة  ��س��ان جائع أو م إن ��إّن جم��رد وج��ود  ف مهما بلغت إستطاعتك للحج 
إّن هذا جُيرِّدك من هذه اإلستطاعة ، لو كنت اهلل وأتاين  يم أو مريض حباجة للعالج ف عل ت ل ل
ه  ر مالئكيت بإدخال إّنين سأأُم بييت احلرام ف ُه ل امة عارضاً َحجَّ ي ق اء من السودان يوم ال ري أحد األث

قاطعوا احلج هذا العام .. 
وال داعي لتشييد املزيد من املساجد

حممد مريغني 

يها جوعاً درجة أن يقوم  ث ل ر من ث ُأمة يتضور أكث عته اجلماعي ب لغ اجلنون وال ب ختيل معي أن ي
��دوالرات فقط ألجل أن حيوموا حول غرفة عمالقة  لغ ماليني ال ب ة ت الغ مهول ب بعض بدفع م ال

ة !!! . ه من اجلن د أّن َق �َ ت ع لون ُي وا حجراً أسود ال ُل ِب َق �ُ سبع مرات وي
اهظة ملمارسة طقوس  ب الغ ال ب ُروا دفع هذه امل ْؤِث �ُ بعض لدرجة أن ي ال لغ اهلوس ب ب ختيل معي أن ي
ة بداًل عن  ي عرب رة ال ة اليت كانت سائدة آنذاك باجلزي ي ن وث ٌد معظمها من املمارسات ال َم َت ْس ُم

ائهم !!! . ن ة أب تهم أو رفاهي رفاهي صرفها ل
نظر عن  بعض أّن احلج يتضمنه ، وبغض ال نظر عن احملتوى الوجداين الذي يعتقد ال بغض ال
قاد الذي ال  ة هذا اإلعت ي نظر عن مدى صدق أّن احلج ركٌن ركني من أركان اإلسالم ، وبغض ال
الربهان العقلي  يقني القليب أو مَسِّه اإلميان الغييب الغري مدعوم ب يل خالف ال يقوم على أّي دل
ادة )  ب ع يست يف ال ويات ) العمل اخلريي ( ل نظر عن كلِّ ذلك ، أالّ تعتقدون أّن اول ، بغض ال
ة العمل اخلريي  وي ا أول لمتدينني وإمّن ة ل نسب ال تها ب ة ( من صالة وصوم وحج على أمهي الطقوسي
تلك األموال  اة اآلخرين على حنٍو إجيايب عرب تقدمي املساعدة للمجتمع ب هو اإلسهام يف حي

دفع نظري احلج ؟ لة اليت ُت الطائ

لثي سكانه جوعاً ويضم  ر من ث لد يتضور أكث الغ الفاحشة يف ب ب أاّل تعتقدون أن احلج هبذه امل
ة ، وماليني الفقراء  ي نزاعات األهل ا احلروب وال بني ربوعه ماليني املشردين بال مأوى ، ضحاي
الغ يف بد  ب بأس والربد، أالّ تعتقدون أن احلج هبذه امل بال ماء أو طعام أو كساء يقيهم شر ال
ا حىت من املنظور الديين الغييب ؟ ة رمّب ة ونذال ي اجلوع والفقر واجلهل فعل ينطوي على لالخالق

يهات من أجل احلج وبشٌر مثلك  اً الينظر لفعل كهذا � أي دفع اآلف اجلن ن أالّ تعتقدون أّن دي
ه فعل غري أخالقي هو دين يستحيل أن يكون إهلي املصدر  من حلٍم ودم جوعى وفقراء � على أّن

؟ 
د هذه األموال من أجل قذف احلجارة  دِّ ب ا بوجوده � يكون ملن ُي من ثواب يف اآلخرة � إن سّل هل ال
ثواب هو  ال ه إىل حٍد ما القضيب الَذكري ، أم أّن األج��در واألح��ق ب على صرح حجري يشب
ا ، أو حىت لشراء  ن لدان ب نعدمة ب

ُ
بحث العلمي امل التربع هبذه األموال لدعم مسرية ال من يقوم ب

حواسيب إلحدى املدارس أو اجلامعات هبا ؟
ة أو  ��وال اليت تدفعها من أجل اهلرول أخي املسلم احلبيب : إنظر إىل أين ستذهب هذه األم
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قا ه اليت زّجت  ت ئ ه أو خطي ار ، وستكون هتمت ن الدرك األسفل من ال أشد العذاب مع آل فرعون ب

و على حساب ماليني األطفال اجلوعي  بحث عن اخلالص الفردي ول ة وال ي ان ار هي األن ن ال ه ب ب
لة  ي احل��رآم كف بييت  ل باحلج  أنفقها  ��يت  ال ه  ن ي الذين كانت مالي باإلنقراض و  املهّددين  عامل  ال ب

إنقاذ بعضهم .  ب
وٍك أو رد فعل من اهلل خالف فعلي هذا فهو يدل على  بل أذهب ألبعد من هذا وهو أّن أّي سل

يس كما يزعم ) كلِّي اخلري ( أو العدل. ه ل أّن
عام فقط ، ولكن إىل أن نقضي على الفقر واملرض  يس هذا ال ا دعوة ملقاطعة احلج ، ل نعم .. إهّن
يس  ة ، ل اتوريات وعنصري ادات ودكت ة من حروب وإب ي ب واجلهل والتخلف وكافة الظواهر السل
ه بيت اهلل  نها فقط ميكن أن نعترب حّجك ملا تعتقد أّن العامل أمجع ، حي ا فقط ولكن ب ببالدن

ة واخلّسة .. نذال سلوك شخصي ال ينطوي على شكل من أشكال اهلوس أو اجلنون أو ال

الطرائف  ��ن  املساجد ، وم اء  ن ب أج��ل  التربعات من  على دافعي  أيضاً  الكالم  ه��ذا  ينسحب 
يم  عل ت ال ويات  ��ردي مست وت يعاين من ختلف  بلد كالسودان  � يف  املساجد  أن جتد  املضحكة 

������دارس ، وأن جتد  ���ن امل ��ر م ��ه � أك��ث ��راح��ل ��ف م ��ل ��خ��ت مب
اء وال  اطي للكهرب ي املسجد حيتوي على مولد إحت
��دارس ، وأن  اء موجودة أص��اًل ببعض امل جتد الكهرب
مايكون  ك��أمج��ل  طابقني  ��ن  م دا  مشي املسجد  جت��د 
نة  ه باحلي أو املدي ��ازل اجمل���اورة ل ��ن امل يد ومجيع  تشي ال
ة من اجلالوص ) الطني ( ، وعندما تأيت األمطار  ي ن ب م
د  الوحي ��ىن  ��ب امل ��و  بقى املسجد ه ��ازل وي ��ن امل ��ه��دم  ��ت وت
إدعاء  سارع رجال الدين ب ار ُي الذي مل يتعرض لإلهني
��ك  ��ب يف ذل ��س��ب �����م أّن ال ��ة !!!!رغ ��ج��زة مس��اوي ��ع ���ا م أهّن
لمبىن  د املعماري ل ي تشي تمثل يف أّن ال بديهي جداً ي

ه . ة املنازل اجملاورة ل ي ق أحدث وأمنت من ب

َزج حبليب االمهات  عندما ُتصبح الشعوذة مصل مُي
ائهن ، وعندما تتحول اخلرافات  ن ّن به أصالب أب ْم ِق ُي

ا أّن هناك مصادر  ن ة الرتبوية أوحت ل تنشئ نقاش ألّن مؤسسات ال ة التقبل ال ي ن ي ق إىل حقائق ي
نا حتت  َدّرس يف جامعات لم ُي يات ِع ب ي غ ة ، وعندما ُتصبح ال لمعرفة غري العقل والتجرب اخرى ل
تواصل  دية ، وعندما حُتتكر فضاءات اإلعالم وال تعب اوين هراءات احلكمة من الطقوس ال عن
ثي الفكر واملعرفة من الشيوخ والدجالني ، وعندما خيون املثقف  ة ملخن ابر مطّي َخذ املن َُت � وت
ة  ي الزعام التكريس ملصاحله ومطامعه  نشاطه يف  قرية  عب ��ف  ��وِظ وُي ��ي  األخ��الق ��واج��ب  ال ة  أمان

يوي  ة مع اخلرافة والدجل ، وعندما تتكالب مؤسسات اإلج��رام املاف ة املتماشي أو السلطوي
الطبقي تكالب األكلة على قصعتها وحُتاصر ك��ّل حم��اوالت اإلص��الح  والقهر واإلستغالل 
لة يف احملافظة على  د كّل مشاريع التحديث اليت تتصادم مع مصاحلها املتمث وَئ اإلجتماعي وُت

عته واجلنون الديين . هذا اجلهل والتخلف وال
تعلق باخلرافات  ة الشعوب للحج واملساجد وال ا هرول ن دوا ل ب نها ستنقشع الغمامة وست حي

لُكم املعطيات . ِت ر من منطقي وفقاً ل تاج أمٌر أكث يها طاقاهتم لإلن بددون ف اليت ُي
نقي حليب  ائمًة مامل ُن ة هلذه األدواء املستفحلة ق ارات العالجي ة اخلي ي اب ورغم ذلك تظل ضب
ة اليت جتعل من احلج والطقوس  ي ب ي غ ة ال ي ب غ األمهات من أمصال الشعوذة ، وحنارب املناهج ال
ناس  ال مع  تواصل  ال قنوات  إحتكار  فك  على  ونعمل   ، ة  ي وأخالق ة  سامي ِحَكم  ة  دي تعب ال
تهازيني ، وحناصر املثقفني اخلونة من خالل  قنوات من رجال الدين وكافة اإلن وحترير هذه ال

بسطاء .. عامة ال تهم أمام هؤالء ال تعري
ة الفساد  ة املتخلفة وحمارب مي ي عل ت اسي وبث الوعي العقالين وإصالح األنظمة ال الكفاح السي
وا هبا  ِوُن ْن َع �ُ اوين األعرض اليت جيب على املثقفني أن ي عن ة يف اجملتمع هي ال ي قافة الشفاف ر ث وجتذي
يد  ثروات يف احلج واملخدرات وتشي ديد ال ب ة ت ة ، هذا أو ستستمر كارث مشاريعهم اإلصالحي
ويات اخلريية  ة واملساجد وغريها من أوجه الصرف اخلاطئة بسبب إختالل األول ي ن املواخري الدي

تزال مفهوم األخالق .. وإب
ّدعوا وجود حكمة من هذا اجلنون اجلماعي  افقني الذين حياولون أن ي ة هلؤالء املن نسب ال ا ب أّم

الذي امسه احلج فأقول هلم :
م وِحكم ومقاصد  ّي ا يف إستخراج وإستصناع ق ت رهف نفسها عن اه على عقول ُت وآ حسرت
أبرزها  قة  منذ عصور سحي ��ّدت  ��ت إم  ، تضر  نفع وال  ت ال  ة  ي بدن ��ن طقوس  م لة  ي ب ن ة  ي إنسان
لة هناٍر كامل على جبل ، والطواف حول غرفة عمالقة ، واهلرولة جبنون ، ورمي  الوقوف طي

القضيب الذكري .  ه ب احلجارة على نصٍب شديد الشب
ة العضالت الفكرية . ب ا هي ي

���ذي أىب  ��ذف الشيطان ال ��ق ��ن األس���د ( وه��ي ت ��أس��دت ) م ��يت إس��ت ة ال ي فت ��س��واع��د ال ة ال ب اهي وي
اطني اإلنس آل سعود  يهم شي نعامة ( وبني ظهران اء ، وإستنعمت ) من ال السجود بكل كربي

وا السجود للشيطان االكرب ) امريكا .. ( الذين أدمن
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ُأحرج أصدقائي  بل حنو عشر سنوات، أنين س� ارة إىل سويسرا ق ا يف زي مل أكن أدري، وأن
ا عن موضوعات شىّت،  ن ث اق أحادي السويسريني هناك بسؤال عارض خطر على بايل يف سي
لقاءات األوىل، وأنين  عادة يف ال فة، كما هي ال قات اخلفي ي عل ت بعض النكات وال ا ل ن اُدِل َب �َ وت

اً، سأحاول الرتاجع عنه، ولكن دون جدوى!  ث عب
ة  ي عرب د ال كنت العريب الوحيد يف اجللسة، غري أن أحد األصدقاء السويسريني كان جيي
��ا اسم  بسؤال: »وم أميل حنو صديقي هامساً  ا وجدتين  ي الدن الرتمجة. من قلب  ب ويقوم 
يميل األخري-  ه، ل رب يسكم احلايل؟« فوجدته- بعد أن هرش رأسه- مييل حنو اجلالس ق رئ
و إذ  ن ي بدوا يل مثل أحجار الدوم بعد أن مّط شفته ورفع كتفيه- حنو آخر مال بدوره، ف
يزهم )كما فهمت( بني  ة، وازداد امحراُر وجوههم جراء عدم متي ي اخنرطوا يف الكالم باألملان
ثقل دمي و«غالظة« سؤايل، إذ مل  قادم! وهذا ما أشعرين ب يس املاضي واحلايل وال رئ اسم ال
ار!! غري أنين تورطُت وسألُت،  د اجلّب اً إن كان امسه جون أو ألربت أو إدغار أو عب ي أكن معن

بحث عن اجلواب الصحيح!! وتورطوا يف ال
قٍة  وا يشاركون يف مساب و كان ادي، ومن تداوهلم السريع للكالم )كما ل ب اكهم ال ب من ارت
يين، وإْن هو إالّ  عن أنين أسحب سؤايل، إذ أن االسم ال ي قصريِة الوقت( مهست لصديقي ب
جمرد سؤال عابر. لكن سؤايل العويص كان قد أحرجهم، كما يبدو من حركات أيديهم، 

تداول حماولني تذّكره!. فأرادوا حفظ ماء وجوههم أمامي، ولذا استمروا يف ال
ه بني سبعة أشخاص )مدة  ّم تداول ت رئاسة عندهم ي بل ذلك، كنُت علمت أن منصب ال ق
تداول سبعة آخرون املنصَب...  عة، ي نتهي األعوام السب عام واحد لكل شخص( وحني ت

يك. وهكذا دوال
ام  ي ق م اهلل- أْن اقرتح أحُدهم ال َع يس لوال- من ِن رئ نتخّلص من ورطة معرفة اسم ال ومل نكن ل
يها املشاة إضافة  ر ف ارات متاماً، يكث ة من السي ي ا منطقة خال ن نة، حيث دخل جبولة يف املدي

ة.  ي إىل بعض راكيب الدراجات اهلوائ
ارات وختصيصها للمشاة،  يما كان يشرح يل صديقي سبب إخالء هذه املنطقة من السي وف
ة! امسه  يس الدول ته: »انظر! انظر! ذاك هو رئ اب بسب يهتف مشرياً  ه يقطع شرحه ل فإذ ب

ايريك. نعم امسه ايريك«. 

من هو رئيُسكم؟
يكتبها الذهب العتيق ... 

ان سامر َقطَّ

1920

��ْن  »َم ��ه:  س��ؤال إىل  فسارعت  رئيس،  ال ز  ي ي مت أستطع  فلم  ته،  اب أش���ارت سب إىل حيث  تفُت  ال
ه  ت يزه فسأل ي ًا« استطعت مت ث رئاسة حدي ��وىّل ال ت ��اء،  ��زرق ال منهم؟« أج��اَب: »راك��ب الدراجة 
ْن؟«  اً: »هذا رئيس بالدكم؟!« قال: »بلى« قلت مندهشاً: »إنه متواضع!« قال: »َم متعجب
ة:  ُت حبمّي ب ادية كأنه خُيرب عن الوقت: »ال أدري.« عّق نربة حي يسكم«. فقال ب قلت: »رئ
ارات  يل أخربتك أهنم منعوا السي راه يركب دراجة؟!« قال: »منذ قل »وكيف ال تدري! أال ت
��ًا« فسألين  ��ك، لكنه متواضع ح��ق ذل ��ُت  ��رف قاطعته: »ع ��ث...«  ة حب��ي ئ ي ب ال على  ا حفاظاً  هن
الطبع ال أعرفه! ولكن  ته وقد ضاق صدري: »ب ًا!؟« أجب باستغراب: »وهل تعرفه شخصي
تاجي،  ن ��ه يستغرب است ه ك��أن ي ��ّط شفت ��ًا«. م ��واض��ع ��ت ��ك��ون م ��ّد أن ي ��ال ب ��رك��ب دراج���ة ف ��ه ي ألن

ه!!. اً استغراب ناي مستغرب وجحظت عي
تعّطل يف تالفيف  ب لديهم، كنت أشعر  ة  ئ ي ب ال ة  أمهي ابع شرحه عن  ت ي ما راح صديقي  ي وف
ة  ي ق ب ���ام املت ��ه ط��وال األي ��م��رار ب ��اً االس��ت ��اوي ��ذُت بالصمت، ن ��ل رناجمها، ف ��ي، وخبربطة يف ب ��اغ دم
� »إمممم« على كل حديث جيري أمامي، إذ من شأن أي سؤال  التصويت ب اً ب ي ف زياريت، مكت ل
يقني لدي من أنين جئت من كوكٍب بعيد ألزور  جديد أطرحه أن يورطين مزيداً، ويوّطن ال

اً آخر!!. كوكب

ائكي )24 قرياط(، أبو مسرة السب

من صفحة 
صوت احلرية من سلقني

facebook.com/pages/Sound-of-Freedom-from-Salqin
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َمْن أَْكَرَه زوَجه... أيضًا

عمل »التحالف الوطين لتشريع محاية النساء من 
العنف األسري« على إلغاء استثناء الزوج من جرم 
امل��اّدة 503  اغتصاب زوجته املنصوص عليه يف 
من قانون العقوبات اللبناين )»من أكَرَه غري زوجه 
باالشغال  عوقب  اجلماع  على  والتهديد  بالعنف 
ال��ش��اق��ة مخ���س س���ن���وات ع��ل��ى األق�����ل. وال تنقص 
عتدى عليه 

ُ
امل إذا ك��ان  العقوبة عن سبع سنوات 

مل يتّم اخلامسة عشرة من عمره«(؛ وذل��ك حني 
ص��اغ امل��ادة 4 من »مشروع قانون محاية النساء 
من العنف األسري« الذي تقّدم به »التحالف« 
امل��ذك��ور وت��ب��نّ��اه جم��ل��س ال�����وزراء ب��ع��د إض��اف��ة امل���ادة 
م��س��ار نشاط  امل��ش��ه��ورة عليه )مي��ك��ن متابعة   26
»التحاف الوطين لتشريع محاية امل��رأة من العنف 
www.protect.kafa. ع��ل��ى  األس������ري 

.)org.lb

تنص املادة 4 من مشروع القانون على ما يأيت: 
»م��ن أك��ره زوج��ه بالعنف والتهديد على اجُلماع 

عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني«.
العاملة حتت مظّلة  امل��دين  رّحبت هيئات اجملتمع 
حقوق اإلنسان باملشروع، وباملادة 4 ضمناً، لكن 
هيئات نسائية متحالفة مع دار اإلفتاء اإلسالمية 
شّنت محلة ضّده، مطلقًة أفكاراً ومعتقدات بثتها 
وسائل اإلعالم وُنشرت على الِنت تنّدد بالقانون 
مجلة وتفصياًل. بدا أن اللجنة اخلاصة اليت كّلفها 
رئيس جملس ال��ن��واب دراس���ة امل��ش��روع امل��ذك��ور قد 
قليلة هبذه احلملة، ما أسفر  تأثّرت، بدرجة غري 

متعاقَدين، فهي نافرة من منظور نسوي؛ فاملنظور 
تتم يف سياق  س���ريورة  التشريع  إىل  ي��رى  النسوي 
حُتدثها  ال��يت  اآلث���ار  يستدعي  اجتماعي  نفس - 
التحوالت اجملتمعية على النساء والرجال ويأخذ يف 
االعتبار الديناميات املستجّدة اليت حتكم العالقة 
القائمة بني الفئتني. يف ما يأيت، أتناول بعض هذه 
املقوالت يف حماولة للبحث عن مالءمتها مع واقع 

النساء والرجال يف جمتمعنا.

الحقوق الزوجية
م��������ف��������ه��������وم »احل���������ق���������وق 
الزوجية« يف البنَدين 4 أ 
املعّدل  وب من املشروع 
ال��ق��ان��ون، ه��ل يستجيب 
ل���واق���ع ال���ن���س���اء وال���رج���ال 

عندنا؟
»احل��ق��وق«  مفهوم  حييل 
مباشرة على املفهوم الذي 
ي���ك���ّم���ل���ه: »واج������ب������ات« 
ال���زوج���ة جت����اه زوج���ه���ا يف 
م��وض��وع اجلُ��م��اع. وذل��ك 
ال�����زوج�����ة  أن  ل���ل���ت���أك���ي���د 
ُم�����ل�����َزم�����ة، مب����وج����ب ع��ق��د 
ال����������زواج ال�������ذي أب���رم���ت���ه، 
على القبول باجُلماع مع 
ال�������زوج. ي��ن��ط��وي م��ف��ه��وم 
احلقوق والواجبات على التغاضي عن رغبة الزوجة 
يف اجُلماع، وإن كانت تعفى من واجباهتا هذه، 
وفق اجتهادات دينية، بسبب وقوعها يف املرض. 
أما اخللل الذي استوجب صوغ املادة 4 - أ وب 
من مشروع القانون املعّدل، فيتمّثل بكون الزوج 
قد اختذ العنف اجلسدي وسيلة من أجل »استيفاء 

عن تعديل بعض بنوده. وقد جاء البند 4 - أ ذو 
القانون  مشروع  ال��زوج��ي يف  باالغتصاب  الصلة 
امل��ع��ّدل على الشكل اآليت: »م��ن أق��دم، بقصد 
بسببه،  أو  اجلُ��م��اع،  الزوجية يف  استيفاء حقوقه 
ع��ل��ى ض����رب زوج����ه أو إي���ذائ���ه ع��وق��ب ب��إح��دى 

أو 55٩  امل���واد 554 
امل���ن���ص���وص ع��ل��ي��ه��ا يف 
ق����ان����ون ال���ع���ق���وب���ات«، 
ال��ذي  والبند 4 - ب 
ي��ن��ّص أن »م���ن أق���دم، 
حقوقه  استيفاء  بقصد 
ال���زوج���ي���ة يف اجلُ����م����اع، 
بسببه، على هتديد  أو 

زوجه... إخل«.
قانون  تُ��ذك��ر يف  هكذا 
األوىل،  ل��ل��م��رّة  م����دين، 
عبارة »استيفاء احلقوق 
الزوجية«. وتتكّثف يف 
التصّورات  العبارة  هذه 
واألح��ك��ام  واملعتقدات 
النساء  ح���ول  النمطية 
وال��رج��ال ن��ت��ع��ّرف إليها 

يف ت��ص��رحي��ات/ م��ق��والت ش��ائ��ع��ة، أع���اد التذكري 
محاية  قانون  ملشروع  واملعارضات  املعارضون  هبا 
املرأة من العنف األسري. وهي إذ تقع يف اإلطار 
امل��رج��ع��ي اخل����اص ب��ال��ق��ان��ون��ي��ني يف م��وق��ع م��أل��وف 
بسبب اندراجها يف سياق الكالم عن عقد بني 

حقه يف اجُلماع«. هذه املادة تتضّمن أن الزوجة 
فاستدعت توّسل  بواجباهتا،  القيام  امتنعت عن 
الرجل »الضرب واإليذاء« و«التهديد« إلجبارها 
ال��ض��رب واإلي���ذاء  ال��واج��ب��ات.  على القيام بتلك 
والتهديد، تستدعي، بدورها، العقاب اليت تنص 
عليه هذه امل��ادة، باإلحالة على م��واد من قانون 

العقوبات.
ه��ذه امل���ادة م��ن ال��ق��ان��ون حممولة على ت��ص��ّورات 
للزواج وللمرأة والرجل- َطَريَف الزواج- ومعتقدات 
ح�����ول ال���ع���الق���ة ال�����يت ت��رب��ط��ه��م��ا م���ع���اً وألس���ب���اب 
ال��ت��ص��ّورات  بينهما. فهل تشبه ه��ذه  »اجلُ��م��اع« 
املعاصر  وال��رج��ال  النساء  واق��ع  املعتقدات  وتلك 

عندنا؟
تشري األحباث اليت تناولت التصّورات اليت حيملها 
ل���ذواهت���م ولشركائهم  ال��ش��ابّ��ات وال��ش��بّ��ان ع��ن��دن��ا 
امل����أم����ول����ني، إىل ب�������روز ه����وي����ة ن���س���ائ���ي���ة ج���دي���دة 
التقليدي.  األن��ث��وي  امل��ن��ّم��ط  ت��ت��ج��اوز  تتجه ألن 
ذاهت��ا  إىل  ت��رى  تعد  مل  م��ث��اًل،  اللبنانية،  فالشابة 
الرجل،  حلماية  وحم��ت��اج��اً  وضعيفا  اتكالياً  كائناً 
ب��ل ه��ي اصبحت ت��ع��زو إىل ذاهت���ا مس��ات كانت 
واألدات��ي��ة  االستقاللية  مثل  ال��رج��ال،  على  حكراً 
وهي  بالذات.  والقيام   instrumentality
إذ تبّنت السمات الذكرية، فقد احتفظت لذاهتا 
بالسمات األنثوية ومل جتد يف األدوار املرتتبة على 
تبيّن أيٍّ من جمموعيَت السمات )مسات الذكورة 
ومسات األنوثة( تعكرياً على األخرى. إىل ذلك، 
فإن الشابة املعاصرة تعرّب عن رغبتها بعقد شراكة 
زواجية مع رجل يعرتف هبويتها اجلديدة ويقّدر 

إجنازاهتا وحيرتم خياراهتا احلياتية.
الشاملة،  ب��اإلح��ص��اءات  املتمثّلة  ال��وق��ائ��ع  ت��ؤّك��د 
التوّجهات اليت عرّبت عنها الدراسات النفس- 

اجتماعية اجلزئية.

