
   36 10/2014

األرهابيون جبناء           7

االحلاد دين ...               23

أصل الدين االسالمي    43

املسلمون إرهابيون .. صدق بيل ماهر وكذب بن أفليك                                       13

جني الدياثة                                              17

االحلاد دين ...                                     23

هل تستاء عندما يسخر أحدهم من إهلك؟                                                           28

نقد فكرة العدالة عند أفالطون                                                                                       29

كيف منيز العلوم احلقيقية عن الزائفة                               35

معراج زرادشت على ظهر حصان طائر اىل السماء            41 

أصل الدين االسالمي ) حتليل وفق معطيات التاريخ (           43

دولة اهلل                       55

أجوبة فلسفية ألسئلة كونية                          57

هل داعش مؤامرة أمريكية أم نتيجة اإلرهاب القرآني واحملمديّ؟                             9                                                                                      

اإلرهابيون جبناء                                      7



صفحة اجمللة على الفيسبوك 

الصفحة االحتياطية للمجلة على الفيسبوك

facebook.com/I.Think.Magazine

facebook.com/i.THINK.magazine2

www.mediafire.com/folder/odd3nd897q2ne/i_Think_magazine

https://app.box.com/s/zhvvajbeglqpq2enaqzp

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

لتحميل أعداد اجمللة جمانًا 

http://i-think-magazine.blogspot.com/p/blog-page.html

/https://www.facebook.com/groups/413135065399457منتدى جملة أنا أفكر 

facebook.com/I.Think.Magazine
facebook.com/i.THINK.magazine2
www.mediafire.com/folder/odd3nd897q2ne/i_Think_magazine
https://app.box.com/s/zhvvajbeglqpq2enaqzp
https://www.facebook.com/groups/iThinkmagazine
http://i-think-magazine.blogspot.com/p/blog-page.html
/413135065399457/https://www.facebook.com/groups


34

        

لكي خنرج  من هذه الدائرة الغبية  ...

جيب أغالق كل املساجد و الكنائس و كل انواع دور العبادة .
جيب أن يوقف و مينع أي تدريس ديين من أي نوع .

جيب أن مينع أي مظهر ديين على املأل أيًا كان و مهما اعتقد انه غري 
مؤذي .

جيب أن توقف كل القنوات و اإلذاعات و اجلرائد و اجملالت الدينية .
من  و  هو  مذهب  أو  لدين  بالدعوة  يقوم  من  كل  يسجن  أن  جيب 

كان يدعوهم ان اتو بإرادهتم 
الكتب اليت تدعو ملنهج  التوراة و كل  و  القرآن و االجنيل  تداول  جيب أن مينع 

ديين أيًا كان و مهما كان. 
جيب أن تدرس الكتب الدينية على اهنا ميثولوجيا فقط أي على اهنا 

اساطري قدمية .

أو كثريًا لكن برأيي ال سبيل حقيقي   ً قليال تلك املطالب متطرفة  تبدوا  قد 
أمام اجلنس البشري للبقاء و التطور بصفته املتحضرة 

اال بالبدء بتطبيق تلك األمور أواًل .
ثم و ) بعد ( تطبيقها جيب أن يتم االنتقال ألمور السلطة و احلكومات 

جيب أن تزال و يلغى مبدأ احلكومة  بشكلها احلايل 
لقمع  أساسًا  أسست  اليت  االمنية  االجهزة  كل  احلكومات  مع  تلغى  أن  جيب 

الشعوب و ليس للحفاظ على األمن 
جيب أن تستبدل نظم احلكم املبنية علئ

سياسيني بنظم حكم قائمة على خمتصني و علماء .
جيب أن يكون هناك حق أصيل لكل البشر بأراضي الكرة االرضية .

الفردية  الشخص  حاجة  تفوق  الــيت  األراضـــي  متلك  مبدأ  مينع  أن  جيــب 
للسكن و العمل .

جيب أن يكون حق أصيل باملياه و الكهرباء للجميع و جمانًا .
مصادر  على  معتمدة  صغرية  طاقة  بأنظمة  اجلمعي  الطاقة  نظام  استبدال  جيب 

متجددة و ليست أحفوريه أو نووية .
حيث أن الذي يصرف على توزيع الطاقة من كابالت و حمطات ميكن 

أن ميول مشاريع طاقة بديلة صغرية و حملية و حتى فردية للجميع.
جيب أن يوجه جل االهتمام اىل املدارس و املعاهد العلمية و اجلامعات .

 قد تبدو مطالب اعجازية لكن من قال لكم أن التغيري لألفضل سهل و ميسر 
و من قال أن وقف دوامة اجلنون االنساني و حروبه الغبية .

مل تفد كل األنظمة و اجهزة امنها مبنع وقوع احلروب أو ظلم االنسان و عدم حتويله اىل 
مكنة بشرية تنتج فقط .

مل تفد مجيع انظمتنا على هذا الكوكب جبعل االنسان هو حمور احلياة و ليس حمور 
االنتاج أو احلروب .

مل تنتج االنظمة تارخييًا اال اديان و منظومات استعبدت البشر من قبل بشر .

عيشوا سعداء أصدقائي 
أمين غوجل 

رئيس التحرير 
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وهذا ليس كالم عاطفي أو توصيف ناجم عن كراهيتهم أبدًا ، بل هو حقيقة مثبتة باألدلة 
وأمتنى لو يصل منشوري هذا لكل صفحاهتم ألنه سيبثت هلم بالدليل القطعي أهنم جبناء.

كثر من جهة. وسأثبت هذا على أ
على مستوى حرهبم مع الدول، نالحظ أن بعض الدول تقمع املسلمني بوحشية ألهنا بطبعها 
كرب دليل على ذلك، اليت ارتكبت جمازر  دول ديكتاتورية قائمة على قمع املخالفني، والصني أ
مروعة مبسلمي تركستان الشرقية ومتارس التضييق عليهم بشكل فاضح ووصل هبا االمر 

ملنع احملجبات وامللتحني من الركوب باحلافالت العامة ومنع املسلمني الصيام برمضان!
ومع هذا ال نرى الدواعش واشباههم يفكرون بالثأر لكرامتهم املهدورة بالصني! أو روسيا اليت 
قامت وتقوم مبا هو أفظع؟ بل يفكرون مبهامجة فقط الدول اليت متنحهم حرية واسعة لدرجة 
السماح هلم بالصالة يف الشوارع والدعوة لدينهم بالطرقات واقامة املساجد واملراكز االسالمية 

بكل مكان!
وهذا يربز جبنهم بوضوح! فهم يطأطأون أذاهنم »كما يفعل الكلب اخلائف« أمام احلكومات 
تعاملهم  اليت  الدميقراطية  احلكومات  على  يتنمرون  بينما  كرب  أ بإرهاب  ارهاهبم  تقابل  اليت 

كبشر!
على مستوى املليشيات، االمثلة كثرية كذلك هبذا الصدد، فهاهي املليشيات البوذية مبيامنار 
تفعل هبم االفاعيل فهل رأى أحد منكم عملية ارهابية واحدة ضدهم؟ ومليشيات السيلكا 
كل حلوم املسلمني بعد قتلهم واطعامهم للكالب وتشويه  بأفريقيا الوسطى وصل هبا االمر أل
االعضاء التناسلية للمرأة بعد اغتصاهبا.. فماذا كانت ردة فعل االرهاب االسالمي ازاء كل 
هذه الوحشية؟ ببساطة طأطأوا أذاهنم كالكلب الرعديد مرة أخرى كعادهتم وقاموا بغسل 

ذاكرهتم من قضية افريقيا الوسطى كلها!

اقرتبوا من مناطق اإلرهابيون جبناء فهل  بالشرق االوسط،  الدائر حاليا  ويالحظ جبنهم كذلك يف صراعهم 
من  أشد  أرهابا  هناك  سيالقون  أهنم  يعلمون  ألهنم  ال  بالطبع  مثال؟  والشبيحة  الساحل 

ارهاهبم!!
هل فكروا بالتوسع باجتاه ايران أو مناطق الشيعة بالعراق؟ طبعا ال كذلك!

وبدال من ذلك اين قرروا التوسع؟ يف مناطق االيزيدين املساملني ثم تلو هذا باهلجوم على اقليم 
هذا  من  خمرج  عن  يبحثون  هم  كيد  وبالتأ بكوباني  الصدمة  انتابتهم  واالن  العراق  كردستان 

املوقف املذل! وغري املناسب لطبعهم اجلبان!
اخلالصة: وهذه لب فكرة املوضوع.

قد ينربي يل احدكم ويقول يل كيف تصفهم باجلبناء وهم حيبون املوت كما حنب حنن احلياة!! 
بأنه ليس هناك صلة بني حب املوت أو االنتحار وبني الشجاعة على  يا عزيزي  سأجيبك 
صدمة  نتيجة  حياهتن  اهناء  يقررن  اللواتي  الرقيقات  الفتيات  من  الكثري  فهناك  االطالق! 

عاطفية عنيفة وينتحرن، فهل نستطيع وصفها بالشجاعة؟!
هناك الكثري من الشباب اليائس الذي ينتحر يوميا سواء لنكسة حقيقية قاسية هبذه احلياة 

أو نتيجة ضعفه وهروبه من مواجهة عقبات احلياة!
هل الحظت كلمة »هروبه«؟ أي أن حب املوت واالنتحار قد يكون أحيانًا هروبًا من مواجهة 

احلياة وجبنًا وضعفًا وليس على عكس ما يظن البعض!!
أعتقد جازمًا أن احلرب على االرهاب بشكلها احلايل هي حرب فاشلة ومحقاء، صحيح أهنا 
كانت فكرة صائبة قبل احداث الربيع العربي ولكنها اليوم فاشلة، على أي حال هذا مبحث 

كيد. آخر يطول الكالم فيه، لن أخوضه االن بالتأ
أقوهلا لكل ارهابي قيض له أن يقرأ منشوري هذا )وأمتنى من الكل مشاركته على نطاق واسع 

ليصلهم( 
هي  الشجاعة  بل  االندفاعية،  البدنية  بالقوة  وال  املوت  حبب  الشجاعة  ليست  هلم،  أقول 
 الشجاعة االخالقية أواًل وأخريًا وهذا ما ال يتوفر لديكم باملطلق ناهيك عن أن تفهمونه أصالً.

facebook.com/uraniuum.atheiist



لغ  ه، وكان قد ب ال ت غ ي هودي ل ّي ه أرسل ساملَ بن ُعمري إىل أيب عفٍك ال روى أّن وُي
و  ة حارة انم أب ل ي ة، وكان يهجو حممداً ابلشعر، ففي ل عمر 120 سن من ال

ه. ل قت ده ف فه على كب ه ووضع سي ي بل إل أق ه، ف ه، وعلم سامل ب زل اء من فن عفك ب
غه أن كعب بن األشرف كان يهجوه  ل ا ب ه مل قتل أيضاً أّن ومن حوادث ال
ة أخو كعب من  ل و انئ هم أب ه، أرسل مخسة رجال، من ي وحيّرض قريشاً عل
ههم وقال:  فرقد، مث وجَّ ع ال قي د إىل ب ه، فمشى معهم حمّم ل قت ّرضاعة ل ال

ة مقمرة،  ل ي ه وكانت ل ت ي هم، مث رجع إىل ب ْن هم أِع ّل قوا على إسم هللا، ال إنطل
اداه  ن هوا إىل حصن كعب، وكان حديث عهٍد بعرس، ف ت وا حىت إن ل ب أق ف

وه  ل ت ه وق ه، فغدروا ب اً إذ عرف صوت ن ه خارجاً آم ة، فوثب يف ملحفت ل و انئ أب
لما مسع  وا، ف فرقد فكبَّ ع ال قي غوا ب ل وأخذوا رأسه، مث عادوا راجعني حىت ب

ي فقال:  م يصّل ائ ه وهو ق ي هوا إل ت لوه، مث إن ت حممد تكبريهم كبَّ وعرف أهنم ق
ه، )السرية  دي رأسه بني ي وا: وجهك اي رسول هللا، ورموا ب ال ُوجوه، ق أفلحت ال

ة سامل بن عمري إىل أيب عفك(. ة، سرّي ي ب احلل
قم  ت ن ه محزة يف غزوة ُأُحد، غضب وحلف أن ي تل عّم ا ُق ه مل ومن هذا أيضاً أن

ة  ل ي ب ا غزا بين قريظة وهم ق ه، ومل فراً عوضاً عن قتل منهم سبعني ن من قريش وي
ة  ل ي ب يهم بشفاعة ق يم شرط أن يستحي سل ّت وا ال ل ب يهود وحاصرهم، ق من ال

م  ّرجال وتقسي تل ال قّرر ق عد ذلك فّوض احلكم إىل سعد بن معاذ، ف أوس، وب
بين  أمر ب ساء، فاستحسن حممد هذا احلكم، ف ّن ّذراري وال األموال وسيب ال

فر. )السرية  وا بني 600 و700 ن اقهم، وكان ه وُضربت أعن ي وا إل ُأدخل قريظة ف
ة، غزوة بين قريظة(. ي ب احلل

عة رجال  ه أرسل عبد هللا بن عتيك ومعه أرب ة أيضاً أّن ّي ه اإلجرام ومن أعمال
ه  زل لما هدأت األصوات جاءوا إىل من قتل عدّوه أيب بن رافع عبد هللا، ف ل

ة،  يهودّي م ابل كّل ت ه كان ي ّدموا عبد هللا بن عتيك ألّن ه وق فصعدوا درجة ل
ا رأت الّسالح  ّم ل ه، ف ه إمرأت ة ففتحت ل ُت أاب رافع هبدي ال: جئ فتح وق است ف

وه  ل َع ه ف ي وا عل ّسيف فسكتت، فدخل ها ابل ي أرادت أن تصيح، فأشار ال
ة عبد هللا بن عتيك إىل أيب رافع(. ة، سرّي ي ب لوه. )السرية احلل ت افهم وق أبسي
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قرآين واحملمدّي؟ يجة اإلرهاب ال ت ة أم ن ريكي رة أم هل داعش مؤام

عراق  ة يف ال ّي ة اإلسالم ّدول ي ال ّي ه وإرهاب ت ة وعصاب د بن آمن فرق بني حمّم ا ال م
ام داعش؟ ّش وال

عراق  ة يف ال ّي ة اإلسالم ّدول ي ال ّي ه وإرهاب ت ة وعصاب د بن آمن فرق بني حمّم ا ال م
ام داعش؟ ّش وال

تل  ة ابلقسوة واحلقد واإلجرام، فكان حيّرض على ق د بن آمن إشتهر حمّم
ة على  ّداّل ة ال ل ث ا بعض األم اهلم غدر وعدواان. وسنذكر هن غت ه وي معارضي

ه. وجتدر اإلشارة إىل أّن كّل  ي ة اليت كانت ف ّي ة واإلرهاب ّي زعة اإلجرام ّن لك ال ت
إن كان  ّتاث اإلسالمي املعتمدة، ف ا موجود ابحلرف يف كتب ال ما سنورده هن

ها  ب ّل ق ت قارئ، أّي شّك يف املوضوع فلتجع إىل الكتب ول لديك، عزيزي ال
حّقق من صّحة ما أوردانه. وإن كان لديك أّي إعتاض  ّت ل كما تشاء ل

ار واألحاديث، فهي مصادران  تعتض أّوال على املصادر اليت أوردت األخب ل ف
اء دون  م أّن إنكارك لألشي ومصادرك أنت أيضا يف معرفة سرية رسولك. وإعل

نفي وجودها ولن  ة واضحة وصرحية لن ي ان أبدّل ي حبث أو حتّقق ودون اإلت
ها من الكتب. ميحي

ه أرسل ُعمريًا  ة أّن د بن آمن ار اليت وردت عن إجرام وإرهاب حمّم من األخب
ه، فجاءها  ه وهجت ت ا ذمَّ ها ألهّن ل قت بن عدي إىل عصماء بنت مروان وأمره ب
اٌم، منهم من  ي ِدها ن فٌر من ول ها وكان حوهلا ن ت ي اًل )وكان أعمى( فدخل ب ي ل

فه على صدرها حىت  ها، ووضع سي ّصيّب عن يده وحنَّى ال ها ب ترضعه، فجسَّ
ّصبح مع حمّمد وأخبه  ى ال أتى املسجد فصّل فذه من ظهرها، مث رجع ف أن

اًل  اًء مجي ن مرٍي ث زان، وأثىن على ُع ها عن ي تطُح ف ن مبا حصل، فقال حممد: ال ي
ُظر إىل رجل كان يف ُنصرة هللا  ن ال: من أحّب أن ي اس وق ّن بل على ال مث أق
ة عمري بن  ة، ابب سرّي ي ب مرٍي بن عدي، )السرية احلل نظر إىل ُع ي ه، ل ورسول

قتل عصماء(. عدى ل



وا  ب ة من املهاجرين فسل ي ه أرسل عبد هللا بن جحش ومعه مثان ومن ذلك أّن
ه  ي ال ف قت وم من رجب، وكان ال اً وإدماً يف آخر ي ب ي ة زب عري قريش كانت حامل

نفسه:  ه هذا، ويسّوغه ل ه عمل ّل ب قرآن حُي ه أتى ب كّن ه قريش، ول اً، فعريَّ حرام
يل هللا  ه كبري وصدٌّ عن سب ي ال ف ت ْل ق ه، ُق ي ال ف ت ّشهر احلرام ق يسألونك عن ال
ة أكب من  ن ت ف ه أكب عند هللا، وال ه من ه، واملسجد احلرام وإخراج أهل وُكفر ب

