


     
   

.!!انه یمین كانتبه الى یسار 

ــب، .. ــك یاحــافي القل ــارفإلی ــى المــؤمنین انهــم كف ــه ال ــى .وحــدك التكــذب؛ انتب ــه ال انتب

...انتبـه الـى االسـماء انهـا غیرهـا.انتبــه الـى الصـالة التصـلي.المتـزوجین لیسـوا ازواجـا

ق انهـم یلهـون، اانتبـه الـى العشـ..هاء انهم یكتبون اهللا وهم الیعرفون قرأتهانتبه الى الفق

لم یمت عاشق بعیدا عن قلبـه .، انه یموت به فحسبیاحافي القلبوالقلب الیلهو بعشقه

كلنـا نكـذب، فـي عشـقنا .لم یبَق عاشٌق وال مـؤمنٌ ..قط، انه یموت بعیدا عن قبره فحسب

  .. ال قلوبالسماء هنالك و ..وفي إیماننا

.هذه حیرة الوجود..انتبه للتاریخ إما انبیاٌء هللا، او لصوص هللا

..المعبدفرُ كُ 



)..علموني الكفر بكل شيء(

1خلیل الكافر

..)إن الكفر لیضحك من إسالمنا(

محمد إقبال

1

اسـما، یتنهـد مـع كـل ضـربة سـیف، مـردداً  هـا، كـان ممـن منححكمتهایوم كان للفروسیة 

ــرى ــة كب ــيَّ (؛ ، الیمكــن ان تعقلهــا الفلســفات االخالقیــةمفارق ــم عل ــى اصــبح أان  ك قتــل حت

  )؟..طاهرا

  ).؟صبح مؤمناً أكفر حتى أن أكم علي ( ؛ومفارقتي ابعد،كبرأكانت تنهیدتي ولكن 

زعلـي فـي بكـل و  ،صـخب التـاریخفـي السـماء تهاونبكل ، واقسمامام اهللا نفسهقطعُ أ.. 

احكامـه كل فقهه و رَ تنكُ أن  و .)المعبدب، فعلیك ان تكفرباهللاكي تكون مؤمنا( ؛ انهذلك،

تفقـت أ ن تكفـر بمـاأمـر بـالمطلق، كـي تكـون مـع الحقیقـة فعلیـك بـل األ.وتاریخهوسلوكه

.او قیمااو دیناً سمى الحقیقة سواء كانت تاریخاً ء مازالت تُ علیه البشریة من اشیا

في نص خلیل جبـرانورة لجبـرانشهتمرد على الكهنوت في القطعة القصصیة الممال راهبال هو خلیل الكافر1

ه علــى الكهنــوتو  فلســفي،دبـيأ ـاریخ ..التـي مثلـت االنقـالب الوجـودي االكبــر لـ ـه الكهنــة بالت د ان مــا فعل اعتقـ

كمـا اشـكر االقـدار .یشـكرون علـى ذلك تحدیـدا.وماكـانوا علیـه جعلنـا نشـك بكـل شـي یـاتي عن الـدین والتـاریخ

.انها بدأتني راهبا حتى اقرف بكفرهم

                   

                

                   

              

           

    

                   

             

              

                

            

                   

              

             

           

             

           

              

            



   

 

    

 

              

              

  

              

              

                

            

              

              

               

               

     

عتقـد ان هـذه أ .ن تمـوت مـع دیـن بـدون اهللاأغیـره  هـو ن تمـوت مـع اهللا بـدون دیـن،فإ  

.، هـو واهللا وحـدهالكـاهن النـه بقـي دون دیـن،كافرا ىسمارتضى ان یُ ها من الحیرة قد حلّ 

ن االنسان عبد لكهنوتـه ولـیس أ ي، هاالهم تاریخیاً و  الحقیقة االكثر وجودیاً نّ أه وجد نأل و 

لـم یتبـع كمــاتمامـاً .رجــال الــدین فحسـب، یتبعـون لـم یتبــع متـدینُّ اهللا یومـاً إذ  ..لالهوتـه

فالحقیقــة المهملـــة وســـط المعبـــد هــي ان .كتــبهم فحســبوانمــایومــا كتــاب هللا، متـــدینٌ 

.الكهنوت استعبد اهللا ولم یعبده

2

ذا قطــعُ أ ..    متــه أبـي ذر، كــأبرز كــافر بمنحــى العصــا االولــى ألعینــه الكفــر هـو  ان هـ

الغیـر، ال لتصـوف او صـحبة للنبـي او فقـط الجـل كفـره ذاكعظمتـه كانـتن إبل .ودینها

ال اذا انتصـر إیمـا ظلـن یكـون المـرء ع(وكـأن بـودلیر كـان ینظـر الیـه، حینمـا قـال؛ .قـوىت

 أهو السیف االخیر لعلي، ضد االیمان اللئیم الذي الیعبـ هذا الكفر انقطع أو  .).متهأ على

 عــرضوعلــى  ،وفــي نفــس الحــین یــدوس علــى بطــون الیتــامى فــي جــوعهم،ن یصــليأ

ده لهمـا عـین خلیـل دهـو مـار ،ذر في الـدین وابكما الن منطق علي . هنیِ بْ سَ الجواري في 

قولهـا علــى مسـامع الضـعیف والمجــرم والســاقطة هــي التعزیـة التــي ن( :  نأالكـافر ذاك بـ

وهـو عـین منطـق وقـوف عیسـى مـع ).اشرف من الصالة الطویلة التي نرددها فـي المعبـد

ــة ــة مقول ــدیني فــي حادث ــة(:الســاقطة ضــد المجتمــع ال ــه خطئی ــم یكــن ل فلیرمهــا ،مــن ل

،نین مع الزانیةفكان ضد المتدی.تلك الكلمة وموقفها في زمنهعین كرر عليٌّ لذا  .)بحجر

علینـا ان (:الحقـا البیركـاموتنـاغم تمامـا مـع عمقـه االمر الذي .إعابتهم لهامنطقفي 

عیسـى طَ رَ لـذلك  َشـ..)و نقیم الدلیل علـى فضـیلتنا، وهـذا امـر مسـتحیلأنفتح السجون، 

 ؛ن التـاریخ یقـولأ فـي الحادثـة هـووالجمیـل...)من لم یكـن لـه خطیئـة(العقاب بـوعليّ 



 ىعل یحیلـون خطیئتهـاموقـف،ان علـي وعیسـى فـي هـذا البل.2لیرجمهااحدانه لم یبقَ 

،م الزنـا اسـم اجتمـاعيوان اسـ .قـطف هـاذات علـى ولـیسومصائبها واقدارهاة الحیاماتمال

تلـك  ع، فقد یكون هو زنا االقدار ولیس زنـا تلـك المـرأة، ولكـن المجتمـللحقیقةاسماً ولیس

.یاه الكهنوتالتي علمها ا هؤ اسما

لــذا واضــح جــدا ان . روهـاال ان یعیّ وا تلــك المـرأة، عــزّ یُ علــى النــاس ان ان هــو عقیــدتهم

بوضـوح ، وهـذا مانفهمـه ن لالنسان داخلها مهمـا كانـت خطیئتهـایْ عیسى وعلي كانا صدیق

غانیـةحینمـا التقاهــا اول مـرة وهــيلمجدلیــةیـد اعیســى ل)لمـس(فــي حادثــة ثانیــة، مـع

 .انجسان النبـي الیمـس على اعتبـار،تهبنبوّ متدینونالذي شكك حینها الالموقف.ایضا

عیسـى كـان یریـد ان یمـس كـل القصـة هـو ان بینما . همئوالغانیة نجسة في عرفهم واسما

االنسـان الـذي مفهـوموالغریـب ان  .يارجفي داخلها مهما كانت فـي وجودهـا الخـاالنسان

ظهـر مـع عـین المجدلیـة الحقـا  هـذا كان قلیلهریخ، اال قلیال في التابحقیقة اسمهلم یبزغ

انها الوحیدة التي لمست بل .اصحابهكلتحت صلیب عیسى بعد ان تبرأ منه هاثباتحین 

.سیلهاأه، اكثر مما هو لمس یدها بكل ئصلیبه بكل دما

3

ه علــى خـالف المتعاهــد تشــي القصـ2 ـانون، ودخـول المنحـى االخالقـي علیـ فة الق ا بشــيء مفــارق فـي فلسـ ة هنـ

كمـا  .فعلـي هنا یـرفض فكـرة الحـد، والعقاب الـدنیوي للخطیئـة الشخصـیة مـن جهة.علیه، بانه منطق بالعاطفة

انـاس یخطؤن أیضـا سـیما مـن.یمنح مركزیة لكرامة االنسان، واعتباره رجم الكرامة اكثـر وجعـا مـن رجم الجسـد

إذن كلمتـه هنا هـي عـن خطیئـة المشـاهدین ولـیس عـن خطیئـة الزانیـة، وهنـا ینفـتح افـق لـدى .ولیس من مالئكة

.علـي ضـد عـین بنیــة القـانون، والـدخول فیـه علـى عنـاوین معنویـة الیعبــأ بهــا القـانون عالمیــا لـیس محلهـا هنـا

علمـا ان هـذا المنحـى .لفقـه خـالف جمهوریـة النبـي دائمـالـذه هـذا ا. بالتأكیـد الفقـه االسـالمي خـالف ذلك تمامـا

.العلوي وجودي بكل وضوح، كما هو منحى عیسى أیضا

             

            

               

              

              

               

         

             

             

             

           

              

      

               

                

                

                

                

             

              

               

   



           

          

              

     

                  

             

         

         

               

           

              

             

         

               

               

               

                 

                

                

        

دینهم وطـریقهم، هـو ، كل قصة وغیرهم،وصاحب الزنج ذر وعلي  وابو  ومحمد3عیسى

،ن كـان ضـد النـاسإ لـدیهم،كـل شـي خـاطئف. 4النـاس فحســب اال الهـوتهمانـه لـم یكــن

یـه مـع ألذا كان االمر بدیهیا لدى ابي ذر في صـحة ر .وجبریلهامهما وّقعت علیه السماء

حتـى بعیـدٌ وانمـا مبـدأ داخلـيٌ .او معرفـة دینیـةفقهاً لم یكن االمر معه بحیث.كنازیة اإل آ

ماهیة هـذا الـدین هـي ان یكـون كل مالدیه هو ان.او حدیث سمعه منهنبیهلن وصیة ع

 هیـأوالیشـك بر كـل شـيیشـكك ب لـذا هـو .، ان یكون انسانیا فحسـبمن اجل الناس فحسب

یـوم صـفین؛ ،كلمـة عمـار بـن یاسـر مـع مســلمي معاویـةسـیكولوجیةمقـاستمامـا ب،هـذا

العرب فـ. )ككت اننا علـى حـق وانكـم علـى باطـلشلما،ونا الى نخالت هجررددتمواهللا لو (

بینما عمار بن یاسر في كلمتـه یصـر علـى .دلیال على ضدیة السماء لهمیرون االنكسار

یحیـر كـل هـذا و ..ن بـان السـماء ضـدهمظحتـى وان علـى حـقجماعتـهشـك انیلـن انه 

لیومنـا عیـنهم رتنـویال اسالمویي واالغرب ان ."الفئة الباغیة"المسلمون یوم صفین ایهما 

هـا ئایقولـون بـرأي االمـة وفقهبـل .ةّمـرون ایهمـا اصـح؛ ابـو ذر ام األُ یحیـلیس فقط ،هذا

.ن تجرنامضحكة هي حماقتنا، لآل..دون ابي ذر

ارى عجوزا مسیحیة .في هذه اللحظة یصدف اني في المقهى وحیدا باوراقي وبؤسي، احدهما یغذي االخر3

عادة ان الكل اعطاها بشكل لم اره اشاهد بس.المقهى فیه مسلمین فقط..تدور طالبة ماال باسم مریم العذراء

.فرحت كثیرا وانا ارى الذات البریة كیف تنتفض نخوة الى دیانة اخرى..من قبل حینما تمر عجوز مسلمة

ولعنت بنفس الحین الكهنوت النه یعلم المسلم كراهیة المسیحي وانه كافر ونجس والیجوز الزواج منه والالثقة 

فمحمد هو عیسى .داخلي؛ إن جمهوریة النبي لیس مسجدا والمسلمین اطالقااصرخ في.. اه... به وال وال وال

..عینه وهو موسى وهو غاندي وهو كل من یكون نبیال ولیس من یكون مسلما
ره بالهیكـل والكهنـة والوجهـاء بصـراحة،ان اول شـي فعلـه عیسـى حـین دخولــه اورشـلیمنسـیتُ 4 .هـو اعــالن كف

ولـیس النهـم غیـروا حكمـا شـرعیا .فحسـباالنسانسبب بسیط هـو انهـم ضـد ل. تروى انها بلغت حد السبحتى

.كان لموسى او لیعقوب



یؤخـذ المـال بـالقوة مـن كـدس (بـان -المرفوض من الكهنـوت لیومنـا هـذا-مبدأ ابي ذر

، وتحلـف العجـوز تقولـه بداهـةً .تنع بهكر لیقالیحتاج الى مف)الجل جوع الفقراء،االغنیاء

النهــا اصــال  .م، واالجــدى بكثیــر مــنهاؤلئــك المفكــرینعلیــه بماعزهـــا االعــز لـــدیها مــن 

ا یرضــى فكیــف.ره شـرعابــعتناهیــك عــن ان یتهم،بعبـودیبجــوع النـاس، أو التصــدق دینـ

مـایهم هـو ان ...!!لرسـالة االلهیـةاجعل شرعیة العبید واالستعباد من بـدیهیات الكهنوتو 

تلـك المــراة تــرى رأي ابـي  ذر انسـانویا الیقبــل ان یجـوع فقیــر الـى جنـب غنــي بحجـة ان 

وانمـا مـن الضـمیر االنسـانوي ان یجبـر ذلـك الغنـي ویؤخـذ ..الغنـي دفـع ماعلیـه مـن زكـاة

مالدیه بالقوة الطعام الجائع، وهو مالم یقبله الخلیفة انذاك، ولـم یقبلـه الفقهـاء الـى یومنـا 

.ا بكل طوائفهمهذ

لمـاذا ر،بـر أُ االن . ؟م ذلـك الكهنـوتأالعجـوز  وماعزهـا  .؟االفضل للوجود هو َمنإذن، 

.كهنوت االحزابتطبیب على  ،ماعزهاالنشغال بتطبیب غاندي فضل 

4

وانمـا تلـك التـي تملـك ،لهـا حقیقیـاإة لیس تلـك التـي تملـك یاالدیان الحقیقلدى اهللا عینه؛ 

.وانما بنوع انسانیته،االنسان لیس بنوع الههقیمة  انو  .قیةانسانیة حقی

 هـمبقـوا له الجدید مـع النبـي، ولكـنهم وهبل وانتقلوا الى اإل  ىن تركوا الالت والعز وإذ كثیر 

الهـوت بفقـط اسـم اهللا ولكـن .في قبحهم القیمي، فلم ینفع معهـم الالهـوت الجدیـدعینهم،

كــان یقـول ایضـاولهــذا السـبب.بــذلك الالهـوتابــو ذر كفـر  ،غیـر ال ولهـذا .ابــي ســفیان

).خیاركم في الجاهلیة خیاركم في االسالم(؛ حدیثهالنبي

لـیس هـو التخلـي عـن المعبـد الصـحیح وطاعـة معبـد الجمهوریـةفـي ) الكفـر( مفهـوملذا  

.الغیـروطاعة القـیم المتوحشـة،هو التخلي عن القیم االنسانویةوانما.لها اخرإاخر او 

            

            

          

             

             

           

         

            

           

            

              

           

             

           

      

              

                

     



            

           

            

         

           

                 

             

              

  

               

        

              

          

                  

            

            

      

             

         

الن قـیم اهللا والوهیتـه هـي االنسـانیة .خلي عن االله وانمـا التخلـي عـن االنسـانیةالتلیس

لكـن . فـي الصـفات، والوجــود الي الهوتیــةعینهـا، بـل صـفات اهللا هــي صـفات االنسـانویة

تلـــك التـــي تحـــل االنســانویةالصــفاتیمكـــن ان توضــح بـــان صــفات االلوهیـــة هــي ذروة

واعتقـد ان كلمـة .یخ سـمتها الشـعوب بالمثالیـةبأشخاص قالئل او مواقـف قلیلـة فـي التـار 

فهنـا الكفـر لـم یـرتبط .صـریحة جـدا فـي ذلـك)ُقتـل االنسـان مـاأكفره( في القـرآن اهللا نفسه

ُقتلـت .القتـل لالنسـان جعلـه كـافرا ولـیس النفـي هللا. وانمـا بقتـل االنسـاناهللا ونكـرانبنفـي

.فحسبااللحاد باالنسان هوه مع اهللا؛ االلحاد ب،لذا .االنسانویة ولیس االلوهیة

هـي لـذا ف. انسـان ولـیس إلـهوجودیة ولیس الهوتیـة، قضـیة قضیة الكفر تحدید مفهوم

علـى البنیـة العصـابیة، بقیامهـا، مـع مفهـوم الكفـرداللة منافیة بالتاكید للداللة الكهنوتیـة 

بتحمیلهـا حتـىبـل.بتحمیلها إلى كل من ال یحمل االسالم دینـا، مـن اهـل االدیـان االخـرى

كفـرة بمجــرد عتبــرواأُ مــن المســلمین اً كثیــر أّن الــى اعـداء الجماعـة االســالمیة عمومـا؛ اذ 

هـو االمـر مـع كمـا .هاالتفاقیة للمعبد المركزي وسلطانه قبـل كهنوتـسلطةالخروجهم على 

ســرقوا حتـى مفهـوم الكفــر،  وهكـذا .خـرین كثــرآماعـة الـزنج والخـوارج و القرامطــة وجتكفیـر 

بـین /وضـاع التفریـق بـین االیمـان الـدیني واالیمـان االخالقــي.كـل ماعـداهم ها جعلـو حینمـ

.االول تملقا هللا والثاني ثقة به..التعبدي واالنسانوي

مهمـا .ِصـلون القـیموانمـا هـم الـذین الیَ ،فالكفـار لیسـوا هـم الـذین الُیصـلُّون الخمـسلذا   

صالته لـدى اهللا كانت و  .ر في قلب المعبدابي ذوفي هذا المدار كان كفر .احاطوا بالكعبة

.السجوده وركوعهبذاك المعبد،هي عین كفره 

5



قتّـال (كمـا رددوا، وانمـا كـان )قّتال العـرب(في هذا الكفر یمكن ان نفهم ان علیا لم یكن 

لـم یحـارب طــوال یـاعل الـیس غریبـا، ان..ادخلوهـا عمــدا علـى البعـد القـومي.)المسـلمین

وابي السرایا وزیـدوالحارث بن سریجان ثورات  القرامطة والزنج و  .!!خالفته اال المسلمین

م ضـد اسـالم ولـیس هـم اسـالبهـمع الـروتین التـاریخيِفـممن رُ الكثیروالكثیروالصفارین، 

 عليبن وان زید .هوالكو ذر طرده ونفاه خلیفة المسلمین ولیسفأبو.یهودیة ضد اسالم

ذنـة ولـیس مـن ئوان الحـالج أُلقـي مـن م.ب على نهر یشربه المسلمون ولیس الیهـودلِ صُ 

.ناقوس

نـه الفقیــه الـذي كفــر بالفقـه وكهنوتـهلــم تكـن عظمـة ابــي حنیفـة اال أل ألـیس مهمـا انـه؛

ولهذا السبب عینه لم یقبل حدیثا، النه تـیقن ان هكـذا كهنـوت ومنهجه ومعبده وسلطانه،

..لـیس حلیبـا نبویـاتلـك االحادیـثبقـي كالمـا للنبـي، فـانتهى بوضـوح ان ان یُ من المحـال

ابـا یوسـف القاضـيتلمیـذهتتبـعو  تـزور احكامـه هّمـهو الـذي جعـل األُ بالكهنوت كفره هذا

لـذا فاالدعـاء  .شخصـیاذا التلمیـذرغم ان ابا حنیفة یكفر بهـوتجمع بینهما كمدرسة واحدة

هـو كذبـة كبـرى، تمامـا كمـا االدعـاء بـان الجعفریـة ابا حنیفـةدهي بان الحنفیة یتبعون الب

فالجعفریــة والحنفیــة هــم خــالف ابـــي حنیفــة ..كبــرأیتبعــون جعفــر الصــادق هــي كذبــة 

.والصادق تماما

الـیس غریبــا ان جــالل الـدین الرومــي لــم یصـبح مســلما ومؤمنـا حقیقیـا وبهــذه الـروح 

ن تیقن انه لن یصل الى أ، بعد هَ ه فقهَ رقصتُ است الكبرى التي آل الیها قدیسا، اال حینما د

الـیس غریبـا ان هــذا ..اهللا والحقیقـة الدینیـة اال ان یكفــر بكــل  المعرفـة الدینیـة وكهنوتهـا

المسلم بعطـر قناني االدیان في صدره  هعطر مشنقة السهروردي بعد مزجعینه هوالكفر 

 هـذا الكفـرالـیس غریبـا ان ..نوتـهكهكـأس اال بعد ان كفـر بالحقیقةشربوانه لم ی.واحد

لذلك لم . ت بالمتصوفةالمنهج االساس للصحراء الكبرى التي تسمّ  هو باالسالم الكهنوتي،

.وفي هذا دلیل ایمانهم.الكهنوتمن "كفارا"یكن عبثا ان سموا 

.وضوء افكاركوانَس حینها اغسل یدیك من اهللا.إذن احذر ان یصفك الكهنوت مؤمنا

        

            

      

            

             

            

             

 

         

           

         

               

              

        

        

               

           

          

            



                

          

             

          

            

               

              

             

            

            

            

             

           

 

             

                    

              

             

            

             

        

           

.، هو احذر ان تموت بین الكهنةمرّ أماهو 

لـذا كـان حقیقیـا ذالـك المتصـوف، حینمـا ردد؛ مؤمن بذلك كثیـرا،المكان مهم في الموت،

.ها هنا موضع یصلح ان نموت فیه

ـین، ولـیس بـین حـواریینمـاتالیس غریبا ان عیسـى  ولكـن لـیس الغرابـة انـه .بـین لصَّ

كـان للقـدر . ابـدالـم تكـن صـدفة عابثـة..مـات دون كهنـة، القضـیة انـه مـات بـین لصـین

لصــلیب یمكـن ان االاعتقــد ان .قافیـة صـلیبه االخیـرةان تكــون هكــذابـانفاسـه فــي ذلـك، 

بقـي صـوت عیسـى، لـو كانـت كمـا الیمكـن للنـاي ان یُ .الكهنـةمـعلـو صـلب كون تاریخای

.مزامیرهم هناك

ــه لصـیُ  ــةاصــلب عیســى، وحول ــیس بــین حــواریین ومصــن وغانی مــااغرب.!!!لین، ول

لكـم  .غرب الوجـود كیـف یقـدم الحقیقـة لنـاأمـابـاالحرى،.الحقیقة كیف تقدم نفسها للوجود

اتمنـى ان یكــون احیانــاوهــو عـین مـاجعلني .فیـهومازلـت تائهـافـي فهــم منطقـه،حیرنـي

)سـنن اهللا(ن جزعي هو من هذا الوجـود وأل . ، بدال من لصوص اهللا؛ اهللا ولصوصهاالسم

لطالما كـان الوجـود لصـا یسـرق منـا اشـیاءً إذ  .فیه)لصوص اهللا(ان یكون من، قبل فیه

.ن للوجود حكمه فاتركه لحكمتهأ ؛قمنطمللت من.عبثالیمنحها لالشرار 

حملـت مـع عیسـى صـلیبه،مـنالـى الجلجلـةان غانیـة اورشـلیم هـي وحـدهاجـداغریـب

فت لجسد عیسى علـى الصـلیب رغـم الغانیة وحدها و إذن . بینما كهنته سرقوا هذا الصلیب

..اال یسـتحق االمـر ان نضـحك معـه بدمعـة قلـیال.ومصلوبا بشرفهان جسدها كان متهما

ولــیس اورشـلیمفهـي علـى مجدلیـةبحـق تسـتدرها هـذي الكلمـات، هنالـك دمعـة تن كانـوا

.ان تـركض وراءه بحانتـك هغیـر هـو فأْن َتِصل بجبریل الى صـلیبك ..الجلجلةعلى عیسى



نهـا وحـدها ال  .سیما ان دمـوع المجدلیـة كانـت اعظـم ماشـربه صـلیب عیسـى.ثانیة اوقعال

.بالكهنة..هناك

.نه مكان الكاهن فیهإ. .نه مكان یستحق ان یموت فیهإ..  

6

.كفَر المعبد، حینما ساوى بین التي سلب الحب بكارتها، وبین التي احبت سلب بكارتها

.كفر المعبد، حینما شطب المسیحي من انسانیتي، وجعله كافرا في ذمتي

.مهما كـان نبـیال، ونصـرة المسـلم مهمـا كـان دنیئـا الكافركفر المعبد، حینما اجاز لي قتل 

.وهل الدین إال مسافة بین الدنيء والنبیل

.كفَر المعبد، حینما رفع سیفه اكثر من كلماته

وجعـل الفقیـه مترجمـا هللا ولـیس .ب اهللا وكتـاب الفقهـاء واحـدالمعبد، حینمـا جعـل كتـاكفرَ 

  .القلب

.المعبد، حینما قتل علیا في محرابه، وحمل معاویة على منبرهكفرَ 

 

    

   

  

        

         

      

           

          

              

              

                 

    



             

           

             

          

              

      

       

             

  

          

لوجوداسرقة 

)..مالم یمت الحكماء،اللصوص لن یختفوا(

5اويتنص

).ونناوحدهم التائهون یدلّ (

الروميجالل الدین 

1

  .إلهعن  بالل؛ ابحث عن حریة ال

  .فقهصاحب الزنج؛ ابحث عن ثورة ال عن 

.مسجدعن  الوحید؛ ابحث عن إمراة ال

، النـه كـان وثنیـالم یكـن كـذلك،ایام الجاهلیةیعبد اهللالم یكن حینما،هذا بالل العبد..

الن ازمتــه لــیس فحســب، .عبودیتــه تمنعـه مـن االلوهیـة.وحســبوانمــا النــه كــان عبــدا

ي ازمـة الهوتیـه، وانمـا النـه مـن التعسـف ان أمنعـت ذهنـه عـن التفكیـر بـ هذي الوجودیة

لـیس فیـه اال وجـودٍ بو  ة فـي االرض،عبـادة للسـماء وهـو یعـاني مـن عبودیـمنهیطلب اهللا

ــماال  ــ. ل ــه اهللا  شــيء یمــنّ يّ أفب ــل ..حینهــاعلی ــم یكــن یقب ــه فــي أإذن ل ــدا الل ن یكــون عب

.للمدرسة الصینیة القدیمة المسماة بالتاو5



انـه یكـره مفـردة عبـد مهمـا كـان طرفهـا، سـواء .لسـید فـي االرضایضاوهو عبد،السماء

، ولـم یكــن رغــم انـه فــي قـریش ىالــالت والعــز  لعبــادة ينتمــلــم ی لــذا .اللـه او لســیدكانـت 

(إشـكالیةلم یكن یفكر فيهذا المسروق بوجوده، االحوال، بكل ..مسیحیا باعتباره حبشیا

ولـیس ،بحاجـة الـى حریـةانـه..إنه عبد. هو) وجوده(أشكالیة، كان یفكر في)اهللا وجود

                     . .لهإالى 

..لها، النه لم یكن لدیه حریةإلم یكن لدیه بالل  ؛بكل واقعیةإذن 

وفـي ذلـك اكبـر وجودیـات النبـي فـي .نمـا جلـب لـه الحریـةلذا النبي لم یجلـب لـه الهـا وا

فقـط وفقـط حینمـا إذ  .ساعة ذاك، حینما تنبـه بـالل إلـى الحریـة تنبـه الـى االلوهیـة..دینه

لـم  هاعترف به ولیس عرفـه، الن المسـالة معـ..باهللا هو الحریة اعترفبالنبي ترف لهاع

)..عبد(، وانما كانت مشكلة )فیلسوف(تكن مشكلة 

وهكـذا،.حینما عرف انه یقول بالحریـة مـع نبیـهفحسبقبله.لم یقبل اهللا اصال6باللف  

االلـه،)وحدانیـة(ولـیس النـه یقـول بـ،ناالنسـا)حریـة(ـتبع النبي الن الدین معـه یقـول بـ

النبــي ال مثــلسـمه اهللا ایضـا، إلهــا إقـریش لـدیها ف .لعـزىالـذي الیقــول بــه دیــن الـالت وا

.ولهذا جاءه سعیا.س لدیها االنسان كما هو لدیهولكن لی،7یختلفان

ــدین النــه وجــدهبهــبــاللاقتنــع إذن  ــا یُ ذا ال خلصــه مــن ظالمتــه وخطوتــه انســانویا حیاتی

هـذا الحبشـي لـم یكـن یبحـث عـن الهــوتیین .المقیـدة، ولـیس الهوتیـا یخلصـه مـن خطایـاه

.النها تجدي كثیرا في وجودیة الدین ونبیه،تحلیالالوجوديلح كثیرا على الباللیات وعمقها النفسين6

.نما هي التسمیة االصل لالله عربیا، وافتسمیة اهللا لیس تأسیسا قرآنیا7

           

             

              

 

              

              

         

             

              

             

            

 

               

             

             

           



           

                 

          

          

                       

            

               

              

             

      

           

         

              

        

            

            

           

          

ذلـك  كـلمـرد..بودیتـهانویین ثـوار یخلصـونه مـن عاخیار یعلمونه العبادة، وانمـا عـن انسـ

..لم تكن ازمة الهوتیـة فـي عبادتـه، وانمـا وجودیـة فـي اسـتعبادهتهاالزمة في حیاهو ان 

شـكلة سـماء وانمـا كانـت لـم تكـن م.فحسـب ظلـملم تكن مشكلة عقیدة وانما كانت مشكلة 

.مشكلة ارض

2

م  َیــنظمَّ الـى االسـالم ویتحمـل كـل صـخور قـریش وسـیاطها لســبب هـذا الرجـل االسـمر لـ

وكانـه .لهة قبیله یقال لها قـریشآ؛ فّضل به إله رجل یقال له محمد، على معرفيالهوتي

معجــزة ضـد اقتنعـوا بكســحرة فرعـونمـثال، اوفتبناهـافیلسـوف فضــل معرفـة علـى اخــرى

وانمـا انظـم هـذا لهكـذا سـبب،ع بـالل ابدا لم یكن االمـر م.فتحولوا الى دین موسى،حیلة

یتكلم عـن ان، و فقط وفقط وجده یقول بظالمة عبودیتهاالسمر الى هذا الدین الجدید النه

ـــه هـــذا االنــاس سواســـیة  ـاتيفعجب ـــد ؛لمنطـــق الحیـ ـــیض وال ســـید وال عب .ال اســـود وال اب

فعلـه ونـوع الفضل الحد بنسـبه وحسـبه وانمـا بقیمـه و ..انك ابن ادم..والاعجمي والعربي

.حیاته ومبادئه

كـان یـرفض إلـه ابـي لهـب ا، وهـو واقعـیرفض حتى اهللا لو كان یقول بغیر ذلـككان بالل

بـي لهـب مـع الحریـه لـدى العبـد فحجـر ا.صـنماالجل ذلـك فحسـب ولـیس النـه كـان حجـرا

وهو اهم دلیل لدي في انه لم یكن في شرعة النبي ..عبودیةإله حقیقي بمنكرامةاشرف

.واال لما تبعه بالل اطالقا.لفقهیةفي االمدونات اللعبودیةلم بهاسَّ ك الحلیة المُ تل

3



یحیط به الوجـود كازمـات، وان ماتسـمى الحیـاة هـي عبـارة .االنسان إلجاء وجودي محض

فـي ازمتـه الطـین بلـة وازاد ، هـو انهـمالكهنـةمافعلـه ..ات ذلك الوجود بكل زوایـاهعن ازم

لـه، وقـاموا بتــدیین الوجـود، فـازداد القیـد بؤسـا، بـل هنــا فحسـب كـان الـدینازمـة فاضـافوا

رغـم ان االنسـان یعـاني مـن اشـكالیاته الحیاتیـة .البؤس البشري، ومن هنا دخلت الخدیعة

بل كـان یتعامـل مـع اهللا عینـه .یست صالته، طعامه ولیس حجهحبه ولولیس الالهوتیة؛

اي حتـى الهوتیتـه .والهوته ومعبده، كحاجة لفك اشكالیات الحیاة تلك، ولیس كازمة حیـاة

فحینما یلح على المعبد، الیلح اال الجل إعانـة االلـه لـه علـى .هي لحاجة وجودیة فحسب

من اهللا ان اساءت له الحیاة، ولم یر لطفـه لذا لطالما یزعل .مشاكل الحیاة وتعدیل وجوده

واكثـر مـن یزعلـون مـن اهللا هـم اصـحاب الحـض .بل حتـى ان ظلمـه الحـض.وتدخله فیها

.بل حتى ان َزَهَد بالحیاة وطلب االخرة فقط، فهي ایضا حاجة لوجود اخر.السيء

ایهم، هــو ان  ــاتي ار مـ ــدین فـي كــل امــره؛ انــه امــر وجـودي حی ضــي ال الحقیقــة االولــى لل

عینـه الفقـهو . لسبب بسیط واساس، وهو؛ ان الدین هـو االنسـان ولـیس اهللا.الهوتیه فیه

وهنـا مشـكلة الكهنـوت هـو رؤیتـه ان .هو حلول مشاكل االنسان ولیس حلول مشـاكل اهللا

حـینوقعـت مشـكلة علـم الكـالم االسـالمي؛ ذلـك،فـي و  .8الدین یساوي اهللا ولیس االنسان

فكـان كـل شـي عكـس الرسـالة، .االنسـان)وجــود(ولـیس لـــ،اهللا )وحدانیـة(وضــع نفسـه لــ

.فامسى الدین مقلوبا في اهدافه ووجوده

الجمــع بـین الوجودیـة والالهـوت عـادة رغـم ان . هـي عـین وجودیتـهة الـدینالهوتیـاذا اردنـا االصــل فلنقـل ان8

ولكن یمكن ادراك ذلك مع عین بالل الن عین قصته الالهوتیة مـع االسـالم كانـت وجودیـة .ماتوصف بالتضاد

.حیاتیة تماما

             

              

                

              

              

               

          

     

               

             

               

             

             

 

          

             

           



            

             

            

            

            

            

              

               

             

            

                

             

             

            

         

     

               

                

 

صـاحب الـزنج كــان علــى هــذه الحقیقـة الوجودیــة للــدین، لــم تكــن حسـرته أزمتـه یطفیهــا 

ســیما انــه _صـار صـاحبا _تجدیـد العلـم او الفقـه، أو ان یكـون عالمــا او إمامــا وزعیمـا

یق االمامي، بل تمرد على المذاهب كلها على حد سواء، لـذا تجـد تاریخهمـا حفید في الطر 

كانت أزمته في  الوجود فحسب هي حسرته على هوالء العبیـد مـن اؤلئـك .الكهنوتي ضده

فعرف ان دینه هنا هو انقاذ هوالء الجیـاع والتعسـاء ولـیس إنقـاذ الفقـه او علـم .المترفین

لـذا لـم ُیعلِّـم الـزنج فقهـا او فكـرا .ت الحضـارة االسـالمیةالكالم او الفلسفة او اي مـن كـذبا

وان الـدین .علمهـم الوجـود..وانما عدم العیش عبیدا، وانتزاع انسانیتهم وعزتهم وحـریتهم

.لیس اال ذلك الوجود وتلك القیم

مـر الیمكـن ان أأمــا ذلــك الوحیـد، فازمتـه فـي الوجـود هـو ان قلبـه یحتـرق للعشـق، وهــو 

انـه . واهالیمكن ان یكذب على ِجـ.بدیال عنه، حتى ولو في السماء السابعةتكون الصالة

كمـا إنـه أصـال لـم یكـن بحاجـة .امر وجودي او البأس لُنسـمِّه أمـرًا تكوینیـًا مـن اهللا نفسـه

.الى التدین الن القلب الباحث عن العشق هو قلـب باحـث عـن االیمـان الشـعوریا وتلقائیـا

نـوت ولدیــه إیمــان العشــق، بــل القلــب العاشــق قلـب تجـاوز وكیـف ُیطلـب منـه إیمــان الكه

.االیمان وختمه

4

بینمـا . لههـاإویكرهـون ،تقـول بالعبودیـةالتـيبال جدل، كـل العبیـد كـانوا یكرهـون المعابـد

أخبــرهم نبــي  لـوو حتـى ،ي قرمطـيأحب الــزنج و وصــالــه اســبارتوكسإیقبلــون ان یعبــدوا 

لیس الن لدیهم بدیهیة انسانیة وجودیة شعوریة .الكهنوت الرسميأنهم كفرة ولیس فقطب



بـل الن لـدیهم بدیهیـة .تقول ان االله الذي یقول بالعبودیه الیستحق العبـادة، ولـیس إلهـا

لذا فهم ثوار علـى .خبروا ان االله ضدهمأُ انسانویة شعوریة هو انهم على حق حتى وان 

سـواء ،ببداهـةوفي هـذا كـان مـارتن لـوثر خاطئـا .حرمتهم الثورة الجنةالعبودیة حتى وان 

 وقـف لـوثر النفقـط  ،ودیـنهم الكـاذب، رغم انـه كـان ضـد البابـا وكهنوتـهو دینهأفي ذاته 

یمحـو ن بـأیكفي وهو مـا.9في ثورتهم وجوعهمضد الفالحینفي جبروتهممع االقطاعیین

.كل جمال انقالبه على المعبد المزیف

 ةزمنـفـي اال  الكثیر للثورات الملحدةنظم إ من كره المعابد االستعبادیةلهذا السبب عینهو   

لـه عـین االهـداف مـنهم لكثیـراكـان ، بـل لـم یكـن لـدیهم مشـكلة مـع اهللارغم انه. ةالحدیث

الممثـل الكهنـوت ان  وجـدوا هملكـنو . االولى للنبي في راحـة البشـریة وترسـیخ االنسـانویات

 .رالكثیـر لهـذا السـبب الغیـلحـدَ أف، ضـد الجیـاع والفقـراءیقف مع العبودیة واالقطاعیـةهللا 

اهرة جیفــارا الشــعوب عــیناالیمــان بــه مــنبفــي مفارقتهــا،وفــي ذلـك یمكــن مالحضــة ظـ

هـذا الرجـل رفعت شـعار دینیة آیدیولوجیابل ان الكثیر من الحركات ال.الدینیة، رغم الحاده

.الملحد

 لـهخصـاما رفضـا لجماعتـه وشـریعتهم،وانمـا،اهللالوجـود نفیـا تاللحاد هنا لیسقضیة ا

اعتقـد ان و  ..، وكهنتـه لصوصـا وسـفلةحینما وجـدوا معابـده مـع الطغـاة،اجل البشریةمن

ثـورة .لثـورة بكـل وحشـیةل السـادةرغم سـحق، 1524فـي سـنة والعبیدضد ثورة الفالحینادة لوثر مع الس وقف 9

.كانت من اجل جوعهم واستعبادهم

          

               

            

             

         

             

             

          

             

             

            

     

           

           

               

          

                

                



             

                

            

               

         

     

                

              

             

            

         

            

         

            

               

    

صدقوني هذا بهذا،لم اذهب بعیدا.10في عین خصامهم هذا لههوالء المالحدةیعظم اهللا

قة دائما لسطوري كاهم منحى فـي وجودیـة افر في كلمته المابن ابي طالبعین منطق هو 

ولكنـي وجـدتك اهـال للعبـادة ..وال خوفا من نار،الهي ماعبدتك طمعا في جنتك(الالهوت؛ 

والخیـر والعـدل ومـع النـاسهو اني لـو لـم اجـدك مـن اهـل الحـقلمتهاذ الزم ك ..)فعبدتك

قیمـك واتبعـتعبـدتك هنـا بمعنـى أطعـتكمــا ان ..بالنـارحتـى وان القیتنـي،كنـت ضـدكل

.. (؛ بإعابـةكعبودیة العبید والسادة، بدلیل ان النص نفسه یقول ولیس اصبحت عبدا الك

ایمانـا بینمـا الحـر یتبعهـا .مبـدأطاعـة الن العبد یطیع سـیده جبـرا، ال .)فتلك عبادة العبید

.حتى وان بقي القائد طاعةبذهاب المبدأ تذهب الو ، بالقائدبالمبدأ ال

انـي أؤمـن (؛ كلمتـه ا ردكــان یكفیـه ،)الیـؤمن بـاهللا(بانـه هــذا الملحـدعیـریُ كـان حینمـا 

ـ.ن اخـدم االلهـةأل ان اخـدم البشـر علـى ني اسمع داخله؛ افضِّ أوك.).بالبشریة ل ان وافضِّ

ان افضـل (بكثیـر مـن داخــل نیتشـه؛ذا أقسـىوهـ .ب مظلومــا علـى ان اصـاحب إلهـااحاصـ

)..اكون مهرجا على ان اكون قدیسا

ة هـذا الشـیوعي فــي ادانــة عقیـدالكهنـوتهـذه الكلمــة التــي كانــت تكفـيولكـن الیسـت 

مایخــدم (؛الســالم االنسـانوي مــع المتصــوفةهـم اس فـي ااتمثــل ، هـي عینهـا مــنالملحــد

اهللا  اعتبـر منزلتـك عنـد(مـع كلمـة النبـي انفسه راسـخذلك  جدیایضا و  ).الخلق یخدم الحق

قـرابین ال ب،بخدمـة النـاسوجودیـة محضـة خدمـة اهللا تكـون وفیهما).بمنزلتك عند الناس

االنسان ضـد ، النه مـعكونه مع الضعیف ضـد القـويفي عین خصامه هللا،الملحد هنا یشعر بضمیر متأله 10

فـي  واعتكفمهمـا صـلى وقبـعاال بـدنوشـعر على عكس المتدین الـذي یقـف مـع السلطان ضـد النـاس، الی. إله

.المعبد



قبـل ان یكـون ،الخیـربواجـباالیمان باهللا هو االیمانان و  .صالته وحجه وصومه ونذوره

قبل ان حدة بلقمتها وعطاءها واخوتها،الوابالبشریة عتقاداال والتوحید هو.واجب الوجودب

(بـل ان االس االهــم واالول صـوفیا هــو.العتقـاد بـان اهللا واحــد ولــیس ثالثـةیكــون هــو ا

مبــدأ  فـي مفارقـةوهـو اكثـر .اي االنشـغال بالنـاس عـن اهللا)االنشــغال بــالخلق عـن الحــق

المثالیـة االولـى  هـي) انـي أؤمـن بالبشـریة(كلمـة إذن .طاعة اهللا بمنح الناس اولویة علیه

الـذین یعیبـون علـى هـذا الملحـد انفسـهمبل ان الكنسیون.فیهللدین ولیس االلحاد االول

بقـي  اذن. )فإنـه یـؤمن بـك،إن لـم تكـن تـؤمن بـاهللا(كلمته، یـرددون هـم انفسـهم انجیلیـا؛ 

.روا اهللا نفسه، النه یؤمن بالبشریةكفِّ علیهم ان یُ 

،اكثـر مـن لقـاء موسـى بـهبـاهللاذاك الملحدالتقىبالذات،ي هذه الكلمةف انهلذا اعتقد 

كمـا ان ..حتى وان كانت الحانة معبده،وكان بها اكثر اهل االرض عبادة في عین الحاده

.فقصـتیهما امامنـا. اطالقـاونضـاله وموتـه اكثر مـن معانـاة جیفـارا ویتعبلم یعانموسى

یـر وان تطعـم الجیـاع خ.ثـرفالجیاع كانوا یرافقـون جیفـارا اك،وان كان جبریل یرافق موسى

خیر لدى اهللا عینـه مـن ان تلتقیـه هو ان تلتقي الجیاعو .. لدى اهللا من ان تسمع جبرائیل

ــا ان اهللا ..هــو ــن ینظــركم ــكل ــهان تركــت جیاعــه لظهــرك ووجهــك الی ــدا عــن  .ل ــل بعی ب

النـاسقضاء حاجة  م نصوصا ترى ان ظوجودیات علم الكالم، عین التراث الكهنوتي، یحف

لـذا الیصـغي اهللا .خیر مـن الطـواف بالكعبـة الـف مـرة مبل قضاء حاجته.العبادةلى منو أ

.تعساءالعلى  فضلها صاحبهالصالة،

ان مــن هــي ، مــن المثالیــات المفارقــة هانــاعــود بســرعة احــدق بســطرین ســالفین الرى 

ئااعتقـد ان هـذا یفسـر شـی..بدیهیات الخطـأ الـدیني؛ ان یكـون وجهـك هللا وظهـرك للجیـاع

               

    

             

            

           

          

               

            

               

             

             

       

                 

              

             

              

            



            

         

             

            

             

          

              

         

          

              

         

            

                 

             

             

             

   

             

            

، لیـتخلص مـن االرض وعناءهـامن سبب رجوع النبي من المعراج دون ان یبقى جوار اهللا 

.عبدالقدوس الجهناميلمتصوفا ا هي مالمةكم

الــذین یكـون الحـادهم الجـل  ةقلـوب المالحـد علـىهنـا اتـیقن ان اهللا لطالمـا ینــزل المهـم،

.البشریة

5

في الجمهوریة؛ من یؤمن بالنـاس فـي وجـودهم وسـعادتهم وحقـوقهم لـیس ملحـدا مهمـا 

مهمــا صـلى ونـذر ،بینمــا الــذي یخــدع البشــریة ویسـلبها سـعادتها هـو ملحـد.انكــر االلـه

.وكممثـل لـه فیهـا، لاللوهیـة فـي االرضعادل وجوديوصام وحج، اللحاده باالنسانویة كم

، بـل هـو حامـل كـدح ا فـي فعلـه ونضـالهانسـانوی كـان إنلذا فالشیوعي الملحد هـو مـؤمن 

وفـي روح ذلـك . .ولیشـرب كـل خمـور العـالم.ان كـان مـع الكـادحین،محمد ولیس ماركس

ئل عـن إمـراة متعبـدة لكنهـا تـؤذي جیرانهـا واهلهـا، قـال مآلهـا الـى نجد ان النبي حینمـا ُسـ

مـن حولهـا، فقـال مآلهـا وحینما سئل عـن إمـراة التـؤدي عباداتهـا وكانـت طیبـة مـع .النار

وهنالك الكثیر مما تحمل تلك الوجودیة المركزیة في دین النبي، سیما في االسس ..الجنة

.ة الدینوجودیتؤكد لوكلها  .الكلیة التي طرحها النبي

لـیس هـو عـدم االعتـراف بـه، ،ى اهللالكفر لـد طالما ان.االنسان همشكلة هللا ان ینكر  ال  

مـن حـذف، وانمـا ان توهیتـهمـن اهللا التحـذفان  هو لیسو  .نسانهإوانما عدم االعتراف ب

ــه واالنســانالن . بشــریتهاالنســان  ــیس قضــیة بین ــر ل ــین انســان و .الكف أن . آخــروانمــا ب

او عبدا في الدولـة او عبـدا في االقطاعیةیتجاوز علیه في وجوده االنساني فیجعله عبدا 

ـد لــذا  .تجــاوز علـــى إنســـانیتهأن ی.او فـــي المعرفـــةفـــي الزوجیـــة او فــي المـــذهب اعتقـ



لــذا  .بـین االنسـان واالنسـان، قبـل ان تكـون بـین اهللا واالنسـان هـي ةالقیامـطمئنـان انإب

االنسـان الن  .فالـدیان هـو االنسـان ولـیس اهللا كمـا یـرى الكهنـوتاســمه یـوم الـدین، ناكـ

س لقمـة ی، ولـأفراحـهبسمة مـن حتىمدیون لالنسان في كثیر مما سلبه من وجوده، ولو

صـریحة فـي)یـدین بعضـهم مـن بعـض..(ة النبـيكلمـ ان كمـا.ي ایذاء مـاأاو ارضا او 

وانما في ،بل للنبي صراحة في منطق ان اهللا الیهتم لتعدي االنسان علیه .هذا تاكید رأیي

فظلـم العبـاد فیمـا بیـنهم ،وامـا الظلـم الـذي یغفـره اهللا تعـالى( ؛تعدیه على االنسـان فحسـب

، واما الظلم الذي ال یتركـه اهللا فظلـم العبـاد بعضـهم بعضـا حتـى یـدین بعضـهم وبین ربهم 

وهـو امـر .ناهیك عن مطلق كلیات النبي وعمـوم منظومتـه تنضـح بـذلك..11)من بعض 

حا بـین حقــوق االنســان و نفســه فــي تقســیمه اصــطاللفقــه التلقلیــديا حتــىیتفــق علیــه

ولكن رغم . تساهل بها على عكس الثانیةصارمة الیجوز التكون ولىحیث األ .حقوق اهللا

.معارفهبل یئده في حفرة .ان الكهنوت لم یؤدِّه في فتاواهتجدفقهیا،هذا االعتراف

 والـذي -مـایعترف بـه ومایئـده-هذا المنحى في التنـاقض الـداخلي للمنظومـة الكهنوتیـة

التشـریع الكهنــوتي بالدرجـة االولـى معولنـا فـي هـدمیقـومیمثـل ابـرز البنـى السـوداء لهـا، 

فهو یحمل اسس الحقیقة ولكنه یئدها بالف طریقـة  وطریقـة، .وعموم المنظومه وفضحها

في التاویل او فـي التحـویر والتزویـر، او التهمـیش او التجـاوز والتغافـل او االرشـفة سواء

.المنفیة من دائرة الحجیةباسم االدبیات العامة

ة للنبـي،  أرغـم ان اعتمادنــا فـي هـذا المبـد.7588كنـز العمـال ، حـدیث رقـم 11 هـو انتـزاع عــن الكلیـات الدینی

.ولیس النصوص الجزئیة

             

            

          

               

           

           

          

              

               

           

              

       

               

            

         

        

                  

               

              



             

             

             

            

               

             

                

            

           

             

          

          

           

            

             

     

                 

  

6

فـي فهـم الـدین، وعمـوم مـایخص تحـدیث االسـس المناهجیـة اً مركزیـاً سأا یعطـي كل هذ

ومایلحق ذلك من تغییرات ستطرأ على كلشي بالدین مما هو معهـود ومـألوفتهماهیفهم ل

نصـیغه 12االحكـام الشـرعیة وعمـوم اسـس علـم الكـالمالكثیـر مـن، بحیـث تتغیـر معـهمنه

تبجیـل قـدر ي، أ ).الوهیتـهقـدر ولـیس علـى  انســانیته،  قــدریقـاس الـدین علــى  (هكـذا؛ 

ــهاالنســان ــدر و  فی ــهق ــه وحریت ــهو  ،ووجــودهكرامت ــه وعبادت ــه فی ــدر تعظــیم االل ــیس ق .13ل

.وان یجعل اهللا لالنسان ولیس العكـس.مایقدمه للذات البشریة، ال مایقدمه للذات االلهیة

.ن والجمالالقربى هللا اال بالتقرب من االنسا..اهللا لیس من الهة القرابینف

یقاس الدین على نـوع انسـانیته، ولـیس علـى نـوع ( ؛ له منهجیاسا مجاوراأیعطي كما 

م توحیـدا، بشـرا كـان كبـوذا او أان تكون الوهیة الدین تثلیثا لیس من المهم يأ. )الوهیته

، او لنسمها إنسـانویة )الفعل االیماني(التدینانسانویة المهم هو .مجردا كان في السماء

لـیس  (؛ فـي الجمهوریـةسـا أكیركجـارد فـي مقولتـه المتخـذة في ذلك شـيء مـنو . الیمانا

.)المهم هو الكیفیة التي نؤمن بها.المهم مانؤمن به

ومرة تعبد اهللا .ایدیهملتّ قّب◌ّ ،ن كسروه لكفإ. حداأمرة تعبد حجرا ولكنك لم تضرب به 

وفـي الثانیـة .حتـى وان كنـت وثنیـافـي االول انـت بـدین اهللا..ولكنك تسبي وتقتـل باسـمه

.مجاهدا او داعیةمیتَ ان سُ و  حتىانت ضد اهللا

.في عموم الجمهوریةكأس تغییري مركزي)وصال المعنى(بقدر كفاءة أس 12
؛ لو كـان االهـم فـي الـدین ، یمكـن حل ااالمـر بطریـق آخـرة فـي انتاج هذا االسبعیدا عن الصفحات السـابق13

وهـي الزاهدة بالبشـر اقلهـا مـن .وهي التهمـة االولـى لالخـالق بشـریا فكیـف بـاخالق اهللا..لغدا اهللا انانیا،هو اهللا

.في الوجودیة هذه الذات ومُ في علم الكالم، ولیس من باب سُ االلهیةباب التنزیه للذات



ولیـدافع هـو ، ه وتشریعه بانه غیـر انسـاني فحسـبمایهمني هو فضح الكهنوت وفقهلذا، 

.یشاءعن دینیته بما

ــوال الوجــودي المســیحيتال  ه االســسهــذ   لــیس (؛ خــص اصــال حــذر كلمــة بیرداییــف نیق

فــي عــدم  ابروتســتانتی الــیس هــو رایـكمـا ، )وانمــا تاكیــد االنسـان،ار اهللالمســالة هــو انكــ

وانمـا هـو عـن ..االهتمام بجوهر اهللا لذاته، واالختصـار علـى جـوهر اهللا بالنسـبة لالنسـان

موضوع انسان ومشـكلة في انه رسالة انسانویة ولیس الهوتیة وانهقیقتهماهیة الدین وح

..المشـاكل فـي السـماء، المشـاكل فـي االرض .ءرض، ولیس موضـوع إلـه ومشـكلة سـماا

انا اركني بـ ــالوجودعتقــد ان الكـل یشـ هـذه هــي  .یس اهللا، ولــوعذاباتــهاالنسـان متــورط ب

  .وراءه الكثیر من الفقهبرمته كما  علم الكالمسس عنها التخلص من أالبدیهیة التي یت

الكهنـوت.ه فحسـبل عـن انسـانیتؤومسـ، وانما عن اهللا الو مسؤ لیس االنسانكما ان 

كان یرى على اهللا واجبـا بل .علیه واجبا تجاه اهللالذا بالل لم یكن یرَ ..جعلها العكسمن

ماعــدا المعتزلـة -الكهنــوت اطالقـاالــذي الیقبلــه )واجــب اهللا(وهنـا مــع أس .اتجاهــه هــو

هو و . یتبین واجب خروج النبوة ومبررها؛ انها من اجل الناس ولیس من اجل اهللا-قیودوب

االس المركـزي الممثــل لكـل كتــاب جمهوریـة النبـي فـي الكلمــة المركزیــة هنــاك؛ ان النبـي 

وان اهللا ال یرسـل االنبیـاء الجـل االلوهیـة وانمـا الجـل ..ُارسل لنصرة بالل ولیس لنصـرة اهللا

..االنسانیة

.یتحسر اهللا في السماء، تظهر النبوة في االرضماحین..