2122



فالشابّة اللبنانية تتجه أكثر فأكثر حنو الرتّيث يف 
الزواج؛ إذ بلغ معّدل عمر الزواج األّول للشابات 
عندنا، وفق اإلحصاءات الرمسية، 2٩ سنة. وفاقت 
درجة تعّلمها مستوى زميلها الشاب يف التعليم ما 
قبل اجلامعي واجلامعي. وجتاوزت نسبة العزباوات 
منهن 40 يف املئة من سوق العمل. وهّن دخلن 
ميادين عمل جديدة )القضاء واألمن(، وبعضهن 
ه���اج���رن ل��ل��ب��ح��ث ع���ن ف����رص ع��م��ل أف���ض���ل كما 
امليديا،  قضاياهن يف  ع��ن  إع��الن��اً  أك��ث��ر  أصبحن 
ال��ق��دمي منها واجل��دي��د، م��ن م��ؤش��رات إىل أح��وال 
وتوّجهات عاّمة تعّزز التصّور الذي حتمله الشابة 
اللبنانية عن ذاهتا، وتتناغم مع السياق األعّم. إىل 
ذل��ك ف��إن ه��ؤالء الشابّات نشأن يف أس��ر تتجه، 
لتنجب  للتناقص  ال��رمس��ي��ة،  اإلح��ص��اءات  حبسب 
تنشئة  بإمكان  أق��ل من ثالثة اوالد. وه��ذا يشي 
»نوعية« لالوالد من اجلنسني يرتاجع فيها التمييز 
اجلنسي يف إتاحة العلم، واستطراداً يف العمل، ويف 
حرية احلركة واملشاركة يف النشاط اجملتمعي العام.

السؤال املطروح ها هنا: هل تتناسب أوضاع املرأة 
املعاصرة وهّويتها اجلديدة مع عالقة زواجية جنسية 

)اجُلماع( قائمة على قاعدة احلقوق والواجبات؟
الثامنة  تتجاوز  مل  فتاة  ُتدفع  أن  سائغاً  يبدو  قد 
ع��ش��رة م��ن عمرها، واب��ن��ة م��ن ستة أوالد )م��ع��ّدل 
عدد األطفال يف األسرة اللبنانية يف الستينات كان 
6,4( يف أسرة متوسطة احلال )كي ال نقول فقرية( 
وكان تعليمها حمدوداً تبعاً لصَغر سنها، غري عاملة 
بأجر وال متلك مشروعاً حياتياً خاصاً هبا...، إىل 
اإلقبال على زواج جتد فيه حتقيقاً لرغبات اسرهتا 
ال���يت جت��د يف »س��رته��ا« ه��دف��اً م��رغ��وب��اً ب��ه وإع���الء 
لقيمتها االجتماعية، بل رمبا حتقيقاً لذاهتا وحلريتها 
ال��زوج��ة/  ال��ف��ت��اة/  ه���ذه  وجلنسانيتها.  الشخصية 
النموذج الذي كان سائداً يف عقود سابقة قد تعرّب 

ع��ن جنسانيتها يف فعل م��ن االم��ت��ن��ان/ الواجب 
جتاه الزوج الذي وّفر هلا وضعية ال متلك خيارات 
سواها للوجود. وقد يصّح، رمبا، الكالم عن حق 
الزوج يف اجُلماع مقابل اإلنعامات اليت وّفرها هذا 
الزوج لتلك الزوجة. يف الكالم الديين اإلسالمي 
وامل��س��ي��ح��ي ك���الم ص��ري��ح ع��ن ال��ت��ب��ادل يف السلع 
حُت��رم منهما  مثاًل،  املأكل وامللبس،  واخل��دم��ات. 
للفقه  ف��راش زوجها، وفقاً  ال��يت متتنع عن  الزوجة 
املالئكة  م��ن رض��ى  )ناهيك حبرماهنا  اإلس��الم��ي 
فيه عن  امتنعت  ال��ذي  الليل  تلعنها ط��وال  ال��يت 

فراش زوجها!(
ل���ك���ن... ل��ن��ن��ظ��ر ع���ن ك���ثَ���ب إىل امل������رأة/ ال��ش��اب��ة 
اللبنانية املعاِصرة املقبلة على الزواج، فماذا نرى؟ 
نرى امرأة راشدة منذ زمن غري قليل جتاوز أحياناً 
أس���رة مرحِّبة هب��ا )مل  ن��ش��أت يف  العشر،  السنني 
تولد »سهواً« بسبب انتشار وسائل منع احلمل 
بني النساء وفق اإلحصاءات اللبنانية الشاملة(، 
خ��ارج  مبهنة  وع��ام��ل��ة  متعّلمة  ت��ك��ون  ألن  تنحو 
ال��ذي جيعل عالقاهتا غري مقتصرة  منزلية؛ األم��ر 

على أفراد األسرة.
ه��ذه ال��ش��اب��ة ت��ت��ع��ّرض ع��رب امل��ي��دي��ا، ال��ق��دمي��ة منها 
والنماذج  املعلومات  م��ن  واف��ر  لسْيل  واجل��دي��دة، 
اإلن��س��ان��ي��ة. وه���ي ق��د خ��اض��ت، ع��ل��ى األرج����ح، 
أّهلتها  جنسية  ورمب���ا  وع��اط��ف��ي��ة  عالئقية  جت���ارب 
ل��ل��وص��ول إىل م��س��ت��وى م���ن ال��ن��ض��ج ال��ش��خ��ص��ي 
وم��ع��رف��ة ال�����ذات واآلخ���ري���ن واك��ت��س��اب ال����دروس 
احلياتية. هذه املرأة، ما هي دوافعها لعقد شراكة 
زواج��ي��ة قوامها »احل��ق��وق وال��واج��ب��ات« يف جمال 
ما هي مسّوغات رضاها ألن  احلميمة؟  حياهتا 
ت���ك���ون م���وض���وع���اً الس��ت��ي��ف��اء ح���ق���وق زوج���ه���ا يف 
اجُلماع؟ ما الذي حيّفزها ألداء واجب يف ناحية 
من وجودها- املمارسة اجلنسية- يُفرتض هبا أن 
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تكون مصدراً للمتعة اخلالصة وسبباً للتأّلق احلّسي 
امل��وض��وع   selective ان��ت��ق��ائ��ي��ة ل��رغ��ب��ة  وحت��ق��ي��ق��اً 
بوعي  لصلة عاطفية عقدهتا  اختيارياً  واستسالماً 
أملْته فرديتها املكتسبة ومل تكن )الصلة( مدفوعة 

حباجة، وال استجابة لضغوط قيمية ومادية؟
ال يفوتنا أن بعض النساء/ الشابّات املعاصرات من 
اللوايت وصفنا غري َمعفّيات من الضغوط اجملتمعية 
اليت حتّثهن على اإلقبال على الزواج، حىت لو كان 
هذا ال��زواج معقوداً يف إطار احلقوق والواجبات. 
نعلم أيضاً أن هناك وفرة من الشابّات يْهرعن إىل 
زواج غري متناسب مع توقعاهتن وآماهلن ألسباب 
معروفة؛ لكن بعض الدراسات تشري إىل أن تزايد 
نسبة الطالق، عندنا، ليس بدون صلة مع الفجوة 
القائمة بني توقعات النساء املعاصرات من الزواج 
وبني الواقع الذي يوّفره هلن ال��زواج غري املتناسب 
مع مكتسباهتن اليت جعلهنت مساويات للرجل، ال 
»ملكًا« له؛ وحيث ال ميلك هذا الزوج »احلق« 
يف إك��راه��ه��ا ع��ل��ى م��ا ال ت��رغ��ب ب���ه، ب��ف��ع��ل عقد 
»مقّدس« أبرمته يف حلظة معّينة، وال لقاء »مهر« 

ذي قيمة مادية حمددة.
م��ا نفرتضه، اس��ت��ن��اداً إىل م��ا سبق، ه��و أن صوغ 
البندين 4 أ وب مبفردات من احلقوق )والواجبات( 
قائم على تصّور للمرأة والرجل، وللعالقة القائمة 
النساء والرجال.  بينهما، غري متناسَبني مع واقع 
هي صياغة متقادمة، ذات صلة واهية باملشكلة 
تّدعي  اليت  املسألة  املطروحة وغري صاحلة ملعاجلة 

مقاربتها.

العالقة الزوجية الحميمة
خترتق املعتقدات الشائعة حول االغتصاب الزوجي 
أفكار يرفعها بعض الناس حججاً للدفاع عن حق 
اجُلماع متضّمنة يف  الرجل يف إك��راه زوجته على 

نّص البندين 4 أ وب من مشروع القانون املعّدل 
نذكر، يف ما يأيت، بعضها.

- »ال���رج���ل ي��غ��ت��ص��ب زوج���ت���ه ألن��ه��ا 
تمتنع عنه«

ت��ش��ري ب��ع��ض األحب����اث إىل أن اغ��ت��ص��اب ال��زوج��ة 
مم��ارس��ة ش��ائ��ع��ة يف ال��ب��ل��دان ال���يت ت��س��م��ح ب��ت��زوي��ج 
الطفالت؛ ذلك أن الطفلة متتنع فعاًل يف املمارسة 
اجلنسية األوىل )ليلة الزفاف( لألسباب البديهية؛ 
وأن اإلكراه على اجلماع يغدو أسلوباً دائماً بسبب 
االم��ت��ن��اع ال��دائ��م م��ن قِ��بَ��ل ال��زوج��ة الطفلة لكونه 

تذكرياً بفظاعة التجربة األوىل يف »اجُلماع«.
لكن املقولة نفسها تسود يف ظروف خمتلفة ويف 
بلدان متنع زواج الطفلة. يرى البعض أن هذه املقولة 
األسطورة  هي  االمتناع(  سببه  االغتصاب  )اي 
ال��زوج��ي. وهي  ال��يت حتيط باالغتصاب  ال��ك��ربى 
املغتَصبات  الزوجات  أسطورة تدحضها رواي��ات 
اللوايت يصّرحن بأهنن ميارسن، يف العادة، اجلنس 
مع ازواجهن بالرتاضي، وبأهنن يستمتعن باجلنس 
ويرغنب مبمارسته معهم. لكن املغتِصبني يقومون 
اجل��ن��س��ي��ة،  ب��ال��لّ��ذة  ت��رت��ب��ط  بفعلتهم ألس���ب���اب ال 
باجلنس  يتوّسلون  ه��م  إشباعها.  يف  بالرغبة  وال 
سلطتهم  وإلث���ب���ات  زوج���اهت���م  امل���ف���روض إلذالل 
وسيطرهتم عليهن. يغتصنب زوجاهتم للتفريج عن 
الغضب، أحياناً، ويف أحيان أخ��رى للتعبري عن 
سادية وفيتيشية غالباً ما تكون، يف أيامنا الراهنة، 

تقليداً لألفالم اإلباحية اليت يشاهدوهنا إخل.
- »املرأة ال تستاء من إكراهها على اجُلماع من 
زوجها، فال ميكن مقارنة هذا اإلكراه باغتصاب 

الغريب«.
يف جمتمعاتنا تستند هذه املقولة إىل مثل رائج يّدعي 
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بأن »ضرب احلبيب زبيب«، فيما هو، واقعاً، ووفق 
شعار رفعته إحدى املنظمات غري احلكومية عندنا 
على املأل، »ُمعيب«. تنفي صّحة هذا املثل رواية 
ال��زوج��ات املغتَصبات. ه��ؤالء يعتربن أن االجن��راح 
أزواجهن  اغتصاهبن من  له ج��رّاء  يتعّرضن  ال��ذي 
ك��ب��ري. وي��عِ��ش��ن اإلك�����راه ع��ل��ى اجل��م��اع ك��أن��ه فعُل 
إخالٍل بالثقة وباألمانة وجبوهر معىن الزواج. وهو 
يفضي هبن إىل أمراض جسدية ونفسية موصوفة 
تكون أحياناً سبياًل إىل رصد االغتصاب الزوجي 
يف العيادات الطبية واإلجنابية والنفسية. فإذا كان 
اغتصاب الغريب مبثابة ذكرى مؤملة حلدٍث وحيد، 
فإن العيش مع مغتِصب وتكرار االغتصاب يثري 
الرعب الدائم؛ وهو حيول البيت الذي ينبغي أن 
يرتاح فيه اجلسد وتسكن إليه النفس موقعاً خِطراً 
وباعثاً على القلق واخل��وف والرتّقب املستمر. لنا 
يف أقصوصات النساء املغتصبات عندنا من قبل 
أزوجهن، واللوايت استمعن إليهن يف إطار حماكمة 

صورية نّفذهتا منظمة »كفى... عنف استغالل« 
غري احلكومية يف العام 2012، صورة حّية تنضح 
بالصور الرهيبة لألثر الذي يرتكه هذا االغتصاب 
على النساء. نشري، يف هذا الصدد، إىل أن من 
بني النساء – قاتالت أزواج��ه��ن – نسبة عالية 
منهن اغُتصنب أكثر من عشرين مرّة على أيدي 

هؤالء األزواج.
- ه���ن���اك م���ق���والت ح����ول االغ���ت���ص���اب ال���زوج���ي 
مشرتكة م��ع م��ق��والت ح��ول اغ��ت��ص��اب الغريب، 
م���ف���اده���ا أن امل������رأة ت��س��ت��م��ت��ع ب��اجل��ن��س امل���ف���روض 
تقول  ذل��ك، فهي  بطبيعتها. إىل  ألهن��ا مازوشية 
»ال« فيما تقصد »نعم«. وهي تقاوم من قبيل 
حتقيق املزيد من إثارة شهوة الرجل ألهنا متالعبة 
بطبيعتها، ومتّنعها مبثابة تكتيك تتوّسله للسيطرة 
على الرجل. وإال ملاذا تسكت عن االغتصاب؟ 
مل��اذا تتحّمل ك��ل ه��ذا العنف ك��ل ه��ذا الوقت؟ 

ملاذا ال ترتك املغتِصب؟
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إن أسباب حتّمل املرأة فظاعة االغتصاب الزوجي 
وع��دم تركها املنزل، ال ختتلف، نوعاً، عن حتّمل 
ال��زوج،  مارس عليها من 

ُ
امل العنف  املعّنفة  الزوجة 

من  غتصبات 
ُ
امل النساء  تعرّب  لكنها ختتلف ك��ّم��اً. 

أزواجهن عن مشاعر األمل املمزوج بالشعور بالذنب 
وباخلجل وعدم امتالك اللغة املناسبة لوصف فعل 
ب���ردود  ال��واق��ع عليهن وع���ن جهلهن  االغ��ت��ص��اب 
احمليطة  امل��ع��ت��ق��دات  بسبب  عليه  امل��ن��اس��ب��ة  ال��ف��ع��ل 

بوظيفة املرأة حوله.
هّن يقبْلن به بسبب خوفهن من ردود الفعل األكثر 
عنفاً اليت اخترْبهنا حني رفْضن االمتثال الغتصاب 
أزواجهن هلّن سابقاً. وما األمراض النفسية والنفس 
-جسدية اليت تشكو منها النساء املغتَصبات إال 
واملعنوي  اجلسدي  التخريب  على  ملموس  دليل 
النساء ج��رّاء وقوعهن فريسة هلذه  ال��ذي يصيب 
الواجبات  إط��ار  اجل��رمي��ة »الطبيعية« وامل��درج��ة يف 

الزوجية.
- »من الصعب إثبات اغتصاب الزوجة، خصوصاً 
أن من املستحيل وجود شاهد على الفعل فيغدو 

التجرمي نافاًل«
اجلرائم  أكثر  أن  املقولة  ه��ذه  يتبىّن  م��ن  يتجاهل 
تُرتكب يف غياب شاهد، ويعرتض إثبات وقوعها، 
غالباً، صعوبات غري قليلة. إن حججاً كهذه ال 
اجل��اين  اجل��رمي��ة وال متنع مالحقة  التحقيق يف  متنع 
وإخضاعه للمحاكمة. فلماذا ُتستثىن هذه اجلرمية، 

حتديداً، بسبب ذلك؟
- بعض التحّفظات عن جترمي االغتصاب الزوجي 
ال ختتلف ك��ث��رياً ع��ن ال��ت��ح��ّف��ظ ع��ن جت���رمي العنف 
األسري القائم على اجلندر، لعّل أمّهها اخلشية من 
ب�«ختريبه  الزوجية  العالقة  التجرمي  ي��ؤذي ذلك  أن 
اخلصوصية الزوجية، وبتعريض األزواج إىل »شّر« 
الزوجات االنتقاميات وجعله الصلح بني الزوَجني 

صعبًا«.
هذه املقوالت تُعفي الرجل اجلاين من واجباته جتاه 
استمراره  وعلى  ال���زواج  على خصوصية  احملافظة 
ب��ان��ت��ه��اك��ه ج��س��د ش��ري��ك��ت��ه ون��ف��س��ي��ت��ه��ا، وتُ���ن���اط 
اخلصوصية  تلك  على  احملافظة  مهّمة  بالضحية 
ويُ��ل��ق��ى عليها ال��ل��وم ألهن��ا بّلغت ع��ن االن��ت��ه��اك، 
ال���زواج ومحيميته. هي  حبّجة أهن��ا خرقت قدسية 
م��ق��ول��ة ت��ق��ع يف خ��ان��ة ت��ل��ومي الضحية ال��ش��ائ��ع يف 
املسائل ذات الصلة بالنساء وغريهن من الفئات 

»المستضعفة«.
م��ف��اده أن  ب��ائ��س  حتيل ه��ذه املقولة على منّمط 
ال��رج��ل  ال��ن��س��اء ش��ري��رات بطبعهن وينبغي مح��اي��ة 
دراس��ة  تبنّي  فيما  ه��ذا  العظيم«.  م��ن »كيدهن 
خلاًل  أن  النفسانية  املغتِصبني  األزواج  أح����وال 
»م��ا« يف  بإخفاق  ذا صلة  يشوب شخصياهتم 
حتقيق ذكورهتم. هؤالء املغِتصبون يصّرحون، وفق 
بعض الدراسات اليت استنطقت أحوال جمموعة 
زوجاهتم  تقدير  وبعدم  باخلصاء  مبشاعر  منهم، 
هلم )بسبب عدم قدرة بعضهم على اإلعالة أو 
غ��ري ذل��ك م��ن خلل يف حتقيق ذك��ورهت��م املرغوبة 
اجتماعياً(. يعاين البعض منهم صعوبة يف إدارة 
غضبهم وجيدون يف اجُلماع منفذاً لتصريفه، كما 
أهنم مييلون العتناق أفكار منّمطة عن جنسانية 
النساء ومعتقدات ترى إىل أن جنسانية زوجاهتن، 
ب��ل أع��ض��اًء م��ن أج��س��ام��ه��ن، م��ل��ٌك خ��اص هبم. 
أخ���رياً، ف��إن صعوبة الصلح بني ال��زوج��ني ليست 
ن��امج��ة ع��ن علنية االهت���ام ب��االغ��ت��ص��اب، إمن��ا عن 
االغ���ت���ص���اب ن��ف��س��ه. وإذا اس��ت��م��ّر ال���ت���ه���اون مع 
االغتصاب الزوجي، حبّجة اخلشية من »صعوبة 
الصلح بعد اإلب��الغ عنه«، ف��إن دواف��ع األزواج 
املغتِصبني لالمتناع عن اغتصاب زوجاهتم تبقى 

معدومة.

ضًا
. أي

ه..
وَج

َه ز
َْكَر

ْن أ
َم

ضًا
. أي

ه..
وَج

َه ز
َْكَر

ْن أ
َم



اغتصاب الزوجة بدعة أم جريمة؟
»ال ي���وج���د م���وض���وع امس����ه اغ���ت���ص���اب زوج�����ي«، 
سقطة علينا«، 

ُ
والتعبري »بدعة من بدع الغرب امل

والكالم عن ذلك االغتصاب مبثابة »استحداث 
ج���رائ���م ج����دي����دة«. ه����ذه ب��ع��ض م���ق���والت ك��ّرره��ا 
مناهضو ال��ك��الم ع��ن إك���راه ال��زوج��ة على اجُلماع 
ع��ن��دن��ا. ه����ؤالء غ��اف��ل��ون ع���ن أن ه����ذه امل��ق��والت 
ليست خاّصة هبم، وال ب�«ثقافتنا وعاداتنا«. بل 
إهنا مقوالت كانت سائدة لدى األكثرية الساحقة 
من اجملتمعات يف العامل، الغربية منها، ضمناً؛ منذ 
زمن ليس ببعيد. فقبل هنايات السبعينات، مل جيّرم 
أي زوج أم��ريك��ي، م��ث��اًل، باغتصاب زوج��ت��ه، ألن 
املشرّع األمريكي كان قبل اربعني سنة يكرر الفكرة

w الشائعة اليت يتم تداوهلا عندنا منذ أن طُرح 
م��ش��روع ق��ان��ون مح��اي��ة امل���رأة م��ن العنف األس���ري؛ 
أي أن���ه، ويف إط���ار ال�����زواج – ي��ق��ول ه����ؤالء- ال 
إك��راه على اجُلماع ألن اجُلماع من حقوق الزوج 
واالس��ت��ج��اب��ة ل��ه م��ن واج��ب��ات ال��زوج��ة. مل يصبح 
االغ��ت��ص��اب ال��زوج��ي ج��رم��اً يف ال��ق��ان��ون األم��ريك��ي 
الفيديرايل قبل العام 1٩٩3. منذ العام 2006، 
يُعترب االغتصاب الزوجي جرماً يف أكثر من 104 
بلدان يف العامل )منها، مثاًل، تركيا وماليزيا- من 
البلدان ذات األكثرية املسلمة(، فيما ال تزال أقل 
من اربعني بلداً تستثين الزوج من جرم االغتصاب، 
وبضعة ب��ل��دان أخ��رى جت��ّرم��ه م��ع بعض ال��ش��روط. 
لكن أكثر البلدان اليت جّرمته ترى إىل االقتصاص 
من اجلاين حقاً عاماً، فتالحق الدولة الزوج حىت 

بعد إسقاط الزوجة حّقها يف مالحقته.
مل��اذا ُج���ّرم االغتصاب ال��زوج��ي يف ه��ذه البلدان، 

وكيف؟
����ّرم االغ��ت��ص��اب ال��زوج��ي يف أك��ث��ر ب��ل��دان العامل  جُُ

ألن امل��ش��رّع يف ه��ذه ال��ب��ل��دان يستند إىل ال��واق��ع 
الوضع  ي��ك��ون  أن  ينبغي  م��ا  إىل  تشريعه، ال  يف 
أو  أخالقية  أو  دينية  إلم���الءات  تبعاً  وال  عليه، 
مبدئية، حصراً. فالنساء يف تلك البلدان، وبلسان 
طليعتهن يف حركة حترر املرأة، عرّبن عن رفضهن 
اإلك���راه على اجلُ��م��اع استناداً إىل حق مكتسب 
بفعل عقد الزواج. وملا كانت النساء مواِطنات، 
كانت شكاويهن واعرتاضاهتن حمرّكاً حاثّاً للمشرّع 
على إعادة النظر يف املادة القانونية اليت استثنت 
الزوج من فعل اإلكراه على اجملامعة وللعمل على 

تعديلها.
يشيح املشرّع عندنا وجهه عن واقع النساء اللوايت 
ي��ت��ع��ّرض��ن ل��الغ��ت��ص��اب ال���زوج���ي، ب��ال��رغ��م م��ن أن 
هؤالء النساء قد حُبْن مبعاناهتن على املأل )أشري 
إىل الرسائل/ الشهادات اليت توّجهت هبا نساء 
عانني من االغتصاب الزوجي يف اإلعالم اللبناين 
إىل نّواب األّمة(. قد يقول قائٌل إن هؤالء بضع 
حاالت استثنائية ال متّثل جمموع النساء. لكن، 
من قال إن البلدان ال�104 اليت كانت قد جّرمت 
االغ��ت��ص��اب ال��زوج��ي ق��د فعلت ذل��ك ب��ن��اء على 
إحصاءات شاملة؟ إن احمل��اوالت اليت جرت يف 
هذه البلدان لرصد انتشار ظاهرة هذا النمط من 
االغتصاب مل تنجح، باعرتاف النسويات فيها. 
ألن إجراء إحصاءات شاملة يف هذا اجملال كان 

صعباً.
فالنساء هناك – كما يف بالدنا- ميِْلن إىل الصمت 
عن االغتصاب الزوجي ويرتّددن يف اإلبالغ عنه. 
فاكتفى املشّرعون، يف هذا اجملال، يف البلدان اليت 
ج��ّرم��ت االغ��ت��ص��اب ال���زوج���ي ع��ل��ى أق��ص��وص��ات 
من  امل��غ��ت��َص��ب��ات  ال��ن��س��اء  روهت����ا   anecdotes
من  للتشريع  هب��ا حججاً كافية  وقبلوا  أزواج��ه��ن 
أجل جترمي االغتصاب الزوجي. وقد مّتت إعادة 
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تصنيف اغتصاب الزوجة قانونياً، أسوة بكل اجلرائم اجلنسية، من كوهنا إساءات لالخالق واألسرة 
والعادات احلميدة والشرف والعّفة إخل، إىل إساءات ضد احلرية الشخصية وحق تقرير املصري والكرامة 
اجلسدية. أي، أن االغتصاب الزوجي جرى جترميه بوصفه تعّدياً على احلقوق اإلنسانية للزوجات، 

ونقضاً هلا.
حنن نرى، أنه يتعنّي على املشرّع عندنا أن يعري مَسَعه إىل معاناة النساء- املواِطنات/ الناِخبات- وأن 
يتابع وجهات نظرهن يف حتليل واقعهن وحتّوالته والنظر إىل مطالبهن كما صاغتها طليعتهن، لتكون 

مكّوناً اساسياً من »عدة التشريع«.
فال جيوز أن يعتمد املشرّع عندنا على معلوماته اخلاصة وال على معتقداته حول املوضوع. مطلوب 
منه أيضاً أن يغّلب أطروحات النساء ذوات املصلحة يف املوضوع على أطروحات املؤسسات الدينية 
الناس األسرية والشخصية من  انفكاك أح��وال  املتضررة من  الطائفية  الثابتة، والقيادات  وإمالءاهتا 
سلطات تقليدية معروفة بتحّيزها ضد النساء. هكذا يسعه أن يرى بأم العني أن املشكلة حملّية، ال 

غربية وال مستوردة، وأن مهّمته التشريعية حممولة على الواقع وعلى مصاحل الفئات اليت ميثّلها.