ة عبد هللا بن جحش(. ة، سري ي ب قرة، 217( )السرية احلل ب قتل. )ال ال
ه  لغت مغازي ّسيف، وقد ب ه ابل ة على نشر دعوت د بن آمن عان حمّم وقد إست
واط، والعشرية،  نفسه تسعاً وعشرين، وهي غزوة ودان، وب ها ب ي اليت غزا ف

قاع،  ن ي م، وبين ق ي وسفوان )وُتسمى غزوة بدر األوىل( وبدر الكبى، وبين سل
رة الكدر، وغطفان )وهي غزوة ذي أمر(، وغزوة حبران  رق والسويق، وق
رقاع )وهي غزوة  نضري، وذات ال ابحلجاز، وُأحد، ومحراء األسد، وبين ال

ة، وبدر األخرية )غزوة بدر املوعد(، ودومة اجلندل، وبين  ب عل حمارب(، وبين ث
ة، وذي  ي ب ان، واحلدي املصطلق )املريسع(، واخلندق، وبين قريظة، وبين حلي

قرى، وعمرة القضاء، وفتح مكة، وحنني، والطائف،  قـُُرد، وخيب، ووادي ال
د  زي يل ت ة، وق رِي عون َس ه فسبع وأرب ها أصحاب ي َراايه اليت بعث ف بوك، وأما َس وت

نفسه، بل  ها ب ي غزوة اليت مل حيضر ف ة فهي ال ري ة، أما السَّ رِي على سبعني َس
ة إلبن هشام والسرية  وي ب ن ه اجملرمني. )راجع السرية ال أرسل بعضاً من أصحاب

ة البن كثري(. هاي ن ة وال داي ب ّدين احلليب وال ة لبهان ال ي ب احلل
عراق  ة يف ال ّي ة اإلسالم ّدول ي ال ّي ه وإرهاب ت ة وعصاب د بن آمن فرق بني حمّم فما ال
و داعش خري  ّي يس إرهاب ة أّول داعشّي؟ أل د بن آمن ام داعش؟ أليس حمّم ّش وال

كاح؟ ّن خلف لرسول اإلرهاب وال

 مالك ابرودي 
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املسلمون إرهابيون .. صدق بيل ماهر وكذب بن أفليك

للتنديد  واألزديــني  للمسيحيني  مسرية  على  بالعنف  باالعتداء  بأملانيا  املسلمني  بعض  قام 
الدولة  مسلحي  قبل  من  هلجوم  أربيل  تعرض  ابان  وسنجار  املوصل  يف  داعش  مبمارسات 

االسالمية ...
داعش  مبمارسات  للتنديد  لألكراد  مسرية  على  بالعنف  يعتدون  بأملانيا  مسلمون  واليوم 

بكوباني ... 
املسلمون املقيمون بالبلدان االوروبية هم اشد الكائنات على سطح االرض ممارسة للسقوط 
االخالقي ... يعتدون على اليهود واملسيحيني واألزديني واالكراد واهلندوس وكل الطوائف 
يف مسرياهتا السلمية املنددة باإلرهاب ... كيف تقبل تلك البلدان بوجودهم وبتكاثرهم 
كاألرانب هناك لنشر االرهاب ؟ أنا واثق تكل الثقة من ذلك اليوم الذي سيتذوق فيه العامل 
الغربي أبشع عمليات االرهاب حتى تقوم بلدان كأملانيا وفرنسا وبريطانيا واسرتاليا وامريكا 
لينعموا  بلداهنم  اىل  لطردهم  االعتقال  اىل معسكرات  الدموية  تلك اآلالت  بتسيري  والسويد 
هناك بنعمة االسالم فذلك هو مصري كل املنتمني للعقائد االرهابية الدموية دائما ... يف السويد 
البلد االول يف العامل الذي اصبح يستقبل املسلمني الفارين من االرهاب الذي يلتهم اوطاهنم قام 
جمموعة من املسلمني مبهامجة ندوة صحفية لصاحب رسوم كاريكاتورية عن االسالم يف هتديد 
حلرية التعبري اليت مل يعرفوها ابدا يف اوطاهنم وحياولون حرمان اجلميع منها ... فهل رأيت يوما 
عمليات ارهابية للهندوس او املسيحيني او األزديني بالبلدان االسالمية اليت هتني معتقداهتم 
الغربيني  باألالف هتاجم ماليني  تعدادها  يوما عصابات مسيحية مسلحة  او هل رأيت  ؟ 
من صحفيني ومفكرين وفالسفة وعلماء وممثلني وعامة الناس لسخريتهم املعلنة من املسيح 
واملسيحية يف كل مكان ؟ أو هل رأيت يوما أمة تسري االنتحاريني والسيارات املعتقد.ردة 

فعل على جمرد كتاب كما االمر مع »آيات شيطانية« لسلمان رشدي

يبنون  االخرين  اوطان  يف   ... املعتقد  وتغيري  والتبشري  الكنائس  بناء  مينعون  أوطاهنم  يف 
البكاء  تنطلق موجة  قيود تفرض عليهم  النقاب واحلجاب ... ومع اي  املساجد ويرتدون 
وادعاء االضطهاد واملظلومية ! مقرفة ممارسات املسلمني بالبلدان الغربية ! ميكن للمسيحي 
اليوم تقبل سخريتك من معتقداته ويطلب لك اهلداية او يتمنى لك اجلحيم ... اما اليهودي 
فسريفع بك دعوة قضائية بتهمة معاداة السامية ... اما اجملتمع االسالمي فسيكن لك احلقد 
والكره والبغض الشامل ومتين املوت لك والتحريض على قتلك وممارسته يف صورة القدرة على 

ذلك ... صدق بيل ماهر وكذب بن أفليك !

وميارسون  يقتلون  من  هم  البدو  اهلمج  اما   ... القضايا   يرفعون  املتحضرون  »األشخاص 
االغتيال!« 

وبيل  اىل جانب سام هاريس  أفليك اجململ ملظهر االسالم واملسلمني يف اطاللته االخرية  بن 
ماهر هو نسخة من شقيقة توني بلري اليت اعتنقت االسالم منذ مدة -ليتحول ايضا اىل رمز 
يتغنى به وميجده املسلمون !- كالمها ال يعرف شيئا عن القران وتفاسريه وال االحاديث وال 
الفقه وال التاريخ االسالمي ... وكالمها جيمالن مظهر لإلسالم بالقول بأن املليار والنصف 
من املسلمني ليسوا مجيعهم ارهابيني اذا فاإلسالم ليس دينا حمرضا على االرهاب ... وكلنا 
نعلم أن االسالم حتول إىل هوية قومية .. فحتى اولئك مدمنو اخلمر والسرقة واجلنس وشتم 
الذات االهلية من قاطين البلدان االسالمية ينسبون اىل املليار والنصف .. وحتى اولئك الذين 
ال يقيمون الصالة وال يعرفون عن االسالم سوى اركانه اخلمسة واسم نبيه واخللفاء االربعة فقط 
وال يصلون غري صالة العيدين فهم ينسبون اىل املسلمني ... وهكذا يتحول كل االشخاص 
اجلاهلني باإلسالم اىل مسلمني لتستعمل تلك االرقام اهلائلة لالستنتاج بان عدد االرهابيني قليل 

مقارنة بأعداد املسلمني !!
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توجد فرقة قليلة جدا من املسلمني ال يتبنون خطابا ومذهبا ارهابيا .. هم االقلية من املعتزلة 
ارهابي  مذهب  فهو  لإلسالم  االكرب  املمثل  واجلماعة  السنة  اهل  مذهب  اما   .. والقرآنيني 
)وهلذا ال نرى الكثري من املسلمني حول العامل حيتجون ضد التنظيمات االسالم االرهابية( .. 
مذهب حيرض على السيب والغزو والنهب وقتل املرتد واملشرك وامللحد ويرى العامل ساحة 
الطوائف املخالفة اعداء وجب قتلهم وسيب نسائهم وهنب ممتلكاهتم ومذهب  حرب وكل 
التنظيمات االرهابية االسالمية  اهل السنة واجلماعة هو املذهب الذي انبثقت منه معظم 
من القاعدة حتى طالبان وداعش وانصار بيت املقدس وانصار الشريعة وهو مذهب االزهر 
و بن تيمية وابن القيم وبن الدن والزرقاوي ومذهب ابن حنبل وعبد الوهاب ومذهب الغزو 
الوهابي اهلمجي على قبائل العرب وشيعة كربالء ... وهذا هو املذهب الذي ينتمي اليه 
غالبية املسلمني ... اما البقية من عامة الناس فال يعقل ان ينسبوا اىل االسالم وحتى رجال 
الدين انفسهم يف خطبهم يصرخون يف كل يوم وليلة أن تارك الصالة كافر يستتاب ردة يف النظام 
االسالمي .. وان الفرق بني املسلمني والكفار هو اقامة الصالة قبل أن يتوسعوا يف دائرة التكفري 

لتشمل اجلزء األعظم من املسلمني اليوم ...

ال  اهنم  رغم  إسالمية  مبجتمعات  نشأهتم  جملرد  االســالم  اىل  الناس  ماليني  ينسب  فكيف 
ميارسون طقوس االسالم امنا يزعمون فقط انتمائهم ذلك جاعلني منه قومية ال دين

هكذا يتحايل اجململون لإلسالم من »املعتدلني« وقد درج حذوهم بن أفليك باستثناء ان بن 
أفليك ال يعرف شيئا عن االسالم ... وال يعلم شيئا عن اآليات واالحاديث املعادية لليهود 
اليت ال يصنف الرافض هلا ضمن املسلمني .. وال يعلم بن أفالك أنه ذمي لكونه يهوديا ملزم 
بدفع اجلزية والسري مالصقا للجدران ببالد االسالم ... ولعل بن أفليك قد قرأ صدفة ذلك 

احلديث املنسوب اىل نيب االسالم والذي انكره اهل احلديث ...

 وهو تلك االشاعة عن ذلك اليهودي الذي كان يلقي قمامته امام منزل النيب يف كل يوم دون ان 
يبدي نيب االسالم ردة فعل قاسية ... وكان على بن أفليك حينها ان يقضي بعض وقته يف 

القراءة عن االسالم وعن املسلمني بدل اهتام بيل ماهر بالعنصرية ...

تواجد  دون  اسالمي  لإلرهاب  تواجد  هنالك  يكون  لن  أنه  يزعمون  الذين  أفليك  بن  امثال 
الفقه االسالمي وعن احلديث ...  القران وعن  يعرفون شيئا عن  باملنطقة هم أوال  امريكي 
األزديني  من  االبرياء  على  اهلمجي  الغزو  زحف  كيف  يروا  مل  صم  أو  عميان  إما  ثانيا  وهم 
يوما العنف ضد املسلمني ... ولن  واالكراد واملسيحيني دون ان يكون هؤالء قد مارسوا 
يرى بن أفليك وغريه من الغربيني املدافعني عن االسالم احلقيقة اال حني تتوقف الواليات املتحدة 
االمريكية عن خوض حرهبا على االرهاب لتسمح للسنة والشيعة بسحق بعضهم البعض 
ثم سحق بقية االقليات ... ثم عندما يتعرض العامل الغربي جمددا هلجمات شبيهة باحلادي 
عشر من سبتمرب ممارسة للفقه االسالمي السين احملرض على قتل الكفار واملشركني وان كانوا 
مساملني والذي يرى بان االسالم يف حالة حرب مع العامل .. فحينها فقط سيعلم بن أفليك 
وغريه أن املشكلة مل تكن يوما يف التدخل الغربي يف املنطقة .. بل يف النصوص الدموية نفسها 
املسيحيني  االبرياء  معاناة  يف  السبب  كانت  واليت   ... اليوم  املسلمني  اغلبية  يعتنقها  اليت 

واالكراد واألزديني اليوم

هادي بن رمضان
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جني الدياثة
املصدر : كتاب تراجم سيدات بيت النبوة للدكتورة عائشة عبدالرمحن ) بنت الشاطيء(

ـ  221 ـ 216  إيل صـ من صـ
تقول املؤلفة حتت عنوان كبري » حمنة اإلفك«

وإطمأن النيب  أن وجدها خبري ، ومسع حديثها  عن سبب ختلفها فما أنكر منه شيئا.
تذييل :  

قلبه  حبيبة  عذرية  من  كد  وتأ بيقينه  شكه  ُقطع  قد  اإلسالم  رسول  مُحمد  كون  السابقة  املقولة  من  الشاهد 
عائشة واهنا بريئة من هتمة الزني مع صفوان بن املعطل .

ولكن هل هكذا كان األمر فعال ؟!؟ 
نراجع النص التايل  حيث تقول املؤلفة  ) ولنراعي ما حتته خط(

وأوت عائشة إيل فراشها فنامت هادئة واملدينة يقظي ال تنام ! ذلك أن أقواما من اليهود واملنافقني ، علي رأسهم 
عبداهلل بن أبي بن سلول الذي ما بريء من حقده علي النيب ، وما فيتء يكيد له ، تلقفوا احلادثة فنسجوا حوهلا 

ما شائو من مفرتيات ، ليشفوا احقادهم....
وانتقل حديث األفك من دار بن سلول ومن لف لفه ، إيل أحياء املدينة ، وردده الناس من املسلمني ، فيهم حسان 
بن ثابث األنصاري  شاعر النيب، ومسطح بن أثاثة بن عباد قريب أبي بكر وموضع بره ، ومحنة بنت جدش ابنة 

عمة النيب وأخت زوجته زينب !
وبلغ احلديث أذني حممد كما بلغ مسامع أبي بكر وأم رومان فصكهما صكا !! لكن أحدا مل يستطع أن يواجه 
»عائشة« بالشائعة الرهيبة ، إذ كانت منذ  عادت من غزوة بين املصطفي ، معتلة تشكو شكوي شديدة ، 

فظلت ال تدري ما يقول الناس عنها ، وال يبلغها من ذلك شيء ، إال أهنا انكرت من رسول اهلل جفوة ظاهرة.
تذييل :-

التهم بغريهم ، وحماولة إجياد شخص مشهود  ينفكوا عن إلصاق  الدهر ال  أبد  الكالم كوهنم منذ  الشاهد من 
له بالعوار ليتم إسقاط عليه كل نقيصة ، بصرف النظر عن كون  تللك الصفة صفة غيبية قلبية) النفاق( ، 

وبالتايل ما خيرج من السيء سيكون بال شك أسوأه فيضعوا أنفسهم يف موضع املظلومية والدفاع املستمر.
الذين  البشر  نفوس  وطبيعة   ، اإلسالم  فيها  وترعرع  نشأ  اليت  املنحطة  البيئة  تللك  تصور  علي  الكالم  حييلك 
وصٌفوا بأهنم الرعيل األول الذي هنل من النبع النبوي حيت أرتوي ، فأضفي علي احلياة خراءا،جهال، تطفال، حاز 

اإلسالم هبم الصدارة
كما حييلك الكام علي كم الفراغ الذهين وغياب ما يشغل العقل،، اليد، الفكر غريالقيل والقال 

وخصوصيات الغري، مما يعين أن حديث رسوهلم » من حسن خٌلق املرء تركه ما ال يعنيه« مل يصلهم ، وإن وصلهم 
فقد كان حمض هراء ال يتعدي كونه كالما مكتوبا علي الرقاع . فتأمل !!!

إن متاشينا معهم يف كون بن سلول هو من روج للعائشه وهو من املنافقني فبالتايل كالمه غري مٌعٌول عليه ، فكيف 
بشاعر النيب ؟!؟، وربيب رفيق دربة وثاني اثنني إذ مها يف الغار، وابنة عمة مٌحمد شخصيا، كيف هلم وهم 
رض الرسول الشريف !! ، سرا فيما  ِ من هم ، أن يتناقلوا الكالم، ويكرروه، كيف هلم أن يتلفظو باخلوض يف ع

بينهم فضال عن التحدث به يف العموم 
والسؤال يطل برأسه هنا     ملا مل  يعملوا مببدأ  » إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا »

مما جيعلنا نري أهنم مل ميس اإلسالم قلوهبم من األساس ،  ) مازالوا علي اجلاهلية( ويصدق فيهم قول قرئاهنم... 
» ولكن قولو أسلمنا حيت يدخل اإلميان يف قلوبكم« !!!! ،

عالمة  وتأمل  الزني،  يف  بالفعل  وقعت  قد  نبيهم  زوجة  وأن  الواقعة  لتصديق  ميال  أنفسهم  يف  وجدوا  أوكوهنم 
التعجب اليت وضعتها الكاتبة نفسها .... وللقاري أن يستنتج .