              

               

              

          

            

            

               

                

              

      

      

          



             

  

              

             

            

           

           

           

               

            

               

          

               

             

              

       

)سـتبعادا(مـن الوهیتـه، وانمـا هـو  اهللا )استبعاد(یس لمسألةللهب  بيمحاربة النبي الو   

الیهـم، لیعبـد ابــو لهـب حجـرا او شمسـا او ایـا شـاء ولكـن لیتـرك بـالل ..بـالل مـن حریتـه

  . ).اهللا(ولیس بـ )بالل(تعلق بـلمسألة الدینیة هنا لدى النبي تاي ا. یعیش وجوده

حیـاتي، بمنطلـق وجـوديالكهنـوت دىنـه لـمفهوم الكفر لدى النبي عختلفأهذا  بسبب

هـذا  لیكـونو  ،)بوجـود اهللا(مسـألة كهنوتیـة تتعلـق لیبتعد عن كونه.بعیدا عن الالهوتیات

یتعدد الكفـر بتعـدد وجودیـات سـ في هـذاو . )بوجود االنسان(مسألة وجودیة تتعلق المفهوم

ان تعـزل اهللا عـن  ال، قلوبهااناسا عن عزلهو ان ت ؛الكفر في الزواجفكما كان .االنسان

 ىعبادتـه الـالت والعـز هـو اسـتعباده زیـد وعمـر ولـیس ابـي لهـب  كفر ؛لرقفي او  .الوهیته

؛ الكفر لیس هو ان تحذف الصالة والصوم عـن اهللا، وانمـا فقهفي ال ایضا سیكون..وهبل

.فتحرم علیه الحیاة.بقیود الشریعةالوجود عن االنسانحذفان ت

..وفي هذا احتل الفقه الوجود.اللصوصت كتبهكذا بدأ..

7

.من یسرق وجودك هو وانما،من یسرق بیتك هو لیسالحقیقي اللص 



الحكمـاءو . هـو یسـرق جسـدها وارادتهـا وسـعادتها وشـعورها،فمن یتزوج امراة لقسریة مـا

، بالمعبـدانـه تزوجهـاطالمـا،تلـك القسـریةلبحلیـة فقههـم ،لصـاً  ا هـذا الـزوجن جعلـو م هم

.14صمتها مهما كان وجومایكفي .قلبهاموافقةدون سؤالها عن

اً الوجودیة هو البحث عن اعماق اخـرى للمفـاهیم ولـیس تجدیـدن مهاماعتقد ان م ينألَ و  

فالتجدیـد ولــم تـأت عــن فطــرة اولــى،،النهــا اصـال لــم تــأتي نــاجزة اصــال-قــدیمال هـالوجه

وهـو سـبر للوجـود .ة وجههانما سبر وكشف العماق تمثل حقیق، واهناك معهاوالتصحیح

بوجودیـة اعمـق فـي لـذا  -ه ومفاهمیـة واشـیاءهاسـمائ عـن زیـفالالخفي، ناهیك عن رفع 

  ؛مفهوم اللص

قتــل باســم مـن یعلمـك ان تُ ..15مــن یعلمـك ان الطاغیـة كـان عظیمـا هـو یسـرق تاریخـك

یعلمـك حرمـة العشـق مـن..یـدكاالخـرین هـو یسـرقفـإذا قتلـتدمـك، الجهاد هو یسـرق 

ك ان مـن یعلم..من یعلمك دخول مسجد االغنیـاء فهـو یسـرق صـالتك.فهو یسرق حبك

هـو  مبـاح فـي دمـه وعرضـه ومالـه وارضـه هومن یعلمك ان.یمانكإاالخر كافر هو یسرق 

.كذب باسم الحیلة الشرعیة هو یسرق صدقكالمن یعلمك ..یسرق انسانیتك

14
االن . وكل اهلـي یعلمـون.اعـرف فتـاة قالـت لي كـان داخلـي یصـیح الالال امـام الكـاهن، ولكنـي نطقـت نعـم

ة ا والمجتمــع یروهــا زوجـ ة واهلهـ زوجین .معظــم الزیجـات الشــرقیة هكــذا..الكنهـ ااكثر المتــ لــذلك كنــت اردد؛ مــ

.ومااقل االزواج

العالم وحتى الدراما تتدوال الكذب التاریخي وتعمل الى یومنا هذا مازالت الجامعات والفكر الفن وعموم ا15

بل التاریخ عینه حري به .هوالء كلهم لصوص..على ماكتب كذبا من التاریخ، حتى مع اوضح بدیهیات كذبه

.والصوص یهوون اللیل كثیرا..ان یكون لصا، سیما ان لیله اطول من نهار

              

              

      

           

            

               

            

            

           

              

        

              

             

             

 

                

                

         



           

            

      

                

           

           

             

   

              

          

            

              

         

                

            

 

               

                

           

هـي مـن تخـدعك بعشـق كـاذب  اتمامـا كمـ .لهـكإیسـرق یـف فهـومن یخدعك بـدین مز ..

أن تعـیش بـال و .. تیـازوجـود بام الصـ.اهي الفقهـاء اال النسـاءضالیلذا  .فهي تسرق قلبك

.كثیراثرثریعني انك میت ت .قلب إله وال

ولـیس .حیاتنا وعشقنا ویـدنا ودمنـا، لهنا ونبینا ووجودناإ ،لفقهاءهنا السرقة الحقیقیة ل

بـزواایضـاعتباریة، رغم انهم فـي ذلـكإفتلك سرقة مالنا،یجري به التاریخ انهم سرقوا ما 

یكـون لـیس مثـل انن یكـون اللـص عادیـا أفـ. لصوص المال بفـن لـم یلحـه لـص مـن قبـل

النــه یســرق ،حینهــا یخــرج اللـص عـن عرفــه لیــدخل مـن البــاب ال الشــباك.اللــص فقیهــا

اعتقـد ان الكـل یعلـم ان صـكوك .لطالمـا یسـرق بقلبـهبینما اللص العـادي ،وانجیله هبقرآن

مافعلـه القساوسـة كـابرز لصـوص هللا ولكـن حتـى.الغفران هي اوراق انجیلیة بكـل صـراحة

مثل شیئا نسبة للكهنـوت االسـالمي، الـذي لـم یكـن لـه ان یكـون لـص یال في ذلك،تاریخیا

..16من خالل الشریعة،ن یؤدي دوره كلص وجودأمال اال 

اال لیـد  وصــل هـیبینمـا الصـل الـى اهللا، لیفـي هـذا الضـریحمـاالضـع  كقــول لـیه الفقیـ

فانـه فـتح  لـدانالب هیقول لجیشه احتلوا هـذو . .اهللا في نفس الحینك ویسرقیسرق.الفقیه

مـن اهللا، وانهبـوا امــوالهم واسـبوا نسـاءهم فانهــا غنیمـة، وخـذوا مــنهم الجزیـة فــانهم اهـل 

.وهلم جرا.ذمة

كهنـوت االسالمي هـو الكهنوت الشیعي، بـل ان كـل واسـوء مـایفجعني اكثـر فـي لصوصـیة المـال مـن بـین ال16

.بـل لـم یقتل هـذا الكهنوت اال المـال وحسب.وفي ذلك انماط یشیب لها الـرأس.تهمته الدینیة تنحصر في ذلك

.لذا قاعدتي في تصدیق احدهم، هو ان الیقبل ماال اطالقا



.17لصوص ونصوص..وتلك هي شریعتهم.الحكماء والفقهاءإولئك هم 

 ااهللا والبیت ااهللا وال وجهـ ااهللا وال قلبـ امؤسف انـك تسـیر فـي تـاریخ المعبـد، فالتجـد فیـه ضـمیر 

.لذا فنحن نسمي تاریخا بهم ولیس كتابا.اهللا فحسب اإنك تجد لصوص. اهللا

ان  هـي بشـریابذاتي في انها ترى الصـفة االدنـى اافتخر كثیر كنتالغریب هو رغم اني

ــاریخ اال أ الجــدني أ فــي نفـس الحــینمــن الغریــب ولكــنلصــا،  الفــرد كــونی هــوى فــي الت

انهـم  و اعتقـد ان سـبب ذلـك هـو  .كقطـاع طـرق الغیرالشطار والعیارین بسبب تلك الصفة

فـي عثمـان الخیـاط  المتمـردمةكلایقاع منما بشيء .اللصوصبیوت فيكانوا لصوصا 

لـم تـزل االمـم یسـبي (  ؛فـي القـرون الغـابرةالمسـلمین يعلى سرقة اقطاعیلجماعتهحثه

وانتم في اخـذ .بعضها بعضا ویسمون ذلك غزوا، ومایاخذوه غنیمة وانه من اطیب الرزق

لصـوص مـن سرقة االاكثر العیارینلذا في التاریخ لم یقبل ..)..مال الغدرة والفجرة اعذر

.، ولطالما اعطوها او تقاسموها مع الفقراءالدین وسلطته

افرح كثیرا بمن یسـرق بل.سرقة الفقهاءبحلیة لي وهذا عینه ماجعلني افتي لصاحب

.18لصوصه سرقونا كثیراالن  .من اهللا

.درویش؛ احتمى ابوك بالنصوص فدخل اللصوصمحمودبیتد كثیرا ُردِّ 17
فاخبرته حینهـا .یروي جیدا صـائب عبـد الحمیـد، صـاحب كتاب علـم التـاریخ، انه مـرة واحـدة وجدني مبتسـما18

لي فیــه.انـي ســرقت اهللا د اضــطررت ان اصـ ن معبـ بحة مـ بحة وقــف والیجــوز لــدى الكهنــوت .كانـت مسـ والمسـ

ویـة وابـي ذر مقامهـا هنـا، فـي اعتقـد ان جدلیـة المــال هللا ام للنـاس بـین معا..اخراجهـا مــن بیـت اهللا، فهـي ملكـه

..علما ان الفقه التقلیدي یتبع معاویة ولیس ابي ذر..خدیعة الكهنوت التي عن طریقها سرق الكثیر منهم

 

      

   

       

          

                 

            

           

         

           

          

          

           



      

                  

           

              

              

               

          

           

             

            

       

           

     

        

               

              

                   

               

..معبدالسرقة 

)..وانتم جعلتموا مغارة لصوص،بیتي بیت الصالة یدعى(

.ابراهیم االدهم النجیل قدیم..

)..إلقامة معبد جدید، البد من تهدیم معبد قدیم(

نیتشه..

1

.سى علیه المسلمونمأ ا ماهذ. ولیس اهللا،فقهك هو إلهك  

الـى اهللا مـن سـماء هـم یـدخلون ولـیس اهللا، لقلنـا انقیمكالهك هو  ؛االمر معهم لو كان  

انــه ،فحسـبانـه یســلبهما منــك،لهـاإالیمــنح مــا انـه ك ،الفقــه الیمــنح قلبـالكــن و . أوســع

ــك صــنما ــك  ؛وجــودالیســت ســخریة ..یجعل ــذي جــاءك بتحطــیم االصــنام یجعل ــدین ال ان ال

.صنما

-شـریعةتـاخرة لحسـاب اللغیـة ومالروح الحقیقة للدین امست محیث، المشكلةاكثرا هن

المتصـوفة یؤسسـون إلزائیـة الحقیقــة زمـة التـي جعلـتعـین اال والمفـروض ان ذلـك یكـون

ى المبـدأ منسـیا لحسـاب الفقـه،حیـث امسـ-، ولكنها لالسـف فكـرة انحرفـت كثیـراوالشریعة

ان صـالة اهللا  ؛فـي طبیعـة التـدینیاالشـعور بـهمـراال یصلمدىبلحساب النص، هدفوال

تعسا لصالة تـدخل  ؛جوهر الدینبینما في .فحسبولیس من االنسان.نفسهاهم من اهللا



.والنــاس هــم رسـالته ولـیس الصــالة،فـاهللا مبــدأ ولـیس فقهــا.مســجدا بنــي بجــوع النــاس

ان تكـون فلـدیهم.مـاطاهر القلب او بالطیب عمو بالمصلي ولیس بالمتدین حددواالفقهاء 

واهملــت العقیــدة الحقیقیـة .صـالة وجهـادبــینمسـلما هـو ان تكـون ملتزمـا بفـروع الفقـه، 

.الدین مقلوباامسى وهكذا .فحسبلخیر ولالنسانوي واالخالقيلان تكون  في للدین

2

حوله الى سلطة، یكـون قـد قمـع االلوهیـة والمعبد بت.اهللا بدون الحریة لخلقه الیكون إلهاً 

..الن الوهیة اهللا ال توازیها اال حریة االنسان.ولیس الحریة

.عبودیته تمسح االلوهیة اصال

،إذا مااخذنا مفهوم العبودیة بانه لیس قید السید، وانما اي قید یلغي منـك الوجـود حیـاف  

ع واالعـراف وانمـا عبودیـة الشـرائ،یدة هـي عبودیـة السـیـحینهـا لــن تكـون العبودیـة الحقیق

وتكـون الشـریعة الكهنوتیـة بالـذات هــي ام العبودیـة، النهـا ابـرز مـن .والقـوانین واالنتمـاء

كونهـا، بـدل ان تكـون نبعـا، كمـا هــو اصـلها اللغـوي، كانـت .تقـوم بـذلك االلغـاء الوجــودي

ان تعـانق الوجـود  هـو دینیـةومـدار الوجودیـة ال.وبدل ان تكون افقا، كانـت سـجنا.جحیما

هـذه لـذا ف. خطـألوجـودل تكـون فیـه ویكـون فیـك، واال حینهـا یكـون خلقـكلالذي ولدت لـه، 

الوجود عشیقة اما ان تعانقها او تغدوا -لوجوداعناق ك منتسلبالنها .الشریعة متهمة

؛ فاجتمعنـا لمعـان الوجـودمـعاالنسـان حـالن أوك -كـل ماعــدا عناقهـا عـدم.عـدما دونهــا

            

    

             

             

          

              

             

           

             

               

        

            

              

            

      

              

         

               

             

                  

               

        



          

           

           

         

              

        

   

                

           

           

             

            

              

           

          

لــذا هــذه الكلمــة هــي االس المعرفــي للوجودیــة ..بــل هــو كــذلك تمامــا.19قنــا لــدینوافتر 

.االسالمیة معنا في كل نواحیها

شـریعة الطـالق مـع فالمراة التي عاشت مع زوج تكرهه ُحـِذف وجودهـا بحـذف حریتهـا 

لـه إ بین اهللا والحیـاة  بـالتلك المراةلتبقى.سیما مع معونة االعراف لذلك.قیده الرجوليو 

.والتحب االله الذي تتوقعـه صـاحب الشـریعة،النها التحب حیاتها التي ارهقتها.وال حیاة

بینمـا.بـل عتبـا علیـه.بل انها غضبة من اهللا فـي قانونـه، كمـا التـرى منـة لـه فـي خلقهـا

والحریـة  الطالق في جمهوریة النبي، النوجود لقید الطالق اصال ال هو انهحقیقة االمر

النـاس (  ؛، بمنطـق أســهمـع النبـيالجمهوریـةاســاسالحریـة هـي و  ،20اوجودیـمتضـادان 

، ال هم یقرروا نوع وجودهم ومكانه وجنونه ورفیقه وحبـه وتیهـهف .)مسلطون على انفسهم

اهللا  .انهـا حیـاتهم.، والحتـى اهللارجـل الــدین وال حتـى النبـيالحـاكم وال  والالـزوج  وال االب

.21إنها ماهیة وجود،في ماهیتهمبذرة  كاهمكشيء منحهم الحریة 

الشـــریعة مـــع االلوهیـــة، الن الحریــة وبـــذاك تتعـــارض الوجــود حـــر والشــریعة قیــد، اذن 

اهللا بعـد ذلـك بشـریعة تسـلب ، إذا مابعثالممنوحه من اهللا لالنسان في خلقه ستغدو عبثا

، كـل الزوایـا الوجودیـة االنقالبیـةالزمـة ل)وصـال المعنـى(قاعـدة فـي . فاجتمعنـا لمعـان وافترقنـا لمعـانتبقـى؛19

..موم الواقع االنسانيعلى المنظومة المعرفیة للكهنوت وع
ـادا منطقیــا20 ـا هــي .حتــى وان لــم یتضـ وریة، كمـ ة ولیسـت تجریدیـه صـ الن شــریعة الجمهوریــة وجودیــة حیاتیـ

..اي انها التؤمن بالتضاد المنطقي، وانما التضاد وجودي فحسب.المقاسات الفقهیة
بعـد فلسـفي تجریـدي، هـا الجـل ، لـم یكـن االمـر معحینمـا قـدمت الوجود علـى الماهیة،لذا بعض الوجودییات21

وانمـا لرایهم .مدرسـة الحكمـة المتعالیـةشأنمـثالكمـا هـو.بان الذهن اوال یعـاین الوجـود ومـن ثـم ینتـزع الماهیـة

بـان الحریـة هـي االصـل فـي الخلـق، والیجـوز حتــى علـى اهللا ان اخـذ الحریـة مــن الخلـق، منافـاة لكمــال الخلـق 

الماهیـة بیـد لیكـون االمـر؛ .إذن االنسان یصنع ماهیته بحریتـه.لیس انساناواال لكان قد خلقه حیوانا و ،وصحته

....إذن الماهیة متاخرة.في الجزء السابقاختصرناهكما .االنسان، والوجود بید اهللا



االحتیال بل حینها یلزم على اهللا.یعطیها من جهة ویاخذها من جهةسحریته؛ اي ان اهللا 

، ولیسـت شـریعة نهـا شـریعتهم وكـذبتهمألـذا علـى الفقهـاء ان یعترفـوا ب. قطولیس العبث ف

.واال سیتركوا اهللا مُتهما في ذلك،اهللا

.، وحماقتـه وعقـدهوحیلتـه ولصوصـیتهلعبـة فقیـههـو إنهـاالشـریعةفـي كفـر  كل القصـة

.بینمـا االنسـان للوجـود،دفهـو فقیـه یریـد االنسـان للمعبـ،وفي افضل حاالته وحسن نیتـه

علـى منطـق السـید والعبـد تأسـیس الفقـه واحكامـه، هـواالكبـرمعرفیـة ال ةتهمـالضع یما و 

بینمـا ابـن ابـي طالـب یعیـب .، منـذ اول رسـالة فـي علـم اصـول الفقـه22بین اهللا واالنسـان

.)فتلك عبادة العبید...(رسمیا، بإستنكارهتلك العالقة

عبیـدا لـه فـي االرض، یسـخرهم الجـل ذاتـه، كمـا یسـخرهم السـید اهللا لیس اقطاعیا یریـد

هـو یعطیـه.روحـه،انــه اصـله،انـه الهـه ال سـیده.التـاریخي فـي ارضــه وحرســه وخدمــه

، بینمـا االنسـان العبد كل همه هو ان یتخلص مـن سـیده..بینما السید یأخذه منه،وجودا

مفـردة العبیـد واسـتخدامها .).موسـوعة توحیـد رب العبید(إفتخـاريعنـوان تحمل هكـذا توجد موسوعة كهنوتیة 22

ورسخت مـع كثیـر مـن االخطـاء التـي لم یكـن للنبـي ان .لسید والعبدبین اتاریخیة خاصةخنقتها  اهللا بیننا وبین

ولى فـي تسـمیة بنـاء االلـه نثربولوجیـا تحـال علـى الخطـوة االكل تلـك اال..النه كان معلما فحسب.یغیرها بقومه

ظـاهرا بـدأ االمـر مـع العرفـي ..یني؟ولكـن مـن هـو االول زمنیـا، هـل هـو العبـد العرفـي ام االلهـي الـد..بالمعبـد

ولـى بـالطریق علمـا انـه حتـى مفردة العبـاد األ. يفتشوه االلـوهي الـدیني بـالعرف.وعلى اساسه كانت تسمیه المعبد

.الدیني ضاعت وسط زحام مفردة العبید

             

           

           

              

        

             

             

            

               

              

 

            

         

      

           

             

                 

             

            



              

             

     

         

          

            

              

    

             

         

             

            

                 

               

                

               

     

السـید یـرفض ان یرتقـي العبـد ..جرمـامالیفر منه لیسمى آبقا23یفر إلیه، و یلجأ الى اهللا

الیریـد حتـى ان تكـون .صـفاتهو شـبیهه فـي اهللا یریدك على مقاسـه، صـورتهبینماالیه،

العالقة بین العبـد والسـید، سـیاط وظهـر، ..فارق كبیر بین الصالة والسیاط.مریده وتابعه

كمـا .ح اهللا بهـا علیـهعالقة وجود یربح بها على اهللا الیرب..وقلب مبدأوبین االنسان واهللا 

.هو السید في ربحه المجاني في سخرة العبد بالقوة

االمـر تحـتم، الى یومنا هذاحاكما على التشریعبقي بین اهللا واالنسانالمنطق الن هذاو  

غطـي ی فقـهالهـذا  كـون .وامسى الوجود مغلوطا بـه.لتشریع مغلوطا في معظمهاان یكون 

یما بعــد ان اصــبح الــدین عرفـا اكثــر مــن انــه عقیــدة، ســ-حركـة النــاس واالعــرافمعظــم

اال بابطـال هـذا للوجـود انقـاذ اللـذا  -ن یخرج علـى عرفـهكل شيء اال أوالشرقي یستطیع 

 هــو ؛ الهــكامســىالواقــع الــدیني  انطالمــا .بــل الیمكـن انقـاذ اهللا نفسـه اال بــذلك .الفقــه

.ولیس اهللا،كهفق

3

ـــة التقلیال ال نقـــاش فـــي ان ـــة عبودی ـــرق،لدی ـــةل ـو هـــي الناحی ـــل  أاالسـ ـــى اللی ـــا عل اطالق

كبر علـىلالنسان، والخروج اال بشعوانها المأساة االولى للتاریخ، والخطیئة اال.24البشري

).فروا الى اهللا( للقرآن نصه في ذلك؛23
ـا ا24 ـریة فــي طریقهـ اعيتاسســت البشـ ر اخــرى  .منطـق الســادة والعبیــداالول علـىالجتمــ ـتقراطي وعناصــ ارسـ

لبناء القصـور والجیوش والحـرسفكانوا خداما لوجودهم في كل الزوایـا الحیاتیـة، سـواء.حولتها الحیاة الى رقیق

 هكل حاجة االرستقراطي في طعامه وراحته وترفه یقوم على عمـل االرقـاء حتـى قبر . واالرض والخدمة والرفاهیة

ـوني یب دالفرعـ ــ ــة. هنیــه عبی ـا بدیهی ـيالمفـروض هنـ ة، وهـ ـیس الفراعنـ ـد ولـ ـداع العبیـ ـات هــي ابـ كـــل ..ان االهرامـ

امبراطوریـة عینالـیس مؤلمـا ان..حضـارات الشـعوب قامـت علـى العبید ولـیس علـى السـادة سومریون وفراعنـة



.فـي اسـم الخطیئـةالبشـري)یرضـملل(البدیهیـة االولــى یمثـلان هـذا اللیــلالنقـاش و  .اهللا

ومثقفین، مازالوا یقولون انها اروع ن من كهنة یالغریب كل الغریب هو ان االسالمویولكن 

ناحیـة  أأسـو فـي  وارغم انهم ساهم.وانهم من جلبوا للتاریخ اقمارهبل،معهملیالي التاریخ

عـن و . فیهـاالنـه هللا اسـمٌ ، وانماحالكة اكثرمعهمكانت لیس النها .ذاك لعبودیةالیل من

.25نفسها، حتى وان كانت بعضهاقدم كل المشكلةستُ  هذا

تبقـىولكنهـاطالقا،أمرها أوالیهمنا كمشلكة وجود،انتهت26االولى العبودیةصحیح ان 

عــین البنیــة إذ  .عمومــا كــامحالنتــاج اإوفضــیحته فــي تبـــین منطــق الفقــه بنیــةمشــكلة

، هي عینها تجـري وتحكـم السـلوك في الفقه االسالميالمعرفیة التي جعلت العبودیة حالال

االمـر الـذي ینفـع كثیـرا لتسـهیل هـدم.ي احكـام المنظومـة الكهنوتیـةالمعرفي في انتاج باق

هـذه  ، فقط بجرتفاصیلهامرة واحدة دون المرور على المنظومة الكهنوتیة تشریعا وعقیدة

الیس فرصة مناسـبة لكـي (شه؛ تالى نقطة یستشعر معها الفرد المسلم كلمة نیالمنظومة 

وهـذا  ).یمـا تالعـب أن لـم یتالعـب بنـا حتـى اآلا.. ه جملـة؟نتعلم التشكیك فـي الفكـر نفسـ

منطـق الوثاقـة؛ اذا جراءهـا المنهجـي هنـا یتجـاوز آلیـة إعلمـا ان .نطمـع بــه هنـااهـم مـا

الجزء ینفي الكـل ن أ ؛من منطقوانما ..علینا ان نشك بالبعض االخر,ُأحرَز خطأ البعض

یقیا لیهیئـوا امریكـا ملیـون اسـود مـن افر 22اسسـها العبیـد ایضـا بمجـيء ،نهایة التاریخ كمـا سـمت نفسها امریكـا

.في التاریخ ایضا كذبة اخرى)الرشد البشري(نظریةلذا . للعالم
الغریب ان عین العدمیین الذین ینكرون اهللا والنفس والروح والمعاییر والقیم العلیا، تجدهم یكدحون 25

سان، ویرفضون والبحث عن شيء من اجل سعادة االن..ویناضلون الى تحریر االنسان والتعساء من عذاباتهم

إذن العدمیون اقرب الى اهللا واقعا من الدینیین الذین مازالوا یجدونها  حقا وشرعا .تلك العبودیة جملة وتفصیال

.الهیا
.وصفناها باالولى النه تلبست بلباس اخر له اشكاله في الوجود26

          

             

            

     

                 

             

           

            

            

           

           

             

         

        

           

              



         

              

            

             

        

      

           

            

           

            

             

               

             

             

                

       

              

              

                 

         

ــي مقــاس البنــى علیــه بــاقي اتقوممــلعبودیــة هــو عینــه لیشــرع فمــا یجعــل الكهنــوت..ف

.التشریعات

لعبـة الفقهـاء مـع النبــي وخیـانتهم وسـطوهم علــى االســالم سـهل إدراكأعتقـد ان ذلـك سیُ 

علـــى عتبــة الیــأس مــن كـــل ماانتجتــه وبالتــالي یقــف المتلقـــي .ةوســرقته فـــي كــل غرفـــ

.ومة تشریعیا باسم الفقهظوماتنتجته تلك المن

توجـد ال إذ  .لمهمـة االولــى هــي مهمــة تنظیفـهان ارغـم  ،تـاریخالمشـكلة تعنینـي هنـا  ال  

الكهنـوت شىیخ ال ، عادة،لذا .وساخة التاریخ هیكون عملاعظم من مهنة الزبال، حینما 

تكون فلسـفته عـادة مـاف فـي شـوارع التـاریخ،الفیلسـوف االنیـقامـا .مـن فیلسـوف زبـالاال 

.وسخة

ة مفهــوم قیاســا علـى بنیـ .افقههـو  المنظومتـه الدینیـة، فــي فقیههــابنیـةیعنینـي هـو مـا

ــاره هــو المفهــوم الماالنســانوي ــدینحــدد ال، باعتب ــة ال ــةأالن و  .صــل ماهی الزمــة فــي البنی

إذ  .ولــیس علــى المعرفـةتحــال علــى ذواتهـم لــذا .معرفیـةانسـانویة الالفقهیـة هــي ازمـة

ــدین ــة مــع ال ــة معرفی ــدعون،الوجــود لمشــكلة عقلی فكــل ، الخیــروضــوحه بوضــوح ل كمــا ی

كشـف لـذا  .، فیلسـوفهم وبقـالهمأعـدل قسـمة بـین النـاسوهـو  .مع القلبواضحة ء االشیا

منهجیـا تبعـامغـایر وهـو امـر -ال نضـريهنا هو حساب وجـوديالفقهیة وانحرافهاالبنیة

تصله العجوز وامهـالقیامه على منهج شعوري-على التجدید التقلیديالنقالب المعرفيل

الیمكـن الوثـوق الـذي یتجـاوز علـى بـدیهیات الضـمیر يالفقهـ العقلف .اكثر من الفیلسوف

الننـا نحكـم علـى .بل حتـى ولـو كـان علیـه ختمـة جبرئیـل.به حتى وان وضع جنب القرآن



النبـي عینـه فـي دیانـة  قررههـذا عینـه مـا.ه وعلى الوجـودئوعلى انبیا،اهللا نفسه بالضمیر

)..استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك(؛ القلب

الكهنــوتي لفقـهلــزور ا التوجـد بنیــة فاضـحة، إذلعبودیـةااختیـار بنیــة هنــا  فرضوهـذا مــا

والسـبي والقتـل وغـزو الشـعوب واحتاللهـا باسـم أمة العبیـد بنیــة تشــریع مسـلّ ، بقـدربـدهیا

حــق الطـــالق كمــا هــو مــثال حكــمجدلیــة نصــیه،تشــریعات تانهــا لیســســیما .الهدایــة

ي، كصــور ترهــا الحیــاو هظلهــا تــربتط بأشــیاء تشــریعات وانمــا بالتســاوي بــین الــزوجین، 

مــع تاریخیــاربض یــمــع القلــبابرزهـا وضــوحا وبالشـك.حكائیــة منقولــة وصـفیاتاریخیـة 

،مه یتسرى بها المسلم بعد المسلم وسـبي عـن ملعبـه ودیـارهأالیتیم الذي قتل اباه واخذت 

بنیـةقبلتـه  ..؟ي بنیـة قبلـت تشـریع ذلـكأ .م كبـر عبـدا وخصـي عبـدا ومــات عبـداومـن ثــ

علـى  ،تحریرهمالتي صار بها الدین تشریعا الستعباد الناس ال،الدعوة والجهاد والفتوحات

فكانـت ).من عبادة العباد الى عبادة رب العباد(الشعار المركزي للنبي؛  نالنقیض تماما م

ى تلـك االمــورسـیما ان الكهنــوت مــازال یــر .وكفـر بـه ولــیس دعـوى الیـه،ضـد اهللا ونبیــه

یبـرز معهـا ان الكهنـوت االسـالمي لـیس فقـط وبشكل .مة رسالة نبویة وشریعة الهیةمسل

جرائمـه وسـادیته فـي التشـریع، بـل انـه ، ومـن قـبحتشـریع بـدیهیات الكهنوتـا الیخجـل مـن 

.یتوضأ بها ویصلي بها..یسجلها باسم الشرف، ویقدمها باسم اهللا
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قیمـة معیاریـة معرفیـاالعبودیـة والطبقیـةمـنكرنـا منهجـا یجعـل ذ في الجمهوریة االولـى

الكـل بالتشـكیك  ف. 27تفاصـیلهادون االطالع علـى  ،ة االیدیولوجیاتئفي تخطتكفي مسبقا

، وان كـل شـيء ذا كانت خطیئة الجـزء اتفاقیـة بشـریة للضـمیربخطیئة الجزء امر منطقي ا

یقــول بحلیــة عبودیـة زوج و ســلب  ادینـان تــرىعجـوزلإذ الیمكــن .دونهــا فـي الخطیئــة

تثـق بمـا ثـم.متاع بها وسط كـل االمهـاواطفالها ودیارها وفصلها عنهم واالست هعنزوجته

محـال انقـد یقبـل افالطـون ذلـك، بـل هـو قبلـه، ولكـن.فـي تشـریعاتهدینبقي من هـذا الـ

فـي افضـل  هفقـن بین جبلي دیانة القلب ودیانة الاالعجوز وافالطون یقفالن  .تقبله عجوز

وفـي هـذه . هـو ان قلـب العجـوز افضـل مـن عقـل افالطـون ؛كل القصة ان الحقیقةب.نهار

.ولكن ایضا في هذي المفارقة حماقة البشریة.المفارقة قیمة الوجود

االیـدیولوجیا التـي تحلـل كـل التعویـل منهجیـا فـي الهــدم والتشـكیك یقـوم علـى اسـاس ان 

س مـن انسـانیتها، و میـؤ ودمـوع االطفـال بأسـم الهدایـةوالسـبي والقتــلعبودیـة والطبقیـةال

اعتمـادا .امبراطوریة ةایدیولوجیلتسمىالبأس .اطالقا دینیة ةوالیمكن تسمیتها ایدیولوجی

التحتـاج الــى فكـر فــي تلــك المآسـيالن  .علــى قاعــدة ان الــدیني هــو االنســانوي فحســب

حللها دون اي جهد اجتهادي اصـال، بینما الفقیه ی.جدارتها اسم الجریمة والكفر االنساني

.فیدونها كبدیهیة شرعیة وانتهت المعرفة

،تصـل بالتسلســل البرهـاني العقلـي للموضـوعیال  الهــدملــذا سـیبقى االســاس فــي نظــام 

لـیس الننـا .مع الصورة التاریخیة والتشریعیة على حـد سـواءوانما بالتسلسل الشعوري له

وان الحـراك الـذي یصـلها ،للحقیقـةاصـالال منهج عقلـيفي إطار دیانة القلب، وانما النه

التـي تجعـل االنسـان تعسـا فـي باطلـة هـي التعـالیم (االمر قریب في منهجه المعیاري من كلمـة خلیـل الكـافر؛ 27

.التي تأخذ اصال كلیا وتحكم به مسبقا، دون الحاجة الى النبش داخلیا)..حیاته



یمكـن ان یجعـل  الفقهـي العقـلوالشریعة تاریخیا هي من اكـدت ان .28هو شعوري فحسب

حسـن النیـة هـذا العقـلوحـین یكـون.للمصـلحة والسـلطانخضـوعا،بدیهیات الحرام حالال

یسـمي مـثال ته النصیة،االخیر بمعیاریإذ حتى هذا.والمذهبستاذللنص ولالفهو یخضع

ان ذلــك االنتحـار یفهـمبینمــا القلـب ،نـا كارنینــا خطیئــة وحرامــا وكبیــرةآت و یـیانتحــار جول

وبالتــالي فالقلــب وحــده .لعشــق قــاب قوســین او ادنــى مــن اهللاالیكــون اال حینمــا یصــل ا

.یةطاغ الیخضع في فتواه اال للروح االلهیة المنفوخة فیه حتى وان كان في جسد

تجدیـد .29وانمــا فـتح قلـب اخـر فحسـب،المسـألة هنـا التقتضــي كتابـة تـاریخ اخــر لـذا   

االمـر .وحـده مـن یقـرا ال العقـل.الشـیاء فحسـبلتـاریخ واا ه امـاموضـع.القلـب ال المعرفـة

واهر المأســاة وتراجیــدیات الفعـــل ظــالـــنص الـــى الوجــود بمـــنهج وصـــفي محـــض لتعـــدىی

  .وفعلها ات التشریع لتلك الظواهراالسالمي، وسادی

فالیغسـل ..بـل سـنجد قلبـا جدیـدا.آنذاك سـنجد تاریخـا آخـر.القلب والتاریخ وحدهما..

.القلب اال المأساة

ـات28 ـنهج الظاهریـ ـة ان تثــق بمــ ـذا بالـــذات یمكـــن للوجودیـ ــا(وفــي هـ ـان علــى مطلـــق .)الفیمنولوجی ذا كـ ـل لهــ بـ

.تعریفهاتشرذم بهایفحسب، دون اي آراء اخرى اً شعوریاً الظاهریات ان تكون منهج

29
ـة االولــى، بكلمــة؛  ه فـي الجمهوری ـي فـي ).ان تربــي قلبــا جدیــدا(هــذا ماأردتـ واالصــرار علــى انهــا أس معرف

اعتقـد ان المتصـوفة كـانوا قـد ارادوا مــن ذلـك كثیـرا فـي مـنهجهم ولكنـه انحـرف بصـیاغات .الوجودیـة االسـالمیة

.فكرة الترویض

          

           

          

        

          

          

             

          

           

           

              

          

   

            

             

 



             

       

        

            

             

             

              

           

          

       

         

  

             

           

               

               

 

خـام صـفاقته ولـیس .للكهنـوت30عـین التـاریخ المـواليلما هو مسـطر فـي عرض خام

، حینمــا جعلــتنفعــت فــي وصـول الحقیقـة الینــامـن عینهــاصــفاقته تلــك هــيالن . نقائـه

مـن الفضـیلة والشـرعي والـدعوة  ااسـماءمنحهـا بعلـى انهـا شــرفایـدون خطایـاه هنـوتالك

.إذن القدر كان وفیا ولیس المؤرخین.وااللهي وعموم مفردات المعبد

5

ــاد ــذ علــي،كــان كمیــل ابــن زی ــالي؛ ،تلمی ..معلمــي مالحقیقــة؟..قــد ســأله فــي احــد اللی

التفـت الـى لم یجبه علي،..؛ زدنيه مجددالأس..)محو الموهوم وصحو المعلوم(أجابه؛ ف

قـال كـل ، وفهـم انـهبـذلككمیـل قام .؛ یاكمیل اطفئ السراج فقد طلع الصباحالسراج، وقال

ـــ إنقــاذ الحقیقـة..الن الشــمس تغنــي عمــا دونهــا.شــي ــالم)محــو(الیقـوم اال ب وهم انــه ت

ـــ )المحــو(وهــذا . الحقیقــة لــدى المجتمعــات ــا ل او لنقــل ان الصــحو ).حوصــال(یكفـي ذاتی

.فـي المعرفـة وجـود)الخلـو(فــ ). افـرغ تمتلـئ(بمنطق كلمة التاویـة؛ ، الیكون اال بالمحو

اكد تاریخیـا  والفقه .مع عین هذه االزمة جاء المتصوفة بكلمتهم المشهورة؛ العلم حجابو 

مناعلمـا ان كلمـة علـي هـذي تشـي ضـ.وانه حجاب الحقیقة والوجـود)حجاب الدین(انه؛

.الحكماءباختفاء اللصوص مع اختفاء

هنالـك تواریخ معارضـة فـي الخـالف المـذهبي والسـلطوي.الميالیوجد اصال تاریخ معارض في التراث االسـ30

وقيفحسـب انوي والحقـ وفیهــا مــن اللغـط المخـزي مایســفه مفـردة المعــارض .، ولــیس فـي الخـالف الــدیني االنسـ

.وقیمتها التاریخیة



فـي التـراث هـي عینهـا حـقت المسـلماكثیـرا مـن ان تجـه الـى  فضـحتهنـاالمسألة لذا   

ى النقـیض مـن بـدیهیات علـ كهنـوتيال الفكـر والتشـریعوان . االكبر اطالقاباطلمسلمات ال

یفتخـر هنـوت مـازالسـیما ان الك.ال انسانیةمسلمات مسلمات الهویة هي  وان .االنسانیة

ــا الكبــرى  ــى انهــا مفاصــل الحــق واالنتصــار االلهــيبالخطای ــدیا الكفــر رغــم انهــا.عل تراجی

.للتاریخ

ــدیولوجیفــي مشــكلة الشــعوب  كون بصــیغة؛ ان عــار االجــداد تتها عــادة مــااتاریخهــا وای

مـة تسـمیاته عظی تلـعِ لـذا جُ یما،ظاال ان یكون عقبل من التاریختال وهذا ماجعلها .شرف

ان الحضـارة لـم تكـن مـع الشـعوب اال  هي؛جد مهمة، و نكتةیرافق ذلك،..مهما كان عاره

فاضـطرنا كفـرههم فحسـب، اتظـلحاجـدادنا كـانوا منتصـرین فـي نوبمـا أ..في انتصـاراتها

أجـل إیماننــا ..هـذه هـي اللعبـة فـي اصـلها.مـن الكفـر فـي تاریخنـا ایمانـااالمـر ان نجعـل

ن وخـانوا وابـرز كفـر مارسـه المسـلمكانـت، النهاالتي انتصروا بهاالفتوحاتومنها .كفر

.نبیهم ابه

ولـیس اكثـر .هـو اكثـر مـن كـذب فـي ایمانـهكهنـوتال ان هي ،الحقیقة بكل بساطةف إذن 

ایمـان اال بنفـي تلـك  وال .فایماننـا كفـر ایضـاعلى مسلماتهبما انناو  .من صلى في معبده

 العـار ف .علینـا ان نـتعلم عـاره فحسـب،لتـاریخمــن امة بـدل ان نحفـظ عضـ لــذا .المسـلمات

بــروح كلمــة عــار،الال یكــون اال بإستشــعار حقیقــةالعــودة الــى الو  ،ممهــد للحقیقــةهــو ال

.)فلن نرى الهاویة،ان لم ننظر الى اسفلو  .یخ الیرى نفسهر التا(ستاندال

   

     

    

           

        

              

             

  

               

              



               

           

           

          

           

              

              

         

            

         

 

              

               

              

            

           

  ..ة اهللاسرق

)حرامي ..إذا رأیت كاهنا فصح حرامي(

كیركجارد

).انني امتلك كالما ملطخا بالدم( .

الرومي

1

تـوحش النبـي وٕاذا مـاُأدخال المعبـد.یموت تاریخهمـا، اذا مـا قرأتهمـا تاریخـا،االلهو  النبي

.االله غیر االلهو بي، فیغدو النبي غیر الن.وقسا اهللا

ان  هعلیــهـل .؟.علــى االنســان ان یعــود الـى الهـه داخلـه، دون كتـب، دون تـاریخفهـل 

،كـون خالیـا مـن التـاریخیان تمامـا كمـا علیـه .كـون ملیئـا بـاهللایكون خالیا من المعبد، لی

..31كون ملیئا بالحقیقةیل

سره المعبد في بنائه، تاسیس تاریخي متهم، له .هذه اهم حقیقة البد االلتجاء إلیها.اهللا بال معبد31

لماذا تأسست هذه الجدران، وأخذت هذا االسم وحصرت اهللا به، وفعلت جدران أخرى ..االنثربولوجي الخاص



تمامــا كمـا لـم یكــن ..ســالمیا قـطإان محمـدا لـم یكــن انقالبـا، هــي؛  االهــمالحقیقـة لــذا ف

،ن بـاهللاظـن انه من االسالمیین فقد اساء الظومن ی.، وبوذا لیس بوذیا32عیسى مسیحیا

ــالنبي ــیس ب ــط ول ــا و  .فق ــة ةكلمــإبهــام فهــمیمكــن هن ــاذ (فــي غایتهــا؛الجمهوری ــیس انق ل

نسـانوین وكـل اال .كم انقاذ المسیح من المسیحیة.)وانما انقاذ النبي من االسالم،االسالم

ولكن الیكون ذلك بدوا اال بالنبي .رغم انه لیس همنا النبي وانما جمهوریته.من تاریخهم

.كهنوت االسالمي ومسلمیهوتخلیصه من حجاب ال

النبـي یجعـلبمعبــدهالكهنـوتالـیس..تـوحش النبـي وقسـا اهللاُأدخـال المعبـدإذا مـا..

یقتـل ویسـبي  إلها اهللا ، ویجعل منوٕالهيكعمل شرعيیتخذ ثالثا من الجواري ویستعبدهن

فـي  المدسـوسحـدیثللقبـول العلمـاء قاطبـة ، كما هو مثال مع من اجل االنصیاع لعبادته

معرفیـا  هوٕاعتمـاد)...ان اقاتـل النـاس حتـى یقولـوا الالـه اال اهللامـرتُ أُ ( ؛منطق الشـهادتین

النــاسكـا یرســل مــن یقتـلمل اهللایجعلــون مـن العلمـاءهنـا ..اهللاالسـالم ومنطــق لهویـة 

  .ااهللا لیس قاتال، واال الرسل الحجاج ولیس محمد ولكن .الجل االعتراف به

هذه  .33الیس الكهنة كانوا كفارا في عین معبدهم حینما كانوا یصلون خمسا ویقتلون االفا

ع للصـالة هـو نفسـه مـن كـان شـرِّ مـن یُ أن  ؛بنیة الفقه الكهنـوتي، فـي اوضـح صـورها هي

..قتلع للشرّ یُ 

، )اتخذوا مساجد اهللا اسواقا(بكل االحوال، فالمسلمون؛ ..لالمر قصته!!كٌل یقول االله هنا ؟؟.نفس الشيء

.رغم نقدیاتهكما قال الحسن البصري، رغم انه اقل من ان یرید رفضا للمعبد، 
.عنوان كتاب برنادشو؛ المسیح لیس مسیحیاصیاغة اللغویة معيأثار ال32
33

واننـا نشـارك .اننـا معشر المثقفـین معشـر سـفلة جبنـاء فـي عالقتنـا مـع الحقیقـةاشـهدحینما ارى تلك المأسـي

..اننا اسوء من رجال الدین للحیاة في هذا العصر.في جریمة الزور اكثر من غیرنا

              

      

              

                

             

         

            

             

           

              

           

         

    

             

              

            

            

          

        



              

            

           

           

             

     

      

            

             

             

          

             

              

                 

   

             

             

        

              

             

ن هــذا الـدین الیمـت الــى النبـي بصــله، وان نسـخة االكتفـاء بــأفــي ذلـك فحســب، یمكــنو 

.االسالم بعده، هي نسخة عزرائیل ولیس جبرائیل

هذي بدیهیة لـن اعـود .العلماء، ولیس العلماء من یخشون اهللامنیخشىمن اهللا لذا ف  

لـیس كمـا هـو  هـي) اده العلماءإنما یخشى اهللا من عب(یةآحقیقة  انأعتقد معها و  .عنها

مـن  فعـالخشـیة اهللا وانمــا هــيبحركتهـا االعرابیــة، لهـامعـروف ومتفـق علیـه عنــد مـن رتّ 

.وعلى دینه منهم)الناسعلى ( یخشىولكن لیس ذاته من تخشاهم، وانما.العلماء

یـاة،لما فعله الكهنة وعلماء الدین بالدین والنـاس والح فقط لیسعلى ذلك، االهموالدلیل 

بالعلمـاء هـو نفـي لبدیهیـة مـعتقـوىحصـر الن ال وانما تحق خشیة اهللا على دینه منهم،ل

وتقـوى بـان النــاس البسـطاء هــم اكثــر ایمانــا وخوفــاواقـع المعــاشفـي ال كــل المجتمعـات

حتى ماء الذین تندموا اخر طریقهم تمنوا دین العجائز،ل، بل ان العوالتزاما باهللا من غیرهم

بكل االحـوال .إزاء االیمان الفلسفيرسخ عنهم كاهم ایمانیة غدت مصطلحاان هذا االمن

ــة ــي ان المــؤمنین هــمنســبة الصــول االیمــان؛،هـي بدیهی ــيف ــب النق /مــن اصــحاب القل

.العلماء/ولیس من اصحاب العقل الذكيالنبالء،

لـى ذات ع وانمـا عـن، ذات وذاتعـن  لـذا فـنحن النـتكلم.او الجـبنالخشیة غیر الخـوف

تمامـا كمـا تخشـى ام علـى اطفالهـا مـن ،ان تخشـى منـه هشخصـا غیـر وان تخشـى .شيء

او تخشـى علـى صـدیقك االنحـراف، أو علـى .شخص، فاالمر معلق بالطفل ولـیس بالـذات

، تؤكـد بقـوة هـذي الوجهـة المفارقـة لالیـةان هنالـك احادیــث كثیـرة علمــا ..جنـدیك الخیانـة

أو  .والكثیـر ممـن یتنـاغم معهـا،)هــائعلماى امتـياخشـى علاخشـى مـا(اكثرهـا بشـاكلة؛ 

).إذا فسد العاِلم فسد العاَلم(؛ منطق قلق احادیث بشاكلة



كل ذلك الیعنینـي كـدلیل، الن االمـر واضـح عنـدي بكـل بدیهیـة شـعوریة واقعیـة تاریخیـة؛ 

فهــم مــن جعلـوا اهللا قــاتال .انــه لــیس هنالــك مـن خطــر علــى دیــن اهللا وعبـاده اال علمــاءه

س حتـى یقولـوا الالـه اال ُأمـرُت ان اقاتـل النـا(حـدیثدسـهم لیس غیرهم، كما اسـلفنا فـي و 

  ..).اهللا

2

.یمنح إلها ا، ولیس محیاةیمنح  اان الدین م هو ؛الدین وجمهوریتهلدي في اهم ما

ولكـن  ..حیـاة/ه حریــةلــبالل الهـا، وانمـا جلـب لــالنبـيلــم یجلـبأسـلفنا؛ولهـذا السـبب

ــا هــو ــد ان نصــله هن ــى ان مانری ــوتي كبیــر منطــق الــدعوى ال ــااهللا خطــأ كهن كمــا تاریخی

.لتاریخنحراف ابة مصیریة في افكرة الدعاة والمبشرین كذان و  .وهو اهم .معرفیا

جمـع شـتات البشـریة االخیر الینتمـي لمعبـد، لـذافالداعیة الدیني غیر الداعیة االخالقي 

..لـیكن مـایكن شـكل معبـدهمو علمـوا النـاس القـیم . اواحـد اخالق واحدة ولیس معبـدعلى ا

كـان یـرفض ان یتحـول الیهـودي الـى عنـوان دینـي ثـان معـه، ،لذا عیسى حینما كان یعلـم

معظـم رجـاالت ..وحتى التحول من الختان الى التعمید، هو وجهة تعلیمیة للجسد ال دینیة

عینـه وعلـي. دعـوا بـدون معبـدآخـرینو  وصـاحب الـزنجبي ذرأكـ الیسـار االسـالمي االول

هـو نفسـه ف، واال شـیعته مـن اسـقط علیـه مـذهبا فشـوهوه بـهمـثال هـو بـال مـذهب اطالقـا، 

فـي االنبـار، ومـن حجلهـاب لِ ُس هسـمع انـمسـیحیةالموت كمدا من اجل تمنىالذي كان ی

ـــو ُســـ..مســـلم ولـــیس مســـیحي ـدث التـــاریخي عـــن ذلـــك لیـــومل احــدهم ائل ـك الحـ مـــع تلـ

ام وموقفـه فـي ذلـك، لقـال نعـم هـي تسـتحق شـرعا ذلـك مـدون ان یعلـم رأي االالمسـیحیة،

              

   

                

             

              

               

           

           

    

              

              

          

            

     

        

             

           

              

             



             

               

               

  

              

         

             

            

           

             

              

             

           

               

             

           

              

، أو اقلها لقـال انهـا حـرب فتوحـات، والحجـل غنیمـة ، وٕاذاللهمةكواجب في ایذاء اهل الذم

.وهي شرع من اهللا

سـیما ان كانــت اشـارة الــى معبـد لــم یكـن یقبــل تسـمیة انتمائیــة ضــد احـد، عینـه لنبــيا  

بعـین تسـمیته فـي  نووالیهود لدیه مؤمنـ.كان یجلد المسلم ان نادى یایهوديمفارق، لذا 

تیقن ان االسالم لدى النبي كان جماعة سلمیة فحسـب، لوهنا من المهم ا.الوثیقة ال كفارا

سـفیان  اهـو یعـرف ان ابـفواال . عقیدة وجودیة في السلم فحسب، واالیمان شي اخـر لدیـه

كـي  ،تلـك الجماعـةورغـم ذلـك ادخلـه.روح  وخبثهـابتلـك الـما وهـومسـلالیمكن ان یكون

سـننتهي الیــه مــن ان االســالم جماعــةوهــو مــا..یجتمـع النــاس علــى الســلم فقــط وفقــط

.االیمان شيء آخر، وٕانالهوتیةولیس عقیدةانسانویة

ــدین هــو مــمــع أس، ــاةیمــنح  اان ال ــیس مـحی ــدو بوضــوح معهــا ان .یمــنح إلهــا ا، ول یب

دعـوة وانمـا .كمـا هـو دور الـدعاة،اللوهیـةلو  ریـد دعـوة هللاتال ، لدى النبيسالة الدینیةر ال

ــر  قلبــایبنــي نبــي وانمــا ،هللا ریــد نبیــا یبنــي معبــداتال  الرســالة.فحســبواالنســانویةللخی

مـن فهـو لـیس ،وان كان غیـر ذلـك.المعابد، القلوب فحسب ماتهمه هالتهم اهللا .لالنسان

.انانیا ساهللا لی نال  .اهللا

المجوسـي تـراهم ضـدفكمـا قـدیمالـذا،مـع الـدعاة،االلوهیـة دون االنسـانویةانظر حرص 

، من ال یقول بـاهللاكل دائما ضد .الشیوعيضدوالدهري والبوذي، كذا في االزمنة الحدیثة 

.، زواجـهمالـه،عرضـه،دمـه،هـدر وجـودهلیترتـب علـى ذلـك .تمیز بنبالة كبرىن إ حتى و 

انت تظهر الفتاوى ضد الشیوعیة الیقولون انهم لیسوا انسانین او طغاة، وانما لذا حینما ك

رغـم . اي النهـم ضـد اهللا.هذا هو االساس لدیهم في تخطئتهم.لحادإیفتون ان الشیوعیة 



الن االلوهیــة عینهــا .وهــو یكفــي انهــم مــع اهللا.انهــم كــانو مــع الجیـــاع والمستضــعفین

النفـي الحقیقـي هللا هــو نفـي االنسـانویة مــن .یة فحســبا فــي االرض اال االنسـانو الیمثلهـ

.التوحید كذبة نظریة في الالهوت..الفعل البشري وجودیا

.صحیح انهم الیرفعون ایدیهم الى اهللا، ولكـنهم یرفعونهـا عوضـا عـن ذلـك الـى الجیـاع..