نضال ال يتوقف
تواجه احلركة النسائية، عندنا، اضطرار الناشطات يف إطارها إىل تكرار حججهن يف مواجهة القوى 
النساء. وذلك  الصلة حبيوات  ذات  املسائل  البطريركية حيال  اجلندرية  املنظومة  إط��ار  املنضوية يف 
ألن هذه القوى تتبىّن اجتاهات قائمة على معتقدات ثابتة ومتجّذرة يف الذهنيات العاّمة وترى أن 
حتّوالت أوضاع النساء والرجال عابرة. وهي تنفي اصالة هذه التحّوالت يف جمتمعاتنا، حُميلة إياها 
على تأثرات سطحية تنعتها ب�«اخلارجية«- الكلمة السحرية اليت يستخدمها كل من يناسبه جتاهل 

هذه التحّوالت.
هذه احلركة ال متلك إال العناد واملثابرة يف العمل على تظهري التمييز يف واقع النساء ويف شحذ احلجج 
للعموم وحتشيد املناصرة وعقد التحالفات إخل. من ممارسات من أجل نصرة قضاياهن. تفيدنا جتربة 
النسويات اللوايت سبْقننا يف البلدان األخرى إىل إحقاق املساواة يف القانون أن النظام البطريركي يف 
جتلياته مجيعها ال يستسلم بسهولة وأنه متأّهب دائماً ليستعيد باليد الثانية ما قّدمه باليد األوىل؛ 

وهو ما يفرض مواجهة من احلركة النسائية ال تقّل تأّهباً.
... هذا حتديداً ما تقوم به منظَّمات احلركة النسائية وناشطاهتا عندنا. ولنا يف التوّجه العاملي حنو 
إلغاء التمييز ضد النساء ويف توّسع مساحة السعي للتشريع من أجل إحقاق العدالة اجلندرية ما 
حيّفزنا على املضّي ُقُدماً يف االخن��راط يف هذا التوّجه لنواكب، يف ذلك، انتفاضات جمتمعاتنا اليت 
ختوض راهناً نضاالهتا ضد كل أشكال القمع والتمييز والتهميش لقوى اجملتمع الساعية إىل عيش 

حياة تليق بإنسانيتها.

عزة شرارة بيضون
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كيف أؤمن؟

الكفر؟ ه ب كيف أؤمن و قد جعلتم اإلميان أشب
اد عب ه ال م ب ت ل ت ه الفساد و ق بالد و نشرمت ب ه ال م ب ففرقت

ادة ب ع و كل هذا باسم الدين و ال
تمتم األوالد ا من باسم اهلل ي ي

تم و هدمتم بيت من أشاد ا من باسم اهلل سرقتم و كذب ي
اد ب ع تعيشوا يف قصور أشيدت من طوب الظلم و االست ل

ا أيها املنادى؟ ن ب فهل ستجي
ا الكالم دون إفادة قفد سئمن

اء و اإلنشاد غن ا الشعر و ال سئمن
اد سئمنا حركات اإلصالح و التطرف و احلي

ادة ي ق ا الرؤساء و جمالس األمن و ال سئمن
الدين و من ارتاد ا من متسك ب سئمن

ازدياد ا و سنسأم ب ا سئمن سئمن
داد؟ ب يمة للدستور حتت ظل االست فهل من ق

جلست مع نفسي فلم أجد نفسي
ا أيضا للت أن احت

اسي, يف داخلي مستوطن, يف داخلي رجل حيمل سالحا يف داخلي سجن سي
و آخر يبحث عن التخلف

يف داخلي امرأة نطقت حبرف سقط على آذان ال تسمع
رات و تفجريات يف داخلي طائ

يف داخلي مصلون يسجدون هلل و يف جوفهم قلوب ال ختشع
نفع ة باتت تضل و ال ت ي يف داخلي بالد عرب

فكيف أؤمن و قد أصبح يف داخلي عدو ال يفزع؟
تعاديين عروبيت

ة ي ان اردة ث ثلج كحرب ب تذوب يف صدري كال
عبور, ال ختتم يل على جواز السفر ال تعاديين… متنعين من التجول, ال تسمح يل ب

أويها ة ت ي ب تعاديين… تلك اليت تدور يف الشوارع باحثة عن حكومة أجن
يها تدور من ضابط إىل ضابط, من سفارة غاى سفارة و ال أحد مالق

تعاديين عروبيت
ة ي ان اردة ث ثلج كحرب ب تذوب يف صدري كال

فكيف أؤمن
ة؟ ي و قد أصبحت عروبيت كامرأة مقطوعة زان

يل املرح و اجلهل ا سب ا و اختذن علم فهجرن ا ال هجرن
رأ مذا قرأمت؟ ا أمة اق ي

فضلتم كل شيء على العقل
ا فعل أوالدن ا العلم يف اخلارج و كذلك سي ن ب طل

ا؟ يست بالدن فكيف أؤمن ما دمت أطمح بأن أعيش يف بالد ل
الكفر؟ ه ب كيف أؤمن و قد جعلتم اإلميان أشب

اد عب ه ال م ب ت ل ت ه الفساد و ق بالد و نشرمت ب ه ال م ب ففرقت
ادة ب ع و كل هذا باسم الدين و ال

تمتم األوالد ا من باسم اهلل ي ي
اد ب ع ا ما دمتم تظلمون ال ئ وا شي ال ن ا من باسم اهلل لن ت ي

م ت تم و ادعوا ما شئ وا ما شئ افعل ف
ه فكيف يل بأن أؤمن بكم؟ فقد آمنت ب

فاخذوا مناهجكم
فإين قد أعلنت بكم اإلحلاد

فرح مشا

2930



يصعب االمر كثريا و جيعل التجربه و نقل اخلربه و املعرفه الظاهريه حمدودا جدا، فال ميكن ملن يقوم 
بتعليم الطالب ان يصحبهم معه لتحليل شخصية مريض مصاب باللهسترييا، ذلك الن املريض لو 
شعر بانه هناك من يراقبه او انه هناك شخص جديد فانه سوف يتوقف عن الكالم الن هذا الكالم 
الذي ال يبوح به اال لطبيبه اخلاص الذي يسعى اىل ان يكون بينه و بني مريضه عالقة عاطفية مبنية 
على الطمئنينه و الثقه، و اال فكيف للمريض ان يبوح الحد بامور خيفيها احيانا عن اهله و عن 
جمتمعه و حىت انه يتهرب من مواجهتها يف ذاته، اذا يبدو ضروريا وجود ارتباط و عالقة قوية بني 
املريض و احمللل حىت يبوح له، هذه العالفه نفسها تشكل عائقني معا، فهي متنع املريض من ان خيرب 
ما يعانيه اال ملن تكونت عنده هذه العالقة جتاهه بالتايل ال يبوح للطالب باي شئ، اضافة اىل ان 
احمللل ال ميكنه ان ينقل هلم ماهية تلك العالقة و سبيل تكوينها كي يستفيدوا منها فيما بعد، بل 
تقتصر على امور بسيطه جدا و نصائح عامه ال تكفي، اذا نلحظ ان االمر يتوقف على امرين مها : 
رغبة الطالب يف التعلم و مهارة املعلم يف نقل اكرب كم من املعلومات اىل طالبه، من هنا يكون من 
املفيد جدا ان ننال اشخاص قادرين عن التعبري عن خربهتم و معرفتهم الضمنيه باي سبيل و منهم 
فرويد الذي دوون الكثري من االمور النافعه يف هذا اجملال و عرب عن خربته باسلوب مجيل، و هذا 
ما حيتاجه الطالب ففي ضل اقتصار نوع التعليم الذي يتلقاه على التلقني و شرح املعلم فانه يكون 
حباجه اىل معلم مثل فرويد، هذا يف شأن ما يواجه التحليل النفسي يف جماله هو و من خصائصه، 

لكين قلت انه يواجه عقبات فيه و فيكم، فماذا عنكم؟ .

ان العقبة اليت يضعها الناس امام التحليل النفسي هي النفور الذي يواجهوه به، السباب كثرية الهنم 
يتمسكون باملورث و بالكالم املنمق و اللبق اكثر من الواقع العلمي، و النه يتعارض مع اجلماليه اليت 
ينظروا هبا لتصرفاهتم و مشاعرهم و أفعاهلم، فالناس تتمسك باالشعار اليت تتغنا باحلب و هتلل له 
و جتعله امسى ما يف الوجود حىت انه قد تربطه بالنفس او الروح فقط كي جتعله يتسامى عن اجلسد 
و شهواته، و عندم نتقدم له بالتحليل احلقيقي للحب ينفر منه النه يعارض ما توارثه و يتعارض مع 
نظرته اجلماليه، فاذا ما تلقى اجملتمع فكرة ان الغرائز هي ايل توجه االنسان و حتركه جتده يعارض 
بشدة و يبتعد عن هذا الكالم، ال نلومهم فنحن نعلم مدى خوف الشعوب من غرائزها و شهواهتا 
و سعي اجملتمعات اىل كبح مجاحها، فنايت بني ليلة و ضحاها نقول له اهنا هي اليت تسريه مؤكد هذا 
مقلق له، انه لغالبا يكون هذا النفور عن سوء فهم فنحن ال نقلل من شأن احلب بل فقط نعرض 
لطريقة تكونه و الشعور به، هنا يكمن الفارق بني من يريد فهمنا اكثر و بني من يريد متعتا اكثر 
و مجاليه اكثر، ان مما يواجهه التحليل النفسي من اعرتاضات تكمن يف اعتباره “كالم بكالم”، 
هنا ال يسعنا ان ننكر ذلك ابدا فجل حتليالتنا قائمة على الكالم، الكالم الذي خيفي خلفه حتليالت 
منطقية و مقارنة بني قرائن عديده، ال ميكن ان نقول ال، علمنا ليس كالم بكالم، فان فعلنا فنحن 
نكذب و نبعد علمنا و عملنا عن جوهره و هذا ما نعرتف به عندما نقول ان علمنا خايل من 
التجارب، اذا ما تبقى نظريات و كالم فان كنت تعترب ان هذا مأخذ علينا فانت مل تايت جبديد 
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علم النفس التحليلي و الهفوات
عبد الّله عبابنه

بداية أحب أن أعرض عليكم املعيقات، اليت يواجهها علم النفس التحليلي؛ ليس يف جمال عمله و 
حسب بل فيكم كذلك، اوال نود ان نستعرض الفرق بينه و بني غريه من فروع الطب، رمبا يتسأل 
العالجية  الطريقة  التحليلي يعترب  النفس  بالطب؟، الن��ه و بكل بساطه علم  تقارنه  مل��اذا  احدهم و 
للمصابني باالمراض العصابيه اذا هو من جم��االت الطب، املهم، عندما تذهب لتدرس الطب فإن 
احملاضر بك ال��ذي يود تعليمك الطب حيضر لك جمسمات عن اعضاء االنسان و ص��ورا العراض 
بعض االمراض، او حىت قد تتعامل مع جثه بشكل مباشر و فيما بعد سوف تتعامل مع انسان حي و 
تشاهد الطبيب و هو جيري العمليات، هذا موجز الشكال املعرفه اليت يتالقها دارس الطب، إنه ملن 
الواضح لنا و بشكل جلي أن دارس الطب يتعامل مع مادة تعليمه بشكل حسي و ملموس، فهو ال 
يكتفي بسماع الكالم عن الكبد بل يشاهده و يشاهد عمله، و ال يكتفي بسماع متخصص عمل 
االعضاء حبديثة عن تنقية البول بل يضرب له امثله واقعيه جدا تشابه هذه العمليه، بل لرمبا قام احدهم 
الطبيب املختص يف عمل  فعندما يشارك  التجربه  يتعاطى مع  الكال، و  بتصميم جهاز يبني عمل 
التجربه فانه يقوم بتطبيق لالمور اليت مازال يدرسها، و عندما يتخرج من اجلامعه و يدخل املستشفى 
فإنه يتمكن من ان حيصل على املعرفة الضمنيه )اخلربه( اليت حازها من قبله و ذلك باالحتكاك هبم 
يف اثناء العمل و التعلم منهم؛ أي انه ميكننا القول بأن الطبيب حيصل على كافة ان��واع التعليم و 
بشكل شبه متكامل، لكن ماذا عن من يود دراسة علم النفس التحليلي؟، هنا جيب ان نصارحك و 
هذه من ميزات علم النفس الواضحه و اليت سوف أيت على توضيحها، ان دراسة هذا الفرع ليست 
باالمر هني بل انه يسبب لصاحبه بعض املشاكل، فتصبح كالغريب بني اهلك ندرة هم من يفهموك 
و قلة من جتدهم يستمعون لك او يشعرون بالقيمة او االمهيه جتاه كالمك، كذلك إن علم النفس 
امل بامور كثريه جدا و احاط بتفسريها، فإذا ما كنت انسانا فضوليا و دقيق املالحظه فإنك سوف 
تتشت كثريا و تعاين كثريا الن كثريا من التفسريات لن تسعدك، و هذا ليس كالمي بل كالم احد 
كبار املختصني هبذا العلم و هو ” سيغموند فرويد”، نعود اىل دراسة العلم نفسه و ما يواجهها، مبا 
أين ضربت املقارنة بينه و بني الطب فأستأنف كالمي من عند تلك املقارنه، إن علم النفس التحليل 
ال يتسم باي نوع من التجريب، انه و بكل بساطه بعيد كل البعد عن اجراء جتربه، كما انه خال 
من اي شئ حسي او ملموس يتناقله دارسوه او ممارسوه، فهو مقتصر على الطالب نفسه و مدى 
ابداعه و حبه هلذا الشئ كما انه يعتمد على اسلوب امل��درس، ان الطبيب يشاهد اع��راض الطفح 
اجللدي لكن كيف للطبيب النفسي ان يرى اعراض اإلكتأب؟ ، ان اعراض االمراض النفسيه حمدوده 
جدا و ال تكفي دائما، و مبا انه يستحيل ان يقوم طالب بعمل حتليل الحد املرضا مع معلمه فان هذا 
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منكرا دورنا و مؤاكدا ان عملنا ال يكمن ان يضيف او يقلل و بالنهايه ال عالج اال بالعملية او 
الدواء، و كذلك املعلم الذي يتحدث باجابيه حول مادته و حول االمتحان و حياول قدر االمكان 
ان يقدم هلم امل��اده على اهنا االسهل و االمتع، حاله حال الطبيب النه الحظ ان الطالب الذين 
يتعاطون مع املاده بشكل اجيايب يكون حتصيلهم افضل، ان ذات مالحظاته حنن الحظناها و عربنا 
عنها و فسرناها و هو يستخدمها علم هبذا ام مل يعلم فنحن بالنهايه ال نأيت باي شئ من خارج 
النفس و االنسان لذلك من الطبيعي جدا ان يكون اي انسان توصل اىل كالمنا و مالحظاتنا، 
و لكن عندما حيدثه طالبه عن علم النفس جتده يشوح بيده منددا و مستنكرا انه ال يقدم و ال 
يؤخر، لن اعرض اكثر من هذا فلن تنتهي االمثله مهما فعلت، فعلم النفس متداخل يف كل العلوم 
و اجملاالت تقريبا و ال اكون من املبالغني ان قلت انه العلم الذي يستخدم على اوسع نطاق، لكن 
كل العلوم تستغلنا و حنن فرحني هبذا فهذا ما نريد لكننا حنن ال نستغل ما يستغله الناس كثريا، 
فلو قدم احدكم اىل اي حملل نفسي فانه لن يبهر له العالج النفسي و لن يومهه انه العصا السحريه 
اليت سوف تشفيه، بل على غرار ذلك يصارحه بان العالج سوف يطول و ان نتائجه غري مضمونه 
و هذا يعود اىل جتاوبك مع نصائحي و صراحتك معي، اىل خره من هذا الكالم جند ان االغلبيه 
مدينه لعلم النفس و علم النفس نادرا ما يدين الحد او لعلم فهو تقريبا كالنظام املغلق الذي يعطي 
و ال يأخذ، اتوقف كي ال نتهم بالغرور او بالتباهي، و انتقل اىل عرض مثال مجيل و بسيط حول 

االمور يقدم هلا علم النفس تفسريا..

بعدما وضحت ذاك الكالم حول علم النفس، و وضحت صورته و رددتت بعض الشبهات عنه 
فانا على أمل ان تكونوا االن على قدر جيد من التعاطي معه جبديه و موضوعيه و حياد، و البد يل 
من ان اعرض عليكم مثاال بسيطا يظهر مدا دقة و مجال هذا العلم، ان ما سوف اتعرض له االن 
شئ نسميه ”اهلفوات” ، و كي اكون قريبا جدا منكم فان هذه اهلفوه هي ذاهتا زلة اللسان و زلة 
القلم و النسيان املفاجئ، رمبا ان احدكم يقول : ان هذه سفسفه ملاذا كل هذا التدقيق على امور 
بسيطه و ماذا سوف يقدم لنا فهمها رغم اهنا مفهومه امور صغريه ال طائله منها؟، دعين اخربك 
ان��ك ان اردت دراس��ة التحقيق اجلنائي فانت انسان فاشل يف ه��ذا اجمل��ال فنصيحيت انصرف عن 
دراسته، ان احملقق يتناول اصغر االدلة و يبدا بالتمسك هبا و التحقيق و االستنتاج بناء عليها اىل 
ان يصل اىل هوية القاتل او مرتكب اجلرم، ان اغلب االمور تبدا بسفائس صغرية و من مث تتضخم 
لتصبح حقائق كبريه، دون ان انسى ان اخربك بشئ حزين فانت فاشل كذلك يف اكتشاف احلب، 
فالفتاة اليت تنال اعجاهبا لن تايت و تعرب لك عن حبها باهنا متلك رغبة جاحمه يف احتظانك! او اهنا 
تريد تقبيلك او اهنا حتبك، بل اننا نكتشف املوضوع ببساطه، هي نظرة بطريقة ما او سالم يطول 
عن باقي الساالمات ملدة ثانية واحده او اهتمام بسيط، فانك مباشره تدرك مدى قيمة هذه االشياء 
الصغريه و تبين عليها نتائج كبريه، اجل من حقك هذا فهي فتاة بينما انا احتدث عن زلة لسان نادرا 
ما تعرب عن حب لكنها قد تفعل احيانا، لذلك دعك من نعتنا باننا ندس انوفنا يف سفائس صغريه، و 
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فهذا من جل اعرتافاتنا، اما إن كنت تعترب الكالم ال يقدم و ال يؤخر، امسح يل! ، دعين اخربك اين 
باالسلوب الذي استخدمته و الذي تعمدت ان اجعله كاحلوار او القاء حماضره وتالعبت يف صيغة 
املخاطب فمرة اخاطب باجلمع و مرة باملفرد، فاين نقلتك من مكانك اىل جو قاعة احاضرك هبا 
عندما اتكلم معك باجلمع و اىل جلسة حوار صغريه عندما اخاطبك باملفرد، ال اعلم ملاذا نستخف 
بالكالم و الكلمات رغم اهنا قوام حياتنا، ال اود احلديث عن قيمتها بل عن تاثريها يف تستمد قيمتها 
من تأثريها، انه و بالكالم وحده بامكان احدهم نقلك اىل حافة اهلاوية و اليأس العميق و بنفس 
الوسيلة و هي الكلمات بامكانه جعلك سعيد جدا و فرحا، بالكلمات نتواصل اعرب لك عن حيب 
و تعرب يل عن اي شئ و ينقل لكم معلكم علمه، و بالكلمات نصف ابيات الشعر اليت تتغىن جبمال 
اوطاننا و اليت تشحننا بالوطنيه و حب الوطن، بالكلمات نفعل و نفعل بالكلمات حنلل انفس البشر 
و حنل مشاكلهم، فإن كانت حياتنا كلها قائمة على الكالم فلماذا نستخف به، و به نعرب عن ردات 
فعلنا و به نضطر اىل ان نبدي اىل ردة فعل فلماذا تعيبون علينا استخدام الكالم؟، ال انتظر اجابه 
فاملهم اين اجبت عن هذا السؤال، و قبل ان انتقل بكم اىل املوضوع الذي يليه اود ان نقول ان علم 
النفس ميلك تفسريا لتعنت البعض يف النفور من علم النفس و حتليالته و هذا واضح جدا مما قاله 
فرويد “ان الطبيعة البشريه جمبوله على اعتبار ما ال تستسيغه ظلما و جورا، و من مث ال يشق عليها 
ان جتد حججا تربر له نفورها و امشئزازها، و على هذا النحو ينقلب ما هو مستكره يف نظر اجملتمع 

اىل باطل”، ان كالمه واضح جدا اتوقع .

االن انتقل من عرض املعيقات اليت تواجه علم النفس التحليلي و بعض الشبهات عليه اىل سرد بعض 
االجوبه لالسئلة اليت تلوح يف اذهنتكم و افهامك االن او بعد قليل، و لن انافق نفسي بل سوف 
اسأل نفسي كما تسألوين، لعل باحدكم يهمس و ماذا قدم علم النفس لنا؟ عاجل بعض املصابني 
باهلسترييا مثال او من يعانون من االكتأب و وصفنا باننا ننجر خلف غرائزنا و سلبنا اعتقادنا حبرية 
النفس هل هذا كل ما قدمه هذا العلم؟، اجل حنن فعلنا ما نقول مع حتفظي على بعض ما قلته لكن 
املهم اننا فعلنا ما قلت و قدمناه للعامل، السؤال الذي اوجهه لكل واحد منكم جال يف خاطره هذا 
السؤال، اىل مىت سوف نبقى نتصف باملكر و اخلداع و نكران احلقائق، اعلم ان كالمي يبدوا لكم 
عنيفا و انه غري مربر رغم انه مربر، ذات املشكله اليت كانت تدور حول استخدام الكلمات االن 
تتكر حول علم النفس كله، حنن ننكر دوره رمبا الننا الندرك مدى استخدامه، انه من الطبيب اىل 
املعلم اىل احد مجاهري الكره يستغل علم النفس و نتائجه و يستخدمها و لكنه ينكرها اذا ما تكلم 
عنا، كم من طبيب جتده حيدث املريض حول ان العملية سوف تنجح بشكل كبري و ان نسبة النجاح 
هبا عاليه و لن تظطر لغريها و اهنا كذا و كذا و يعرض عليه من االجيابيات الكثريه فقط كي يطمئنه 
و يهيئه نفسيا لتقبل العالج، و هذا الشئ واضح جدا ان املرضا الذين يتعاطون بشكل اجيايب و امل 
مع االدوي و العمليات تكون نسبة جناح عملياهتم اكرب، و قد ال تكون معلومات الطبيب دقيقه 
لكنه يعلم انعكاسها على املريض، و هذا كله من علم النفس و من مث يتجراء، زميلنا الطبيب علينا 
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النفس نعتمد يف اثبات ما نقوله عليك انت، اجل على صدقك يف تعاملك مع كالمنا و حيادتك 
جتاهنا، فانا سوف اسرد لك العديد من االمثله ابني لك فيها اننا نعلم و ندرك ان للهفوه معىن و 
نستخدمها كذلك، و انا االن اريد ان احتدث عن اهلفوات املقصوده لكي يكون من السهل اعطاء 
مقصدها النين انا من يفعلها االن بينما اهلفوات االخرى سوف حتتاج اىل عملية خمتلفه و طويله 
قليال اعرضها فيما بعد، لكن االن من الضروري جدا ان اوصل لكم فكرة ان للهفوه مغزى الهنا 
نقطة اطالقنا لدراسة اهلفوات، انا اعلم ان صديقي امحد حيب صديقته سندس و انا اريد اغاضته 
و ان اجعله يهيم بالشك يف عالقته معها او يف كوين احبها كذلك، فاجلس و اقول له امحد هل 
حللت الواجب؟ يقول يل نعم و ماذا عنك، اقول له اجل يا امحد رغم اين كنت اعاين لكين التقيت 
بسندس و ساعدتين باحلل، مث اتلكء و اهز رأسي و اقول عفو رمي ليس سندس، ان استخدامي 
هلذه اهلفوه مقصود جدا و له مغزى مبعىن الكلمه و انا متاكد من انه حقق ذلك املغزى و هذا كان 
واضحا عندما الحظت التعجب على وجه امحد، كما ان امحد يصبح مثلنا مؤمنا بان هلذه اهلفوه 
مغزى فرتاه يقول هل يعقل انه حقا التقى هبا و مها خيفيان عين ذلك ام انه فقط يريد اغاضيت ام ام 
اىل اخره، و هكذا يبدا بتفسري اهلفوه و البحث عن سبب ابداله بني رمي و سندس، هذا مثال بسيط 
رمبا استخدمه الكثري منكم ممن حيبون الدعابه و املرح، و هناك امثله كثريه لكن عرضها سوف 
تاخذ وقتا طويال و مثال واحد اتوقع انه كان كافيا ليوضح اننا نستخدم اهلفوه ملغزى ما و اهنا 
ذات مغزى ان كانت مقصوده ام ال، كما ان الكثري من الشعار و االدباء استخدموا هذه اهلفوات 

املقصوده و هذا واضح و جلي يف ادب شكسبري و املسرحيات الكثريه..