ما أعجبين يف األمر كون مٌحمد قد إنفعل للخرب وتأذي منه جمددا ، رغم أنه كما تقول الكاتبة يف البداية قد إستمع 
لقول عائشة وأطمئن له ؟!؟ 

معين ذلك أنه كان جمرد متاهي أو تالعب وأن الشكوك ما زلت ترعي بداخله يف حبيبته عائشة !!، وإال عالم 
العبوث يف وجهه أم رومان ، ملاذا قابل اخلرب منها بالصد والضيق؟؟.. وما يؤكد هذا املنحي من اإلستنتاج كون 

عائشة قد أحست من زوجها جفوة ظاهرة!!
يقتنع فعال ،  أنه اقتنع باحلجه وهو مل  مٌجمل القول ، ان حممدا مل يكن صادقا مع نفسه وال متسق مع ذاته فقال 
صمت عنها وما زالت بداخله الظنون ترعي ، وفاضت دواخلة باإلنزعاج والريبة فخرج ذلك علي تصرفاته 
جفاءا غري مسبوق ... وهو هبذا يقع يف نطاق النفاق الضمين ، وال خيتلف كثريا عن بن سلول الذي تشدقوا 
مجيعا بلعنه ، بل علي العكس القاريء املنصف حيرتم بن سلول وجيله النه جاهر وما خاف وال متلمل .. اما 

رسول اإلنسانية فكما يقول املثل الدارج  ) جاب ورا (  فتأمل عزيزي القاريء
كيف حلادثة مثل ذلك أن ٌتداري عن طرفها الفاعل ) أو املفعول به ... ، هههههه(  وهل لعذر مرض عائشة حجة 

كافيه ألن يُداري عنها مثل ذلك األمر ؟؟
أي طبيعة بشرية عفنة كانت يف هؤالء األقوام ، أي إحنطاط أخالقي كان يرعي يف قلوهبم ،  أي طباع مرذولة 
جٌبلت عليها نفوسهم اخلبيثه فجعلهم يرتكون عائشة كاملضغة ٌتالك يف األفواه ، وٌتصبح حادثتها مسارا للقيل ، 

القال ، التندر ومصمصة الشفاه ؟؟
تقول الكاتبة 

 ومل تشأ ان تسأله عما يريبها من جفائه ، فقد كان يبدوا هلا وامجا ، مشغول البال ، وكانت حتس بقلبها أنه يكابد 
مها ثقيال ، فتماسكت متجلده ، وهي تعلل نفسها بانقشاع تللك السحابة اليت غشيت دنياها .
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فتقول عائشة  » حيت وجدت يف نفسي« فقلت حني رأيت ما رأيت من جفائه يل : يارسول اهلل ، لو أذنت يل  
فانتقلت إيل بيت أمي فمرضتين ؟ قال  : ال عليك .. فانتقلت إيل أمي ، وال علم يل بشيء من ما كان ،  حيت 

نفهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة .

تذييل
زجية  أي  عن   ..... ؟!؟  تسأله  أن  تتحرج  وزوجته   ... النكد  الغم،  اهلم،  عليه  يبدوا   ، مهموم  حزين  زوج 
بينهما من حٌب  بينهما ما  تلك احلاله وال تسأله ؟!؟ خصوصا إن كان  نتحدث ، وأي زوجة تري يف زوجها 

وهيام !!!  فتأمل
مل حتاول أن تستكشف، تستوضح األمر، مل تسأل، مل تستنفر، بل أحالت األمر بٌرمته إيل صيغة إتكاليه، تقاعسيه 

منتظرة احلل الرباني ؟!؟
مما جيعلنا نسأل عن فكرة التواكل ، ال التوكل اليت صدع هبا اإلسالم روؤس اتباعه ... واألخطر فعال هو طبيعة 
أما  العمر .. هل كانت حقا عالقة  عشق،هيام، إنسجام ...  العالقه بني كهل يف اخلمسني وفتاة يف مقتبل 

صدق فيها التعبري القرائين » ظاهره فيه الرمحة وباطنة من قبله العذاب« !!!
حدوث نفس ردة الفعل من الزوج ) مٌحمد( فهو مل يناقش، يسأل، يستفسر، يصرخ، يعاتب ، مما جيعلم تسأل عن 

صفات الرجولة لديه هل كانت حقا أم حمض هراء وتشدق....
» أروح ألمي يا رسول اهلل » ... ومبنتهي األرحييه وكاأن ما بينهما هو خالف مثال علي زوج أحذية ....  فرد 

وقال » أيوا روحي ألمك«
كرم به من رجل ...  فعال أنعم به من زوج ، وأ

ام، صر  ، كيف ألب،  املتأصلة  والدياثة  والدنائة  باخلسة  بل  بالكرمية  أن أصفها  اليت ال استطيع  موقف األسرة 
عرض ابنتهما مضغة يف كل األفواة.. أن يرتاكها دون أن خيرباها إال بعد بضع وعشرين ليللة

ـ ثالثة والتسع( ...  فتأمل....   ) ال أراها إيل جني الدياثة املتأصل يف البيئة النبوية ( ـ ) البضع هو ما بني ال
وأخريا عرفت عائشة ... من سيدة تدعي أم مسطح خرجت معها لقضاء حاجة هلا وانظر للحوار التايل .. 

كما بينت الكاتبة تقول ، وراعي ما حتته خط 
قلت : بئس لعمر اهلل ما قلت لرجل من املهاجرين قد شهد بدرا!

فقالت : أو ما بلغك اخلرب يا بنت أبي بكر ؟
قلت : وما اخلرب ؟

قالت : نعم واهلل ، لقد كان ... ) وضعت الكاتبة نقط استحياءا منها ان تذكر كون الناس قد حتدثو بان عائشة 
قد مارست اجلنس مع صفوان..  وال أدري حقا واتسائل عن طبيعة وضعية املمارسة هل كانت فمويه ) مص( 

أم شرجية ... (

فواهلل ما قدرت علي أن اقضي حاجيت ، ورجعت فما زلت أبكي حيت ظننت  أن البكاء سيصد كبدي ، 
وقلت ألمي  :  يغفر اهلل لك ، حتدث الناس مبا حتدثوا به وال تذكرين يل من ذلك شيئا؟؟

قالت : أي بنية ! خفضي عليك الشأن ، فواهلل ، لقلما كانت إمرأة حسناء عند رجل حيبها ، هلا ضرائر ، إال 
كثرن وكثر الناس عليها !!

تذييل : وسيكون عاميا ليصل أسرع لألفهام..
إزاي يا ماما متحكليش اللي الناس بيقولوه عليا .... اعتقد إهنا وقتها قالتلها .. إنيت أم إزاي إنيت ...

بالفعل مارست اجلنس مع  ابنتها قد تكون  باهلا أن  الدياثه ، مل خيطر يف  بيئة  فطبعا األم .. وهي ربيبة نفس 
صفوان ، فأسقطت التهمه علي غريها لتعيش هي والنبتها يف نفس الدور املظلومي 

كيد مها  » يا حبيبيت يا بنيت ، براحه علي نفسك ، إنيت أمورة، حمبوبة، عند جوزك ، وإنيت ليكي ضراير فأ
السبب«

والسؤال ، هل كانت بالفعل عائشه ضعيفه ؟؟
هل كانت بالفعل الزوجات األخريات يشكلن خطرا عليها ... ؟!؟

إن كان كذلك فكالم األم هلا قد يكون منطقيل وذو وجاهه ، ولكن عائشة ببساطة ) وراجع املباحث األويل 
للسلسلة( كانت أبدا شيخة منصر وزعيمة عصابه ، صاحبة اليد الطويل علي كل أزواج النيب ، مهما كانت 

قيمتهم الدينية أو الدنيوية.. مما يؤكد علي كون األم زوجة أبو بكر .. كذابة كذب أصلع... فتأمل
ولنغوص معا يف كيفية تعامل النيب مع املعصوم مع املشكلة ، نتابع قول الكاتبة 

» ومتضي ع ائشة يف وصف حمنتها فتقول ، ونزل رسول اهلل فدخل علي فدعا .. علي بن ابي طالب ، وأسامه 
بن زيد ، فاستشارمها ) وراعي جيدا تللك الكلمة( فاما أسامة فأثين علي خريا وقال يا رسول اهلل أهللك ، وال 
نعلم منها إال خريا ، وهذا الكذب والباطل ، اما علي فإنه قال يا رسول اهلل ،  إن النساء لكثري ، وإنك لقادر علي 

أن تستخلف ...«
تذييل

كد ورجاحة القرار وينتج أصال عن عدم املعرفة  فعل اإلستشارة ينتج دوما عن الرغبة يف التأ
... فكيف لزوج ال يعرف عن زوجته ... ؟!؟ وينتظر غريه ليبني له صدق شرفها من عدمه ... هذا يف 

عرف الرجال ماذا يسمي ؟؟
كيف احلال وهو رسول اإلنسانية ؟؟؟؟ ....  هل علي بن ابي طالب وبن زيد أدري بعائشة منه،.. ؟!؟

ختيل واحد راح جييب رجلني عشان يقولولو حقيقة مراته ؟!؟؟؟ .. ال استطيع أن أمنع نفسي عن الشك 
والتساؤل بريبة عن طبيعة تللك املعرفه بينهم وبني عائشة ؟؟: .. هههههه ... هل كانت زوجة خملصة حبق 

؟ ، وهل صفوان بن املعطل  كان األول ؟؟



لو  أسامة بن زيد كخادم .. تستطيع أن تتفهم شهادته .. ختيل خادم بيشهد يف حق زوجة سيده .. حيت 
عارف حاجه أو شاكك مش هيقول إلعتبارت كثرية جدا يأتي يف أخرها  الصدق، الشفافية ، األمانة !!!!!

ـ اخذ باألحوط  وقاله ببساطه ....  والكالم بالعامية ليفهمه اجلميع  » ما تغورها يف  أما بن ابي طالب ..فـ
ستني داهية .. هو من قلة النسوان »  ، وحييلك األمر عن حقيقة فهم وضع املرأة وكيف كان اجملتمع النبوي 

يتعامل معها ويراها 
هل فعال تكريم املرأة يف اإلسالم حقيقة ؟!؟ .... تأمل  عزيزي القارئ.

ونستمر مع الكاتبة  حيث تقول 
وألول مرة منذ شاع حديث اإلفك جلس )رسول اهلل( حيدث عائشة قال  .... وراعي جديا النص اآلتي

» يا عائشة ، إنه كان ما  قد بلغك من قول الناس ، فإن كنت بريئة فسيربئك اهلل ، وإن كنت قد قارفت سوءا مما 
يقول الناس فتوبي إيل اهلل ،  فإن اهلل يقبل التوبة من عبادة«.

فما هو إال قد قال ذللك  حيت جف دمعها وهرب الدم من عروقها هلول ما مسعت ،  زحاولت أن تتكلم فعصي 
لساهنا ، فالتفتت إيل أبويها ، منتظرة أن جييبا عنها رسول اهلل .

وإذا سكتا ال حيريان جوابا ، صاحت فيهما مبليء عذاهبا : أال جتيبان ؟
قاال معا بصوت ختنقه العربات : واهلل ما ندري مب جنيب !

تركتها أسرهتا ومل يتحدثا معها ، تركها زوجها ومل تري منه سوي العبوث والوجوم ، وبصرف النظر عن سياق 
الطرفني  قبل  من  معها  التعامل  مت  عائشة  كون  من  األمر  خيلو  ال   ، عدمه  من  اجلنس  مارست  وكوهنا  االحداث 
األقرب هلا زوجها وأسرهتا من منطلق الكم املهمل بل واإلزدراء. تركها رسول اإلنسانيه الذي حيتاج لشهادة الغري 
ليعرف زوجته وحقيقتها، وحني رجع هلا ، وياليته ما رجع ، رجع ليغرس يف جرحها نصال مسموما ، وحيثما 

أرد رتق الفتق ما زاده الثوب غري متزيعا ومتزيقا ، وقا هلا .. ربك اعلم بكي .. ويتحرك هنا السؤال يف خميلنت
ملاذا تركه ربه وهو حبيبه فريسة لألوهام والشكوك ؟!؟

ملاذا مل يعاقب الرب كل من تطاول علي الذات الشريفة فيكون دليال إعجازيا جديدا !!!
إن ثبت بالفعل وقوع زوجته يف الزني هل كان حممد سيطبق حد الرجم عليها ؟؟؟ 

ملاذا صرح هلا بأهنا إن كانت بريئة ) الحظ أن إن هنا .. تفيد الشك ال الثبوت( فسيربئها اهلل ، وإن كانت مذنبة 
فعليها ان تتوب ؟!؟ ، ومل يقل هلا مثال بأهنا ستصبح زانية وسيقوم عليها احلد ، كما تشق إفكا بكالمه مع 
فاطمه يف حادثة املرأة الغامدية » بأن لو أن فاطمة بنت حنمد سرقت لقطعت يدها ». أهي حدود اهلل مع الرعية 
.. أما حني يطول األمر آل بيت الدياثه فهي الرمحة واملغفرة ؟!؟ والسؤال األهم واالخطر .. كيف تستقيم 
احلياة بينهما بعد ذلك وإن كانت التربئة أتت من فوق سبع مساوت  !!وكأن اهلل هو من ت زوج عائشة ؟!؟ ومن 

جامعها ف الفراش ، ومن غحتضنها ، ومن العبها ، ومن عاشرها ، ومن فضلها علي سائر الزوجات ؟؟؟

ما موقف عائشة من زوجها بعدما تركها بال مناقشه،؟ بعدما أستجار بالغريب ليعيناه علي فهم زوجته ؟؟ 
رض زوجته ... كيف حال الزجيه بعدما تطل عالمات الشك يف عمود أساس وحجر  ٍ او باألحري ليقوال يف ع

زاوية احلياة الزوجية » الثقة املتبادلة«
وغياب  البيئة  وإحنطاط  الدياثة  علي  كيدا  تأ إال  الصمت  هذا  أري  وال   ... الرسول  كالم  أمام  األبوين  صمت 

احلمية اليت طاملا تشدق املتشدقون بتوافرها عند العرب خصوصا عندما يطال األمر نساؤهم ... فتأمل
كثر تفرضها القراءة العقالنية حلادثة األفك وتضع الكثري والكثري من املعايري  أشئلة كثرية ، وعالمات إستفهام أ
، األخالق، اليت طاملا تشدق حممد بانه اتي ليؤسس هلا  موضع الشك والتساؤل ، واليت تنسحب أيضا علي 

الذات اإلهلية اليت ما أراها ختتلف كثريا يف اإلحنطاط والدياثة.

M-Hussien
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االحلاد دين ...
تلك  أن تصبح  يعين  بني جمموعة أشخاص  بفكرة  التشابه  أن  تعين  مقولة  يومًا  يكن هنالك  مل 
الفكرة حمور حياة وشخصيه كل فرد منها، ومثال على ذلك أن مجيع من هم مؤمنون بإله هم 

خمتلفون كليًا عن بعضهم لدرجة االقتتال واالجرام.
مل تلبث أن بدأت فكرة اإلحلاد والكثريون الكثريون حياولون حصرها بدوائر ضيقة كمجموعات 
بوك لالستفادة منها غالبًا بطق احلنك واملسخرة واجياد شركاء جنسيني بني  الفيس  على 
هذا  حال  اجلميع،  يعرفها  حمددة  فئة  عن  بل  ككل  اجلميع  عن  أحتدث  ال  البعض،  بعضهم 
املوضوع هو نفسه عند دعاة املسلمني واليهود واملسيحيني، واحتمال أن يكون الرادع الديين 
التحرميات  اىل  ينظر  ال  كونه  حبكم  ضعيفاً،  يعترب  امللحد  لدى  الــرادع  بينما  قوي،  موجودًا 
املنظومة  الكثري والكثري من امللحدين خمتلفني على  املقولبة، وهنا  النظرة  تلك  والتشريعات 
األخالقية الواحدة اليت جتمع األفراد بني بعضهم، فيذكر أن كثر من بدوا مهتمني حقيقة بتنوير 
لصناعة  انتهوا  الصريح،  باإلسم  واما  بأمساء ومهية  إما  االفرتاضي  العامل  البشر مستخدمني 
جممتعات ومهية افرتاضية يتحدثون من خالهلا وهبا كخطباء ومشرّعني وحتى مقررين من 

ينتمي هلذا الصنف من التفكري ومن ال !.
أغلب رواد تلك املنتديات أناس فارغة كنت أحدها ذات مرة، حتاول ملء الفراغ الذي تعيش به، 
وقلما منهم من ميلكون بالفعل مميزات فكرية حقيقية .. ال أحتدث هنا كمشرع أو كخطيب 
كرب منه !، ومن  أو قائد سرب وفيلق عسكري، أنتقد هنا من يروج لنفسه عن طريق فكرة أ

يدّعي اخلطابة وهو يف احلقيقة إنسان فارغ ..
تكمن املعضلة بأولئك الذين حياولون جعل اإلحلاد دين قائم على أركان معينة حاله حال أي دين 
آخر حيتكر املعرفة ويلفظ من ال ينتمون إليه، تلك املشكلة مستفحلة يف جمتمعاتنا وأصبح » 
ملحدوها » الذين من املفرتض أن يكونوا وقودًا للثورة فيها، أول الناس الذين يرفضون احلوار، ولو 
كان ادعائهم صحيحًا حول أن املؤمنني أخف ذكاءًا وأقل معرفة ومنقادين بالعاطفة، فحاجة 
اجملتمع لإلنسان امللحد تكمن يف بقائه ضمن السرب للتوعية وتصويب اختاذ القرار أو حتى 
صناعته أحياناً، ال يف اإلنشقاق والتقوقع، علنا نأخذ العربة من النماذج اليت حتكم باسم الدين 
والعقائد كيف تنتهي إىل عداوات وصراعات وحروب وكوارث، ولنا يف الشرق األوسط خري 

مثال على ذلك .
جتد يف جتمعات امللحدين ـاليت أنشأت للرتويح عن النفس وخوض النقاشات – أطروحات كـ 
: أنا معي بالشغل مسلمني عم يضايقوني ويقولويل أنت أصغر من إنك تناقش وجود اهلل شو 