.فان تطعم الجیاع خیر لدى اهللا من عبادته الف عام

3

وانمـا یریـد نبیـا یقـول ان النـاس ،الیرید نبیـا یسـیر فـي الشـعوب یقـول ان اهللا واحـداهللا   

 .بوالحلجنـونلـدماء واالروح البشریة، مهمـا اختلفـت االلـوان وا دیوحت.34كلهم من واحد

ولـم یقـل ،نما بعثت التمـم مكـارم االخـالقمحمد كان یقول اف .الواحدةالى االنسانیة ةدعو 

فــي كلمــةخاصــة ان الوحدانیــة تبقــى رقمیــة لــیس لهــا محــل.التمــام وحدانیــة اهللابعثــت

امتـدادبینما االخالق في اتمامها هـو.ونه ثالثةعله یجو عیسى یقول واحد وحواری.االتمام

.في االعماق ولیس في الكم

اعتقـد ..الترید المعنى الالهوتي، اهللا وعبادته وماهیتـه وانمـا الـدعوى الـى الخیـر..)ادعوا الى ربك(تى ایةح34

أس فـي جدلــه ه امــر معــروف ســلفا ولكـن البـ ا كانــت هنالــك.انـ ا یضــنون لمــ حاجــة فــي االیــة إذ لــو كــان كمــ

ـى ــة والموع(..الــ ــنةظــبالحكمـ ـة).ة الحسـ ـیس موعضــ ـود اهللا لــ ات وجــ ــ ــالالن اثب ة هــي، فمجـ ایا الموعضــ القضــ

د اوحـد لكانــت هنـاك طـرق وطـرق ..والقیمیــةاالخالقیـة كمــا ان اهللا لـو اراد اقنـاع النـاس بانــه موجـود وانـه واحـ

..اسهل وایسر وان لم یقم بها واستبدلها بطرق النبي فسیلزم علیه صفات تخرجه عن صفة الحكمة

         

       

             

         

              

          

            

          

          

            

       

             

            

          

             

           

             

            

             

              

 



           

             

      

            

         

                 

          

             

          

          

    

             

                 

          

                

               

ــا یقــول ــد نبی ــه(صــلوا وصــوموا وحجــوا ؛الیری ــوا اهللا فــي عبادت ــووانمــا.)دلل ــا یق ل؛نبی

بـل ان..)دللوا االنسانیة في وجودها(احبوا اصدقوا اعینوا..التقتلوا،، التظلمواالتخدعوا

التسرقوا التقتلوا  ؛عناوینهذه العلى ان  روي في تاریخه،التاریخ والتراث الكهنوتي عینه ی

ولـیس الصـالة والصـوم مبایعیـهمـعالنبـيالتظلموا هي عینها االشـیاء التـي تعاقـد علیهـا

مـع قبیلـة بنـي سـواء النتمـاء االول للـدین وجماعتـهسـة لبیعـات المؤسِّ الفي كل و  .یرهاوغ

هي االتفاق علىلم تكن شروط االنتماء،الشجرة او في الرضوان،امیةبنيمعاو هذیل 

والصـوم عنـاوین متـاخرة الصالة ..انه واحد ولیس اربعة، وان یصلوا ویصوموابماهیة اهللا 

بـل .ان التقتلـوا وان التزنـوا ومعظـم االخالقیـات الكبـرىانـت الشـروط؛ك وانمـا.في الطریق

االلتـزام بقـیم ، وانمـااالولى داعیا، لم تات سیرة الصالة والصوم والعبادةالنبيترحاالتكل

عیسـى سـواء مـعوصـایاال مفهـوم فـياالولـى  دیـانو االمر عینه مـع االوه .الخیر فحسب

االنسـان،خــصتوصــایا اخالقیــةاالرضـیة الكبـرى؛مـوم نمــط االدیــان ع او مـع،وموســى

بینما میزة الكهنوت عموما هـو ان مقیاسـه وتحدیـده لفـرد مـا متـدینا . .اهللاتخص التعبدیة

مـن لـذا  .بعیـدا عـن اخالقـهوعمـوم طقوسـیات المعبـد،یقـوم علـى صـالته وصـیامه ،او ال

.في اقصى المثالیةمهما كان اخالقیا ي الیملك حق تسمیة المتدین كهنوتیا،الیصل

الم إسـالم المعبـد وٕاس.نسـانويواالسـالم اال 35فقهيبین االسالم ال الهمهو الفارق ا هذا  

حیــث تكــون ماهیـــة الـــدین ؛ كیــف تكــون مـــع .إســالم الكهنــوت وٕاســـالم النبــي.وجــودال

وانمـا ،یـن تنتشـي فیـه عبادتـهث عن دبحوان اهللا الی.االنسان، ولیس كیف تكون مع اهللا

وهـي عینهـا البدیهیـة الالهوتیـة االولـى فـي المنحـى الوجـودي .عن دین ینتشي بـه عبـاده

كمـا .كام العبادیـة، ولـیس المبـادئ االخالقیة واالنسـانویةیقوم في جوهره على الفقه واالحاسمیناه الفقهي الن35

المهـم ان الفقـه التقلیدي معبـد ..هوالفقه الوجودي القائم على تلبیه الحاجات الوجودیة للناس ومصائرهم وحیـاتهم

.ولیس حیاة



ــذه ار تالمی ــي وكبـ ــه النب ــان علی ــذي ك ــ.ال ــل ان ینتصــر اب ــاریخ وقب .36ســفیان وفقهــاء الت

الـه ال( ةظـلفیحلل الجـل  الفقه امسىنما حیسفیان وابانتصر.والمبالغةالمواربة في ذلك

أمـرت ان اقاتـل (دس كذبـةبـ، قتل االباء وسبي االمهات وبكاء االطفال وتیه الحیاة )اال اهللا

تمامــا بالطریقـة التـي وعاهـا الیبنتــز بـان نجــاح الفكـرة الدنیویـة ...)..حتـى یقولــواالنــاس

،مرة ثانیةیسب اهللایطلب من عمار ان كان بینما محمد.37تكون بإلباسها ثوب المقدس

إشـاره . )فعـد اان عادو ( في كلمته المشهورة له؛.مرة ثانیةقریش ظهره بالسوط ان هددت

.عمار اهم لدى اهللا منهظهرُ وضوح؛بكلهنا ..الى سبه االول تحت العذاب

، ایضـاكثـر العویـلبالشـكولكـن  ،في الشـعوبت المساجد والمأذنر ثُ كَ مع كذبة الفتوحات

.هوالء هم الدعاة في التاریخ..التیتم والجوعوكثر القتل والسبي والفراق والترمل و 

4

ا36 ــا، النـه ینتمـي الـى نظریـة علیهـا ان تتاكـد االن ایضـ ذا لـیس غریب بیـاء فـي ؛ ان االنوهـي والمفــروض ان هـ

.شانهم شان كل المعلمین.الحروب هم الخاسرون

وم 37 ـه الســلطات فــي مفهــ ـاویلي التــي عرفـت بـ اكلة المنطــق التـ یس علــى شــ ـن لــ ا تــاویال، ولكـ الكهنــوت منحهــ

ع القـانون الطبیعــيمــثالالمصـلحة والمنفعــة، واالضــطرار واالختیــار، او في مـ ل النحــاس التاویــل الفلسـ مــن قبیـ

وكلمـة ..وانما تاویال دینیا تدخلت به الجنة والنـار والحـالل والحـرام.، وهي تاویالت دنیویةعبدوالذهب والسید وال

وهـذا هـو االلبـاس لثـوب ..بمنطـق اصـبر علـى عبودیتـك تجـد الجنـة جزاءا لهـا.القـس السـالفة مـن تلك الشـواهد

.المقدس

              

           

           

   

          

             

            

            

           

 

          

         

            

           

             

    

             

               

        

    



           

          

              

          

           

              

          

            

           

                  

     

               

           

              

               

وكان رقیق القلب، سریع الدمعـة عنـد سـماع (  ؛ یصف كهنوتي احد السالطین وفتوحاته

وكـان مـن خیـار الملـوك وأشـجعهم وأكـرمهم .القـرآن والحـدیث، كثیـر التعظـیم لشـعائر الـدین

ات التـــي ال تحصـــى مـــن ممالـــك الكفـــر، ودمــر دیـــارهم، واســتلب فـــتح الفتوحـ.وأحســنهم

38.)أعمارهم، وسبى نساءهم وصغارهم

هو تحول االسـالم ،ن المتاخرین والعوام ایضایمشكله هوالء المؤرخین الكهنة واالسالموی

كمـا هـو الرشـید (الـى طــرف قـومي إزاء االمـم، مــن ینصــرهم  علــى االقـوام یعظمــوهمعهـم

لـذا كـل مشـكلة االدیـان بـین ).كمـا هـو الحـالج(م على انفسـهم یشـنقوه ومن ینصره)مثال

وكـذا المسـیحي ، اسـالمیةهویـة اولـد ب اانـ.عا هـو تحولهـا الـى قومیـة فحسـببعضها صرا

حتـى وٕان لـم .قومیـة الدینیـةالـدیني وانمـا الجـل ال ألـیس الجـل المبـد،ویبدا خالفنـا.وغیره

.اكن متدینا

، اكـرر )دیـارهم واسـتلب اعمـارهم وسـبى نسـاءهم وصـغارهمدمر(من  هذا المؤرخیصف

)..رقیق القلب سریع الدمعة ومعظم لشعائر الدین(، بانه كان )وصغارهم(

كیـف یصـف .الیعنیني السلطان وقلبه، ابدا، وانما هذا الكاهن المـؤرخ فـي عقلـه وفقهـه

ان تصفه بانـه حیـوان عینها التقبل االغانیةال. برقیق القلب)صغارهم(و هممن سبا نساء

یشــرعه ل ،اســالماو  دعــوة لفقـه ان یسـمي ذلــك التـوحشاكیــف قبـل .متــوحش ولــیس بشــرا

..ویباركه ویجعل توقیع اهللا علیه

5

ــول؛  ــي االخــوة كرومــازوف یق ــان ف ــان ایف ــم الیســاوي دمــوع كــل مــافي الكــون مـ(ك ن عل

االمـر  ان نظـا ولكن ال ،فكرتهبدوا عظمة تل في النص تق )علم(ورغم ان كلمة .)االطفال

.االبعد فلسفیا في الوجودیات من فالسفتها الرسمیین، كونهبسهولةیعبر دیستوفسكي
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اخـذ ماتوحیـه .المؤلـف الاخـذ ماتعطیـه اللغـة عادتي مـع اللغـة هـوبما انبكل االحوال، 

اي الــدخول علــى .متصــال بهــا، فـي اجباریـات ســیاقهالمؤلــفعزلـة دون ان یكـونمنلــي 

ــدار اللغــة وعالمهــا ــذا  .مــایمكن ان نســمیه اق ــا تل ــداءً شــياللغــة هن ــة ان؛ ابت ــل المعرف بك

هـذه الــدموع وان .دمــوع االطفـالخطیئــةع فـي وضــوح الحقیقــةضــارِ الیمكـن ان تُ آلیاتهـا

 وال فعـل فـي قیمتـه،ي بـأاي یمكـن الشـك .معرفیـةمسـلمة اي بدیهیة التوازیهـاوخطیئتها

منطـق  إلـى أخـذوهـو مای.عذاباتهمو دموع االطفال فعل ما یفضي الىشك بخطیئةیمكن ال

المعزولـة ایضـا كما هي كلمـة امیرسـون).الطفولة التخضع الحد، بل الكل یخضع لها(ان

ــ ــة ..39همن ــاس قیمــي،  الطفول ــاییس االنســانویة تخضــع وانمــاالتخضــع الي مقی كــل المق

بالجمـال،فَ ِصــاالنســانویة ووُ ا بلغـت قیمتـهالیمكـن تبریــر اي شــي مهمـوبالتـالي.40لهـا

من قبیل تطویر المدار المدني اسـتعمارا، .ودموعهمطفالالعذابات ایفضي الى هطالما ان

كما سبى ذاك القائد المسـلم الصـغار ،باسم الدعوى الى اهللاهدایةاو تغییر المدار الدیني 

ــي ــل فخــر دین ــا حتــى كلمــة جبــران ؛التجــدي.بك ــر ال(هن ــي التنحنــي امــام احتق عظمــة الت

فهـي باطلــة ومحتقـرة حتـى وان كانـت العظمـة لـدیهم هنـا هـي شـرف الــدعوة هللا).االطفـال

االهداف العظیمـة والنبیلـة علیهـا ان فكل.ولم تقدمهم على معبدهمالنها لم تعبأ باالطفال

.تتوقف اذا ماتزاحمت مع دموع االطفال وعذاباتها

الـى هـذي الصـیاغةالسـالفةسـكيیف بـه عـن لغـة دستوفنزحـمایمكن ان مایهم هوكل 

اذا مااریقـت بسـبب ذلـك ،الیسـاوي دمـوع االطفـالاو نصر كل مافي الكون من نجاح  ؛منا

بـولنتیني التــي ر ماتؤدیــه كلمــة میعــینیصــل الـى اللغــوي هــذا الزحـف..النصــر والنجــاح

اولنقـل سـوقها لوجهـة تعطیـه ایضا اللغـة هنـالمـا وانمـا ایضـا زحـف داللي ،لم یكن مراد امیرسون ذلك ایضا39

ر؛ مـع خلیـل الكـافالسـالفةوهـو عین االمــر فـي كلمـة جبـران.اخـرى طالمــا انهـا حـرة حسـب مایلمهـا مـن سـیاق

نـة الكه ، النها مع خلیل الكـافر كانـت تدل علـى انالقارئ االن یرى فیها داللة اخرى.علموني الكفر بكل شيء

ویشـك بكل مـاهو ،یكفـر بكـل مـاهو كهنـوتيبینمـا هنـا الكلمـة هـي انهـم جعلوه  .هو كفر همان كل ماعدا هعلمو 

.بسبب بسلوكهم وكذبهم وخدیعتهم للناس.دیني رسخه هوالء لدى الشعوب
.غاندي ایضا كان حجاجه في العنف بدهیة الطفولة.40

            

           

 

             

           

             

     

                   

           

             

    

               

             

        

          

          

           

                

            

       



            

           

             

           

           

            

           

          

         

          

             

           

            

           

      

          

              

          

                

               

                  

                   

        

       

یكــن نجــاح انســانیة النجــاح هــو الفشــل ان لــم (؛الوجودیــة االســالمیةاتخــذها مركــزا فــي 

االس االول انسـانویا كقیمــة، هــذا النجــاح علـى الطفولـة، وهـيفكیـف اذا تعــدى ).جدیــدة

.ومعرفیا كبدیهیة

الیسـاوي دمـوع )دیـن(مـن  كـونكـل مـافي ال ؛إذ ،نتیجة كل هذه السطور خلفنـاتأتيهنا 

ــال ــةو .. ، إذا مااریقــت بســببهاالطف ــل مــافي الفتوحــات مــن هدای ــال التســاوي دمــوعك اطف

یبكـون ولـو لیلـة واحـدة ُتركـوا فیهـاو هم، مهـاتابهـا هم وسـبیت ؤ ابـافیهـاالشعوب التي قتل

..بابهمكلب  الجلبل ولو  .همالجل

م لـدى هـا ،بقاء ذلك الطفل مع ابیه دون دمعة، بـل بقـاء ذلـك الطفـل مـع كلبـهأقطع أن   

ـــدینضـــواالن،هدایـــة بالشـــهادتینالاهللا مـــن كذبـــة  ـى ال هـــذا ان افترضـــنا ان .مام جبـــرا الـ

فكیف ان كانت قصـدیة غنیمـة . فقط أخطأت اجتهاداو ، مئة بالمئةبریئةالفتوحات قصدیة 

.لیس االوانها مغازٍ .مئة بالمئة

عبــأ بجعـل هـذا الطفـل تال وشــریعته فقــه یـدعي اهللا والحقیقــة،كیــف یمكـن ان یوثـق ب إذن 

.ة سبيظتع بها في اول لحعبدا، رغم دموعه وجوعه وموت ابیه، وسبي امه والتم

ولـیس -یخاصـمون اهللا االنسـانویینجعـل المالحـدةهـو مـنهذا االمـر عینـهاعتقد ان

كمـا تماما ، ا الطفولة وبدیهیتهاهواهمالنه یحكمون علیه بالقیم االخالقیة نفسها-ینفونه

یریـد ان یعتــرض علـى الســماء ویخطأهــا باســم القــیمفـي روایـة دیستوفســكيكــان ایفــان

    .الطفولةیصمد امام دموع نه المبررال االنسانویة للطفولة، 

إذا كـان ( هذا المآل الذي انتهت الیه كلمة إیفان، یؤكد انهـا اصـله، بعـین كلمـة ثانیـة لـه؛

تـألم االطفـال مفیــدا السـتكمال مجمـوع االالم الالزمـة للحصــول علـى الحقیقــة، فـانني ُأؤكـد 

).ذا الثمنسلفا ان هذه الحقیقة التساوي مثل ه

6



الكهنوت یقـول ان هـذا القتـل والسـلب والسـبي والتهجیـر ودمـوع االطفـال وكـل تلـك االالم 

،التوحش تحت اسم الجهـاد ذاكبإدخال ، من الدلیلرخیص جدا كالمهي شرع من اهللا، وب

التــي النقـاش علــى بــدیهیتها روعـه االســاسضــرورة مــن ضــرورات الــدین وفالجهــاد ان و 

القتل والسـبي وغیـره فـي الجهـادبل ان .لیس مسلما لمیغدوا المسالتي بانكارها و ، فقهیةال

، فماحسـنه الشـرع )المالزمـة الشـرعیة(امر حسن، حسب قاعـدة یستطیعون ان یقولوا انه

المعرفـة الدینیـة هـذه هـي .. وصـلو الـى هـذا الحـد.فهو حسن، وماقبحه الشرع فهو قبـیح

 ؛حسـرتهاخلیل الكـافرتجد كلمة اعتقد هنا..هذا هو العلم، وفي هذا سموا علماء الغیرو 

ــذئاب( ــین ال ــثكم كــالخراف ب ــد بع ــي ق ــین ،ان النب ــذئاب ب ــتكم تصــیرون كال ــالیم جعل ــأي تع ف

.)الخراف

، هنوتیـةللمعرفـة الكهـذه المالزمـة الشـرعیةالوجودي هنا التنطلـي علیـهلفقه ورغم ان ا  

؛ ماحســنه العقــل فهــو )المالزمــة العقلیــة(حتـى انقالبیــة المعتزلــة فــي قاعــدة بـل التنفعــه

الـدموع هنـا یسـتطیع ان یبررهـا العقـل فالن دیانة القلب تتجاوز المعتزلة فـي ذلـك، .حسن

انهـا تخــدع اكثـر ممــا ،العقـول لـیس للبكـاءو . یبكــي معهـاولكـن محــال علـى القلـب اال ان

.فة الوجودیة معرفة شعوریة ولیس ذهنیةوالمعر .تفكر

؛ مایفتیـه )المالزمـة الوجودیـة(فـي الفقـه الوجـودي هـي دیانـة القلـبماتمشـي علیــه هنـا

ـــب ـــا یحســـفحســـب،  القل ـــبح نفیم ـــى ا.ویق ـــادا عل ـــة اعتم ـــة وجودی الوجـــودي  السوبنبوی

ول مـن یقـفقـط فـي عقلـه  لـذا لـیس احمـق).تـاك النـاس وافتـوكاسـتفت قلبـك وان اف(للنبي

فملحـد .  فـي ذاولـیس الكفـر اال.لدموع للطفولة والسبي لالمهات، وانما كافر بقلبـهابحلیة 

بینما كافر القلب ملحد مهما صلى وصـام، ونجـس قلبـه مهمـا توضـأت ،العقل لیس ملحدا

، موحــدا كـان ام لدیانـة التـي یتعبـدهاتشــفع لــه نــوع اانسـانیة كـافر الوقلـب بــال..ایادیـه

           

          

             

                

               

           

           

           

             

             

          

             

              

               

            

            

                

                

           



             

             

            

             

           

             

             

            

            

           

             

              

      

          

          

             

             

             

            

مـن خـالل كـان التأسـیس للتعریـف الجمـالي قرأنیـااعتقد ان..رة ام یعبد اهللایعبد بق.مثلثا

ــة ــرة رؤی ــاظرین(بكلمــة؛ البق ــ،41)تســر الن ــا تحجَّ ــا لطالم ــب ببینم ــي ر القل ــاهن ف ــة الك رؤی

النظـر الـى اختصـر االمـر ببداهـة مجنونـة؛ ان بكـل بداهـة، .صراخه بوصایا ظلـم فـي ظلـم

ان یوصي الناس بان التي تضع عطـرا هـي زانیـة البـد  ظلقلبي من سماع الواع أالبقرة اهد

ان كـان بالمقـدور اقامـة الحـد علیهـا سـرا بعیـدا عـن الحكومـة و عدم احترامهـا ونبـذها، من 

.المدنیة

التوجــد دعــوى مفضــوحة كمــا هــي دعــوى االســالمیین بــان اعتقــد انــه،ذلــك بعــد كــل

هـا لیسـوا مـؤمنین والمســلمین لـیس الن المسـلمین الــذین قـاموا ب.الفتوحـات كانــت دینیـة

خـالف المثـل واالسـس ولـیس النهـا.مفـروغ منـه فـي معظمـهوهـو أمـر .اصال في ذواتهم

بــل لــیس النهــا علــى نقــیض .االولــى للنبــي وانهــا علــى تنــاقض مـع مبـادى قرانیــة كبــرى

مایقولون به انفسـهم فـي مقاسـات فقههـم الكهنـوتي نفسـه فـي قواعـده االسـاس لمـا یحـل 

.، تسـمى علمـایتجاوزوهـا بـالف طریقـةتلـك التـي، النبـيایـابقهو مدفون من مما ویحرم

مافي االمر لنفـي صـفة الـدین عـنكل).یةو انسان ال(النها كانت فتوحات  فقط وفقط وانما

بمجرد ان و  .الغیرة الدین تقوم على االنسانويان ماهی، على اعتبار معبد هو إنسانویته

حینهـا یمكـن ان تتوقـع  إذ. ولو انزلوه كل مالئكة السـماءحتى لفهو باطتلك الصفة یفقد 

ولكـــن الیمكـــن ان تتوقعــه مــن اهللا، واال النتفــت علـــى اهللا،حصـــول تمـــرد مـــن المالئكــة

، وانمـا باطلـه باطـلهـذا الـدینبالمهم انك تشك بـذلك والتشـك .ا من اساسینهااللوهیة ع

.یقین

ُیتفق انه الیملك حدا منطقیا، وانما تعریفات توصیفیة تحیر فلسفة الجمال في تعریف الجمال، لذا عادة 41

وفي هذا الارید اسلمة الجمال .عادة، تجعله امرا شعوریا ذاتیا، محصور بمدار انه مایسر االنسان حینما یراه

.او المعرفة الجمالیة، بل بالعكس هو توضیح ان القرآن هنا یظهر وجودیا



عیانیـة تقـدمها الصـورة الحكائیـة القصـة هنـا كلهـا وجودیـة محضـة، تأخـذ صــفة بداهــة

ومـن ،ومـن العاشـق عشـیقته،ومن الزوج زوجته،حیث ُیسلب الناس من دیارهم.للتاریخ

ولكــن االكثـر نفیــا . علــى االعــراض ىعتـدیل النســاء و رّمـقتـل النــاس وتُ یُ .االبــن ابــاه وامـه

موع فـي ه مـن الـدآو .. للدین معهـا هـو انهـا تسـلب مـن الطفـل بسـمته وتمنحـه كـل الـدموع

فكـل االشـیاء (المهـا وقیـاس قیمتهـا، قیاسها االنسانوي، النها الوحیدة التـي الیمكـن وزن

أبعـد وجودیـا مــن كـان  فـي كلمـة إلمــام،، كمــا یقـول جعفـر الصـادق)لهـا وزن اال الـدموع

.الوجودیین

7

، والخیـرعلـى كلمـة الهدایـةصـرهـي انهـا تللـذات الكهنوتیـةالبنیـة المعرفیـة طبـاعمن 

.، دون اي شـعور او اربـاك فـي فضـیحة الكلمـةالقتل والسبي والتشریدمنوسط نصوص 

لقد كانـت الفتوحـات الكبـرى فـي عهـد معاویـة والدولـة (للطبري واصحابه؛ مثال هذا النص 

ــة ــى هدای ــة األمــة وتفاعلهــا مــع دیــن اهللا وحرصــها عل ــى حیوی ًا عل ــیًال ملموسـ ــة دل األموی

في الحقیقـة هـم _وعلم معاویة بخیانة أهل قبرص(  ؛تقولالنص ةتكملبینما ).الشعوب

فعـزم  _، حین سمى الثـورة خیانـةللتاریخ واالسماء خر ولكنها خیانة المؤ ،ثاروا ولم یخونوا

ها تحـت سـلطان المســلمین، فقـد هــاجم المســلمون علـى االســتیالء علـى الجزیــرة، ووضــعِ 

، فقتلوا، وأسروا وسلبوا، وهجم علیها جیش معاویـة مـن جهـة، وعبـد الجزیرة هجومًا عنیفاً 

ًا كثیــرًا، وغنمــوا مــاال اهللا بــن ســعد مـــن الجانــب اآلخــر، فقتلـــوا خلقــًا كثیـــرًا، وســبوا ســـبی

.42)جزیالً 
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النـه یعـرف انـه ..)ویـل لهـم ممـا كتبـت ایـدیهم(..؛ مسـبقاالقـرآن ان یصـرخإذن من حق 

..كیفما كانواعود أبدي، سیتكرر مع الكهنة 

ال اعرف هل ذكـر الطبـري .من نص یخاصم الهدایة خصام الشیطان هللاكذبهمااظلمه وأ

لـم یفعلـوا اال ن والمسـلمو  !!اي هدایة هذه.القتل ام الهدایة مع اهل قبرصالمسلمینمن 

هكـذا حـال یمكـن انتقبل بنیته هل الفقه الذي .القتل والسبي والغنیمة والتشرید والتهجیر

.سمیه شرعة الهیةتعقول ان لالیس من العار ل.اهللا في حقیقة رسالته وشریعتهیمثل

اشـعر  ولهـذا .نیمـةوالغ فِرٌح بهذا النهایة من القتل والسبيمؤرخان ال بكل وضوحاشعر

هل البنیة التي تروي القتل والسبي ببشرى تاریخیة یمكـن ان ..انسانیتهبالایضا حو بوض

وعلـى راس  وكتابـه،الـى حقیقـة دینهـاةٌ ّمـأُ تصـل كیف ال أعرف، .ا انسانیةیقال عنها انه

یمــنحوســبیه، وفـوق ذلـكنسـانبقتـل اال  ةنسـاآل هـذه البنیــةبومؤرخیـه كهنـوتي همفسـری

بكــل االحــوال هنــا، ..لــذا حینمــا دخــل اهللا التـاریخ هنــا اصــبح جــالدا.الهیــابعـداالتـوحش 

.ابحثوا عنه لن تجدوه في المعبد.دینهالنه لم یعد في مكان .اهللا قَ رِ سُ 

 .؟وشـریعته هومبادئـاو كالم نبیهـا تترجم كالم اهللا،ل ترقى ان ال انسانویةهل یمكن لذات 

اال  او عیسـى او غانـديمحمـدانسـان مثـلیمكـن الوصـول الـى دالالت كـالم الاعتقد انه 

..وكعبتهعیش معبدهان ت ال ،یتهتعیش همه وقلقه وانسان.. هالمِ ألَ ، ترقى ذاتهبالمذاتا 

ه النـ.لكـان اولـى بالشـرف مـن نقلـه لـه بهـذه الصـیغةالحـدثمؤرخ الكهنوتيلو زور ال  

قتلـوا خلقـًا ف (یدل على خجل منه بهذه الفجائع والانسانیتها بهـذه الثالثیـة التـي یرویهـا؛س

لـیس المـي االول هنـا هـو علـى مافعلـه لـذا  )..الً كثیرًا، وسبوا سبیًا كثیرًا، وغنموا ماال جزی

شـأنهاتراجیدیا التاریخ، هـذا فهذي. هم وارضهم وعرضهمئالفاتحون الغزاة بالناس في دما

هو مافعله علمـاء الـدین فـي جـرئتهم علـى ، وانما المي االساس.اشیاء تحدث ادائما، انه

رفـي مـن روایـة كلهـا قتـل دون اي خجـل مع،ان یقولـوا هكـذا نصـوص مثـاال علـى الهدایـة

انهم هنا .تكون المعرفة عاهرة اقصى  العهرهنا  ..وسبي وترمل وتیتم وتجویع واستعباد



انهـم هنـا یسـمون العـار شـرفا، .الیزورون التاریخ كما هي التهمة االولى للمؤرخین عادة

..قتهاوصـفاالكهنوتیـةهـذه هـي مشـكلة البنیـة.والثورة خیانة، والقتـل واالغتصـاب هدایـة

الـدین ضـدلـم ینتفضـواهـوالء و  .محتـل مغتصـبهل الثـورة الوطنیـة خیانـة اذا كانـت ضـد ف

نتفضـوا ضـدلـم یو . فحسـبالقتـلمعـهدینا، معاویةجیشمعهنالكالنه لم یكن ،االلهي

إسـالمیة نبویـة بكـل معنـى هنـاانتفاضـتهملـذا . لـمظوانما ضد االحتالل والنسانیةالقیم اال 

ومـن قتـل دون عرضـه ،من قتل دون ماله فهـو شـهید(  ؛ابو لهب من قاللیس ف. الكلمة

هذه هي جمهوریة النبي في االسماء وفي تسمیه .وانما النبي من قال ذلك..)فهو شهید

قتلــى الشـهید بعیـدا عـن الالهـوت، علـى عكـس الكهنــوت وفقهـه فـي تسـمیته بكـل صـفاقة 

، طالمـا انهـمبقتلى تلك الشـعو  همهداء شالنبي یجعل البینما .الفاتحین المعتدین شهداء

انهـا كلیـه معرفیــة قطعیـة الیمكــن .هم وارضــهم وشــرفهمئونسـا اطفــالهمضــحوا مــن اجــل 

.هذا من النبي نفسه..ان اؤلئك شهداء ولیس المسلمین..االجتهاد بغیرها

8

حكایـة الكهنـوت مـع هـذه الصـور التاریخیـة  االتلوحهـا البنیـة الفقهیـة الامـا در اعتقـد ان 

الاعتقـد ان  لـذا .دینكـو  ةنسـانیكإ ،وفي تدوینـه لهـاانه یتحدث فیهاوالغریب.ودینه معها

الیـأس راحـة .وبنیتهـا ةالـذات الكهنوتیــهي علیـهیســتطیع ان یلـوح مـاعمالقــاسـایكلوجیا

النـي لـم فـي الشـيء االشـد انسـانیة،هنـاعصـیت نیتشـهي اقلهـا ارتحـت انـلكنـي.حینهـا

.اوفر العار علیهم

             

             

   

       

             

              

              

         

               

               

    

           

           

             

            

             

               

           

    

      



            

       

             

        

           

                

             

             

            

           

        

              

            

        

         

  

ن قتیبـة بـن مسـلم أوقـع باهـل الطالقـان، فقتـل إ (؛جهـة اسـیاینقل التاریخ الكهنوتي عـن

م أربعة فراسـخ فـي نظـا:من أهلها مقتلة عظیمة، لم یسمع بمثلها، وصلب منهم سماطین

..43)واحد، الرجل بجنب الرجل

ســبارتوكس علــى الثـائرالعبـدجماعــة ل ي ســاركوسالرومــانالقائــدرني هـذا بصـلبیـذك

اربـع بهـم الـدم جـريلیفعلـه اهـل الطالقـانذنـب اي  ..طول الطریق من معقلهـم الـى رومـا

.هـل هـذا مـن اجـل اهللا.تقـد ان الـدماء هنـا تـروي غیـر ذلـكاع. یسمونها هدایـةو  .فراسخ

او  .ن هـو انـه غیـر انسـانوياذ قولـوافلی.وهتكـا وسـبیاقتال من اجل عبادته وهل یرید اهللا

..لینقذوا اهللا من تشوههو  .لیعترفوا هم انهم غیر الهیین

ولقد بلغني أنه مـا سـلم مـن الـروم تلـك اللیلـة أحـد (لشام؛ لمن جبهة یروي الكهنوت، 

 اان مـاتو للرسـالةمانفع الفـتح .44)من الذین هم غرماء أبي عبیدة ولقد قتلوا عن آخرهم 

.اي سخریة تلك!!.من بقي لیهدوه.جمیعهم

فخـرج أهـل الحصـن .أتى خالد عین التمر، فألصق بحصـنها(...فتوح العراق؛ منیروي 

فــأبى أن [ثــم لزمــوا حصــنهم، فحاصــرهم خالــد والمســلمون حتــى ســألوا االمــان، .فقــاتلوا

، فكـان ]جماعـة سـباهمیؤمنهم وافتتح الحصن عنوة، وقتل وسبى، ووجد في كنیسة هناك 

التوحشـي یروي هذا الكهنـوتي الحـال.45)من ذلك السبى حمران ابن أبان بن خالد التمرى

لـم  هـوالء أهـل عـین التمـربینمـا .وكأنه امر طبیعي ینتمي الى بنیة الدین ومفهومـههذا،

هو  الغریب في حد التوحشبل.نساءهم واطفالهمعن ارضهم و  افعو دا هماال انذنبهم یكن 

545.ص  ،4ج  في التاریخ،الكامل.81و  78ص ، 9ج ،البدایة والنهایة43

.156، ص1الواقدي، فتوح البلدان، ج44
.الكامل في التاریخ، ذكر فتح عین التمر45



ابـى اال القائـد المسـلمولكـن  .یستسلموا ویقـدموا بالدهـم لـهوبعدها االمان فقط طلبوا همان

ولكـن . لو قیل السالمي ان هوالكو فعل ذلك بالمسلمین لقال كافر مااطغاه..القتل والسبي

.فیراه انتصارا للرسالة االسالمیةقائدا اسالمیا،حینما یكون 

كهـذا قلـب ب كهذا ومنطق بوهي  ،ةالمنظومة الكهنوتی هذه كیف یمكن الوثوق باإنسانیة

ــةبـل ت.ریمـة والتلومهــاتشــرع للج ــةعــین انعلمــا .عتبرهــا الهیــة ونبوی -االســس الفقهی

تهــامباركو نقلهـا و  تهـاحلیجـرائم و فـي الجهـاد تتضـاد مــع تلــك النفسـهللكهنـوت -ؤدةالمـو 

انهـم متـدینون رغـم  ،الكنیسـةیسـبي حتـى الالئـذین بالقائـد المسـلمف .دینیـةكتاریخ رسـالة

هـو قـد بینما  .هللا الجیش یرید ان یجرهم الى، والكهنوت یقول ان المسلمینالذوا باهللا من 

.جرهم الى السبي

اقطع امام ربـي ..ام ان اهللا یدخل المسجد دون الكنیسة.هل اله عیسى غیره اله محمد

یـة وقیمــا مـن عسـكر المسـلمین ان كـل مــن فـي الكنیسـة تلـك كـانوا اكثـر ایمانـا واكثـر هدا

فـي  المسـلمین، ضــد هئفـي ســماالمســیحینوان محمـدا كــان یصــرخ مــن اجــل .الغــانمین

.یاو انسانوي ولیس اسالم هالن، ةظكان كنسیا في تلك اللح..ارضه

9

كـون اال مـع تال  ،حصـرا )اراالنتصـ(بمفهـوم  ةوالمحـدد،اً المعروف ان روایـة التـاریخ فخـر 

، )ةاالیدیولوجیـ(مفـاخر الامـا .والت االجداد، رجولتها وفروسیتهافي بط)القومیة(المفاخر 

ــة ــي المفــاخر التاریخی ــد عــن مفهــوم االنتصــار ف ــادة تبتع ــة فع لتنحصــر مــع ،ســیما الدینی

ادیة كمفخـرة ان الكهنوت یروى هذه االنتصـارات االسـتعب اال .المفاخر االخالقیة واالنسانیة

         

 

               

       

            

            

           

           

    

            

           

              

          

             

              

           

   

    

       



            

             

      

             

        

             

          

                

  

              

               

           

         

              

        

           

           

هـذا لنیـة بال فضـیحةوهنـا كـل.قومیـةمفخـرة جماعـةایدیلوجیة، مفخرة رسالة اخالقیة، ال

.االسالم التاریخي

ان یسـمیه امـرا  اطالقـا یمكـن لـهقد یمكن ان یسمي االنسان القتل امـرا بطولیـا، ولكـن ال

..مهما كان بطال،دینا اطالقان یكون والدین بالانسانویة ل.انسانویا

فلمــا رأى ذلــك (... ؛وجیـة، دائمــا تحمـل نســق هــذه القطعــةشـاكلة تلـك المفخــرة االیدیول

البربر فرقوا وفـروا كفـرار القطـا، وأتـبعهم المسـلمون یقتلـون ویأسـرون فغنمـوا غنـائم جمـة 

بینمـا.46)هــ27وأمواال كثیرة، وسبیا عظیما، وذلك ببلد یقال لـه سـبیطلة، وكـان ذلـك سـنة

كانت عادة ماتترك المنهـزم وثنیة،كثیر من الجیوش الالهنالك لفروسیةحتى في المفاخر ا

.للرجولةَیسلم بهزیمته، كقیمة حربیة 

ــوتي  ــرح بهــذا اال المــدون الكهن ــرداتف ــاس بســیاق مف ــل الن ــي قت ــرا /نتصــار ف جمــة وكثی

والیهمـه ان هـذا الكثیـر ).غنـائم جمـة وأمـواال كثیـرة، وسـبیا عظیمـا(في كلمته؛ ،وعظیما

السـبي العظـیم هـو العظـیم مـن االم وعـذابات النسـاء وذلـتهن وفـراقهن هذا وان  هو القتل،

.وان الجم هو كد الناس في عرق سنواتها.االهل واالوالد واالزواج والدیار

عبد اهللا بن سـعد بـن أبـي السـرح أن یغـزو بـالد (ُارسلیروي الكهنوت؛في جبهة افریقیا

ـا فـــي عشـــر  ـار إلیهـ ـرا مـــن  ة آالفإفریقیــة، فسـ ـل خلقـــا كثیـ فـــافتتح ســـهلها وجبلهـــا، وقتـ

یرى افتتاح السهل والجبل والقتل انتصارا للدین، بینما الیخسر فـي الكهنوت هنا.47)أهلها

.ذلك اال الدین نفسه

.167، 7/166البدایة والنهایة :ابن كثیر46
.19/413نهایة األرب :النویري-7/166والنهایة البدایة :ابن كثیر-3/46الكامل :ابن األثیر47



اء النهـر ر إن قتیبة بلغ في غزو التـرك والتوغـل فـي بـالد مـا و (في شبه القارة الهندیة؛

ة الـبالد وأخـذ األمـوال وقتـل الفتـاك مـا لـم یبلغـه المهلـب بــن أبـي وافتتـاح القــالع واسـتباح

وخطـوة فـي انتصـار االسـالم  ودینـه عـن مفخـرةالتـوحشالكهنـوت هـذا يیـرو .48)صـفرة

ه واهدافــه ــمظــهــو منحــى یتخــذه معو  .ومبادئـ یاقات روایــة الظل مــع م اهــل التــاریخ فــي سـ

ولما بلـغ (؛ مدحا لقتیبةیروونف ونصه السالفي عین هذا السیاق لذا  الفتوحات وغیرها،

بعثت قتیبـة فتـى بحـرًا فمـا زدتـه باعـًا إال :الحجاج ما فعل قتیبة من الفتوحات والسبي قال

ألـیس تلـك ..الكهنوت هنا یتكلم عـن اقطاعیـة ولـیس عـن هدایـة ودیـن.49)زادني ذراعاً 

تقتــل وتســبي .ولــیس الملــكالنهـا كانــت تســتخدم اهللا معهــا،اقطاعیـة فــي التـاریخ أسـو إ

عـین بـل اقطاعیـة تـرى ان اهللا یرعاهـا فـي .وتسلب االرض وتیتم االطفـال ومـن ثـم تصـلي

.سرقوا اهللا، استعبدوه..قتلها وسبیها واستعبادها

10

قائـد اسـالميانه یروي ضمن طریقة االیماني باسـم الجهـاد مصـالحةبنیة الكهنوتمن 

والیحـز .50هل مدینة قنسرین، ویجعل من جملة الشـروط أن یهـدم المدینـة مـن األسـاسأل

بـل یصـل االمـر ایضـا أن بعـض القـادة .الكهنـوت فـي عرضـه نصـرا رسـالیاذلـك شـیئا مـن

د ــًا لبلـ علــى أن ال یقتــل مــنهم رجــًال واحــدًا، -كمــا هــو فــي فتوحــات جرجــان-یعطــي أمان

رغـم ذلـك ونجـد .والمهلب هذا هو الرمز االكبر في استباحة البلدان مـع الفتوحـات.3226/الوافي في الوفیات48

النـك ان سـالت كهنوتیـا ومؤرخـا الجـاب بانه مـن ..هذا مایفعلـه التـاریخ..الیوم شـارعا باسـمه فـي مدینـة البصـرة

مــن مفـاخر والجـاحضوسـیردد ذلـك اي بصـري وقـد یجعلـه الـى جنـب الفراهیــدي..م ومـن دعاتـهابطــال االسـال

.المدینة
.المصدر السابق والصفحة49
.98ص  ،3ج  :وتاریخ الطبري.493ص  ،2ج  :الكامل البن األثیر50

53ص  1والفتوحات اإلسالمیة لدحالن ج 

               

             

             

          

           

                

            

           

            

                

         

       

           

            

            

           

           

            

             

                

                   

      

      



                 

              

          

             

             

               

            

           

              

    

          

            

             

             

              

               

             

  

           

      

غزا سعید بن العـاص مـن الكوفـة سـنة (وهذا هو النص؛ ).یقتلهم جمیعًا إال رجًال واحداً (ـف

ثــم أتــى طمیســة، وهــي كلهــا مــن (...)ثالثــین یریــد خراســان ومعــه حذیفــة بــن الیمــان 

–طبرستان جرجان، وهي مدینة على ساحل البحر، وهي في تخـوم جرجـان، فقاتلـه أهلهـا 

ــیس  هم رجــال واحــدا، فســألوا األمــان فأعطــاهم علــى أال یقتــل مــن,وحاصــرهم-جیشــهاول

لـم یخلـف العهـد الن الكهنوت انـهیعتبر.51)ففتحوا الحصن، فقتلهم جمیعا إال رجال واحدا

بل سـیاق .بقي رجال واحد فحسب سالماالجملة اللغویة التي قالها تحمل  ایضا داللة ان یُ 

تلـك التـي تحـرص كتـب الكشـكول علـى جمعهـا .ة مدحي في نباهـة القائـد وفصـاحتهالروای

كانوا یلتزمون في حـروبهم كثرمال بینما حتى البرابرة.52مهوطرائف نباهترائب العرب من غ

الیقدرون علـى  ةكقیم رجولیوانما ،لیاقات حربیة حتى وان لم ترتبط بوعیهم باالنسانویاتب

، وهـي میـزة  كثیـر مـن الحقـب البریـة االولـى.نها انسانیة وجمالیة في حد ذاتهـاإ ، و عارها

ومفهومهـا،شـجاعةال بحقـبتكـن تقصـدالفروسـیة لـم بتلك الحقب بحقبل حینما سمیت 

.لذا الفارس لم یكن شجاعا وانما كان نبیال.النبالةحقبوانما

لـم یوقـع علیهـا احـد، وانمـا الـذات ،ةمواثیـق شـرف ذاتیـكانـت تلتـزم بتلـكقیم الفروسیة

التزامات ضمنیة فـي نهاالناس، ثم تاسست على اها حتى وان لم یطلع علیالدنيءالتقبل

فـي تلـك المثـل  الطالمـا كـانو عیـنهمالعربیـةاهـل الجاهلیـة و . خالفها یكـون العـار.الحروب

اذن الجاهلیة كانت خیرا من مسلمي االسالم التوسعي الغنـائمي .یصلون مرحلة االسطورة

فــي خیــاركم فــي الجاهلیـة خیــركم (اعتقــد أننــا اســلفنا الرؤیــة عـن حــدیث؛ ..االمبراطــوري

.)االسالم

یقـول التـاریخ،هـذا الرجـل، حینما دخلها ى افریقیاعقبة بن نافع، الذي والَّه معاویة عل

او ازاح مـنهم ،لـم یقـل انـه جلـب الهـل الـبالد خیـرا.53..)وضع السـیف فـي أهـل الـبالد(قد

.154ص  7والبدایة والنهایة ج 110ص  3ر ج والكامل البن األثی324ص  3تاریخ الطبري ج )1(51
قریب هذا االمر  من مدح النباهة الفقهیة لفقیه فـي تاسـیس حیلـة شـرعیة یتنصـل بها عـن حكـم شـرعي وعن 52

.روح االسالم فیه لیتحایل بها على اهللا
.465ص  3الكامل البن األثیر ج 53



 او. وٕان لـم یقـدم شـیئاحتـى دخل البالد بهـدوء، او اقلها  .كان جاثما على قلوبهم،طاغیة

(..كـل مـاهو موجـود هـو انـه .مثال أدخـل معـه مجموعـة نشـروا مبـادئ النبـي ودعـوا لهـا

..وهذه هي المفخرة.هذه هي الهدایة)وضع السیف في أهل البالد

وأوغـل .وسـار موسـى إلـى مدینـة سرقسـطة ومـدائنها فافتتحهـا.(.مع الغرب االندلسـي؛ 

یـر ناحیـة الصـنم، یقتـل ویسـبي ویهـدم وهـو یقصـد بـالد العـدو فـي غ(...)في بالد الفـرنج

اكاد اسمي واو العطف هذه بین القتل والسبي والهدم بواو .54)الكنائس ویكسر النواقیس

االهـم هـو  ولكـن .زید العطـف فـي الجـرائم كبشـرى انتصـارتالنها، للكهنوتالبشرى بالغیا 

بهـذا البعـد النفسـي لـذا الیلیـق.دیة في تلك الـذات المؤرخـةدل على الحالة الساواو تانها

).سادیة المؤرخ(تفسیرا وتسمیة اال 

11

نخبــة االســالمیة كهنوتیـا مــن مـؤرخین ومفسـرین لل عــامهـو طــابع الطــابع النفســيهــذا  

او سـادیة ،ان لم یكـن فـي القتـل فهـو فـي احتقـار االخـر ؛زاویته في السادیةلٍ لكُ وفقهاء،

المتعلقــة بالمســلم نفســه والتــي الیعبــأفـي االحكـام، او حتـىزوایــةیرهــا مـن الوغالتكفیـر 

   .هائفي افتاقسوتها وماتسببه من إیذاء سادر بلكهنوتا

وانـه ،باسـم الرسـالةوینقلونـه نـافي لالخالقـي والـدیني واالنسـاني الفعـل الم ذلك یروون

، انـه شـرع الهـيهنالك فقه یستطیع ان یأول ویدس ویزور ویتعسف لیقـول اخالقي مادام

التـيالقـیم االنسـانیة البدیهیــةتضـاد مــع ینقدیـة ذاتیـه لمــا یحصـل مـن تــوحشدون اي 

لدیهم عین الخدیعة الكنسیة المبرره لمفهـوم سـلطة الكنیسـة ..حتاج الى برهان اخالقيتال 

.23ص 2فتوح البلدان ج54

          

  

          

  

          

             

           

            

           

       

         

        

               

            

          

               

        

           

        

  

      



               

             

        

          

             

            

            

            

    

            

               

          

         

          

             

           

            

   

إبـان )السـیف الروحـي(شـرعیا تحـت عنـوان مصـطلح اسـتحدثته الكنیسـة فـي معرافهـا بإسـم

.الوسطىمنتصف القرون 

فضـیحة القلـب الكهنـوتيهمـه المعرفـي وعقلـه بقـدر ماتبكـل االحـوال االمـر الیهمـه البعـد

.امام هكذا فجائعوذاته

انـذاك التـي روضـت  ةهـي اسـالمویة النخبـة الكهنوتیـالمحاربین وغیـرهماسالمویة العوام 

فـي القتـل والسـبي حینما تعاملت مـع ذلـك الفعـل التـاریخي ،لذلك اتهاالعراف الشعبیة وجرَّ 

اخـذ الطـابع النفسـي ف .والنهب واالحتالل، كرسـالة دینیـة وكشـریعة اخالقیـة وكواجـب الهـي

تشوهه كامال في القـیم مفقتـدا للقـیم الفروسـیة االولـى للجاهلیـة، بمـا مع العوام المحاربین

المهلـب بـن ابـي احد افراد تلك الجیوش فـي رثـاءبصراحةیقولهیمكن وعیه مختصرا عما

.اكبر طاغیة فتوحات على االطالقرغم انهحین وفاته، صفرة

ومات الندى والجود بعد المهلبأال ذهب الغزو المقرب للغنى 

.وأكثر فیئًا مقسمًا بعد مقسمأعم ألهل الترك قتًال بسیفه

 هــافاخر ملــؤ ت كـان ،فـي الغـزو القبلـي هــاعـین منطــق تفاخر وفـي  ،بینمـا الجاهلیـة المعابــة

ة كـرام لـم حتـى ان مفـرد.الحالل والحـرامالفعل بینولیس ،الفعل النبیل والدنيءبین  اقیمی

بالدرجـة االكبـروانمـاالجیـرة والرفقـة والوفـاءالضـیف واخـالقم ر الـى كـ تكن تشیر فحسـب

لطالمـا كـان  لـذا. فیهـا يءد عـن اي فعـل دنـاالى خصال النبالة في إباءیات الحـرب واالبتعـ

.الجاهلي في الغزو یحمل تأسیسا في نبالة الفروسیة وقیمهاالمنطق

ــي هــذا التوصــیف للــظــان ــ ذاتر كیــف كــان العربــي ف مــعوكیــف انتهــى ى،االولـ ةالعربی

الفتوحات؛

ولم نستلب اال الحدید المسمراملكنا فلم نكشف قناعا لحرة

  (...)و

.نروم المحقراصدق انوآباءولكن احسابا نمتنا الى العلى



سـیما انهـا .امامـهخطیئتهـاتشـعر ب ان الـذات الكهنوتیـةمـن االحـرى علـىانه توصـیف 

.تسمیهم جاهلیة واهل ظالل، خارجین على ملة القیم

الفقـه  بینما.قیاسا على النبالة، ولیس على الفقهامر محتقرى عرب الجاهلیةالسلب لد

ثوبـا لحــرة، بینمـا كـان الجنــدي  واان یرفعـالیقبلـونهلیـةاهـل الجاكمـا ان،ببسـاطةیحللـه 

.المسبیة امام دمعة طفلهاالمسلم الینتظر لیلة في مضاجعة الحرة 

وان دیـن .الجاهلیة كانت افضل مـن االسـالمویة تلـك ان مؤلم؛اف بهدوءتر یمكن االع اال 

كـالبر مـن افكـار یفـة ظالتـي تتمیـز بـه الـذات، حینمـا تكـون ن ءالكهنوت اضـر الـدین البـري

.المعبد

حینمـا بــدأت نذالـة ،الــذي یفســر لمــاذا نـادى الحســین فــي كــربالء هـو االمــر عینــه ذاهــ 

ان لـم یكـن لكـم (؛ ، فنـادىفـي تجـاوز قـیم الحـرب بتخویـف االطفـال والنسـاءیزیـدمسـلمي 

الن العروبـة االولـى التقبـل .).ان كنـتم عربـا كمـا تحسـبون...دین فـارجعوا الـى احسـابكم

ولهـذا السـبب عینـه كـان جعفـر الصـادق حینمــا .ك فـي طباعهـا ومقـاییس العیـب لـدیهاذلـ

ان العـرب افضـل لعشـر خصـال، جیـبیو یسأل ایهما افضل في الجاهلیة؛ العرب ام العجم، 

قـیم بریـة انسـانویة اقـرب الـى الفروسـیة االولـى، اذكـر منهـا؛ النخـوة  هي معظمهاجد ان ت

العیـارین والشـطار انعتقـد لـذا ا .ناهیك عن الكرم وماشـابهوالمرؤة والغیرة وشعور العار، 

یصلوا لتلك الخصال النبیلـة التـي اشـتهروا بهـا تاریخیـا واخـذت مثـار االعجـاب الـى حـد  لم

فـي تقـدیرهـذا االمـر ..ن مـع الوجـودین وانمـا بـرییسالمویاال النهم لم یكونوا ااالسطورة، 

ان (معركـة؛بعد عوامتوصیفه لحینغرباستاندال ادركههو عین ما واولویتهاالقیم البریة

.)الرعاع كانوا بطولیین، وبعد المعركة اروع الكرام نبال

12

هللا إخوانـا، فأصـبحتم بنعمـة ا( هكـذا؛دون احـد الكهنـة المـؤرخین تـاریخ االمـة الرسـالي ی

وبلـم أمیـر المـؤمنین لشـعثكم علـى أعدائـه أعوانـا حتـى تــواترت لـدیكم الفتوحـات وفـتح اهللا 

         

             

               

            

            

                 

       

            

              

            

           

             

           

           

            

            

             

         

      

     

  



          

       

           

          

         

              

              

              

             

           

            

              

              

            

              

            

        

       

            

             

اسـتالب امـوال النـاس وخیـراتهم وثـرواتهم ..55..)علـیكم بخالفتـه أبـواب الخیـرات والبركـات

،هـذا هـو الـدین فـي فهمهـم..وسبیهم یعتبر خیرا وبركة مـن اهللا همقتلو ودیارهم واراضیهم 

عقلك ولكـن الیمكـن  ئقد یخط. افهم ولكن كیف فهموا الخیر كذلك ال.ك هو اهللا لدیهموذل

 ؛دینللـتمامـا عكـس المبـدأ االول هـوالء یسـیرون.بانه شرن یصرخ مع القتلال اللقلب ا

البـاس انهـم بإسـالم .بـذلكسـالمهف النبـي اعـرِّ الـم یُ .)الناس مـن لسـانك ویـدكان یسلم(

..اخر

هـم افضــل عنـد اهللا مــن  اولئـك اهللا،لــه غیـرإ لـه و إالـف  حتـى وان عبــدواالبوذیینلــذا فــ 

.ان یؤذي نملةالیقبلدین كثیر منهم الن ،المسلمین بكثیر

ــه وســبیه؛نفــس الوجهــة نــص اخــر یقــول  ــي وصــف فتوحــات احــدهم وقتل ــى (ف وعــاد عل

ائم وأســرى ال تعــد وال تحصــى، وانتفــع بهــا بیــت  ال المسـلمین مــن هــذه الفتوحــات غنـ المـ

وجمیع أركان الدولـة، وسـائر الرعایـا انتفاعـًا ظـاهرًا غزیـر المحصـول كثیـر المنـافع، وأمـن 

مفـردة تمثـل والمصـلحةمفهوم المنفعـةرغم ان  ..56).بذلك الصادرون والواردون بحرًا وبراً 

لكـن تظهـر و . جتهاد الحكم الشرعيالیتاسس علیها كل منطق الفقه ى الكهنوتمعرفیة لد

نهـب امـوال واراضــي حتــى وان كانــت ب،مكسـب الجماعــة االسـالمیةعلـى قائمــة انهــاهنـا 

فهـذا  .لیسـوا مسـلمیناؤلئـك انمـایهم لـدیهم هـو .وتشریدهم وتجـویعمهم تلو بقول الناس

.یكفي في ترسیمهم انهم كفرة، فكل غیر مسلم هو كافر.الیباح انسانویایبیح لهم ما

...وجلس على تخـت السـلطنة فـي شـهر رجـب(وسلطان آخركهنوتي اخر او هكذا مع 

ـنین ـــي ال .وعمـــره الشـــریف إذ ذاك تســـع سـ ـى والمغـــازي الت ـات التـــي ال تحصـ ـــه الفتوحـ ل

.57).للمســلمیندارًا تستقصــى، أذل بغزواتــه أعــداء الــدین، واســتباح قالعهــم، وجعلهــا 

.197، صالمقریزي،ضي عیاضازهار الریاض في اخبار القا55
.سمط النجوم العوالي، 2ج ،338ص 56
.نفسه، 338ص 57