إذا اتفقنا ان للهفوة مغزى و معىن و ان ننظر اليها بقصدها و مغزاها ال حبدوثها فقط، نعود االن 
لنستائنف احلديث فبعد ان بني كالمنا السابق فان العاملان ماير و مرنغر افادنا بشكل كبري، حيث 

قسموا اهلفوات بناء على حدوثها اىل

1-  القلب
2-  االستلحاق
3- االستباف 

4-  االدغام
5-  االبدال

و لعل اخر اثنتني مها االكثر شيوعا، و خبصوص الباقيات، فالقلب يكمن يف تقدمي جزء على اخر، 
مثال بدل ان يقول علي بن حسني يقول حسني بن علي، و االستباق ان يقول ما اجثم اهلم الذي 
جيثم على قليب، بدل ان يقول ما اثقل، و االمثله تطول جدا و لن خنوض يف سردها بل سوف نبدأ 
يف تفسريها، اننا يف علم النفس نعترب اهلفوه عبارة عن صراع بني نية داخليه و امر ظاهر، صراع 

احرتم هذه االمور الصغريه، و رمبا باخر يقول اجل انا احرتم تلك االمور الصغريه و لكن ما الفائده 
من معرفة ما هو خلف زلة اللسان؟، حقيقة ان سؤالك يف حملة و بسؤالك هذا جتعلين اتقدم كثريا 
يف كالمي متجاوزا عن امور كثريه لكن ال مانع من اجابه صغريه االن، يا سيدي هناك قصة معروفه 
حول احد السفاحني كان يأخذ البكترييا من املختربات حبجة انه يقوم بعمل زراعة هلا و اختبارها 
على فئرانه رغم انه باحلقيقة كان جيرهبا على جريانه!، اجل و من هنا كسب لقب السفاح، و مرة 
راسل املخترب حمتجا على اخر نوع بكترييا حصل عليه قائال : اهنا مل تقتل اجلريان، زل قلمه فبدل 
ان يقول الفئران قال اجلريان، لن اوضح كثريا لكن لو كان احد عمال املخترب ميلك ولو شكا طفيفا 
لكان حل اصعب اجلرائم و سوف اوضح ذلك فيما بعد، االن اعود قليال اىل موضوع اهلفوات، ان 
اهلفوات شكلت حمل دهشه و ذهول عند الكثري؛ لذلك عكف الكثري على دراستها و البحث فيها، 
و من االمساء الالمعه يف هذا اجملال مها العاملان )مرنغر و العامل ماير(، فقد درساها و وضعوا عليها 
امثال كثيريه جدا مازال العلماء اىل حد االن يستخدموها جلالء معناها و صفاها، بكون احدمها فقيه 
باللغه و االخر خمتص يف الطب العقلي فاهنما حاوال ضمن جماليهما اىل تفسري حدوث هذه اهلفوات، 
قد يقول احدكم ان هذا بسيط جدا فان اهلفوه ال حتدث اال عندما يكون االنسان متوتر او متعجل 
او خائف او حىت تعب فما شأن علم النفس ان االمر فيزيوجلي حبت، اقول لك ان مرنغر و ماير 
قد قاال مثلك تقريبا حيث اهنما قاال ان سبب حدوث اهلفوات يكمن يف كون االنسان يكون تعب 
او قلقا و ال ميلك تركيز كايف فيبدل او يهفو بكلمه غري اليت كان يريد ان يقوهلا و السبب يف ذلك 
يكمن يف تواجد تشابه صويت بني لفظ الكلمتني، اجل انا ال انكر كالمك و ال كالمهم فالتشابه 
الصويت و االرهاق و عدم الرتكيز كلها عوامل تسبب هذه اهلفوات، اقول لك االن اين دورنا لكن 
اود ان اورد بعض املأخذ على مرينغر و ماير، اوهلا ان التشابه الصويت و اللفظي ليس دائم التوافر 
بني الكلمات فمثال بدل ان اب��ارك لصديقي بشركته احلديثه اقول له مبارك لك شركتك امللعونه 
مثال، فانه واض��ح جدا انه توجد الكثري من االمثله اليت ال يوجد فيها اي تشابه صويت بني اللفظ 
املتعدى عليه و املتعدي، ايضا ان مرنغر و ماير مل يقدما تفسريا لزالت القلم و القراءة، و اعود اقول 
اننا ال ننكر دور العوامل الفيزولوجيه يف اهلفوات و ال التشابه الصويت، و لكن سؤال واحد جيعل 
كالمها يتوقف عند حد معني فلو سألتك مبا انك تعترب ان االرهاق هو السبب، ملاذا حدثت هذه 
اهلفوه يف هذه الكلمه وحدها بالذات دون كل تلك الكلمات اليت نطق به ذالك الرجل املتعب؟، 
و ملاذا بدهلا بلفظ معني عالوة عن غريه رغم وجود الفاظ اخرى كثريه تشابه اللفظ املتعدى عليه 
بالصوت؟، اتوقع ان تلك التفسريات ال تقدم اجوبه هلذه التساؤالت النه و ببساطه هذه االسئله 
اعمق من اجلسد اهنا مرتبطه بالنفس هنا يكمن دورنا و كذلك حمور كالمنا، اننا حنرتم االسباب 
املذكوره اع��اله باعتبارها مقدمات للهفوه و ميسره هلا ال اكثر لكنها ليست السبب يف مغزاها، 
اعلم ان احدكم االن جتده متعجبا من كلمة مغزاها، اجل فنحن جيب ان نتفق منذ االن ان ننظر 
اىل اهلفوه مبغزاها ال حبدوثها، قد يسال احدكم كيف يكون للهفوه مقصد و هي جمرد فعل نرتاجع 
عنه غالبا و غالبا حيدث بشكل عشوائي، يف احلقيقة يا سيدي اود ان اق��ول لك اننا حنن يف علم 
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قوة و للعلم ال ميكنك اعتباره كاذب، قد يقول احدكم انه هذه هي كل تقنيتك و هي اعرتاف 
الشخص مبا تقول و ما تريده لعل ما قاله ليس حقيقي؟، فان وافقك قلت ان كالمك صحيح و ان 
عارضك كذبته و عارضته، اقول لك اننا نعتمد هذه الطريقه يف التفسري و ان كنت مازلت تؤمن 
حبرية النفس الكامله فانا اختلف معك هبذا فان كانت النفس حتت ضغط و كبت تقول ما تريده 
عن طريق اهلفوه فما بالك هبا عندما ال متلك سببا للكذب، حىت اننا كاناس عامه يف جمتمعاتنا يوجد 
اميان هبذه احلقيقه و ذلك جلي يف املثل املشهور ” كلمة احلق سبقت”، و خبصوص الذي ينكر و 
اصر عليه انه غري صادق و ان تفسريي هو الصحيح و احلقيقه، فاين اضرب لك مثال ان القاضي 
يصدق املتهم ان اعرتف بذنبه و لكنه يكذبه اذا ما انكر التهمه و يستمر بالتحقيق معه، ان سؤالك 
هذا هو مقدمه جيده جدا لكي نتحدث عن تصنيف اهلفوات و هذا ليس هتربا من سؤال فاعلم اين 
مل اجب عليه بعد لكن هذا التصنيف سوف يفعل، اننا يف علم النفس نقسم اهلفوات اىل هفوات 
يعلم صاحبها سببها و مغزاها، فتجده يقول عفوا كان قصدي رمي بدل سندس و هي ببساطه اليت 
يصححها قائلها بعد االنتهاء منها و لرمبا لو كان بينك و بينه ثقه الخربك ملاذا قال سندس بدل رمي 
رمبا النه حيبها مثال او يريد اغاضة صديقه، و اهلفوات االخرى اليت يعرتف صاحبها هبا و مبغزاها، 
لكنه نادرا ما يصححها و يعدهلا النه اصال ال ينتبه هلا عندما يقوهلا، لكنك اذا ما راجعته هبا يقرها 
و يقر تفسريك هلا، اما الثالثه فهي اليت ال يعرتف بتفسريها و ال مغزاها البته و ينكر اي تفسري هلا 
و احياننا ينكرها مبجملها فمثال صديقنا الذي قال ويل العهر مؤكد انه سوف ينكر تفسريك هلفوته 
بانه يكن يف نفسه بغض لويل العهد و العهد نفسه، ببساطه سوف ينكر و بعنف، ان سبب تقسيم 
اهلفوات على هذا الرتتيب يعود اىل مستوى الكبت فيها، فاالول ال يكون قد كبت ما يف نفسه 
كثريا لذلك يصدر منه بسهوله و هذا يتيح له التنبه له و يعدله، اما االخر فيكون مستوى الكبت 
اعال قليال فريتاح عندما يلفظ مبا يف نفسه لذلك ال يتنبه له النه ارتاح من الكبت الذي يف داخله 
و مؤكد لن يعود ليكبت نفسه من جديد فال يصححها، اما الثالث فهذا مستوى الكبت عنده 
كبيري ج��دا، فتجده كبت ال��ذي بنفسه اىل حد بعيد لدرجه انه جتده قد ختلص من التفكري فيه، 
فصاحبنا قبل ان يلقي خطابه جتده كان طوال الليل حيذر نفسه من ان يعرب عن ما يف نفسه و رايه 
يف ويل العهد اىل حد انه نسي انه كان ميلك هذا الري و الرغبة لذلك تصبح و كاهنا بعيدها جدا 
جدا و غريبه عليه و عندما تصارحه بتفسريك سوف ينكر و هو ال يكذب النه يكون اصال نسي 
هذه الرغبه بسبب الكبت، و لكن النفس ال تطيق هذا الكبت و تنتظر اي حلظه ضعف او خلل و 
تفرغ عن كبتها، لذلك يا سيدي حنن ال نصدقه النه اصال اخفى هذا الشئ حىت عن نفسه لكنه ال 
خيفا على اي شخص ببساطه، و لو وضعته يف ظروف اخرى و اعطيته االمان و اهلكوء و الوقت 
فسوف جتده ولو بعد وقت طويل يقر بان تفسرينا حقيقي الن اخلوف و التوتر مها اصال العامالن 
الرئيسيان يف سبب هذا الكبت و النكران، هنا جند الفرق بني تصنيف مرنغر و ماير و تصنيفنا، و 
هبذا تقريبا نكون قد توصلنا اىل خامتة تفسري اهلفوات و ما قلناه ينطبق على زالت القلم و القراءة، 
و خبصوص النسيان لالمور رغم انه من املفرتض ان ال ينساها، فان هذا يعود اىل عالقتك بتلك 

بني شئ حقيقي نشعر به و شئ البد ان نقوله الن ما نشعر به قد يسبب لنا احلرج او قد نكون 
مظطرين اىل قول امر غريه، فمثال ذاك السفاح يف سرورته الداخليه و يف جوفه يعلم و يردد ان جتاربه 
يقيمها على جريانه ال فئرانه و يعمل على ان يقول فئران بدل جريان، لكنه يف حلظة ما قال فئران بدل 
جريان الهنا هي ما جيول يف حقيقته و نفسه، و ان مل نكن نعلم اصال انه قد فعل ذلك على جريانه 
فان هذه الزله تعرب رمبا عن رغبه يف جتربتها على اجلريان او حىت خمطط يف فعل ذلك و هو حياول 
اخفاء ذلك، ان اهلفوه هي موازنه بني ما تريده النفس و ما يستلزمه املوقف، كذلك عندما نعطي 
احدهم كلمة ليلقيها امام الناس و هو ال يرغب يف القائها جنده يتسرع يف ذكر اخر كلمه منها او 
مجله و لو مل نكن نعلم اصال بانه ال يرغب هبا فاننا لكنا قلنا مؤكد انه مل يكن يرغب هبذه الكلمة او 
ال يوافق حمتواها لذلك كان متعجال الهنائها، و لنا يف االمثله التاليه اليت نريد ان نقوهلا امور مهمه، 
مرة قال مؤسس احدى الشركات استشريوا املوظفني و بالنهايه اخربوين مبا يريدوه لنفعل ما اريد، 
لقد قال ما اريد بدل ما يردوا، النه يف االصل انه يستشريهم من اجل ان يليب ارادهتم لكنه قال ما 
اريد يف هفوه، ان هذا يف احلقيقة يعكس مدى قهر هذا املدير و تسلطه و عدم احرتامه الراء موظفيه 
فهو معتاد على ان يفعل ما يريد و يف قريرة نفسه كذلك، فهو يستشريهم فقط ليومهه بالدمقراطيه 
و هو يقول يف نفسه سوف افعل ما اريد، لذلك حدث نزاع بني ما يرد و ما سوف يفعل و بني 
الكذب الذي حيتاجه املوقفه لكنه بالنهايه قال ما اريد انا و من مث عدهلا و قال ما يريدوه هم، اذا 
اهلفوه ختلق حال وسطا بني االمرين فيه اشارة ملن يهتم، و شخص اخر جتده يتجول معك و يقول 
: ان العلم حتت احلر القائض متعب جدا تبتل بعرقك و قميصك و …. عندما تعود اىل سرولك 
ترتاح، يف احلقيقه هو كان يريد ان يقول تبتل بعرقك و قميصك و سروالك لكن اخلجل منعه من 
ذلك و لكنه عندما كان يريد ان يقول و عندما تعود اىل بيتك فانه هفا و قال اىل سروالك، من هذه 
احلاله يبدو واضحا انه كان يريد ان يعد سرواله مع قميصه لكن اخلجل منعنه من ذلك و لكن هذه 
االراده عربت عن نفسها من جديد عندما اراد ان يقول بيتك مستغله التشابه بني بيتك و سروالك، 
و مثال قال احد املوظفني للوزير عندما زار الدائره، سيادة الوزير هل تسمح يل ان انافقك، هنا كان 
املفرتض به ان يقول ارافقك لكنه ادغم بني رافق و نافق و قال انافقك، و لكين احب ان اخربكم ان 
الروايات حول صديقنا تضاربت فمنهم من يقول احيل اىل التقاعد و منهم من يقول نقل اىل مكان 
بعيد، املهم نعود لنسأل ملاذا حدث هذا االدغام؟، ان هذا االدغام حصل الن هذا املوظف يعلم انه 
جيب ان يرافق الوزير و حيدثه عن حال الدائره، لكنه يف قريرة نفسه يعلم انه سوف يكون مظطرا 
لنفاقه و الشكر له على جهوده الكبريه و املتواصله رغم اهنا غري موجوده، و هنا حدث نزاع بني ما 
يستلزمه املوقف و بني احلقيقه يف ان هذه املرافقه ما هي اال نفاق بنفاق، فحصل على حل متوسط 
بينهما و هو انافقك، اذا يبدوا لنا واضحا ان اهلفوه يوجد هبا متعدي و هو ما جيول يف سريورات 
النفس و باطنها، و متعدى عليه و هو االمر غري الصحيح و الذي ال يعرب عن رغبة النفس احلقيقه، 
و يف اغلب االحيان لو ذهبت اىل الشخص الذي نطق باهلفوه و اخربته بتفسريك القر به، لكن ماذا 
خبصوص الذي قال ويل العهر بدل ويل العهد، انك لو اخربته بتفسريك لكذبه و عارضه بشده و 
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االشياء فلو اهداك شخص عالقتك به ليست جيده كتابا لنسيت بسهوله اين وضعته على غرار ما 
هتديه لك حبيبتك مثال، و هكذا و على هذا املنوال لكن املهم كان بالنسة لنا هو هفوات اللسان 

الهنا االكثر حدوثا و اليت حتمل اكرب معىن..
بالنهايه امتىن ان اكون قد اوضحت لكم اكرب قدر ممكن من االمور اليت كنتم ترغبون بتلقيها، و 
اليت كنتم تشتبهون هبا، متمنيا ان يكون اسلويب راق لكم، ان ما اود ان يصل اىل كل واحد منكم 
هو ان ال يتعاطى مع االمور بطريقة غري حياديه و دون علم مسبق هبا، و ان ينظر اىل اي شئ حوله 
بنظره تتجاوز احلدث اىل املعىن و املغزى و ان يسعى دائما اىل كسب معرفة افضل بالنفس البشريّة..

عبد الّله عبابنه
Ideas Gallery . معرض االفكار
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سل
سل ر بن عبداهلل وسلمة بن األكوع، قاال:   احلسن بن حممد حيدث عن جاب

ه وسلم، فقال: إن رس��ول اهلل صلى اهلل  ي ا منادي رس��ول اهلل صلى اهلل عل ن ي خرج عل
ه وسلم قد أذن لكم أن تستمعوا. يعين متعة النساء. ي عل

ا بشرح مبسط لكال املصطلحني  » السند«- » ملنت« قن ي عل دا ت ب ن
ا مصري  ا فالن عن عالن« او كما قال موالن ن عنه » حدث عن ال السند وهو املعنون واملعروف ب

ملحد واحب ان أستخدم لفظه
عنه هذه تسمي السند عن ة ال ا صايع عن ضايع عن رعديد« وسلسل ن » حدث

أما املنت فهو نصل احلديث نفسه  أي كالم  حممد نفسه.
لغه الدارجه ملن يشمئز من الفصحي« ال يل بسيط ب »تذي

ثاين :  احلديث األول  وال
يها ومتلكت منه  نه مطوبزه, فهاج عل ي ه ل  إن حممد كان ماشي يف  مكان ما فشاف حرمه طري
ام مع مراته زينب عشان يطفي  بيت ون ه, ومعرفش ميسك نفسه حلد ما راح ال ه اجلنسي رغب ال
تمام مع  واحد ال ارك صاحب قوة األربعني بغال, املهم بعد ما عمل  ال ب ار عضوه الذكري امل ن
اعه وقاهلم  , املرأه  ب تقي تاين وخرج علي شلة الصيع ات اس الورع وال ب بس ل زينب وإتكيف, ل
ته  يكم شاف واحده فعجب يجي يف صورة شيطان, وبتمشي يف صورة شيطان, فأي واحد ف ت ب
لي  نطه دي هي ال اهها , الزم يروح علي طول ينط علي املدام, عشان ال أو مبعين أصح إشت

هرتحيه وختلصه .

ا بسرد األعجاز دأ هن ب ون
ي  يطيق صبرا عل ان ال  األخ���الق,  ��ك��ارم  م مم  ت ي ل ��ي  ات  , بي معصوم  ن ل 1- كيف 
أنه  رد ب ه, وإن كان ال ب مرأه مرت بجان ه ل ت ثار لمجرد رؤي ست ي أن ٌي شهوته, فضال عل

قون نقده إن كان بشرا  ماذا ال تطي رد ونقول, إذن ل ه بشر, فن هاي ن ي ال ف
عمل حاجه  ت ب ي كانت  عن ي  , ئه  ي ن م تمعس  ��ي  وه زينب   ه  ��ي محمد زوجت ات  -2
بيت بال  ه ال اشرة, بمجرد دخول ب برز  كيف أنه إعتالها م اقه ي ه, الحديث وسي ن ي مع
ة الجماع, فأين هو  مما  ي ه, واخرج ذكره وبدا في عمل اب ب أي مقدمات , رفع جل
م  ه, ث ب ه والمالع ب مداع اعه من مقدمات الجماع, وسنن الجماع, وال ب ه ات تشدق ب ي
يران  ي ن ه  كرجل ال يطيق صبرا عل رازه في هذه الصوره المخزي ي إب ما اإلعجاز ف
ي وجدت نفسها فجأه مركوب  ت نب ال شهوته, وما هو موقف الزوجه المصون زي

رسول الكريم؟؟ ها من ال ي عل
رائز وإخماد نار  اع الغ ده متكرره وهي آله إلشب مراه في صوره وحي راز ال 3-  إب
ه الجميع من تكريم, صون,  تشدق ب ه اإلسالم وي الشهوات مما يضرب ما جاء ب

لحدوا«    كتاب اهلل  ٌت ه ًس م ب ث يكم ما إن متسكت ُف رًكٌت  �ً ا مين بقول الرسول الكرمي  »  ت إميان
وسنيت صدق  »عقالين حر«

قة  راز حقي اركه واليت هتدف إيل إب ب ثاين من السلسه امل قه يف الدرس ال ي وف دأ حبمد العقل وت ب ن
راءة العقل  ان أ مام ق ي ن ب ة ال ل رة القوي,هزي ه املطهره -  واهنا تقف خائ يوي ب ن ه ال اإلعجاز يف السن

واقع وفحص املنطق أو باألحري امام صخرة ال
عة دار اإلعتصام المصدر: صحيح مسلم- نسخه مزيده ومنقحه ومفهرسه- طب

ه ي بحوث اإلسالم مده من مجمع ال معت موسوعة الحديث الشريف- ال
لون األمحر:  ال راعي ماماهو مكتوب ب نقرا معا النص ون ل

يواقعها ه ف ت ه أو جاري )2( باب ندب من رأى امرأة، فوقعت يف نفسه، إىل أن يأيت امرأت
ا هشام بن أيب عبداهلل عن أيب  ن ا عبداألعلى. حدث ن ا عمرو بن علي. حدث ن ٩ - )1403( حدث
ه وسلم رأى امرأة. فأيت امرأته زينب، وهي  ي ر ؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عل الزبري، عن جاب

ه فقال: ئة هلا. فقضى حاجته. مث خرج إىل أصحاب ي متعس من
إذا أبصر أحدكم امرأة  »إن املرأة تقبل يف صورة شيطان، وتدبر يف صورة شيطان، ف

رد ما يف نفسه«. يأت أهله. فإن ذلك ي فل
ثاين عجز ال

ُ
ومع احلديث امل

ه أبيح مث نسخ، مث أبيح مث نسخ«، واستقر حترميه إىل يوم  ان أن ي )3( باب نكاح املتعة »وب
امة ي ق ال

��ن بشر عن  ا أيب ووكيع واب ن اهل��م��داين. حدث ا حممد بن عبداهلل بن منري  ن 11 - )1404( حدث
إمساعيل، عن قيس، قال: مسعت عبداهلل يقول:

ا: أال نستخصى  ن ا نساء. فقل ن يس ل ه وسلم. ل ي ا نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل عل كن
ا  رأ عبداهلل: } ي الثوب إىل أجل. مث ق ا أن ننكح املرأة ب ن ا عن ذلك. مث رخص ل ؟ فنهان
بات ما أحل اهلل لكم وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين{ {5  وا ال حترموا طي أيها الذين آمن

/املائدة/ اآلية 87}
ونفس احلديث السابق لكن برواية أخري

ة عن عمرو بن  ا شعب ن ا حممد بن جعفر. حدث ن ا حممد بن بشار. حدث ن 13 - )1405( 13وحدث
ار. قال: مسعت ن دي

سلسلة الرد امٌللجم علي صحيح مسلم 
)2(
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واع  نوع من ان راقي, الذي رفض اإلخصاء لكنه سمح ب تشريع المحمدي ال ال  -4
ي أجل ايضا يس هذا  فقط بل وإل ثوب ول مراه ب مقنن وهي نكاح ال ي ال الزن

مراه ي أذهانهم لل هان ف ثوب ---  الهذه الدرجه وصل اإلمت مراه ب نكاح ال  -5
هانهم هو  ساء وإمت ن ي ال ما اإلجهاز عل ن ي رجال ان يستخصوا ب ي ال نكر عل ماذا ت ل