بعمل ؟ .. عزيزي الصغري عزيزتي الصغرية من غري قادر على طرح نفسه كمحاور ومنظر 

عليهن  ترد  ال   : كمثال  املشاركني  املتلهفني  عن  وأما   ،! به  ينادي  وال  التمثيل  هذا  يدّعي  ال 
وطنشهن هدول محري شو بيفهمهن ! .. عزيزي املثقف والواعي الذكي يف حال اعرتافك به 
كمجتمعك الذي نشأت فيه، فمن حقه عليك أن تسعى جاهدًا النتقاده وتصويبه ولو كلفك 
ً بغاليلو غاليلي على أقل تقدير !، ولو أهنم كما تدّعي فمن األفضل أن  ذلك حياتك، أسوة

تتخلص من لغتهم كي ال تبدو مثلهم على أقل تعبري ..
ال أود القول أن تلك اجملتمعات اإلفرتاضية باءت بالفشل رغم كوهنا كذلك، إمنا اجتهت لصناعة 
دوائر ضيقة من األشخاص املتقاربني فقط، ونبذ أولئك األشخاص املعارضني ألسباب خمتلفة، 
ويف استعراض بعض أسباب املشاكل بني تلك التجمعات جند أهنا ال ختتلف بتاتًا عن تلك 

اليت يف جمتمعات املتدينني على اختالف أدياهنم أقص بعضًا منها :
املشكلة األنثوية : كون أولئك امللحدين خارجني من بيئة الشرق األوسط العربية، فهم حيملون 
ً حتى يستطيعوا التخلص  بغري إرادهتم نظم وعادات وتقاليد جمتمعاهتم، حيتاجون وقتًا طويال
منها فاملعرفة أواًل وأخريًا تبنى حجرأ حجر ال توجد مع الفرد عند والدته .. وكون الغرائزية 
فقط،  واحد  شريك  ال  حياهتم  شركاء  امتالك  إىل  اجلميع  سيسعى  جمتمعاتنا  يف  متفشية 
نتيجة لنقص التعامل اجلنسي ووجود القيود الصارخة حوله، رغم كون أغلبها نفسي فقط 

..
فاملرأة امللحدة تعترب نفسها قد حتررت من كل قيد يف هذا العامل بتخلصها من فكرة اهلل لكنها 
حقيقًة مثقلة بالقيود اجملتمعية األخرى، كتعظيم فرجها واستحالة الوصول إليه رغم حاجتها 
ً لكل حمروم!، وكأن القضية  كثر من الرجل، وأحيانًا أخرى جعله سبيال لذلك التواصل رمبا أ
كلها متمحورة حول املوضوع اجلنسي فقط، أما عن األسلوب فحسب احلالة النفسية ووضع 
أو ترفضه دون وجود سبب منطقي وهلا احلق  القرب«  الذكر »طالب  تتقبل  املتقدم، فهي 
بتاتاً، األمر الذي يستدعي املتقدم الذكر إىل االعرتاض والتشهري، وبالتايل اجنرار املؤيدين للفتاة 
واملؤيدين للرجل إىل اإلقتتال، وتلك املعادلة حبد ذاهتا صبغة شرقية حبتة جتري بشكل يومي 

يف اجملتمع دون وجود فكرة اإلحلاد أساسًا ! ..
بالعقدة  مربوطة  الذكورية،  هي  العربية  اجملتمعات  يف  تفشيًا  العقد  كثر  أ  : الذكوري  الرجل 
اجلنسية اليت مل ولن يستطع العرب التخلص منها ما مل يتخلصوا من براثن الدين والعادات اليت 
حكمت منذ وجودهم وحتى اللحظة، تلك النظرة الدونية جتاه املرأة بوصفها أداة جنسية 
فقط هي حمور أزمة التخلف واجلهل اليت ننعم هبا إىل جانب نعمة اإلسالم مبختلف أنواعه، 
ورغم كون الشباب امللحد يدّعي التخلص من تلك العقدة إال أن أي شخص ميكنه مالحظة 
عالمات ونتائج تلك العقدة من أول لقاء وأول حديث مع الشاب، األمر الذي يستدعي إعادة 

النظر حول تعريفات وتصنيفات امللحدين على أية حال !.
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تبدأ املأساة احلقيقية حني يعترب الذكر أن خوضه حلديث هو خوضه ملعركة حياة أو موت، 
فإنه  للسلطة  متلكه  حني  ويف  والشتم،  السباب  درجة  إىل  أفكاره  عن  الدفاع  يف  فيستبسل 
يستخدمها مباشرةً، مثل مدير إحدى اجملموعات على الفيس بوك يستخدم سلطته يف طرد 

ً أو بعد أن يضع تعليقا سخيفًا كفكره قبل الطرد ولو أنه ميتلك  الشخص مباشرة
كرب من ذلك الستخدمها، تلك الغوغائية والرتفع عن التعامل مع كل شرائح  سلطة أ
بل عقدة  تعامل فقط،  النرجسية احلقرية ليست مشكلة  تلك  اجملتمع مرفقة مع 
نفسية ذكورية سلطوية أبغض بكثري من تلك اليت ميلكها املسلم أو املسيحي أو 

حتى اليهودي !.
العامل  هــذا  يف  امللحدون  نظمها  الــيت  التجمعات  مر  على   : امللحدين  لقاءات 
االفرتاضي كان ال بد من املبادرين لتحضري اللقاءات على أرض الواقع، بغية تقوية 
عالقات التعارف إىل صداقة أو حتى إىل زواج يف بعض األحيان، وذلك حق لكل 
شخص بأن يتعرف وميكن عالقاته بكل من يشاهبونه الفكر ومن ال يشاهبونه حتى، 
إال أنه ووفق التجارب اليت قامت هبا البشرية إما بإرادهتا أو بدوهنا حول تكوين 
العالقات، فإن التشابه ال يولّد سوى التنافر والتطرف واخلالف !، ويف احلقيقة إن 
اإلختالف هو من يصنع التميز وبيان الفكر القويم، وحمور حديثنا حتويل اإلحلاد إىل 
دين، فقد أسس بعض امللحدين »كنيسة« لتنظيم اللقاءات الدورية فيما بينهم 
وهي أول خطوة ملأسسة هذا الفكر وحتويله إىل دين، ميشي على تلك اخلطى كل 
مهووس برتسيخ عقيدة أو صنع نظام ال كل باحث عن احلقيقة !، وعلى مقولة 

فولتري الذي هو شعار جملتنا فإن اليقني .. محاقة .
هلا  ــوضــع  ت أن  ال  مبسمياهتا،  ــاء  ــي األش تسمى  أن  ــب  جي ــارة  ــب ــع ال ملخص 
كان  ــو  ل فيما  ــة  ــراح ــص وال ــدق  ــص وال أفــضــل،  ــورهتــا  ص تصبح  ــي  ك األقــنــعــة 
وضاعة  هو  إمنا  البشر  عن  والرتفع  والرياء،  الدجل  من  أفضل  حقريًا  املشروع 
املقنعني  فأولئك  ــاإلحلــاد  ب ترتقي  أن  للبشرية  ــل  أم هــنــاك  ــان  ك ــو  ول ــار،  وقـ ال 
. األخرى  التجارب  يف  الرقي  مشاريع  كل  أحبطت  كما  املشروع   سيحبطون 

أخيل  أبو محود
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هل تستاء عندما يسخر أحدهم من إهلك؟

كثر معرفة،  كثر ذكاءً، أ إذًا إخرتع إله جديداً، يكون أ
كثر أخالقية من خملوقاته املفرتضة. أ

أقل  ديكتاتورية،  أقل  وعياً،  كثر  أ عــدالً،  كثر  أ إله 
واحلوار  بالتساوي  مؤمن  إله  عنصرية،  أقل  دموية، 
واحلريات، إله ال حيتاج لقطعان من العبيد وال لقرابني 

من الدماء وال لصالوات.
والتجريدية  الطبيعية  العلوم  بكافة  يعرف  ــه  إل
واإلنسانية، إله يعرف أصل األنواع، إله يصيغ حبكة 

حمكمة لقصة بدء احلياة.
وبرد  اجلوع  من  األطفال  حيمي  الدعوات،  جييب  إله 
أرقنا  إن  يهتم  احلب،  مارسنا  إن  يهتم  ال  إله  الشتاء، 

الدماء.
بنصوص  أدق،  باللغة  ــى،  أذك بطرق  خياطبنا  إلــه 
باملوت  تفسريها  إخــتــالف  يتسبب  ال  واضــحــة 

واحلروب والويالت. 
مركز  ليست  وأهنا  كروية،  األرض  أن  أقلها  يدرك  إله 
الكون وال شيء يذكر فيه حتى، إله يدرك أن ال مساء 
فوق السماء، وال أرض حتت األرض، و أنه ال وجود 

حتى للسماء.
وبعد ما خترتع هكذا إله، لن يؤمن به امللحدين أبداً، 
ولن  ــوده،  وج على  ــدًا  واح دليل  متتلك  ولن  مل  ألنك 
واملفكرين،  لألحرار  ليست  العبودية  ألن  يعبدوه 
ولكن رمبا إن حالفك احلظ لن يتناوله أحدًا بسخرية 

كاألهلة األخرين.

Mohamed Totongey
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نقد فكرة العدالة عند أفالطون 

و  »غلوكون  بني  حمــاورة  شكل  على  »اجلمهورية«  كتاب  يف  العدالة  حول  رؤية  أفالطون  قدّم 
أيهما  هي:  املطروحة  األساسية  القضية  و  ثانية،  جهة  من  و«سقراط«  جهة  من  أدمينتس« 

أسعد اإلنسان العادل أم اإلنسان الظامل؟
قد حيسب املرء أن اإلجابة جيب أن تكون بسيطة وبدهيّة، إال أن احملاورة تكشف عن جوانب 
دقيقة يف اإلجابة عن هذا التساؤل. فبينما راح أدمينتس وغلوكون يتحدثان عن العدالة الفردية، 
باملعنى  الدولة  أو  السياسية«  »العدالة  هي  اليت  اجلمعيّة  العدالة  عن  يتحدث  سقراط  راح 
املعاصر، إذ يريد سقراط القول أن العدالة ليست مسعًى فردياً، بل إهنا ال تتجسّد إال يف الدولة 

واجملتمع.
العدالة، وللقارئ يف هناية  الرؤية األفالطونية السقراطية ملفهوم  وحنن بدورنا سنقدم نقدًا هلذه 
األطراف:  هذه  من  طرف  كل  عند  العدالة  مبفهوم  االقتناع  عدم  أو  باالقتناع  احلكم  املطاف 
)موقف غلوكون( )موقف ادمينتس( )موقف أفالطون على لسان سقراط( )النقد املوجّه لتلك 

املواقف(.

أوالً: موقف غلوكون.
يرى غلوكون أن العدالة ليست مطلوبة »لذاهتا« وهي ليست اختيارًا حرًّا ونزيهاً، و إمنا هي 
وال  بالفطرة،  عاداًل  ليس  فاإلنسان  عواقبه،  وحتمّل  الظلم  ارتكاب  عن  اإلنسان  لعجز  نتيجة 
مريدًا للعدل بذاته، و إمنا يعدل اإلنسان حني ال يستطيع الظلم، أو حني حتقق له العدالة منفعة 

سواء مادية أو معنوية.
و يضرب غلوكون مثااًل على ذلك أسطورة »خامت جيجيس« وهو خامت جيعل صاحبه خيتفي 
عندما يلبسه فال يراه أحد، و يتساءل غلوكون أن لو وقع هذا اخلامت بيد إنسان »عادل« فهل 
غلوكون  جييب  اخلاصة؟  وأهوائه  نزعاته  إرضاء  من  عدله  سيمنعه  وهل  عــادالً؟  سيبقى 
بالنفي، ألنه يعتقد أن العدل الذي كان عنده مل يكن عنده سوى نزعة للظلم مكبوحة وملجومة 

لعدم القدرة وللخوف من إظهارها.
كما يقدّم غلوكون مثااًل آخر يربهن من خالله على فساد الطبيعة البشرية باألصل )الفساد هنا 
كمل واستطاع  مبعنى امليل الفطري حنو الظلم( فيقول: لو أن املتعدي قام بالتعدي على الوجه األ
إخفاء تعدّيه مبهارة فإنه سيقوم عند الناس مبنزلة أرفع – خذ السرقة مثااًل – فلو جنح أحد ما 

بإخفاء مصدر ثروته أفال يقوم عند الناس مبنزلة رفيعة نظرًا ملقامه االجتماعي، أما من سيتم

إخفاء  استطاع  األول  أن  اإلثنني  بني  والفرق  وضيع،  مبقام  الناس  عند  فسيقوم  بالسرقة  جترميه 
ظلمه وتعدّيه بينما اآلخر مل يستطع ذلك، فكالمها يف منزلة واحدة من حيث الفعل ولكن يف 

منزلتني متباينتني عند الناس.

و هنا ينتقل غلوكون لفكرة »األقنعة االجتماعيّة« أو باللفظ املعاصر »التسويغ والتقيّة« فريى 
أن القناع الذي يرتديه العادل يوّفر له مغامن اجتماعية بني الناس، فالظامل بذاته وبطبيعته لو اهتمّ 
بتقديم قناع العادل فإنه سينال كل املنافع، على العكس من العادل بذاته وبطبيعته، فإنه إذا ما 

عكس قناعه احلقيقي فإنه سيكون خاسرًا على أيّة حال.

و بالتايل فالعادل الباّر عند غلوكون هو: اإلنسان الذي إذا نزعنا عنه كل امتياز حتققه له العدالة، 
بل وتعرّض ألقسى أنواع املظامل والعذابات جرّاء عدله فإنه سيثبت عند عدله وموقفه املستقيم، 
و لكن غلوكون يعود ليقول أن هذا اإلنسان نفسه ستعرض له الدنيا بزينتها وملذاهتا جرّاء وثوق 
ً العدل ومع ذلك لن ينتقص ذلك  الناس به وبعدله وبالتايل سينساق وراء هذه امللذات متجاهال

من قدره ومقامه عند الناس.
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ويذهب غلوكون أبعد من ذلك فيقول بأن الظامل أقرب لآلهلة من العادل، ألنه »أي الظامل« يستطيع 
تقديم القرابني لآلهلة ويشرتي رضواهنا وعفوها.

نظرًا  ذلك  و  مصريه،  ومن  العادل  موقف  من  وأسعد  أنفع  الظامل  موقف  أن  إىل  غلوكون  ينتهي 
لسذاجة الناس يف احلكم والتقدير واهتمامهم بالظاهر فقط، و لذلك فالظامل ينتهي إىل استالم 
زمام األمور واحلكم والقوة واملال، واآلهلة تقوم بتدعيمه وتوفري سبل االرتقاء له ملا له من احلرص 
على تقديم القرابني والتقرّب إليها )فاآلهلة بنظر غلوكون مرتشية ميكن شراؤها بالقرابني مهما 

كان اإلنسان يف حقيقته شريراً(.

ثانياً: موقف أدمينتس.
وكرامة،  وتقدير  احرتام  شكل  على  الدنيا  يف  فضيلتهم  سيحوزون  الفضالء  أن  أدمينتس  يرى 
سقراط  يطالب  وادمينتس  غلوكون  من   ّ كال لكن  فردوس.  يضاهيه  ال  فردوسًا  اآلهلة  وعند 

بتبيان ضرورة طلب الفضيلة »لذاهتا« على أهنا اخلري احملض وليس لنتائجها املرجوّة.

يقول غلوكون: »لن يكفيين يا سقراط أن العدل أفضل من الظلم، و إمنا عليك أن تبيّن كيف 
يكون أحدمها شرًا واآلخر خرياً(.

ثالثاً: موقف أفالطون يعرضه على لسان سقراط.
العدالة عند سقراط ليست عدالة فردية بل ترتبط مباشرة بالعدالة العامة مبعناها االجتماعي 
والسياسي، فالدولة عند سقراط هي نتاج احلاجة املتبادلة بني الناس يف إطار تضامن وظيفي، 
الناحية االقتصادية،  املدينة سليمة من  بد من وجود قواعد أساسية حتى تكون  حيث ال 
باعتبار أن االقتصاد هو الدافع األساسي لنشوء الدولة، حيث أن الفرد كائن ناقص، والدولة 

هي نتيجة احلاجة املتبادلة بني الناس. 
أربع  الناس إىل مراتب  بتقسيم  أفالطون  يقوم  لذلك  العمل،  تقسيم  العوامل هو  ومن أهم هذه 
متباينة حبسب تباين االستعداد الفطري والتهيؤ الطبيعي، وهذه الطبقات هي: )طبقة احلّكام 
احلقيقية  والعدالة  العبيد(.  التجار واحلرفيني واملزارعني – طبقة  – طبقة احملاربني – طبقة 

هي أن يقوم كل فرد بأداء واجباته اليت هو مؤهل طبيعيًا للقيام هبا.

الباحثون  رأي  عن  بالضرورة  يعبّر  وال  املقال  كاتب  رأي  عن  يعبّر  )النقد  النظرية.  نقد  رابعاً: 
السوريون(. لنقد املوجّه لغلوكون: رمبا يكون اإلنسان بطبيعته ميّااًل للظلم، وإال مل يكن للفضيلة 

أن تكون مسعى، ولن يكون الفاضل ذا شأن إذا كانت الفضيلة فطرية وراسخة،

وهذا الفرق هو احلد الفاصل بني العدالة بوصفها فضيلة مكتسبة وبني العدالة بوصفها وسيلة 
لنيل الغايات.