لنـاس یـذل االـذي یصـورونه لنـا؛ هذا لهإاي  .یبشر بان اراضي الناس اصبحت للمسلمین

..واي مجال اخالقي یمكن ان یدعیه،واي دین هذا لدى الكهنوت.من اجل اسمه ودینه

بهذه المثابـة، وفـتح الفتوحـات التـي أجـزل اهللا بهـا أجـره ،خلد اله سلطانه،ولما كان(او  

ــه ــواب اذن..58)وثواب ــل ث ــي القت ــاس وهــتكهم وتشــریدهم وطــردهم مــن !.ف ــي ســلب الن وف

ــارهم واســتعبادهم ــة الدینیــة للكهنــوت ومنطــق رضــا اهللا فیهــا!!!.دی  وهــذا .هــذه اذن البنی

.حاللها وحرامها

عبـد اهللا بـن سـعد بـن أبـي السـرح أن یغـزو بـالد إفریقیـة فـإذا (طلب الخلیفة من مثالاو 

فـإذا افتتحهـا (مقطـعانظـر 59...)افتتحها اهللا علیه فله خمس الخمـس مـن الغنیمـة نفـال

.إله سفاح.في اذهان الناسصورة اهللاس المؤرخ الكهنوتي یؤسهكذا   .)اهللا علیه

لـو بقیـت البشـریة علـى اعتقد انه.الیس مؤكدا هنا ان الكتب اضرت البشریة في طباعها

.سواء في اعرافها الخانقة او في ارهابها الدینيالیوم،ى ماهي علیهلما صارت القلوبها 

ففتحـوا ذلـك ...بلغ من امـرهم انهـم حاصـروا حصـنا (...عركة اخرى وكهنوتي اخر؛عن م

الحصن وقتلـوا مـن فیـه مـن المجـوس الـى غیـر ذلـك مـن األمـور العجیبـة واهللا یهـدي مـن 

الحضـوا كیـف یـذیل المـؤرخ الفعـل الوحشـي للمسـلمین فـي .60)یشاء الى صراط مستقیم 

إذ لـوالهم مـا  (؛ او مـثال مـع هـذا الـنص.ینقتل كل من فـي الحصـن بانـه كرامـة للمسـلم

كانـت الــبالد للمســلمین وال انتشـر علـم هـذا الــدین، ولقـد نفـذت سـرایاهم فـي األرض شـرقًا 

وغربـًا حتـى ولـت األعــداء مـنهم هربـًا وسـكبوا دمـاءهم فـي األرض سـكبًا واسـتباحوا أمـوال 

فهـم نجـوم الهدایـة ،ًا ورعبـاً الكفار نهبًا وسلبًا، واهللا قد جعـل مـنهم فـي قلـوب أعدائـه خوفـ

.1،178المقریزي السلوك لمعرفة الدول والملوك، ج58
3/46الكامل :ابن األثیر59
.78، 7ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج60

             

              

          

             

            

            

             

             

              

     

             

           

             

           

             

 

             

             

    



             

            

              

          

           

 

                

           

           

             

            

            

               

            

                

              

             

               

     

  

     

"قـال اهللا فـي حقهـم تعظیمـًا وتبجـیالً .وأهل الوالیة قد شرعوا الشرائع ورتلوا القرآن ترتیال :

فــي  عیینـيانــه امـر ی..61)"فمـنهم مــن قضــى نحبــه ومـنهم مــن ینتظــر ومـا بـدلوا تبـدیال 

ألرض سـكبًا سـكبوا دمـاءهم فـي ا(نفـس فعلهـمیـذیل، بعـد انالـدینيفاقته مـع المـؤرخص

اهللا قال في حقهـم تعظیمـًا (، وان)فهم نجوم الهدایة(ب)واستباحوا أموال الكفار نهبًا وسلباً 

یروون هذي الوحشیة كتأریخ دیني وطریـق ایمـاني هللا فـي سـیاق ..آیة تمدحهم)وتبجیالً 

بینمـا تجـد تاریخـا لحــروب .ه الســخریةهـذبمفهـوم الهدایـة دون اي مراعــاة لــوعي القـارئ 

ان (؛ رىلیـالمنتصر فیها بعد أن رأى نساء العدو یبكین على اجسـاد قـتالهم،نهددینیة تال

ولواحقه النه منطق موت .)نتصرا ام مهزومااالنسان دائما یخسر في الحرب سواء كان م

بینما هنا تجد المـدون التـاریخي فرحـا فـي سـیاق نقلـه لمـا حصـل، طالمـا انـه .من الدموع

.یة التي ینتمي الیهانصر للقومیة االسالم

ـل  ـــك هـــذا مثـــال قاصـــر لزاویـــة ممـــا كـ ـه الكهنـــوت فقهیـــا وتشـــریعیا مـــع تل یتعامـــل بـ

، واال فهنالـك بطــون الكتـببــهالتراجیـدیات، وهـي ایضــا شـيء یسـیر ممـا حــدث وتحتـرق

 اماالیمكن جرده من التراجیدیات االم التي یصرخ بها الوجود والتاریخ، ومازال التراب غضب

بینمـا كـان الجنـدي فـي الجـیش االسـالمي یؤدیهـا .قبـورهمت اقـدامنا مــن عـذاباتبهـا تحـ

انها االصفاقة التي لم تلحها لالن مـدارات .بل یؤدیها وهو یصیح اهللا اكبر.ویصلي بعدها

.علم النفس

في المسـیر بهـذا المنطـق التـدویني للكهنـوت فـي تـدیین القصة معظماعتقد ان  ذلك عم

كیـف جـرهم فسـاد و  ،وصـفه للكهنـة الغـابرینالنبي في هو عین مااشار الیهالقتل والسبي

.422ص. 1ج. فتوح الشام الواقدي61



التمسوا ان یخدعوا قـومهم عمـا صـنعو مخافـة ان  ( ؛كي تبررها، حیاتهم الى افساد كتبهم

..62)تفسد منازلهم وان یتبین للناس فسادهم

ن ان ننـزع انفسهم صفة المسـلمین، فهـو اولـى مكهنةالراحة لذلك اال ان ننزع من اللذا، 

.االسالماتحینمن صفة الف

وجهال سرقة

.)هذه حقیقتي، فهل هذه حقیقتك(؛إمراة لیل لرجل دین

.57سنن الدارمي ، المقدمة، باب 62

 

        

                                             

              

  

   

        

             

          

           

            

              

 



               

     

               

  

 

       

     

الشیرازي ظحاف

).یرید الیوم ان یبني معبدي،وى الخوانيأمن لم یقدم م(

  طاغور                                           

1

مالــذي جـاء بكـم  ؛نهـببعــد ســلب و ،فـتح بالدهــاجــیشٍ عجـوز فــي سـمرقند تســأل فقیــهَ 

  ..؟الینا

..الفقیه؛ اهللا ارسلنا الیكم

..العجوز؛ لم اكن اعلم من قبل ان هللا لصوصا

2

اقـرب لكثرمـا تكـون  و ،كـاهنمـن الفضلالغانیة اتكونما لكثرحینما اقول؛ ، ينیلومونو  

القـدیممبرریهون امامه الومارأیناهوهل یالم مثلي بعد كل مارأینا منه،.الى الحقیقة منه

تـرى عهرهـا جیـدا العـاهرة من ظـواهر الوجـود انحینما كنا نقول انهالغانیة علیه،شرفب

العهـر مـع ان .تمشي عـاهرة وتنـام عـاهرة، النهـا تعمـل بـه رسـمیا.تسمي نفسها باسمهف

تقبـل كـل خـداع .وانمـا ان تكـون ذاتـك قـذرة.لیس ان یكون جسـدك قـذرا، یقبـل كـل المـس

..وخبث وشر



النـه وحـده المبنـى ذلك كنا نقول ان المبغى هو وحده المبنى الحقیقي في التاریخ،وفي   

علـى عكـس المعبــد النـه طالمـا یكـون خــالف یسـمي نفســه باســم حقیقتــه، الصـریح فیـه، 

لــیسالن محرابــه للســرقة و .المعبــد هــو المبنــى االكثــر زیفــا فــي التــاریخلــذا ف.  اســمه

..حینها یكون هو متهما.اال اذا قبل اهللا صالة اللصوص.للصالة

لهذه االشـكالیة قـال حـافظ الشـیرازي كلمتـه الكبـرى تلـك وهـو یصـور السـاقیة فـي الحانـة، 

.)هذه حقیقتي، فهل هذه حقیقتك( ؛تقدم لرجل دین كأسا

یجعلهـا بدیهیـة شـرعیة ، و غنیمـةواغتصـابهاالفقیـه یقبـل سـرقة امـوال النـاسان  قلها ا  

،جسـدهابحــقتأخـذ مـاال الســاقطة اخالقیـا فـي وعیــهبینمـا الغانیــة.مـن الـدین االخالقـي

الغانیة التحلـل قتـل االخـر ان لـم یكـن مـن دینهـا، او كما ان.بل وبسعادته،برضا االخرو 

.ي التعبأ بالدین وال بالعهره .ان لم یكن من عهرها

كمـا .ا ولـیس نـوع جسـدكئـنوع قلبك من یجعلـك شـریفا او دنی ؛عقیدتيبكل االحوال، في

.)معبدك(من یجعلك مؤمنا او كافرا ولیس نوع ) فعلك(انه نوع 

3

فًا من ال كإسالم كثیر من العرب، فبعضهم تقلیدًا وبعضهم للطمع والكسب، وبعضهم خو (

السیف، وبعضهم على طریق الحمیة واالنتصار، أو لعدواة قوم آخرین من أضداد اإلسالم 

.63)وأعدائه

في نقدالیومعلى قوله اي معاصر ألم یجر ،المعتزليالبن ابي الحدیدنص هذا ال 

وهو من ..النتماء االسالمي وحقیقة الجماعة االولى وتشكلها باسم الهویة االسالمیةا

.ونقطة عار ایضا للمعاصرین..ت الثقافة بین القدیم والجدیدمفارقا

300ص  13ح النهج للمعتزلي ج شر 63

            

             

 

                  

           

            

               

         

           

        

              

           

           

            

          

              

      



                

             

             

        

             

        

              

        

              

         

             

          

              

             

            

          

       

       

، الن االمر شكل في التراث االسالمي)أسلم فحسن اسالمه(والى هذا االمر ظهرت جملة

المنافقون هم (عین االمر الذي جعل اوراق النبي تقولكما انه .ظاهرة في كذبة المنتمین

..)العدو فاحذرهم

حــدثنا أن هاهنــا بیضـاء وصـفراء ـ  دراهـم (:یحا حینمـا قـالان الزبیـر كـان صـر رغـم و   

رغـم كثـرة ، و الجهـاد فقه وكذبة،موضحا كل قصة الدعوى،64)فجئنا لنأخذ منها-ودنانیر

واالسـالمیون  الفقهـاء ولكـن .فضـیحة الـدنانیر تلـك وشـرعها الواضـحث فـي اصـراحات التـر 

رغـم ان  .اولى لفـروع الفقـه بدیهیةنه على اا الجهاد ى تلك الكذبة لیأخذو یقفزون علالیوم

داعیـةلل ایـدیولوجیاذاتـا عیـب اخالقـيفتوحات التحتاج الى اعترافات في تخطئتها، كونهـا

، ولـیس انتصـار قدمــه لقلـب آخـرانتصـار قیمـه ووصـولها ه هـوان هدفــطالمـا ،التبشـیري

..النه انسان اخالقي ولیس محارب امبراطوري.الرض اخرى وغنیمة اخرى

هو انـه الیوجـد  أواالسو .فتاویهكذبة الجهاد و في الكهنوت أشكل علىواحدیوجد فقیهال  

، لوضـوح خطیئتهــا فــي ســلب امــوال سـوءااوضـح ، النهــاحكـم الغنیمــةفقیـه أشــكل علـى

صـدفة فـي قـد تجـد.فذلك كله من الغنیمـة.الناس وسبیهم واخذ ارضهم واستعباد اطفالهم

واحـدا مـن مالییـنهم علـى ولكنـك لـن تجـد فقیهـا،ذلـك ا یـرفضثائرا او صوفیزوایا التراث،

انـه موجهـا ذلـك بالغنیمـة،ابراهیم ابن االدهم  سـهمالمتصوفمثال رفض ..طول التاریخ

ــیس فــي ســبیل اهللا بیل المــال ول ــهو . ســیكون فــي سـ الن االمــر .رفــض ســطحي  جــدالكن

..271ص  2أنساب األشراف  ج 64



وانمـا الن الغنیمـة هـي سـلب ،هـذا الفعـلكـي یحـرمالیحتاج الى سبیل اهللا والصفاء الجله

..دخل اهللا في هذانُ  إذن لماذا.الموال الناس وكفى، وبكل هذه البساطة

اصحابه عن السـلب والنهـب فیمـا  ينهبالحارث بن سریج الشهیرالثائرقد یكون موقف

، قـیم ذاتیـةعـرف خطـأه مـن جهـة النبالـة والأفضل من سـابقه، النـه ،عدا السالح والكراع

.وجدل الدلیل ولغطه معهم الفقه بهتجاوزوهو موقف وجودي. فقهالبعیدا عن 

وُأحّلت لي الغنائُم ، ولـم ُتحـل ألحـٍد ...(علما ان الحدیث الذي یدسه الكهنوت على النبي

ن ماخالقیـاهو عینه ضمنا یبین ان الكهنوت یعرف ان الغنائم امر مرفـوض ..65..)قبلي

عـطَ غة استثناء وممیزات للنبـي لـم تُ ا جعلوا الدس بصیلذ. الناس ولم یكن مع اي نبي قبله

.لغیره من االنبیاء

4

 افضـح واقعـیالتـاریخرغــم ان الـى یومنـا هـذا، مـازالهـذا االنبطـاح لخطیئـة الحكـم فقهیـا

.او الكذبـة الجهادیـةلعبـةاصـول كـل البصـراحة هـر لهـمظ، ویُ الیحتاج الى صـراحة الزبیـر

مـن أجـلكنت اظـن اننـا نحـارب(كلمة مشهورة لمحارب صلیبي؛الیختصر ألمها االتي الو 

الفاضـحاالصلالفقهاء یعرفون بذلكو ). .فادركت اننا نحارب من اجل الثروة واالرض،هللا

لـذا  .او اي سـلطان اخـرالرشـید هـارون كون دلیال خـالفله ان یلكنهم الیسمحون،جیدا

احیانــا یتــداولونها دون إشــارة لفضـیحتها .وكأنهــا غیـر موجــودةكلهــا حقـائق ُعِبــر فوقهـا 

الیعـون انـه یمكـن اناحیانـا.المقیـد وعیـه بعبودیـة الفقـها، و استخفافا بالعقل العرفي دینیـ

   .هلضاد كل مایتكلمون ویشرعون ی

.210ص.ابن كثیر.النهایة في الفتن والمالحم65

           

          

              

              

          

               

               

            

            

            

              

             

              

           

   

     

                

                

                

                



            

           

           

             

          

              

            

                 

  

           

           

           

          

            

           

           

       

    

فقهــي و  لــدیهم، الهـيكوجــه فتوحــاتالول خطـى عـن ا تـراثهم الكهنــوتيعــین رويیــ..

ون ویتثـاقلون عنــه، لنــدب النــاس إلـى العـراق فجعلــوا یتحـام(إن الخلیفـةبـ،شـرعي واجـب

قـدم علیــه خلــق مــن االزد یریــدون غـزو الشـام (، وفیمـا بعـد.)حتــى هــم أن یغـزو بنفســه

ذهب لـم یـانهصرِّح باعتقد ان النص یُ .66)فدعاهم إلى العراق ورغبهم في غناء آل كسرى

لـیس.الثـروة فحسـب لم ة وقیمها، وانما من اجلاالخالقیة الدینیالمبادئنشر الجل االزد

قدم جریر بن عبد اهللا مـن السـراة (و ..تخلیص الناس من كسرى وانما تخلیص الثروة منه

فأجابـه عمـر .في بجیلة، فسأل أن یأتي العراق على أن یعطى وقومه ربع مـا غلبـوا علیـه

ربع الناس یـوم بجیلةكانت(:ى في مكان اخروهو مایرو .67)إلى ذلك، فسار نحو العراق

ــع الســواد.القادســیة ــل لهــم رب ــان عمــر جع ــي .)وك ــت ف ــي حارب ــل الت ــاس والقبائ اي ان الن

بـل.كـن جیشـا اسـالمیا جــاء مســبقا كجهـاد مـن اجـل اهللا وتحریـر الشـعوبتالقادســیة لـم 

معلنـة مــن قبـل الجمیـع بحیـث  لـذا فهــي  الجـل الغنیمـة امـرا غیـر معیــب،كانـت الصـراحة

ـــاو  ـــي ســـیســـبقها تف ـــدر الغنیمـــة الت ـــي ق ـــیس .حارب مـــن اجلهـــایُ ض ف ـــة ول ـــات مالی اتفاق

.68ایدیولوجیة

بالتاكیـد و  .قلة تقـاطروا علـى العـراسـهن بان هنـاك غنـائم وبعد ذلك حینما سمع المسلم

، مجاهـدینالتـاریخ یسمیهمسو  .افواهمم ستكون لصیاح اهللا اكبر وعیونهم ستكون للغنائم

.216، ص2ج ،فتوح البلدان66
.441ص .2ج  .الكامل في التاریخ67
68

مال الخلیفـةرح مــع مـثال مـع اتفـاق بـن ابـى سـظــة رسـوخه الحقـا، كمــا هـووهــو مـایمكن مالح فــي غـزو شـ

او فـي زاویـة .3/46الكامـل :ابـن األثیـر!)خمـس الخمـس نفـال فلـه ان هو ظفر( افریقیا، إذ كان االتفاق بینهما

ـدهم للخلیفــة ـیحة احـ ـن نصـ ة الفتوحــات مـ ـك، وأن ( ؛اخــرى الحــظ غایــ ـغلهم عنـ أمرهم بجهــاد یشـ رأیــي لـك أن تــ

.انها مغازي لیس اال.اي نیة هللا هنا...)همة أحدهم إال نفسهتجمرهم في المغازي، حتى یذلوا لك، فال یكون



بعـث عتبـة بـن أنـس بـن «یقول الطبـري ..دهاقتلهم الناس واحتاللهم االراضي جوسیسمي

:قـال.!كیـف المسـلمون؟:حجیة إلى عمر بمنطقـة مرزبـان دسـت میسـان، فقـال لـه عمـر

.69)!!غب الناس في البصرة، فأتوهـافر  .انثالت علیهم الدنیا، فهم یهیلون الذهب والفضة

بـالفتح، فتباشـر النـاس (ه جـاء مبعـوث المسـلمین الـى المدینـة مبشـرا، انـأخرىاو بروایة 

بـذلك، وأكبــوا علـى الرســول، یسـألونه عــن أمــر البصــرة، فقــال إن المسـلمین یهیلـون بهــا 

كـانوا قبـل ذلـك بینمـا .70)الذهب والفضة هیال، فرغب الناس في الخـروج، حتـى كثـروا بهـا

علمــا ان تلـك الفتوحــات كانـت .رة مــوتمغــامالنهــا ،رغــم الغنیمــةون الغـزو اصــالضــیرف

حتـى هـم أن یغـزو (تسمى غزوا من عین الذین عاشوها كما هـو فـي النصـوص السـالفة؛

فـي االسـماء، كـانو صـریحین ف. )قدم علیه خلق مـن االزد یریـدون غـزو الشـام(،.)بنفسه

ا، بان مفردة الجهاد ضد المعتدي فحسب، ولیس مـع افتتـاح اراض واغتنامهـا واخـذ مافیه

  .  غزو ردةفهذه تملكها مف

الهل العـراق لم یكن عن نصر قیمي وهدایة المدینةمسلميالحدیث بین رسول الحرب و 

اهـل لــم یلتحـق لـذا .هنــاكالغنـائم تـوفر انمــا الحـدیث كـان عـنو  .او تخلیصـهم مـن طغـاة

نهـب وسـلب، ذهـب وفضـة .المدینـة بجــیش البصـرة اال بعـد ان عرفـوا بخبــر الغنـائم هنـاك

.هذا ماجرهم لیس اال..وسهولة ذلك.ونساء

.)لصـوص الصـحراء(كانــت الشـعوب المغـزوة حینهــا تسـمي المسـلمین بــولهـذه الحقیقـة 

الن طبیعتهم السلب والنهـب، وهـي تسـمیه مـن جمـاهیر تلـك الشـعوب ولـیس مـن االعـالم 

مـثال؛ولـو تداول اي بعد دینـي فـي تسـمیتهم، ولم یُ .السلطوي، لذا هي تسمیة حال وواقع

 علـى حتـىثطلـق تسـمیة مـن هـذا القبیـلبینمـا لـم .و عین تسمیة المسـلمیناهل الكعبة ا

المسـیحین الـذین غـزوا بیـت المقـدس والشـام وفلسـطین، رغـم انهـا حمـالت مـن اجـل عین

.302،ص 2الطبري، تاریخ الرسل والملوك،ج69
.االخبار الطوال..العبر 113..1ج 70

            

      

           

           

              

                 

            

            

    

             

               

               

                 

       

             

              

          

           

            

        

 

     



           

          

            

            

             

             

          

              

            

             

       

             

              

             

    

         

             

              

             

            

    

   

بـل سـموا بالصـلیبین اشـارة .الثروة ولیس من أجل الدین والمسیح بـاعتراف تـورایخ الغـرب

.سمیت غزواتهم بالحملة الصلیبیةلالتجاه الدیني، و 

بهــا صَّ مــن اجــل غنیمــة معینــة ُخــســلمونفــي احــد المعــارك وغنائمهــا یتخاصــم الم

قـال الخلیفـةیقـول الـنص ان .یخشى ان یدب الشقاق بـین المسـلمین المقـاتلینف الخلیفة،

قسمه سلمة فیه فباعه سـلمة أسرع قبل أن تفترق الناس لی(الفتنة أكي یدر لرسول جیشه

إذن كـان .  71)و قسمه في الناس و كان الفص یباع بخمسة دراهم و قیمته عشرون ألفا

اسـالم والالمـال الغیـر، الوكـل القصـة هـي.صریحا بینهم دون اي مـوارة فـي انهـم غـزاة

مسلمین بل ان ال..لذا قد یتقاتلون بینهم الجله، وهو ماحصل كثیرا الحقا..وال نبوةهدایة

.اكثر مما حاربوا غیرهم،عضهمحاربوا ب

ربع السواد عن قبیلة بجیلة كحصة متفق علیهـا حـین سحبالخلیفةفي فترة ما اراد 

الغـزو  فكـان ان اعترضــت ابنـة كبیـر بجیلـة ویقـال لهـا ام كــرز، لیكـون هذاالحـدیث بینهـا 

.والخلیفة

یـا أم :فقـال لهـا.وٕانـى لـن أسـلم .ادإن أبى هلك وسهمه ثابـت فـي السـو :أم كرز لعمر(

مـا أنـا بمسـلمة أو تحملنـي علـى ناقـة ذلـول : ام كـرز فقالـت. .إن قومـك قـد أجـابوا! كرز 

..72).ففعل عمر ذلك.علیها قطیفة حمراء وتمال یدى ذهبا

مســلمة، وغــدتمــاال ىعطـكــون مســلمة اال ان تُ تلــن  االــیس الحــدیث صــریح جــدا، بانهــ

فـي كـل  ةقـع مهمــتوالبـدا ان .تؤسـس حقیقـة جـد مهمـة ةضـیهنـا قو . بـذلك المـالرسـمیا

إذ  .فحسـبعقیـدة وانمـا جماعـةانــذاكوهــو انـه لـم یكـن االسـالم.منهجیـة التـاریخ االول

ومفهـوم الجماعـة.رى بالمـال، ولكـن المـواالة یمكـن لهـا ان تشـترىتالیمكن للعقیدة ان تش

إذن . ة، حیـث المصـلحة عنصـرها االولیتأسس عقالئیا على مفهوم المواالة ولیس العقیـد

.تأسیسها التاریخيلماذا تدعي الجماعة االسالمیة انها ایمانیة في 

.566..2العبر ج71
.83، ص1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج72



 االولـى االسـالمیةعـین الجماعـةرافـق هـذا المنحـى وفضـیحته ان  مما الیجب اغفاله هو

خولة زوجـة عثمـان مـن النبـي ان یكـون (طلب  كما یبین مثالالذین عاش وسطهم النبي، 

..73)لها حلي ابنة غیالن او الفارعة بنت عقیل، ان فتح علیه الطائف وهي ثقیف

،یقبلـه ثـائر بسـیط فـي مبـداه ال بشـكلعلى النبـيالتدوینيولكن مایهم هنا هو التلفیق

النبـيمـن ذلـك هـو جعـلة الـدس الكهنـوتيغایـ.وهو وسط النبوة وتحت رقابـة اهللافكیف 

ــائمي ــا لمــنطقهم الغن ــه زوجــة بح،منتمی ــدلل علی ــه تت ــه الغنیمــة یــث وكان ــد من عثمــان لتری

بجـواب  هذا الدس ینتهيو  .د جماعته بغنائم القبائل األخرىوكأنه غاز مشهور یع.االجمل

وكانـه فــي سـلب امـوال )..انـه لـم یــؤذن لـي فــي ثقیـف یاخولـة(مـن النبـي لزوجـة عثمـان

ــا ال،النــاس  ــا یقبــل واحیان ــدأإســتئذان مــن ملــك هــو اهللا، احیان ــى اَهللا ولــیس مب یحكــم حت

جعـلبـل الخبـر یتضـمن .خطئیـة فـي ذاتهـاان الغنیمـة وسـلب النـاس هـيلـیس ، و نفَسـه

وكـان اهللا .. فقـط جبریل لـم یـأذن لـه فـي ثقیـفو هذا المنطق الغنائمي، بالنبي اصالة یقبل 

..ایضا لدیه طبیقة بین البشر

.وال فالنبي لیس دمیة بید الوحيبكل االح

،كل هذا الخراب وفجیعتهو  ..ویصر الكهنوت انهم دعاة لالسالمفر في التراث،كل هذا متو 

.ومبرراله مبرراً جدوالكهنوت ی

5

ان  اهللا (فـي كلمتـه؛ -اهـم جـدیر بصـفة الصـریح -لم یكن هـم عمـر بـن عبـد العزیـز

.دعـاة االسـالم باالسـالمومافعلـه،حقـائقتلـك ال اال ).له جابیـاارسل محمدا هادیا ولم یرس

علما ان هذه الكلمة قالها ابن عبد العزیز لوفد شكا الیه ان الوالة منعوهم من الدخول في 

.1832،ص4االستیعاب،المجلد73

            

           

             

          

   

              

             

          

             

                 

            

              

             

            

             

           

               

     

  

     



            

               

             

           

           

           

             

             

             

            

                

    

      

              

   

               

          

                 

ا كانـت سـدا امـام هـإذن الفتوحـات لـیس سـلوكیا بقتلهـا ونهب..االسالم كي التسقط الجزیة

الـیس مضـحكا .یـة ُمنـع النـاس مـن دخـول االسـالمبـل رسـمیا وبكـل عالن.انتشار االسالم

نســبة الــى سـلفیتهم ان الیحاسـب الیهـودي علـى یهودیتـه وانمـا علـى دخولـه االسـالم مـن 

ــط. عــین المســلمین انفســهم ــروة واالرض والنســاء فق ــة ال..مــن اجــل الث ــوتومــن بنی كهن

  ؛الجباةو 

ة لكسـرى فــي حصــن مضــى خالــد الـى قریــة اســفل الفــرات یقــال لهــا بانقیــا وفیهــا مســلح(

فحاصرهم وافتتح الحصن وقتل من فیـه مـن الرجـال وسـبى نسـاءهم وذراریهـم واخـذ ماكـان 

یقتـل ایضـا؛فرعون كان یفعل كذلك...74)فیه من المتاع والسالح واحرق الحصن وهدمه

.الرجال ویبقي النساء، بل هنا استعبد الذراري وزاد على فرعون انه احرق الحصن وهدمـه

یـد لیكتـف ابـن الو لـم  ..الـذي یقولـون بـه كـذبا قـرآنال في طاغیةال رمز ون هورغم ان فرع

.75)صـالح اهـل القریـة خالـدا عـن ثمـانین الـف درهـم(بذلك بل فرض علیهم اتاوة سنویة؛

القائد تم بحوار ودي، وبارادتهم ولیس بسیف قد ن االمر أوك. المؤرخ یسمي ذلك مصالحة

ف حتـى انتهـى منهـا الـى عـین التمـر وبهـا مرابطــة ثــم رجـع خالــدا الـى النجــ(..المسـلم

لكسرى فحاصرهم وقتلهم وسبى نساءهم وذراریهم واخذ مافي الحصن من المتـاع والسـالح 

واعطـاه .. والدواب واحرق الحصن وخربه وقتل دهقان عین التمر وسبى نساءه واهل بیتـه

الولیـد وهــو بعـین وجــه خالـد بـن(ثــم..76).اهـل عـین التمـر الجزیـة واهـل الحیـرة وغیـرهم

فقتـل وأسـر، فسـأله رجـل ،التمر النسر بن دیسم بن ثور إلى ماء لبنى تغلب فطـرقهم لـیال

157الخراج ابي یوسف القاضي، ص 74
.نفس المصدر والصفحة75
157الخراج ابي یوسف القاضي، ص 76



.ففعـل فـأتى النسـیر ذلـك الحـى.من االسرى أن یطلقـه علـى أن یدلـه علـى حـى مـن ربیعـة

.انها رحالت غزو وعصابات لصوصیة وقراصنة.77])فغنم وسبى[فبیتهم، 

ألهـل المدینـة، فـال أمانًا المحاربینطي بعض عبید المسلمینیعحیثفي فتح شاهرتا،

فیقتلـون ویسـبون .انـه عبـدحتى الیمنع عنهم السلب والنهب، وحجتهمیرضى المسلمون

شــعب المغـزویعلـن الاحیانـایصـل االمـر فـي همجیتـه هـو انـهبـل.78ویرملـون ویتیمــون

.ن، طمعًا في أموالهم ونسـائهموكاذببدعوى انهم، الجیش الفاتحإسالمه، فال یلتفت إلیه

  ..ركواواال لعم الجمیع ممن اسلموا وتُ ،رغم انه الوجود لهكذا مبرر عقالنیا

عبـد اهللا بـن ســعد بـن أبـي السـرح أن یغـزو بـالد إفریقیـة فـإذا  (ر؛ِمـأُ  فـي غـزوة إفریقیـة

فـافتتح افتتحها اهللا علیه فله خمس الخمس من الغنیمة نفال، فسار إلیها في عشرة آالف

وأخـذ عبـد اهللا بـن سـعد خمـس الخمـس مـن ...سهلها وجبلها، وقتل خلقا كثیرا من أهلهـا

الغنیمـة؛ وبعـث بأربعــة أخماسـه إلـى عثمـان، وقسـم أربعـة أخمـاس الغنیمـة بـین الجـیش، 

الارى كـالم عـن الهدایـة او اي .79)فأصاب الفارس ثالثة آالف دینار، والراجل ألـف دینـار

.مة وماذا اخذ الجیش وحصتهم فحسبخمس الغنیتفاق افقط . فعل یتصل به

صـرها، وقـد كـان أهلهـا خرجـوا اوسـار إلـى مدینـة مـاردة فح(في جهة غزوات االندلس؛

ونجـا مـن سـلم مـنهم فـدخل المدینـة، .وحالوا بینهم وبین البلد، وقتلوهم قتًال ذریعاً ...إلیه

حًا، علـى أن جمیـع أمـوال القتلـى ثـم افتتحهـا صـل..راً هصرهم بهـا أشـافح.وكانت حصینة

مــایهم .80).یـوم الكمـین وأمـوال الهـاربین إلـى جلیلقیـة وأمـوال الكنـائس وحلیهـا للمسـلمین

.27ص 2فتوح البلدان ج77
.94ص  9وسنن البیهقي ج .223و  222ص 5المصنف ج 78
.19/413نهایة األرب :النویري-7/166البدایة والنهایة :ابن كثیر-3/46الكامل :ابن األثیر79
.23ص 2فتوح البلدان ج80

           

          

             

             

       

            

           

               

              

            

          

          

               

             

   

 



              

       

         

         

        

          

             

                 

              

              

            

             

           

            

             

            

          

   

          

       

   

اي االستسـالم ولـیس االخـوة او .لـیس سـالمة النـاس وانمـا المـال فحسـبهنافي الصلح

..السالم

   ..اسللنقتالرید وی،هللا صالةریدی هذا؛ واي معبدهذا،وكهنوت فقهاي 

ماحصـل الحقـا صـلحا، وكانـه عـن طیـب خـاطر، بینمـا  اءكل هذا القتل ویسمي الفقهبعد

م، هكـل امـوالیعطـوهم او  ،ان تموت المدینة باهلها اام؛ هو هنا،مني للصلحضالخطاب ال

  .!؟اي سادیة تلك.حتى اموال القتلىیشترطون علیهمبل

مـن كثـرةلاكیف سكتت علیه كل تلك  .نان یقبله االخالقیوكهنوتللهذا االاعرف كیف 

.بل هو الشرط االول الوعي .ولىأ تكذبیها.لكنها تسمیة مشكوك فیهاو  .العلماء

بعـد ،مع اناس یعیشون بسالم في دیارهم، ینقـل التـاریخمن اسیا، و )تفلیس(مدینةي ف   

قتلـوا كـل و ملـك المسـلمون البلـد و (...  ؛نهایـة االمـر،بدایة مسهبة في تفاصیل الحـدث

م باإلســالم ا اال مـن اعتصـ ــائم و االسـرى .مــن فیهـ واســتباحوا البلــد وامـتألت أیــدیهم بالغن

اعتقـــد ان الــنص یقـــول عـــن المســـلمین .81)وكــان ذلـــك مــن أعظــم الفتوحـــات.والســبایا

ــائم و االســرى والســبایا(انهــم ــدیهم بالغن ــد و امــتألت أی ــم تخطــ)اســتباحوا البل ــي ئول .عین

ال وسـبیا واسـتباحة  اي فرد یسلم ویؤمن وهو یرى منهم قت.) من اسلمقتل الجمیع اال(وانه

.بل المشكلة هو ان تلـك الشـعوب سـتقول ان نبـي هـوالء الغـزاة هـو محمـد.الرضه واهله

.بینما هم خونته فحسب

.تفلیسفتح،ابن االثیر81



دون اي شـعور قلب بـارد وبكـل اعتـزاز وفـرح وفخـر تـاریخيبالكالم  ونیسوق ونالمؤرخ

ولكـن . وسیاقته على انه امـر دینـي ومنطـق نبـوي یمتـد الیـهبل . وااللم سلبي اتجاه القتل

..ن هم دائرة كهنوتیة في التاریخ االسالميوالمؤرخالغرابة ف

ان السـلطان جـالل الــدین سـار نحـو الكـرج فلمــا وصـل نهـر ارس مـرض و اشــتد ( ؛مــثال

فلیس فبـرز أهلهـا للقتـال فهـزمهم العسـاكر و أعجلـوهم عـن دخولهـا فملكوهـا الثلج ومر بت

واستباحوها و قتلوا من كان فیها من الكرج و االرمن واعتصم أهلها بالقلعة حتـى صـالحوا 

).اسـتباحوها و قتلـوا مـن كـان فیهـا(إذن هنـا..82)على أموال عظیمة فحملوها و تركـوهم

كـل ماحـدث .مـایهم هـو المـال.وتركـوهم..)و تركوهم-لاالموا-فَحملوها(قوله االهم هوو 

اي هدایـة ..انـه فعـل العصـابات لـیس اال.هنا هو انهم قتلوا الناس واخذوا اموالهم ورحلـوا

   .ادینتكونمحال ان .. هذه

.، ونحن البادئونشعبهانه فعل بنا مافعلناه ب،لماذا نلوم هوالكو إذن

قبــل ان تنفــتح الجیـوش االسـالمیة علـى العـالم حتــىهـذا المنطـق االغتصـابي مـورس

ابن الولید في غزوه لدیار بني حنیفـة قبـل الصـلح (الخارجي، اي مع عین عرب الجزیرة؛ 

وصـالح العـالء بـن .أوقع عددًا كبیرًا من السبي، حیث أرسل خمسـمائة مـنهم إلـى المدینـة

حضــرمي أهـل البحــرین علـى ثلـث أمـوالهم داخـل مـدینتهم أمـا ماكـان خارجهـا فقــد أخـذه ال

.مـع خالـد ابـن الولیـداهـل الیمامـة في غنـائم و ).أرسل بأموال كثیرة إلى المدینةجمیعا، و 

لـم تحـدد كمیـات الــذهب والفضـة والسـبي ( ؛الغنیمـة قـدرشـاكیا عـدم معرفـة مـؤرخیقـول ال

الینـاقش الـنص .83)بستان من كل قریـة ممـا أخـذه المسـلمونوالسالح والخیل ومساحة ال

العبر148..5ج 82
  .ص 2،32، جفتوح البلدان،و البالذري.98 ص. 3 ج.الطبري83

             

     

              

               

            

                 

              

        

         

          

             

           

    

            

               

        

           

            

   

        



            

               

       

               

             

               

           

        

             

      

         

          

               

             

             

              

            

           

 

         

هـمُّ وانمـا.بؤسـهمشرعیة ذلك او الـم النـاس الـذین سـلبت هـذه االمـوال مـنهم وتجـویعهم و 

.لغنائمعدم تحدید قدر االمؤرخ هنا هو

وحدثني مشایخ من أهل االنبار أنهم صولحوا في خالفة عمر رحمه اهللا عـن (یقول مؤرخ؛

وجهم على أربع مئة ألف درهم وألف عباة قطوانیة في كل سـنة، وتـولى الصـلح جریـر طس

لـم یـروِ بالتأكیـد .84.)ویقـال صـالحهم علـى ثمـانین ألفـا واهللا أعلـم..بن عبـد اهللا البجلـى

بعد ماحصل من ظلم مهول علـى  ةنّ مِ و  االمر بهذا اللسان البارد كمصالحةهوالء المشایخ 

حتــى العمیــل  إذ .یــدهم وعــرق جبیـــنهم بمنطــق الضـــعیف والقــويخــذ بــه كــد اهــالیهم، أُ 

.كهنوتيالتدوین الالكذب في  بنیةانها.المعاصر الیروي روایة المستعمر هكذا

وجودیـةوانما صراحة توصیفیة،والرأي ،معرفي هناجدل التاریخیة، هذه هي الصراحة ال

.فحسب

6

الثنائیـة المخزیـة فــي الحقــاالكهنــوت یشـرعهــو عینـه مـن جعـلالغنــائمي هـذا المنحـى 

، بفتح لعبة حتى مع من اسلمواانه دائما هنالك جزیةعلما .)االسالم او الجزیة(الدعوة؛ 

االول فــي .دائمــا هنالــك امــا غنیمــة او فـيء فـي الفتوحــات..الخـراج واللعــب بمقیاسـها

..ون قتالالفتح عنوة والثاني د

ــذلك الفعــل نِشــالمُ  ةوســكانــت االحادیــث المدسوعلــى هــذا الــدرب مــن فقــه الغنیمـة طة ل

مـن قتـل قتـیال فلـه سـلبه (  ؛ یمثل منطقا بربریا بجـدارةلصق بالنبي حدیث یُ مثال.تاریخیا

رســالته كیخجـل مـن نبوتــه ولــیس بنبــي،یخجــل مــن فروسـیتهبفـارسلیـقیالنـه ال.85")

رغـم توحشـه وعـدم .مـن الصـحاحجعلـه وجهـد یبعـد فكـرهذا الفقیـهیب انوالغر . اخالقیة

كمـا هـو اي یقاس على سنده ولـیس علـى انسـانیته.لدعوة االخالقیة للنبيامع انسجامه 

.23ص ،2فتوح البلدان، ج84
.522 ص. 2 ج. صحیح سنن أبي داود لأللباني85



ولـم  .وُأحلـت لـي الغنـائم(ناهیـك عـن الـدس االكبــر فــي ماسـلف؛.. ؟معنـاالفقـه الوجـودي

)تحل الحد من قبلي

اعطـوني (حـین كـربالء؛لذي جعـل الحسـین یقـول لعیالـهاهو  ئميالغنابعاهذ الطشیوع 

النه یعرف عادة الجیوش التي یسمونها اسالمیة انها اعتادت على ).ثوبا الیطمع به احد

.ینزعوا من المیت رداءهبحیث.ذلك النهب

.البأس، اخذوا رداء المیت، ولكنهم لم یبقوا رداءا لالسالم..

االسالمسرقة

)..ومر بمقبرة المسلمین فقال مغرورون.مر بمقبرة الیهود فقال لمعذورون(

البسطاميابي یزید 

).اهره باالسالمظلن ینفع ابلیس ت،اطمئن یاقلبي(

یرازيالش ظحاف

1

ــیس كــل مــن صــلى الخمــس مســلماآلــیس كــل مــن هــو ابــن  ــدى .دم انســانا، ول بینمــا ل

.ن كان فرجا زانیا المصلیاإ المسلمین؛ كل من یلده فرج مسلم فهو مسلم، حتى و 

          

               

              

           

      

              

          

              

            

    

             

            

      

               

     



           

   

          

             

    

        

        

  

     

 

              

               

بینمـا هـذا .نـون انفسـهم مسـلمین حقـاظن المسـلمین یأب،هذا اهم مایعركني ویسخطني

السـخریة التاریخیـة هـي ان لـذا . مـن كـان انسـانیا حتـى وان كـان وثنیـااالسم لیس لـه اال

انهـم الكهنوت یقول عن الفاتحین انهم یحاولون نشر االسالم، بینما علـیهم ان یثبتـوا اوال 

كما كـان ، تماماان انزع عن المسلمین صفة االسالملكثرما كانت هيومهمتي .نومسلم

.لمسیحینهم كیركجارد نزع صفة المسیحیة عن ا

سـرقوا دولـة االسـالم مـن النبـي، ولكـن الفقهـاء سـرقوا  ةسفیان واوالد امیـ اصحیح ان اب

عطاه من مبادئ وضـیعوها فـي حانـة معبـدهم، أكل ماسطوا على.من النبيعینهاالسالم

ـ.ولم یبقوا شیئا .ا بـال إسـالمنـإن...)اق الكعبـةرّ ُسـ(إذن لم یكن عبثا ان سماهم حفید للنبي ب

اهللا ولــیس علــى إننــا نكــذب علــى ..ذه هــي البدیهیــة االولــى، المســجد بیننــا والصــالةهــ

.االسماءناهیك ان نكذب على ..الناس

2

..ممن یعبدونه هو بتـوحش اقرب الى اهللا ،الذین یعبدون بقرة بانسانیة إن ؛في عقیدتي

ولكن الوجودیة تصل الیها، او ان تكون بدیهیا في .الجمهور والفقههذه الحقیقة الیقبلها

.فالوجودیة لدي هي البدیهیة الحیاتیة مع الشعور.حیاتك

االسـالم وغیرهـا، او كـل مـا أنتجـه القلـب السـلیم، .هذا ماهو مطمئن له في كل ادیـان اهللا

.سواء كان بوذا، او صاحب الزنج



هـي االكثـر توحیدیـة، وانمــا  تلیسـ،الدیـان االكثـر الهیـةا انفـي عقیـدتي باطمئنـان؛ لـذا، 

.86هي االكثر انسانویة

هـذا المنحـى مـن كمـا ان .هذا هو مقیاس اهللا عینه في الهیة االدیان، انسانیتها فحسـب

 اهللا علـى الـواعي یجریـه الفـردهـو عینـه ،لـدى اهللا الفرد اعتماد االنسانوي في صحة دین

.إن وجدوه انسانیا فهو منه، واال فهو من الكاهن. هنفسه في صحة اي دین ینسب ل

.ة فحسبمیظیم، وانما الجل انسانیته العظلهه العإالناس الجل لم یتبعه النبي لذا  

.هي؛ انه غیر انساني إذن هو غیر دینيفي الوجودیة االسالمیة إذن القاعدة

ان انهــم یریـدون المــؤلم هـو ان المسـلمین فـي قصــة الفتوحـات وعمــوم حیــاتهم، یـدعون 

وهــذا مـاتخطى بـه حتـى مـدارس .یةو لوهیـة، وهــم اصـال لـیس لــدیهم إنسـانیصـلوا الـى اال 

اي ان الوصول الى االلوهیة الیتم اال بالوصـول الـى االنسـانویة، .الوصول مع المتصوفة

فكیف إذا قلنا انهم یریدوا االلوهیة للناس فـي الفتوحـات .ولیس بالصالة والصوم وماشابه

.ل ولیس بالصالةبالقت

كإس لماهیـة الـدین، ).الیجتمع حب اهللا مع كره الناس(كلمة؛كما انه مع هذا االس تتاكد 

.رغم انها حكمة اخالقیة صوفیة

3

ان ینكر االنسان الهه، وانما ان ینكر االنسان  لدى اهللا لیس الكفروهو االمر الذي جعلنا سلفا نلح على ان 86

.تهانسانی

                 

              

             

            

         

             

             

             

       

          

          

 

        

          

           

            

                

              

                 

           



            

  

              

              

               

             

           

             

              

            

            

  

              

    

                    

بل هو  ال .من مروان بن الحكمعند اهللا في الشام فضل ا كان هرقلالناقش لدي؛ في ان

لنبـي، ولـم یقبـل اه كانـا طریـدي الـیس الن مـروان وابـ.ومروان هو الكـافرالمسلم لدى اهللا 

فهـذا . 87مـایروى عـن حنینـه للنبـيباسالمهما، وان هرقل كان مؤمنا بـالنبي بـدون قرآنـه، 

فـي عـین تثلیثـه هرقـل افضـل عنـد اهللایكـون بـهوانما المر وجودي محـض، .امر الهوتي

  .)الاله اال اهللا (ةبقولالمسلم في عین توحیدهخلیفةمن ال

النحتـاجلـذا  .الن هرقل افضل للبشریة في الشام من مـروانوهو  ،لسبب بسیطكل ذلك

الـذین عـینالنهما لم ینفعا شـیئا مـنحتى یكون افضل، الى ان یشهد هرقل بالشهادتین، 

وتیـة لتلــك بـل بســبب الـدعوى الكهن.. الفــاآالفــا و آوفـي نفـس الحــین قــتال بهمــا ،قالوهمــا

.الشعوب وغزوها وسبیها واستعبادهاعذابات دتین الغیر نزلت الشها

وثنیـا ولـیس حتـى وان كـان .إذن هـو یـؤمن بـالنبي،یؤمن بالبشـریةهرقلبكل االحوال،

النـه نبـي انسـانیة ولـیس .اقـرب الـى محمـد مـن المسـلمینوثنيولطالمـا كـان الـ.مسیحیا

.نبي صالة

4

ـیاعفــي تبیــین المــنهج المعتـــادنـــيالیهم بســـرقته مـــن النبـــي واللعـــب بــه االســـالمضـ

آتیـه مـن كونهـا اخبـار التي یستخدمها التنـویرین بسـطحیةمنطق االخبار، بأخذ وتضییعه

ـه واه ـیة فــي االســالم دون مبادئـ ـا تتعلـــق باالحكـــام العبادیـــة والطقوسـ دافـــه، یصـــلح معهـ

ا مسـلة قیمیـة العبادیــة،)رســالة(تســمیتها بمفــردة  وهــب بــن  (ان  مــثالمــن قبیـل، النهـ

كـل سـنن رسـول اهللا :"الزبیر یبدأ بالصالة قبل الخطبة ، ثم قال رأیت ابن:كیسان ، قال 

قصة اكثر من مهمة معرفیا في خصوص النبي، تنفع في منطق االیمان الوجودي الروم الشرقیةلهرقل87

تماما كما فاجئني هوالكو .تهم من اصحاب علم الكالم دون مبالغةأویفوق به كل من قر .بعیدا عن المعجزة

.طالما متهمةولكن االعماق ل.اعرف ان الكثیر یسخر من هذا المبالغة.في تفوقه بذلك



دخلنـا علـى أنـس بـن مالــك بدمشـق ، : الزهـري  (او عـن  . 88)قـد غیــرت ، حتـى الصـالة

إال هـذه الصـالة ، ال أعرف شیئا مما أدركت:قال !ما یبكیك ؟ :یبكي، قلت وهو وحده

ت ولیسـاالخالقیــةاالنســانویة و مبادئـه یقـوم فـي جـوهره علــىالــدینالن  .89)وقـد ضـیعت

سـطحي ان اعتبــرَ اكثــر مــن المـنهجفهـذا  لــذا .والصــومالصــالةالتعبدیــة الطقوســیة مــن

روح دینـه وانسـانیته تغیـر لیس بلنبي عند اتباعه، و تغیر صالة اذهاب االسالم قائما على 

لم یبق من االسالم إال اسمه ، (:كلمة ابن ابي طالب،وحدهاالیه ونحتما وهذا . واهدافه

الطقوسـیة  هبفقدان جوهره من اهدافه ومبادئه وقیمـه وبقـاء اشـكال.)ومن الدین إال رسمه

.من المسجد والصالة

وجـودي فـي انسـانویة الـذات ولـیس صـالتها وصـومها امراالنحرافقیاسالمهم هو ان 

.و ال انحراف للدین اال بانحراف انسانیته.وباقي احكام الفروع

شـي بانـه تالنهـا .منه الى اسالم الفروعالجوهرياقرب الى المنحىبعض االخبارتوجد

من قبیل؛.لم یبق من روح االسالم شیئا

..90)أصـحاب رسـول اهللا مـا عرفـوا مـنكم إال قبلـتكملو خـرج علـیكم(:الحسن البصري..

..91)إال أنهـم یصــلون جمیعـا واهللا ال أعــرف فــیهم مــن أمـر محمــد شــیئا(:أبــو الــدرداء

ال واهللا ، مـا هـم علـى شـئ ممـا جـاء بـه (:الصادق حینما نوقش امامه االمـر قـالجعفر

یئا ممــا  ( :همالـك عـن أبیــه، قولـ..)إال اسـتقبال الكعبــة فقـط "رســول اهللا  مــا أعــرف شـ

.208ص  ،1ج  ،كتاب االم للشافعي88
.141ص  1البخاري ج .244ص ، 2ج  ،جامع بیان العلم89
.244ص  ،2ج  ،جامع بیان العلم90
.244ص  ،6ج  ،مسند أحمد بن حنبل91

              

             

          

          

              

              

            

            

            

            

               

                

           

             

              

            

           

   

     



                  

               

          

          

               

              

            

  

          

        

         

      

          

            

               

               

      

          

      

       

ــداء بالصــالة ــه إال الن ــاس علی ــن العــاص..92)أدركــت الن ــد اهللا بــن عمــرو ب ــو أن  ( :عب ل

الیـوم، أوائل هذه االمة خلوا بمصحفیهما في بعض هذه االودیـة ، التیـا النـاسرجلین من

م مـاكلمـة االنصف تقلیدي معدلیلالكهنوتقد ینفع..93)وال یعرفان شیئا مما كانا علیه

لفتوحـات، فكـان، حینمـا عاتبـه احـدهم علـى رفضـه لالحسـینمتصوف زین العابدین بنوال

بقیــاس  هـذا رده قـال هواحــدس بقــوة انــ.94رده  بــان جیوشـها لیسـوا مـن االسـالم بشـيء

خبــر مــثال عــن الفــاتحین بــانهم لــم ینطقــوا اقلهــا ل لــم یبنــه علــى فقــه اوالنــه .وجــودي

قلـیال؛ مـثال النهـم یاخـذون الغنـائم وهـي وجه ابعدتى باو حن،الشهادتین او انهم الیصلو

وانما قال ذلك النهم خالف المبادئ االنسانیة.خرج المسلم عن اسالمهفتُ ،حرام في فقهه

 ؛ وقاعـدة ماهیـة الـدین ببدهیـةرجوعـا ل.فحسب، وبالتالي لدیه هم خـالف الـدین واالسـالم

..یة بین الدیني واالنسانيتالزم الماهو  .غیر دیني هوغیر انساني اذن انه 

ة لهـا مجهولـة بالء في كلمر ك في حادثةبدیهیة هذا المنطق تجد الفتتها ایضا مع زینب

لـم تقـل كلمتهــا هـذي عبثـا، وانمـا إذ ). .. ویحكـم امـا فـیكم مـن مسـلم( ؛القیمــة اال للبكـاء

.ویصـلونجیـدا تعرف ان اؤلئك ینطقـون الشـهادتین فهي. لواقعهم على روح الدین اقیاس

سیما انها تربـت عـن ابیهـا .لفعل االنساني فحسبلوانما .ولكن لم یكن هذا مقیاسها ابدا

كمـــا یــرى .ان تكــون مصــلیا، الیاو عــن جــدها؛ ان تكــون متــدینا یعنــي ان تكــون انســان

.الكهنوت

..السالم المثاليلجمهوریة النبي واهذي هي الوجودیة في التراث مع عین كبار الممثلین 
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التجـاوزات البشـریة وتـدني الـنفس والضـمیر، تلـككـل و السـالفةرغم كل تلـك التراجیـدیات

وممـــا یجــب اإلشـــارة إلیـــه أن هـــذه (ویقـــول الكهنـــوت واســـالمویوه فـــي االزمنـــة الحدیثــة؛

سـع لإلسـتغالل واالسـتبعاد، وامتصـاص اقتصـادهم لیعـیش الفتوحات لـم تكـن مـن أجـل التو 

الفاتحون في الرفاهیة،ومتع الحیاة وزینتها، والمحكمون في الذل والهوان، كال وٕانما كانت 

تهدف إلى نشر اإلسالم وتعالیمه ومبادئه العادلة بین هذه الشعوب بالتي هي أحسن

ات فــي العـالم القــدیم والوســیط ن الفتوحـات اإلسـالمیة عامــة تختلــف عـن كـل الفتوحـإ... 