الحل  االمثل
عه  أو  مت بولهم لزواج ال ي ق عه ف ي الشي بون إذن عل ي ع ماذا ت ي أجل ..... ل إل  -6
م من يحدد هذا االجل, وما  مقنن, ث ي ال واع الزن ي أجل نوع من ان نكاح إل يس ال ل

ه هي محورها عمد للمراه في قضي ام وإهمال مت ييب ت ه,  تغ مراه من موقف ال
��رف فنون  ��ت ��واد إح ��ه, ام ق بي صاحب رس��ال ��و ن عه ه��ذا ه��ل ه تشري 7-  محمد ب

عهر اجره وال مت ال
ها نصوص مقدسه ي بسطه وإعمال عقلي محض في نصوص أطلق عل راءه م هذه ق

يق عل ت ولكم ال

)Hunger Mind(

مراه ة ال حماي
ر  أم م ي ا ث ئ فعل شي افق الذي ي من دوي الجاهل, يظهر في موقف ال ب 4-  محمد ال
ه,  رجل من زوجت ال اله  ن ي ما  منها  راته, ونال  إم ب ه  مت ت ان  عد  ب ف يره,  فعل غ ب اعه  ب أت
ان ما ُذكر  ه كي ي ي تشب بح األوصاف ويضعها ف أق مراه ب يصف ال اعه ل ب ي أت خرج عل
ي بدل ما  عن طان, ي طان, تدبر في صورة شي بل في صورة شي عن,  تق في نص إال وٌل
وه عن عظمة  ن ه, بدبل من ان ي ريزته الهمجي اع لغ ه له من إشب ي ما قدمت يشكرها عل
امام  ار  والشن عوار  ال بها  ويلصق  ا  ن عل سبها  ي ل ��رج  خ عمه,  ن من  مراه  ال يت  اوت ما 

ه القذر ي تشب ه بهذا ال أصحاب
ه وانهم  سي ه الجن ب رغ ي الشهوه وال انهم مثله ف ه ب ي ع ب ت ه  وم 5-  إظهار كل أصحاب

عوا ذكورهم, وان الجنس والجماع هو شغلهم الشاغل مت ي يشون فقط ل ع ي
مرأه ان ُيحاضرهم  ة تللك ال يرت شهوته برؤي عدما أث ي ب م يكن من باب اول 6- ل
يهم بهذا  نفس, بدال من ان يخرج عل ي ال تحكم ف عفه والشرف واألخالق, وال عن ال

الكالم الغث

رابع ثالث وال الحديث ال
م نسخ« يح,ث م أب م نسخ,ث يح ث مة  » اب ا امام كل أوال : نقف مع

بطرح  ��وم  ��ق ت ات  برمجي ل ل يكروسوفت  م ��رك��ة  ش ���ام  ام ��ي  ��ن وك��أن ا  هن ر  استشع  -1
وبها بطرحها  ي عدما علمت بعض ع اجاتها ب ت تج  من من من نفس ال إصدارات متكرره ل

في األسواق
م  م نسخه,ث احة شيء ث ي من إب علم األزل مطلقه وال اين اهلل صاحب القدره ال  -2
نفي  ما ي ه ب شري ب د ال ي ان, أم ال سي ن ره اخري, أهو الخطأ, ام ال م نسخه م ه ث احت إب
ه واإلعجاز عن هذا اهلل وعرضه في صورة بشر بل وفي صورة طفل  مام صفة اإللهي ت

مر  الزهاي ز او رجل كهل أصيب ب مي رضيع ال ٌي
يق( عل ت لسوف , .... ولكم ال ي قورس الف ي ستدعي منطق أب ا ن ) هن

يم  م يكن الخروج للغزوات هدفه األسمي هو النصر أو الشهاده ؟؟ إذا فف أل  -3
مراه؟ الهذه الدرجه  الجماع والجنس وال معارك ب مام في خضم الحروب وال اإلهت
ه  ره, الهذه الدرجه كانت اعضائهم الذكوري ع ه الكرام مست ات الصحاب كانت رغب
كفوا عن انفسهم ضرر هذا العضو  ي أن يستخصوا, » ل هائجه,  لدرجة انهم فكروا ب

ما« الهائج دائ
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جمتمع ونصفه مهمش وحمقر ؟؟؟؟
اته  نهض جمتمع وهو مازال يسأل شيوخ الدجل عن كل صغرية وكبرية يف حي - كيف سي

؟؟؟؟ 
تفكري ، و تعادي  نقاط، و تعادي الفلسفة و ال علم يف الكثري من ال ناقض ال - اذ كنت انت ت

رقى اجملتمع ؟؟؟  تقدم و يتطور وي نقد األسالم ، فكيف سي
اح مساء ُتفيت يف احلالل واحلرام  - اذ كنت أنت تعادي االبداع و الفن بكل أشكاله، وصب
اة الفرد بني األسود )احل��رام( أو األبيض )احل��الل( ، فتجعله  ال ، وحتصر حي ، وتقتل يف اخلي
نهض هذا  ا وال يسارا ، اذا كيف سي ن ه فاليرى ميي ي ن ��ذي توضع جلدة على عي كاحلمار ال

رقى ؟؟؟ الفرد و يتطور و ي

ة » ، لكن الكثري جيهل بان مقومات  املوال املعروف » احلضارة االسالمي ا ب ّي أكيد سريدون عل
ة«  يست موجودة يف ما ُيدعى زورا »احلضارة األسالمي احلضارة ل

ا حول  ي راث ت يال  ة« حتل قة احلضارة االسالمي ابه » حقي الفهد يف كت ناصر  الشيخ  ا  ن ل يقدم 
ا  فاجأن ي ة، ل ي ار فالسفة وعلماء الفرتة املعروفة باحلضارة االسالم موقف شيوخ االسالم من كب
ة  قتهم خارج االسالم، وهذا من وجهة نظر » خنب وا يف حقي ار املفكرين كان بأن اغلب كب

علماء الدين االسالمي حتديدًا«.
يجة املنهج الديين  ت علماء يف تلك الفرتة ن تاج الفالسفة وال ه ان ان من ذلك يصبح مفروغا من
ثقايف ملنهج  ال أثري  ت ال يجة استمرار  ت ن ��ا  القدمية وامن احل��ض��ارات  ��ذي اجتاح منطقة  ال اجلديد 

لة  حت
ُ
الفلسفة القدمي الذي ابدعته شعوب احلضارة امل

قاع الىت  ب ��وج��ودة يف ال ��ت م ��اف ح��ض��ارات ك��ان ��ام��ت على أك��ت ��ة ق ��ي ��ة األس��الم ��رباط��وري ان األم
وا  ن ب تها ، فلم يأيت جرذان الصحراء حمملني باألفكار املبدعة، بل كل مافعلوه هو اهنم ت ل أحت
رافدين و احلضارة  ما كان موجودا يف جمتمعات ذات حضارات عظيمة مثل حضارة بني ال
يل على هذا ماهو موجود يف كتب  ة ، والدل ي ق ة و احلضارة األغري ي رومان املصرية و احلضارة ال
ة  بىن نظام »الديوان« يف ادارة الدول املؤرخني املسلمني، حيث أن عمر بن اخلطاب نفسه ت
بصرة  ثاين للهجرة مستعملة يف ال ة يف القرن ال فارسي لغة ال و هو نظام فارسي، كما كانت ال
لفة. ويف منطقة الشرق  روايات املخت ة على األلسنة كما تشهد بذلك ال والكوفة، ومتداول

ة منتشرة على نطاق واسع .  ي لغة األرام االوسط كانت ال
ة  ي ائ ن ب اعة ، اهلندسة ال لقد أحتل املسلمون األوائل املشرق و املغرب فوجدوا الزراعة ، الصن
تها ومرافقها و طرقاهتا ، فلم تكن هذه املناطق صفحة بيضاء و اتى  ي ن أب علوم ، واملدن ب ، ال

اهرة !  يها افكارهم وابداعتهم وخلقوا حضارة ب بوا ف املسلمون االوائل و كت

قافة هي  ث رقي . ال يع وال علوم والتصن قافة وال ث احلضارة تعريفا هي وصول االنسان إىل قمة ال
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أضحك ملا يٌقال يل: 
 االسالم دين التقدم والرقي و احلضارة

نهى سيلني الزبرقان 

ة...  يس دين التخلف و الرجعي ونه لك » ال اإلسالم ل ناقش مع املسلمني أول شيئ يقول ت ملا ت
ة و اإلعتدال...اخل«  رقي و املساواة و احملب تقدم و ال تطور و ال لكن اإلسالم دين احلضارة و ال

ة، أعتدال. يعين كل مفهوم  اهنا كثري من املفاهيم : حضارة، تطور، تقدم ، رقي، مساواة، حمب
فون  ة ورمبا املعلقني سيضي ا ساحاول أن ارد على عجال يهم ، لكن ان رد عل حيتاج اىل كتب ل

لرد على هذه املفاهيم. ه ل مايشاؤون

ريد أن يوصل لك  رقي« ، هو هبذا ي تقدم وال تطور و ال ملا يقول لك املسلم »أن االسالم دين ال
عائق لتحقيق هذه  يس أبدا ب رقي وأن األسالم ل تطور وال تقدم و ال ة أن األسالم حيث على ال رسال

لة : ا اتوقف هنا ألطرح عدة أسئ املفاهيم يف اجملتمع ، لكن أن

تقدم و  بخاري ، فكيف سي القرأن و املذاهب و مسلم و ال ا ب ي - اذ كنت انت متمسك حرف
رقى اجملتمع ؟؟  يتطور وي

- اذ كنت التزال ختتزل دور املراة يف النكاح واالجناب، و مستمر يف هتميش واحتقار املرأة 
نهض  تغلف يف اكياس قماش ، كيف سي ارها على ال يها يف كل شيئ ، واجب ا عل وفرض الوصاي
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ا )400 سنة فقط( - انظروا ماذا انتجوا واخرتعوا علماء أورب
لي االيطايل )1564-1642  ي لو جال ي 1-جال

الذي اكتشف 4 من أقمار املشرتي بعد صنعه ملنظاره اخلاص، واستطاع مبنظاره املتواضع أن 
ة  بت بعد التجرب ال املوجودة على القمر. و درس السقوط احلر لألجسام و أث يكتشف اجلب

تها ل أن سقوط هذه األجسام ال يعتمد على كت
ة املشهورة اليت تدرس حركة الكواكب  ثالث ��اين )1571( صاحب القوانني ال ر األمل ل 2- كب

حول الشمس
اء  يزي ف يوتن الربيطاين ) 1727 - 1643 ( الذي وضع 3 من أمجل و أهم القوانني يف ال 3- ن

ة  ي عبقري وضع قانون اجلاذب عامل ال يوتن كما أن هذا ال وانني ن و هي ق
ة اليت  ث ة احلدي بخاري لندي جيمس واط )181٩-1736( الذي أخرتع احملركات ال 4- االسكت

دأ التكثف  تعمل مبب
ة ة الكهرومغناطيسي نظري عامل الفرنسي ) 1775- 1854( من مؤسسي ال 5- أمبري ال

اتج عن  ن ��د)1854-178٩( الذي أكتشف اجملال املغناطيسي ال عامل الدمناركي أورس��ت 6- ال
ائي يف سلك ار كهرب ي ان ت سري

عامل األملاين )1854-178٩( الذي اكتشف العالقة الطردية بني تدفق يف سلك و  7- أوم ال
ار واملقاومة ي ت تدفق ال ة بني ال ائي، والعالقة العكسي فرق اجلهد الكهرب

يزي الكهرومغناطيسي 8- مايكل فاراداي )1867-17٩1( الذي اكتشف احلث العامل االجنل
اميكا احلرارية  ن عامل الفرنسي كارنوت )1832-17٩6( الذي ساهم يف نشوء علم الدي ٩- ال

اميك ن رمودي ث - ال
ة،  ي ه على املوجات الصوت تجارب ر العامل االسرتايل )1853-1803( الذي اشتهر ب ل 10- دوب
ة بني املصدر واملالحظ  ي نسب ناجتة عن احلركة ال وعرفت ظاهرة تغري طول املوجة ملوجة ما ال

لر أثري دوب بامسه » ت
لمادة ة ل ي ائ ة الكهرب ئ ي ن ب عامل اإلملاين وبر )18٩1-1804( الذي اشتغل على ال 11- ال

ة للحرارة  يكي يكان ة امل ئ 12 -جيمس جول الربيطاين )188٩- 1818( الذي درس املكاف
اميكا احلرارية  ن عامل األملاين ردولف كالسيوس )1822-1888( الذي طور قانون الدي 13- ال

ثاين ال
اميكا احلرارية، و أقرتح  ن عامل الربيطاين )1824-1٩07( شارك يف تطور الدي 14- لورد كلفن ال

درجة احلرارة املطلقة
ثالثة  في ال يل الطي تحل وانني ال عامل األملاين كوستاف كرتشوف )1887-1824( طور ق 15- ال

بصريات ثالثة، وساهم يف علم ال ة ال ي ائ ر الكهرب يل الدوائ وقواعد حتل
عامل الربيطاين ماكسويل )1831-18٩7( 16- و ال

لفن يف كل جماالته : رسم، معمار، حنت، مسرح،  جزء من احلضارة ، وتعين اتقان االنسان ل
يم ، ...اخل عل ت أدب، رقي املعاملة ، رقي ال

اها إبداع يف مفهومي اخلاص .. اي احلضارة معن
ا احلايل  أما مسلمني تلك العصور استهلكوا ما كان موجودا ، كما يفعل املسلمني يف عصرن

!

علم مثل  ال وا ب ن عباس ممن اعت ة ، لوال قلة من خلفاء بين ال رؤي توضيح ال لكن ألكون منصفة ، ول
ة  زل بىن مذهب املعت املأمون ملا أجنبت أمة املسلمني علماء ، فالفضل يعود اىل املأمون الذى ت
ر من  العقل أكث علم و الرتمجة ، لقد كان املأمون يؤمن ب ته، وساهم يف انتشار ال كمذهب لدول
وا يقدمون  ة كان زل ة، والكل يعرف ان املعت لدول ه و ل زلة كمذهب ل الدين ، لذا اختذ منهج املعت
قافة وضعيف يف  ث العقل على الدين .. و بعد املأمون اتى »وامعتصماه« الذي كان حمدود ال

ة ! اب الكت
يد، كما  عدون على أصابع ال اء ُي فزي ان عدد علماء املسلمني والذين سامهوا مثال يف علم ال
يس الهنم  علماء ل ا أحرتم وافتخر هبؤوالء ال علماء، ان ان هناك حتفظات على اسالم هؤوالء ال
ناس  ��ور ومغالطة ال ة تضخيم االم علم . لكن حماول مسلمني أو عرب بل الهنم سامهوا يف ال

ة« فهذا من باب الكذب واالفرتاء. وايهامهم بوجود »حضارة أسالمي
الرتمجة واضافات، لكن ملا نقارن مدى  فعال أن بعض علماء فرتة احلكم االسالمي سامهوا ب
ا احرتم  اء ، جند اهنا ذرة يف حبر أخرتعات االمم االخ��رى، وان فزي مسامهة »ه��ؤوالء« يف علم ال

هذه الذرة، مهما تكن فهي مسامهة يف قطار العلم.

ة بفرتة  اريخ ، وسرتون مسامهة » علماء املسلمني« مقارن ت اء يف ال فزي يكم مسامهة علماء ال ال
ا :  وير يف اورب ن ت عصور ال

اء: فزي -علماء املسلمني الذين سامهوا يف ال
راشدين 632 م اىل هناية اخلالفة 1٩24 - امتدت  ال ننسى ان فرتة احلكم االسالمي - من ال

يني وهم : ائ مايقارب 1300 سنة ، والجتد يف هذه الفرتة اال مخسة فزي
ثم )430- 354 هجري( اشتهر بدراسة علم الضوء 1 - احلسن ابن اهلي

عناصر  ال ��ن  م للكثري  ة  نوعي ال افة  الكث ع��ني  ه��ج��ري(  ��ريوين )362-443  ��ب ال ��رحي��ان  ال ��و  أب  -2
ة بإستخدام جهازه الذي أخرتعه  عي ي الطب

واع القوى، وعناصر احلركة  ا أن ن ا )428-370 هجري( درس ابن سي ن 3- ابن سي
4- أبو الفتح اخلازين )550 هجري( أبدع يف دراسة علم احلركة وعلم السوائل الساكنة

الث للحركة ث قانون ال غدادي )560 هجري( درس ال ب 5- ابن ملكا ال
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يكا  يكان عامل النمساوي )1٩06-1844( طور امل تزمان ال 17-بول
عامل السويسري ريدبريغ ) 1854- 1٩1٩ (  18-ال

1٩- العامل رونتجن األملاين )1٩23-1845( مكتشف أشعة أكس
علمي  ��وذج  من وواض���ع  ��ك��رتون،  اإلل تومسون )1٩40-1865( مكتشف  الربيطاين  ��امل  ��ع 20-ال

لوصف الذرة
ثة  ة احلدي ة الكمي نظري عامل األملاين )1٩47-1858( من مؤسسي ال 21- بالنك ال
22- ماري كوري و بري كوري )1٩06-185٩( درسا ظاهرة النشاط اإلشعاعي

لة .................................اخل  لة طوي قائمة ماتزال طوي وال

اء اليضيهها اخ���رتاع ، اهن��ا فعال  فزي ��ني يف ال ��ي ��داع��ات واخ��رتاع��ات األورب يعين مساهامات واب
ة االوربيني*** قري عب

وا  لدان وفعل ب و اتى املسلمون اىل ال ة« اقول هلم ل نا »حضارة اسالمي لذين يقولون ل لذا اقول ل
اهب  قادمون من غي ال ا سنقول ان املسلمون  ة، هن قارة االمريكي ال يون يف  مثل مافعل االورب
بالد ، وساعتها سنطلق على هذه احلضارة الىت  اد و ال ب ع الصحراء بسطوا حضارهتم على ال

ة« بوها » حضارة اسالمي جل

احلوار املتمدن

هوامش
اء من هذا املوقع *** فزي مصدر املعلومات عن علماء ال

66186=http://www.phys4arab.net/vb/showthread.php?t
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نون موقفاً عاماً من املقال. وأعلم أن  ب ت ه سي ي وان، وعل عن قراءة ال أعرف أن الكثري سيكتفون ب
تدئ مبا قد يثري  ب ة سلفاً، لقصف أي كالم ي قراء األفاضل هلم مدافع جمهزة ومصوب لة من ال ث
واحد اليت يؤمنون هبا... كنت أعلم أن األمر  رأي ال دة اإلقصاء وال حفيظتهم، و »يزعزع« عقي
ا يف بدايات مشواري الصحفي، عندما  قد يتسبب يف اإلس��اءة إىل امسي وتشويه مسعيت، وأن
راءة  بل ق ة هذه احلروف، وأن الكثريين قد صنفوين يف خانة »الكفر«، حىت ق اب جترأت على كت
اًل  ي ل اً من عقل وق ئ املقال، ولكنين مع ذلك جترأت... ألن الوضع، مل يعد يسمح ملن ميلك شي
نظر عن ما قد يرتتب عن ذلك  لزم الصمت، قررت أن أكتب وأنشر، بغض ال من ضمري أن ي

قراء. ر ال من سوء فهم بيين وبني أكث
ة تقع يف قلب حبر الظلمات، حدودها غري مرسومة، اقتصادها منحط  اجلمهورية اإلحلادية، دول
نه  ي ع اً، بل ي نتخب دميقراطي يها ملا يسمى »حقوق اإلنسان«، احلاكم ال ي وهش، ال مكان ف
�«ملحدين«، وعاصمتها  ل بالد. إهنا وطن قومي ل ار االرستقراطيني يف ال جملس مكون من كب
��ة، واإلحل���اد  ��ة اإلحل��ادي ��وي ��ة ه��ي اهل ��دول ��ة ال ��وي ��وره��ا : ه ��ن دس��ت ���اد«... و ه��ذا مقتطف م »احل���ادأب
بالد هو »أمري املشركني«، و حامي محى امللة و »الالدين«.  ة الرمسي، حاكم ال معتقد الدول
ة«، لكن سلطاهتا  ي ن الدولة يف دستورها تضمن لكل املواطنني »حرية ممارسة شعائرهم الدي
دة  تهمة »زع��زع��ة عقي ب ه  عت اب اإلس���الم، وت نق  اعت ��ه  أن يقال  اً  ��اٍم مواطن أي بل  ق اعتقلت  ة  ي األمن
قوة  اة. كما فككت يف شهر رمضان املاضي، ب السجن مدى احلي ه ب ي ملحد«، وحكمت عل
ام رمضان«، وذلك  بوا مبنحهم احلق يف »صي يات مسلمة، بعد أن طال »الزرواطة« مظاهرة أقل
ار الشكوك حول  اء فرتة الغذاء، مما أث ن ه أث ر اعتقال السلطات لشاب أىب أن يغادر مقر عمل اث
ة وخاصة ما يعرف  ي ئات مدن اقه دين اإلس��الم... كانت هي ن ��داده عن ملة اإلحل��اد« واعت »ارت
ته وتطبيق »حد اإلميان« يف  إدان بت ب نهي عن املعروف« قد طال املنكر وال ة األمر ب ئ �«هي هناك ب
اريخ :«من آمن بوجود  ت ار الشخصيات اإلحلادية يف ال ة أحد كب قتل، عماًل مبقول حقه، وهو ال
تزم بشيء منها،  ل ة أمام األمم املتحدة، وت ة تدعي احلداث لوه«، حلسن حظه أن الدول ت اق ه ف ال

اً.  ه فقط بضعة شهور سجن ولذلك كان عقاب
رفق باحليوان«، ولذلك فان الدولة جترم كل من  ادئ »ال يؤمن امللحدون بضرورة اح��رتام مب
��ة، املواطنون يف هذه  ��دول ال داً عن جهاز  عي د األض��ح��ى... ب ة خ��الل عي ��ح أضحي يفكر يف ذب
ة عدداً من  تهم، فقد تلقى أحد املفكرين املنتمني إىل هذه الدول اً من دول ر تطرف بالد أكث ال
يعة« يف حقه، وهي أن يقتل، والسبب أن هذا املفكر سبق  تطبيق »شريعة الطب تهديدات ب ال

ة  نظرية خاطئ ال ه��ذه  أن  ��ال  وق ���ن،  ز داروي تشارل ل التطور«  ة  ونشر مقاال يشكك يف »نظري
اً، يفيد بكون الصواب هو أن »اهلل« قد خلق اإلنسان،  يال أكادميي ة و حتل ة واقعي مقدماً أدل
��ي الكاريكاتري  ��ام أح��د رس��ام ��وات، ق بل بضع س��ن بل. ق ��ن ق ���رداً م وأن ه��ذا األخ��ري مل يكن ق
امة بني  ي ق ال �«كارل ماركس«، فقامت  ل ة برسم كاريكاتري مسيء  ي عرب ال ��دول  ال يف إح��دى 
ا كارل  بيل : » بأيب وأمي ي تها شعارات من ق ل راد اجملتمع، ونظموا مظاهرات حاشدة ختل أف
ة، كما دعا نشطاء إىل  ي تحت ال ات  ي ن ب ال لمنشآت و  ة ل ي ب ماركس«، و شهدت أعمال ختري

ة.  مقاطعة منتجات تلك الدول
اً »مؤمنة«، وهتدف  ا، فاملواطنون يعتربوهنا أحزاب ة واسعة هن ي ب ة ال حتظى بشع ي يربال ل األحزاب ال
لفصل  ��و  ��دع ت ��ج��ور ألهن��ا  وف نظرهم، فسق  ة يف  ي علمان وال ة«،  ي علمان »ال ��واع��د  ق إرس���اء  إىل 
ة املعتقد، وهو األمر الذي تعارضه بشدة مجاعة »اإلخوان  اسة، و منح حري الدين عن السي
تشيون« بدعوى أن ٩0 % من املواطنني  ي ن يون« و«ال ن امللحدين«، وخاصة الشيوخ »الداروي
ة، وأن  ي ل ارها أق ب اعت تقبل وضعها املزري ب ة أن ت ي ن ة األطياف الدي ي ق هم ملحدون، و على ب
ة«،  ي ان ث ر من »مواطنني من الدرجة ال يسو أكث يات ل ل راد هذه األق ال تعرب أبداً عن آراءها، فأف
��م صيت واس��ع يف أوس���اط اجملتمع، إىل ض��رورة  ��ن هل ��ذي ��ل يذهب بعض ه��ؤالء الشيوخ، وال ب
ر  نعون أن القرآن أكث ة مقت ة على كل من يؤمن باهلل. املثقفون يف هذه الدول ي فرض غرامة مال
ندين  تقدم والتحضر، مست ل ة هو املناسب ل ة اإلسالمي نظيم الدول الدساتري عدالً، وأن شكل ت
اة، لكن السواد األعظم  ة وتقدمها يف كل مناحي احلي ي يف ذلك على ازدهار الدول اإلسالم
اً واحداً،  اب اهتم كت وريا« ومل يطالعوا يف حي اكال ب بهم ال ميلكون »شهادة ال من املواطنني وأغل
نربة  ه ب قراءت داً، ويكتفي ب بهم مل يفهمه جي نز، وأغل ريتشارد دوكي عدى كتاب »وهم اإلله« ل
نال رضي املعلم ريتشارد. هؤالء يعارضون فكرة  ة، معتقداً أن ذلك كاٍف جلعله ي ي ق موسي
ة، نظراً لكون مصدرها هو »الشرق اإلسالمي الكافر«،  ي بعض القوانني اإلسالم االحتكام ل
ابه »هكذا  بل عدة قرون يف كت تشه ق ي بها ن أي نعم، الكافر بفكرة أن »اهلل قد مات« اليت كت
بوذاً من طرف  يكون مكروهاً ومن ��يت يكفي أن يرفضها شخص ما ل تكلم زرادش���ت«، وال