النقد املوجّه ألدمينتس: هل سيعيش اإلنسان بائسًا بعدالته يف انتظار نعيم مأمول؟ وهل عليه 
أن يسكت عن الظامل رجاَء أن يأتي يوم موعود ينال فيه جزاءه؟ إن موقف أدمينتس يذكرنا بفرقة 
يف علم الكالم اإلسالمي كانت تسمّى »املرجئة«، و جاءت تسميتهم تلك ألهنم كانوا ينادون 
بعدم الثورة يف وجه الظالّم من بين أميّة بذريعة أن حساب هؤالء على اهلل، مما حدا بالظالّم أن 

يستمرّوا بظلمهم وجورهم.
النقد املوجّه ألفالطون: إن أهم ما يؤخذ على نظرية تقسيم العمل هي أن التخصص يكون من 
حيث اجلهد أما املردود فليس به شيء من العدل، بل إن من يقومون بأقسى أنواع األعمال هم 

من حيوزون أقل مردود.
ثم إن أفالطون مل يبيّن األسس اليت يتم مبوجبها تقسيم الناس، صحيح أنه ذكر التهيؤ الطبيعي 
لكل فرد، إال أنه مل يبيّن األسس اليت يتم مبوجبها تشّكل هذه املاهية املسبقة، هل هي نوع من 
الوراثة أم اصطفاء إهلي أم غري ذلك؟ و عليه، فأفالطون مل ميتلك مقياسًا حقيقيًا يكون تقسيم 
اجملتمع إىل طبقات مسوّغًا بالكامل، و هذا األمر سيؤسس ألمر أخطر بكثري حني يرتبط بامللوك 

بادعائهم بأهنم من سالالت أرفع وأرقى من عامة الناس.
نغرّت بالكالم الالحق حول تربية احلّكام تربية تؤهلهم الستالم مقاليد احلكم، ألن أفالطون  وال 
تربية  تربيته  إذا متّت  السلطة  يصادر سلفًا على املطلوب، فهل ميكن ألي فرد أن يستلم زمام 

خاصّة؟ أم أن األمر يستلزم أن يكون »ملكًا« بالفطرة.
يعترب احلرب والنزاع  أنه  الدليل  و  إنساني شامل،  يقل جبمهوريته على أساس  مل  إن أفالطون  ثم 
ليس فقط  املقاتلة عنده  الطبقة  للدول، ودليل ذلك أن مهمة  أمرًا مشروعًا  والسلب والنهب 
الدفاع عن الدولة بل أيضًا اإلغارة واالغتنام من الدول األخرى، فهل هذه هي العدالة اليت ينادي 
السماء  عالقة  عن  يتحدّث  عندما  جندها  أفالطون  نظرية  يف  الكربى  لطامّة  أفالطون؟  هبا 
ألجل  آملهم  بأن  اليهم  أحسن  واهلل  يتأملوا  أن  ولزم  تاعسون  »األشرار  أفالطون:  يقول  باألرض، 

خريهم«. ولكن من هم هؤالء التعساء الذين حّقت عليهم كلمة السماء؟ 
يقول أفالطون: »وإن أراد اهلل قلب أمّة أنبت شقاقًا وشرًّا بينها«، هكذا إذن، األشرار هم أشرار 
ألن اآلهلة أرادت هلم أن يكونوا أشراراً، ولكن اآلهلة تآملهم و تعذهبم ألهنم أشرار؟ هل هذا ما 

تسميه عدالة يا أفالطون؟ هل هذه هي الدميقراطية اليونانية؟
خالصة: يرى غلوكون أن العدالة ليست من طبيعة اإلنسان بل اإلنسان شرير باألصل، بينما 
الوقت  النظر عن ظروفه ولكن يف ذات  بغض  يكون عاداًل  أن  اإلنسان جيب  أن  أدمينتس  يرى 
أما أفالطون فقد قدّم رؤية حول  الظامل،  نتيجة عدله ومنفعتها وينتظر عقاب  ينتظر  أن  جيب 

الظلم االجتماعي بأبشع صوره على أهنا العدالة. 
راجع كتاب - أفالطون: اجلمهورية، ترمجة دار أسامة، دمشق، الطبعة األوىل، صفحة 42 حتى 
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كيف منيز العلوم احلقيقية عن الزائفة
كروية  كانت  لو  أهنا  وتظن  مسطحة،  األرض  تعترب  العقول  أملع  كانت  الفرتات..  من  فرتة  يف 
األرض  أنّ  هلم  أعلنت  لو  منك  ليسخروا  كانوا  كم  ختيل  كيد.  بالتأ منها  البحار  النسكبت 

ليست كروية فحسب؛ بل مثة قوة خفية تثبّت كل شيء على سطحها!
إن كان التاريخ قد عّلمنا شيئا، فهو أنّ األفكار الغريبة اليت نرفضها اليوم ستكون يومًا ما أهم 

حقائقنا«
- دان براون / رواية الرمز الضائع-

حلظة ..!
إمكانية  نكتشف   ً فمثال حقيقية،  الزائفة  العلوم  بأنّ  ما  يومًا  سنكتشف  أنّنا  ذلك  يعين  هل 
اخلروج والتجول خارج اجلسد عن طريق الرتكيز؟ أو أنّ األهرامات حتمل يف قممها طاقة شفاء 

عجائبية؟
الكشوفات  بفضل  وتستبدل  تلغى  أن  ميكن  احلالية  العلمية  نظرياتنا  من  أيــًا  أن  يعين  وهل 
املستقبلية؟ مثالً، هل ميكن أن نكتشف أنه يف احلقيقة الشمس هي من يدور حول األرض أو 
أنّ اإللكرتونات ليست سالبة؟ هل كون العلم يف حالة تطوٍّر وحتديث دائم يعين أنّ أيًا من نتائجه 

ميكن أن يتمّ نسفها يف حلظة ما؟
الثورية )مثل ما  العلمية  النتائج  الزائف وبني  العلم  الواقع ال، يكمن االختالف بني منتجات   يف 
قدمه كوبرنيكوس واآلخرون عن كروية األرض، ومثل نظريات أينشتاين ونيوتن( يف عامٍل أساسي 

يصنع كل االختالف: اتباع املنهجية العلمية التجريبية يف البحث.
 العلوم احلقيقية هي طرٌق منظمة للحصول على احلقائق واملعلومات، وهي تعتمد على الفكرة 

كيدها عرب املالحظة والتجربة. القائلة بأنّ العامل الطبيعي يعمل وفقًا ملبادئ يتم تأ
كثر، سوف نربط الكالم النظري فيما يلي  ولكي نفهم الفرق بني املنهج العلمي والعلم الزائف أ

كثر.  مبثاٍل بسيط، فتابعوا القراءة لنفهم أ
تبدأ مراحل تكوّن النظريات العلمية باقرتاح »فرضية« أو منوذج، وهو حماولة لتفسري الظواهر 
واملعطيات والنتائج التجريبية والبحث عن النمط أو اإلطار الذي يفسرها، وهنا ميكن اقرتاح 
ٍ معًا قد تكون أي منها صاحلة. ختيل أنك عند السري يف ممر منزلك الحظت أن  عدة فرضيات

ٍ قد تفسر هذه الظاهرة: األرضية تصدر صريراً. فتخيلت عدّة فرضيات

1. األرضية اخلشبية تنثين حتت الثقل وتصدر صريرًا
2. صوت الصرير يصدر عن التلفاز أو الراديو وليس عن األرضية

3. صوت الصرير ناتج عن حذائك
4. صوت الصرير ناتجٌ عن طاقتك اخلفية اليت تتوهج عند املرور قرب املرآة

حتى اآلن، وبغياب املعلومات الكافية، أنت تعتقد أن مجيع هذه الفرضيات قد تكون مقبولة 
وقد يكون أّي منها هو التفسري احلقيقي للظاهرة، ولكن زوجتك فضولية جدًا وال يرضيها إال 

أن تقوم بتفسري الظاهرة وفقًا للمنهج العلمي، فماذا ستفعالن؟
خيربنا املنهج العلمي أن الفرضية ال ترقى لتصبح نظرية علمية إال إن حققت الشروط التالية:

كثر من أساٍس واحد. أوالً- جيب أن تكون مدعومة بالدليل التجرييب ومعتمدة على أ
ٍ على األخرى، فإن مل يسمع صوت  يف غياب األدلة التجريبية، ال ميكنك ترجيح أي فرضية
حبذاء  عليه  السري  جربت  أن  بعد  أخرى  مرة  يصدر  ومل  أنت  إال  املوجودين  من  أحد  الصرير 
أيًا من  بتلفاز مشغل أو مطفأ، وكذلك مبرآة أو بال مرآة، فال وجود لدليل يدعم  وبدون حذاء، 
كثر. لذلك تقوم  الفرضيات، قد تكون أّي منها صحيحة وقد تكون أنت ختيلت الصوت ال أ

ببعض التجارب مبحاولة لرتجيح أحد الفرضيات.
 ثانيًا - النظرية العلمية حمدّدة ونوعية بشكل ميّكن من اختبارها ودحضها، وإن مل تكن كذلك 

فهي غري مؤهلة لتحمل اسم »نظرية«.
»شيءٌ ما قد أحدث صوتًا ما يف مكان ما« تفسري ال يقنع زوجتك، فهو ال يرقى ليكون نظرية 

ألنه ال يفسّر الظاهرة بشكٍل نوعّي واضح.
ثالثًا - النظرية العلمية قابلة لالختبار وباإلمكان تكرار اختبارها واحلصول على نتائج مشاهبة.
فرضيتك تقول أنّ احلذاء هو ما قد أحدث الصرير، ولكنك جربت السري عدة مرات يف نفس 
البقعة وبنفس احلذاء، كما جربه أخوك جيئة وذهابًا ومل يصدر اّي صوت يذكر: إذًا فالفرضية 

غري صاحلة.
ٍ مستقبلية. رابعًا - النظرية العلمية قادرة على التنبؤ بنتائج اختبارات

إن كانت فرضيتك تنص على أنّ اخلشب مييل حتت الثقل ويصدر صريراً، جرب أن تضع عليه 
ً آخر، هل جنح تنبؤك؟ جيد. ولكّن زوجتك تقرتح اختبارًا أصعب لقدرة الفرضية على  ثقال
التنبؤ: جيب أن يظهر صوت الصرير أيضًا إن أبعدت كّل العوامل األخرى املرشحة فعليك أن 
متشي بال حذاء وتطفئ التلفاز وتبعد املرآة ثم جترب، هل ظهر صوت الصرير ثانية؟ إذًا فقد 
اقرتبت خطوة من التحقق من فرضيتك فاستمر باختبار صالحيتها. أما إن فشلت فرضيتك 

بالتنبؤ بنتيجة االختبار فعليك استبعادها أو تعديلها.
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خامسًا - النظرية العلمية تصلح إلجراء اختبارات قد تنجح أو تفشل، أي أهنا قابلة للتخطئة.
القاعدة تقول: مئات التجارب الناجحة ال تكفي للتحقق من فرضية، ولكن جتربة واحدة فاشلة 

تكفي لتخطئتها!
كان  إن  معرفة  تستطيع  لن  نفسه،  الصرير  صوت  وظهر  املمر  فوق  املرات  مئات  مشيت  فإذا 
ناجتًا عن األرضية أم احلذاء. وللتحقق من فرضية أن احلذاء هو مصدر الصرير عليك أن تصمّم 

جتربة قابلة للتخطئة: كأن تسري حافياً، ويف هذه احلالة لديك احتماالن: 
جتربة  )بفشل  الفرضية  بتخطئة  قمت  تكون  وهبذا  احلذاء  بدون  الصرير  صوت  يظهر  أن  إما 

واحدة(،
أو أال يظهر صوت. فإن مل يظهر الصوت هل يعين هذا أننا حتققنا من الفرضية؟ ليس بعد! فقد 
يكون الصوت ناجتًا عن تفاعٍل ما بني العاملني معًا أو عن احتمال آخر مل تأخذه بعني االعتبار 

بعد.
 اآلن ماذا عن الفرضية الرابعة: الطاقة اخلفية؟

ـُلمَس، متامًا كاألمواج الراديوية اليت أيضًا ال ُترى وال تسمَع وال  هذه الطاقة ال ُترى وال تسمَع وال ت
ـُلمَس! فما الذي جيعلهما خمتلفني؟ واجلواب هو أن الثانية هلا أثر قابل للقياس. إن اإلنسان ال  ت
يعتمد على حواسه احملدودة يف االختبارات العلمية بل يقوم بتصميم أجهزة حتوّل املعطيات إىل 
شكٍل قابل للفهم واالستيعاب البشري: فاجملهز يكرب اجلزئيات الصغرية كي تصبح مرئية للعني 
 تسمعه األذنان، والطاقة الكهربائية 

ٍّ
البشرية، والراديو يلتقط املوجات الراديوية وحتوهلا إىل بث

ٍ معينة. واملغنطيسية كذلك ميكن قياس أثرها عن طريق جتهيزات
فإن ادعى أحدهم أن هناك طاقة غري قابلة للمالحظة والفهم وال ميكن قياسها بأي طريقة وال 
تعطي أي أثٍر يدل على وجودها، فهذا النوع من االدعاءات ليس علميًا وال ميكن أخذه بعني 
االعتبار، كما أنه ادعاء غري قابٍل للتخطئة! فال جتربة ميكن أن جتعل ذلك املدعي يعرتف بأن 
الطاقة اليت يتكلم عنها غري موجودة: فمهما قمنا بتصميم جتارب علمية سيصّر على ادعائه 

بأن فشل التجارب ال يعين أهنا غري موجودة، وهذا هو العلم الزائف.

 سادسًا – النظرية العلمية قابلة للتغيري بناءً على اكتشاف أدلة جديدة، فعلى الفكرة أن تكون 
ديناميكية ووقتية وقابلة للتصحيح.

القواعد اجلامدة اليت ال متتاز باملرونة وقابلية التطور وفقًا للمعطيات اجلديدة ال مكان هلا يف املنهج 
كثر النظريات العلمية قوة ميكن أن يضطر العلماء إىل اجراء تعديالت عليها  العلمي، فحتى أ
ٍ جديدة مل تكن موجودة من قبل، فبعد أن أهنيتما كل تلك اإلختبارات بنجاح  وفقًا ملعطيات
وقمتما برتجيح فرضية ما بعد تصميم عدة جتارب هادفة متنوعة للتحقق منها، ذهبتما إىل 

املطبخ فسمعتما صوت الصرير يصدر تلقائياً! 

تلك هي بعض من مقومات املنهج العلمي، علمًا بأن التجارب العلمية اليت جترى على أرض 
وتصميم  واملتغريات  التجارب  بظروف  الدقيق  التحكم  مثل  صرامة  كثر  أ شروط  هلا  الواقع 
كثر من املقومات  جتارب غفل للمقارنة وغريها. إن أصحاب العلم الزائف خيالفون واحدة أو أ
ً جتد أغلب كالمهم مبين على أساس واحد فقط ويتشبثون بادعاءات غري  السابقة، فمثال
نتائج  لكون  واألعــذار  احلجج  من  العديد  ويقدمون  ختطئتها،  من  يتهربوا  كي  لالختبار  قابلة 

»نظريتهم« غري قابلة للتكرار.

حني يدّعي أصحاب فكرة ما أهنا مبنية على »معرفة قدمية« أو »معرفة غامضة« فتلك إشارة 
إىل أهنا ال تستند إىل دليل علمي. يف احلقيقة؛ العديد من النظريات املثبتة ليست بذاك القدم، 
كثر قدمًا مع تطور املعارف وتراكم األدلة واملعطيات. وبشكل عام،  ألهنا حّلت مكان تلك األ
كثر حداثة؛ كان ذا أساٍس علمي أقوى فمعارفنا يف ازدياد ومع الوقت  كلما كان الدليل العلمي أ
كثر، تصميمنا  تصبح معلوماتنا ذات موثوقية أعلى بسبب قيامنا باستكشاف احتماالت أ

لتجارب أعقد، وإجرائنا املزيد من االختبارات املتواصلة هبدف اجياد تفسريات أدق.

نشرها عن  ويتم  موثوقة وحمايدة،  للتنقيح من مصادر  احلقيقية  االكتشافات  ما ختضع  دائمًا   
طريق الصحافة العلمية، وليس عرب وسائل اإلعالم العامة، حيث أنّ من يلجأ لألخرية لعرض 
»اكتشافه« فهو يتجنب غالبًا خضوعه للفحص الدقيق من املصادر املوثوقة. وعندما ال توافق 
أّي جهة موثوقة وعلمية -على سبيل املثال- على فكرة أو منتج ما؛ فقد يلجأ أصحاهبا الدعاء 
أهنا »مؤامرة« ملنع تسويق منتج يف متناول يد الناس مثالً، وبلجوئهم إىل أعذار »املؤامرة« هم 
يلجؤن إىل فرضية هي حبّد ذاهتا غري قابلة لإلثبات وال االختبار وال أدلة عليها سوى إصرار 

من يدعوهنا. 
وقد يعمد أصحاب هذه األفكار أيضًا لتسويق أفكارهم على أهنا األفضل أخالقيًا أو ثقافياً، 
كثر استساغة لدى  ويدعمون ذلك ببعض جنوم التلفاز أو أناس يرتدون معطفًا أبيض جلعلها أ
الناس، ولكن احلقيقة هي أنه ال ميكننا الثقة بأي ادعاءات مل متّر من حتت جمهر املنهج العلمي 
املدقق والذي يفصل بني العلم والالعلم ليقدّم لنا املعلومات املوثوقة اليت حتتاجها البشرية لتسري 

قدمًا يف طريق العلم واحلضارة واملعرفة.
لذا، علينا أن نشجع األجيال القادمة على التفكري الناقد للتخلص من سوء الفهم يف هذا العامل 

اجملنون إن كنا نسعى للمزيد من االكتشاف والتطوير يف خمتلف حقول العلم.
وكما نقول دومًا .. اطلب املصدر!