..95)والحدیث، فغیرها كان یتسم بالعنف واإلبادة والقضاء على معالم الحیاة

اال مفـرداتة الجهـاد وفتوحاتـهالیعبر عـن حقیقـ،الرماد الذي دسناه ذاك بعد كلاعتقد

التوســع لإلســتغالل واالســـتبعاد، وامتصـــاص اقتصـــادهم لیعـــیش ( ؛عــین هـــذا االســالموي

ــ ــة،الف ــذل والهــواناتحون فــي الرفاهی ــي ال ــاة وزینتهــا، والمحكمــون ف ــع الحی ــف ..ومت العن

المسـبوق بهـا نصـه، )لم تكن(كلمته فقط بحذف ..  )ةواإلبادة والقضاء على معالم الحیا

بـل كذبــة یلـوم بهــا .ان شـمس النهــار مـاهي اال قمـركذبــة التـي كـذب بهـا علــى النــاسو 

.شمسام یروهاالناس انه

هـو یقصـد بـالد العـدو فـي و ( ).ففتحوا ذلك الحصن وقتلوا مـن فیـه(حینما قرأ سابقا؛اظنه

وضـع السـیف فـي ().غیـر ناحیـة الصـنم، یقتـل ویسـبي ویهـدم الكنـائس ویكسـر النـواقیس

إن قتیبـة بلـغ فـي غـزو التـرك والتوغـل (.)فقـتلهم جمیعـا إال رجـال واحـدا(.)أهل البالد، 

تتـاح القـالع واسـتباحة الـبالد وأخـذ األمـوال وقتـل الفتـاك مـا لـم في بـالد مـا وراء النهـر واف

كن هذا النسق الذي سلف منه لم یو  .فهو لیس عنفا وٕابادة).یبلغه المهلب بن أبي صفرة

وعـاد منهـا ثم جهز سلیمان الباهلي في اثني عشر ألفا إلى أرمینیة فأخضـعها(... ؛ كثیرا

والعـیش ،ال وامتصاصا لخیرات الشعوب وامالكهـمتوسعا واستغال.96)مليء الیدین بالغنائم

.25ابراهیم عبد الفتاح المتناوي، دماء على قمیص عثمان، ص95
264..5الطبري ج96

            

  

           

             

          

          

         

         

          

             

     

            

             

           

           

 

            

             

                

             

              

             

             



          

           

            

            

            

             

         

          

         

         

             

               

  

              

           

             

               

                

              

        

        

 

ن مـوغیر هـذا الـنص االفـا م.برفاهیة على حساب االم االخرین وجوعهم وموتهم واحزانهم

.ممللنا نقلها سالفا

وجریانهـایمكن تخیل هذه العذابات في المـوت والفـراق والسـبي والترمـل والتیـتم والجـوع، 

لـوس آونهاونـد وتســتر و ري وسـمرقند وفرغانــة والــ وخـوارزمعلــى بـالد كثیـرة، مثــل بخـارى 

والمدائن وطرسوس وآیاس، ونیسابور ومرو وابرقاذ واالحواز والسـند واالنـدلس واذربیجـان 

وجرجان واصبهان ودست میسان وقزوین وطبرسـتان وشـهرزور وصـامغان وارمینیـا وهـراة 

ممـن . القـانوطخرسـتان وكـازرون والنوبــذجان وكرمـان وابرشـهر وسـرخس واصــطخر والط

التي جـرى بهـا ولنرى حجم الكارثة االنسانویة.حسب ماوقعت علیه عینايبعضهارصفت

علمـا ان هـذا الهتـك .ومازال یجدها فخـره الـدیني والرسـاليومته الدینیة،في منظالكهنوت

خـالل قـرون ،بـین الفینـة واالخـرىمـع تلـك البلـدان، بـل لطالمـا تكـرر  ةالیحصل مرة واحد

..بین سلطان وسلطان.ن المسلمین انفسهمالصراع بی

دا عــن كــل هــذا، المفــروض ان ــر حجــة مـن هــذا الصــحابيبعیـ ــداهللا بــن مســعود اكث عب

ألـم  یـردد هــذا .االسـالموي واكثـر قیمــة لـدى عــین الكهنـوت، اقلهـا اقــرب تاریخیـا للحـدث

اهللا اراكـــم و ( ؛فـــي هـــذا الشـــأن مـــن ملوكیـــة الفتوحـــاتالمعروفـــةســـرتهالنبیـــل العـــالم ح

فایهمـا یختـارون فــي تحدیـد الحقیقـة؛ كـالم االســالموي ذاك، ام حسـرة .)سـتجعلونها ملكـا

.ابن مسعود

،إن الملـوك إذا دخلـوا قریـة أفسـدوها(:آیةفي القرآن  القيكهنوت حینما یالغریب ان ال

ــون ــة و كـذلك یفعل ــوا أعــزة أهلهــا أذل ــ).و جعل إفســاد القـرى (بصــراحة؛ درك ان تفســیرها ی

ــل و األســر و الســبي و تخ زة أهلهــا هــو بالقت ریبهــا وٕاحراقهــا و هــدم أبنیتهــا، و إذالل أعـ

ــتحكم ــا بیقــوم بعـین یشــرع و بینمـا هــو عینــه مــن.).اإلجـالء و ال عــین مــاینكره القــرآن هن

إن (  :ولكـن الغریـب حینمـا تكـون مـع آیـة..بنیـة ِصـفقة هـذه، تعیینـي كثیـراي فأ .تفسیره

(فیفسـروها..)بك مصـیبة یقولـوا قـد أخـذنا أمرنـا مـن قبـلهم وٕان تصـو تصبك حسنة تسـؤ 

السیئة بقرینة السیاق ما تتعقبـه الحـروب و المغـازي ألهلهـا مـن حسـنة المراد بالحسنة و



هنـا الحسـن ).الفتح و الظفر و الغنیمة و السبي، و مـن سـیئة القتـل و الجـرح و الهزیمـة

الـى االخـر هـي الشـر ةغـم ان االسـاءر . والقبیح هو مـایعود علـى االنـا، مهمـا حـل بـاالخر

.فـي مفهـوم الخیـر والشـرایضـاازدواجیـة مقیتـه..غیـر الـدینيفي المجال االخالقي حتى

لیس لــك فیــه ومــا،تــل وسـبي بســببه االخـرینحتــى وان قُ ،نفعــك فهــو انســانوي وخیــریما

.هذه هي البنیة الكهنوتیة.ة فهو شرعغنیمة ومنف

كـذلك  اهـاالیر و  ،فاجعـة انسـانیة كبـرىكـربالءنساءسبي  رىالكهنوت الشیعي یلما اتسأل 

نسـبیا، كـان اهـون نسـاء ال البیـت، رغم ان حـالالنساء المسبیات من االمم االخرىعلى 

بینمـا .معنویـة وسیاسـیةلعدم قدرة الجیش بالتعدي على سـبي اهـل البیـت، السـباب كثیـرة

ــدي ا ــان الجن ــاقي الشــعوب ك ــك النســوة المســبیات مــن ب ــهلمســلمتل ــا ل طــوال یأخــذها ملك

یتعدى علـى بذلة یصل به االمر انهوزوجها واطفالها،ویعزلها عن دیارها واهلهاشبابها،

طفلها الذي یركن في اخر الغرفـةدموعحتى ب أدون ان یعب،ة النصرظجسدها في اول لح

.او في زاویة غیر بعیدة

الننـا بشـر .المسـلمین الیجـوز سـبیهم ام فقطلما وحراما دینیا، ظو  ةیرى ذلك فاجعلما ال

وه ان یحرمـ يشیعالالكهنوت  اقلها كان على.. وهل هنالك كفر غیر الظلم .ن كفاروواالخر 

فهـي .) افـانهن سـبین كمـا سـبین،التـدخل علینـا اال ام ولـد اومملوكـة( ؛كلمة زینب عینهاب

ســالم اكثــر مــن تفقـه االزینــبسـیما ان.كسـلب للكرامـة االنســانیةضـمنا تحرمـه بـدهیا، 

،العلـوي ومن الیفقه ذلك في كلمة هذه الثائرة فهـو لـیس منهـا بشـيء ومـن وعیهـا.ائمته

انتـهماعیحلـل  يالشـیعلكهنـوت ارغم ذلك و . .تمثل اهم خطوة ثوریة للدینانهاناهیك عن

شـيء وكـل .باقي المسلمین النهـم كهنـوت ایضـانهم شان أ، شوتكلمت عن خطیئتهزینب

.یسرق الحقیقة من خدرها.لصانوت یغدویتحول الى كه

             

            

          

             

              

          

             

             

             

            

            

             

              

            

           

             

              

             

        

      



                

               

        

            

      

             

             

           

           

          

             

    

              

               

             

          

             

            

           

      

التاریخ یتفق على قصة علي في الجمل مع اصحابه بعـد االنتصـار، والجـدل الـذي علما

دار بینهمــا بســبب منعــه ایــاهم مـــن الســـبي، وبمنطـــق انســانوي وجــودي الدینــي ونـــص 

، اعنــيعینهـاكمـا انـه هنــاك فـي تلـك الحادثـة)..كیـف تحـل لكـم ذریــة ضـعیفة(منطقـه؛

ایضـا ورفضـه حادثة الجدل بین علي واصحابه على السـبي یتبـین حكـم علـي فـي الغنیمـة

حیث لدیه الیحل مـن الغنیمـة .الجدل كان یقوم علیها ایضا، بعد ان منعهم منهالها، الن

مـا ماأخلــت (النـاس والبیـوت والمدینـة، ونصـه؛اال مالـدى معكسـر المحــاربین دون غنیمــة

).مغنم، وأما ما وارت الدور وأغلقت علیه االبواب فهو الهلـهالقوم في معسكرهم فهو لكم

واالهم في االمر بمایناسب االزدواجیة االسالمیة وفضح علي لها بین المسـلمین، هـو انـه 

)فلمـا أكثـروا علیـه(حینما الحوا علیه في ان یسمح لهم بالسبي، وبتعبیر ابن ابي الحدیـد

، حینهــا الكــل )الدفعهــا الــى مــن تصــبه القرعــةاقرعــوا علــى عائشــة (بااللحــاح، قـال لهــم

.الفقهاء احلوا  السبي سنة وشیعةكل هذا االلم العلوي و ..استغفر اهللا وانصرف

وعمــوم عــذابات العبیـد لــم تؤخــذ تاریخیـا مــن الیســار االسـالميممـا هـو مهــم، هـو ان 

ب الحقــوق ، وانمــا فقــط فــي جانــب الســخرة واســتالتهــا الحقیقیــةیاو فـي ز  رافضـي العبودیــة

ع العناوین االخرى للحیاة المعنویـة المرتبطـة م هيبینما وعموم فكرة نفي الحریة وحسب،

حین االسـتعباد بـاغترابهم عـن دیـارهم ومرابـع صـباهم وبـذهاب حبیبـاتهم وزوجـاتهم بایـدي 

فـي  ازمـة الـذات والكرامـة، ذا وذاكهـوبعیدا عـن .الفاتحین الغزاة ناهیك عن مقتل احبابهم

ـتلك العناوین التي الیحتملها قلـب شـریف، ویُ ازقة  ، ل بهـا المـوت علـى رؤیـة مایحصـلفضَّ

مـن إقصـاء العبیـدفـوق ذلـك هـو . االمـر الـذي ركـزت علیـه الكلمـة السـالفة لزینـب كـربالء

ــة .ماشــیة بشــریةواعتبـارهممجــال البشــر ــإزدراء ودونیــة كطبقــة اجتماعی ــیهم ب والنظـر ال

.االسالمي نفسهمحتقرة من عین طبقات المجتمع 
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ماذا یعني هذا الـنص المتخصـص رسـمیا فـي جهـة العائـد ،االسالموي ذاكمشیا مع 

السـواد علــى (ن بشــعور دینـي مطمـئن كحـق طبیعــي ویــدوَّ مـردود احـتالل العـراق،لمـالي لا

فلما كان الحجاج صـار إلـى أربعـین ألـف ألـف .طاب مئة ألف ألف درهمعهد عمر بن الخ

ولكـن لـیسعلـى هـامش مالمـة الحجـاج،ُیـروىرغـم إنـه هـذا ان النصالغریب .97)درهم

العتاب علیه من المدون  اي .واردات ارض السوادفي جهة خفضه، وانمافي جهة ظلمه

بكـل االحـوال یمثـل هـذا .ن النـاستـدني مایـاتي مـ علـىوانمـا ،للنـاس هالكهنوتي في سـلب

بـل .نهـب الشـعوب وسـلب امـوالهم وارزاقهـم وكـدهمتشـریعحقیقـةل اضـحافاعترافـا الـنص

.98حتى الفقراء لم یسلموا من ذلك

وانمــا ،نهــب الـبالد واسـتباحتهاحلیــة علـى تقـف االمبراطورریـة االسـالمیة وكهنوتهـالـم   

قطیــع (تمامـا وكأنــهالمنطـق الطبیعــي فـي توزیــع الغنـائم هــو توزیـع النـاس كعبیــد، كــان 

، ان بـرودكـل الكهنـوت بیـروى.فالطـون وصـحبهكمـا هــو التعبیـر المعـروف مـن ا)بشـري

.323، ص 2فتوح البلدان، ج97

یحفظ ارقاما عن باقي البلدان في عوائدها المالیة كنظام اقطاعي شانه شانه باقي الكهنوتيالتاریخ98

.ي الجزیة في مصر اثني عشر ملیون دینار عن ستة مالیین رجلاالمبراطوریات من قبیل؛ بلغ عدد دافع

انه كان على اهل العراق من غنیهم اربعة دنانیر وعلى المتوسط الحال اربعة (فینقلون بشرعیة ضمنیة؛

كذلك كان یفرض على ).وعشرین درهما، واثني عشر على الفقیر، إضافة الى خمس عشر صاعا من القمح

ولطالما شكا الناس ذلك بانهم یكلفونهم الدجاج والشاة .جیش الذي یمر منهم ثالثة ایاماهل البالد ضیافة ال

، ؟اي دین هذا الذي یفرض على الفقیر ان یعطي ماال، ولمن.یاكلونمما یدجنون والیقبلون طعاما مما

وان . وحات تلكاعتقد ان االستعمار العلماني الحدیث كان اولى بالتاریخ من الفت..ارستقراطیهاللحكومة و 

، حتى ولو عرضا، بینما تلك الشعوب هي التي علمت ام كثیر النه علّ .اشتركا في نهب خیرات الشعوب

؟.الم یكن معظم العلماء الذین اسسوا التراث وحظارته من تلك الشعوب.الفاتحین

            

           

            

         

           

          

               

              

             

           

            

             

            

             

           

    

       

      

   

 



            

            

               

         

             

            

        

     

           

            

          

    

             

                

               

                

                

               

              

                  

          

قسـمة السـواد بـین المسـلمین، فـأمر أن یحصـوا، فوجـد الرجـل مـنهم نصـیبه (الخلیفـة اراد

ان یملـك ثالثــة  ا فــيحقـه شـرعمفـردةنــا تـوازينصـیبه هكلمـة .99.)ثالثــة مـن الفالحـین

هـل یتوقـع ان یقتنـع هـذا الفـالح بهـذا الـدین الـذي اسـتعبده وحولـه كملكیـة .!!ویستعبدهم

.سماءأسخریة  هاان.وداعیاصرف بید مقاتل غاز یسمي نفسه مسلما 

 ماجـدادهم وقــتلهاســتعبادهمانـه لـم تكــن الفاجعـة فـي ،تلـك الشـعوباجیـاللتعـرف إذن  

.سالم قبل ان یقتلوهمالفحسب، الن اؤلئك المسلمین كانوا قد قتلوا ا

هذا االستعباد اصبح هو االلم االكبر الذي الح تلك الشعوب بحیث إن عملیة فـتح واحـدة 

كان فیها نصیب الدولة اِالسالمیة من العبید سـتین ألفـًا ، وٕان امـرأة واحـدة مـن للمسلمین

، إذ كـان العبـد الواحـد ُیبـاع أحیانـًا بقبضـة مـن فلفـل 100المسلمین اشترت خمسمائة عبـد

الزبیـر بـن العـّوام  كـان (التـاریخ الكهنـوتي عینـه یقـول ان؛ویصل االمـر ان.101المطبخ

وبعـد سـبعة قـرون تجـاوز عـدد الجـواري الخاصـات بفـراش .102)یملك ألف عبد وألـف أمـة

  ..ةوالسلطان سلیم ثالثمئالسلطان عبد العزیز بن محمود خان تسعمئة وابراهیم االول 

وحمـل األمـوال التـي غنمـت مـن األنـدلس .وسـار موسـى بـن نصـیر إلـى الشـام(أو مثال؛

والذخائر والمائدة، ومعـه ثالثـون ألـف بكـر مـن بنـات ملـوك القـوط وأعیـانهم، ومـن نفـیس 

 اباحثـوتجـد في تاریخه،رغم هذا االعتراف الكهنوتي ..103)الجوهر واألمتعة ما ال یحصى

.3، ص1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد،ج99
.القسم الثاني ـ السجادفصل الفتوحات ـ137:اِالمامة والسیاسة 100
...اِالمامة والسیاسة ، فتح االندلس وشمال أفریقیا101
.90:أحمد أمین |فجر اِالسالم102
.نهایة االرب103



یقـــول عــن الفتوحــات ان ،انــور الجنــدي فـــي اطالعــهوبقــدریحســب تنویریــا، االمویاسـ

نقل خاللها الى البشریة روحه ومفهومه وعقیدته، وحرر هـذه االمـم جمیعـا مـن (االسالم؛ 

ه البشـر اهــواال فــي ــادة الفرعــون واالمبراطــور نظــام العبودیــة المرهــق الــذي قاسـى منـ عب

بـن نصـیر كـل جلب موسـىبالتاكید لم ی.المعاصرونهوالء هم المجددون ..104)والقیصر

وبالتاكیـد هـي اضـعاف مضـاعفة ،الجواري ناهیك عـن العبیـد، فهنـاك حصـة للجـیش مـنهم

وعموم الممیزات بنات الملوك من هذا الرقم خاصة انه لم یات بعوام الذین استعبدهم وانما

او .. الجــواري هنـاكاذن كـم كـان رقـم . الثیبـاتاالبكـار مــنهن دونبــل وخصـوص ، مـنهن

.105)عدد السبي من أهـل النیجـر ألـف امـرأة وضـعن فـي دار رملـة بنـت الحـارث(مثال ان 

امـا مـن بقـین هنـاك تحـت ملكیـة الجنـود والقـواد ،ب الـى المدینـةِلهذا السبي الـذي جُ فقط 

ا.فعـدد الیحصــى ان الدولــة عینهــا كانــت تبیــع الرقیـق الــذي یقـع لهــا ضــمن خمـس علمـ

ــائم ــثوهــ. 106الغن ــدیم حی ــه و النســق االمبراطــوري الق ــى  كانــت تتوقــف قــوة الدول عــدد عل

لـذا كانـت .سواء لخدمتها او كونها بحد ذاتها ثروة یمكـن تبـاع،عبیدها واالیادي المجانیة

.بحاجة ذلك االستعباد، ولیس بالمعبد واهللا وباقي كذبة الدعاةأیضاالفتوحات مرتبطة

مـثال ایـام الدولـة العثمانیـة حـین دخـول جیشـها االسـالمي مدینـة مـا، ان كان مـن المعتـاد 

النسـاء كغنیمـة للجـیش ویبقـي قـادة تسـتباحیقتل رجال تلك المدینة في مجـازر جماعیـة و 

وقریبـا مـن هـذا .الجیش حصة للخلیفة العثماني تمثل خمس الغنیمـة مـن النسـاء االجمـل

وعمـوم بـت مــن قبــل العباسـیین واالمــویینهالشــكل كــان االمـر مـع بــاقي الشــعوب التــي نُ 

.104انور الجندي ، االسالم والعالم المعاصر،ص104
.205اكرم  العمري، عصر الخالفة الراشدة، ص105
.2:255السنن :أبو داود106

             

              

          

              

     

                

              

             

          

         

          

            

            

            

          

  

           

          

            



         

             

           

         

           

              

             

              

               

            

            

            

         

              

             

            

             

     

      

  

یصح احیانا القول ان السالطین المسلمین في وقـت تـرفهم حـاربوا لذا  .السالطین واالمراء

ولهـذا . ، فهـذا مفـروغ  منـهمـن اجـل اهللامن اجل المال والولیساحیانامن اجل الجواري 

هـو والقـرن االفریقـي، مهتمـین كثیـرا بـالبالد السـوداءغیـر الذي جعلهم اعتقد انالسبب

بل حتى صار عرفا؛ ان التقرب الى السلطان مـن .من دیار الجمال فقط وفقط تلیسانها

.ممیزة واريه جئد جیشه یتم باهداقوا

لم یتوقف االمر في عدد العبید على ما رافق الدولة االسالمیة من زیادة للعبید علـى قـدر 

تجارتها وتشجیعها، بحیث لم تسلم مـنهم حتـى لمسالة كانت في فتحهم احروبها، بقدر ما 

سیما -نساء البلدان غیر المفتوحة، الن عین طلبهم لها أفضى الى انبثاق مافیات اممیة

فتعـّدوا مشـرقهم والـبالد المفتوحـة في جلب النسـاء مـن البلـدان القاصـیة،-مافیات الیهود

المانیـا الـى آخـر یمتـد مـنكـذلك طریقـا .سـیما البلغـار،یاتالصـقالبمنالى شرق اوروبا

ـؤان ـــن المـ ـــدلس وم ـــى الشـــرق ئاالن ـــة والفرنســـیة ال ـــض ال.االیطالی ـــى ان بع ـــات حت توثیق

ن استقرار الیهود فـي سكسـونیا الشـرقیة مثـل مدینـة مجـدیبوغ ومرزیبـورغ التاریخیة تعلل ا

وهكـذا كـان االسـالم .تـي ازدهـرت معهـم بطلبـات المسـلمینكان راجعـا الـى تجـارة الرقیـق ال

بحیـث كانـت اسـواقه .اهرتهـاظلتـاریخي ابـرز مـن اثـار وسـوق قضــیة بیـع النـاس، وفـتح ا

تمتــــد بـــین افریقیــــا الشـــمالیة وتركســـتان وفرغانـــة واالناضــــول وفــــارس مــــن الســـالفیات 

.والصقلبیات والجرمانیات لجمالهن

7

عاشـوا ،المغـزوة/ن شـعوب الـبالد المفتوحـةه انقذه وكـان خـارج طبقـة العبیـد مـظمن ح

بحیـث الیمكـنهم حتـى الـزواج .نفـي اجتماعیـافي وجودهم المحتقـر والمویالت اخرىایضا 

قبیلة بني عبدالقیسمعروف تاریخیا ویرد بقوة مع حادثة وهو امر ،من المجتمع العادي



ففرق , ة من بني سلیم خذ قانونه التنفیذي مع احد الموالي ممن تزوج امراأو . وبني سلیم

و حلق راسه و لحیته و,وامر بضربه مائتي سوط,المدینة ابراهیم بن هشام بینهما يوال

جعلها الفقهاء حكمـا نبویـا )عیب التزویج(هذه الرؤیةبل.والفقهاء الیعنیهم ذلك.حاجبیه

تصـل الـى بعض الـاذ لدى الكثیر من المكروه شرعا التزوج من امة ، واحیانا  لـدى .الحقا

.الحرمة، سیما اذا ارید اتخاذها كزوجة ثانیة على زوجة حرة

ــاریخ الكهنــوتي لنفســه دون مالمــة،  ا یقبـل الت ــه ممـ ــة  اقــرار نقل (لمعاوی انــي ارى هــذه :

ـــرت ـــد كث ـــل ...الحمـــراء ق ـت ان اقت ـــد رایـ ـطراو ق ـوقشـــطرا و ادع شـ لعمـــارة القامـــة السـ

ان للعـرب ان (؛ ساطة سنة اسالمیة تـرىبل البأس ان یروي الكهنوت بكل ب.107)الطرق

هذه السنة ـ ان  وءو لیس لهم ان یزوجوهم فیتسنى للعرب ـ في ض,یتزوجوا من الموالي 

و ال ان یكونــوا فـي ,و امــا هـم فــال یرثـون العــرب عنـد نشــوب الحــرب الصـالة ,یرثـوهم 

مـن هـوالء قسـراوة المالیـةاالتـاتؤخـذ  تكانـأیضا..108)الصف االول من صالة الجماعة

ضــعیف،والقـوي التحمـل اال منطـق  ال سـاطةبكونهــا بكــل ، وكذبتـه الفقهیــةباسـم الخـراج

لـم یكـن یلتزمـون بالقـدر الـذي االمراء والوالة االمویینان  علما.وبعین الشاكلة االقطاعیة

، رفضـوا اسـالم الكثیـر مـنهم حتـى تبقـى الجزیـةكمـا انهـم.یحدده الكهنوت في تلك الكذبة

كـان فامـا مـن الیسـتطیع الـدفع .ان تكون مسـلما او ان تـدفع مـاال؛ اماة منطقیعرغم فج

107
رسالة فـي آخـر حیاتـه الى والیـه على بنقل ان معاویة بعث بل یُ .413، ص3ن عبد ربه، جالعقد الفرید، اب

وارسـل لـه خیطـا مـن -انـي رأیـت هـؤالء العلـوج قـد كثـروا فـي بالدنـا ، فخـذ هـذا المقیـاس (:البصـرة یقـول فیهـا 

ن المعاصـرین دون ینقله احـد الكهنوتیی)وانظر اذا كان احد من الموالي اطول منه فاضرب عنقه-خمسة عقد 

..والاذكره استنكافا، اعترف بذلك.توثیق

.المصدر السابق نفسه108

           

             

            

  

            

             

          

                

    

               

               

             

           

            

    

   

     

    

  



                 

             

        

                

         

              

            

             

                 

                

         

           

           

            

              

                   

                   

                

   

  

.العقــاب كشـرع هللاتشــریعهم لـذلك هـو ومـن فضـائح الفقـه هنــا،.یعــذب مهمـا كـان العـذر

كمـا كـان ،منع صب الزیت والتعذیب تحـت الشـمسكونه رحیما عتبر احد الفقهاءبحیث یُ 

االتاوة، كما هو راي /الحبس الى ان یدفع الجزیهفقهیا عقابهوجعلیفعل الوالة واالمراء، 

..109ابي یوسف القاضي

 ؛انــهكمــا ینقــل الیعقــوبي وآخــرین ،یعطــیهم، الیأخــذ مــنهمبینمــا كــان ابــن ابــي طالــب 

ـــى و  اعطـــى المـــوالي كمـــا اعطـــى العـــرب( ـدا عل ـــم یفضـــل احـ ـي النـــاس بالســـویة، ل یعطـ

دیــنهم او سواسـیة فحسـب مهمـا كـانكـان منطقــه ان البشــریة واحـدة ولــیس..110)احـد

(وهو عین االمر الذي جعل ابن عباس یقـول. كفرهم انمـا رغـب النـاس عـن علـي  ال نـه :

.111)لم یفضل العرب في العطا

ان اوالد اسـماعیل لـم (  فـي ذلـك هـي علـيولكـن لـیس حجـة .هذه هـي جمهوریـة النبـي

علـى لـم یكـن نصـیا، فعلـيٌّ قـوبي، كما ینقل الیع)یفضلوا على اوالد اسحاق في كتاب الّله 

مـا فرقـت بـین اسـود و ,لو كان لي مـال (مرارا؛یقولحینما كانمثال لذا. شاكلة الفقهاء

.یتكلم عن أمر نص شرعي، وٕانما عن ذاته ومبادئهلم یكن.112)لعطاابیض في ا

وانمـا ،ملـیس انقـاذ االسـالالمهماال یتوضح االن كالم الجمهوریة في اول اوراقها بان 

.انقاذ النبي من ذلك االسالم

8

.133ص ابو یوسف القاضي،الخراج،109
110

.آخر واقعة الجمل :تاریخ الیعقوبي 
.16:23.البن ابي الحدیدشرح نهج البالغة111
1:70الغارات  112



بشكل تتمنـى كـل واحـدة مـنهن ان تـذهب الـى رجـل واحـد .المسبیات كن یحتكرن كجواري

وفقـــدانها اهلهــا ودیارهــا احبابهــارغــم عــذاباتها فــي مقتــل -یعتنــي بهــا مقابـــل جســدها

كـن یتكدسـن عشـرات ومئـات فـي حـوزة ولكـنهن-واستبعادها عـن اطفالهـا الـذي اسـتعبدوا

فكـان یتجــاوز عـدد جـواري السـلطان االفـا مؤلفـة، مسـجونات فـي دار الحـریم، .رجـل واحـد

..ى واحـدة مـنهن بلیلـة واحـدة طـوال عمرهـا مـن السـلطان او تمـوت وهـي عـذراءظوقد تح

فــإن نامــت مــع عبــد مثلهــا، اخصــي العبــد واقــیم علیهــا الحــد مــن قبــل الفقیــه القاضــي 

وقـد  یصـل االمـر ان ال.وهكذ جعل الفقیه من الدین دعارة في بیت السـلطان..113واهوفت

یكتفي باالخصاء وانما بقتل جمیع الخصیان في القصر الن احدهم ضاجع جاریة مـن تلـك 

فكـان . جاریة في میاه البوسـفور280بل حینها اغرقت .االالف كما فعل السلطان ابراهیم

.114ت ثم یضعونهن في اكیاس مثقلة تلقى في البحررجال السلطان یقتلوهن دفعا

،فقـط  مـن جهـة عـذابات العبیـدالمین، و انقل هذا االمر ال من جهة طغیان الملـوك المسـل

، ولننظــر الــىفــي التشـریعوســادیته ذلكالكهنـوت ومباركتـه لــوٕانمــا مـن جهـة قبــول مــن

الملـك بعـدد كبیـر مـن سـلیمان بـن عبـد قام بهلالخصاء الذيمؤرخ كهنوتيروایةطریقة

(فضــیلةوٕاعتبــارهاولئــك العبیــد  وكــان شــدید الغیــرة أمــر بخصــي المخنثــین الــذین كــانوا :

وهـي مقولـة دفـاع ..اكثـر ممـا یـنكح او نكـح فـاالثم علیـهبینما  االمام علي كان یقول؛ من اتخذ مـن االمـاء113

ام حلیـة الجـواري ضـمنا.عـن المـراة خرجــت ازاء تلـك الظـاهرة یعاتــب كثـرتهن فـي باعتبـاره .وهنــا الیقصـد االمـ

واال لتعـارض االمـر مـع مثالیاتـه التـي الیمسـها قبـول .، وانمـا یـتكلم عـن الـزواج مـن طبقة االرقـاءفحسـبالنص

.ال من قریب والمن بعید،االستعباد
.12عن حسین مؤنس؛ الجاریة روكسیالن، ص114

            

              

    

         

           

           

         

            

           

             

            

              

            

      

            

              

    

                



             

          

          

            

             

              

             

              

            

           

               

          

          

          

                  

              

               

    

     

..115)بالمدینة فخصاهم عامله على المدینة وهو أبو بكر بن محمد بـن عمـرو األنصـاري

االمر عرفا رسمیا للقصور وكشرط وظیفي احیانـا، بحیـث كـان هنالـك عشـرة هذا ثم اصبح 

.في عهد المقتدراالف خصي 

.بعد كل ذلك؛ الیس هرقل خیر للناس من مروان والمقتدر

9

خطیئــة فكــرة الـدعاة ، ناهیـك عــن الیعتــرف الكهنـوت بكـره الشــعوب للمسـلمین الفــاتحین

ــذبتها ــهعــین، رغــم ان وك ــرويتراث ــك الفتوحــات ان ی ــتل ــر مــن تلــك  تأانكف ــاض كثی بانتف

كثیـر الإلـى فـتح بحیـث احتـاج المسـلمون،منهـاالمفتوحـة وسـقطت منـاطق كثیـرةالبلـدان 

ـامن ـذا كرمـــان،  هـ ـان، وكـ ـل الجمـــاهیر، ومنهـــا خراسـ ـترجاعها مـــن قبـ ـرة السـ ـر مـــن مـ أكثـ

.مبكـرا فـي اول الفتوحـاتهذا االمـر ظهـر ..من بالد افریقیا واالندلس، وسجستان وغیرها

ــا(:ینقــل ابــن األثیــر انــه رس مــا یفعــل المســلمون بالســواد، قــالوا لرســتم لمــا رأى أهــل ف

لــم یبـــرح بكمـــا االخــتالف حتــى وهنتمــا أهــل فــارس :والفیــرزان، وهمــا علـــى أهــل فــارس

واال لــو كــان . وهــي مالمـــة لمـــا آلـــو الیـــه مـــن حــال  فـــي الظلــم االســالمي.116)..الـــخ

م انهـ.ضـد المسـلمینلمــا انتفضـوا و . مـن كسـرى لمـا المـوهوجـودهمالمسـلمون خیـرا فـي 

.كسرى الذي مات هو ورستم ویزدجردجماهیر ولیس

لمـاذابینـاعقبـة بـن نـافع، الـذي والَّه معاویـة علـى افریقیـة، حینمـا دخلهـا یقـول الـنص م

ألنهم كانوا إذا دخل إلیهم أمیر أطاعوا، وأظهر بعضهم (بـ )وضع السیف في أهل البالد(

138، 1تاریخ ابي الفداء ج115
.154ص  7والبدایة والنهایة ج 110ص  3والكامل البن األثیر ج 324ص  3تاریخ الطبري ج 116



ولـیس ،في الحقیقة هم انتفضوا117)سلماإلسالم، فإذا عاد األمیر عنهم نكثوا، وارتد من أ

..خون الكالم هنا فحسبالمؤرخ ی.نكثوا وخانوا

10

ــدیاتلعــین  ــك التراجی ــة /واســتعباد الشــعوب واســتغاللها وتشــویه االســالمتل بــرزت حرك

تلــك وجمهــور قواعــد فكـــل.العشــرات مــن الثــورات الداخلیــةالقرامطــة و صــاحب الــزنج و 

انـه لـم تكـن صـدفةلم یكن لذا . تاریخیةالتراجیدیا الاؤلئك الذین عاشوانت من كا الحركات

بل تجـد احیانـا حتـى .الن الظلم كان یجمعهم فحسب.واحدادینیامل مذهباحهنالك ثورة ت

حیــرتهم فــي تحدیـد النسـب علــى ثین البــاحاب بــهعـوهــو الســبب الــذي ی.الیهـودي معهـم

ركات، وحقیقة اتجاهها ومذهبها؛ من قبیل هل القرامطـة لالنتفاضات والح يالمذهبي والفكر 

بسـیطة بینمـا الحقیقـة.اسماعیلیة دینیة ام فاطمیة سیاسـیة ام ماسـونیة ام حتـى مزدكیـة

لم یكن .التي عانوهاان اؤلئك كانوا اناس لم تحددهم مدرسة او انتماء اال العذابات وهو

اي ان عقیـدتهم وجودیـة  .الظالم رة علىهنالك مشكل معرفي عقائدي معهم اال عقیدة الثو 

ــه، بینمــا یبحــث المعاصــرون عــن  ــیس الهوتی ــدهمنــوع ول ــنهم وتعب إذ لطالمــا تجــد ان .دی

بل ان عین المرجئـة .لیة وحتى مرجئة في نفس االنتفاضةهنالك خوارج ومعتزلة واسماعی

یعینـون كـانوا  ءهـوال الى المـوالي الن افترة غدوا یسار اتجهوا في رغم انهم یمین اسالمي،

في  اتجه البربر في المغرب الى الخوارج مذهبیاكذلك . وظلمهیخرج على السلطانكل من 

بالخروج علـى ظلـم  ونیقول واكان مالنه فقط لیس ایمانا بالمذهب دینیا، وانمااحد الفترات،

ــالثورة الصــفریة، وعــن ذلــك التوافـق، االســالم الرســمي ــة المعروفــة،قــاموا ب وحكمــوا مدین

.465ص  3الكامل البن األثیر ج 117

              

             

             

          

            

                

            

      

             

             

            

 

           

                 

      

               

               

                    

                

              



            

     

        

           

             

           

           

            

           

              

               

            

            

               

              

             

         

      

لعـین هـذا زنجبل ممایؤكـد ذلـك بقطـع هـو ان كثیـرا مـن الیهـود انتمـوا الـى ثـورة الـ.طنجة

الــذین التفـوا و . وحسـب كــان هـو المـدار االول فــي خـروجهم118الن الظلـم .السـبب الغیـر

حول صاحب الزنج لیس العبید وحدهم باعتباره نادى بتحریر العبیـد وتخلیصـهم مـن الـرق 

.لمعدمین والتعساء عماال ومزارعین وخدم وغیرهموالعبودیة بل عموم  الناس ا

جعـل حینمـا یصـل الـى انـهمـن البـاحثینصــاحب الـزنجقـف مـعحتـى مـن ی  هالمـؤلم انـ

رغـم انــه دلیــل علــى . أتنـاقض فــي المبـده هنــا اخطـأ و عتبــر ی، البـیض أسـرى بایـدي السـود

وانه كفر .یقع االبیض بید االسودالیجوز بدیهیا ان لدى هذا الباحثنهأوك .عظمة مبدأه

.معشر الباحثین.انه داخلنا یفضحنا.اسود النه من اسود

وانمـا كـانوا بفعلهـم ذاك،لم یكن یریدون ان یتحولـوا مـن عبیـد الـى سـادة،في الحقیقة، 

تماما كما فعل اسبارتوكس في معقله بجعله الرومان .یذیقوا السادة االم العبیددون ان یری

.ن بهـم قبـل ثـورتهمالسادة، كما كان یفعـل الرومـافي حلبة جمهورها العبید الون یتصارع

.ظلمهمتبیینا ل

كنـت اتـنفس الصـعداء، اعتـرف انـي لـذا .ان یعوضـوا وجـودا للعبیـدالبأس یریـدون ایضـا

لعبید فـي على ازوجات السید إماء و  فرقونماقام به مزدك وصاحب الزنج، وهما ی أوانا اقر 

.حینهاوانزف كثیرا من غضبي على السادة.یوم ولیلة

11

تشـي كانـتتجـرأ فـي لحضة مـا،تة سـهوا او كثیـر مـن النصـوص التاریخیـة التـي یصـدف ان تكشـف الحقیق118

المسـعودي مـثال یقـول فـي ..لیست الهیة وانما انسانویة بسبب الظلم فحسب ولیس بسبب المعبدتلك الثورات نبا

(تحلیـل حركـة یحیـى بـن زیـد  م و مـا عـم النـاس مـن الجـور : د بـن )منكـرا للظل تبعـا للثورة االصـل مـع ابیـه زی

..و الـدفع عـن المستضـعفین ,ایهاالنـاس  نـدعوكم الـى جهـاد الظالمین(:تفاضته علي  الذي یقول في سبب ان

).و جهاد المحلین ,والدفع عن الضعفة ...  ادعوكم الى: (او كلمة المختار في ثورته)..



الیسـار االسـالمي لـم یحـارب خـارج االسـالم، نـرى انمن الظلم االسالمي،ولهذا السبب

وهـذا مایتوضـح .، بل هـو الـذي ثـور تلـك الشـعوب119وكهنوتهبل حارب ضد االسالم ذاك

عبــداهللا بــن میمــون المــتهم فــي ماســونیة شــعوبیة وعــداء لالســالم مــن جــاح ســبب نمـع

هــو انـه جمـع بــین الغــالبین والمغلــوبین، كانــت صـفته االولـى  رغـم ان .یخ الســلطوير التــا

، وفـي فعـل التوحـديوهـي اعظـم صـفة اطالقـا فـي ال.لومـا باالسـالم الرسـميظممن كـان م

..ما ازمة ظلمذلك دلیل على انه لم تكن هنالك ازمة عرق وان

ــمو  ــر مــن الظل ــل ان .نشــات الحركــات الشــعوبیةایضــالهــذا الســبب الغی ســببكــون لتقب

ـي ـــل شـــيء اتجـــاه.قـــومي او عرقـ ـــل ك ـــةاي ان الشـــعوبیة قب ـــل للعبودی اسســـته ردت فع

نوا هــم الن العـرب كــا .قومیــة مغــایرةعـرب كســادة ولــیس كضــد ال.واالســتغالل واالســتبداد

، وماسـلف مـن نــصادخـل هـذا البعـد القـومي فـي صـناعة السـید والعبـدهـم مـن السـادة، و 

(الخلیفة ان اهللا قـد ( رربـ، ومنعـه ذلـك بم)اني كرهـت ان یصـیر السـبي سـنة علـى العـرب:

..في تأكید ان العبید كانوا من غیر العربیكفي، )وسع وفتح االعاجم

ان اهللا یكــره العــرب (جــذبهم النـاس بمقــولتهمكمــا ان منطــق دعــاة قرامطـة شـیراز فــي

، حتـى فـي حقیقتـهالجـل االسـتعبادولكنـه.هو منطـق شـعوبي كمـا هـو مفـروض..)النهم

انـه منطـق  صـحیح).النهم قتلـوا الحسـین(..غیر ذلك حینما یعللون كره اهللا لهموٕان ظهر 

او سـندیة، كمـا توهیمي وكاذب، ولكنه یقوم بالدفاع عن شخصیة اسالمیة ولـیس فارسـیة

إذن القضـیة .انـه یلتجـأ الـى شخصـیة اسـالمیة ثوریـة مخالفـة لالسـالم االمبراطـوري وقتهـا

قضـیة سـید وعبـد، ولیسـت انهـا..قومیـة/قضیة ظلم فحسـب ولـیس قضـیة شـعب وشـعب

..قضیة جدي وجدك

12

.المدونة كهنوتیاكتب التاریخفي صفهملیس غریبا ان هوالء لم تكن 119

            

             

      

                  

                

              

            

         

             

            

            

      

                

            

             

         

               

     

           

        

       



          

            

            

              

            

           

          

           

           

              

              

          

            

         

             

            

           

          

  

         

عن انتشار االسالم بهذه الصیاغة المفجعـة من جنون البنیة الكهنوتیة هو انهم یتكلمون

(التي الیقول بها احمق نسي حماقته فافتتح سهلها وجبلها، وقتل خلقا كثیـرا مـن أهلهـا، :

..120)ثم اجتمعوا على الطاعة واإلسالم، وحسن إسالمهم

هم ونهبت ارضهم ؤ نسااهلهم وسبیت تل قد قُ هم كیف یمكن ان یسلموا، و  .؟اي كذبة تلك

لــذا اقطـع بـان كـل الــذین ..هــل یمكــن ان یــؤمن احــد بــدین فعـل بـه هــذا. اطفــالهم تلــوَّعو 

،هم كانو یكرهـون االسـالم اكثـر مـن اي شـيؤ اسلموا من الذین احتلت بالدهم وسبیت نسا

والیوجــد انــاس حقــدت علــى االســالم كمــا حقــدت تلــك .حتــى وان غــدوا مســلمین رســمیا

تلـك هـي الحقیقــة، وببســاطة .ا الغیــر؟بسـبب تلــك الفتوحــات وتراجیــدیته.الشـعوب علیــه

جمهوریــة النبــي؛ البــأس ان نتصــور، یــاترى مــاذا كانـت تقــول تلــك الول مـنقــولي فــي ا

القوقازیة الجمیلة عن النبـي وهـي تسـیر مسـبیة باتجـاه مدینتـه باسـم احكامـه لیسـتعبدوها 

یـد ویبعدوها مـن اهلهـا وحقلهـا وحبیـب صـباها، عـن شمسـها وارضـها، لتكـون جاریـة فـي

..جلف میزته فقط هو انه یصلي الخمس

مـا دها و ماذا تقول تلك التي تـرى زوجهـا یقتـل فـي العـراء وتؤخـذ هـي بلیلتهـا یسـتباح جسـ

یرسـل انبیـاءه .ه مـن ربوأعـن اهللا مااسـبالتأكیـد كانـت تقـول.على دمعة ابیـه طفلهازال 

ن انتشـار الكفـر فـي العـالم ا(؛ هنا تحق كلمة محمد الغزالي كداعیة كره الدعاة.الستعبادنا

.)یحمل نصف اوزاره متدینون بغضوا اهللا الى خلقه بسوء افعالهم

لذا من العار الغبي ان نقـول ان االسـالم انتشـر بالفتوحـات، النـه ُكـره بهـا، بـل اعتبـر ..

.دینا كافرا في قلوب تلك الشعوب

ا تنتمـي الـى هسـیما ان،نیونیاال برؤیة ماساالسالم ارانتشعلیلتفي  بقدر كبیرلم ارتح

.لوجوده ولیس لجبریلهس الوجودي في اتباع الناس النبيَّ األ

.19/413نهایة األرب :النویري-7/166البدایة والنهایة :یرابن كث-3/46الكامل :ابن األثیر120



بفضــل المتصــوفة والطــرق (لــم ینتشــر بالفتوحــات وانمــااالســالم ان یــرى ماســنیون..

نیـةظهـر بـه اولئـك مـن الشخصـیة الدیالـذي  ،النمـوذج المقنـعن ، النه كاةالكبرى للصوفی

ـــة مـــن ـــة والزهدی ـــد مـــع ،المســـلمونمتصـــوفةال واالخالقی ـــي الهن  ةشـــیوخ الجشـــتیكمـــا ف

.قد تعلموا اللغة الشعبیة واختلطوا بحیاة عامة الناسسیما وانهم.والشطاریة والنقشبندیة

)ســكان المالیــو(هــو الــذي جعــل العدیــد مــن الهنــدوكیین والمالویــینمــثال هــذا النمــوذج 

ــیس  ــون االســالم ول ــة اخــرى یعتنق ــذین یتكلمــون لغ ــزاة المســلمین ال التعصــب المســتبد للغ

یـتم اال بواسـطة اولئـك الـذین ذلك الن التوفیق بین الظافرین والمقهورین ال(.....)اجنبیة

..121)یأملون في شيءویقرضون وال،یعطون والیطلبون

السـالم فـي نشـرهم ا)127ت (تالمذة مالك بن دینارالصـوفي الكبیـریذكر منهم ماسنیون 

دخول الددواال والبنجار االسـالم فـي كجـرات عـن  وكذا .بین المویال في كرناجور والمالدیف

ویوسـف .مـع اللبیـین فـي ترشـنوبولي)431ت(والداعیـة نثرشـاه).309ت (طریـق الحـالج

إضـافة الـى دعـاة االسـماعیلیة فـي السـند، مـنهم .الدین السـندي مـع الموماتـا فـي كـوتش

)535ت(نـور سـتجروتحـال علیـه اسـالم البهـرة وغیــرهم، ومـنهم )460ت(عبـداهللا الحـرازي

ـــدین ـــى دور ناصـــر خســـرو.)834ت(وصـــدر ال ـــوكهن )473ت( إضـــافة ال ـــل ال ـــین قبائ ب

في اثر ائمة اهل البیت شعبیا، وتالمـذتهم ،وتفـرقهم بـین وكذا  ..وآخرین كثر.واالفریدیین

االتیجانیـة والسنوسـیة والشـاذلیةالبالد، بعد ثورات هنا وهناك، واثـر الطـرق الصـوفیة مـن

ورجاالت من قبیل الصوفي كبیر في الهند واثـره حتـى علـى مـذاهب ..في الجانب االفریقي

.تاریخ التصوف االسالميبتصرف، عن عبدالرحمن بدوي.86ماسنیون بحث في النشأة ص121

           

    

             

           

          

            

            

              

          

             

            

              

           

           

             

           

            

          

      

 



         

            

         

         

          

           

           

    

           

             

       

            

        

         

            

          

             

         

.كمــا هــو تــاثیره علــى الهنــدوك ســیما علــى  نانــك مؤســس الســیخیة،سیســهاأاخــرى وت

.122واخرین كثر.والصوفي فرید شكر كنجي

ــا، ،نتشــارمــااراه ابعــد فــي الســبب  كمــدار اســاس فــي اال  ویســبق تلـك الشخصــیات زمنی

ان الشخصــیات التــي خرجـت دفاعــا عــنویحــال علــى الثــوار اكثـر مـن المتصـوفة، وهـو؛

والعبید ضـد اسـالم الكهنـوت كانـت شخصـیات اسـالمیة ولیسـت مـن الجیاع والمستضعفین

، وانـه دیـن ووعـي خیانـة الكهنـوت للنبـي،مما جـدد لـدیهم حقیقـة هـذا الـدین،دیانة اخرى

ــاتحینضــ ــن الف ــیس دی ــم ول ــوا باالســالم ال .د الظل ــالزنج امن ــهف ــن ن ــائرهم محمــد ب ــدة ث عقی

كـان  ه النهنوكانوا اكثر من یكرهو .باالسالما قبله، رغم انهم لم یؤمنو )صاحب الزنج(علي

ولیس الن الهه الـه .االسالم یرفض عبودیتهممع صاحب الزنج .اسس عبودیتهماسالما

وابـي سـعید جماعـة حمـدان بـن قـرمطاالمـر مـع  وكـذا  .حـضانه امر وجودي م.حقیقي

فكـل هـوالء دعـاة اسـالمیین ولـیس مـانویین او مـزدكیین او . بـن میمـونهللالجنابي وعبـدا

وابــي ،زیـد بـن علــيو  ،مـع الحســینو  مـع عــین الحــالج،اخــرى وایضــا مـن زاویـة یهـود،

ان اي  ..لمین ضد االسالممس افهوالء كانو .ممن حارب المسلمین عینهموغیرهم،السرایا

.ان الذي خرج على المسلمین كان مسلماسبب تبني االسالم منهم هو 

ــه القــدر اذا اراد وهــو ،ســبب اخــر ــدهشــیئاان ــدرا مرتبطــا .كــان مــا یری خاصــة اذا كــان ق

ومرتبطـا بقیمــة جمالیـة كبـرى ومثالیــة ابـو ذر،محمـد و و  عیسـىمثـلیوتــوبیینباشـخاص 

مهمـا وقفـت ضـده ،حینها البد ان یرسخ االمر.االسالم الحقیقيیة انساونیة كما هي مثال

البـد ان ،فسـه علـى الوجـودقـدر یفـرض نالكبـرىلحقیقـةلان  ؛اي بخالصة.الدنیا بكاملها

..مهما حجبتها القرون والسیوف والمعابدیشعلها من جدید،

.نفس المصدر122



  دربال سرقة

.. ..)یكتبون الكتاب بایدیهم، ثم یقولون هذا من عند اهللا(

اهللا یتحدث عن الكهنة..

..)طالما ان دینك مجرد خدعة، فنم(

الرومي..

1

من جعل الناس یؤمنـون بـاهللا، ولـیس اهللا مـن جعـل  هو النبي، وهي انةمهمجد حقیقة 

ونـوع ونبالتـه وصـدقهقیمـهالنبـي فـي شخصـیته المثالیـة و نقـاء .النـاس یؤمنـون بـالنبي

ولهذا جـاءه بـالل وأمثـال .جعل الناس یقبلون بهذا االلهوجوده الجمالي واالنسانوي كان ی

              

      

                 

              

            

           

          

              

              

             

         

            

           

                

    



   

        

   

     

               

          

            

طلبوه حینما قال بـه .وبعین اسمه، ولكن لم یطلبه احدفاهللا كان معروفا قبل النبي ..بالل

.وهذه أهم بدیهیة تؤكد هذه الرؤیة.محمد فحسب

 هـذا صـّدق النـاس الكتـاب النبـل .هفـي تصـدیقعلـى النبـي فضل لكتاب مـن اهللا  الف. .  