ة اإلحلادية.  جمتمع الدول
الزواج من رج��ال »متدينني« ألن  نساء امللحدات ب ة أن تقوم ال قانون يف هذه الدول مينع ال
ة  الدول اقتصاد  ��ذك��ر،  ال ا  فن عاً كما أسل ينني«. طب ��ز« و »ل ��رد يف صحيحي »اجن��ل ي ��ك مل  ذل
منهار، وشرحية هامة من اجملتمع تتخبط يف الفقر واجلهل، ومعظم املواطنني حيلمون باهلجرة 
تهم املفقودة يف وطنهم،  ي اً من إنسان ئ يعيشوا شي ة أو املشرق اإلسالمي ل ي علمان ا ال إىل أوروب
علماين والشرق اإلسالمي ألهنا تسعى »لزعزعة  ولكنهم مع ذلك يكرهون أفكار الغرب ال
��ن مسلمني و يهود  يس ملحداً، م ��ن ل ��ة يكرهون ك��ل م ��دول ��ا ه��ذه ال ��اي ����ة«... رع ��ت األم ��واب ث
نزيون« يرون  �«الداوكي ال بعض، ف ر من ذلك أهنم يكرهون بعضهم ال ومسيحيني، بل األكث
يون اخوهتم يف العقيدة  ن نواصب، كما يسمي الداروي اع املذهب »الدارويين« من ال ب أن أت

ار.
كف

 لل
ي

وم
ن ق

ط
 و

ة،
دي

حلا
اال

ة 
وري

ه
جلم

ا

ار.
كف

 لل
ي

وم
ن ق

ط
 و

ة،
دي

حلا
اال

ة 
وري

ه
جلم

ا

اجلمهورية االحلادية، وطن قومي للكفار.
مهدي احلبشي 

5152



53

يسو ملحدين، بل  روافض«، و »يؤمنوهنم«، أي يقولون أهنم ل �«ال نزيني« ب االحلادية »الداوكي
ة اإلحلاد العظمى، نأيت إىل اخلرب األهم  ار دول بل أن خنتم نشرة أخب ة. وق ي ق ت مؤمنني ميارسون ال
نظيم إرهايب ملحد، تعتقد أن الدولة رغم كل هذه املصائب  ت نتمي ل : جمموعات متطرفة ت
ة مؤمنة«،،، و السبب يف ذلك أهنا مل تقم بإعدام كل من يعتقد بوجود خالق للكون،  »دول
اح العرب وذحبهم بعد أن عجزوا عن  اعتقال بعض السي و قامت هذه اجملموعة املسلحة ب

ه السالم ؟«... ي اإلجابة عن سؤال »ما اسم زوجة كارل ماركس عل
ر من خرافة، وال وجود  يس أكث ا ل يس كذلك ؟ صحيح أن كل ما كتب هن ة أل ب ي نكتة كئ
ا  رأ املقال، مسلماً كان أو مسيحي لدولة كهذه، ولن توجد أبداً، لكنين متأكد أن كل عاقل ق
��وج��ود، بل قد يسجد بعضكم  ال ئة من  ري ��ة كهذه ب ا، قد تنفس الصعداء، أن دول أو يهودي
ة  و أنك مواطن يف دول رأ، ختيل ل نه... سؤايل ملن ق اً على دي يها خوف نتمي إل شاكراً اهلل أنه ال ي
أمر أخذ يغري  اح مجيل أحسست ب عتنق معتقداهتا، لكنك ذات صب نها وت كهذه، تؤمن بدي
لة فقرية  اعاتك... لقد هداك اهلل إىل دين اإلس��الم، واقتنعت أنه دين حق، لكنك من عائ ن ق
لدينك  ��ت متحمس ج��داً  أن تفعل؟  ��اذا  ��م ف بالد،  ل ل بات مغادرتك  ع��ن تسديد متطل ع��اج��زة 
ة و تذهب  ريد أن تصوم وتصلي و تذبح األضحي ه، ت ار كل من حولك ب ريد إخب اجلديد، وت
للحج... لكن، ويال األسف، دولتك متنعك من فعل كا ذلك، حاول أن تضع نفسك يف هذا 
تهاء املقال قد أخذ يضرب كفاً بكف، ويتحسر على  ان بكم ب املوقف املقرف ... أعلم أن أغل
باب  بالدة اليت ضيع عشراً من دقائق عمره وهو يقرأها، لكن الكثريين من أويل األل هذه ال
ائمة،  ر وعقول ن نتجوا املغزى... صحيح، اهنا حماولة إليقاظ ضمائ قد فهموا القصد، واست
ه،  ة حتمي املؤمن من تطرف امللحدين من حول ي علمان ال يست كفراً وال إحل��ادا،  ة ل ي علمان ال
ة تضمن لك عدم تغري حقوقك، مهما  ي علمان ه، ال وحتمي امللحد من تطرف املؤمنني احمليطني ب

ه. ي ة، ومهما تغري املكان الذي تعيش ف ي ن اعاتك الدي ن تغريت ق
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ة  الغ املهول ب ر وتسويق صرف تلك امل تربي ه اخلطاب الديين ل ّزعم األساسي الذي يدفع ب ال
ه � أي احلج � مؤمتر جامع للمسلمني  ة املنشأ ( هو أّن ي ن دفع يف احلج وطقوسه ) وث اليت ُت
ه اجلميع ال فضل لعريٍب على أعجمي ، وال ألمحٍر على أصفر ، وال لغينٍّ على  ي يتوحد ف
الفعل ؟ هل حقاً احلج هو مؤمتر  ٌة ، ولكن هل هذا الزعم صحيح ب فقري ، الكّل سواسي

ة بني  ي عرق ة وال ي قاف ث ة وال ة واإلقتصادي جامع الغرض منه تذويب الفوارق اإلجتماعي
املسلمني عرب جتميعهم يف مكاٍن واحٍد وإرتدائهم لزٍي موحد ؟ وهل من احلكمة ربط 
بشر خارج هذا  اقي أرومة ال ة ، وب يصبح املسلمني سواسي الدين ف ة هذه الفوارق ب إزال
بشر  د ال توحي ة؟ ملاذا حنتاج لطقٍس ديين ل تذويب الفوارق غري سواسي املؤمتر الداعي ل

ه سبيال ؟ وهل  ي و إستطاعوا إل ر معظمهم باإلسالم وال يؤدحُّون احلج حىت ول قِّ �ُ الذين ال ي
ناس  علن عن املساواة بني مجيع ال عاملي حلقوق اإلنسان الذي ُي بعد صدور اإلعالن ال

الغ الفاحشة اليت  ب اء عن تلك األموال وامل غن ا اإلست ن تايل ميكن ال تفي احلكمة من احلج وب ن ت
ه ؟ دفع ألدائ ُت

عموماً على العكس متاماً من تلك املزاعم اليت جتعل من احلج رمزاً للمساواة بني 

تارخيي � كان صفة  راهن وال ه ال عاً ( جند احلج � بشكل ناس مجي يس بني ال املسلمني ) ول
وافدون من خارج  ما ال راء من املسلمني ، ال سّي ث ُيسر والرخاء وال مائزة إختص هبا أهل ال

قادمني على الضوامر من فجوِج  ة الساحقة من لفيف احُلّجاج ال ي ب غال مكة وهم ال
بطة باإلستطاعة واليت يف  اء الزكاة � املرت ن ث دة � بإست قة ، فاحلج هو الفريضة الوحي عمي

حال عدم القدرة على أدائها ال يرتتب على ذلك أّي كفارة .
ة  ي ما املال اً وفقهاً � فريضة احلج باإلستطاعة ال سّي ث اً وحدي ران وطاملا ربطت النصوص � ق

ه أسواق مّكة  ي ارة عن موسم جتاري تنشط ف بل اإلسالم جيدُه عب اريخ احلج ق ت بع ل ت ، واملت
ائل واألمصار اجملاورة وغري اجملاورة ، وكذلك هو  ب ق نها من ال ائ زب لة قريش ، وتعحُّج ب ي ب وق

ه نشاطاً ملحوظاً وإستعراضاً مفضوحاً للشعراء أمام مجهرة  ي � أي احلج � موسٌم جند ف
اء واملال  ن ث ل ذلون هلم الشعر مبا يشتهون، توساًل ل ب وفود احلجيج ، نساًء ورجااًل ، ي

اً لإلنتشار، كما يفعل املغنون إذ يتسّقطون أهواء السامعني وشهواهتم فريفدوهنا  ب وطل
فما إتفق. كي

ة اليت حتتوي األماكن  يوم كثرياً عن األمس ، فمّكة واملدن السعودي ومل خيتلف الوضع ال
ابة مصدر دخل مهم للسعودية ، وموسم تنشط  اتت مبث يوم ب بطة بطقوس احلج ال املرت
ا شهر ذو القعدة  عن طال ة ، فما إن ُي ه أسواق السعودي ي فندقة وتزدهر ف ه وكاالت ال ي ف

ة ووكاالت  ي نتشر اإلعالنات على املواقع اإللكرتون اٍم معدودات من احلج حىت ت يل أي ب ُق
بحر �  فنادق ) مخس جنوم ( تطل � ال على ال ِبئ عن حجٍز ل ن لفزة ُت ت السفر وإعالنات ال

ى. صّل
ُ
راهيم امل قام إب ي أو ُم ولكن على احلرم املكِّ

ئات احلج والعمرة املسؤولة عن حتصيل أموال احلج جندها قد  وحىت وكاالت أو هي
احي درجة أوىل ، وحج متوسط ، وحج عادي ، ولكلٍّ سعره  قّسمت احلج إىل حج سي
شاركون يف احلج ) مؤمتر املساواة بني املسلمني ( نعم ، ولكن  اء سُي ري ه ، فاألث اخلاص ب

وا حجاً )  ّسر هلم احلج إالّ أهّنم لن حيجحُّ ي راًء والذين وإن ت يس كمن هم أقل منهم ث ل
راهيم . ي أو مقام إب قيموا يف فنادق مخس جنوم تطل على احلرم املكِّ اً ( ولن ُي احي سي

قاً اليت  ا ساب تها الزكاة كما أوضحن ي دة ومبع ة الوحي ي لذلك فاحلج هو الفريضة اإلسالم
زاعقون حِبَكم  اً للمساواة بني املسلمني ، على عكس ال ن يِّ اماً و ب يها إنعداماً ت جند ف

تفاوت الطبقي  ل يوم ما هو إالّ تكريٌس ل ة ، إذ احلج ال احلج ومقاصده وأهدافه اإلشرتاكي
راء هو من  ث حىت يف الدين ، فصاحب املال هو من ميلك اإلستطاعة للحج ، وصاحب ال
ة املكوث جبناح فندقي يطل على  ي اً إلمكان ي ر من غريه حىت وجدان سيستمتع باحلج أكث

اً  ة دون ة اليت حتتوي الكعب لدول املناطق أو املزارات املقّدسة ، فضاًل عن اإلستحقاق املايل ل

احلج : املؤمتر العام ألثرياء العامل اإلسالمي 
حممد مريغني
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قعة  ب اقي دول العامل اإلسالمي ال لشٍئ إالّ لصدفة امليالد اإلسالمي الذي مت هبذه ال عن ب
ة ُأخرى أشّد فقراً من السعودية هي أوىل بريع ومداخيل  ي ة ، رغم أّن دواًل إسالم ي اجلغراف

اً كّل عام . تَخمة نفطي
ُ
ة امل ة اليت تؤول إىل السعودي بذخّي احلج ال

اً  ي فاً من املستطيعيني مال ي ف لمؤمتر اإلسالمي الذي جيمع فقط ل مث ما هي احلوجة ل
يس  اقشة مشاكل املسلمني وهذا ما ال حيدث باحلج ؟ أل اً من املسلمني ؟ هل ملن ي وبدن
ا  ما إذا علمن تواصل اإلجتماعي سّي اً عرب مواقع ال تقاء إسفريي بإمكاهنم ألجل ذلك اإلل

واتري  واتري اإلنرتنت اليت ال ُتضاهي ضخامة ف يف ف اً على دفع تكال أهّنم قادرون مادي
احي . هل هذا املؤمتر  ة للحج السي نسب ال ة العشرة اآلف دوالر ب راب لغ ق ب احلج اليت ت
ة ؟ هذه مقدوٌر على  ي ن وث اإلسالمي ) احلج ( ملمارسة تلك الطقوس املوروثة من ال

اإلمكان فعل ذلك عرب  ب نهما ف ي ة ب ة للسعي بني الصفا واملروة أو اهلرول نسب ال ب حلِّها ، ف
ما إتفق معهم يف أّي ممٍر من املمرات أو الشوارع ،  الركض أو السعي واهلرولة كي

يمكن أن يذهب املرء إىل أّي غرفة مربعة ويستأذن  ة ف ة للطواف حول الكعب نسب ال وب
ة ،  ة أو األزمن تعبد هلل الذي ال حتده األمكن ة ال ي ن صاحبها ويطوف حوهلا سبعة مرات ب

ا و الذين يستحقون  ن ي اطني اإلنس بني ظهران ة لرجم الشيطان فما أكثرهم شي نسب ال وب
لدان  ب اطني اجلن ، إذ يكفي اإلشرتاك يف أّي مظاهرة يف أحد ال ر من شي الرجم نكااًل أكث

ا  ن لدان ب ة ب ود الطاغي ة وقذف رجال األمن والشرطة جن ة ضد حاكمها الطاغي اإلسالمي
اطني اجلن ! الذين يسدون عني الشمس ويستخذي أمام جرائمهم مردة شي

راء ،  ث ة وحجم ال ي ة إلستعراض اإلستطاعة املال ي خالصة القول : احلج مؤمتر أو فعال
و كان  راز نوع احلج الذي أّداُه احلاج ل ونلحظ ذلك بوضوح يف تركيز احلاج وزويه على إب

ه احلاج ، وأمام  اهي بذلك أمام املأل من اجلريان وأهايل احلي الذي يقطن ب ت اً ، وال احي سي
ه ومعارفه وزمالئه .  أقارب

ائهم ، وباعٌث ملشاعر  ري ّوة الشاسعة بني فقراء املسلمني وأث احلج جتسيد حي ملدى اهُل
راحلج � وقصرت جيوهبم  ره � أي شعائ األمل لدى هؤالء الفقراء الذين تعلق وجداهنم بشعائ

ا � قّدس اهلل سّره �  تطلع والطموح الوجداين ، وما أبلغ شيخن عن أداء وحتقيق هذا ال
ا  رائعة ) ي ه املشهورة وال ت يماين وهو يصف هذا الشعور يف قصدي د الرحيم الربعي ال عب

ِل فؤادي(.  ّرحي ايب * هيجتموا يوم ال غي راحلني إىل مىًن ب
ة يف  ة اإلسالمي راد األُّم ة وأف ي ٌد لألموال اليت حتتاجها األقطار اإلسالم دي ب احلج هو ت

اء  ري ة ألث نسب ال عاً ب ة طب ي ن تها الدي تلك الطقوس على أمهي اً ل اٍت ُأخرى خالف وي دعم أول
ة بني الشباب ، ودعم  طال ب ة ، وال ّي ة الفقر ، واألُمِّ اٌت مثل حمارب وي املسلمني ، أول

ة وغريها من ضرورات  حّي ة ، وإنشاء املستشفيات واملرافق الصِّ مي ي عل ت املؤسسات ال

دأ باإلنسان ،  ب ناطه اإلنسان جيب أن ي الدين بوصفه مشروع يزعم أّن ُم اة ، ف احلي
ه أنزله خدمًة  ا ، ولكن ن ه حيتاج ل ه ألّن نزل ا ، ومل ُي ن ي يس حباجٍة إل فالذي أنزل الدين ل

لإلنسان . لذلك أمتىن أن يتحول احلج إىل صندوق تربعات ضخم جيوب الدول 
ة . طال ب ة والفقر وال ّي ة األُم حة وحمارب يم والصِّ عل ت ة كّل عاٍم ، وخُيّصص لدعم ال اإلسالمي
يون(  قرآن طلقون على أنفسهم ) ال اٍر إسالمي جتديدي ُي ي ت وحسٌن فعل بعض املنتمني ل

أّن احلج  وا ب ال ؤدَّى يف مّكة وما جاورها ، حيث ق ة احلج الذي ُي ي ن وا وث ن عندما أعل
لهم الديين هذا إالّ  أوي نظر عن صدق ت الطعام . وبغض ال هو طواٌف على املساكني ب
يني بإطعام  قران ا قول ال و طّورن ما ل ا سّي ن ل ب ق ٌر مبست بشِّ ا وُم أّنين أجده مالئماً حلاضرن

ة .  ة الفقر واملسكن املساكني إىل القول مبحارب
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ة: تارخيي ة ال ي اخللف
واع من الشرور وهي: ة أن ه ثالث لقد واجه اإلنسان منذ فجر وعي

ة: مثل الرباكني والزالزل واألعاصري والفيضانات واحلرائق. ي عان ي 1-  الشرور الطب
ة: مثل األمل واملرض والشيخوخة واملوت. يولوجي ب 2-  الشرور ال

ة: مثل السرقة واالغتصاب والتسلط والظلم. ي 3-  الشرور األخالق

ربط بني هذه الشرور ومصدر كوين للشر، وإمنا عزهتا  ولكن أديان اإلنسان القدمي مل ت
نظام املستقر  ال عتها. ف ي رة بطب عتها وأخرى شري ي إىل وجود أرواح أو آهلة خرّية بطب

نظام تقوم  يولوجي تدعمه هذه، واخلروج على ال ب يعاين وال وازن على املستوى الطب واملت
ر نوعني من الطقوس: األول يهدف إىل طلب  ه تلك. وقد قاده هذا التصور إىل تطوي ب
رة. أما الشر األخالقي فقد  ثاين يهدف إىل اتقاء أذى اآلهلة الشري عون اآلهلة اخلرّية، وال

ة أرواحاً كانت أم آهلة. فالذي  ي تلك القوى املاورائ اً ال يتصل ب اً اجتماعي بقي شأن
بل إله خرّي، والذي ينصف وحيسن ويرأف  يس مدفوعاً من ق يسرق أو يظلم أو يعتدي ل

تدير شؤوهنا  ة ل ي ركت اجملتمعات اإلنسان ر. وهكذا ُت بل إله شري يس مدفوعاً من ق ل
ٍة ما. ة دون وصاية من قوة قدسي ي ة من خالل أعرافها وعاداهتا احملل ي األخالق

من خالل هذه التصورات، مل يكن وجود الشر يف العامل يطرح أي مشكلة على الفكر 
ر إحلاحاً مع ميل الفكر الديين  الديين لإلنسان القدمي. ولكن هذه املشكلة غدت أكث

بل امليالد، عندما أخذ ذلك الفكر  اق األلف األول ق توحيد يف سي املشرقي إىل مفهوم ال
يق جيمع األجزاء  اره وحدة مرتابطة متكاملة يسودها نظام دق ب اعت يرى إىل الكون ب

ة  ي ة واحدة غري جمزأة، كل وازن حمكم، ويرى وراء هذا الكون قدرة إهلي إىل بعضها يف ت
عاً إىل  نتهي مجي عزى كل الكماالت اليت ت يها ُت ة املعرفة، إل ي ة القدرة وكل ي احلضور وكل

توحيدي نفسه أمام مشكلة تتطلب احلل؛  نقظة وجد الفكر ال كمال اخلري. عند هذه ال
تفكري  ة ال ي فإذا كان اهلل هو اخلري احملض فمن أين يأيت الشر؟ أمام هذا السؤال حتولت آل
اً  ن يس كائ عتها عند اإلنسان إىل مفهوم الشيطان الكوين. وهذا الشيطان ل ي ة بطب ي اجلدل
قة، وإمنا هو أصل الشر  انات الساب نات اليت عرفتها الدي راً من تلك الكائ اً شري ي ماورائ

ه نقيض اهلل على كل صعيد. يولوجي واألخالقي. إن ب يعاين وال بعه على املستوى الطب ومن

ة  ي ون ا اآلت ن ي ن ث اً، إذا است ارخيي ا ت ن دية معروفة ل انة توحي ة )وهي أول دي ي كانت الزرادشت
ة صاغت مفهوماً متكاماًل عن  ي ة اليت ال نعرف عنها الكثري( أول عقيدة مشرق املصري
بدء سوى اهلل الذي  ة لزرادشت، مل يكن يف ال ي يم األصل عال ت الشيطان الكوين. فوفق ال
نفسه. مث إن اهلل  م بذاته ومكتٍف ب ائ ام، ق يدعوه زرادشت أهورامزدا، وجود كامل وت
وأمان مها  اته، فصدر عنه روحان ت وق ة الكمون والظهور ملخل ار اخلروج من حال اخت
لذان وهبهما اهلل أهم خصيصة متيزمها عنه وجتعلهما  يو، ال ن يو وأجنرا ماي ن ا ماي ت ن ي سب

ا  ت ن ي ار األول طريق اخلري ولذلك ُدعي سب كائنني مستقلني وهي خصيصة احلرية، فاخت
يو أي الروح  ن ثاين طريق الشر ولذلك ُدعي أجنرا ماي ار ال يو أي الروح املقدس، واخت ن ماي

نات  ة أهورامزدا إىل إظهارستة كائ يو عمد مبعون ن ا ماي ت ن ي اخلبيث. مث إن الروح املقدس سب
ا أي املقدسون اخلالدون، وهؤالء بدورهم عمدوا إىل إظهار  ت ن ي ة هم األميشا سب قدسي

يو فقد أظهر إىل  ن ة تدعى باألهورا. أما الروح اخلبيث أجنرا ماي ب نات الطي عدد من الكائ
الديفا. وهكذا فقد مت تأسيس معسكر  رة تدعى ب نات الشري الوجود عدداً من الكائ
عامل املادي الذي خلقه  تظار اجملاهبة على مسرح ال اخلري يف مقابل معسكر الشر يف ان

بعد ذلك أهورامزدا على ستة مراحل، وكان اإلنسان آخر ما خلق يف املرحلة السادسة. 
ه بني املعسكرين،  ي اريخ الذي سيشهد صراعاً ال هوادة ف ت ومع خلق اإلنسان انطلق ال
نتهي باالنتصار املؤزر لقوى اخلري على قوى الشر. وسوف يقود املعركة األخرية ضد  وي

انط، وهو الذي يقضي على الشيطان. وبعد  قوى الشر خمّلص منتظر يدعى ساوشي
فتح  ة. مث ُت ة أرضي غدو جن ي الشر، مث جتديده ل عامل القدمي امللوث ب ذلك جيري تدمري ال
تتحد مع  ه ل ي قبور يف يوم النشور، فتهبط األرواح من الربزخ الذي كانت تقيم ف ال

يحرقهم  ار. فأما األشرار ف أجسادها وتأيت إىل احلساب الذي يفصل بني األشرار واألخي
ة بعد  يعيشون يف اجلنة األرضي ار ف يم، وأما األخي ار وميحو أثرهم بعد عذاب أل ن هنر من ال

أن يسقيهم رهبم شراب اخللود)41(

يل اد خل     إي
The First Lie  | ة األوىل من صفحة    الكذب

https://www.facebook.com/gods.religions.stories

الشيطان .. 
املالك الساقط بني التوراة و القرآن

القسم األول: اخللفية التاريخية
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يها نصوص الرتاث  على صفحات االنرتنيت جتري معارك شعواء، يستخدمون ف
بعض االحاديث اليت تشهد ان النيب حممد كان يعاين من القمل،  االسالمي. يعرض ال

اية  عن ة على سوء ال قادا ان وجود القمل احد االدل بعض االخر دفاعا، اعت نربي ال ي ف
يست احاديث حكماء  ئة، الهنا ل ة. القسم االخر يوافق على ان االحاديث مسي الصحي

ه  يوم نعلم ان وجود القمل العالقة ل بشر يف اعتقادهم. ال فته والن النيب فوق ال طائ
قات، فهو  فئات والطب تواجد لدى مجيع ال القمل ميكن ان ي القذارة، على اخلصوص، ف ب
نظافة، وقد اصبح مشكلة تعاين منها  يسعى للوصول اىل الدم ، وقادرا على مقاومة ال

يوم. ا ال مدارس اوروب

بل ظهور  قة وحىت ق ة، القمل عاصر االنسان منذ عصور سحي تارخيي ة ال ناحي ومن ال
واع من القمل متخصصة على االنسان  االنسان كنوع. وقد وصل االمر اىل ظهور ان

عانون  رومان، ي ة انفسهم واالغريق وال فراعن يهم ال وحده. وكان املصريون القدماء مبا ف
ه، واالدلة  ه ايضا، ومل جيد عالجا ل ا ان النيب حممد عاىن من ب يس غري من القمل. لذلك ل

على ذلك كثرية وطريفة.