الباحثون السوريون 
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معراج زرادشت على ظهر حصان طائر اىل السماء
عليه  الوحي  نزول  بعد  بزراداشت  امن  من  اول  ان  سنة   2600 منذ  الزراداشتية  كتب  دونت 

زوجته هافويه و ابن عمه »ميتوماه

معراج زرادشت على ظهر حصان طائر اىل السماء

.

خلدت الرسوم احلجرية و كتب الزرادشتيني قصة معراج زرادشت منذ 2600 سنة.

النيب زرادشت صعد الئ السماء بواسطه طائر كبري يشبه الئ حد ما الثور اجملنح االشوري 
وكان لزرادشت موعد مع االله اهوارا مازدا )االله النور ( لكي يعلمه .احلكمه ويعطيه الشرائع 

و رافق زرادشت من السماء االولئ الئ السماء السابعه مالك عظيم .
استأذن زرادشت ملشاهدة جهنم أيضاً، فرأى فيها «أهرمن» أي إبليس

.
مر الزمان بعدة أجيال على معراج زرادشت أخذت ديانة زردشت يف بالد الفرس يف االحنطاط، 
ورغب اجملوس يف إحيائها يف قلوب الناس، انتخبوا شابًا من أهل زرادشت امسه «أرتاويراف» 
وأرسلوا روحه إىل السماء. ووقع على جسده سُبات. وكان اهلدف من سفره إىل السماء أن 
لع على كل شيء فيها ويأتيهم بنبأ. فعرج هذا الشاب إىل السماء بقيادة وإرشاد رئيس من  يطَّ
رؤساء املالئكة امسه «سروش» فجال من طبقة إىل أخرى وترقى بالتدريج إىل أعلى فأعلى. 
وملا اطلع على كل شيء أمره «أورمزد» اإلله الصاحل )سند وعضد مذهب زردشت( أن يرجع 
إىل األرض وخيرب الزردشتية مبا شاهد، ودُوِّنت هذه األشياء حبذافريها وكل ما جرى له يف أثناء 

معراجه يف كتاب «أرتاويراف نامك».
قال: «وقدمت القدم األوىل حتى ارتقيت إىل طبقة النجوم يف حومت.. ورأيت أرواح أولئك 
املقدسني الذين ينبعث منهم النور كما من كوكب ساطع. ويوجد عرش ومقعد باه باهر رفيع 
زاهر جداً. ثم استفهمت من سروش املقدس ومن املالك آذر ما هذا املكان، ومن هم هؤالء 
األشخاص( ، وقصدهم من قوهلم «طبقة الكواكب» فهو احلياط األول أو األدنى من فردوس 
الزردشتية، وأن «آذر» هو املالك الذي له الرئاسة على النار، و«سروش» هو مالك الطاعة وهو 
«أرتاويراف»  أرشد  الذي  وهو  زردشت،  لديانة  املقرَّبني  املالئكة  أي  املؤبدين،  املقدسني  أحد 

يف مجيع أحناء السماء وأطرافها املتنوعة،إىل طبقة القمر، وهي الطبقة الثانية، ثم يليها طبقة 
الشمس وهي الطبقة الثالثة يف السموات.وهكذا أرشده إىل باقي السموات. وبعد هذا ورد 
من  فأخذني  بالذهب  املرصع  املالئكة «هبمن» من عرشه  رئيس  قام  (( وأخريًا  فصل 11  يف 
يدي وأتى بي إىل حومت وحوخت وهورست بني أورمزد ورؤساء املالئكة وباقي املقدسني، 
رِواء  منهم  أهبى  أَر  ومل  الدين.  وأئمة  األمناء  وسائر  واإلدراك  العقل  السامي  زردشت  وجوهر 
م عليه، فقال يل: السالم 

ِّ
وال أبصر منهم هيئة. وقال هبمن: هذا أورمزد. ثم أني أردت أن أسل

عليك يا أرتاويراف. مرحبًا أنك أتيت من ذلك العامل الفاني إىل هذا املكان الباهي الزاهر. ثم 
العرش وثواب الصاحلني وعقاب  أمر سروش املقدس واملالك آذر قائالً: امحال أرتاويراف وأرياه 
إىل  مكان  من  ومحالني  يدي  من  آذر  واملالك  املقدس  سروش  أمسكين  وأخريًا  أيضاً.  الظاملني 

آخر، فرأيت رؤساء املالئكة أولئك، ورأيت باقي املالئكة
.

ثم ذكر أن أرتاويراف شاهد اجلنة وجهنم، وورد يف فصل ) 101( أخريًا أخذني سروش املقدس 
واملالك آذر من يدي وأخرجاني من ذلك احملل املظلم املخيف املرجف ومحالني إىل حمل البهاء 
يل  فأظهر  أورمــزد،  أمام  السالم  تقديم  يف  فرغبت  املالئكة  ورؤســاء  أورمــزد  مجعية  وإىل  ذلك 
التلطف. قال: يا أرتاويراف املقدس العبد األمني، يا رسول عبدة أورمزد، اذهب إىل العامل املادي 
أورمزد موجود هنا. من  الذي هو  أنا  ما رأيت وعرفت، ألني  للخالئق حسب  باحلق  وتكلم 
يتكلم باالستقامة واحلق أنا أمسعه وأعرفه. تكلم أنت احلكماء. وملا قال أورمزد هكذا وقفت 

باهتًا ألني رأيت نورًا ومل أَر جسماً، ومسعت صوتًا وعرفت أن هذا هو أورمزد
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أصل الدين االسالمي ) حتليل وفق معطيات التاريخ (

انتهاءه  و  الشمس  اآلهلــة  او  الشمس  بظهور  صيامهم  ارتباط  سبب  املسلمون  يعلم  هل 
باختفاءها أو غروهبا ؟؟

هل يعلم املسلمون سبب ارتباط صالهتم مبواقع الشمس و توقّفهم عن الصالة وقت ذهاهبا 
؟؟

القمر حسب عقيدة عابدي اهلل  اإلله  ابن  العزى  بيت  العزة هو  بيت  ان  املسلمون  يعلم  هل 
القمري ؟؟

هل يعلم املسلمون ما سبب رمز اهلالل او اهلالل و النجم الذي يعلو مآذهنم و راياهتم ؟
هل يعلم املسلمون ما هو السبب بعلو املئذنة للسماء ) حنو االله القمر كما كان يعتقد ( اليت 
كرب ) اهلل القمر ( و التطابق بني معابدهم و معابد عابدي ذلك اإلله او ) املشركني  تصيح باهلل األ

( ؟؟
وعيد  زمزم  ملياه  وتقديس  مجرات  رمي  و  طواف  من  احلج  طقوس  انَّ  املسلم  اخي  تعلم  هل 

األضحى والفطر والصالة والصوم برمضان هي طقوس للديانة الشركية القدمية
هل تعلم ان سبب اختيار رمضان كالشهر املقدّس ألنّه اشد فصول الصيف حرارة وهو مشتق 

من الرمض اي حرقة الصيف و األرمض األشد  و ايضًا بدايته وهنايته مرتبطة باالله القمر
هل تعلم أنَّ الوضوء و الركوع والسجود والطهور واخلتان والذبح احلالل و لباس الصالة و احلجاب 
و النقاب والفصل بني اجلنسني بالدين احملمدي اإلسالمي.... أصله مأخوذ من الدين اليهودي 

وأغلب علومه و طقوسه وتعاليمه كذلك ؟؟
هل تعلم مل مسيت الكعبة بيت اهلل ؟؟

كرم« هي كلمات كانت تقال لتمجيد اإلله  هل تعلم أنَّ كلمات » احسن اخلالقني » و » ربك األ
كرب ( وهي سبب اكتشاف عبداهلل بن ابي السرح هلراء حممد و ارتداده  القمر ) اهلل األ

اليت رأوها بوجههم  أنَّ املسلمون دمّروا مجيع املعابد و اآلثار و الصور و املستندات  تعلم  هل 
وعلماء  األركيولوجيني  على  األمور  صعّب  مما  غزوها  اليت  الشعوب  حضارات  مجيع  واحرقو 

اآلثار كثريًا
التاريخ اإلسالميّة أنّ طقوس احلج واألضاحي و الصوم  يُجمع علماء املسلمني وكتب  يف حني 
بتلك  االسالم  اتى  فكيف  وإسالمه  حممد  ظهور  قبل  املشركني  لدى  موجودة  كانت  برمضان 

الطقوس الوثنية من ديانة يعتربها غري اهليّة أو حّتى ليست إهليّة حمرّفة؟

اجلواب على تلك األسئلة
وكيف ميكن أن جيتمع دينان خمتلفان أحدمها وثين و اآلخر مساوي يعتمد على املاورائيّات

حّتى شيوخكم وعلماءكم األغبياء جمتمعني لن يستطيعوا اإلجابة وال على تساؤل واحد من 
تلك األسئلة 

فمن يستطيع هم علماء اآلثار أواألركيولوجيني وحدهم والباحثني بتاريخ األديان ومقارنتها
اإلله القمر 

اآلركيولوجيني عثروا على معابد لعبادة القمر يف مجيع أحناء الشرق األوسط من جبال تركيا 
كثر العبادات انتشارًا يف حضارة هذه املنطقة عبادة اإلله القمر.  إىل شواطئ النيل. و ظهر أن أ

وصلت آالف األلواح الطينية من كتابات احلضارة السومرية يصفون فيها عقيدهتم 
كثر  أ و   . األمساء  من  العديد  ميلك  كان  وانّه  القمر  اإلله  يعبدون  كانوا  أهنم  نعلم  األلواح  هبذه 
 « Nanna, « Suen, Asimbabbar األمساء شيوعًا كان نانا، سون، عظيم بابا
كوسوه، Kusuh . هذا اإلله كان يرمز له باهلالل. اعتمادًا على الكم الكبري من الوثائق عن 

عبادة إله القمر البد من االعتقاد أن هذه الديانة كانت هي األوسع يف سومر.
سني,  إىل  سون  القمر  إله  اسم  وحرفوا  الديانة  هذه  اقتبسوا  كاديني  واأل والبابليني  اآلشوريني 

Sin, ليكون اإلله احملبوب والرئيسي. )امللفت ان القرآن يقسم بتعبري ”ياسني”(
يف سوريا وكنعان القدمية كان يرمز لإلله سني هبالل. مع الوقت أصبح يضاف القمر الكامل إىل 

اهلالل مع بقاء اهلالل ظاهرًا ليصبح إشارة إىل مجيع فرتات ظهور اإلله القمر.
بنانتهم.. عشتار كانت واحدة  النجوم  الرب سني يف حني كانت  اآلهلة الشمس كانت زوجة 
العثور على بعضها يف رأس مشرا. و  مّت  إليهم جرى تعدادها يف وثائق  بناهتم واألضاحي  من 

أوغاريت بسوريا
يف فارس ومصر إله القمر يظهر بوضوح يف املنحوتات اجلدارية وعلى رأس االصنام، حيث كان 

قاضي على الرجال وعلى االهلة.
العهد القديم » الكتب اليهوديّة » كان على الدوام يؤكد على حتريم عبادة القمر. حذر الرب 
شعب إسرائيل فقال: ”ال ترفع عينك إىل السماء وتنظر الشمس و القمر والنجوم و كل جند 

السماء .. فتغرت وتسجد هلا وتعبدها “
) تثنية 4: 19( وفى 2) ملوك 21: 3-5( وفى )ارميا 8: 2( وأيضا فى ) أرميا 19: 13 ( وفى 

) صفنيا 1: 5(
الوثنيني كانت عبادة القمر هي املعنية، إذ  مبعنى أنه عندما سقطت اسرائيل يف عبادة آهلة 
إنّها كانت العبادة الوثنية الشائعة. يف القرآن جند التحذير ذاته » األنعام )77- 78( - فصلت 
)37( » وإضافة اىل ذلك فلقد سرد لنا أن امللك األخري لبابل قام ببناء تاياما يف اجلزيرة العربية 

,)BC 539-555( Nabonidus لتصبح كعبة لعبادة القمر
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القادمة من احلضارات  التعبّديّة  اللقى  ً شائعًا يف مجيع  القمر شكال اإلله  يؤكده كون  األمر  هذا 
ورسومات  والفخار  احللي  على  إهلهم  صورة  ترسم  القدمية  الشعوب  انَّ  نرى  حيث  القدمية، 

احلائط والتماثيل واالسطوانات واللوحات.
لكن ماذا عن جزيرة العرب ؟

يشري الربوفيسور Carleton Stevens Coon إىل أن املسلمني مل يرغبوا بإبقاء أي 
أثر للديانات الوثنية القدمية، وسعوا بقوة حملي كل أثر هلا - حسب حديث » ال تدعَ متثااًل إال 
ً إال طمَسَْتها / صحيح مسلم« ، ومل يبقى منها إاّل مامل يكن خارجا عن  طمسَته . وال صورة
متناول أيديهم الباطشة . هذا األمر جند له صدى يف كتب الرتاث اإلسالمي حيث يقول أحد 

األحاديث معرتفًا بشدة انتشار األصنام حتى يف منزل الرسول :
)) عن أبي هريرة أن جربيل جاء فسلم على النيب ص فعرف صوته فقال ادخل فقال إن يف البيت 
سرتًا يف احلائط فيه متاثيل فاقطعوا رءوسها فاجعلوها بساطًا أو وسائد فأوطئوه فإنا ال ندخل 

بيتًا فيه متاثيل ((
لسنوات عديدة كانت السعودية ترفض البحث عن اآلثار أو التعاون يف جمال اآلثار و رغم ذلك 
جند أنّ حتى آيات القرآن نفسها قدّمت معاني تتطابق متامًا مع املعطيات التارخيية املوجودة..

ذكر العامل سيغال: ” يف جنوب اجلزيرة العربية كانت عبادة القمر الديانة الرئيسية على الدوام ، 
اإلله ، مبختلف أشكاله”. اإلسم القديم لإلله القمر كان سني )و عند املصريني أيضًا كان امسه 
سني(، حيث بقي جزء منه بتسمية الصحراء ”سيناء”. عندما ختلت الشعوب اجملاورة عن 
كرب اآلهلة وأعظمها.  كرب، أ عبادة القمر بقى العرب يف صحراءهم خملصني لرهبم على أنه اإلله األ
وعلى الرغم من إمتالكهم 360 إهلا آخر، مجيعهم هلم موقعهم يف الكعبة جند أن اهلل )القمر( بقي 

كربهم . سيد الآلهلة وأ
منهم،  فكل  العرب  مجيع  احرتام  جتذب  جعلها  الذي  األمر  اآلهلة،  مجيع  بيت  كانت  الكعبة 

وجدها وسيلة يتواصل هبا مع آهلته
وجند انعكاس ذلك بوصف مؤلّف القرآن ذلك 

يٍق (( احلج  ِ ِلّ َفٍجّ عَم ْن ُك ِ نيَ م ِ ٍر يَأْت ِ ِلّ َضام ٰى ُك ي النَّاِس بِالْحَِجّ يَأُْتوَك رِجَااًل وَعََل ِ ّنْ ف ِ )) َوأَذ
 27 :

فمهما كان الرب الذي كان يُعبَد منهم ، سيجد موضعًا يف كعبة قريش، وهو أمر كانت تفتقده 
بقية كعبات العرب وعدد ما بقي من آثارها 22 كعبة.