لیسـت غایـة اهللا فـي كتابـه ایصـال  ؛في الجمهوریة االولـىاسلفنا وعن هذا .النبي قال به

بـل..لذا لم یرسله قبل محمد، او مع غیـره.ال الكتابغایة اهللا في نبیه ایصوانما،يالنب

-حتـى اعدائـه-الیشـك احـدإذ لـو ال ان محمـدا كـان .ایصـال نفسـه بـالنبيغایته ایضـا؛

 دِّقفصـمعجـزاكان  القرآن نبأبینما الكهنوت یقول،.لما صّدق احد القرآنبصدقه ونبالته

فالنـاس اتــت هللا .ال ان محمـدا هـو محمـد لمـا قبـل النـاس اهللا اصـاللـو  أبـدا.النبـيالنـاس

واقطع ان الكثیـرین ممـن تبعـوا محمـدا، كـان الیهمهـم مفهـوم . .اهللابللنبي م تاتِ بالنبي ول

مبـــدأي ولـــیس دینــــي عبـــادي بــــاعتِّ بـــاعهم لـــه كـــان إتِّ إ.. االلـــه او الماوراءیـــات اصـــال

.123الهوتي

2

النبي الحقیقیـة معجزة و  .الخارقةعن طریق المعجزاتالنبيمن یؤمنون بوحدهمالحمقى

ولــیس النبالـة المثالیـة التــي بـین جنبیــه، معجـزة النبـي هــي تلـك.ذاتـه ولـیس كتابـه هـي

..امـن النـاس بـه، ولـیس النـه یملـك كتابـا،ولهـذه النبالـة فحسـب.الكتاب الذي بین یدیـه

حواریة هرقل مع ابي سفیان عن نبوة ماأشرنا الیه سلفا منهذا السبب ابرز ماتوضح وجودیته وواقعیته 123

.ى الشامالنبي في بصر 



أي إن النــاس امنــوا بـــاهللا ایمانــا بــالنبي وحیاتــه .124لهــه وكتابــهبعــد ذلــك امنــوا بانعــم 

.وبالل آمن باهللا ایمانا بالنبي وكذا أبي ذر وغیره.االنسانویة

فـاهللا ). ان اهللا ممنـون كثیــرا لبـاخ(وجودیـة هــذا االس هــو عینــه مـا تنحــو الیـه صـیغة 

البشـریة لـیس الن.في نفس الحین البـي ذر ولمـزدكو ممتن كثیرا لغاندي ولصاحب الزنج 

انیة، وانمــا النهــا بهــماحبــت اهللا بهــم ــیم االنسـ ة احبــت الق ــة الممثلـ ــه(والجمالی ،)اللوهیت

والنهم اظهـروا شـكال مـن الوجـود لـم یقـدر علیـه ،ا ثقة بخلق اهللا واالنسان ووجودهومنحو 

.كما فعل باخ في موسیقاه واثرها على الروح االنسانیة.غیرهم

تكفـي  تكانـ..هم النـاس ویصـدق انهـم الهیـینبعاجز او كتبـا حتـى یتـهـوالء الیملكـون معـ

الن بیـده ،ابـو ذر وبـاللومحمـد لـم ینتمـي الیــه .نبـالتهم الخارقـة للمـالوف فــي تصـدیقهم

وانمـا ،، النهـم لـیس فالسـفة وال بالغیـین والشـعراءیثبت عقال انه رسول،)ربهكتاب من (

، ماكان یهمهم هو )نبي(انه بل لم یكن یهمهم.یثبت انه نبیل)رحاب من قلبه(الن بیده 

لهذا و . 125لذا الذین عرفوا محمدا كان اصحاب القلوب ولیس اصحاب العقول.)نقي(انه 

.الدین كیان قلب ولیس كیان معرفة ان نصرُّ 

.كــان  روسـو یقـول؛ تخلـص مــن المعجــزات وسـیقع العـالم اجمـع تحـت قــدمي یسـوعقریبـا مـن هـذا االطـار124

وانكارا لهذا المنطق االخیـر كحجة وحیـدة في ..إشارة الى طرح البعد االنسانوي لعیسى دون االعجاز الكهنوتي

.اثبات الهیة النبي

.باللسینا والفارابي، وانما امیین من قبیل ابي ذر و حواریي النبي لم یكونوا على شاكلة ابن 125

             

                                          

             

           

           

             

            

           

             

            

               

          

         

         

            

         

            

          

             



             

        

               

             

         

              

        

            

            

            

              

             

        

               

               

  

                

منـوا بسـواد آ(بـه اخـر الزمـان بصـیغة نسـیؤمنواعتقد ان كلمـة النبـي عـن تبجیـل الـذي 

                                .امعاجز  انهم لم یرو ال في هذا المجال، ایضاتقع)على بیاض

بجبریـل او ،هـو نبـي سـواء بمعجـزة او بـدونها.انــه نبـيبالنبـي الیحتــاج توقیعــا مــن اهللا 

ــه ــي _بیــة االنســانویةو الن الیوت.بدون ــةمالغیــر _التــي تتحــرك بهــا ذات النب وغیــر  ألوف

 الولكـن معجـزة ذات .لـدى النـاسخصـا معجـزا وغریبـا، تجعلـه شالبشر عـادةالمتوفرة مع

؛ عجـز النـاس اي ان قـدر انســانویته تلبـغ حـد االعجـاز.كونیـة السـماء، معجـزة اخالقیـة 

حلـم عبـارة عـنسیما ان الیوتوبیـا هـي اصـال،عادة في تاریخ البشریةعن الوصول الیها 

قـدر عـن تصـور البشـریةجـزالـذي تعالفـرد والیوتوبي هو .اخالقي انسانوي في عالم لئیم

سـیأتي زمـن ( ؛  اینشـتاینكلمـةاالطـار السـیكولوجي ل هو اتماما كم.بها قومالتي یلمثل ا

  )..كهذه مورأقام ب،اسمه غانديشخصاالرض  هذه انه عاش فيلن یصدق الناس

3

ــل لــهمااریـد ان اصــل الیـه هنـا، و ُأو  الجـلبـاهللانـت البشــریة هكـذا انســان ام هــو ان .صِّ

ان هـذا  واعتقـد.فیـه شــراقـولی،الیجـوز بكـل بداهـة قبــول خبـر عنــهمثالیتـه وانســانویته

.ینسبها الفقه الكهنوتي للنبيللشرنفي كل مرجعیة تشریعیة ان یكفي فيیمكنالمنهج

،ةالنبویـیة البحث عـن الجمهوریـةمنهجهذا عینه مایقوم علیه الفقه الوجودي وعموما

مشكلة في غربلة النصوص المدسوسة، كما هي ورطـة عمـوم الفقه الوجوديیالقي ال إذ

القیمــة الوجودیــة(یقــوم علــىفـي الفقـه الوجــوديصـحة الخبــر  الن ،المعرفـة الكهنوتیــة

فعلـى غیـر الفقـه التقلیـدي، .القیمة النصیة اللغویـة وال ،)للخبر ولیس القیمة التوثیقیة له

انسـانیته -)انسـانیته(ـوانمـا تبعـا لـ)سـنده(ـلـ تبعاصحة الحدیث جوديال یقیس الفقه الو 

 وكـذلك -ولـیس العقـلة بـین النـاسمفهما من الجمیع، طالما ان القلب اعدل قسـ ةالمتاح



مــن غیــر ف. ولــو قبــل نبوتــها ومبادئهـاحیاتــه ونبالتهـنمــطقیاسـا علــى كلیــات النبــي فــي

.طالمـا ان التشـریعات كانـت بعـد النبـوة.د النبوةبعیقبل سوءاالنبي جعل اهللا المعقول ان

هذا مایتفق علیه هرقل وابو سفیان، قبل ان یتفق ..ءاو النبوة لم یكن محمد یقبل سقبل إذ

..علیه ابو ذر وبالل

إذا ورد إلـیكم (هذا المنحى هـو مـایمكن بـه الحصـول علـى فهـم آخـر لمـأثور معـروف؛ 

، وفهــم .)ن وجــدتم موافقــا لهـا فـاقبلوا، وٕاال فــال حـدیث فاعرضــوه علـى ســائر أحكامنــا، فــإ

حدود التحریف به، واالقتناع بان اصله كان یشیر الى قیاس كـل ماینسـب للنبـي واالسـالم 

ــاتهم االنســانویة االســاس ا ان هــذا المــنهج هــو ..علــى كلی النبــي ةكلمـماتقولــه روحكمـ

ة فرحـت بهـا كثیـرا حینمـا كلمـ.).ماقیل من قول حسن فانا قلتـه( ؛منهجيل ؤكدة صدفةالم

وانمـا تؤكــد هــذا االصــل االنســاوني فـي .وجـدتها، لـیس النهــا تؤكـد ماذهبنــا الیــه منهجیــا

واعتقد ان شیئا من هذا المنهج وروحه هو الذي جعل ابا حنیفة الیقبل اال سـبعة .النبوي

.عشر حدیثا فقط عن النبي في روایات الكهنوت

،دیهیاته الى الـنص واشـكالیاته لتحكمـه ولـیس العكـسبدا من الوجود وبیالوجوديالفقه  

ان انمــاط الوجـود ملهمــة الشــكال مــن جهــة  فقــط لــیس.سـواء فــي وثاقتــه او فــي داللتـه

وانمـا الن الوجـود .عـن الوجـودنعـزالان فهم الشریعة الیـتم م وأ .كما راى نیتشه.التفكیر

ا و هــو الــذي یحمــل بــدیهات القلــب فـي الجمیــل والقبــیح والصــحیح و  ، الباطــلالحـق و الخطـ

الفقـه الوجـودي یتأسـس علـى دیانـة لـذا ف .126بشـيء مـن نظریـة الحسـن والقـبح الـذاتیین

بعیـدة هـو انهـا ومشـكلة فـروع الـدین وفقهـه.فـروع الـدین تتبـع اصـول الـدینفیهو  .القلب

المبـادئ االخالقیـة اصـول الـدین هـيلكـن مـایهم التنبیـه علیـه هنــا هـو انو . اصـوله عـن

.الأسمیها الحسن والقبح العقلیین كما المعتزلة الن القلب یستقل برؤیة الذاتیات حسنا وقبحا ولیس العقل126

.وهو مایتؤائم مع دیانة القلب

             

          

            

             

          

           

       

   

           

               

            

      

               

             

   

              

          

                 

             

          



           

           

                

   

              

              

              

          

             

            

               

       

           

              

            

               

            

            

             

              

    

اي انهـا .لتي تتفق علیها البشـریة فـي الخیـر الغیـر، ولـیس خماسـیة علـم الكـالمالعامة ا

.تتعلق باالنسان في حیاته ولیس باهللا في كونه..مبادئ انسانویة ولیس الهوتیة

4

ان النبـي اعتقـد ..تبعا لذلك في قیاس االحادیث علـى كلیـات النبـي وشخصـیته الحیاتیـة

یملـك مـن المثالیـة فـي ایدیولوجیـة ،)ماآمن بي من نام شبعانا وجـاره جـائع(الذي یقول؛ 

ـبیهم واســـتعبادهم وامتصـــاص ،االیمــان ـتلهم وسـ مـــا الیمكـــن ان یقبـــل تشـــرید النـــاس وقـ

، حتـى وان صـلى وصـام مـن یقبـل بجـوع االخـرلدى النبيهناالیعد مسلماف.. 127خیراتهم

ـــفوحـــج ـــهســـ، فكی ـن یكون لدی ـــلمـ ـومیقب ـــلاو یقـ ـربقت واســـتعباد اوالده والتســـري االخـ

   .؟بزوجته

اعتقد انهـم ..ان یكذبوا النبي، اوانفسهم هم اما ان یكذبوا ؛امام الكهنوتهناالمناص

.الیعبأون

بكـل وضـوح امـر وجـودي حیـاتي فـي نـوع  هـو ،)مـاآمن بـي(هنا فـي نـص النبـيیماناال  

فـي جمهوریـة النبـي )االیمـان( ان یتوضـح هنـاكمـا.. هللالتعامل مع االنسان ولـیس مـع ا

..مبادئ اخالقیة وقیمیة انسانویة ولیس عبادیة هو

افضل االسالم هو نشر السالم بـین مـن عرفـت ومـن لـم (النبي ؛ ههل االسالم الذي یعرف

هو عینـه اسـالم كهنـوت ).لن یدخل الجنة من احدث ضررا لغیره(من ُأسسه؛ وان) تعرف

.والقتل والغنیمة واالستعباد والجواريالسبي

الیــدخل الجنــة مـن الیصـلي او یصـوم او یجاهـد او یحـج او مـن هنــا؛لــدى النبـيلـیس 

الرسـالة وجودیـةهـذي هـي  .وانما من یؤذي االخـر فحسـب،الحجابنزعیشرب الخمر او

الشائعة للتـاریخ فـي بة كذالولیس كما هي .وهو االمر الذي آل الى جوع العالم االسالمي طوال كل القرون127

امـا الجمـاهیر فكانـت علــى .النـه تـرف مـع الحكـام واالرسـتقراطین فحسـب.ان القـرون االسـالمیة كانـت مترفـة

  .قولهیال الكهنوتجوع مطلق وكل التواریخ تتفق بروایة ذلك ولكنه



تیجـة یمكـن وهي عینها العیسویة ومع كل المثالیین، بـل بهـذا االتجـاه وهـذي النالمحمدیة

ان نفهـم توحـد االدیـان، طالمـا اننـا النقـیم الـدین علـى الفـروع والعبادیـات والقطـوس وانمــا 

.االخالقیات واالنسانویات فحسب

النبـي  كـانبـال شـك ..)مـن كمـال الرجـل أن یحسـن إلـى أعدائـه( ؛یقـولكان ابن عربـي 

وت عـن النبـي انـه یقـول شرع الكهنفكیف یُ .بكثیرمن ابن عربيبعدیحمل مثالیة ونبالة ا

.بالسبي والقتل النـاس امنـین فـي دیـارهم لـم یتعـدوا علـى المسـلمین وبعیـدین عـنهم اصـال

ابن عربي افضل جعلون منسی الزم ذلكبإذ  .العداءلحتى االساءةبینما ینكر ابن عربي

علمـا ان ابـن عربـي عینـه یقبـل فقهیـا حكـم .یقوله الكهنـوتیمكن ان، وهو ماالمن نبیه

وهـذا االمـر .االخالقیة مـع االعـداءالكلیةتلكالفتوحات واستعبادها وقتلها رغم انه یقول ب

.ایضا من فضائح البنیة الكهنوتیة مع عین االخالقیین االسالمیین

وفة وعمــوم كــل  ــذات المتصـ ــانوا االتجــاه االنســانوي اســالمیا وبال الیســار االســالمي ك

االولالمدرسـياقلهـا ان المحـدد .االیمانیـةهویـةمـن اسـس العـدم االسـاءة للعـدویرون 

سـیما مـن تابعیـه -قبــل ان ُیـدس علیـه الكثیـرللهویــة االســالمیة جعفــر الصـادقمعرفیــا

ــم اعـداءه(؛ كــان یقــول-والمـدعین مذهبــه والنبــي جــده ).مـن صــفات المــؤمن انــه الیظل

بینمـا یـة فـي الحـرب، صفة تنتسب الى المثالیـات التاریخاعتقد انها .ومدرسته ابا عن جد

بل یعتبرون ذلـك .شعوب آمنةسلبت ونهبتالتيجحافل المسلمینتاریخرك الكهنوت یبا

اتعسـها ما..حسب الحدیث المدسوس.لسالنهم یجرون الناس الى الجنة بالسالتفضال، 

.من جنة تاتي باالستعباد
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بـل ، فهو بكل االحوال لیس بطال قومیـا،قرآنیا"للناس كافة"النبي، حتى وان تركنا انه

سواء قیم االنسانویة له، وانما بطال انسانیا یدافع عن الإبطال الهیا، یدافع عن حتى لیس

انسـانیته هـي انـه ضـد الظلـم وحسـب ؟ و . توا، هـو هـو محمـدأاتى اهللا وجبریل لـه ام لـم ی

قـریش عشـیرتهوكان یحارب كل،ال من بشرتهبالل لم یكن من قومیته وال من عشیرته و ف

النبي الیفـرق بـین القوقـازي والمصـري والبـین قبیلـة لـذا ف .الجل قیمه في االسود واالبیض

بینمـا الكهنـوت جعلـوه بطـال قومیـا.واال لـن یكـون نبیـا.وبین قبیلة بنـي تمـیمجنكیز خان

ــا هـم المســلم.مــع الفتوحــات ة مفهــوم بعــد ان.ن ولــیس العــربووالقـوم هن غـدت القومیـ

.ولیس لغة وارض،جماعة وتاریخ

)الـى االحمـر واالسـودثـتُ عِ بُ (حینمــا یمرعلـى كلمـة النبـي؛ أنـهمـن غرائــب الكهنـوت هــو

..بكــل بسـاطة، ان كلمــة احمـر تشـیر الــى النــاس، واالسـود الــى الجـن لهـا یكــون تفسـیره

تفسـیرورغـم انـه.لطبقـي هنـالیبین فضیحة المعرفة الدینیة وسذاجتها، وأیضا الشعورها ا

بـاقي الشـعوب دون وعیـه انمضحك العتماده على مخیـال العربـي فـي ان الجنـي اسـود، 

من هذا التعسف المخزي فـي تأویـل  رادوهأ هو ان ماتحریفاولكن مایهم.ه احیانا اشقررات

ه على عكس غایة الحدیث تماما، النعلى الكللالسالمالحدیث هو ترسیخ الحق المطلق

.الیفرق والیمیز بین احد وآخر، وان مسـؤلیته الجمیـعاجل الكلیرید ان االسالم جاء من 

ومجیئـه الجـل سـعادة الكـل، دون المفروض ان الحـدیث یـتكلم بوضـوح عـن اممیـة النبـي ف

هكــذا كــان الكهنــوت یســرق مبــادئ النبــي ویلعــب بهــا ویضــیعها  ..لــوناو لعــرق میلــه 

.سم المعرفةویهدرها في مواخیر المصلحة بأ

ه الكهنوت مؤسسا فيجعلی).ذل الناس من اهان الناسأ( النبي الذي قاعدته االخالقیة

امـام الزوجـات،وهتـك االعـراض وذلـة االزواجوالسبياالستعبادلهوان معالقصى اشرعه 



یقـال رجـل مسـلمهم بـانتـاریخعین یروي بینما .ن لیس بیدهم حول او قوةووهم مستعبد

قـال، و مـن عـین االسـالمالنبـي طرده عمار ابن یاسر بابن السوداء،نما نعتحیعثكنله 

تفـتح هنــا)قلتــكأ(كلمــة ف )..128قــد أقلتـك اسـالمك فاذهـب( ؛داللیـایـرةكلمتـه الكبحینهـا

فـالنبي الیسـتطیع ان .، جــد مفارقـة لمـا هـو مـألوفواالنتمـاء لـهوجهــة وجودیــة لالســالم

ولكنـه یسـتطیع ان .، انـه شـيء ذاتـي جـواني داخلـيیقیل احد من ایمانه وعالقته مـع اهللا

لــذا . الن االیمـان لــیس رتبـة عســكریة یلغیهـا وزیـر مقـرب لملــك.یقیـل احـد مــن جماعتـه

ببـوذا ویلتـزم اً یمكـن ان یكـون بوذیـا مؤمنـ إذن .فاالسالم جماعة، اما االیمان فشيء اخـر

والكالم یتیه في ذلك، لذا . دابجماعة محمد واالسالم اكثر من عین المؤمنین باهللا واحد اح

.نتوقف افضل

6

، كیقـینفیهـا)المبـادئ االس(الكلیـات اال  واالخالقیـةسیما الدینیةدیولوجیاتیاال یمثل ال 

ــر مــن صــاللهویتهــا االصــلوحیــد ــر الكثی ــة لتمری ــي تبقــى لعبــة معرفی ــات الت ة إزاء الجزئی

.خطایاه التاریخیةبئةضو المتالكهنوت

هــو  دیـدن الكهنــوت معهــا فــي معــارفهمكمــا الیمكــن نفیهـا أو نسـخها المعرفیـةالكلیـة

ال إذ  .امـا ان نقتنـع بهـا او ال.نسـخ اال بنسـخ االیـدیولوجیا كلهـاالتُ نهـاال  اغلب االحیان،

.تبقى االیدیولوجیا هي عینها بعد نسخ كلیاتها

.312، ص 2السیرة الحلبیة،ج .481ص ، 1صحیح مسلم ج128

             

           

          

        

            

  

          

         

             

          

   

          

               

             

              

            

       

            

         



            

            

        

           

              

             

              

               

 

         

           

  

           

                

      

        

لـیساال للكلیة الوجودیة، النها تكاد تبلغ مرقى البدیهیـة، كهنال قطع ال ،من جهة اخرى

الشعوریة، على عكـس الكلیـة التجریدیـة فـي انهـا نظریـة الحیاتیة و بالتجربةالنها متصلة

هیا،یبـدالنها شفافة واضحة التحتـاج الـى معرفـة؛ فقتـل النـاس االمنـة شـر وانما.فحسب

وقـع بمـاحینهـامتهمـا، قـد یكـونل عینـهجبریـفحینهـا یكـونعكسه،جبریل بحتى لو قال

ســحرتهم فاتنــة او جنــدهم حمــورابي .حینمــا لــم یرجعــوا الـى الســماء.بابـل اوقــع بـه ملكـ

.وارق كهنوتیةأانها .النعرف

یجتاحهــا القلـب .االنسـانویات بـدیهیات التجتاحهــا المعرفــة، سـلبا او ایجابـاكـل هــذا الن

ولطالما تكـون العجـوز ،اوى فیها العجوز وافالطونیتس لذا .وجدانیةمعرفةفحسب، النها

فهذه الكلیات یشـعر بهـا .العلم حجاب ان مشكلةنادخلأإذا  ، سیمااولى من افالطون فیها

لحمـار ومؤسـس یـدركها سـائس اق ضـمائري،ااتفـالجمهور مطلقا كقیم ذاتیة متفق علیها

.االقمار على حد سواء

.لطـرف اخالقـي امنطقـحتما تمثـل).یحب الفساداهللا ال ان( الكلیة التي تحملها ایةمثال،

 الطـرف هـو الن وأقبولهـا یكـون لـذلك ولـیس النهـا قـرآن لذا ف -بوضوح كلمة فساد بدهیا

الیقبــل ســلب امــرأة لجســدها واســتعباد اوالدهــا وقتــل  الــذي قالهــا وان هــذا الطــرف -اهللا

لیة عینها تكفي للقطع بنفـي نسـب هذه الك بالتاكید لذا. زوجها، النه فساد الیضاهیه فساد

ــاكونهــاالفتوحــات هللا  ــیس .مــن اكبـر عملیــات الفســاد تاریخی ــة ول اال اذا غــدا القتــل بطول

.مكن للكلیة ان تعتذر من المعرفةفسادا فحینها ی

كـنص كهنـوتي دینـي، اي نـص متعبـد یاخـذها الفقـه الوجـوديال  النصـیةالكلیاتوهكذا ف 

ــا هــو ــه، كم ــلب ــاد مــن قب ــا، المعت ــا كــنص وجــوديالكهنــوت عموم ــد،وانم ــادئ محای ومب



تؤخـذ طاعـة للـدین او تواضـعا تعبدیـة دینیــةفیهـا حقهـا وباطلهـا، ولـیس عامــةانسـانویة

.الكهنوتي للعلم

7

انــا ( ؛لمهـا مسـبقا مـع هـذي الفتوحـات إال آیـة أر عـن عّبـالیُ اعتقـد ان ایدیولوجیـة النبـي

.هذه االیة هي كلمة خطاب لرفاق ایدیلوجیا ولـیس العـداءان  سیما).بريء مما تجرمون

عبـر عـن اشـكالیة خیانـةفـإذن هـذه االیـة ت.الن االعداء الیحتـاج الـى البـراءة مـنهم اصـال

.)تجرمون(قسوة تعبیر؛ كما انها تحمل .فهي تصلح للكهنوت لذا ،آیدیولوجیا

هـو  ،الفتوحــاتكذبـة الكهنـوت مـع تشـریعالكلیـة االولـى واالسـاس التـي تفصـل فـي كـل 

كلیة النبي الحاكمـة علـى كـل االیـدیولوجیا االسـالمیة والتشـریع االسـالمي علـى حـد سـواء 

قاعـدة تمثـل الـروح ).ر وال ضــرار فـي االسـالم ال ضـر (تحـریم الضـرر والمتمثلـة بقاعـدة 

تمثـل روح  لـذا  فهـي .الفعـل االنسـانيالحاكمـة علـى قیمـةیــدیلوجیا االسـالمیةاالولـى لال

علـى االنسـان هـو ان كـل تشـریع ضـرريكل بساطة؛تي تعني بوال .الوجودیة الدینیة معنا

وبما انه ال جدال  في انـه مـا مـن محنـه تـوازي .من قریب او بعید، الینتمي الى االسالمال

حینهـا یكفـي .تعبادها، وقتل الناس وسـبیهم فـي الفتوحـاتفي ضررها احتالل الشعوب واس

ر ان باعتبـا.التقـف امامهـا منهجیـا كـل التاریخیـاتایدیولوجیـة ةالنهـا كلیـوحدها لالمـر، 

.التاریخي یوازي الشك مطلقا

ــك  ــاء رغــم ذل ــدء ب،االكتف ــيراحــةیمكــن الب ــة القرآنیــة للنب وماأرســلناك اال رحمــة (بالكلی

..ایضـا تمثـل الكـل الرسـاليكمـا انهـا، كلیة عرفیة ال فلسفیة، الكل یعیهاكونها )للعالمین

الیختلـف علـى وصــفیته اثنــان فــي انـه نقمـة فــي غــزو الفتوحــاتان كــل ماحصــلاعتقـد 

          

             

              

               

           

  

               

            

            

           

              

            

            

    

               

               

                 

       



          

 

               

            

            

         

            

            

              

           

            

                 

           

          

   

          

           

            

مـع عیالهـا واهلهـا وجیرتهـا تعیش هادئـة البـالحیة او بوذیةیمسمراةإ فمثال ان.الرحمة

هـا وبیتهـا ودیارهـا، لیكبـر االطفـال مسـتعبدین فـي قتـل زوجهـا وتفـرق عـن اطفالیُ وقریتها، 

بحجـة انهـا .ه رحمة زفها اهللا لها؟أهذ .بیت جندي مسلم ولتجبر هي على متعة اجسادهم

ن احـدا یریـد ربـا ظا ال. هـل اهللا یقتـل مـن الیعبـده..تتعبد بدین اهلها ولیس بدین االسـالم

، ، هـل تســتحق ذلــك عقالئیــاسـاقطة وملحــدةتلـك المــرأةكانـتبــل حتـى ان ..هكـذا حالـه

.ناهیك عنه اخالقیا

ان النبي یسیر اما ان ُینكر انها ایة للنبي او ؛واحدة من ثالث ،هذه الكلیةالمجال مع

السـبي والغنـائم والقتـل واالسـتعباد والجـواري والعبیـد  ان الكهنوتعترفی ان خالف اهللا، أو

امـا ان اهللا یكـذب او المجـال؛ او لنقل...التمت بصله الى التشریع النبويوكل الفتوحات

ن ان محمـدا صـاحب القــرآن وحمولتــه ظـا الكمـا .النهمــا علـى تعــارض تـامن،یاالسـالموی

حتى وان كان فیلسوفا ولیس نبیـا فهـي بل.یته تلكبل ان تكون تلك الفتوحات ممثلة آلیق

ان یخطــئ یمكــن  إذ. لنبــوة هـــي منطقــة مبــادئ ال معرفــةفكیـــف وا.تنـــاقض ایـــدیولوجي

فمكـة وسـمرقند .129ولكن الیمكن ان یخطئ محمدا من اجـل مكـة،افالطون من اجل اثینا

.جمهوریتهسواء لدى النبي في 

8

.ا وتقلیـدا السـبارطة، حسرة علـى وطنه ضد االوطان االخرىثینال من أجل اتبت اصجمهوریة افالطون كُ 129

هذا المنطـق نفسـه .فهو یؤسس لالستعباد ولكـن حینمـا یصـل االمـر الـى الیونـان، یندد باسـتعباد الیونـان للیونـان

؛ ه، وبـدأ حینمــا جلـب احـدهم سـبیا مــن العـرب، فـاعترض احـدهم ورد هـذ السـبي وقـال كلمتكان لـدى المسـلمین

..اني كرهت ان یصیر السبي سنة على العرب



ون ، بحیث یكمن الرحمةفي ایدیولوجیتهاالى ماهو ابعد مثالیةتتعدى یمانیةالهویة اال

مـوت ال ى المـؤمنعلـ كـونیلـى حـدا ،ظلـومین مـن الطغـاةلماانقـاذ مسؤوال عنفرد فیهاال

 غـزو فـي هوالترفه بماله كما ارضه، و وسلب هولیس قتل،وحریتهسعادتهو  لمظلومالجل ا

ْضَعِفیَن َوَما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل الّلِه َواْلُمْستَ  ( يه المثاليكلیة ذلك المبدأ.الفتوحات

....)الذي یقولون ربنا اخرجنـا مـن هـذه القریـة الظـالم اهلهـاِمَن الّرَجاِل َوالّنَسآِء َواْلِوْلَدانِ 

اخــراج المستضــعفین مـن الشـیوخ والنســاء .هــو عكـس ذلــك تمامــا فقهــاءماحللــه البینمــا 

.باسم اهللا ودینه ونبیهواالطفال من دیارهم وقتل رعاتهم

مستضـعفین، یعـانون مـن امـر وجـودي هـو  هـم یـةفـي اآل ت الجلهـمالمطلوب المو  هوالء 

كهنـوتي فـي اي تبریـر لـذا . الهـوتي فـي خطـأ دیـنهممشـكلمـن، والیعـانون الظلم وحسـب

الكهنـوت نفسـه فــي انكـاریمنعـه مبــدأ قــرآنسـفیهمسـبقحكــمتصـحیح دیـن هـوالء هـو 

عتــاب قــاسكلیــةهــي و  .)مـؤمنین اأفانــت تكــره النـاس حتــى یكونــو ( ؛جبــراتــدیین النــاس

ومن انما معرفة تسخر من اللغة،والمعرفة التي تأّول هكذا كلیة. هاوضوحالیمكن تجاوز 

.المعرفة ومن مفهوم الكلیة

9

ختلفـةلعالقــة مـع المجتمعـات الما فـي تحدیــدتضــع اسســا ا،قرآنیـنصــوص كلیـة ثـالث

ـــاایـــدیولوجیا ـوص ..، دینی ـى وجـــودي تعت النصـ ـــة اال علـــى منحـ ـل العالق ـي فعـ ـد فـ  فـــيمـ

االلـه ونـوع الـدین والهدایـة و  ةبعیـدا عـن مفهـوم الـدعو الغیـر،انسانویات السلم واالعتـداء

َفـِإِن اْعَتَزُلــوُكْم َفَلــْم ُیَقــاِتُلوُكْم َوأْلَقـْوْا ِإَلـْیُكُم الّسـَلَم َفَمـا َجَعـَل الّلـُه َلُكـْم ( ... ؛ولهـاأ، والضـالل

، مهمـا كـان دیـنهم، المسـلمینطالما انهـم مسـالمین، فلیس لكم علیهم حق)َسِبیالً َعَلْیِهمْ 

َوَقاِتُلوْا ِفي َسِبیِل الّلِه اّلِذیَن ُیَقاِتُلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدَوْا ِإّن الّلـَه {واختها..او حتى ان كانوا وثنیین

              

            

             

                

              

          

            

           

                

              

             

           

            

            

          

              

           

             

        



          

           

             

              

            

           

       

               

            

         

            

            

   

         

            

            

              

            

              

ِدینَ  وعلــى هــذا یقــوم .یبــدأك بقتــال/ كمــن یقاتلـاال ، الیجــوز اطالقــا قتـال }َال ُیِحــّب اْلُمْعتَـ

منـة فـي بیوتهـا لـم أولـیس الـذهاب الـى انـاس ،مفهـوم الجهـاد الحقیقـي لجمهوریــة النبـي

ّال َیْنَهـاُكُم الّلـُه َعـِن اّلـِذیَن َلـْم {(والثالثـة..تتعد على احد، كما هو فعل الفتوحـات وكهنوتهـا

ــن دِ  وُكْم ّم ــْم ُیْخِرُجـ ــّدیِن َوَل ــاِتُلوُكْم ِفـي ال ــْیِهْم إِ ُیَق ــُطَوْا ِإَل ــّروُهْم َوُتْقِس ــاِرُكْم أن َتَب ــّب َی ــَه ُیِح ّن الّل

حتـى وٕان لـم یحســن الیـك، طالمــا انـه لـم یـؤذك، یكـون االحســان الیـه قیمــة ).اْلُمْقِســِطینَ 

مـع الداللـة بنیتهـاو سـیر الكهنوتیـة االتفالـى بنیـةننظـر بینمـا ل.اخالقیة للهویة االسالمیة

وقولـوا للنـاس (  ؛مـثال حینمـا یـأتون الـى آیـة.وتشویهها الجل التـوحشالقرانیة المسالمة 

"نزلت فـي أهـل الذمـة فنسـخها قولـه(یقولون انها.)حسنا قـاتلوا الـذین ال یؤمنـون بـاهللا :

وال بالیوم اآلخر وال یحرمون مـا حـرم اهللا ورسـوله وال یـدینون دیـن الحـق مـن الـذین اوتـوا 

فمـن كـان مـنهم فـي دار االسـالم فلـن ."وهم صـاغرون الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید

كــذا یلعــب الفقــه بــالنبي والقــرآن ه .130)یقبــل مــنهم إال الجزیــة او القتــل وذراریهــم ســبي

.دینیةمعرفة ذا كیمكن ان یوثق بهفبأي شيء.ومبادئهما بكل عهر رغم كل الوضوح

ُه َعـــِن اّلــِذیَن َقـــاَتُلوُكْم ِفــي الــّدیِن ِإّنَمــا َیْنَهــاُكُم الّلــ( ؛آالیــة الوجودیــة وهــ اكثـــرمــایهم

َوأْخَرُجـــوُكم ّمـــن ِدَیـــاِرُكْم َوَظـــاَهُروْا َعَلـــَى ِإْخـــَراِجُكْم َأن َتَوّلـــْوُهْم َوَمـــن َیتَـــَوّلُهْم َفُأْوَلــــَِئَك ُهـــُم 

ـاِلُمونَ  ـــة االولـــى فـــي االذن بالقتـــالحیــث .}الّظـ ـوالعل ـارهم(، هـ ـن دیـ .)اخـــراج النـــاس مـ

ن بـانهم ولن للـذین یقـاتذِ إُ (ایـةنـزولهذه االیة مبرر وعلـةؤكد ذلك بان والكهنوت عینه ی

لمبـرر كـل االلـم القرآنـي  واحیث.یخطو النص القرآني بوضوح مع وجودیتههنا .).ظلموا

بـل ان االخـراج الجـل العقیـدة هـو .هو االخراج من الدیار بغیر حـقالقتالالوحید في حق

.321، 1تفسیر القمي علي ابن ابراهیم القمي  ج130



هنـا رتِبـعُ أُ  إذ. )من دیارهم بغیـر حـق اال ان یقولـوا ربنـا اهللالذین اخرجوا ( ر؛باالك بتاالع

والغریب هو ان خطئیة ذلـك واضـح دینیـا .االسخف دناءةهو  لسبب الهوتياخراج الناس

بینمـا المسـلمون لـیس اخرجـوا النـاس مـن .حتى وان لـم تتضـح انسـانیا لقلـوبهم،لعقولهم

ه آ. .بـدین اخـریقـولاالخـران   بمبـررو  .اوانما قتلوا وسبوا ویتموا ورملـو ،دیارهم فحسب

..من احجار المعبد لكم كانت كافرة

10

تملـك النهـا.هذه االیة كثیرا هنـا يتهمن..)والتقولوا لمن القى الیكم السلم لست مؤمنا(

 كلهــا تنتمــيمـن الداللـةالمسـتویات ان والفـارق بینهمــا هـو.ویالتأتـ ال ،عـدة مسـتویات

، فـي ان واحـدا فقـط مــن مجمـوع التاویـلشـأنكمـا هـو،فقـط ولـیس واحـدة منهـا،للـنص

ــا تكــون المســتویات جهــات فــي الــنص.ویالت یصــح دون غیــرهأالتــ ــا تكـون ،احیان واحیان

كمـا لـیس وضـعیة الن اللغـة وجودیـة ولـیس اعتباطیـة،واحیانـا الیضـبطها شـيء.اعماق

.131قصدیة

ــوفرمــاهو  ــاكهنوتفـي تفســیرهامت وجــوب االخــذ بالظــاهر دون الحكــم انهــا تعنــي هــو  ،ی

.نفسـهامـع حادثـة تتعلـق باالیـة،)هل شققت عن قلبه(؛ كلمة النبي، بمنطقماوراء ذلك

.یخجلهالذي ینسى كثیرا ما،التفسیربهذالف سیتبع الخلفوبالتأكید یبقى ال

بها  المفسر التقلیدي، فهي؛، والتي لم یقل وجودیا مع المستویاتاما 

.الكالم في ذلك ُأسلف في اول الجمهوریة131

            

            

          

           

          

       

      

         

              

            

             

              

          

              

           

           

   

             

    



                 

            

           

              

     

           

          

           

          

         

           

          

       

           

      

تخذ االیمان ونـوع الـدین هو ان الیُ ،مقولة عتابكللنص والواضحعادي وال المستوى االول

هـو  وغیـر العـادي،ولكـن الخفـي مـع هـذا المسـتوى .هئـوایذالتعدي علـى االخـرحجة في ا

نقـرره وهـو اهـم مـایمكن ان.السـالم ولـیس االسـالم.)اكبر مـن االیمـان مان السال(تقریر

بوذیــة مــذاهب الالتقـرره الــذي  االس المركــزيعــینان اهمیتــه تبـرز فــي انــهسـیماهنـا، 

الضــرر (لمبـدأالمـوازي الكامـل بـل هــو  ال .فـي عـدم االیـذاء لالنسـان)اهیســتما(المسـمى

فیـه ضـرر یكـونبـالنفي المطلـق الي حكـمكمركز للتشـریع االسـالمي،،اسالمیا)والضرار

.كافرا او مؤمناالفرد، نیا كاأ ،الفردیلوح 

ر مهمـا كبـ،)ان االنسـان المسـالم مـؤمن(تقریـرمن الـنص، ینضـح عنـهالمستوى الثاني

ومبدأ السلم فـي داخلـه هـو االیمـان عینـه، الن مـایهم فـي .الحاده ونفیه لما وراء السماء

جودیـة وهـو المسـتوى االكثـر و .االیمان ونوعه هـو االیمـان بالمبـدأ ولـیس بالـذات االلهیـة

قـل لـم (المخـاطبون فـي ایـةلـذا  .فـي داللـة الـنصمن كل المستویات واالكثر قناعة لدینا

، فـي عـدم لـیس لجهـة عقیدیــةفـي ایمــانهم قرآنیـانُ  كـان قــد، )تؤمنـوا ولكــن قولــوا اســلمنا

 فــي حیاتیـة شخصـیةلجهـة وجودیـةوانمـا،سـیراصـدق االقتنــاع بااللـه، كمـا هـو فـي التف

وهذا عینه یؤكد نكتة سالفة كانت اكثر من .یاو الیحملون سلوكا انساناي النهم اخالقهم، 

والمسـلمین لـیس هـم .لـدینلللجماعـة ولـیس دخـوال كـانالسـالم ل دخولان ال يوه .مهمة

واعتقد ان االمر واضح في اني اقصد انهـم لـیس جماعـة .فحسبانهم جماعة.المؤمنین

.وهذا اهم مایراد هنا.عقیدة

 ةدعـو  هـي وانمـا،االیمانیـة للنـاس ةالوجـود للـدعو ؛ عـن الـنصالناضح  لثالمستوى الثا

.وهو ماینفي فكرة الداعیة والدعوة.والحبالسالم



   لدماسرقة 

  ..)لهيإدت شرَّ  ادني انا كماجل شرّ (

  طاغور..                      

)..بالشهادتین مسلماغدُ ألم  ( 

الرومي..

1

منه هـو ضـمان،اقلهـا. ؟االنسـانكـن الـدین مشـكلةالـم ی.الدین؟مشكلة كاهنال كنالم ی

فخدعــه الكهنــوت ،اراد التــاریخ ان یمشــي االنســان بعشــقه..ان المعبــد مشــكلة التــاریخ

ولـیس ،قـاتالاصـبح،المعبـدالعشـق الجـل االنسـانومنـذ الیـوم الـذي تـرك.بمشي المعبـد

ع ان اسـتطاحمـل قلبـا مـناال  احـد مـن المصـلین قـط،صلِّ لم یُ وفي عقیدتي انه ..مصلیا

.سعادة االخرین اكثر من نفسهبوفرحَ .المهآالم الناس اكثر من آیسمع به 

           

            

            

               

              

            

        

               

            

            

           

           

              

           

          

           

          

             

   



    

         

                        

     

         

          

       

               

           

سـلفاقــولاهــو عینـه مـاجعلني و  .الفقیـه،الكــاهن ،لــذا جـل مشـكلة التـاریخ هـي الداعیــة

.؛ لیس المشكلة ان تكون حمارا، المشكلة هو ان تكون نبیا داعیتك حماربرمزیة

..كمـا هـو فعـل الـدعاة.امـا ان یؤمنـوا بـه او القتـلبطریقـة؛،الـى النـاسهـل یـاتي اهللاف 

اعتقد ان هذا االمر الیحتاج الى نبي وانما الى .كیف قبل العقل االسالمي هذا المنحى هللا

ــ.ســفاح كلــف  بــه ابــا سـفیان النــه فلیُ .ه محمــد اذن، وهــو شــخص اخالقـيفلمـاذا ورط ب

سـفیان قـام  يابـكهنوتبل لذلك نجحت الفتوحات الن.سیكون اكثر نجاحا فیه من محمد

.لرفض محمد النبوة نفسها،كذلكاالمر بل اقطع لو كان .بها

2

أما أن تقام معسـكرات العبیـد تحـت رایـة الحریـة، وان تبـرر ( ؛ كلمة البیركامواعتقد ان 

هــي  .)..المجــازر باســم االنســان او بالمیــل الــى انســانیة متفوقــة فهــذا لعمــري مــایعیي

الكهنوت في تشریعه لالستعباد والسبي والقتل باسـم الزم الصمت معها اتجاهالوحیدة التي 

فـي عمـق فضـیحته هذا هو اسالم الـدعاة  .فعال امر یعیینيالنه.وانسانیة جدیدةالهدایة

بـل .أصـله االلهـيیقتــل ویسـتعبد ویسـبي بعنــوان الرقــي واالتجــاه باالنســان الــى  ؛االولـى

ینیـة، تاسسـت عـن ان عین مفهوم الداعیة هـي كذبـة دو  دعاة،بغاة الخطأهم لیس النهم

هللا نفســه  لـدعوةا عـیننمـا النوا .اولــیس اخالقیـ اسیاسـی افـرد كونـه/الشـعوریة سیاسـیة

حـاكمك هللایـدعو ایضـاالنـه حینهـا هـو،خطأهي بذاتها ف مهما كانت نقیة وصادقةعبادیا

عبودیـة سـلطان جـالد یـدعو الیـه ك.كرمز للخیـر والحـق والجمـلولیس بیده النار وعقابها،

دین فهـم بـل مهمـا كـان بعـض الـدعاة زاهـ..كقیم اخالقیـة ومثالیـات انسـانویةولیسبنار،

ق ِنـو هكـذا خُ .بینمـا كـان اهللا یریـدهم للنـاس.له، یـدعون لسـلطتهماسرة إل سبكل االحوال

.وُسِرق اهللا..المعبد وجرح التاریخ



اذا هـدیت (؛ ان عیسى فعال قـد قـال هـذه الكلمـةیجعلني اضمن هذا المنحى مع الدعاة،

المعبـدينفي مفهوم الداعیـةالنها فعال ت.)فانك تفسد اخالقه،بي على دین اخرشخصا رُ 

سماسـرة الهـة ولـیس دعـاة فهــم هنـا،.، بتحویــل االنسـان مـن معبـد الـى معبـدمـن اصـل

لذا عیسى لم یقبل من تابعیه ان یتحولوا من الیهودیة الى منحى اخر، كما یؤكد .انسانیة

.سىمو غیر مانتهت الیها معابد من قلوبهم ان تحمل قیما اخرى  فقط اراد .باحثي تاریخه

یكفـي فـي فضـح حقیقتهـا )حروب تبشـیریة(علما ان الفتوحات في عین تعریفها اللغوي؛

التبشــیر كمنحــى كشــر بســتحالة اجتمــاع الحــربال -ينظــر دون الحاجــة لجــدل -وانكارهــا

وهو عین االمر في اسـتخدام مفـردة .الن لغتها في ذاتها تفرض خطاها أي .دیني اخالقي

عینها التمت بصلة داللیا مـع كلمـة -ناهیك عن كلمة غزو-فكلمة جهاد.جهاد للتبشیر

النها تخص رد معتدي على دیـار وحـق، ولـیس الـذهاب الـى انـاس .تبشیر اال في التضاد

انهـا وسـیلة ردیئـة تلــك التـي نقــود بهــا ( ؛ئنبـل ان كیرجـارد حینمــا كـان یـ.امنـة مســالمة

عضـي الزائـف فـي الكنیسـة لعـین الو  المنحىعلى  كان انینه.).الناس الى الدین المسیحي

مـع ن فـي التبشـیریإذن بوسـیلة المسـلمفكیـف .، وماكان من تشوه له في ذلـكالمسیحین

.قتالغیرهم

..)..ویمنون علیك ان أسلموا(هنا تأتي حسرة اهللا؛..

3

هو فرض االعتراف  كان دعاةوعمل ال.ان تؤمن بهبین فرق كبیر بین ان تعترف باهللا، و 

مــن الحكـــام المعاصــرین یفرضـــون علـــى معارضــیهمكثیــر إذ  .بــاهللا، ولــیس االیمــان بــه

         

            

          

              

             

             

 

           

            

         

     

                 

            

             

            

      

              

      



              

           

            

               

               

           

          

              

           

              

              

             

            

      

                

           

كـإعتراف غـالیلوا علـى تمامـا،رغم انهم على الضـد مـنهمویعترفون.االعتراف بهم رسمیا

یعتـرف افــراد الشـعوب  كـان كـذلك. عكـس عقیدتـه بمركزیـة الشـمس مجبــورا بنــار الكنیســة

ذابات واالســترقاقفواال ، بــاهللا مجبـورین بســیوف الفــاتحینرسـمیا  ،القتــل او الجزیـة أوالعـ

امـرت ان اقاتـل النـاس حتـى یقولـوا الالـه (طالما ان فقه الحروف یقول بدس علـى النبـي؛

للمنطـق ي البنیـة هـذ اعتقـد ان.132.)فمن قال ذلك فقـد عصـم منـي مالـه ونفسـه،اال اهللا

طالمـا انـه یقتنـع .نالك علما او عقال اسالمیا اصـاله لیس هد بانااالعتقتكفي في الفقهي

.بهكذا منطق

االمــر بسـیط، الن. منطـق الشــهادتینتســفیه فــي ،منحــى عقلـي كعلــم كــالمســأهمل كـل 

ــك اال و  ــي فــي ذل ــة؛و ، الرومــيبســاطة ســخریةالیروقن ــم اغــدو بالشــهادتین (بكــل وجودی ل

ولـیس كلمـة یلوكهـا اللسـان.خمـور بالعشـقبمبـدأ، كمـا المالعقیدة قلب مخمورف ).مؤمنا

..السماء التدون اال القلوبف .دونها السماءلت

ى تـر النهـا ،م بهـاتـیّ لمُ كلمة احبك عبثـانطقكانت التقبل ان ت،جیداإمراة لیل أذكر عن   

وحین سخر من كالمها احـدهم النهـا عـاهرة، .، التقولها حتى تشعر بهاعقیدةتلك الكلمة

وانـا عـاهرة .الیقبـل اال مایشـعر بـه القلـب .أیَّـا كـانقبولـه في الفرجك لب لیسالق( ؛اجابته

الفقهاء في فقه الزواج جعلـوا القلـب كـالفرج تمامـاعلما ان..).في فرجي ولیس في قلبي

.فیقبلوا تزویج من الیقبل قلبها.یقبل كل شيء

4

هادتین132 ائم علـى النطــق بالشـ ـدینياكبو ،هـذا االعتـراف قـ ، االدیــان االخــرى افضـل طقوســیا فــي بـة لالنتمــاء ال

.في المسیحیة والیهودیةوالختانشان التعمید ذلك، كما هو



یة ومســالة القلــب فـي اي وجودیـة انسـانو كـل ذلـك فـي جدلـه الكالمـي وعـنبعیـدا عــن

ــم الكــالم -اال تفضــح تاریخیــا وكســنة .قبیحــهتحســینه وت ــات عل ــى اعتبــار ان وجودی عل

وهي اكثر من ،قصة الوثیقة التي جمعت النبي وجماعته بیهود المدینة-التجدي كهنوتیا

علــى تــرك دیــنهم ولــم النبــي الیهــود حینهــا لــم یجبــرإذ . مشــهورة فــي التــراث الكهنــوتي

للیهـود دیـنهم وللمسـلمین ( هلى ذلك، فكانت الوثیقة تنص بتوقیع النبي على انـیحاربهم ع

بل ..الجزیة او، ولم یطلب منهم ترك دینهم ولم یخیرهم بین الشهادتین او الموت، )دینهم

ان یهــود بنــي عــوف امــة مــن (مـاهو اثقـل فـي داللتــه هــو ان النبــي یكتــب فــي الوثیقــة 

وفــي هــذي .. بنــي النجــار وبنــي الحـارث وبنـي االوس، وكــذا االمــر مــع یهــود )المــؤمنین

علمـا .لظـرف مـاامة من المؤمنین ولیس كفـارا تعـایش معهـم فهم لدیه.ا كبیرابعدالكلمة 

وهـو االمـر االهـم مـع الوثیقــة النهـا كانـت .ان قولـه هـذا لـیس لـه دخـل بـاي بعـد الهـوتي

لـذا  هوم الظلـم والعـدل المـدنيعلى مف فقط لقیامها، بعیدة كل البعد عن المسائل الالهوتیة

ــان اســتثناءه ــاوینك ــیس ببعــد عــن هــذه العن ــق باالســاءة ول ــامر وجــودي متعل منحصــرا ب

تـه الشـأن لملَّ و  ).م، فإنه الیوتغ اال نفسه واهل بیتهثِ أاال من ظلم و ( ؛ ، وهوالهوتي تعبدي

.یشمل المسلمین ولیس الیهود فقط-واثم ظلمفیمن -وهذا االمر.وقومه بذلك

قـون مـع المـؤمنین وان الیهـود ینف(؛ بل.، والغیرهاال اهل ذمة، والجزیةلم یكن الیهود،

ان االنفاق متساوي بین الجمع الذي یعـیش وهذي الفقرة لیس اهمیتها.)مادامو محاربین

، وعرضــا لـیس الن االنفــاق أصـالة علـى المسـلمینعلـى هــذه االرض بعیـدا عـن العقیـدة، 

فـان كـان . سـویة هیحاربونــنــه انفـاق مـن اجـل الجهـاد ضـد معتـديال وٕانمــا .علـى الیهـود

یقـول النبـي الیمكـن انلظلـم، فا لرفـع القتال والجهاد من اجل هدایة الناس لالسالم ولیس

ــل مــنإذ الیُ الــنص،  ذاك لمین كــي یصــبح االعــداء فــي صــف ایحــاربو  ان لیهــودا عَق المسـ

ــا الكــالم إذن. مســلمین ــدین غــزاه فحســبهن ــا ..عــن معت ــهام ا؛كلمت ــذین (فیهـ للیهــود ال

الحیاتیـة المدنیـة مبـادئ الالموافقة علـى وانما بكل بداهة،دینيالتعني االتباع ال.)یتبعونا

.للجماعة ولیس المبادئ العبادیة

         

         

            

             

              

           

 

               

           

            

               

           

        

             

              

 



             

           

           

             

             

              

                

             

            

               

              

          

                    

        

            

           

             

             

             

               

         

         

   

5

هـذا المنطـق التعسـفي نفـيل ،مـن اخفـاءات التـراثهم مـن سـالفتهاأبمایمكن اختالسه

هـو مایخفیـه الكهنـوت ،الجـل الشـهادتینوالسبي والسلب واالسـتعبادفي حلیة القتلللفقه 

افقـه  ،باالتفـاقانـه  رغم. وقصته في االمراالمام علي ابن ابي طالبفي موقفویتجاوزه

خامســا دلــیالخـذ أُ  إذا مـا،دلیــل ســیرة المتشـرعةاو لنقــل مــن بـاب .الــدینبه معرفیـاّمــاالُ 

سـیما انـه.ابرز سـیرة متشـرع بـال منـازع هـي سـیرة علـي ابـن ابـي طالـب ان إذلالجتهاد، 

لــدى حتــى العلمــانیین ومــن لمفهــوم المثــل فــي الــدین االســالميالمحــدد المركــز االســاس 

.االدیان االخرى

والمثال .، منذ ان بداتفمما یلفت بشدة هو ان هذا االنسان لم یشارك في فتح قط

وقیادة للقادسیة هومالءه اختارو هو ان الخلیفة،الذي تنقله كل التواریخ هامشیار المباش

ولكنه رفض رغم .كما هو االمام133ان الیقود القادسیة اال خبیر حربقرارهم ، لجیشها

یعرف انه الم یتسأل احد لما ذلك وهو علي الذي لم.ترجي القوم له وعلى رأسهم الخلیفة

الجماعة  ان ، بلقامت بسیفهومخاطرهمعارك النبي ، وانقااطال انكر حربا للدین

التاریخ فیهاولسار،سیما في الخندق،لما بقیت اصالاالسالمیة االولى لوال سیفه

.آخربمنعطف

في غزو  وبعـض مقربیـهاالمـام علـيایضا التاریخ ینقل انـه حینمـا استشـیر.309، ص2مروج الذهب، ج133

الفتـوح البن اعـثم، .االسالم لیس االخوفا ان تقـع افریقیا في ایادي تسـيء الـىكان مبررهم؛.، ورفضواافریقیا

..126ص 



ان كثیرا من قفزوا على علة كما .سأل لما هذا االمتناع، الكل قفز علیهتلم  واریخكل الت

وا الیقبلون حتى المرابطة بالثغور وال حتى دفع المال االتجاه الیساري االسالمي كان

ما لیس غریبا هو  و 135.هذا الموقف ایضا نیحمال وابو حنیفةجعفر الصادق.134لذلك

رغم  .خالف ابي حنیفةبیقولون في ذلك أیضاالسنةو  الصادق،ل بعكسوالشیعة تقان 

، اه فیهاو ااخلیة وفتلثورات الدته لعانوإ -ة والكهنوت لسلطل ة ابي حنیفةمعارضان 

هو ان سببها -ضد السلطان والكهنوتوعموم فتاواه الخاصة دفاعا عن طبقة العبید

وظلموا الناس ،وا ذاك المنحى من القتل والسبي والسلبحلَّ أالكهنوت وسالطینه 

تباعیا في إلذا فأبو حنیفة لم یكن كهنوتیا ولم یكن .بمبرر الشهادتینعوهم،وجوّ 

.متمردا في الكهنوت ومعارفه، ومات متمردا على السلطان ودینه  عاش. المعرفة

6

...)ویل لهم مما كتبت ایدیهم..(اهللا ایضا یتحسر على مایكتبه الكهنوت بإسم الدین

، ناهیـك یطـول هامشـهاكثیـر مـن المتصــوفة یرفضــون ذلـك بقـرائن زیــد ابــن علــي و .134ص 6التهـذیب ج134

م یشـاركو وآخــرین،عـن احفــاد النبــي الحسـن والحســین ـم یقبلـوا فتحـا ولـ اركتهم فــيوماقیــل. قـط ال فــتح عـن مشـ

.جرجان فهو مفند في كتب التحقیق على اتم وجه

الصـادقوعبـد الملك بـن عمـر  انینقل التاریخ في زوایاه التي اغفلـت عن احـد تالمیـذ جعفـر الصـادق  وه135

(قـال لـه انتظـارا المــركم اجـاب تلمیـذه؛ف. .مـالي الاراك تخـرج الـى هـذه المواضـع التـي یخـرج الیهـا اهـل بـالدك:

یقول للصادق النك یشیر بوضوح الى ان هـذا التلمیـذ اعتقد ان الجواب.134ص 6التهذیب ج.)واالقتداء بكم

.معرفة واضحة بالرأي الرافض من قبل تالمیذه سلفابالتاكید كان هنالك .التقبل بذلك

             

            

               

             

      

       

          

        

          

              

          

         

          

             

           

        

            

    

        

              

           

        

      



                

            

            

            

             

           

           

            

           

           

               

              

        

                 

               

              

           

یـة هـو مـا تـردده افضل مایكذب بـه الكهنـوت فـي تبریـره شـرعیة الفتوحـات كـدعوة دین..