يف الصحيحني عن كعب بن عجرة قال كان يب أذى من رأسي فحملت إىل رسول اهلل 
ة فأمره  ر على وجهي فقال ما كنت أرى اجلهد قد بلغ بك ماأرى ويف رواي اث ن ت والقمل ي

ام ة أي ة أو يهدي شاة أو يصوم ثالث رقا بني ست أن حيلق رأسه وأن يطعم ف
بخاري، عن أنس بن مالك أمه قال:كان رسول اهلل صلى اهلل  ل ويف اجلامع الصحيح، ل
ادة  ه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام حتت عب ي عل

ه وسلم فأطعمته ، وجعلت تفلي  ي يها رسول اهلل صلى اهلل عل بن الصامت ، فدخل عل
يقظ وهو يضحك ، قالت : فقلت  ه وسلم مث است ي ام رسول اهلل صلى اهلل عل ن رأسه ، ف
يل اهلل  ا رسول اهلل ؟ قال : ) ناس من أميت ، عرضوا علي غزاة يف سب : وما يضحكك ي

بحر ملوكا على األسرة ، أو : مثل امللوك على األسرة ( . شك  بج هذا ال ، يركبون ث
ا رسول اهلل ، ادع اهلل أن جيعلين منهم ، فدعا هلا رسول اهلل  إسحاق ، قالت : فقلت : ي

يقظ وهو يضحك ، فقلت : وما يضحكك  ه وسلم ، مث وضع رأسه مث است ي صلى اهلل عل
يل اهلل ( . كما قال يف  ا رسول اهلل ؟ قال : ) ناس من أميت ، عرضوا علي غزاة يف سب ي

ا رسول اهلل ، ادع اهلل أن جيعلين منهم ، قال : ) أنت من األولني(  األول ، قالت : فقلت ي
تها حني خرجت من  ان ، فصرعت عن داب ي ة بن أيب سف بحر يف زمان معاوي . فركبت ال

بحر ، فهلكت . ال

اجلماع الصحيح، برقم 2788 )وورد يف نفس الكتاب، برقم 7001، 1٩12، 3080، 
)72٩،3171 ،4/12٩ ،24٩1

يهقي الكربى ج6  ب وقد جاء يف )سنن أيب داود السجستاين ج 3 ص 17٩( و )سنن ال
َب أهنا كانت  َن �ْ ص156( و )جامع األصول البن األثري ج٩ ص625( وغريها »عن َزي

لَِّه وعنده إمرأة عثمان بن عفان ..« وجاء يف )املعجم الكبري  ي َرْأَس رسول ال ِل ْف �َ ت
اَءْت  َج لَِّه َف لِّي َرْأَس رسول ال َف �ُ َة أهنا كانت ت َم َل للطرباين ج 23 ص 321( »عن أُمِّ َس

ا،  َه �ْ ي َصِري ِإَل ُت َب ْع �َ ا، َوَرف َه لُِّم يِن َوُأَك لُِّم َك ْت ُت َل َع َج وٍد َف ُع ْس لَِّه بن َم د ال َرأَُة عب ُب اْم َن �ْ َزي
ْيك« وجاء يف )كشف  �َ ن �ْ ي َع ا ِب َه ن ي لِِّم َك ْسِت ُت ِإنَِّك َل ِك َف ِت الَي ي على ِف ِل ِب لَِّه أَْق فقال رسول ال
يِّل يف بيت  ِق نيب ُي املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي ج 4 ص 468( »كان ال
د الرب يف  ة أنس بن مالك وكانت تفلي رأس رسول اهلل .. وقد روى أبو عمر بن عب خال
ام يف حجرها،  ن تمهيد عن ابن وهب: إن أم حرام كان يقيل عندها الرسول وي كتاب ال
ثور جلالل الدين السيوطي ج 8 ص 74( »عن ِعكرمة إن  وتفلي رأسه« ويف )الدر املن

ادة بن الصامت جاءت إىل رسول اهلل تشكو زوجها وامرأة تفلي رأس  امرأة أخي عب
ادة بن  رسول اهلل فرفع رسول اهلل نظره إىل السماء فقالت اليت تفلي المرأة أخي عب
ه ينظر إىل السماء« ن ري ة أال تسكيت فقد ت ا خول ة ي ب عل ة بنت ث الصامت وامسها خول
د  قات الكربى البن سعد ج 2 ص 208( »عن أيب سعي جاء يف جاء يف كتاب )الطب

ه من  ي ا عل ه صالب من احلمى ما تكاد تقر يد أحدن ي نيب فإذا عل ا ال ن اخلدري قال جئ
النيب  اء .. ف ي ب يس أحد أشد بالء من األن ا رسول اهلل ل ن ا نسبح فقال ل ن شدة احلمى فجعل

قات  له .. » وحيكي املرجع نفسه )الطب قت ه القمل حىت ي ي اء اهلل يسلط عل ي ب من أن
قوله: »عن أيب محزة  الكربى البن سعد ج 5 ص 10٩( قصة رجل مات بسبب القمل ب

ة  ن ا إىل املدي ا رجعن ا نسكن ن ر من حممد بن علي فلما قضي اث ن ت قال: قد رأيت القمل ي
فمكث ثالثة أشهر مث تويف«

رين، ومسند أيب سعيد  اقي مسند املكث غة اخرى يف مسند أمحد: ب وقد وردت يف صي
ا    معمر    عن    زيد بن أسلم    عن    رجل    عن    أيب  رزاق    أخربن د ال ا    عب ن اخلدري حدث

ه وسلم    فقال واهلل ما أطيق  ي د اخلدري    قال   وضع رجل يده على النيب    صلى اهلل عل سعي

القمل عند النبي والصحابة ويف الفقه االسالمي
طريف سردست
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اء  ي ب ا معشر األن ه وسلم    إن ي أن أضع يدي عليك من شدة محاك فقال النيب    صلى اهلل عل
القمل  تلى    ب ب اء    ي ي ب ا األجر إن كان النيب من األن ن بالء    كما يضاعف ل ا    ال ن    يضاعف ل
يخوهنا    وإن  اءة    ف ب ع الفقر حىت يأخذ ال تلى    ب ب ي اء    ل ي ب له وإن كان النيب من األن قت حىت ي

الرخاء بالء    كما تفرحون ب ال يفرحون    ب وا ل كان

د اخلدري  بزار واحلاكم من حديث ايب سعي القمل رواه امحد وال اء ب ي ب تالء االن وحديث اب
اء وهي موجودة يف  عراقي يف ختريج االحي بوصريي يف الزوائد وصححها ال وصححها ال

رواية امحد واحلاكم وقد صححها على شرط مسلم ووافقه الذهيب.
ويف اجلامع الصغري ورد عن عائشة رضي اهلل عنها، من طريق معاوية بن صاحل عن حيىي 

وبه وحيلب شاته وخيدم نفسه(.  بن سعيد عن عمرة اهنا قالت: )كان يفلي ث
بخاري يف مواضع من صحيحه والرتمذي من طريقه يف الشمائل وامحد يف املسند  رواه ال

بزار ة وال من رواي

ارك بن  ب ارك، عن امل ب تمهي: ذكر نعيم بن محاد، عن ابن امل دالرب يف ال وروى ابن عب
ه وسلم »كان يقتل القمل يف الصالة أو قتل  ي ة، عن احلسن، أن النيب صلى اهلل عل فضال

ارك. ب القمل يف الصالة«. قال نعيم: هذا أول حديث مسعته من ابن امل
وقال املناوي يف شرح الشمائل يف شرح احلديث املذكور: ) مث ان ظاهر هذا ان القمل 

ه قمل آلنه  ي بعه بعض شراح الشفاء انه مل يكن ف كان يؤذي بدنه لكن ذكر ابن سبع وت
ره من العرق وعرقه طيب  ه وأكث ي ه ف نور وألن أصله ) يقصد القمل( العفونه وال عفون
ة وجود القمل فقد يكون  ي فل ت لزم من ال ه قمال فهو كمن نقصه وال ي ي ومن قال أن ف
ه من حنو شوك ووسخ  ي ه من حنو خرق لريقعه أو ملا علق ف ي يش ملا ف تفت يم أو ال عل ت ل ل

ه(. لتقطه استقذارا ل ه قمل وال يؤذيه وامنا كان ي وب يل انه كان يف ث وق
رؤية يف تفسري أسباب وجود القمل عند النيب حممد كانت منتشرة  بدو ان هذه ال وي

انطالقا من االوهام الشائعة آنذاك عن االسباب اليت تقف خلف ظهور القمل، وهي 
نفي وجود القمل عند النيب، حسب االسباب  يوم ل ذاهتا االسباب اليت تدفع الكثريين ال
ا مثل كتاب زاد املعاد، اجلزء  ن ي اليت جرى ذكرها يف جمموعة من الكتب اليت وصلت ال

ثالث، حيث يقول:. ال
ه فاخلارج الوسخ  ي بدن وداخل ف ئني خارج عن ال بدن من شي رأس وال ولد يف ال ت » القمل ي
يعة بني اجللد  ثاين من خلط رديء عفن تدفعه الطب والدنس املرتاكم يف سطح اجلسد وال
ه القمل  يكون من بشرة بعد خروجها من املسام ف ة الدموية يف ال الرطوب تعفن ب ي واللحم ف

ان  ي ر ما يكون ذلك بعد العلل واالسقام وبسبب األوساخ وإمنا كان رؤوس الصب وأكث

ولد القمل ولذلك حلق النيب رؤوس  رة رطوباهتم وتعاطيهم األسباب اليت ت ر لكث اكث
ة  ئ ردي نفتح مسام األخبرة فتتصاعد األخبرة ال ت رأس ل بين جعفر ومن أكرب عالجه حلق ال
ة اليت تقتل القمل ومتنع  رأس بعد ذلك باألدوي بغي ان يطلى ال ن فتضعف مادة اخللط وي

اريخ 2013/07/23 ت ولده«. )نقل النص عن موقع نصرة حممد، ب ت

ه  وا حول القمل، وعلى االغلب مجيع من كان ا ب عة احلال مل يكن النيب وحده مصاب ي وبطب
ة على اية حال. ة بعض الصحاب ا ادلة عن اصاب ن ه، ولكن لدي وا مصابني ب كان

ادة ، »عن أنس بن مالك قال : رخص رسول اهلل صلى  ت يف الصحيحني من حديث ق
بس  د الرمحن بن عوف ، والزبري بن العوام رضي اهلل تعاىل عنهما يف ل عب ه وسلم ل ي اهلل عل

احلرير حلكة كانت هبما« .

د الرمحن بن عوف ، والزبري بن العوام رضي اهلل تعاىل عنهما ، شكوا  ويف رواية : »أن عب
ر ،  ه وسلم يف غزاة هلما ، فرخص هلما يف قمص احلري ي القمل إىل النيب صلى اهلل عل

يهما » .  ته عل ورأي

د  ا وجعفر بن سعي وجاء يف كتاب )احليوان للجاحظ ج 5 ص 383( »رأيت مرًة أن
ها، وقد  َب قة وإذا امرأته جالسٌة بني يديه وزوجها حيدَّثها وهي تفلِّي جْي ي عت اال يف ال قَّ ب
ا األيسر، مث قلبت  ِر إهبامِه ة قمل فوضعتها على ظف تها عدَّ بَّاب مجعت بني إهبامها وَس
رقعًة. فقلت جلعفر: فما منعها أن  َعُت هلا َف ُسِم ه، ف ها ب ْت يها ظفرها األمين فشدَخ عل

لذة فقلت:  ُغ عندها يف ال ل اشرُة أب ب ها بني َحَجرين قال: هلا لذٌة يف هذه الفرقعة وامل َضَع ت
نهاها« عجُب بذلك ل فما تكرُه مكاَن زوجها قال: لوال أن زوجها ُي

قاد العرب قدميا، مذكور يف مجلة من الكتب،  واسباب القمل ومنشأه، حسب اعت
نا يف كتاب زاد املعاد أعاله. وقد جاء يف يف كتاب )احليوان للجاحظ ج 5  كما رأي

وا:  ال ْوِجد[ القمل ق �ُ ْذرأ ]أي ي ه: أتدرون ما ي فة ألصحاب ص 371و372( »قال أبو قطي
ايتكم مبا ُيصلُح أبدانكم، ويذرأُ ]يوجد[ القمَل  ه من قلة عن ّل ال نعرف. قال: ذاك وال

رازي ج 1 ص 202( »وأما القمل فنوع واحد  ل ُفساء« . ويف كتاب )احلاوي يف الطب ل ال
ر األطعمة، ويقلل االستحمام)!(«.  ولد قمل صغار يف األشفار ويعرض ملن يكث )!( وت
لنسفي ج 1 ص 10٩( »الوسخ  ة ل ة يف اإلصطالحات الفقهي ب ة الطل ب ويف كتاب )طل

يقمل أي يصري ذا قمل« ويف كتاب )أمايل ابن مسعون ج 2 ص 116( »القمل املعروف 
ًا« ويف  اً أو شعراً، حىت يصري املكان عفن اً أو بدن وب ولد من العرق والوسخ إذا أصاب ث ت ي
كتاب )احليوان للجاحظ ج 3 ص 331( »كذلك القول يف القمل الذي إمنََّا خُيْلق من 
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َرق اإلنسان ومن رائحته ووَسِخ جلده وخبار بدنه« وأيضا يف كتاب )احليوان للجاحظ  َع
وَسخ إذا عالمها ثوٌب أو ِريٌش أو شعر حىت  َرق وال َع َن ال ج 5 ص 36٩( »القمل يعرتي ِم

َفن ومُخوم« يكون لذلك املكاِن َع

قرة  ب ة القمل، وحتديدا احلالقة. جاء يف )سورة ال ومع ذلك كان هناك حال ملشكل
ام أو صدقة  ه أذى من رأسه ففدية من صي لة( »فمن كان منكم مريضا أو ب 1٩6( )مرت

أو نسك« وجاء يف )تفسري الطربي ج 2 ص 235( »من كان مريضا .. أو كان به 
ة  ام، أو صدقة تفرق بني ست ة أي ام ثالث أذى من رأسه: من قمل فحلق, ففدية: من صي

تفسري  مساكني أو نسك ]دم ذبيحة[ والنسك: شاة« )3( وجاء يف )زاد املسري يف علم ال
ه تعاىل هذا نزل على سبب: وهو أن  ول د الرمحن اجلوزي ج 1 ص 205و 206( »ق عب ل
ه فكان  ي ة ف ر قمل رأسه حىت هتافت على وجهه فنزلت هذه اآلي رة كث كعب بن ُعْج

د بن منصور ج 2 ص 716( »َعْن  يقول يفَّ نزلت خاصة، وجاء عنه يف )سنن سعي
اَل  َق �َ َرَة ف ْج ُن ُع ُب ْب ْع ا َك َن �ْ ي َس ِإَل َل َج ِد َف ِج ْس َم وًسا يف اْل ُل نَّا ُج اَل ُك ٍل َق ِق ْع ِن َم لَِّه ْب ِد ال ْب َع

َف  ْي ُت َك ُْل � اَل ق ْن َرْأِسِه« َق ِه أًَذى ِم ًضا َأْو ِب ِري ْم َم ُك ْن اَن ِم ْن َك َم ُة »َف ِذِه اآلَي ْت َه َزَل �َ يفَّ ن
يِت َوَشاِريب  َي ُل يف َرْأِسي َوحِلْ ْم َق َع اْل َوَق �َ نَي ف ِرِم لَِّه حُمْ َع َرُسوِل ال ا َم ْن َرَج اَل َخ َك؟ َق ْأُن اَن َش َك

َك  ْن َغ ِم َل �َ َد ب ُت َأَرى َأنَّ اجلَْْه ْن ا ُك اَل َم َق �َ لَِّه ف َرُسوِل ال َك ِل ْرُت َذِل َذَك َع يف َحاِجيب َف َحىتَّ َوَق
َق رأسي« . وجاء يف )معجم ابن األعرايب البن درهم  َل َح ُق َف اَء احلَْاِل َج َق َف َذا اْدُع احلَْاِل َه
بصري ج 4 ص 202( »عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل لكعب بن عجرة: أتؤذيك  ال

قرة« ب افتدى ب هوام رأسك؟ يعين قمل رأسك، قال: نعم قال: احلق رأسك وافتد. ف
بدو ان ضرورات مكافحة القمل  احا يف السابق، وي والغريب ان حلق الشعر مل يكن مب

ا علي  هي اليت اباحت حالقته. جاء يف )تفسري الطربي ج 2 ص 235(: قال شيخن
لغ  ب لة( »وال حتلقوا رؤوسكم حىت ي قرة 1٩6( )مرت ب ه: )سورة ال ول د اهلل اقتضى ق ي بن عب

ه األذى أو مل يوجد حىت نزل »فمن كان  لَّه« حترمي حلق الشعر سواء وجد ب اهلدي حمَِ
ام أو صدقة أو نسك« فاقتضى هذا  ه أذى من رأسه ففدية من صي منكم مريضا أو ب

إباحة حلق الشعر عند األذى ]القمل[ مع الفدية فصار ناسخا لتحرميه املتقدم« ويف 
ِل  ْم َق ُل اْل ْت �َ ه ق ْد َحلَّ ل َق �َ ِة ف َب َق َع َرَة اْل ى الرجل احملِرم مَجْ )موطأ مالك ج 1 ص 324( »إذا َرَم

اِب« �َِّي ث ُس ال ْب ِث ]أي الشعر احمللوق[ َوُل �ََّف ت اُء ال َق ِر َوِإْل ْع ُق الشَّ ْل َوَح

تشار القمل ي ان ر ف دور طول الشع
لتخلص من القمل، فكل الدالئل تشري  بعد ان النيب قد حلق شعره ل غري انه من املست

ام. بل ان عادة  ر على عادات تلك االي ه غدائ اىل ان النيب حممد كان ميلك شعرا طويال ول

ة حىت اوائل القرن العشرين. قال  ي عرب الشعر الطويل بقيت سارية بني بدو الصحراء ال
ة( يف سين  ي الكل ه وسلم رأسه )أي ب ي نووي: )هذا، ومل حيلق النيب صلى اهلل عل اإلمام ال
وداع( . وقال علي بن أيب  ة مث عام عمرة القضاء مث عام حجة ال ي ب اهلجرة إال عام احلدي
رأس راجله(،  ه وسلم كثري شعر ال ي طالب رضي اهلل عنه: )كان رسول اهلل صلى اهلل عل

أخرجه أمحد والرتمذي وقال حسن صحيح.

الدهون، على  ر وامنا كان يدهن شعره ب الشعر الطويل والغدائ غري ان النيب مل يكتفي ب
ة، مبا جيعل من الصعب مكافحة القمل.  عي ي ام، وعلى االغلب دهون طب عادة تلك االي

ه  ي ادة )أنه كان له مجة ضخمة فسأل النيب صلى اهلل عل ت نه عن أيب ق نسائي يف سن روى ال
يها وأن يرتجل كل يوم]اي يسرح شعره كل يوم[(. ويف رواية  و سلم فأمره أن حيسن إل

ادة رمبا دهنها  ت ا رسول اهلل : إن يل مجة أفأرجلها. قال : نعم أكرمها فكان ق : )قلت : ي
ه : أكرمها(.  ول يوم مرتني من أجل ق يف ال

ه وسلم قال : ) َمن كان له شعر  ي ه أن رسول اهلل صلى اهلل عل رة رضي اهلل عن أيب هري
اري«  ب ه احلافظ ابن حجر يف »فتح ال ن يكرمه ( . رواه أبو داود )4163( وحسَّ فل

ا قد حلق بعض  ي ه وسلم رأى صب ي )368/10( . وما رواه ابن عمر أن النيب صلى اهلل عل
شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: )احلقوه كله أو اتركوه كله( رواه أبوداود.
ه وسلم  ي ل رأَس رسول اهلل صلى اهلل عل وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كنت أرجِّ

بخاري )2٩1(.  ا حائض ]والرتجيل هو تسريح الشعر[ . رواه ال وأن

ه وعاتقه ،  ي ه ، وإىل ما بني أذن ي ه وسلم يصل إىل شحمة أذن ي وكان شعره صلى اهلل عل
ر . ه ، وكان – إذا طال شعره - جيعله أربع ضفائ ي وكان يضرب منكب

ه . رواه  ي ه وسلم كان يضرب شعُره منكب ي ه أن النيب صلى اهلل عل فعن أنس رضي اهلل عن
بخاري )5563( ومسلم )2338(.  ال

ه  ي ه وسلم بني أذن ي وقال أنس بن مالك رضي اهلل عنه : كان شعر رسول اهلل صلى اهلل عل
بخاري )5565( ومسلم )2338(. وعاتقه . رواه ال

ه (.  ي ه وسلم إىل أنصاف أذن ي ويف رواية عند مسلم : ) كان شعر رسول اهلل صلى اهلل عل
ه وسلم فوق  ي وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان شعر رسول اهلل صلى اهلل عل

رأس ة : شعر ال رأس إذا وصل إىل شحمة األذن[ ودون اجلمة ]اجُلمَّ وفرة : شعر ال وفرة]ال ال
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اين  ب  إذا سقط على املنكبني[ . رواه الرتمذي )1755( وأبو داود )4187( وصححه األل
يف »صحيح الرتمذي« .

ه وسلم مكة وله  ي وعن أم هانئ رضي اهلل عنها قالت : قدم رسول اهلل صلى اهلل عل
ر[ . رواه الرتمذي )1781( وأبو داود )41٩1( وابن  ر هي الضفائ ر]والغدائ أربع غدائ

اين يف  ب اري« ، وصححه األل ب ه ابن حجر يف »فتح ال ن ماجه )3631( . واحلديث : حسَّ
»خمتصر الشمائل« )23(

قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل :
ه كان  ي ه وسلم كان إىل قرب منكب ي ه احلديث من كون شعره صلى اهلل عل ي » وما دل عل
ر كما أخرج  ة ويتخذ منه عقائص وضفائ ه ، وكان رمبا طال حىت يصري ذؤاب غالب أحوال
أبو داود والرتمذي بسند حسن من حديث أم هانئ قالت  :   ) قدم رسول اهلل صلى اهلل 
ة ابن ماجه : )  ر ( ويف رواي ر ( ويف لفظ : ) أربع ضفائ ه أربع غدائ ه وسلم مكة ول ي عل

يها  تعهده شعره ف بعد عهده ب ر (   وهذا حممول على احلال اليت ي ر يعين ضفائ أربع غدائ
اري« )360/10(.  ب السفر وحنوه » انتهى باختصار . »فتح ال ة الشغل ب وهي حال

ه وسلم حيب موافقة  ي وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: )كان النيب صلى اهلل عل
ه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان املشركون  ي يما مل يؤمر ف أهل الكتاب ف

ته مث فرق بعد(، أخرجه  ه وسلم ناصي ي يفرقون رؤوسهم، فسدل النيب صلى اهلل عل
بخاري ومسلم. وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: )كنت إذا أردت أن أفرق رأس  ال

ه).  ي ن ته بني عي افوخه وأرسل ناصي ه وسلم صدعت الفرق من ن ي رسول اهلل صلى اهلل عل

ي الفقه االسالمي القمل ف
ز الدقائق  بيني احلقائق شرح كن ه دورا هاما يف الفقه االسالمي. جاء يف )ت والقمل ل

ِه  ي ْيَء عل ًة على اأْلَْرِض ال َش َط اِق ًة َس َل ْم َل أحد َق َت �َ و ق زيلعي ج 2 ص 66( »ل البن علي ال
رٌي  ِث ٌل َك ْم ِه َق ْوِب �َ َع يف ث ْو َوَق رٍّ ]قمح[ َوَل �ُ ْصَف َصاٍع من ب َم ِن َع ريًا َأْط ِث ْمال َك َل َق َت �َ .. َوِإْن ق
ِه  ِصْد ِب ْق �َ رٍّ َوِإْن مل ي �ُ ْصُف َصاٍع من ب ه ِن ي ُل َوَجَب عل ْم َق ُموَت اْل َي ِس ِل ْم اُه على الشَّ َق َأْل َف
ه« وللشافعي رأي آخر: فقد جاء يف كتاب )األم البن إدريس  ي ْيَء عل ِل ال َش ْم َق َل اْل ْت �َ ق
ِدِه أو  َس َرًة على َج اِه ًة َظ َل ْم نَي َق ِرِم ْح ُم َل من اْل َت �َ الشافعي ج 2 ص 200 و201( »من ق
ه« وجاء يف كتاب )احمللى البن حزم ج 3 ص  ي َة عل ْدَي ْمال َحالٌل َفال ِف َل َق َت �َ ا أو ق اَه َق أَْل

ِإْن  ِه َف ِس ْف �َ ُهنَّ عن ن ُع �ْ ه َدف ي ْرُغوٍث أو قملة فوجب عل �ُ ٍة أو ب َوَزَغ َأذَّى إنسان ِب 86( َ»ِإْن َت
ا قد  ن َرَج يف ذلك ألن اَل َح اَلِة َف ٍل عن الصَّ اِغ ٍل َش َم َكلحُِّف َع ُهنَّ ُدوَن َت ُل �ْ ت �َ ِه ق ِع كان يف َدْف