اجملموعة  األدلة  اإلسالم.و  قبل  عصور  يف  نشاطها  كامل  يف  كانت  القمر  عبادة  أن  تؤّكد  األدلة 
من مشال و جنوب اجلزيرة العربية تدل على أن عبادة القمر كانت أيضًا وبكل وضوح يف قمة 

نشاطها حتى يف فرتة نيب املسلمني ،

األوسع انتشاراً. وعلى الرغم من أن ”سني” كان اسم اإلله القمر، إال أن امسه كان يسبقه تعبري 
يعرب عن رفعة منزلته بني اآلهلة، وكانوا يرفعونه إىل رتبة رب األرباب، وهو األمر الذي الزال موجودًا 
كرم”، وتعبري “ أحسن اخلالقني”  كرب”. وتعبري ”اقرأ وربك األ انعكاسه حتى اليوم يف تعبري ”اهلل أ
وهي تعابري تفاضل بني اهلل وبقية اآلهلة اليت الترقى إىل مستوى اإلله األب. وكما أشار الباحث 
Coon فإن “إيله أو إله” كانت احدى املراحل يف الطريق إىل اسم اهلل اإلسالمي احلايل. ”اإلله 
ـ إله” ليجري دجمه واختصاره الحقًا إىل تعبري واحد ”اهلل” وهو أمر  ال القمر كان يطلق عليه ” 
جرى قبل قدوم اإلسالم”. فالوثنيني العرب ادخلوا اسم اهلل على أبناءهم، متامًا كما كان األمر 
مع اسم والد حممد ”عبد اهلل”، على الرغم من أن اهلل ليس إمسًا من أمساء أهل الكتاب وبالتايل 
ليس منحدرًا عن مصدر مساوي، ومع ذلك كان متتداواًل بني وثنيي اجلزيرة على إعتباره رب 
كرب”. يؤكد Coon على أنه يف عهد حممد وحتت اوامره أصبح  األرباب أو املشار إليه بأنه “األ
اهلل شخصية منفصلة عن القمر وأصبح التعريف »ال« جزء اليتجزء من كامل امسه ليصبح 

الينفصل عن امسه السابق إله / إيله والذي كان خمصصًا للقمر سني، .
هذه الوقائع جتيب على سؤال: ملاذا مل حيتاج القرآن إىل تقديم تعريف هلل أبداً؟

ملاذا انطلق حممذ من بديهية أن العرب الوثنيني يعرفون من هو اهلل الذي يعنيه؟
و ملاذا كان العرب الوثنيني هم الذين يعرفون اهلل يف حني أن أبناء الرساالت السماوية اليعرفونه يف 

كتبهم؟
إىل  أشار  حيث  املسألة  هذه  إىل  انتبه  اإلسالمي،  العهد  يف  املسيحيني  احد  وهو  الكندي، 
الوثنيني  طريق  عن  جاء  وإمنا  الكتاب  ألهل  السماوية  الكتب  مصدره  ليس  اإلسالمي  اهلل  أن 
السبأيني القادمني من اليمن. بناء على ذلك تكون طقوس املسلمني موجّهة ليس إىل إله أهل 
الكتاب وإمنا إىل إله القمر، أبو الالت والعزة ومناة. يكتب الدكتور نيومان يف كتابه:”لقد ظهر أن 
اإلسالم دين منفصل، منى مباشرة عن عبادة القمر”. يقول قيصر فرح:”هلذا السبب اليوجد أي 
سبب لقبول فكرة أن اهلل اإلسالمي قد جاء للمسلمني عن طريق النصارى واليهود”. العرب 

عبدوا إله القمر على أنه رب األرباب، ولكن هذا الرب مل يكن رب اليهود.
هل يصبح بعد ذلك من الغريب أن نفهم ملاذا يكون شعار اإلسالم واملسلمني الذي يرتفع على 

منارات املساجد هو اهلالل حتديدًا 
ملاذا يكون مقبواًل أن اإلله اهلالل الذي كان يرفرف بني قبائل مشركي قريش . يرفرف على أعالم 

الدول اإلسالمية وأحيانًا إىل جانبه إحدى بناته من النجوم 
ملاذا يكون التقويم االسالمي قمري ، والطقوس املقدسة تعتمد على القمر ؟

اخلالصة
من هنا نرى أن العرب الوثنيني كانوا يعبدون اإلله القمر )اهلل(،
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الكعبة.  حول  والدوران  السنوي  وباحلج  الكعبة،  إىل  وجههم  موجّهني  إليه  الدعاء  خالل  من 
وتقبيل احلجر اإلسود وتقديسه والتضحية إىل اهلل وقذف اجلمرات والصيام برمضان وحتريم 
أبقاها رسول اإلسالم من  الطقوس  الفقراء. هذه  إىل  الصدقات  وتقديم  احلرم  احلرب يف االشهر 
عبادة اإلله القمر، وأبقى اسم اإلله الذي تتوجه الطقوس إليه./ وهبذا يكون اإلسالم عبارة عن 
إعادة بناء املوروث امليثيولوجي وتقدميه بصورة جديدة . القول أنه امتداد لدين أهل الكتاب، 
أمر التدعمه الوقائع، على الرغم من أن عملية إعادة البناء استفادت من معتقدات أهل الكتاب 
)مبا فيهم الزرادشتية والصابئة( وورثت عنهم بضعة من أساطريهم، غري أنّه كان عملية إحياء 
الدين اجلديد، وإبرازه بصورة قادرة على  للعرب، لإلستفادة منه يف والدة  الوثين  التارخيي  للرتاث 

منافسة ديانات العنطقة آنذاك..
 حاشية أوىل:

» إيل » اسم كان يطلق على كبري اآلهلة لدى كثري من الشعوب القدمية فقد كان يطلق على إله 
الكنعانيني منذ األلف الثالث قبل امليالد ويعتقد املؤرّخون أنّ الكنعانيني هم أوّل شعب أطلق 
 ، معتقداهتم  الكثري من  الكنعانيني  اقتبسوا من  اليهود  آهلته وأن  لفظ »إيل« على اسم كبري 
واليت انتقلت عربهم إىل اإلسالم فـ » إيل » حسب املعتقد الكنعاني هو خالق السماء واألرض 
والبشر وكبري جممع اآلهلة واإلله بعل )إله اخلصب( كان عضوًا بذلك اجملمع وكان »إيل« يعتلي 
و  امساع  و  إسرا  و  عزرا  منهم:  و  ورجال  ومالئكة  زوجة  له  وكانت  السابعة  بالسماء  عرشه 
صموء و اسراف و ميكا و جربا و روفا ، وهي أمساء كنعانيّة كما خيربنا املؤرّخون وقد اقتبسها 

القرآن :
عزرا ، أو عزرا - إيل ، وتكتب متصّلة ) عزرائيل ( باللغة العربيّة وتعين ) مساعد اإلله إيل ( 

ومنها أخذت للعربيّة ومنها للقرآن!
إسرا ، أو اسرا - إيل ) تعين بالعربيّة السائر إىل اإلله »إيل« (

امساع ، أو امساع- إيل » امساعيل »
مسوء أو صموئيل )وتعين حسب ترمجتها للعربيّة اسم اإلله إيل(

ميكائيل ) نظري اإلله إيل (
روفائيل ) رأفة اإلله إيل (

جربائيل ) رَجُل اإلله إيل ( ....
فهل كاتب القرآن استقى بعض األساطري الكنعانيّة ووضعها بكتابه؟

يقول مؤلّف القرآن :
 ٍ ٍِيّ مُِبني سَاٍن عَرَب ِ َوٍج - بِل ِ ي ع ِ ِيًّا َغيَْر ذ ُلونَ - ُقرْآنًا عَرَب ِ ِيّا لَعَلَُّكْم َتعْق َّا أَنْزَلْنَاهُ ُقرْآنًا عَرَب إِن

اكتشف املشركون وجود مصطلحات أعجميّة بالقرآن ، وجند ذلك بالقرآن الذي قال:

ِيٌّ  سَانٌ عَرَب ِ ل يٌّ وَهََذا  ِ ِ أَعْجَم َيْه إِل دُونَ  ِ يُلْح ي  ِ َّذ سَانُ ال ِ ل مُهُ بَشٌَر 
ِّ
يُعَل َّما  إِن يَُقوُلونَ  َّهُْم  أن نَعَْلُم  َولََقْد   «

مُِبنيٌ »}النحل: 1.2{

يؤّكد بعض الصحابة كالم املؤرّخني :
روي عن ابن عباس يف جربيل وميكائيل : كقولك : عبد اهلل وعبد الرمحن ؛ قال األصمعي : 
معنى إيل هو الربوبية ، فأضيف جرب وميكا إليه ؛ قال أبو عبيد : فكأن معناه عبد إيل ، رجل 
إيل . ويقال : جرب : عبد ، وإيل هو اهلل . اجلوهري : جربائيل ، اسم ، يقال هو جرب أضيف إىل 

إيل ، وفيه لغات : جربئيل مثال جربعيل ، يهمز وال يهمز ؛ 
.

حاشية ثانية :
هناك العديد من الدالئل األخرى على بقاء آثار التعدد يف الديانة اإلسالمية، أحد هذه الدالئل هو 
تعبري ”بسم اهلل الرمحن الرحيم”، وهو أمر سيثري اإلستغراب لدى العديدين. رسائل البطاركة 
اإلنطاكيني السريانيني تبدأ هبذه البسملة قبل اإلسالم بستمئة عام. غري أهنم يكتبوهنا بتغيريات 

طفيفة حيث تكون بالسريانية بالتعبري التايل: ”بشم ألوهة رمحانو رحيمو”.
وترمجتها من السريانية إىل العربية تعطي معاني خمتلفة. بشم هي ذاهتا بسم، حيث تكون 

السني شني يف السريانية. غري أن ألوهة هي إسم اإلله العربي وتقرتب من التعبري العربي اللهم.
إجنيله  يف  يوحنا  قال  كما  التجسد  إىل  وتشري  املرأة  رحم  أو  الرحم  بيت  تعين  رمحو   : رمحانو 

”وصارت الكلمة جسدًا” يف حني أن النون هي حرف التعريف يف اليمن.
رحيمو هو الروح القدس.

لدى  املقدس  الثالوث  لتمجيد  تستخدم  اليت  ذاهتا  هي  الرحيم”  الرمحن  اهلل  ”بسم  تكون  فهل 
اليمامة” وهي كلمة عربانية  اليمن ”رمحن  إله  الرمحن هو  الوقت كان  املسيحيني!!. يف ذات 

كما قال الرازي يف حني أن الرحيم عربية.
.

حاشية ثالثة :
كرب » و أسسه الوثنية - ـ » اهلل األ األصل التارخيي ل

قال الشاعر اجلاهلي أوس بن حجر
كرب و بالالت والعزى ومن دان دينها _ و باهلل، إن اهلل منهن أ

 قال مؤلّف القرآن
ْكبَُر  َأ هََذا  ِّي  رَب هََذا  َقاَل  بَازَِغًة  الشَّمَْس  َرأَى  َفَلمَّا   )  77  ( ِّي  رَب هََذا  َقاَل  بَازًِغا  الَْقمََر  َرأَى  َفَلمَّا   (
 ِ ي َفَطَر السَّمََوات ِ لَّذ ِ َي ل ي وَجَّهُْت وَجِْه

ِّ
مَّا ُتشْرُِكونَ ) 78 ( إِن ِ ي بَرِيءٌ م

ِّ
َفَلمَّا أََفَلْت َقاَل يَا َقوِْم إِن

نيَ ) 79 ( (  ِ َن الْمُشْرِك ِ يًفا َومَا أَنَا م ِ َواأْلَرَْض حَن
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حْمَن  الَرّ ا  َأَمّ  . َفَقاَل سُهَيْل   , يم  ِ ح الَرّ حْمَن  الَرّ الَلّه  بِسِْم  ُاْكُتبْ   : َفَقاَل   ) َتاب  ِ الْك ُكتبَ  ا  َفَلَمّ  (
اَل  مُونَ  ِ الْمُسْل َفَقاَل   , َتْكُتب  ُكنْت  َكمَا  هَُمّ  الَلّ ك  ِ بِاسْم ُاْكُتبْ  ْن  ِ َولَك  , هَُو  مَا  أَدْرِي  مَا   ِ َفَوَالَلّه

هَُمّ , َفَكَتبَ ”  ك الَلّ ِ ّي ” ُاْكُتبْ بِاسْم يم , َفَقاَل النَِّب ِ ح حْمَن الَرّ نَْكُتبهَا إاَِلّ بِسِْم الَلّه الَرّ
ويف هذا الصدد نرى أن القرآن قد ذكر كلمة ”يسن” و أحد تفسرياهتا تتكلم عن كوهنا اسم إله، 

األمر الذي يربطها مباشرة باإلله سني )إله القمر(
ينبغي ألحد أن يتسمى بياسني؟ قال: ما أراه  قال ماالك. روى عنه أشهب قال: سألته هل 
ينبغي لقول اهلل: “يس والقرآن احلكيم” يقول هذا امسي يس. قال ابن العربي هذا كالم بديع, 
وذلك أن العبد جيـوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه كقوله: عامل وقادر ومريد 
ـ “يسني” ألنه اسم من أمساء اهلل ال يدرى معناه فرمبا كان  ومتكلم. وإمنا منع ماالك من التسمية ب
معناه ينفرد به الرب فال جيوز أن يقدم عليه العبد. فإن قيل فقد قال اهلل تعاىل: “سالم على إل 

ياسني” ]الصافات: 130[ قلنا: ذلك مكتوب هبجاء فتجوز التسمية به… 
ب  ِ ِّر فأين ُذه قال أبو بكر خماطبًا قومًا من اليمامة : وحيكم ! إن هذا الكالم مل خيُرج من إّل وال ب

بكم.
حيث » إل » هو اإلسم القديم هلل القمر ويبدو من خالل قول أبو بكر أن اإلسم ظّل متداواًل بني 

العرب يف عهد حممد رغم أنّه ليس من أمساء اهلل باإلسالم! 
حاشية سادسة :

قال القران 
 . ضيزى  قسمة  إذا  تلك  األنثى  وله  الذكر  ألكم  األخرى  الثالثة  ومناة  والعزى  الالت  أفرأيتم 

النجم. 26 
وهي آية تشري اىل احتجاج اهلل على نسب البنات )وحدهن( إليه، يف حني كانت الالت والعزة 
)مؤنثة  زوجة  اختاذه  نفسه  عن  ينفي  وهو  الشمس،  وربة  القمر  إله  إىل  تارخييًا  تنسب  ومناة 

حتديدا( وأوالد فيقول: 
وأنه تعاىل جد ربنا ما أختذ صاحبة وال ولدًا وأنه كان يقول سفيهنا على اهلل شططاً. )اجلن،3( 

ً ) من جديد على لسان شخص ثالث)!((:  ويؤكد ذلك يف مرات فيقول متسائال
أنى له ولد ومل تكن له صاحبة )االنعام، 151( - مما جيعله ميثل دور الذكر الذي لعبه إله القمر. 

حاشية سابعة :
يقول القرآن

نيَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاِجَد اهلل / سورة التوبة - التخريفة رقم 17 ِ لْمُشْرِك ِ مَا َكانَ ل
وهذا اعرتاف آخر بصريح القرآن أنَّ املشركني كانوا قد بنوا املساجد االسالميّة نفسها 

حاشية ثامنة :
من األحاديث الدالّة على اقتباسه دينه من التعاليم اليهودية ووضعها بدينه و الضحك على 

ً الرؤوس اجلاهلة اخلاوية جهارة
عن عائشة قالت : هذه يهودية ال نصنع إليها شيئا من املعروف ,إال قالت: وقاك اهلل عذاب 
القرب . فقال صلعم : » كذبت يهود ، وهم على اهلل كذب ، ال عذاب دون يوم القيامة » .قالت 
)ر(: ثم مكث بعد ذلك ما شاء اهلل أن ميكث ، فخرج ذات يوم بنصف النهار مشتمال بثوبه 
القرب ، فإن  الناس استعيذوا باهلل من عذاب  بأعلى صوته : »أيها  ينادي  حممرة عيناه ، وهو 

عذاب القرب حق » . !!! وهو يف الصحيح رواه أمحد ، ورجاله رجال الصحيح
.

حاشية تاسعة :
الدولة احلفصيّة اإلسالميّة )1229 - 1574م( اليت اعتمدت نظام اخلالفة اإلسالميّة نشأت قبل 
ظهور العثمانيون وكان شعارها عبارة عن رقعة صفراء يتوسّطها هاللني )قمر( وهذا ينسف 

اإلدّعاء الباطل بأن العثمانيون هم من وضعوا شعار اهلالل كرمز للدول اإلسالميّة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/احلفصيون 

حاشية عاشرة:
األصل التارخيي لكلمة » آمني » :

يتّفق املؤرّخون أنَّ مصطلح » آمني » هو اسم اإلله » آمون » الفرعوني والذي كان يلفظ بلفظ 
»آمني« بالللغة املصريّة القدمية وأنَّ املصريني كانوا ينهون صالهتم بذلك اللفظ »آمني« تعظيمًا 
ً منهم باإلستجابة منه لصلواهتم ، و«آمون« هو إله الشمس واخلصوبة وخالق الكون  له وأمال

وامللك وله مسميّات أخرى باعتقاد املصريني القدماء.
 فهل رسول اإلسالم أمر املسلمني بتوجيه صالهتم لإلله » آمني« أو » آمون » بسورة الفاحتة ؟

 ، وََرَكَع  َكبََّر  َفإَِذا   ، اللَّهُ  يُِجبُْكُم  نيَ  ِ آم  : َفُقوُلوا   ، نيَ 
ِّ
ال الضَّ َوال  يِْهْم  عََل الْمَْغُضوِب  َغيِْر   : َقاَل  َوإَِذا 

ِّرُوا َواْرَكعُوا / صحيح مسلم َفَكب
 دالئل تارخييّة اخرى على عبادة اإلله القمر يف اجلزيرة العربيّة

النحاس و على جبينه هالل . من  العثور على رأس عجل من  العبيد جرى  تل  يف منطقة 
Stela Ur-Nammu حتتوي على قائمة بأمساء االهلة ويعلوها  مدينة أور جند لوحة 
القمر على إعتبار أن إله القمر هو رئيس اآلهلة، بل وجند خبز جرى حتضريه على شكل هالل 
 Sir Leonard تقديسا إلله القمر، حضارة أور كانت مرتبطة بالقمر . الباحث الكبري
Woolley عثر على معبد لعبادة القمر يف أور ، كما عثر على العديد من من الدالئل اليت 

تدل على
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عبادة القمر ومعروضة يف املتحف الربيطاني و باالضافة اىل معبد كبري لعبادة االله القمر يف 
هالل.  صورة  صدره  وعلى  لرجل  منحوت  متثال  و  الفلسطينية.   Hazer هازير  مدينة 

الكتابة املرفقة هبم توضح أهنم كانوا يعبدون القمر .
 J. T. Arnaud, J. Halevy and E. Glaser يف القرن الثامن عشر وصل
وعثروا يف حفرياهتم على آالف القطع تعود حلضارات قدمية. يف معبد القمر يف مأرب، يف مملكة 
 Minaean ولدى املعنيني والقطبانيني Sabean Moon السبأيني جرى العثور على
and Qatabanian وصل عنهم العديد من الكتابات عن عبادة القمر . يف اخلمسينات 
قام Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower بالعثور 
على مواقع أثرية يف مناطق Qataban, Timna, and Marib, و مدينة سبأ. 
بنتيجة هذه اإلكتشافات جرى جتميع آالف اللوحات والتماثيل احلجرية. منحوتات ومزهريات 
صور  إىل  اللوحات  تشري  عليهم.  العثور  مت  اهلل”  ”بنات  تعظيم  طقوس  أجل  من  استخدمت 
ً بصورة القمر فوقهم. كافة الرباهني تشري إىل أن  ”الالت والعزة ومناة” إىل جانب أبوهم متمثال

عبادة القمر كانت شائعة للغاية وعميقة اجلذور يف حضارات املنطقة مبا فيه اجلزيرة العربية.
عام 1944 أشارت الباحثة G. Caton Thompson يف جزء من كتاهبا إىل العثور 
 The Tombs and Moon Temple of  « القمر  اإلله  لعبادة  معبد  على 
Hureidha » , ويقع يف جنوب اجلزيرة. يف هذا املعبد كانت تنتشر صور اهلالل واكثر 
من 21 كتابة تذكر اسم سني، إضافة إىل منحوتة أخرى يعتقد أهنا هلل القمر نفسه. هذه األمر 

كيده الحقًا من قبل املزيد من األركيولوجيني. جرى تأ
.