ــب االســالمویون مــن دعــوى؛  ــاة وفــتح (كت ــة الطغ ان المســلمون أرادوا مــن الفتوحــات إزال

كرهـوا تركـوا أحـرارًا والیُ األبواب أمام الشعوب لترى نور اإلسالم، وحین ازالـة الظلـم والطغـاة یُ 

.على شي، بشرط ان یحافظوا على عهدهم مع المسلمین والذي كان یشمل في بنوده

.یؤدوا الجزیة عن ید وهم صاغرونأن -أ

.أن الیكون لهم مكان في بعض الوظائف كالجیش-ب

نوا جهة معادیة لإلسالم في شعائره أو عباداته أو شریعته-ج .أن الُیكوِّ

.136.)فال یقبل منه إال اإلسالم،بقإذا غیر أحدهم دینه السا-د

لهـوا، وانمـا مـن سـخافات یضحكون كثیـرا، ولكـن لـیسالحقیقیونهنا اقتنع ان الفالسفة

ي امـه بمحالبهـا ماذا بقـي مـن الطغیـان وهـذه البنـود هـإذ  .النهم اكثر من یروها.معرفةال

ازالـة ( قمـة المثالیـة ابوضـعه،انها دعوى التستحي من نفسـهااعتقد .وعهرها وفضیحتها

دعــوى تحریریـــة التبشـــیریة،والتــي مثالیتهــا فــي انهــا -)الطغــاة وتــرك النـــاس لحــریتهم

بنود بربریة بامتیـاز، تكـرر الطغیـان الكسـروي وتتفـوق الى جنب-وجودیة ولیس الهوتیة

رغـم  ،منعهم من دخول وضـائف وطـنهمتفرض اتاوات مالیة على هذه الشعوب، و ت..علیه

حـقم مـنهمـنعتكمـا .فـرض خیـار العقیـدة علـیهمیُ كمـا .غـراب عنــهالالمسـلمین هـم ا ان

ومــن ثـم .، الممثـل بالفتـك والنهــب واالســتعباد االسـالميضــد الطغیــانوالثــورةاالنتفاضــة

الجهـاد هـوممفهـوم الحـالل فقهیـا النـه تحـت مفباسم اهللا، بـرخص رخـیص مـع ذلك تجعل

!.هذه هي بنیة الذات الفقهیة..فحسب

یــتكلم عـن حـین.ولـیس الـدعوىهنــا هـو المـدون الكهنـوتي للــدعوىفـي البنیـةحیرتـي

الیست تلك هي اسـوء صـفاقة ترددهـا . عارهادون ل بتنویریتها القوو  ،الحریة ببنود طغیان

وهـو امـر .انـه الیستشـعر قبحـهمـع الكـاهنمشـكلةالعـادة هـذه هـي . المعرفـة فـي العهـر

..یجعل الفقه في بنیته یعود الى ذات الفقیه وبنیتها

.99ص. علي محمد الصالبي، عصر الخلفاء الراشدین136
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كـانوا المسـملین بـاننفسه یفضحعینههو ان التاریخ،خریة البنودبعیدا عن س،مایردي

الـذي اسـتعبدوا الجمـاهیر فـي تلـك البلـدانعین اقطـاعیي وارسـتقراطیيفتوحهم یبقون في

امر مشهور تاریخیا، سیما مـع ذا االبقاءوه. .ارضهم ووجودهم سواء قمحهم او نساءهم

وصـل هـذا المنحـى مـن و  لمفتوحـة واقطاعیهـا،وعموم ارستقراطیي البالد ا)الدهاقنة(قصة 

الشــهرة بمكــان هــو ان التــاریخ لــالن یحفــض اســماء كثیــر مــن والة فـارس وارســتقراطیها 

وسلب امـوال النـاس،واقطاعیها ایام كسرى ممن أُبقي علیهم عماال للمسلمین في الجبي،

قــان بابــل ومــنهم؛ جمیـل بــن بصـبهرى دهقــان الفاللــیج والنهــرین، وبسـطام ابـن نرسـى ده

.وخطرنیة، والرفیل دهقان العال، وفیروز دهقان نهر الملـك وكـوثى، وغیـرهم مـن الـدهاقین

..واستمر اؤلئك مع كل الخلفاء والسالطین المسلمین

وأمـا الـدهاقین (فــي كتابـة فتــوح البلـدان؛ عـن ذلـك بوضـوحالـبالذريتقریـروالبـاس فـي 

..137)تولـوا أعمـالهم السـابقة علـى الفـتحفكانوا مـع الغالـب، ولمـا رجحـت كفـة المسـلمین 

مـالوف شـيءواسـتمر االمـر ك138وهذا االمر ابتدأ منذ القادسیة وقبلها مع جماعة الحمـر

اي ).. دعوهـا فـي ارضـها تـؤدي عنهـا الخـراج(بمنطـق ؛سلطة المال،في تدبیر ومنطقي

كـن الهــمُّ الحضـوا، لــم ی.الدهاقنـة، وهــو االســم الــذي یطلـق علـى اقطـاعیي الفـرساتركــوا

یـروي  لـذا .حسـبمـن یعنیـه فاالقطـاعیین وظلمهـم وانمـا الخـراج االسالمي في الـنص هـو

ــان ال ــوتي نفســه ب ــاریخ الكهن ــد المســلمالت ــ(قائ ــم یعــرض لالقط ــم یخــرج ال عیین الفــرس ول

.، لیستخدمهم على الناس139)االرض من أیدیهم، بل وأزال الجزیة عن رقابهم

.323ص. 2ج. فتوح البلدان137
في میسـان .تسمیة تطلق على الفرس االوائل الذین انظموا الى المسـلمین باتفـاق غنیمـة ولـیس اتفاق عقیـدة138

  ..هرعود الى القادسیة بعدة اشصوالبصرة قبل ال
.325، ص2ج. فتوح البدان139

             

               

 

            

           

              

           

         

             

       

               

          

           

               

            

            

             

               



        

         

            

           

             

           

            

           

      

          

           

           

           

           

            

           

          

   

               

        

   

هـذا علمـا ان .میر المسـلمینكسرى هم عینهم رجال ارجالان  ،مضحكا اوالیس مخزیا 

فقط الن المسـلمون كـانوا یقومـون یا الهیا في المنظومة االن، أاالمر یعتبر حكما فقهیا ور 

.به حینها

8

كــدلیل اجتهـادي ، هـذا المبـرر كـدلیل اجتهـادي یتضـاد مـع المبـرر االول فــي الشــهادتین

، ومـافي بـاالمسكذبـه الیشبه الـذي كذبـه الیـوم ما،لكذابیتساقطان تساقط كذبات ا، فاخر

بـرر وتوجیـه شـرعي یمتد الى وجود مبل،الیقف االمر هناو  ..اول الكتاب ماكتبه في اخره

..ایا یریدون، وفي هذا ایضا یفضحون معارفهم في غباء الكذبیحار، بحیث ثالث

ــثالم ــد،الــذي یطرحــه التنــویرین كفضــیلة اســالمیةو  ،بــرر الثال وكمنطــق اســالمي بالتأكی

علـى عـدوهم قبـل لهـم الحـق شـرعا ان یعرضـواالمسـلمین ان هـو  -دون اي خجل-قیمي

.)..اإلسالم أو الجزیة أو الحرب(:المعركة واحدة من ثالث

بالتــالي هــو و  ،خالقیــة لالســبتداد عمومــاالفضــیحة االعــین هــذ المنطــق هــو  رغــم انو  

اسـموانــه یبــین البنیـة العامــة للفقـه فـي تجـاوزهفضـیحة الفقـه ودینــه ودعـواه االنســانیة،

أسـوء ماحصـل كـان اال ان . شرعیا والهیاوجعله للمتوحش ،االنساني والحقوقي واالخالقي

نصـا یخبـر ان هنالـك لـم أقـرا  ..، بحیث یتمنى معها المغزو تلـك الجبریـات الـثالثذلك من

وانمـا هـو منطـق الحـرب القدیمـة، وارحـم الجبریـة،الخیـاراتغ تلـكبلّ ما  ااو منادی امبعوث

مـع ذلـك التجـد خبـرا .فع سـنویااالتفاق الجبري على اتاوة مالیة تـد/مافیها هو المصالحة

اد المشركین فلقوا عدوا من األكر (بهذه النهایة؛نادرا، ویكونُعرضت فیه تلك الخیارات اال 

ــدعوهم إلــى اإلســالم أو الجزیــة ــأبوا و قــاتلوهم و هزمــوهم و قتلــوا و ســبوا و قســموا ،ف ف



، كما هـو فـي الكثیـر مـن االخبـار التـي ةتكون اكثر مرار ما غالبابل الحقیقة .140])الغنائم

علـى مـال، طمعــاالمصـالحةحتـىتـركهم، بـلسـلف نقلهـا، باهمـالهم خیـار االسـالم اصـال

.او االسالموالمصالحةالجزیةلتي یمنعهم ایاها خیاراغنائم النساء، وباقي البالسبي من

وهـو مانقلنـاه عـن.مهمـا لـزم ذلـك مـن دمـاء،یحون الـبالد فـي اموالهـا ونسـاءهالذا یسـتب

ـــتح شـــاهرتا ـــثف ـــال یرضـــى (، حی ـــة، ف ـــًا ألهـــل المدین ـــد المســـلمین أمان یعطـــي بعـــض عبی

..یفوتهم السبي والغنائمحتى ال.141)المسلمون،  بحجة انه عبد

احیانــا، بعـد الفـتح وهــدوء الحـال كـانوا یضـربون الجزیــة حتـى علـى مـن أسـلم مــن أهـل 

أهــل الذمـة بسـمرقند، (:ینقـل التـاریخ فــي عــدة امـاكن ان نائـب خراسـان دعـا..142الذمـة

أسـلم فأجـابوه إلـى ذلـك، و .ومن وراء النهر إلى الدخول في اإلسالم، ویضع عـنهم الجزیـة

، هـو لـم ینكثـوارغـم انهـم.ثم سـفكت الـدماء بسـبب ذلـك.143)بهم، ثم طالبهم بالجزیةغال

.من نكث

كـي التسـقط ،اصـالقبل احیانا مـن النـاس المفتوحـة بالدهـم دخـول االسـالمبل لم یكن یُ 

وهي اللحضة التـي قـال فیهـا .عمر بن عبد العزیزصالحاتإسلف مع ، كما عنهمالجزیة

.566ص ،2ج ،العبر ابن خلدون، 140
وا : وینتهـي بهــم األمــر.94ص ، 9ج  ،وســنن البیهقـي.223و  222ص ،5ج  ،المصـنف141 إلــى أن رفعـ

ففاتنـا مـا كنـا أشـرفنا علیـه مـن :قـال.إن العبـد المسـلم مـن المسـلمین، أمانــه أمـانهم«:، فكتـبالخلیفـةذلـك إلـى 

هم بَ نَّــاوكـأن االمـر كـان انســانویا، وحینمـا ضـهر حرامــا ..مسـاكین یـؤنبهم ضـمیرهم علـى الغنـائم..»..ائمهمغنـ

..واهمجِ 
ــن األثیـــر142 ن خلكـــان.24و  48و  111ص  ،5و ج  225و  68و  261ص  ،4ج  ،اب ص ، 2ج  ،وابــ

.102ص ، 1ج  ،وأحكام القرآن للجصاص.277
.259،260ص  ،9ج  ،البدایة والنهایة143

            

              

             

               

           

           

             

             

             

           

           

              

     

          

            

              

             

     

   

      



              

        

        

           

           

       

              

           

              

           

 

             

            

     

                

               

             

 

                       

      

     

إذن خیـار االسـالم .)ان اهللا ارسل محمدا هادیا ولم یرسله جابیـا(؛ ینمعاتبا المسلمكلمته

فلـم یكـن یهـم المسـلمون ان یـتعلم اهـل الـبالد كـان كذبـة مـن اصـله فـي دعـوى الكهنـوت،

انهـم قتلـوا واخـذوا امـواال .المغزوة االسالم ومبادئه او اي قیم اخالقیـه علمهـا النبـي سـلفا

.ع هدایة او تغییر اخالقي او مااشبه من فعل دینيوسبیا وعادو فحسب، ال وجود لموضو 

،حتـى الوضـوءلـم یكـن یعرفـوا یخبـر التـاریخ عـنهم بـانهمعلما ان هوالء الفاتحین عینهم

االسـالموحـدها الكبرى للنبي التي تمثلفكیف یمكن ان یكونوا قد عرفوا المبادئ االخالقیة

موسـى  ولجیش الذي كان علـى راسـه ابـاعین یذكر التاریخ ان .وحقیقتها وغایته الوحیدة

حتـى ،ان الوضـوء علـى مـن احـدث(لم یكن احد منهم یعـرف ،االشعري في احد الفتوحات

اي ان بـدیهیات االسـالم التـي تمثـل العـوام .144)بعث لهم االشعري مـن ینـادي فـیهم بـذلك

إذن هــوالء لیســوا مســلمین ..قبـل النخبــة مجهولـة مـن عسـكر المسـلمین فكیــف بعقیدتــه

انظمـوا الـى .انهـم تجـار مـال ونهـب وسـلب.خـائنین وانمـا الیمتــون لالسـالم بصـلة اصـال

..قبائل او جماعات حضریة او ایا كـان اسواء كانو .الحروب من هنا وهناك شرط الغنیمة

.ویصر الكهنوت على تسمیتهم رسل هدایة

9

ــل الكهنـوتجعــلبالتاكیــد ی ه ســندا نبویــا ةتلــك الثالثی ه یبــدس حــدیث علیـ أمیـروصـى بـ

إذا لقیـت عـدوك مـن المشـركین فـادعهم إلـى إحـدى خصـال ثــالث، ادعهــم إلـى (:الجـیش

االسالم فإن أجابوك فاقبل منهم، وكًف عـنهم، فـإن أبـوا فـادعهم إلـى إعطـاء الجزیـة، فـإن 

هللا یریــد ذبــح وكــأن ا .. 145)بــاهللا وقــاتلهمأجـابوك فاقبـل وكــف عــنهم، فــإن أبــوا فاســتعن

.اذن مااوسخ النخبة التي اسست الحضارة..الناس

.114ص ،2ج ،كنز العمال144
.3،2261السنن ،و أبو داود.1357، حدیث رقم3، جالصحیح،مسلم145



یجعلـوا هذا الذكاء لیس كي ).فاستعن باهللا(مع كلمةالحدیثذكاء الدس في ذیلواضح

وانما كـي یجعلوهـا تتـؤائم مـع .وفضیلةنبالة لهیة و إوانها فحسب،المعركة تقوم الجل اهللا

..وع الى اهللا بكل شيءالرج، في حادیثالالسیاقات النبویة في ا

، )خصـال(مصـطلحالمستبدةلثالثیةل عطيهنا مع الداس جعلته یالتهور على االسماء

و دفـع المـال اجبـار العقیـدة محصـور بـین نها منحى اخالقي انساني ولـیس اسـتبداديأوك

.والقتل

 هانـاعتقـد ال. امـا ان تـدخل فـي دینـي او ان تعطینـي مالـك بـدل ذلـكهـذا هـو المنطـق؛ 

ولكــن . حتــى حكومـات الحــزب الواحــد فــي الشــرق تجبــر االفــراد بهـذا الشــكل علـى حزبهــا

القالئـل النبـياالسالم لم یكن اال حزبا بالنسبة لمسلمي الغنیمة، الذي غطوا على مسلمي 

.، والمغمورین خارج السلطةجدا

فیعـوض عنـه ان لـم یكـن االسـالم ه؛ كما انه مااسخفه من خیار الینسـجم  اولـه مـع ثانیـ

على االسالم فحسب دون خیار المال، لقلنا انهم اصحاب مبدأ جبارلو كان هنالك ا.بمال

ومـع .، وانه المصالح في ثنایا المسـألةحتى ولو قتالجاد مع العقیدة وحمل الناس علیها

عجبـت مـن اقـوام (منـه النبـي فـي كلمتـه؛ تـألملي هـو عـین الـذي هذا االفتراض التنزُّ ذلك ف

جمالیـة وحسـرة  فـيتكلمـت اعتقـد انـي ..)النـاس الـى الجنـة بالسالسـل ادخلو ن ان یُ یریدو

   . في اولهاالجمهوریة سلف منفیما اهذا النص النبوي كثیر 

ــیُ ي حــق أبـ ــى احــد ثالثــة؛ ینر االخــر جَب ــرك عل نت ــلاو ال مــالاو ال همدیـ اهللا  بینمــا.قت

جبـار إلبـل ایـن یضـع ا).فلیكفـرومن شـاء،فمن شاء فلیؤمن(الیجبر حتى على الفضیلة

الإكــراه فـي ( او) افأنــت تكــره النـاس حتـى یكونــوا مـؤمنین(یــةالا مالمـةمـنعلـى عقیـدة

)..انلزموكم بها وانتم لها كارهون( أو )الدین

د تمامـا یتضـاهـذا االتجـاه الثالـث فـي الـدلیل،یمكن االنتبـاه الـى اناهم،من جهة اخرى

مع دعواهم السالفة في تبریر الفتوحات بانها الجل ازالة الطغاة وتـرك النـاس احـرار یـدینوا 

یتكلمــون عـن فــرض فـي الثالثیـة التخیریــةهنـا مالنهـ.علــى شـي اكرهـو الیُ ، و شـاءوابمـا

.معذور هو ینسى.الكاذب الیخجل من تناقضه..عقیدة
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الوجـود للجزیـة والخـراج فـي االنسـانویة عمومـا، تي عـن الكلیـاتاآلتماما كما هو ظني 

مـن اجـل هـدف ناهیـك عـن وجـوده فـي حـرب ،بالـذاتفـي السـلمو  ة النبـي اصـال،جمهوری

تأســیس كهنــوتي محــض وخطیئــة الجزیــة..اســوءإذ حینهـا یكــون االمــر، اخالقــي دینــي

والكالم . باسم اهللا لالسالم االمبراطوريخالقیة المسماة دینا سجلوهافقهیه لالیدیولوجیا اال

مـع فحسـبموضوعة تكافل اجتماعيیمثلمنطق ماليهنالك .یطول في تفصیل كذبتها

كمـا هـوقیمـة اخالقیـة إنسـانویة الجـل الفقـراء ولـیس الجـل الحكومـة..ولیس خراجالنبي

(بـانمرهأمنطـق النبـي فـي كتابـه للعـالء، كـان یـلـذا  ..فیـهالـراي التقلیـديو  منطق الخراج

الزامـا لـیسكما ان هـذا االسـتیفاء المـالي.)م فیردها على فقراءهمهغنیائأخذ المال من أی

وانمــا الزامـا اخالقیــا -علـى عكـس ماكـان تاریخیـا مـع السـلطة االسـالمیة-جبریـاقانونیـا

یعطــي او البــین اند مخیــریبقــى الفــر فیهــا علــى الفــرد، بحیــثالســلطة للدولــة،ذاتیــا

عامـة الشـأن لهـا بمعبـد كقیمة انسـانیة ،غیرهقبل سلمانه یشمل المواالجمل هو..یعطي

وهـذا مـایتبین بتفصـیل .، والـزام مبـدأي، ولـیس فـرض قـانونيانها فرض اخالقـي.وشریعة

لـه الحـد عمالـه مـازال التـاریخ یحفضـها 146مع وصیةإبان دولتهعلي ابن ابي طالبمع 

146
و ال تختـارّن علیـه كارها انطلق علـى تقـوى الّلـه وحـده ال شـریك لـه ، و ال تروعّن مسـلما ،(نص الوصیة؛ 

ّي فانزل بمائهم مـن غیـر أن تخـالط أبیـاتهم فإذا قدمت على الح، و ال تأخذّن منه أكثر من حّق الّله في ماله ،

عبـاد :ثـّم تقول .و ال تخـدج بالّتحّیـة لهـم.، ثـّم امـض إلـیهم بالّسـكینة و الوقـار حتّـى تقـوم بیـنهم فتسـّلم علـیهم 

ى الّله أرسلني إلیكم ولّي الّله و خلیفته آلخذ منكم حّق الّله في أموالكم ، فهل لّلـه في أمـوالكم مـن حـّق فتـؤّدوه إلـ

لـك مـنعم فـانطلق معـه مـن غیـر أن تخیفـه أو توعـده أو فـال تراجعــه ، و إن أنعـم. ال : ولّیـه ؟ فـإن قـال قائـل 

تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فّضة فـإن كان لـه ماشـیة أو إبـل فال تـدخلها إّال بإذنه فـإّن أكثرها 

ه و ال عنیــ ـّلط علیــ ـا دخــول متسـ ا فــال تــدخل علیهـ ه فــإذا أتیتهـ ا و ال .ف بــه لـ رّن بهیمـــة و ال تفّزعّنهـ و ال تنّفـ

ّن لمــا اختـاره .تسـوءّن صـاحبها فیهـا  ثــّم اصــدع .و اصــدع المــال صـدعین ثـّم خّیـره ، فـإذا اختــار فــال تعرضـ

الباقي صدعین ثّم خّیره ، فإذا اختار فال تعرضّن لما اختار ، فـال تـزال بـذلك حتّـى یبقـى مـا فیـه وفـاء لحـّق اللّـه 



توضـح مثالیـة الیمكـن توقعهـا نسـبة لمـا هـو مسـطر فـي دفـاتر الكهنـوت عـن الخـراج نـا لل

مـن مـع المتـوفر فقهیـا وفیهـا یظهـر التضـاد التـام.وفي دفاتر التاریخ من سلوك سـلطاني

علـى  بـالخراج والجزیـهالشـیعة ایضـا تقـولحتى مقدسـیه مـذهبیا، النالكهنوت االسالمي 

فالغریب الیخونـك .لذلك هم من خانوه ولیس غیرهم..یتهومثالعلي ابن ابي طالبخالف

.تكذبامستإذ حتى الثورة ان تحولت كهنوتا .وانما من لدیك مواثیق معه

11

جمــاعتهم جیشـا، وانمــا جماعـة ان تكـون اظلـم الجمهوریـة ان قلــت ان االنبیــاء یریـدون 

 ال. وقلـوب عاریـة للحقیقـة وللـروح.للسیوف والجوع على حد سواء، ةعرا .ونبالءمعلمین

حـد الكفـر یة الجمهوریة عن بنیـة الكهنـوتمایبعد بنمایؤكد ذلك و ..هم معابد والعمائمفّ تلُ 

الیوتوبیـهاالهـداف انسـجاما مـع ومااسسـه لـذلكالنبي في طریقه الدعويهو نمطبینهما

وصـى وأهـم أثـر فـي ذلـك هـو منطـق مـا أ.یخ من قبـلبمثالیه لم یعهدها التار ، 147للرسالة

ال تقـاتلوهم (یقول لمعاذ؛ ..الى الیمنبه الى معاذ بن جبل، حینما بعثه على رأس سریة

حتى تدعوهم، فان ابوا فال تقاتلوهم حتى یبدؤكم، فان بدؤكم فال تقاتلوهم حتى یقتلوا منكم 

وهم ذلك القتیل ، وقولوا لهم ، هل خیـر رُ أثم (بل؛.في غرابتهوال یقف االمر هنا .)قتیال

او  ،مسـلممـوت رفیـقلحمیـة  دون ايیمنح فرصة اخرى خـارج الـدماء، .)من هذا  سبیل

ثّم اصنع مثل اّلـذي صـنعت أّوال حّتى تأخـذ حـّق ،فاقبض حّق الّله منه فإن استقالك فأقله ، ثّم اخلطهافي ماله 

و ال تأخـذّن عـودا ، و ال هرمـة ، و ال مكسورة ، و ال مهلوسـة ذات عوار ، و ال تـأمنّن علیهـا .الّله فـي مالـه 

م فتقسـمه بیـنهم ، و ال توّكـل بهـا إّال ناصـحا شفیقا إّال من تثق به ، رافقا بمال المسلمین حّتى توّصـله إلـى ولـّیه

.الوصایا.نهج البالغة.)...و أمینا حفیظا غیر معنف و ال مجحف و ال ملغب و ال متعب

ة فـي االنســانویات147 ـا للمثالیـ ـي موازی ـون الجمهوریــة، یكــون مفهــوم الــدین مــع النب ـي تل لــذا . مــع الیوتوبیــا الت

.او الكهنوت والشریعة..نویة ولیس المعبد والالهوتالدین هو الیوتوبیا االنساف

                

         

             

               

             

         

    

          

            

            

         

          

            

         

           

             

           

    

    



              

            

          

          

          

             

           

              

        

               

              

               

                

              

                    

                          

                      

              

               

        

عدو لئیم الیقبل المنطق وال اي عنوان اخـر یمكـن ان یبـرره اي في انهمن العدو، تمادي 

فـالن (؛ المشـهورةیذیل وصـیته بكلمتـهلینتهي االمر ان.في حق القتالعقالني انسانوي

ـا طلعــت علیـــه الشـــمس او غربـــت كــان مـــن .148)یهــدي اهللا بـــك رجــال واحــدا خیـــر ممـ

هــو اقـرب الــى ف .واحـد؛ الن یقتـل اهللا بــك رجـال الــى صـیغةه الكهنـوتالمفــروض ان یــزو 

یرید ان یكـون جیشـه جـیش الهنا النبي ..سم اهللاإسیما من جهة انهم یقتلون ب.منطقهم

.هزیمـةجـیش نصـر وانمـا جـیش یریـدهالانـه عمـق مثالیـةل االبـروح،وانما جیش سیف

.منطق كن مقتوال والتكن قاتالب

ــ ــك المراحــل االربعــة، الت ــات(ي تحملهــا تل ــع فــي وصــیة النبــي)الالئ الءات . لمعــاذاالرب

الخــرین انســانیتها او بعضــا ذات اد عیــت ان هــو مــایهم لدیــه.تقــاتلوهمجمیعهــا تـرتبط بــال

هنــا لــیس هــو ان توحــد اهللاوالهدایــة..واحـدا؛ الن هــدى اهللا بــك رجــالمــنهم ولــو واحـدا

.العدل والقیم بین الناسوتشهد الشهادتین، وانما هو ان توحد 

فهـذا الرجـل .علـي ابـن ابـي طالـبمع تلمیـذه،واقعیا بلحم ودمالمبدا المثاليیتأكد هذا

.بـین اقرانـهعنـهوهـو امـر شـائع.ا قتـاال قـط مهمـا كـان العـدوم یبـدلـ الغریب عن االرض

محاربـة علـي ل االمـامحینما اراد ارسـاللخلیفة االولل یقولاحد الصحابةجعلاالمر الذي

فلـن تجـد .القتـال فـال یقـاتلهم-المتمـردین -القـوم أخـاف ان یـأبى(؛ متمردین على المركز

ولـیس قطعـي ه الـى شـيء نبِّـیُ صـحابيهنـا ال.149)احد یسیر الـیهم اال علـى المكـروه منـه

فــي  افان كلمـة اخـعلمـا.وانـه شـي معـروف ومتفـق علیـه ولـیس رأي شخصـياحتمـال،

.31، ص 10المبسوط للسرخسي، ج148
.72، ص1الفتوح البن االعثم، ج149



، الن علیـا لـن یبـدا قتـاال ولـیس علیـاالمتمـردین ي تخـصكتعبیـر عـن االحتمـال هـالنص،

.هذا الصحابيفي نظرقطعا 

عن علـي،في هذا النصجیا االسالمیةهذه المثالیة الكبرى التي تمثل روح االیدیولو رغم  

باسـم جنكیـز خـانالـذي تنقلـه امهـات الكتــب، ولكـن الكهنـوت یشـرع باسـم اهللا مایشـرعه 

ــدول االســالمیة وخلفائهــا امــویین و  إذ .عشــیرته وامبراطوریتــه ادة مـع معظــم ال جـرت العـ

ــل رجالهــو عباســیین،  ــدخلها الجیــوش، فیقت ــي ت ــى اســتباحة  المــدن الت ا فــي عثمــانیین عل

ختلـف عـن المجــازر تال  مجــازر جنسـیةوتسـتباح النسـاء غـداة الحـرب ب،مجـازر جماعیـة

وهـذا االمـر تجریـه الجیـوش .التي تحدث الزواجهن واخـوانهن واوالدهـن  وابـائهندمویةال

الســلطانیة، سـواء علـى غیـر المسـلمین او حتـى علــى مسـلمین متمـردین علـى السـلطان؛ 

حجاج، وحصل مع مسیحي القسطنطینیة كفتح اسالمي حصل مع مسلمي العراق بسیف ال

حین استباح فیها جند  محمد الفاتح  النساء بشكل ال یمكـن  وصـفه اال ) هـ  827( عام 

یحـال علیـه االنتصـار یمثـل  فضـیحة لتـاریخ هـذا ان السـبب الـذي انه جنس جماعي، بـل 

ع جیشــه تعتبـر إذ بعـد ان یـأس محمـد الفـاتح مـن دخـول الحصــن، قـام بخطـوة مـ. الـدرب

الجــیش رســمیا بعــد ان قرعــت الطبــون )دَ َعــوَ (ســبب انتصــاره لــدى البــاحثین، وهــو انــه 

وأقسم بوعده هـذا باسـم اهللا وباسـم محمـد واالربعـة االف نبـي قبلـه بكامل االنتباهواالبواق

وبروح والده وبرؤوس اوالده وبسـیفه انـه سـیكون للجـیش حـق مطلـق فـي النهـب والسـلب 

ام ویكون للجند كل ماهو داخل اسوار القسطنطینیة من متـاع وحلـي وعمـالت مدة ثالثة ای

وحینهــا ..ویتخلـى هـو عـن كــل شـي اال شـرف االنتصـار..وكنـوز ورجــال ونســاء واطفــال

والغریـب ان هتـاف فـرحتهم بهـذا الوعـد .یستقبل الجند هذا الوعـد بانـدفاع جنـوني وصـیاح

وهو االمر عینه الذي كان بعـد دخولـه ظهـر ..)اهللا اكبر،اهللا اكبر(الوحشي والمشین هو

اي رب هــذا .. حینمــا كـان اول نزولــه عـن حصــانه مباشـرة للصـالة شــكرا هللا.یـوم النصـر

.واي دین هذا الذي یصلي فرده بعد جریمة.الذي یثیب الناس للقتل

             

              

     

            

              

          

           

                

             

                 

             

           

       

              

             

                

               

            



            

   

             

            

            

             

           

          

            

            

                    

               

               

              

            

             

              

           

            

            

              

          

علــى ان هــذا الجــیش االمــروجـهكـي یُ ،لــم یكـن وعـده انهـم ان مـاتو ســیدخلون الجنـة

القسـطنطینیة  انهـم لوعـده  كـان وانمـا.ولـیس الـدنیا ولهوهـا ةسالي تؤسسه االخر جیش ر 

.وحدهم دونهلهم  ،بمالها ونساءها ومافیها

ــل  ــب ان ائمــة ب ــة مــن لالغری ــرون بعــض الرجــاالت التاریخی ــاریخ كــانوا یعی ــوت والت لكهن

ولـم ینـالوا هـذا انهم لم یقوموا بفتح من الفتوحات ولم یسـاهموا فیهـا فير االسالمي االیس

كشـرف لـدیهم ضـد حصـل فـي الفتوحـات فحسـبلـم تالبــأس ولكـن هــذه المجـازر.الشـرف

ل االسـرى ِتـحـین قُ مـثال)الحـرة(مع مدینة النبي عینها فـي حادثـة وانماالكفار بتسمیتهم،

في مجزرة جماعیة و ابیحت النساء لثالث ایام فضت فیها ثالثـة الـف بكـر،  واسـتعبد كـل 

او مع .اباحة المدینة في ر انه لم یشاركاسفهل یعاتب ذاك الی.بقیة المعركةاالحیاء من

نـه امـر ان یكشـف مـن النســاء ســوقهن فــي كو بســر بـن ارطـأة فـي مــا سـمي بیـوم العــورة 

علمــا ان بسـر هــذا كــان صــحابیا مــن .150السـوق فتشــترى كــل امــراة علــى عظــم ســاقها

.ب معاویة هو عینه صاحب النبيالاعرف كیف یكون صاح.جماعة معاویة وراوي حدیث

.مصطلح الصحابي رفعاال یكفي هذا االمر في 

12

ماقـام بـه خالـد بـن جـدامشـهوروهـو انـه.یاو سـالمإ لم یكـنان النبي  فيحدث ینفع  

قتـل خالـد بـن الولیـد بنـي جذیمـة فـي فـتح مّكـة حینمـا بعثـه (حیث،بني جذیمةالولید مع

لهـا فـي سـرایا تـدعو إلـى اهللا تعـالى ولـم یـأمرهم بقتـال، وأمـره أن یسـیر بأسـفل الرسول حو 

تهامة داعیًا ولم یبعثه مقاتال، فغدر خالد بهم وقتلهم، فانتهى الخبـر إلـى رسـول اهللا فرفـع 

.وكأن الساق والسوق لغویا یعودان لمالزمة تاریخیة ما.161، ص1م. ابن عبد ربه.االستیعاب 150



"یدیه إلى السماء ثّم قال ثّم ;ثالث مّرات "الّلهّم إّني أبرأ إلیك مّما صنع خالد بن الولید :

.151)ول اهللا  علّیًا  فودى لهم الدماء وأرضاهمأرسل رس

اقلهـا یتبـین .مت الى القتال بصـلة اطالقـایالهنا وضوح تام في ان منطق الدعوى نبویا 

وانهمـا علـى تضـاد تـام فـي .والاجتمـاع بینهمـا..هنا ان القتـال شـي والـدعوى شـيء اخـر

إن النبـي أرسـلهم ( فـي بولةغیر مققصة الحارث بن مسلم التمیميأجد لذا . مبدأ الدعوى

فلمـا بلغنـا المغـار اسـتحثثت فرسـي، وسـبقت أصـحابي، واسـتقبلنا الحـي (:في سـریة، قـال

ــالرنین، فقلــت لهــم ــه إال اهللا تحــرزوا؟ فقالوهــا:ب فجــاء أصــحابي، فالمــوني، ..قولــوا ال إل

هللا ، فلمــا قفلنــا ذكـــروا ذلــك لرســـول ا.حرمتنــا الغنیمــة بعــد أن بــردت فــي أیــدینا: وقــالوا

أما إن اهللا قد كتب لك من كـل إنسـان مـنهم كـذا و كـذا :فدعاني، فحسَّن ما صنعت، وقال

في الدعوة هو عینه مالدى الكهنوت، لدى النبيتجعل المنطق االسالمي االنه152.).الخ

رغـم ان كلمـة النبـي فـي الحـدث تحمـل ..وهو انه الیحصن االنسان اال قول الالـه اال اهللا

انهــم النبــي فـي القصـةلـم یكـن هـمف .ب كــل ماجرینـا علیـه فـي شخصــیتهایحـاءات تناسـ

وعـدم  تهبقــدر ماكـان همــه سـالمالنســانهمــه ایدیولوجیـة اوال .موااسـلموا وانمـا انهـم سـلِ 

..ایذاءه في حریته وراحته ومعیشته وكرامته وقیمه

ة لـدین انهـم لیسـوا دعـامسـبقا وعیههو  ،جماعتهاستباق الحارث لمنیبین النص ایضا

شكر النبـي للحـارث ان النبـي كـان لذا یشي،انهم غزاة فحسب وقتله،وقیم وال دعاة حوار

.فحسـبیلـم قومـه وانمـا شـكرا هـذا الرجـل علـى فعلـه القیمـينجـده  لذلك لم. مبتلیا بقومه

فـي  خالـد ابـن الولیـدالنبـيُّ  بحاسـلمـاذا لـم ی، بانـهرفـع حیرتـي القدیمـةوهو االمر الـذي ی

ــي ــه بن ــاس تعویضــا عــن نفــوس  إذ ال.  جذیمــةقتل ــدى یكفــي ودُي الن الیعوضـها شــيء ل

.884ـ  3/875المغازي للواقدي ـ 151
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ومـن جهـة .مبتلیا بالجماعة االسالمیة معه من جهة كان كل القصة هو ان النبي .اهلها

عیسـىكلمـة  ق لـمـن منطشـیئ مـا بو . هو انه كان معلما ولیس حاكماو . هي االهم اخرى

..)لذي یدینهمن سمع كالمي ولم یؤمن به فلست انا ا(ایضا؛

ة النبــي كمـا انـه هـو عینـه مـن ینقـل وصـی.تینـك الحـدثین  ینقلهمــا تـراث مـوالي للكهنـوت

ورغـم ذلـك تجــري معــارفهم بتلـك التشـریعات المتوحشـة التــي تشــوه هویــة لمعـاذ،السـالفة

ولكــن الغرابـة فـي ذلـك، فالـذي یكـذب علـى اهللا یكـذب علــى نبیـه ویكـذب ..النبـي ومبادئـه

.على جماهیره



..رقة االنسانس

).من یبیع الناسشر الناس(

النبي..

).ثالثة الیقبل اهللا لهم صالة، منهم، عبد آبق من مواله، حتى یرجع الیه(

فقیه آبق..

1

.هـذه طریقـة الوجــود فـي التــاریخ..د یعبــد اهللا، واالالف مـن الكهنـة یكفـرون بـهنبـي واحـ

.لم اجد یوما شبها بین انبیاء اهللا وكهنة اهللا.ویقولون لیس هناك المعقول وجودي

لـذا . الـالتاهللا و  یمیـز فـي قلـب الكعبـة بـینیمیز بین النبـي وهـرون الرشـید، المن ال..

كمـاالنبـي من احكام يان نرى حلیة العبید والجواري هلنبوة،ن الحماقة في فهم ماهیة ام

ان لـم نسـبق كـل  وةمـن االسـاءة للنبـبـل..هـارون الرشـید علـى حـد سـواءمن احكام  هي

بمبــدأ تحریـر النــاس مــن العبودیــة، ســواء عبودیــة السـید او -رســمیاالالهوتیـة -مبادئـة

                

           

        

              

              

             

           

             

           

              

             

    

              

                 

   



 

   

            

 

            

            

               

             

              

          

قبـل ان نلـح علـى الهوتیـة هـذا المبـدأ و . او االفكـار معبـدعبودیـة الـزواج او االعـراف او ال

كل واال  -يولیس مع النب وةمع النبهناالقضیةلتداولنا -في قبح االستعباد ذاتاوجودیته

..بالعبودیة عینه هو ، ان قبلعلى اهللاحینها ستحال مالمة

علـى هكـذا خـروجببسـاطةتـهأر وجُ بنیـة فتـوى الفقیـه االبـق اعـاله، وصـف ماذا یمكن ان تُ 

فیـهیصـل االمـربمسـتوى ان اهللا مع السید ضـد العبـد، ؛ في هكذا وجهةضد النبي، بفاقع 

اواقلها تخلص منه فقط واستنقذ ضد عبودیة سیده وطغیانهثاران  ان الصالة التقبل منه

ماذا یمكـن ان یسـمى هـذا الـدس .عبد یصلي الله بهذه الشاكلةاصالوهل هنالك.حریته

التـي .153)ید، واحسـن عبـادة ربـه كـان لدیـه مـن االجـر مـرتیناذا نصح العبد الس(اللئیم؛ 

(سبیریانوسیدعىحین قراءة نص قس إني النصحك بالبقاء في الرق، حتى لو عـرض .

علیك موالك تحریرك، فانـك بـذلك تحاسـب حسـابا یسـیرا النـك تكـون قـد خـدمت مـوالك فـي 

الفقیــه وكتبــا  ذاك هـذا القــس جلـس مــع ناتشـك وكـ)السـماء، ومــوالك الـذي فـي االرض

.ال غرابة فكالهما كهنوت.نصیهما سویة

2

ـر، ص153 ـم .453المسترشــد، محمـــد بــن جریـ ـوس علـــى اهـ ـالم مدسـ ـو ایضـــا كـ ـتهالل هـ علمـــا ان نــص االسـ

شخصیة یساریة في المعرفة، لذا ارجعناها باسم الفقیه االبق ولیس باسـم تلك الشخصیه النهـا اصـال دس علیـه 

.وللفقیه االبق ولیس له



ولـیس علـى 154أسـس علـى حـرام االنسـانالرسالة وجودیتهـا االسـاس هـو ان شـرعتها تت

او البـاس لنقـل ان حرمـة اهللا هـي .اهللا الیهدد حرمه، االنسان مهـدد فـي حرمـه.حرام اهللا

تلـك التـي نجـري بهـا .معنـاه التعـرض الـى اهللاوان التعرض الى االنسـان .غیراالنسان ال

ان وحـده لتاكیـد ذي یكفـي، وال)من خدم الخلق خدم الحق(كثیرا مع المتصوفة في اسهم

رس الرسـمیة فـي االنسـانویة، كمــا داالنزعـة االنسـانویة فـي الفكـر الصـوفي تفـوق كـل المـ

.تكفي في ان انقالبها على الكهنوت كان صحیحا

بودیـة الن مسـألة السـید والعبـد هـي المسـالة الوحیـدة التـي ینـازع بهــا لـم یـرفض النبـي الع

االنسان الهة في الوهیته، على اعتبار انه السید الوحید الـذي یسـتحق العبودیـة كمـا یـرى 

هذا العلم وسخریتي رغم رفضي .وهو دلیل ینفع ان اهدیه لعلم الكالم التقلیدي.المتكلمین

نفـي التشـریع العبودیـة، الزامـا ولكـن فقـط لفائدتـه.155اایضمنه ومن دلیلي المجاني هذا

نفـي لالنسـان كونهـا، بماهیة الحریـةنساناال  لقلیس النها تنافي فلسفة خَ كما .بكالمهم

فال یتعامل النبـي  بالالهوتیـات والیهـتم بعلـم الكـالم فـي ذلـك، لـذا لـم یطـرح .بماهو انسان

النبـيانما رفض.اي نبي انه فیلسوف ایضا، ولم یطرحیوماالدین كعلم كالم ولم یتداوله 

استعباد فرد بحیث من السخافة ان نقول ونفصل ان سخرة.النها عبودیة وكفى،العبودیة

هـو خطیئـة كـي یوضـح وطفله استخداما،وأخذ زوجته جسدا ومتعة،كحیوان یباع ویشرى

.سان اهم من كرامة الكعبةولذلك قربة واضحة مع الحدیث القدسي ان كرامة االن154
155

العبودیـة لم یفصـد ب.العبودیـة االلهیـةالـى  عبودیة انسانیةالتحویل تدوال الخطاب النبوي في رسائله للملوك ب

وهنـا في .منطـق السـید والعبـد وانمـا طاعـة القـیم االلهیـة، والتـي هـي فـي االرض القـیم االنسـانیة فحسـبااللهیـة

لذا النؤمن به ولكنهم هم من یفرحوا بذلك؟..ة الذي یستحق العبودیةالدلیل الكالمي جعلناه الوحید

             

            

           

            

          

             

             

            

             

              

             

            

            

        

               

             

                  
               

      



           

              

            

             

            

       

              

              

            

          

            

              

            

           

          

            

              

               

             

.156ر خطیئتـهیقـر او وحـي او فقـه كـي فكـر ج الـىتـاناهیـك عـن انـه الیح.امرهـا للقلـوب

فهو والراعي یتساویان بادراك ذلك النهـا موضـوعة انسـانویات، ولـیس الهوتیـات غیبیـة و 

وفـي هـذا  .ووحـيطاعـة لنبـيولـیس ،لذا كان الراعي یصدقه كقلب.ال تجریدیات فلسفیة

ــح ان  ــة نل ــة، واضــحة لالنســانالرســالة وجودی ــم كــالم وجدانی .وال فلســفةوالفقــه ، بـال عل

.ى یحصر القرار بیدهكد االمور عقو ذلك  الكهنوت من فرض

3

كــل مــا قیــل مــن مســالة العبیــد والجــواري ومنطــق الســبي والفتوحــات هــي خیانــة للنبــي 

.والتمـت بصـله الیـه ومـا هــي اال كذبـه تاریخیـة كبیــرة علـى النبـي، كذبــة تاریخیـة عمیـاء

هـذه مشـكلتنا اننـا النـرى عارنـا، .النها تـدرك العـار دوننـا.ولكنها تبصرنا دون ان نبصرها

.ل بهـا التـاریخ دربـهالتـي طـوّ كذبة رسـخت شـانها شـأن بـاقي االكاذیـب .والعلم في العار

مـارك لذا رغم ان كلمـة الطیـار.ننهماوهو منطق یؤكد بذاته ظلم الحیاة والوجود وغرابة سُ 

عمـق جمیـل فـي ، هـي)ان تتهیـا للضـهوریمكن لكذبة ان تقطع نصف العالم قبـل (؛توین

تقطـع نصـف هو ان الكذبـة للوجود؛كثر ألماالسنة اال ن ألحقیقة، ولكن كل المؤلمةسننال

فقیه وال مثقفكل هذا التاریخ، والكما قطعت  كذبة العبید.یعترضها احدقبل ان التاریخ

.الكل یقول انها الهیة ونبویة وشرعیة.یقول بخطیئتهایلعنها و 

هـو ان الكـذب اكثـر  همـن سـننالن  .مـن الفقیـهلوم الوجود هنا، انه یعیینـي اكثـرإذن سأ

حتـى یكـاد ان .یحفضـان الكـذب اكثـر مـن الحقیقـةالتـاریخ وكتبـه  وان. عمـرا مـن الحقیقـة

قد تجد ھذا المنطلق نادرا في التراث مع الفخر الرازي مثال في كالمھ بطریقة وجودیة الفقھیھ عن خطیئة 156
حریر ولكن كالمھ ھنا عن حكم ت)..كون االنسان مملوكا یكون صفة تكدر مقتضى االنسانیة(العبودیة، بقولھ؛ 
.ولكنھ الینفي العبودیة شأنھ شأن الباقین..الرقبة وفضیلتھا



وقصــر، والیكــذب فــي النــه منــاطق معبــد !!..ال حقیقــة للتــاریخ اال  كذبــهیكــون االمــر؛ 

.الوجود االهما

وســؤي فــي الحیـاة هـو انـي .صـادقاان المبغــى وحــده كـان  رددارتــاح كثیــر حینمـا ا،اه  

.عاشرت المعبد دون المبغى

من غیر الممكن ان یكون اسبارتوكس ومزدك وصاحب الزنج وقرمط ولنكولن ومارتن كنـك

النبــي اال مـؤمن ل ذلـك علــىالیقبـ..یحــاربون العبودیـة والنبـي یشــرعهاوغیـرهم،الزنجـي

بـل انهـم.من اجـل اهللاهل علي ان الح كثیرا ان االنبیاء یاتون من اجل الناس ال.احمق

..رغـم اسـتحالته)اهللا والنـاس(یتركـون اهللا الجـل النـاس، لـو فرضــنا حـدوث تضـاد بینهمـا

)الهي ما عبدتك خوفا (وكلمة علي فیهـاالنـه،زمهـا بوضـوحاذلـك فـي كـل لو  عطيت، ...

والجمالمع الناس والحق والعدل هیتبع اهللا النوانما . اهللابعالقتهبالجنة والنار في  أعبیال

وهـذا مـااحلف علیـه .الزم ذلك، انه إن لم یكن اهللا مع الخیر یتركه ابن ابي طالـب.الغیر

..معرفیا من المساء للصباح

بكـل وضـوح ان اهللا االعظم الهوتیا یبـدو تلكمقولتهببل في عین صراحة ابن ابي طالب

النـه یعـرض هـذا المنطـق .)فتلك عبادة العبیـد ..(ن یكون االنسان رقا حتى له أال یقبل 

وهـو عینـه الـذي جعلنـا .خر بـه امـام اهللااالیمكـن الحـد ان یتفـ،كأمر معیب من اهللا نفسه

ابـي ، لـذا یتنـزه ابـن نـرفض الـدلیل المجـاني السـالف لعلـم الكـالم فـي مقدمـة النبـذة الثانیـة

اقـول براحـة، انـه؛ مـاخلق االنسـان لیكـون ،بمعیة كلمة علـي تلـك و .طالب عنه امام اهللا

           

             

             

  

               

            

               

               

         

            

                 

         

            

              

               

                 

                     

                   

          



             

 

               

   

            

        

              

          

            

            

               

   

             

               

              

              

              

بینما في الواقـع ینحـدر .اي حتى هللا.واكرر لالهوته ولیس لكهنوته.157رقا حتى لالهوته

فــي مسـتعبد هـذا االنسـان لیكـون؛ عبـد لكهنوتـه ولـیس لالهوتـه، بـل حتـى غیـر المتــدین 

المصیبة من وهنا المصیبة كل .بزواج دون معبد وعمامةمثال یقتنع بذلك، فهو ال اعرافه

.قبل ومن بعد

4

ال شك معي في ان اول جهل بالنبي، ووجـوده، هـو عـدم رؤیـة؛ انـه ال یوجـد المهم،

االسـتعباد فـي كـل اشـكاله ووجوهـه، الـذي یتعـدى مـن سـوق هـدم مثیـل،شیئ جاء الجله

فهـو . فـي الحـب و العلـم و الـدین..النخاسة الى البیـت و المـذهب و المدرسـة و السـلطة

تُبشـر بـاهللا إزاء -إله وصـالة -حینما ظهر لم تكن خطوته التي ظهر بها خطوة الهوتیة 

وانمــا .فالصـالة جـاءت متـاخرةالــالت والعــزة واسـتبداله بهمــا، وترسـیخ العبودیــة للسـماء،

، لـذا كانـتظلمـهوجودیة حیاتیة تاریخیة تبشـر بتحریـر االنسـان مـن كانت خطوة انسانیة 

مشكلة ابي جهل وابي لهب وابي سفیان مع النبي لم تكن هي جعـل اهللا الواحـد بـدیال عـن 

مشـكلتهم وانمـا كانـت.وكـأن ابـا سـفیان عاشـق ایـدیوولوجیي للـالت والعـزة،الالت والعـزى

.)ان محمـدا یریـد ان یسـاوینا بعبیـدنا(نبـوة؛ التي كـانو یرددونهـا امـام قـریش حـین ظهورال

على انهم عرضو  علیه؛ ان یعترفوا بنبوته وانه رسـول ولهذا السبب عینه یعترف التاریخ

هي خطیئـة ابـي اول نزولهاأي لم یكن هم نبوته).ان ال یغیر اعرافهم(اهللا ، ولكن علیه 

فره 157 ه؛ الكــان میخائیــل نعیمــة فــي سـ اغ  مقولتـ ـا حتــى (حكمـي؛ مــرداد، قـد صـ ان لیكــون رقیق د االنسـ مــا ولـ

لـذا  .انـه قـال لغـة تـوحي اهـم شـيءم غولكـن لـم یقـل شـیئا فـي ذلـك ، ر .وتسـلطها علیـهتـه،غریز ي لا) لناسـوته 

الن كلمـة حتـى ال تكـون فـي .لــى اللغــة ان ُتسـتنقذ،  لتقـول؛ مـا خلـق االنسـان لیكـون رقـا حتـى لالهوتـهكان ع

.البدیهیات المتداولة، وهنا بدیهیة صوفیة؛ ان تكون حرا من سلطة غرائزك



كانـت قصـة بـالل ) لـذلك. (لحبشيجهل في عبادته الالت والعزة، وانما في استعباده بالل ا

والنبوة هنا اقصد الرسالة وقرار النضـال، ولـیس .هي قصة النبوة، وان لم تكن قصة النبي

وبسبب تلك الرؤیة النبویة في العبودیة فقط وفقط التحـق بـالل الحبشـي ..المنزلة وجبریل

.باالسالم

ه هــي كلمــة النبــي، تبــرز علــى الـورق بصــورة هـذ).. شــر النـاس مــن یبیــع النــاس (

محـددات تقع علـى مقتـلالنها .تخترق بها كل الكلمات التي سبقتها في اشكالیة االستعباد

كثیـر مبرراتـه التـي قبـل وقـال بهـا عـین، سیما مـع االسـتعباد و واحتیاالتهاالطیب والخبیث

بسـاطةولل .ة صـیاغتهاحرجیات سلم القـیم مـن جهـولحملها .من الیوتوبیین منذ افالطون

فقـط بوجـود .في نفس لغتها یقوم برهانهاف .سؤدد المشكلةاللغویة التي داست بها العبارة 

هنـا ..نسـانولـیس لال االنسـان الشـیاءالبیـع مفـردةالبشریة بانكونها ُتعیِّر.)بیع(كلمة 

مـن ..اشـیاءهوانمـا یبـاعان االنسـان ال؛ تقوم النكتة فـي بالغـة البرهـان النبـوي وعبارتـه

وانمــا المطـاف ، المطــاف االخیــر للشــرمقولــة التجعـل مفــردة البیــعالجهــة اخــرى هـو ان 

.وبین ذاك وهذا خیط القیمة..)شر االشیاء(ولم یقل )شر الناس(، فقاللناساالخیر ل

ــي المفــروض ان  ــه الكهنــوت مــن تشــریعه لكلمــة النبــي تلــك تكف تنفــي عنــه ماالصــقه ب

.وكذبة الفقه االسالمي وتشریعه.س الحین تبین خیانات الكهنوت للنبيوفي نف.للعبودیة

..158انه كفر بهما فحسب.انه فقه بدون اهللا ودون نبیهو 

فهـي وصـلت منـه وحـده، .فـي اذن ابـي ذر وحده)بیـع النـاس(لیس من الصدفة ان النبي اودع مقولتـه هـذه158

ذر هو  صـاحب التـاریخ  ابعـد ان عـرف الكـل ان اب،مـات بهـا وحده الـذ. شـرف غیره بنثرهـا علـى االجیـاللم یت

ن یضمره النبي اوهـو ماكـ...فـي الصـراع مـع االرسـتقراطیة االسـالمیة والمتمـرد االول علـى الكهنـوت االسالمي

..في ایداعها حصرا بابي ذر، كون قصته لم تبدا اال بعد رحیل النبي

               

              

       

             

           

              

             

          

            

              

       

               

           

        

           

        

               

                

       



              

              

            

              

            

            

          

             

        

           

            

          

             

         

         

                

                    

             

            

او بكل بسـاطة، و  اجتهاد ما،یتجاوزه بوقاحة الیعبأ الكهنوت وفقهه بهذا النص النبوي و 

ولكـن  .یلصـق بـه ازمـة السـند وانتهـى االمـر وأ ، العامـةاالدبیـات یجعله نصا منیهمله ل

ــرهالیمكــن للكهنــوت (مــع قاعــدة الســلطنة؛ الكلیــة المعرفیــةالزامــاتالهــروب مــناو غی

كتـبهم عینهـا  الن صـفع الكهنـوت بقـوةمای وهـو. )الناس مسلطون على اموالهم وانفسـهم 

وعملـه . هنفـي اي حكـم یخالفـانـه یحیـث ب.علیـههذا االس التشریعي للنبـي وتتفـقتبنىت

).الرقیـق(وهو مـا تبلـغ قمتـه مـع .هو نفي كل ما یسلب من االنسان سلطته على نفسه

كما .ولكنها شانها شان كثیر من مقوالت ومبادئ النبي، یقفز علیها الكهنوت بكل صفاقة

، )امـوالهم علـى(محصـورة بكلمـة هـا، وجعلمنهـا)وانفسـهم (كلمة انه التف علیها بحذف

ة یتوقــف علـى كلمــة یر المعرفــي للمقولـ ، بحیــث یكفــي معهــا ان )وانفســهم(رغـم ان المصـ

تنتفــي مســالة العبیـد مــن راس، عــن شـریعة النبـي وجمهوریتـه، وان الوجـود لهـا اصـال ، 

.دون الحاجة الى جدل معرفي یرتبط بالتوثیق والتاویل

وهــي . 159ة فـي شـكله النبــويهـي المؤسسـة  قبـل كــل شـي لمفهـوم الحریـهـذي القاعـدة  

فالســـفة الحریــة ومثقفیهــا عمــل إذا ماقورنــت مــع كــلالقاعـــدة االهـــم  معرفیــا ویوتوبیـــا

ولكن العـرب . روسو وهوبنز ومابعدهمامعالعقد االجتماعيمایخص فكرةسیما .وعامتها

. دمؤسـس للجـواري والعبیـاعطوا عن النبـي انـهوانما للغرب،هذه القیمة النبویة عطوالم ی

.سالملنبي واالعن ا جیلههذا ماكان یعرفه فولتیر و الیس

159
د بالت ــةأكیـ ا هــذه المقول ا المجتمــع االسـالمي، واهمهـ تنفـع فــي نفـي احكــام كثیــرة اســتبد بهــا الفقــه وضـاع بهـ

لطة االب علـى البنــت فــي التــزویج ــذات هـو حكـم سـ م الیحتــاج .بال م انــه حكـ ـه. لـذلكرغـ تُنفــى مــن جهـات الن

..)مبغى المعبد(أخرى، كان قد كنس اوساخها كتاب 



5

(صـطالح القـرآن لمتداولباعتماد على .رخیص جدافي حلیة العبودیةدلیل دیانة الفقه

خ بهـذه الشـاكلة اال رُسـ، ولـم یَ حصــراالعبیــدخـصیال صـطلحمرغــم انـه ،فقـط )ملــك یمـین

االسـالموتزویـرتحـویرفمعظـم .بمـرور الـزمنااللفـة التاریخیـة ع، ومالكهنوتمتاخرا مع 

ســیما ان الـنص القرانــي یتمیــز بقابلیتــه لالنتقــال .لصوصــهویلیـا تفــنن بــه أكــان مجــاال ت