ِد بن أيب  ْع َرَة َوَس �ْ َري ِق أيب ُه ِري َوَزِغ« من َط ِل اْل ْت َق َر ِب ه وسلم »األَْم ي ا عنه صلى اهلل عل َن ُروِّي
ٍة  َل ْم ْرُغوٍث أو َق �ُ ِط ب َرْب اَلِة، َواَل َأْن ينشغل ِب لِّي يف الصَّ �ََّف ت ه ال ِريٍك. َواَل جَيُوُز ل َوقَّاٍص َوَأمِّ َش
ُروَرَة إىَل ذلك« وجاء يف كتاب )األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  ِه إْذ اَل َض ْوِب �َ يف ث
ه طائفة،  ي لفوا يف قتل القمل يف الصالة فرخصت ف يسابوري ج 3 ص 277( »اخت ن ل ل
ا عن أنس أنه كان يقتل القمل يف الصالة، وكان احلسن يقتل القمل يف الصالة«  ن ُروِّي

ْأَس َأْن  َة قال اَل َب ِرَم ْك وجاء أيضا يف كتاب )احمللى البن حزم ج 7 ص 247( »عن ِع
رزاق بن مهام  د ال رْيَِها« ويف )مصنف عب َل َغ ْم َل َق ُت ْق �َ ْرأََة احلََْراَم َوت َم ْرأَُة احلََْراُم اْل َم َط اْل متَُشِّ

الصنعاين ج 4 ص 412( تأيت قصة نرى منها ان بن عمر كان يتهكم على فقه القملة، 
لماين قال كنت مع بن عمر إذ جاء رجل فقال ما تقول يف حمرم  ي ب ا بن ال ن إذ ورد: »حدث

ة ]أي يذبح ذبيحة[. فضحكت فنظر إيل وقال ال  َدَن قتل قملة فقال بن عمر ينحر َب
السيف!!!« ه ب تلمين. يسألين عن القملة، وأحدهم يثب على أخي

اريخ  ت الدين الصحيح. ففي فتوى األزهر رقم ) 685( ب لقمل ب وحىت االزهر يرى عالقة ل
لة الشيخ حممد خبيت املفىت قائال:  يفوس: أفىت فضي ت 27 مايو 1٩1٩م عن تفشى محى ال
تقل من شخص إىل آخر بواسطة القمل  ن راجعة ت ة واحلمى ال فوسي ي ت »كل من احلمى ال
ا  ن عا بإمهال نفوس فتكا ذري ال نتشر وتفتك ب ، وشر املهلكات أمراض تتفشى ومحيات ت
يم الدين الصحيحة . هذا املرض يسبب ارتفاع درجة احلرارة ويؤدي إىل املوت«.  عال ت
ه  يم الدين الصحيح، او ان عال باب الهتامه بأمهال ت القمل تفتح ال فهل اصابة حممد ب

ة؟ فوسي ي ت مات باحلمى ال

القمل جزء من  وا يعتقدون التمسك ب غري ان كل ذلك مل مينع ان بعض الشيوخ كان
يات املشاهري واألعالم البن عثمان الذهيب ج  اريخ اإلسالم ووف العقيدة حيث ورد يف )ت
ارعا وكان شديد  نووي .. كان إماما ب 50 ص 255و 256( أن »الشيخ حميي الدين ال
نا  ة املرقعة، ومل يدخل احلمام .. وحكى ل رث اب ال ي ث الورع والزهد .. وترك امللبس إىل ال
ه قمل  ي ة، وكان ف ب ه ففاله أحد الطل وب الشيخ أبو احلسن بن العطار أن الشيخ قلع ث

فنهاه وقال: دعه«

احلوار املتمدن - العدد: 41٩4 - 2013 / 8 / 24 - 22:10      
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فة،  تان على األقل، ومع كل حورية 70 وصي ا أمسرتدام � لكل مسلم يف اجلنة حوري هن
ة أيضاً سبعون حورية. ومع  ا دخلت اجلن ي وهن أيضاً حالل للمسلم. ولكل امرأة يف الدن

يب نساء اجلنة ثالث: فة، لذلك فرتت كل حورية منهن سبعون وصي
يس لديها  فة ل فة، والوصي املرأة ومعها سبعون حورية، وكل حورية معها سبعون وصي

ه إذا دخلن اجلنة سيكن  شيء. لذلك فإذا كان الرجل متزوجا من امرأتني فزوجات
فة. وهن  من خدمه ومع كل امرأة منهن سبعون حورية ومع كل حورية سبعون وصي

باإلمجال حالل له.
يوم  ه ل ة السعودية يف إحدى خطب ي عرب هذا ما ذكره الشيخ الشنقيطي، من مشايخ ال

اجلمعة.
اجلنسي الطاغي

يضيف الشيخ الشنقيطي أن الرجل الذي يدخل اجلنة على األقل لديه زوجة، ولدى 
عا مسؤوالت عن  فة. وهن مجي الزوجة سبعني حورية، ولدى كل حورية سبعني وصي

فات! نساء واحلوريات والوصي اته من ال اع رغب إشب
يعين ذلك أن  ويواصل الشيخ الشنقيطي، أنه يف حال كان الرجل متزوجا من أربع ف

ة  ه. لكن أحد الشباب السعوديني يعلق على احلال نساء احلالل حول هناك جيشا من ال
ا أمسرتدام قائالً: إلذاعة هن

ه رب العاملني  ي يس مرده إىل ما يثوب عل »هو منوذج حلديث يشغل الشارع اإلسالمي ول
ا  ن يف اجلنة، ولكن جذره هو ما جيوس يف نفوس الدعاة ونفوس املسلمني يف جمتمعات

ة املكبوتة«. ي اإلسالم
لكن معلق آخر يتساءل: »وإذا طلق الرجل زوجته هل يعين ذلك أن حوريات زوجته 

لفتوى«؟! ه أم أن املسألة خاضعة ل فاهتا سيكن حالل ووصي
بدون خجل ..

يعارض الشيخ حممد الظفريي الشيخ الشنقيطي يف كثري من املسائل، ويتساءل: كيف 
اء على األقل أمام األطفال واملراهقني  تم احلديث عن هذا املوضوع بدون حي ميكن أن ي

لفزيون. مث كيف ميكن أن حتضر  ت املوجودين يف اجلامع أو املوجودين أمام شاشات ال
النساء حديث الشيخ الكبري؟

ويضيف قائال: »إذا كان مسموحاً أن 
يتحدث الشيوخ يف ذلك، فلماذا هذا 

األمر ممنوع على اآلخرين؟!
وكيف يستطيع املواطن املسلم يف 
ة أن يفرق بعد هذا  ي عرب ا ال ن لدان ب

احلديث ما جيوز اآلن وما ال جيوز..!

ة وصفة إهلي
ة يقول الشيخ  ته األسبوعي يف خطب

راهيم املقيم  ان إب واملفكر اإلسالمي عدن
بل الزواج أمر  نمسا، إن احلب ق يف ال

واقعي وحالل، وقد فعل الرسول العريب 
الكرمي ذلك وقال بذلك، لكن مشايخ 
»احلروف« ادعوا غري ذلك. وقد وضح 

ة وجهة نظره  ة يف تلك اخلطب الداعي
اة. واعترب  حول احلب واجلنس واحلي
ة  يست رغب ة ول أن اجلنس نزعة إهلي

ة. ي وان حي
ناس يف أن  ه تلك، أنه ال يستطيع كائن من يكون أن يهندس مشاعر ال ت وأكد يف خطب

بشر ومن يتحدث باجلنس يتحدث عن  ة عند ال عة إهلي ي حيبوا أو ال حيبوا. واجلنس طب
ة. صفة إهلي

ة. نزعة عند اإلنسان هي نزعة إهلي راهيم أن هذه ال ة إب ويؤكد الداعي
راغب واالصفهاين وغريهم،  د الرب وال ة وابن عب ب ي ت ات القدمية البن ق ي ويضيف أن األدب

يها عن املرأة بوصفها »شيء«؛ بوصفها مكان تفريغ لشهوات الرجل،  وا ف والذين حتدث
اً  اة. وألهنا تعكس تصوراً خاطئ يات منحطة ألهنا اختصرت املرأة والرجل واحلي هي أدب
اة والدين، يشدد عدنان  ا إىل اإلنسان واحلي ن نظرة شوهت نظرت اة والدين. هذه ال للحي

راهيم. إب

ملاذا يُكرث الدعاة من احلديث عن اجلنس؟
طالب ك إبراهيم 
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ثقة هبا  ال 1- تعلم الدفاع عن نفسك ب
رد لكن ال تنساه أبدا  افه أو شتمك ال ت 2- إذا استفزك ت

فة  3- ال تصنع قصة غرام عظيمة مع امرأة سخي
4- حاسب أصدقاءك ودعهم حيسبوك. 

غرام،الوعد فقط للحب وال تقل ألي امرأة إنك  5- ال تعطي وعدا المرأة تقيم معها ال
حتبها لألبد. 

اه لَك كبريا.  ب ت 6- غادر املكان حني يكون االن
اهبم.  بح بأسرار من أّمنك، وال تتحدث عن ضعفهم يف غي 7- ال ت

8- ال تتحدث عن جسد امرأة المرأة أخرى مهما كان السبب. 
٩- ال تشتغل موظفا أبدا. 

اس الرجل فلكل نوع من هذين اجلنسني منطقه املختلف. 10- ال تقيم املرأة مبقي
ثقل على اآلخرين حبجة أهنم حيبونك.  11- ال ت

وما قدوتك.  يكن القديس ت 12- ال تصدق حىت ترى ل
13- جتنب أن يعتدي عليك أحد وإذا اضطررت أن تدافع عن نفسك، دافع ببسالة 

وحتمل العواقب مهما كانت. 
14- ال تربر أخطاءك. 

بالغة حني يقتضي الوضوح. ل 15- ال تلجأ ل
16- ال تصدق الشعراء العرب الشعراء العرب خاصة.

ا تكون وحيدة جدا.  ب لة جدا غال بنت اجلمي 17- سر صغري . ال
نفيذه.  18- ال تعطي وعدا ال تستطيع ت

نما توعد أوِف حىت مع من ال يستحق.  1٩- حي
تفاهات.  20- ال تقبل التحدي على ال

ا حاول أن ترى نقيضه.  ئ 21- دائما حني حتب شي
ا ودع الفرح جزء منك.  عي ي 22- تكن طب

اتك.  ر من اجلميع لديك حي 23- ال حتسد أحدا فلديك أكث
ا غري مملة، الكتاب اجليد عدو امللل األول .  ب 24- ملكافحة امللل أقرء كت

25- ال ختاف املوت، صادقه. 
ار ال جتعله يتكلم.  رث ث 26- أفضل طريقة إلسكات ال

تها.  يها وال ترتكها على سجي بيال مع نفسك ال هتملها ال تقسو عل 27- كن ن
غرام العظيم.  28- الصداقة العظيمة أهم من ال

2٩- ال تعطي صديقك فرصة أخرى، فلو كان صديقك ملا احتاجها. 
30- إذا تزوجت دع زوجتك صديقتك األقرب إن فشلت لن ينج زواجك . 

بك افتح  31- دع زوجتك صديقتك ال هترب منها لقلب امرأة أخرى أقفل قل
عاطفتك. 

افهني أجلدهم إن كان لديك سوط.  ت 32- كن صارما مع املدعني. ال جتادل ال
لة أوىل.  ب لتك األوىل. تذكر: دائما هناك دائما ق ب 33- تذكر موعد ق

34- إياك أن تسخر من أي فقري أو مشرد أو حامل علة. إياك أن تصادق من يسخر 
منهم 

تز عاطفتك.  ب ه ي ه، لكن ال جتعل ب ل 35- احناز دائما لألضعف، واملظلوم واملكسور ق
36- ساعد اآلخرين حبدود، ساعد املظلومني بال حدود. 

37- ابق على مسافة، تعلم االتصال واالنفصال بسهول عن كل شيء.
بالد  بالد أنكدها، أمجل ال ا. أجّل ال 38- ال تنسى مهما تغري جواز سفرك أنك من سوري

قتك. .  وأبشعها. لكنها بلدك نصف تكوينك وثالث أرباع حقي

ة ال خُترتق. ا ولد. ال يوجد وصي ا كي خُترق ي ا هذه الوصاي ابع الوصاي ت

مئة وصية ألبني 
ليس مهما أبدا أن تأخذ بها يا ولد.

 فادي عزام 
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لة لكن ال تدع الظنون  يال ال حدود للمخي ه أن يظن نفسه ف 3٩- حىت العصفور حيق ل
لة والظنون.  تقودك. هناك اختالف دائم بني املخي

ا كالدراق، حكيما كالعنب، لذيذا  ار ال يأكلها اجلراد، لتكن شهي 40- شجرة الصب
ار حني يأيت اجلراد.  ر الصب مثل الكرز، راسخا كالسنديان ولتكن أوراقك كأب

ه  ي اتك مبن تنغص عل بدل من ينغص عليك حي 41- ال يوجد إجحاف أكرب من أن تست
اتك. حي

ة دائما خارقة ومؤسفة أيضا، حني تعين فقط املاضي.  42- األصال
بت ذلك. وأيضا  ث 43- ال تشغل عقلك بوجود اهلل فكل الدالئل اليت تقنع العقل ال ت

بت ذلك. معرفة اهلل  ث ال تشتغل عقلك بعدم وجودك فكل الدالئل اليت تقنع القلب ال ت
تأيت من الصمت. 

تدين ثوب، الدين متجر مالبس، أما اإلميان فشيء خمتلف كأن ترى مشهدا  44- ال
رة اللجاة وهي  رث الغروب من قريتك » تعارة » وجبل الشيخ يلوح من بعيد، وتسمع ث

تسم.  ب يك وت ن ناغي اخلط الربتقايل الالمع فتضع يدك على قلبك وتغمض عي ت
اء. وي تزوج الزواج حيث يقطن األق ريد طفال ال ت 45- إذا كنت ال ت

بيت وحني تدخله تكتشف أنه أوطى سقف  فة أعلى ما يف ال 46- الزواج مثل السقي
ا. أو  ي بقى منحن افذة على السماء كي ال ت ه، ن افذة ب بيت. لذلك عليك أن تفتح ن ال ب

فة.  فة. أو رمي شريكتك من السقي لقفز من السقي تضطر ل
ه يصنع لغتك.  ه ومن حتب 47- ما حتب

48- ال حتب اجلاف وال حتب املتكربة ال حتب املسبق الصنع، ال حتب األجوف، ال حتب 
قابل لالستعمال ال حتب الدينء ال حتب املتسلط ال حتب امرأة متحررة من اخلارج  ال

تزوج امرأة عذراء.  ة وال ت دة من الداخل ال حتب الكاذب مستعب
يست فقط غشاء.  ة ل 4٩- العذري

ثقة قدميا قال أهل احلكمة. كن كاًل  اة واجه املوت، ال تفقد ال ان باحلي 50- بقلب ري
يك.  اء إل تأيت كل األشي

تعد فورا عمن يقول حرام وحالل. فمعرفة اخلري والشر ال حتتاج إىل مبشر حيرق  51- اب
ا  ي ا لنكحهن باآلخرة. فهذا مسسار يقبض يف الدن ي ويعذب أو نساء يدفع مهرهن يف الدن

مثن ما ال ميلكه يف اآلخرة. 
تستمتع  غرام مثال مثل نور مشعة تشعله ل غراميات واحلب. ال 52- هناك فرق كبري بني ال

ر مثل مشس خارقة ال تعرف الغروب.  وي ن قى تتذكر اللهب، احلب ت ب انه وبعدها ت بذوب
لغة لإلضاءة.  املشكلة حتصل أن املغرم واحملب يستخدمان نفس ال

اة وأحبوا فعال ال ار واحملبات العظيمات الذين جاؤوا إىل احلي 53- عدد احملبني الكب

 يتجاوز املئة. أحدهم امسه املسيح وأمجلهم يدعى ابن الفارض وأعظمهم ابن عريب أما 
ة وأخرى  ي ل لى األخي ي حبات، امرأة تدعى ل

ُ
يدعى أيب منصور احلالج. وأعظم امل أشقاهم ف

هي جدتك أي أمي. 
ة،االستعراض كلها صفات  نذال لؤم، احلقد، ال 54- أمراض الغرية، احلسد، الكذب، ال

غراميات. احملب ال يعرف كل ذلك.  ال
55- كل يوم ميكن أن يكون بداية جديدة، ال تقل فات الوقت على أي شيء، ال 

تتوقف عن اللعب حىت يف التسعني. 
نتهي. ال ترغب إال باحلب  ة الشديدة حتمل نقيضها، ال ترغب بشدة بشيء ي رغب 56- ال

نور.  ر ال ال وي ن ت ال ه أقصد ب واملزيد من
غرام يعمي بصرك وتتشتت  ة ترى نفسك هبا، يف ال ي ق ي يكن لديك مرآة حق 57- ل

يتك، ترى كم  توهم احلاجة، يف احلب تستطيع أن ترى أعمق ما يف جوان بصريتك وت
حتتاج وماذا حتتاج واألهم تستطيع أن تعرف ملاذا حتتاج.؟ 

58- إذا اهتمت باطال، تعلم الصمت، إذا مت اإلجحاف حبقك أعمل مرافعة لنفسك ال 
ر اعلم إهنم على حق.  تربي ال لآلخرين. ال تربر الصح أبدا إذا بدأت ب

اة واجلمال كل  يكن لديك فسحة من السالم واحلي بشاعة ل 5٩- يف احلرب واملوت وال
اة  السالم واحلي يوم، كل ساعة إن استطعت. وتذكر كل احلروب انتهت، تفكريك ب

تها.  واجلمال يساعد على تقريب هناي
دأ احلديث  ب بل ان ت رويها أو حكاية حتكيها. أو غادر ق ة ت يكن لديك نكت 60- دائما ل

عن نفسك. 
ه أبدا.  د الذي جيب عليك أن ال ختذل 61- ال تنسى جسدك فهو صديقك الوحي
واتريك كاملة.  62- ال ختلق أعداء باجملان. وال ختلق أصدقاء باجملان أيضا. أدفع ف

يل. ال تنسى أن حتصل على شروق أو  أيت بعد قل 63- مثة مشس تغرب اآلن وشروق سي
ة لفعل كالشروق  نهاي ة وال داي ب غروب واحد برفقة صديقة أو صديق من يشاركك ال

اتك يف املنتصف.  ا ما يضيء على حي ب والغروب غال
ة مفتاح دخولك العامل. ال تفرط هبا كثريا.  ي ق ي تسامتك الساحرة احلق 64- اب

� 18 وأنت يف اجلامعة مهما كان  رأه بعد ل ز اق ن رتشارد دوكي 65- كتاب اجلني األناين ل
لمعرفة.  يزية ستحصل على درج صلب ل عه باالنكل اختصاصك طال

رأ الشيخ حمي الدين بن عريب ترمجان األشواق والفتوحات، ال  66- بعد اجلني األناين اق
تضيع جهدك إذا مل تكن خمتصا بفصوص احلكمة. ستحصل على حبر واسع ويصبح 

ة احمليط.  اب قلبك مبث
ه  ي نز بل معا. فكلما توهم عقلك يصف 67- ال تقرأ أحدمها دون األخر الشيخ و دوكي
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نز.  الشيخ وكلما شطح قلبك يهديك دوكي
ة  ي ان ة كلها زعربة، كتاب السر ) هو لتكريس األن ي ذات ة ال نمي ت 68- دعك من كتب ال

ه على يد  ب أدي غرام ( واألناين لن يشفى واملغرم اخلائب أناين مت ت ات ال ب أو ملعاجلة خي
خائب آخر .

قة. لكنها ال  ا هي من تقول احلقي ب يها إضاءة، غال اء اليت ال يوجد عل ه لألشي ب ت 6٩- ان
متلك صوت ضوء. 

70- ال تكشف أسرار قلبك، أخرب اآلخرين حكايات ال ختربهم مشاعرك. 
ا أيضا ئ يس سي غرام ل ال 71- ال ختاف من رعشة القلب ال تقسو على نفسك ف

ا أنت من أصبحت  ب لفة. غال تك إهنا أصبحت خمت ب ي ام مع حب ن 72- ال ختاف عندما ت
لفا. خمت

اً يشعرها باآلمان.  ة تعين أن تكون إنسان ة، والرجول 73- املرأة تبحث عن الرجول
يس عصري. لكين لن  74- يف املراهقة ال تأخذ دروسا مين فلست معلمك فعصرك ل

ة عليك أن تتحملين.  أكف عن احملاول
اتك  ا ال أنصحك أبدا أن حتمل طوال حي ن 75- جرب التدخني سرا فهو األلذ. أما عل

ر. مل أندم على شيء سوى أين مدخن.  اً بروائح السجائ ئ ي فماً مل
برية وتذكر طعم الرشفة األوىل دائما، لكن ال تسكر وإن سكرت ال  76- جرب كأس ال

تكلفة عادة باهظة.  تغب عن الوعي أبداً. ال
بيذ طقس كامل من السحر تعلم أسراره وتذكر أنه ال يكرع وال يشرب إال مع  ن 77- ال

من حتب. 
يكن ندميك نداً.  دا أبدا. ل 78- ال تشرب وحي

عار. اجلميع فعلها. لن  ال عادة السرية ال تشعر ب 7٩- صادق جسدك وحني متارس ال
يصيبك العمى وال تسبب حب الشباب. 

اة ونصفها األخر  80- األجوبة عن اجلنس ال ميكن أن جتدها أبدا ألن نصفها باحلي
باملوت.

يل النشوة نأيت  تمث ل 81- أحضر فلم سيكس برفقة أصدقائك، ال تصدق الصراخ فهو ل
نهدات العظيمة.  ت ال ة ب صامتة مصحوب

التلصص. حني ترى صورة بورنو  السؤال الواضح ال ب 82- تعرف على اجلسد واجلنس ب
ه.  ي ال ، إحبث فورا عن صورة راقصة ب

رتزقون من هذا العمل، أنت تدفع نقوداً  و يقوم به حمرتفون ي بورن 83- اجلنس يف أفالم ال
ا  ب يس عي مثن إرضاء غريزتك، خياطبون احليوان اجلنسي فيك ال روحك. على كل هذا ل

رياضة قد تساعدك.  املعرفة، لكنه غري مهم. ال ا ب إذا كنت حمصن
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واقع لكلمة وازع. م لغة وال وازع الديين ال معىن يف ال 84- ال يوجد شيء أمسه ضعف ال
يوجد ضعف إنساين دائما. أحناز للضعف اإلنساين لكن ال تربره. 

ة أو غرام مستهلك أو يف عمل سيء  ت ي بقى يف وطن غري عادل أو يف عالقة م 85- ال ت
ديل يأيت بعد تغادر ال كي تغادر.  ب أو زواج كارثي حبجة أنه ال يوجد بديل. ال

زادة واملعرفة راقب جسدك كل عام ال يوجد أسرار باجلنس السر  86- أحرص على االست
ة  رغب ال ب

و .  ان ي ب له، وصديقة تعزف على ال 87- يف املراهقة أوجد رياضة حتبها وبطال متث
ر مما  اء صماء احرتم دائما ما تشتهي أكث 88- احرتم شهوتك فهي قاصر بكماء عمي

ترغب به. 
تها متاما ألنك إذا  8٩- حني تقوم عالقة ) صداقة- عمل – حب ( تأكد إنك أقفل

تركت تفصيال صغريا سيصبح يف املستقبل إعاقة كبرية. 
لغة.  يال ال تغري قل ا. رمبا ست تغري الوصاي اً لن ت ت ن ٩0- لو كنت ب

ا ال تدافع حىت عين إن كنت ال أتفق مع  فيزيولوجي ٩1- لسَت مسؤوال عن أخطاء ال
ادئك. ب م

ا. عاملهم باحرتام لكن وفق  ئ ة اجلوفاء ال تعين شي ي ل عائ ٩2- االقارب والعالقات ال
لدين أن جترك إىل معالفها.  ة ل ي لقوم لطائفة ل لة ل لعائ قانونك أنت، ال تسمح ل

و بفكرة.  ٩3- ال تشارك حاقدا ول
٩4- ال تصنف نفسك وال جتعل أحد يصنفك من تصنفه ختنقه. 

ِم إىل اإلنسان ال تقرتب من األحزاب.  ت ٩5- ان
قلبك عقل.  الشرق دع ل الغرب دع قلبك أوال. وإذا عشت ب ٩6- إذا قررت أن تعيش ب

أعقله وال تتوكل إال على نفسك. 
قتل. عدوك هو كل معتقد  ٩7- احرتم من يؤمن مهما كان إميانه. ما دام ال يدعو إىل ال

قاتل. 
ه عادة ومارس هوايتك كمحرتف. ة دائما ال حترتفه وحتول ٩8- مارس عملك كهواي

اسا  ي الكون، كم هو كبري ومتسع وأنك تعيش على كوكب ال يرى ق ا ب ي ٩٩- فكر يوم
اة وكأهنا روحه.  وانني احلي الكون كأنه جسد اهلل وفكر باحلركة وق حلجمه فكر ب

فة أمام أمل ضرسك أو وجع قلبك. أكتب وصاياك  بدو سخي ا ست 100- هذه الوصاي
ودع ابنك خيرقها.
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