ً - هذا البحث يوضح الكثري مما كان غامضًا من االحاديث الصحيحة مثال
)الشمس والقمر ثوران مكوران يف النار يوم القيامة( متفق عليه

فشل مفسري هذا احلديث من املسلمني بإجياد تفسري مقبول له 
لكن بعد التعرّف على التاريخ احلقيقي حسب االثريني و املؤرّخني نكشف مغزى قوله اال وهو 
إهانة مقدساهتم و اهلتهم الشمس والقمر وهذا يوافق كالم الصفحات اإلسالمية اليت اوردت 
انزعاج املشركني من حممد وتصرحيهم بأنّه كان يهني اهلتهم دومًا ويسخر منها ويبيّن ايضًا سبب 
نفور قبيلته و اقرب اقاربه منه ألهنم كانوا مشركني وان امساء انساهبم تدل على ذلك فعمّه مثال 
وهو  القمر(  )اهلل  عبداهلل  املفرتض  ابوه  و  مشس«  »عبد  وجدّه  هلب(  )ابو  العزى  عبد  امسه 
ليس من أصول يهودية وال مسيحية ويف حديث بصحيح مسلم عن سؤال أحد أبناء املشركني 
حملمد يقول فيه )ص( : إن أبي وأباك يف النار ويكشف أيضًا أنَّ حممد تربئ من ديانته األصلية و 

كان يسخر من اليهود

واملسيحيني ومعتقداهتم و أنبياءهم و وصفهم بأبشع الصفات والشتائم - مجيع انبياء التوراة 
من بين اسرائيل - وهذا ايضًا يشري اىل انّه كان - الدينيّا - ، على األغلب لكن مريض عقليًّا - 

ويطابق االدعاء اليهودي املسيحي له أنه ال ميكن ان يكون مؤمنا بآهلتهم نفسها 
ورمبا حديثه يشري إىل رأيه باملتدينني وهي نظرة شخص ملحد أو ال ديين هلم: إمنا املؤمن كاجلمل 

األنف حيثما قيد انقاد - صحيح مسلم 

مصادر و روابط :
األصول الشركيّة حملمد رسول اإلسالم

8377/http://ar.miraath.net/fawaid

هنا بعض من اآليات اليت اقتبسها مؤلّف القرآن من الدين اليهودي 
16762=t&11=http://www.ladeenyon.net/forum/viewtopic.php?f

topic-http://betalla.ahlamontada.com/t3650

الوضوء و طقوس الصالة األخرى باليهودية
https://youtu.be/PyIWZFUUvok

ولعل تصنيف علماء املسلمني لكثري من األحاديث املنقولة عن اليهودية باإلسرائيليات اكرب دليل على معرفتهم بأن أغلب دينهم مأخوذ عن اليهودية 
كتاب ”تاريخ اهلل” للكاتب جورجي كنعان

9061346/http://www.goodreads.com/book/show

املؤرّخ فراس السوّاح » كتاب مغامرة العقل األوىل » 
3994258_1186218/s720x720/q71/https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4

n.jpg_1518542185_30179858

6537217/https://www.goodreads.com/book/show

2853925/https://www.goodreads.com/author/show

اإلله القمر خالق حمجوب 
htm.0141-http://www.alzakera.eu/music/vetenskap/Historia/historia

االله الشمس االركيولوجي واملؤرّخ االمريكي الربوفسور جي جلني تايلور 
yahweh-and-the-sun-biblical-and-archaeological-/25212/https://www.logos.com/product

evidence-for-sun-worship-in-ancient-israel

مواقع أخرى
http://ancienthistory.about.com/od/polytheisticreligions/tp/MoonGods.htm

 http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm
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http://ancienthistory.about.com/od/polytheisticreligions/tp/MoonGods.htm

 http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

1PfP1VHNVaM=http://www.youtube.com/watch?v

ة ّي طان املوسوعة البي
)The god of the moon Allah [Sin] - the Encyclopæ-;-dia Britannica(

Sin/545523/http://www.britannica.com/EBchecked/topic

موقع املتحف البيطاين
)The moon god Iah in ancient Egypt(

https://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/b/bronze_

ويل اناتن قمر - املؤّرخ ي statuette_of_moon_god.aspx  هللا ال

Religion Of A War And Moon God Prophet Vol I Of II

1438299648/http://www.amazon.com/Moon-O-Theism-Religion-War-Moon-Prophet/dp

متحف اوراك 
)BCE 2100 )Nanna/Suen/Sin )god(

http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/nannasuen

د الكرمي يل عب ة : خل عة اإلسالمي لشري ة ل ارخيي ت اجلذور ال
9217496/http://www.goodreads.com/book/show

دة اإلحتاد ة - جري ي ذهن ة ال ي ن ب دين وال يون.. ال ان ع كن ه » إيل » : ال  اإلل
27889=http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid

عاين االوغارييت كن هللا إيل . نظرة يف الالهوت ال
28-28-13-02-12-2012-198/58-32-05-23-07-2012/http://www.elloubnanioun.org/index.php

إيل : كبري اآلهلة
44689633020110312145741=http://wehda.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName

ديين لعصر القضاة املشهد ال
html.http://www.alawan.org/article10406

قرآن :  ة ابل عبّي معاين بعض األمساء ال
3=page?/5/عبي/http://www.almaany.com/ar/name

ه آمون رع آمني : أو اإلل
http://www.asacredmemory.com/ancient-amen.html

23069=http://civicegypt.org/?p

ه حسب األثريني يل يف غرهبا والذي اشتق اسم »إيل« من ل ه إن رافدين واإلل قمر يف جنوب بالد ال ه ال ة بني إل عالق ال
4050=http://www.alarab.co.uk/?id



دولة اهلل
قال حسن نصرهللا، األمني العام حلزب هللا اللبناين، إنه ال يؤيد التحالف الدويل بقيادة الوالايت 

املتحدة األمريكية على تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام او ما يُعرف بـ”داعش،” 
أي” ال نرحم وال نرتك رمحة هللا تنزل “ 

املوقف  اللبنانيني وهــذا  املسيحيني  هناك تسجيل صــويت حلسن نصر هللا وهــو يوضح موقفه من 
الدولة  والوحيد هو مشروع  االول  التوحيدي  املشروع  قال ابن”  والتطرف حيث  العنصرية  بقمة 
االسالمية” اما املسيحيني فهم “دخالء وهذه ارض املسلمني وهم جمرد غزاة “وليسو سكان اصليني 

وامنا “جائت هبم االمرباطورية البيزنطية ليكونو شوكة يف خاصرة املسلمني” على حد تعبريه !
بعد كل هذا يظهر ايلي احلاج جنل اللواء الشهيد يف اجليش اللبناين فرنسوا احلاج ليشجينا ويقول 

ابن حزب هللا ضمانة للمسيحيني يف لبنان.!
وبعد ان تقرأ خرب على املواقع اللبنانية ابن حزب هللا يقوم بتسليح املسيحيني اجملاورين للحدود 

السورية يف البقاع حينها تعرف ابن املسيحيني هم ضمانة حزب هللا وسالحه وليس العكس 
أعلن عضو حزب الكتائب اللبنانية النائب ندمي اجلمّيل: اذا كان اهلدف من نشر السالح ان حزب 

هللا هو حامي املسيحيني.. فمن حيمينا هو اجليش فقط
ليش حزب هللا بيكون الواحد الوحيد القهار اجلبار يف وجه اسرائيل بينما يقف ديك اخرس يف وجه 

داعش ؟ 
اليس من املفرتض ان احلزب _حزب هللا_ القادر على االنتصار عسكراي على دولة منظمة ومتطورة 

كأسرائيل غري قادر على االنتصار على تنظيم بربري مبعثر كداعش ؟ 
ام ان اسطورة حزب هللا انتهت وامست خرافة مثل كل اخلرافات تتبعها اخلراف العمياء ؟ 

ام ان اسلحته كحمار جحا ال تعرف اال طريق واحد هو طريق اسرائيل ؟ 
اهنا لفاجعه ما نعيشه اليوم ام ان ما شاهدانه يف اغسطس 2006 كان جمرد مسرحية متقنه !

او رمبا ما نعيشه اليوم هو املسرحية احلقيقية وحزب هللا ال يستعمل قوته بل يرمي مبسيحي لبنان يف 
وجه املدفع كي يتخلص من وجودهم على االرض ! دون ان جيهد نفسه يف قتلهم وتشريدهم بل 

يرتك ذلك العمل ليد داعش امللطخة بدمائهم اصال .
ما الفرق بني داعش وحزب هللا غري ان داعش منفتحة اكثر حول جرائمها وال تقوم ابقرتافها سرا 

وامنا تعلن عنها وتفتخر هبا بعكس حزب هللا !

موسى الشديدي
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أجوبة فلسفية ألسئلة كونية
Sean carroll

الفلسفة. لكن يف  فــروع  الكون كفرع من  يــرون علم  العلماء  ببعيد، كان معظم  ليس  منذ وقت 
العقود االخرية، وبعد العديد من الصور واملالحظات اليت التقطها تلسكوب هبل الفضائي وأشعة 
امليكروويف اليت خلَّفها االنفجار العظيم عند ميالد الكون جعلت من علم الكون علماً يعتمد على 
املالحظات والشواهد الكونية بشكل مباشر. حىت االن ال تزال معظم القضااي اليت تبحث يف أصل 
الكون وتطوره غري حملولة. لذا يقرتح بعض علماء الكون انه قد يكون من املفيد ان يطوروا علماً 
يدعى فلسفة علم الكون. الفيزايئي شون كارول)Sean carroll( مثاًل، نشر موضوع مؤخراً 
حول الفلسفة الكونية يف إحدى املؤمترات اليت شارك فيها. وعرب ان هذا اجملال مل يتأسس بشكل 
جيٍد بعد، وأشار اىل ان أحد االسباب القوية اليت تدعم هذا العلم هو تسليط الضوء على بعض 

األسئلة املهمة اليت تستحق االنتباه ورشح كارول عشرة أسئلة يرى أهنا مهمة.
 ابلرغم من امهية هذه االسئلة العشرة كارول مل يكلف نفسه عناء اجلواب عليها.  واضاف )كاتب 
املقال( انه كخدمة لعلم الكون أو الفلسفة أو علم النشر، فلقد قررت ان اكشف عن هذه األجوبة، 
مع عدم ضمان صحة تلك االجوبة يف الواقع. فتذكر أن األسئلة طُرحت من قبل كارول وهذه 

اجاابيت.

 - ماالذي نعنيه  بقولنا أن الكون مضبوط بدقة متناهية ؟
أايً كان املعىن، فإنه ليس بتلك الدقة العالية، ألن الكون ما زال غامضاً.

-كيف يرتبط الزمن ومفهوم سهم الزمن ابحلالة اخلاصة للكون املبكر؟
بفرض أن الكون املبكر كان يف حالة خاصة، فإن هذا السؤال سوف جييب نفسه. فقد كان الكون 
يف حالة خاصة بسبب أنه كان يف بداايته ونتيجة لذلك أتى قبل كل حاالت الكون األخرى، وهذا 
يعين تعيني الوقت بتعريف كل احلاالت األخرى للكون بعدها. )حسنا اان لست متأكداً من االجابة 

على هذا السؤال(

الكون هو: حتمية حمدودية  اإلنسانية يف علم  )مبدأ  اإلنساين؟  للمبدأ  الفعلي  الــدور  ما هو   - 
نظرايت الكون ومعادالته وقوانينه الطبيعية ليكون مناسباً لظهور أنواع حياة ذكية قادرة على مراقبة 

هذا الكون(

دور املبدأ اإلنساين هو توضيح اشياء غري قابلة للشرح بدونه. فاملبدأ اإلنساين يقول ببساطة أن 
األشياء موجودة مباهيتها ألن عكس ذلك يعين أن البشر لن يكونوا موجودين ليتساءلوا عن ماهية 
هذا الشي. منطق املبدأ اإلنساين إبمكانه توضيح املسافة بني االرض والشمس، ألن لو كانت تلك 
املسافة أقل او أكثر بقليل، ملا استطاع البشر البقاء على قيد احلياة هنا ليتساءلوا عما حوهلم. 
ابملثل، فإن هنالك خصائص للكون غري قابلة للتعديل بدون جعل احلياة الذكية يف الكون مستحيلة. 
ما زال األمر الشائك هو أن عدم قدرة العلماء على تفسري شيٍء ما حالياً ال يعين ابلضرورة أنه لن 

جيدون تفسريًا آخر ال خيضع ملبدأ اإلنسانية يف املستقبل.

 - ما الدور اليت تلعبه العوامل الغري قابلة للمالحظة يف النماذج الرايضية احلالية اليت حتاول وصف 
نشأة و تطور كوننا )Cosmological Models(؟

أي دور جيب أن يلعبوه ليساعدوا يف توضيح الكون املدرك واملالحظ. جمرد فكرة أن أي شيء غري 
قابل للمالحظة هو ليس علمياً بل هو حكم مسبق ضار خلفتها الفلسفة الوضعية الفاشلة. هذا 

هراء.  

-ما هي احلالة الكمومية للكون، وكيف تتطور؟
سؤال عميق وصعب، وهو يف جوهر فهم طبيعة احلقيقة والوجود. ولذا، فإن اإلجابة الكاملة هلذا 
السؤال ستتطلب الكثري من الشرح. ولكن االجابة بشكل مبسط هي أن احلالة الكوانتمية هي 
على توضيحها حىت احبث عنمعىن  قــادراً  أو معرفية، وتتطور كيفما تشاء. ولكين لست  وجودية 

“الوجودية” و “املعرفية”.

 -هل الزمان واملكان انشئني أم اساسيني؟
نعم.

 -ما دور الالهنائية يف الكون؟
لنتأكد من عدم وجــود حد لألعداد علماء الكون. لكن هذه االجابة قد تستمر  لشيء واحــد، 

وتستمر وتستمر …

 - هل للكون بداية، او انه أبدى؟
 سؤاٌل أزيل. ذكر ارسطو ان الكون جيب ان يكون أبداي، ألن من املستحيل ألي شيء أن أييت من 

العدم.
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لكن دعوان نواجه احلقيقة، كان فهم ارسطو لكوانتم تغريات الزمكان حمدودًة جدًا. يف علم الكون 
احلديث، تقوم نظرية االنفجار العظيم بتقدمي اقرتاح بوجود حلظة بداية للكون عندما اتى الزمان 
واملكان إىل الوجود. لكن هناك الكثري من النظرايت واآلراء عن ما قبل جميئ الكون احلايل او الكون 
الذي يعيد انشاء نفسه. اايً كان، سواًء كان للكون بدايًة أم ال، فإن األدلة اآلن تقرتح أبن الكون 
سيتوسع إىل ما الهناية. لذا سوف تكون فكرة جيدة القول أبن تراهن على أن الكون سيتجه إىل 

التوسع لألبدية مستقبال. )وحىت لو وصل الكون إىل هنايته لن يكون عليك أن تدفع(.

 - كيف تنطبق قوانني الفيزايء والسببية على الكون ككل؟
مثلما تنطبق القوانني الدستورية على احملكمة العليا نوعاً ما. قوانني الطبيعة ليست حمظورات، بل 
هي وصف لكيفية عمل الطبيعة. ومن احملتمل أن قوانني الطبيعة سوف تفسر بطريقة أخرى كلما 

اكتشف العلماء كيف يتصرف الكون فعاًل. 

-كيف أييت النظام والرتاكيب املعقدة اىل الوجود ويتطور؟
بعملية القوة، وتدفق الطاقة، ومعاجلة املعلومات، ليست ابملدوانت.
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