ابـن ابـي امتنع عن حجاجه الداللي، بسبب صیاغته الرمزیة التي اوصلته الى القدر الذي 

ذه الرمزیـة عینهـا كانـت كمـا انـه هـ).لوهم بـالقران فانـه حمـال وجـوهال تجـادو (بقولـه طالـب

.)یات اهللاآیة من آضاللة زحرفت بكم من(سببا لجعل ابن ابي طالب یقول 

حصرا الـى االمـاء والجـواري  كمـا لدى العرب ال یشیر )ملك یمین (المصطلح المتداول 

هو  التداول الفقهي  وانما یشیر في اصل اللغة والتداول التاریخي  مـع اهـل الجزیـرة الـى 

، في اي ملك مادي،إمراة او دار او ابل او خیـل او ارض )مطلق حق التسلط(یة عن الكنا

بـین المـراة الزوجـة مـثاللذا كان االوائل یحتاجون الى قید لغوي معهـا للتمیـز.او بستان

اي ان الزوجـة الحـرة .فیقولون ملك یمین بالنكـاح او ملـك  یمـین بالرقبـة.والمراة الجاریة

.160لعرب ایضا، ولیس العبدة فقطهي ملك یمین لدى ا

اضافة الـى ذلـك، وهـو االهـم، هـو ان مایتحـدث عنـه القـران فـي خصـوص ملـك الیمـین، 

الن القـران یـتكلم ، مر مفارق لالسـالم الكهنـوتي فـي نكـاح الجـواري بتلـك االباحـةأیضهر ك

ْوًال أن َیـنِكَح َوَمـن ّلـْم َیْسـَتِطْع ِمـنُكْم َطـ(عـن منطـق آخـر للجـواري بمقـاییس منطـق زواج؛ 

ْم اْلُمْحَصـَناِت اْلُمْؤِمَنـاِت َفِمـْن ّمـا َمَلَكـْت أْیَمــاُنُكم ّمــن َفَتَیـاِتُكُم اْلُمْؤِمَنـاِت َوالّلـُه أْعَلــُم ِبِإیَمــاِنكُ 

.88، ص2د مع ملك الیمین مع؛ القطب الرواندي، تفسیر القران، جمثال االستخدام المقینظرا 160

            

             

            

  

            

          

            

             

            

                 

             

                  

                 

                  

                   

                 

                  

                   

                   

                    

      



         

            

       

            

              

             

            

              

                 

                 

            

             

        

              

             

              

             

             

اذن اي اشـتراط ..)..َبْعُضُكْم ّمن َبْعٍض َفانِكُحوُهّن ِبِإْذِن أْهِلِهّن َوآُتوُهّن ُأُجوَرُهّن ِباْلَمْعُروفِ 

بینما ملك الیمین في المنظومة الفقهیة، یجعـل االذن  لسـیدها .اهلهن، ومهر خاص بهن

فلیـنكح ممـا (وهو أیضا نكاح في تداولـه النصـي..والمال له ایضا ولیس للفتاه،ال الهلها

).ملكت أیمانكم 

ن، اصـال التحمـل اشـارة تناسـب التي تتعلق بشكل ما بملـك الیمـی161االیات الست الباقیة

تحكــم منهجیــا االساسـیة الســالفةاالیــةكمــا ان .راي االســالم التــاریخي فـي حكـم الجاریـة

تقع في حزمة االیات المركزیة الخاص في حلیة وحرمـة آیةالنها .الستباقي تلك االیات

لـك الیمـین إذن فهـي االیـة المركزیـة فـي قصـة م.الجسد بین الذكر واالنثى وجودیا وقیمیـا

والنها من جهـة.حاكمة على كل االیات في داللتها بخصوص ملك الیمیناي انها .قرانیا

َه َكـاَن َعلَـَى َوِلُكّل َجَعْلَنا َمَواِلَي ِمّما َتَرَك اْلَواِلَداِن َواألْقَرُبوَن َواّلِذیَن َعَقَدْت أْیَماُنُكْم فَـآُتوُهْم َنِصـیَبهُ {.161.1 ْم ِإّن الّل

ِذیَن َال َیِجُدوَن {2.\..مفردة ملكت ایمـانكم لـیس لالمـاءمـنجعـلتعقـدت هنـا ..}ُكّل َشـْيٍء َشـِهیداً  َوْلَیْسـَتْعِفِف اّل

ـاَب ِمّمــا َمَلَكــْت أْیَمــاُنُكْم َفَكــاِتُبوُهمْ  ِذیَن َیْبَتُغــوَن اْلِكَت ن َفْضـِلِه َوالّـ ـُه ِمـ َى ُیْغنِــَیُهُم الّل  ِإْن َعِلُمــُتْم ِفــیِهْم َخْیــرًا ِنَكاحــًا َحتّـ

اَمَى (3..\.)ِل الّلِه اّلِذَي آتَاُكمْ َوآُتوُهْم ّمن ّما ِرُكوْا بِـِه َشـْیئًا َوِباْلَواِلـَدْیِن ِإْحَسانًا َوِبـِذي اْلُقْرَبـَى َواْلَیَت َواْعُبُدوْا اللّـَه َوَال ُتْش

َما َمَلَكْت أْیَمـاُنُكْم ِإّن اللّـَه َال ُیِحّب َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبَى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالّصاِحِب ِبالَجْنِب َواْبِن الّسِبیِل وَ 

{َیأّیَها الّنِبّي ِلَم ُتَحّرُم َمآ أَحّل الّلُه َلَك تَْبَتِغي َمْرَضـاَة أْزَواِجَك َواللّـُه َغفُـوٌر ّرِحـیمٌ {4..\.}َمن َكاَن ُمْختَاًال َفُخوراً  َقـْد }

ـُه َلُكـْم َتِحلّـَة أْیَمـاِنُكْم َوالّل یُم اْلَحِكـیمُ فَـَرَض الّل ــَي {5..\.}ُه َمــْوَالُكْم َوُهـَو اْلَعِلـ َك أْزَواَجـَك الّالِت ّي ِإّنــآ أْحَلْلَنـا لَـ َیأّیَهــا الّنبِـ

اِت َخا َك َوَبَنـاِت َعّمـَك َوَبَنـاِت َعّماتِـَك َوَبَن ْت َیِمیُنـَك ِمّمــآ أَفـآَء اللّـُه َعَلْی َك َوَبَنـاِت خَ آتَْیـَت ُأُجـوَرُهّن َوَمـا َمَلَك اَالِتـَك ِل

تنِكَحَها خَ  ّي أن َیْسـ ّي ِإْن أَراَد الّنبِـ َها ِللّنِبـ ًة ِإن َوَهَبــْت َنْفَسـ َرأًة ّمْؤِمَنـ ًة لّــَك ِمــن ُدوِن الّالتِــي َهــاَجْرَن َمَعــَك َواْمــ اِلَصـ

ا َمــا َفَرْضـَنا َعلَـْیِهْم ِفـَي أْزَواِجِهــْم َوَمـا َمَلَكـْت أْیَمـانُ  ْد َعِلْمَن ُهْم ِلَكـْیَال َیُكوَن َعَلْیـَك َحـَرٌج َوَكـاَن اللّـُه َغفُـورًا اْلُمـْؤِمِنیَن َق

ُنُهّن ِإّال َمـا َمَلَكتْ {6..\.}ّرِحیماً  ّن ِمـْن أْزَواٍج َولَـْو أْعَجَبـَك ُحْس َیِمیُنـَك ّال َیِحّل َلَك الّنَسآُء ِمن َبْعـُد َوَال أن تَبـّدَل ِبِه

..}َوَكاَن الّلُه َعَلَى ُكّل َشْيٍء ّرِقیباً 



وهـو  .لمـا هـو مجمـل ومطلـقاالیـة التـي تمثـل وضـوحا كـامال، تفصـیال وتقییـداُأخرى هي

..المقید یحكم المطلقو االمر التي تفتقده تلك االیات الست المطلقة، 

خاصـة .ویـل تعسـفيأي تأتاویلهـا حاضـر ازاء السـتاالیـاتكل تلكبعیدا عن ذلك،بل

وانهـا لــم تكـن تشـیر قبـل اسـالم ،ف االصـل الــداللي لعبـارة ملـك یمــین عربیــارِ بعــد ان ُعــ

او اقلهـا یمكـن حجـاج الكهنــوت بـان.شخصــيوانمـا الـى الملــك ال،الجــواري الــى الجاریـة

ســالفةقبـال الكلیــات النبویـة التقــفبعـین رأیـه، والیمكـن ان ضـنیة الداللـةســتاالیــات ال

.قطعیة الداللة واالصلسیما قاعدة السطلنة، وهي كلیات 

َوآتُـوُهّن ُأُجـوَرُهّن ِبـاْلَمْعُروِف ُمْحَصـَناٍت َغْیـَر ُمَسـاِفَحاٍت (...ة االیة شيء ایضا ملفي تك

َفَعَلْیِهّن ِنْصـُف َمـا َعَلـى اْلُمْحَصـَناِت ِمـَن َوَال ُمّتِخَذاِت أْخَداٍن َفِإَذآ ُأْحِصّن َفِإْن أَتْیَن ِبَفاِحَشٍة 

هنـا الكـالم )...اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأن َتْصِبُروْا َخْیٌر ّلُكْم َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحـیمٌ 

یضـا هنالـك منـع للفاحشـة، ومنـع اتخـذا أالسـفاح، و مع الجواري ایضا بعنـوان االحصـان ال

وهو مخالف تماما للوجه التاریخي لقانون الجواري وشرعته مـع الكهنـوت؟ حیـث . اناالخد

فیه یؤجر السید جاریته آلخر جنسیا، للیلة او ساعة، او لجزء من جسدها، كقبلـه او بمـا 

.المثیر صراحةحسب اصطالحهم،دون الفرج

6

ایـام النبـي  رقهو ان مجتمع الـ،يووجودهم ایام النبالعبیدفي قصة ولغزها حقیقةكل ال

شـبهة تشـریع اللغـز التـاریخي لكـل  هذا هـو .. طبقة خدم فحسبلم یكن طبقة عبید وانما

،جـنسطبقـة الفتوحات جعلتهـا .اي انها وضیفة اجتماعیة فحسب.لعبید، بهذه البساطةا

تها، خادمعبدة فاطمة بنت النبي وانما  تفضة لیسالجاریة ف .عبیدوالكهنوت جعلها طبقة 

              

            

             

             

              

           

             

          

      

   

    

 



            

          

         

               

          

         

       

           

              

               

             

            

                

   

            

               

         

             

صـفة انتزاعیـة عـن  وهـ لغویافي اصل المفردة لذا كان اسم جاریة.بل عاملة في الخدمة

هنالـك امـراة مثلهـا مثـل الرجـل كانـت تضـع نفسـها إذ . الخدمـة)جري(االساس في سمةال

طعـام او منـام كـان یقبـل اي الجیـاعسـیما ان الكثیـر مـن.، بتعاقـد واتفـاقفي خدمة آخـر

نـه فقیــر تكرمـه العائلـة التــي أطعامــا حتـى، وكیملـك سـكنا وال، النــه الیخـدم بــهقبـال مــا

، كلمـة الحسـین الـى جـون مـولى ابـي ذرفهمه إجتماعیا آنـذاك عـن تحیطه، وهو مایمكن 

.ذلــك بقـوةمنحــىالتــي تؤكــد .)انمــا طلبتنــا للعافیــة فانــت فــي حــل منـي(؛ لحضـة كـربالء

بینمـا.إلتجـا لـه وحاجـة إلـى نبالتـهي كـ التحـق بخدمـة الحسـینان جون  في واضح االمر

انهـم كهنـوت ایضـا اذن .أیضـاوعبیـداجواریـا  لـهیسیئ للحسین ویجعـل  يالشیعالكهنوت

.هم یسرقون الوجود ایضا، كما باقي الكهنوتیات

  ..الكأسسرقة 

)..والناس تشرب الفقهاء،اهللا یصب االنبیاء(

جمهوریة النبي



ولكــن لمــاذا ینبغـي ..یقــول الكنافشــة ان الســماء خلقـت النــاس ونصــبت النـبالء فـوقهم(

)م السماء في القضیة؟اقحا

التاوي یاوجنغ ین

1

المالحـدة تـرماهللا یحفـلذا  .في عباده هو الجبن منهالخیر الذي یكرهه اهللا الشيء االول وا

انبیـاء مفـانهاجـل االنسـانیةمـن حـاربو دینـهاما المالحدة الذي .النهم جادین معه،كثیرا

علمــا ان.الكثیـر مـنهم الیرضـى، وذلــك یجـدد عظمــتهم.ســواء رضـوا ام لـم یرضـوالدیـه،

.صالالزهد بالنبوة هي صفة صوفیة ا

لـه ان یخــوض ابعــد فـي  حجــبن الیســم.متـورط بجبنــهلمجــدد هـو انـه مـؤمنامشـكلة 

النه جـبن مـن اهللا .، إیمان مغلوطوجبنه في عین إیمانه ذاك.رفع احجارهفي الطریق وال 

كیـفإذ . ، وهو عـین مارفضـه ابـن ابـي طالـب فـي عبـادة الجبنـاءولیس خشیة منهنفسه

یتسـأل؛ او اقلهـا  لمـاذا ال.فرضـاتباع اله یقول باالسـتعبادنفسه اعلى  المجددیقبلمثال

.بالعبودیة في نفس الوقت و قوله بالخیر.لما هذا التضاد الداخلي الیدیولوجیا اهللا

2

وفضـح او یشـككوا فـي نسـبها الـى النبـويشـرعیة العبودیـة،ایا من االصـالحیینلم ینكر

عرض سـلفا مـن النبویـات المضـادة لدیانـة الفقـه فـي رغـم كـل مـا.كهنوتيكذبة تشریعها ال

علـى عنـوان العبودیـة هـذا مـن شـهرة سـیئة الصـیت، كممثـل للعـار ورغم كل مـا.العبودیة

نفسها، وكذب مثالیتهـا، واسـقط )المدن الفاضلة(االیدیولوجي االكبر، الذي اسقط قیمة كل

            

         

              

             

           

 

              

           

          

          

             

            

         

              

                 

           



           

   

  

              

         

          

     

            

              

             

           

           

          

            

            

          

ورغـم أنـه حـرام انسـانوي الیحتـاج .لمـدن تاریخیـاباقي االیدیولجیات التي ادعت حلم تلك ا

.الى دلیل حرام دیني، وحرمته هي بدیهیة قلب الإشكالیة فیلسوف

فأي تجدید هذا ان كـان االسـتعباد .لذا فالتجدید كذبة ایضا، النه على هذه الشاكلة دائما

وهـذا ایضـا .انهـم یقبلـون علـى النبـي مثلبـة تكفـي وحـدها فـي نفـي اهللا نفسـه.مقبوال فیه

حتـى سـالمويهـذه هـي بنیـة اال.یعود مع المجددین الى عین بنیة المحافضـین الشـعوریا

.في یساره

مـن  اتمادیهم بحلیة ذلك، والـدفاع عنـه، جبنـو  اما الكهنوتیین فقصتهم اخرى مع الجبن،

قلیـدي لالیدیولوجیـة من سـموا بالعلمـاء، ومـن سـطوة الهویـة والشـكل التلالتجاوز المعرفي 

وحفضـا علـى اسـماء التـاریخ الممثلـین للقومیـة االسـالمیة .في العرف الدیني واالجتماعي

.خوفا على قومیتهم فحسب.اهللا المدخل له هنا اصال..ممن حللو العبودیة وعاشوها

3

على قبـول  اكرهمُ  كان نبيان الالعبودیة، هو في تبریر خطیئة المجددوناقصى مایقوله

 هــو )المبــدأ( ان الــیس ولكـن .162.اكذالنــه كــان الســائد انـیـه،ض علرِ وانـه ُفــ،العبودیـة

، وینقلـب مبـدأضمن تسـمیةواال الیبقى لظروفمفهوم ایدخل علیهالوحید الذي الالشيء

ه تهـاون فیـال. مـا ان تحملـه او تلقیـهإ المبدأ هو ذاك الـذي..حینها إلى سیاسة ومصلحة

ولكـن لـم  ).ولـم یشـرع الرق،ان االسـالم شـرع العتـق(  ؛العقـاد اال كلمـةكن هنالك كلمـة تعبیریه لالمـرلم ت162

.، والیسمع حتى ماتقوله لهفیها لالسف، هكذا اللغة تفارق كاتبهایقصد ان ینفیه



 ان امــا، فهـو)هأتنـازل عـن مبـد(اعتیادهـا جملـة بالبشـریة  أكـدتتمامـا كمـا یرفـع اسـمه، 

.سیما ان كانت ازیاء غاندیة.الشكل آخر للثوب.ترتدیه او تنزعه

یجبر یقبل انیكن  لمقصة ونكتتها، لیس ان النبي كان مكرها، وٕانما هو ان النبي كل ال

وقـت الـذي كـان یعیـب ویحـرم العبودیـة ویوضــح فـي نفـس ال،االخـرین علـى عتــق عبیـدهم

..)اذل النـاس مـن اهـان النـاس(و) شـر النـاس مـن یبیـع النـاس(انها خطیئة كبرى ویردد 

، وانمــا لســبب بســیط.ن كمــا یــرونلــیس خوفــا مــن الظــروف وتهدیــد نــواة دولتــه االولىـ

یعـرض ب،فحسـمعلمكنبي هو انهمنطقه، وهو انلذا فهو یحم النبي نفسه)مبدأ(ولكنه

، المعلـم أهـو عـین التزامـه بمبـدعـدم االجبـاراي كـان سـبب .163یفـرض قانونـاحكمـة وال

جبـر قیمـة، ال ان تعلـى ارواحهـم كلماتـهتعـالیم ان تجبـرومنطق المعلم هـو . رفاظولیس 

.هذه كل القصة في وجود العبودیة هنا وهناك ایام النبي.ایادیهم علیها

لـو إذ  .، بـل بـالعكسكمـا یـروناحـل الـرقضـمناالیعني انـهفا تكلم عن العتق حینماما 

العتق هـو عینــه مــن قــام بتكــان الموصــي  ــا هامــر فحینهــا ســیكونعبودیتــهحلیــلبـ .عبثی

مسـالة العتـق كقیمـة دینیـة مـن بنیـة النبـيأدخـلإنمـا.والیلیق العبث بحكـیم فكیـف بنبـي

توائما مع كونه معلم روحي یوجـه شـكل الفعـل النبیـل الدین االخالقیة ومن بنیته العبادیة،

شــیئا مــن التركـة الثقیلــة للعبودیــة حیــث اكثــر مــن للــذات االنســانیة، لیحــاول بــذلك محــو

.بشریة مستعبدةنصف ال

الفتوحـات جعلوهـا اصـحاب..واال مـاذا تنفـع ایـة وادعـو الى سـبیل ربـك بالحكمـة والموعضـة الحسـنة فحسب163

.دمارالنار و بال

           

           

            

              

           

              

                

            

           

            

             

         

       

            

            

              

            

               

          



             

        

                

            

             

            

         

           

             

          

             

          

          

             

            

  

             

  

مازالوا یكتفون في احسن ردودهـم علـى النقـودات االنسـانویة التحرریـة ن ییقي االسالمبا

حتـىوت االسالمي؛ بان االسالم شجع على تحریـر العبیـدالمتهمة لهذا التشریع في الكهن

ولكن عین هذا الـدفاع االحمـق یضـحك .لالسیاد الداخلین في الجماعة االسالمیة وان اقره

علیه التـاریخ نفسـه ولـیس العقـل، لسـبب بسـیط، وهـو؛ ان العبیـد الـذي كـانو عشـرات فـي 

وان ماتملكـه الجزیـرة .ســالمیةمكـة ایـام البعثــة اصـبحو مالیـین ومالیــین فـي االمصـار اال

وان االلـف . العربیة قاطبة من الرقیق ایام النبي، یملكه فرد واحد في االسالم االمبراطـوري

الذي حررهما علي ابن ابي طالب بكد یده خالل اعـوام ، سـبا المتوكـل اضـعافهما فـي یـوم 

.واحد

المنبـوذون مـن .عن مذهب اسالمي واحـد یرفضـه، فلـم اجـد بتاتـاالیس مؤسفا اني ابحث

هـوالء المتمـردون رفضـوه كحكـم ف. وابـرزهم صـاحب زنـج وزنجـه.م رفضوا ذلـكاالمة وحده

الرفض الوجـودي مـع ذلـك فـ.طبقة السادةولیس فقط رفضا وجودیا كظلم منالهي للنبوة، 

انهـم یقیسـون النبـي  م هـوهـیا معفالجمیل معرف.كذبة تشریعههم بدیهیة هو الذي اسس ل

.الشـيءالفعـل و حسـب انسـانویة ،مـایلیق بـالنبوة ومـاالیلیق ؛واالفعـالوجودیا مع االشیاء

.استعبادیاان یكون النبي طبقیا، ، استحالةهم یدركون بدیهیاف

، انتقد الكثیر النبوة نفسـها ممـن انطلـت علـیهم الطبقیة والعبودیة أخطبل بسبب بدیهیة

القرمطـي كلمـة الداعیـة لي یفسر یمكن ان وهو عینه ما.تشریع نبوي ولیس كهنوتيانها

انـه یریـد بقـوة ، حیـث احـدس )من الخطـلالكثیـر لـدى االنبیـاء ( ؛ابي سـعید الجنـابياالكبر 

بـل یؤكـد التـاریخ .بذلك العبودیة وباقي االحكام الطبقیـة المتوقـع انهـا للنبـي لـدى الجنـابي

، وبسرعة تفاجا بهـا عـین حمـدان بـن قـرمطنتمى الیه الناس بكثرة، انه بسبب هذا القول ا

بینمـا الحقیقـة هـو ،الناس عداهیة خدانهالمؤرخین یعتبرون.كداعیةانه افضل منه في 



ان هـوالء النـاس یشـعرون ببدیهیـة ظلــم العبودیـة والطبقیـة والیعلمـون ان الحكــم كهنوتیــا 

النـه یكلـم جـراحهم،  .ذاهـول كلمـة القرمطـي من یقـ ظركان ینتمن همفولیس نبویا، لذلك 

.ولیس ربهم

عـین على انطلى على كثیرین في التراث غیر ابي سعید الجنابي، بحیث دخلهذا االمر 

ولكـن مایصـدمني هـو .عدم عزلهم النبي عـن الكهنـوتبالدرب الصوفي في بعض اخطاءه

والكهنوت وخدائعـه بالتراث ین معاصرین، اي في فترة تبینت كل الحقیقة، وملمینان مفكر 

رغـم انـه یعـرف ان .الطبقیـةر جـد نفسـه مصـدوما ان االسـالم یقـی هـادي العلـوي ن قبیلم

بـل یكـاد یكـون اختصاصـه هـو زور .زور الكثیر من االحكام ودسـها علـى النبـيالكهنوت

.الكهنوت والتاریخ فحسب

4

كمـا یقـول .على ان االسالم یقول بشرعیة نظـام العبیـد والجـواريوتهم اتفق الفقهاء وكهن

ن ع ٕابعـادهنمنطق السبي في الحروب واستعباد االسرى والتسري بالنساء و شرعیة ایضا ب

فـي الفتـرة التــي كـان الفقـه ،واهلهـن وكـل العــذابات االنســانیة االخـرىوازواجهـن اوالدهـن

وكـان . 164بیح جمـیال والخبیـث طیبـا والحـرام حـالالیطوع للسلطان القرآن ونبیه، فیجعل الق

ثـم تـاقلموا مـع ذلـك ...سیدا للجواري ولـیس تلمیـذا للعلـم او رجـال للمبـادئ او جـیال للنبـي

بكذبة اجتهادیـة یمكن هنا مثال اخذ االحكام التي جـوز بها الفقهـاء للسلطان قتل اخوتـه حـین تسـنمه الحكـم164

هذا االمـر حصل مـع كثیر !.اي دین هـذا ُیعلِّـم علـى قتـل االخـوة الجـل بقـاءه.)حفاض على الـدینال( اسمها؛

.وابتدئت مع محمد الفاتح نفسه صاحب القسطنطینیة واحتاللهامن سالطین الدولة العثمانیة

             

           

            

            

           

                

          

              

         

     

                

              

             

             

          

           

            

               

                

                



            

              

 

              

           

             

              

            

  

            

             

          

            

              

                

                

          

ــه،  ا بابهــا التشــریعي المقطــوع ب ــة، التــي لهـ ة الدینی الشـرع، حتــى اصــبح جــزءا مــن البنیـ

مــن ضــرورات )ضـرورة (حتــى تكـاد تبلــغ معهـم عنـوان.كمسـلمة معرفیــة دینیـا او الهیـا

الریـب ان الرذیلـة (سـنتاینا؛ جورجكلمةبمجرىهكذا و  .الدین، یمثل  نكرانها خروجا علیه

ــین البشــر، حــین تغــدو شــرعیة دســتوریة تصــبح فضــیلة یقرهــا العــرف وتنعــت ببهاءهــا  ب

، تمامـا الجمـاعياالسـالمي مخیـالغدا حكم العبید امـرا غیـر معیـب فـي ال.)والثبات والقوة

ما فعلت روایة التوارة عن حام بن نوح في االثر النفسي على قبول استعباد الزنوج كـامر ك

وعمـوم سـلم النـبالء .وسـلم هتلـر،اكثـر مـن سـلم دارونلدنوهم في سلم البشریة،طبیعي

الـزخم  التـاریخي  ناهیـك عـن.، سیما في الغرب إذبان القرون الوسطىمع فكرة الدم النقي

)الــزخم(یوازیــه حضــورا وبالتأكیــد كــان .العــالم االسـالمي كــان كبیـرالتـداول الجـواري فــي

.التشریعي له في المنظومة  الفقهیة

ــي ،ممــا یلفــتو     ــاقش ف ــى كثرتهــا التن ــة عل ــي المنظومــة الفقهی ــد ف ــواب العبی هــو ان اب

مداخلها اصل الحلیة كما هي عادة معظـم االبـواب، وانمـا احكـام العبـد مباشـرة، وفـي زاویـا 

للسـید و بـل الخطـاب فـي الحكـم.یعبأ انها لیس في حقوقه وانمـا فـي عبودیتـه ولوازمهـاال

وحـق قتلـه دون ،؛ احكام منعـه مـن القضـاء وامامـة الصـالةرغم انه یتعلق به،لیس للعبد

كیــف یعاقبـه اذامــثال او .وعمـوم التمییـز العنصـري والطبقـي فـي الـزواج وغیـره،قصـاص

انهـم یعـاقبون علـى التحـرر دنیویـا  .مفردة إنكاریة تجریمیـةیسموه حینهاآبقا، وهي .هرب

یعاتب ابن ابي طالببینما .ناهیك عن تسجیل عقابه اخرویا كخطیئة دینیة رسمیة فقهیة

ته قبل ان تكون خطیئهي عبودیته جبنه عن التحرر والسكوت على  ان عین العبد ویعتبر

فهل ابن ابـي طالـب هـو رجـل غریـب  ).االتكن عبد غیرك وقد خلقك اهللا حر (خطیئة السید

ــدین وقیمــه مــثال او  ..عــن الــدین  ومــن جماعــة فــولتیر، ام انــه رفیــق النبـي فــي بنـاء ال



احكام اقـل مایقـال عـن السـؤء .یناقشون احكام وحریات البعد الجسدي جنسیا مع الجواري

تـى عــین بـل التناسـب ح.احكـام معابـد ال واخیراالخالقــي الـذي وصـلته هـو انهـا احكــام مـ

، او ایجارهـا لیلـة جاریتـهالرجولة العربیة االولى، كما هو مثال حكم ایجار السید لقبلة مـع 

..اذا حدد له التمتع بسیقانها، فالیجوز الوصول الى صدرهامثال او. او ماشابه

اصـالة جمیـل؛وبإسـم،هـو انهـم یؤسسـون قاعـدةالفقهـاء وبنیـة فقههـم بل من مهـازل

قانونـا و حال فتحونیهنا).فاالصل انه حر،في شخص انه حر ام عبدكَّ إن شُ ( ؛ الحریة

بـل ان خطـاب .قروا ضمنا مجتمـع السـادة والعبیـدلیُ .في سوقهم وحیاتهممجتمع لتدبیریا ل

ان النـاس صـنفان ترسـیخ بدیهیـةضـمناكمــا ان فیهـا.القاعـدة هـو للسـادة ولـیس للعبیـد

 الاعلـم. قاش هذا االمر  في حد ذاتـه خطیئـةنالمفروض ان. فقط ولیس احراراعبد وحر،

وان النــاس كلهــم .ان ادم لــم یلــد عبــدا او امــه(الــم یســمعوا صــراخ علــي فــي اوراقهــم؛ 

.یر؛ ان الناس كلهم احرارانه صراخ كب.)..احرار

بـل .ان امة الكهنوت تتفق على تشریع العبید وتختلف علـى تشـریع الثـورةفاضحاالیس 

، فـي االسـالم الرسـمي یتفقـون علـى تحـریم الثـورة ضـد السـلطان الجـائران معظم الفقهاء 

الحفـاض علـى بیضـة (وهـي  ،ذلـك قاعـدة فقهیـة الاصـل لهـاالجـل ترسـیخ یؤسسـون كمـا 

زاء الصـلیبین والــوثنین إان الملـك یحفـض الطقـوس واالسـم االسـالمي مـن بـاب،)االسـالم

شـر النـاس مـن یبیـع (مثـل بودیـةبینمـا بـدیهیات نفـي الع.وغیـرهم مــن الشـعوب المجــاورة

الـیس مـن السـفاهة ان یحمـل .یتجاوزوها دون اي حساب لفضـیحة معرفیـة معهـا)الناس

كلـه، بینمـا التوجـد كـوة واحـدة للثـورة  ظلـمیتسـع لل هـذا الفقه فـي اكبـر مباحثـه بابـا للعبیـد

یــا الـــیس مریبــا ان بـــاب العبیــد فــي المنضــومة الفقیــة االســالمیة یحمــل مــن الزوا.فیـــه

           

    

          

           

               

            

          

             

           

           

      

            

               

             

           

              

            

               



            

             

               

           

         

               

            

          

              

               

      

            

             

             

          

           

           

               

            

كیـف یمكـن .واالتساع واالهتمام مالم تصل لربعه أي ایدیولوجیة استعبادیة عرفها التاریخ

.ان یوثق بهذا الفقه إذن

.وقیمـه االنسـانیة،وبالطبع یرون ذلك من جمهوریة النبـي ومنطقـه االلهـي فـي االرض

 إذن اعتقد.مدینة النبي مدینة عبید وامبراطوریات شانه شأن كسرى وهرقل وغیرهملیجعلوا

حینما اخطأ وقال بخطل االنبیاء بعد كـل مـارأه  امعذور  كان الجنابيان القرمطي ابي سعید

انـه رجـل نبیـل تحسـر علـى قیمـة وجودیـا وتجـاوز بهـا .من تلك االمبراطوریـات االسـالمیة

وهنا كل العظمة.ولم یتهم قلبه أتهم الوحي بالخطأف .الشرع الى ضمیره

5

جریمتـه النبـي نفســه، بان یشـرك فـي  مـن اقصــاه الـى اقصـاهالكهنـوتياالسـالم یعبـألــم  

.واالخــرینعلــى شــاكلة ابــي جهــل،)انــه اتخــذ مــن االمــاء ثالثـا.. (ه ســیرتلیــدس علــى 

كي الیتهم دینیـا معاویـة ؛ تغطیة لحیاة الجواري معهم، تزكیة بفعل النبي،اهمهما،ینلسبب

..والرشید والسالطین الذي حكموا اللهو االسالمي 

 ؛تختصـر بجملـة واحـدة هـي.قیقتهـاح ومـع النبـي، كل القصة مـع كذبـة االمـاء الـثالث

وهـذا  .).ثالثـا مـن طبقـة االمـاء)تـزوج (ثالثـا مـن االمـاء، وانمـا  )یتخـذ(ان النبي لم  (

یتصاهر مع طبقة عبیـد، لـذلك ى قرشیا،او باالحر ماالیتحملوه ابدا؛ بان نبیا ووجیها الهیا

فـزواج  .عینـهوهذا هو السـبب الثـاني.انهن جواریه ولیس زیجاتهحاولوا سد ذلك بقولهم

االمــاء لـدیهم الیلیـق بقرشـیة النبــي وطبقتـه، سـیما انــه فــي فتـرة التــدوین بلــغ هـذا االمـر 

جــذوره فــي القبیلــة ولالمـر .بجســدها دون زواجللتســريتخــذ تُّ ةَ َمـاألف .اقصــاه فـي عیبــه

، بـان یصــل االمــر انــه حتــى وان تــزوج مــن طبقــة ادنـى یشـترط ان یعــزل مــاءه لجاهلیــةا



كـان  حینمـالـذا  ..، النهـا لـیس بقـدر شـرفه وطبقتـهبنسـبهاعنها، حتى الینجـب منهـا ابنـا

 كـان ،الحسـین علـى زواجـه مـن امـة عبـدةزیـن العابـدین بـن مروان بن الحكم یعیر االمام 

مبادئـه مـن فرضـت علیـه ذلـك  الن ذلك،بـ أیعبان االمام لم علما.ه ایضا عارایعتبر العرف 

هـذا االمـر دخـل رسـمیا  ان بل.في نفي العرقیة والطبقیة، فلیكن مایكن، طالما یسلم مبدأه

.حرةالى جنبهامة ان كانت هنالكوا نوع من الحرمة فقهیا بزواج األَ على الكهنوت لیفرض

فقـالوا انهـن جـواري ولیسـت ادنـىن علـى النبـي زواجـه مـن طبقـة انهم الیقبلـوالمهم هو

هـذا . سـري كاالبـاطرة هـو مـایلیق بـالنبوةاتخـاذ االمـاء جواریـا فقـط للتبینما یرون.زوجات

.هو الكهنوت وهذه هي البنیة التي ركلت الرسالة

انـه اتخـذ مـن(؛لحیاتـهكیف یشوه النبـي بهـذا الوصـف كهنوتيالبأس ان ننظر الى نص 

واسـتولد احـدى العجمیتـین، وكـان لـه 165عجمیتـین وعربیـة فـأعتق العربیـة:االمـاء ثالثـا 

ماریـة القبطیـة ، وریحانـة بنـت زیـد القرظیـة ، أهـداهما :سریتان یقسم لهمـا مـع أزواجـه 

المقوقس صاحب االسكندریة ، وكانت لماریة اخت اسمها سیرین فأعطاهـا حسـان فولـدت 

د النبي بخمس سـنین ، ویقـال انـه أعتـق ریحانـة ثـم تزوجهـاعبد الرحمن فتوفت ماریة بع

اختـار مـن سـبي بنـي قریظـة جاریـة اسـمها تكانـة بنـت عمــرو وكانـت فـي ان النبـي)...(

)ملكه فلما توفي زوجها العباس  .166.

تمامـا كـم جاء الحقـا بمنـع استرقاق العربیـة بحجـة ان .هنا یضهرون النبي عرقیا النه لم یعتق اال العربیـة165

اهللا  المهم جعلـوا..وكـان اهللا الیریـد عبیـدا اال مـن العجـم، امـا كرهـا بهـم او حبـا بـالعرب.اهللا وسـع فـي االعـاجم

.في ذلك طبقیا
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كل هذا و الیشعر الكهنوت ماذا یفعل بالنبي، .نبيلنص توصیفي لملك ولیس اعتقد انه 

رى للكهنوت، تلك التي حرت في محدداتها، ولكنـي اسـلفت ان مـایهمني انه ایضا  بنیة اخ

..وها نحن نصل ابعد من ذلك.هو ان نصل القرف منها فحسب

بـل .كنبي وٕانما كموقـف اخالقـي ثقـافي لـه كإنسـانعلما اني الادافع عن النبي هنا تدینا

لـذا دفاعیـا .كیلـهاعي اسـا مهمـا، وهـو ان وظیفـة االنسـان هـو االنسـان، ولـیس اهللا او و 

ودفاعـا عـن  .ابدا لیس ایدیولوجیا، بقد ماهو تیقن بان الحقیقة لیست كما هي لدى االمـة

،  ولنقـل اقلهـا قبـل النبـوة، لـذا فـي عقیـدتي ان النبـي اضـرته النبـوة ال عن نبوتهانسانیته 

.بالنبوةابتلى هفلم تأته تلك التهم من هنا وهناك وذلك الدس لوال ان.وعلى اسمه

6

لـم  تكـن لدیـه المشـكلة هـي  ه، هو انالمبدأ مع النبي في زواجه من االماءحكایةأصل 

وانمــا كانــت الطبقیــة بعنوانهــا ،الــرق فقــط؛ فــي بــیعهم وشــرائهم واســـتعبادهم ومعانــاتهم

إذ حتـى وان تحـرر العبیـد فهـم سـیبقون .ا اصل احتقار مجتمع الرقاالكبر، التي یعود له

الـزواج  طبقـة اجتماعیـة محتقـرة ومنبــوذه فـي مجتمـع الجزیـرة بحیـث الیجـوز تـزویجهم وال

لذا لم یكن هم النبي ان یكتفـي برفـع االسـتعباد ومنعـه، وانمـا مسـاوات طبقـتهم مـع .منهم

ولكـــن  ،اذ  حتــى وان حـــرم االســـتعباد.بـــاقي الطبقـــات، وتأصـــیل مســـالة وحــدة االنســان

. االمجتمع القرشي وباقي الطبقات الكبرى بقیت رافضة للتعامل مـع العبیـد فـي اجتماعیاتهـ

وقـام هـو . وهكذا بدأ دربه المعروف في تزویج المقداد واسامة واخرین  بفارق طبقي كبیر

، بـل النهـن إمـاءلـیس فقـط.ریة وماریا وصـفیةیریحانة وجو حینما تزوج منبنفسه بذلك



لتثبیـت االممیـة ونفـي الشـعوبیة مـن جهـة ولترسـیخ .نهن من ادیـان واعـراق عـدةال ایضا 

.وحدة االدیان

فزوجاتـه ،بل ان عین كثرة زیجات النبي تاتي في الوجهةالعامة لهذا االطار التوحدي

،عده ومـن طبقـات عـدة ، ومـن عشـائر عـدة ، كـي یوجـه بهـن قیمـة كبـرىكن من اعراق

سـیما اذ عرفنــا ان التوحیـد الـدیني مــع النبـي .وحـدة االنســان وتوحیــد عناوینـهتتمثـل فـي

ــیس التوجــه الالهــوتي،  ــهالموحــدینفكاصــل اول هــو التوجــه االنســاني ول ــیس هــم لدی ، ل

.واحدة، وانما هم القائلین بالبشریة الواحدةالالقائلین بااللوهیة 

زیـرة  وعـانى مـن اجلهـا كحكایـة قیمـه ارادهـا هذه اصـل الحكایـة رماهـا النبـي فـي قلـب الج

واصـبح .ولكنهـا انتهـت مـع االسـالم التـاریخي وفقهـاءه بـان انقلبـت الــى ضـدها،الســالما

فلما كل هذا العناء، دون ان یتغیـر أعاتب هنا الوجود؛.معها النبي مشرعا السالم الرقیق

.العبید اصبح عاال علیهموالذي قاله من اجل ،وكان اهللا زاد الطین بله بانبیاءه.شي

حینمـا الكهنـوت فـي اصـوله الكبـرى یقـول بدقـه انـه تـزوج مـنهن، ولكـنالتـاریخ انعلما 

صـر علـى تسـمیتهن جواریـه، ویحـددهن، حینمـا یـأتي ذكـرى نسـاء ییتكلم عن نساء النبي 

واحیانـا .، هـن جواریـهام ابنـه ابـراهیم167ریحانة وصفیة وجویریة، حتى ماریاالنبي، بان

 إذ. ولــیس جــواري168یكــون تعـدیهم اكبــر بتوصــیفهم ان ماریــا وصــفیة همــا ســریتان لـه

بــل ان تلــك .الســاریة هــي للمتعــة الجســدیة بینمــا الجاریــة قــد ُیكتفــى بخــدمتها فحســب

.اعتـق كـل تلـك النسـوة فـي طریـق تحریـر العبیـد قد كان االصول الكبرى للتاریخ تقول انه

فـتح البـاري، ابـن حجر ...346، ص10البیهقي، السنن الكبرى، ج...150،ص 8المغني، ابن قدامة، ج167

.....41، ص8الطوسي، تهذي االحكام،ج...253، ص9ج
.139ص    1ابن شهر آشوب ج -مناقب آل ابي طالب 168

            

             

 

               

              

           

             

           

     

           

               

           

    

          

              

             



             

 

            

               

            

           

       

               

          

             

            

            

             

          

            

            

              

            

    

            

انــه اخــذها هدیــة منـه علــى شــاكلة كهنــوت یقــولالماریـا اعتقهــا مـن المقــوقس، بینمــا ف

اسـارى بنـي وكذا االمر مع زوجتـه جویریـة حیـث اسـتنقذها مـن .الملوك في اهداء النساء

.انكسارهمبعدالمصطلق 

من جهة اخرى في سبب هذا الدس هو ان بعضهن یهودیـات، االولـى ریحانـة بنـت عمـر 

حیــى بـن اخطـب مـن یهـود بنــي نـت یوالثانیـة صـفیة ب،بـن خنافـة مــن یهـود بنــي قریضـة

ــذي.النضــیر ــد النبــي وزاد االمــر، ســیما االمــر ال ــل بع ــل عقــدة مــع االوائ تحــول حــینمث

وهنـا  سـیكون الـدس علـى النبـي بتحویلهـا .المجتمع الى مجتمع حربي ضد بـاقي االدیـان

مـنملحـةلـذا نجـد تحریمـات.شرعیة زواج نساء باقي االدیـانرافعا من زوجة الى جاریة 

.نساء االدیان االخرىقبل بعض الصحابة ل

7

یرصـفونه هو ماواهم مافي ذلك،!؟نبیا بعد كل هذا الدس علیهالنبيالاعرف كیف بقي

حتـى یقبلها على نفسـهالللنبي في السبي مع صفیة بنت حي بن اخطب لیجعلوا له قصة 

یرددهـا فـي الكـلبینمـا .، فكیـف ان كـان نبیـاوالمتهتك في حربه،خالقيالغیر االمحارب 

..ضمن تسمیة الصحاحالداخلة كتبهم 

یاخــذهاف ،بأیــدي المســلمینهــا وعمهــاو قتــل زوجهــا وابیُ صــفیة هـذيیقـول الكهنـوت ان

ــیال بعــد المعركــة حتــى یختلــي بهــا، بــل بعنــاء ان یوقــف الجــیش النبــي، ثــم الیلبــث اال قل

اي بنیـة للكهنـوت سـمحت .وســط اصـحابهایــام مــن اجلهــا  عـدةمعهـا خیمــة لـه لینصــب 



على هكذا  سكتتاي بنیة لدى المتنورین والمجددین واالهم هو، .لنفسها ان تشوهه هكذا

.باسم النبيسوء

(الكهنوت في ذلك تاریخیامایقولهاختصار  صارت صـفیة لدحیـة فـي مقسـمه، وجعلـوا :

فبعـث إلـى : الـرواي قـال..ما رأینا في السبي مثلهـا:ویقولون . هیمدحونها عند رسول اللّ 

أصـلحیها، ثـّم خـرج رسـول الّلـه مـن :دحیة فأعطاه بها ما أراد، ثـّم دفعهـا إلـى ُأمـي، فقـال

فلّمـا فـتح الّلـه علیـه (  او .169)خیبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثّم ضرب علیها القّبة

بــن أخطــب وقــد ُقتــل زوجهــا فكانــت عروســًا الحصــن ذكــر لــه جمــال صــفیة بنــت حیــي 

..170)فاصطفاها النبي لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حّلت، فبنى بها

سـیما .ال تلـك القـرون، دون اي غیـره علیـهل دسـها طـو ِبـست على النبي وكیـف قُ كیف دُ 

،ان مـن یعـرف اسـاس ماحـدث فـي نفـس الیـوم مـن قتـل لبنـي النضـیر قاطبــة مـن الیهـود

ماســـیكون فـــي تلــك اللیلـــة مـــن عـــذابات االیتــام وبكــاءهم علــى ابــاءهم واخـــوانهم وبـــل و 

الاضنه یقبل ان یضاجع فتاتهم وامهاتهم الالتي نمن في تلك اللیلة في احضان المسلمین

یـاتي عـن توقـع ان نبـيكیـف یمكـنبـل.وهي بتلك العذابات بمـوت اهلهـا وضـیاع بالدهـا

تـل قـد قُ كـان عـین صـفیة ان بـل .اول لیلة بعد المعركةموت ودماء وینام مع الجواري في

.تـل اهلهـا للتـوان یضاجع امـراة قُ یقبل نقي الاعتقد ان اي .ابوها وعمها وزوجها واخوها

أخطـاء هـذا الكذبـة مـن بـل .قـتلهمسـبب كیـف ان كـان هـو بـل . موهي في بحور مـن االلـ

انـه الیجـوز مـس المسـبیة اال یسیرون بـالف جهـد حتـى یؤكـدو فقهیاهو انهم التاریخیة،

بعــد حیضـــة، بینمــا یجعلـــون النبــي اول مــن یعصــي حتـــى هــذا، الن روایــتهم تقــول انــه 

هـذا هـو الكهنـوت ودسـه علـى النبـي ..مضـحك امـر هـذا الكهنـوت.ضاجعها من اول لیـه

.ضیف داللة ابعدتلعل تلك الراءات  .لعارررربلوغ هذا لاي . وبنیته وعموم ذاته

.152|4:؛ صحیح مسلم163|3:مسند أحمد.169

135|5:صحیح البخاري170

          

            

             

             

          

             

          

               

             

             

              

       

             

            

                 

     



             

 

          

              

               

                 

              

           

                 

              

             

             

           

                

              

                

            

              

            

            

   

 

8

رجــل الفقــراء والتعســاء دیــن، فــيؤیــه هــذا الـدس التشــریعي والتــاریخير  ایضــایمكــن

كابرز تلمیذ نبوي في طریق الضـیاع االسـالمي ، ،على ابن ابي طالب،والعبید والمتالمین

)التكــن عبــد غیــرك وقــد خلقــك اهللا حـــرا (وصــاحب المقولــة االولــى للعبیــد فــي الثـــورة 

والتي الیمكن ان نجد لها بدیال منذ ،دون اي مبالغة منبریةوالمختصرة لكل دستور العبید

لـیس النهـا ..الى مـارتن لـوثر كنـغ، ولـن یجـدواصاحب الزنجمرورا باسبارتوكس ومزدك

(توكد حق الثورة الهوتیـا ، كمـا وجودیـا بانهـا الماهیـة والهبـة والحـق )وقـد خلقـك اهللا حـرا/

وانمــا الن ثوریتهـا .تحریضــیة)ثوریـة (لـیس النهـا مقولـة كمـا.الخلـقاالول فـي اصـل 

ـأُ بینما مـن غرابـة .171على عقل العبد ال على سیاط السید ة الفقـة فـي االسـتعباد، لـیس مَّ

انهــا ال تجیــز للعبــد  هــو خطیئتهــاوانمــا.هــو انهــا تشــرع ان یكــون هنالــك عبــدا للســید

وانمـا تشـرع علیـه .بل، ال تتركه وحرمـة اهللا فقـط.االنفكاك عن سیده، وتعتبره حراما نبویا

)بقاآ( حینها ، وتسمیه ان تحرر من سیدهحدا دینیا یضع على ظهره سیاطا باسم النبي

..، وذاك تلمیذ النبيهذه  امة الفقه..تجریما له

انهـا عرفـت هـذا الرجـل كمـا ،وتعرفها جیـدا عنـههذه االمة تروي مقولة الثورة تلك لعلي

الـذي یتخـذه الشـیعيالكهنـوتلیهه، ولكنهـا ال تبـالي مـع عـین أیدا، ووصلت حتى الى تج

ولكنـه ،؛ هو لیس مجرد عبـد یثـور على سیدهواصفا ایاهتغني في طریق ذلك كلمة البیركامو في المتمرد 171

.إنسان یثور على عالم السید والعبد



ــه تــوفي عــن ثمــاني عشــرة ام ولــد(هبا، ان تقــول عنــه؛ مــذ اي وطــاهن جمیعــا .172)ان

فقـر، الویهن الجـل أیـ هولنا ذلك انهن عشن في كنفأكنا ت، للیتهم قالوا ثمانیة عشر جاریة

(تشریع لتزویر او اقلها جاریات خدمة، رغم ان ذلك یكفیهم .وانه ابو الیتامى والمساكین

رجـل حزمـه مـن الزوجـات  والجـواري ، ومشـغول )االمـام(جعـل هـذا امـا ان یُ .عنه) الرق 

.لم یظلمه به معاویة عدوهمدعي مذهبه ومقدسیهمن لمٌ فهو ظُ .بالنساء

الـذي كـان یعمـل فـي هـو عینـهن مقدسـیه هكـذا سـوء مـن عـیالمدسـوس علیـه  علي هذا 

هـو عینـه الـذي و  ،بكثیـرماكلـهویاكل اقل مـن،قنبر اكثر من خدمة قنبر لهخادمهخدمة

لم تكن هوایته اال عتق العبید ، فهـو الـذي  اعتـق فـي زمـن النبـي فقـط الفـي مملـوك ممـا 

سـاوى بـه هـو عینـه الـذي ورطـه الـدرهم الـذيو . احیانا بفـتح جـب لیهـودي و. مجلت یداه

هـذا االدمـان فـي .حروبا وحروبا وخروجـا علیـهالعطاء بین العبد قنبر وبین طلحة والزبیر

..عرب الجزیرة نشخصیة علي هو ادمان مبدأ لم یقبله ادمان القبیلة م

یبـرز مثـال مـن خبـر ، من عین الكهنوت الشیعي وبنیته المشوهة لعلي اكثـر مـن معاویـةو 

عینهـا فـي یبـین حماقـة المذهبیـة ولكنـهتنـاول وجهـة مذهبیـة شخصـیة،بهریدی هكهنوتل

ــه.عــین مصــلحته الســیئة ــل نهایت ــر طوی ــيخب ــي النب ــه عل ــك هــذه (..؛ یخاطــب ب أن نبوت

فیســتولى علـــى خمســي مـــن الســـبي والغنـــائم ،ســیكون بعــدها ملـــك عضــوض، وجبریــة

یبي فیـه لكـل مـن ملـك شـیئا فیبیعونه، فال یحل لمشتریه، الن نصیبي فیه، فقد وهبـت نصـ

ه ان ال بـاس .336ص، 4مسـتدرك سـفینة البحـار، علـي النمـازي، ج172  (هـي؛االسـاس صـیاغة الـراويالتنبی

بـین تبجیلـه بالصـالة التنـاقض الـداخلي والبـأس االنتبـاه الـى ).تـوفي صـلوات اهللا علیـه عـن ثمـاني عشـرة ام ولـد

مـن النسـاءلـو اراد علـي ان یرویهـا عـن رجل یملـك هـذا القـدرروایـة اقطـع ..علیه وبـین ماینسـب لـه مـن تشـوه

نـه یعـرف انـه فعـل طغیـاني ومتـوحش وظلم لتلـك ال .، تـوفي لعنـه اهللا علیـه عـن ثمـاني عشرة ام ولـد،لقـال عنـه

.النسوة بعیدا عن عبودیتهن

              

         

          

            

        

            

            

               

              

            

    

               

              

            

              

             

              

    

             

            

   

      



             

               

             

               

          

               

            

                  

               

            

           

               

         

           

          

               

             

                

                 

                   

   

مـن ذلـك مـن شـیعتي، لتحـل لهـم مـن منـافعهم مـن مأكـل ومشـرب، ولتطیـب موالیـدهم، وال 

..یجعلواه طامعا بالسبي والغنائم، ومحالال لهما، ومتحسـر علیهمـاعلي هنا ..173..)یكون

الیهـم لـدیهم علـي، مـایهم هـو المـذهب .صـراعهم المـذهبينجـاحانهم یشوهوه فقط الجـل

الشـیوعیین؛ التهـم الشـیوعیة، تكلمت عـن البنیـة التـي یكـون بهـا حـال تماما كما .فحسب

.وعلى نسقهم كل االحزاب في فراق االیدیولوجیا.مایهم الحزب الشیوعي

فقتلنـا ,فظهر المسـلمون علـى المشـركین (...او هذا الخبر في حرب الیمن وعلي علیها؛

فكتـب معـي :قـال بریـدة,اة من السـبي لنفسـهفاصطفى علي امر ,وسبینا الذریة ,المقاتلة 

فلمـا اتیـت النبـي دفعـت الكتـاب الیــه فقـرى ,خالـد بـن الولیـد الـى رسـول الّلـه یخبـره بـذلك 

ال تقـع فـي علـي فانـه منـي :رسـول اهللافقـال ...غضب في وجه رسول الّلـهفرایت ال,علیه 

لـال للسـبي ومقتنیـایجعـل علیـا مح، هنا الكهنوت الشیعي مـن حیـث الیشـعر 174)وانا منه

.هو المعترضوابن الولید ، للجواري

ــن  ــه محمــد ب ــة ام ابن ــة بنــت جعفــر الحنفی ــي فــي قصــته مــع خول ــه عل كــذا ماشــوه ب

ــة ــا مــن ،الحنفی ــل زواج اخــذ مــن الشــرعیة مــالم تاخــذه ای رغــم زواجــه الطبیعــي منهــا ، ب

، مـع ان علـي ةونها سبیاصحابه وغیرهم یعتبر ،ولكن التاریخ في طرفیه.الزیجات االخرى

وكـان قلبـه ینعصـر ، حـین شـاهد ابـن الولیـد، وهـو راجـع ،كانت ازمتـه عـین تلـك التسـمیة

امتا ، ال علــي بالنســاء مـن الحـرب یســمیهن ســبایا باســم النبــي، وكــان ا صـ وقتهــا حكیمـ

وتلـك هـي قصـة .الن نبي هذا الدین عینـه لـم ینفـع معهـم،یتدخل بهذا االسالم في هؤالء

.ما یقارب خمسة وعشرین سنهاعتزاله

ــد بــن الولیــد .فــي ســبي مــن عــرب الجزیــرةكانــت خولــة هــذه قــد جـاءت مســبیة مـع خال

واودعها عند زوجته اسماء، وحینما نوى زواجها، .نخوة بعد ان استغاثته علي فاستنقذها

.87ن صتفسیر االمام العسكری173
.322ص .الحاكم الحسكاني.شواهد التزیل لمن خص بالتفضیل174



ــم یســمح لنفســه  ــد ان انتظــر بــل عامــا كــامالخالهــا القاســم بــن مســلم مجــيء ذلك اال بع

ي ال حاجـة لغیـر اذن المـراة فـي الـزواج، سـیما بعمـر بـا منه، رغم انـه فـي دیـن النلیخطبه

.اال ان مجییئها من دیارها قسرا ، بعنوان السبي ، حتم علیه ذلـك.خولة حینها وبرشدها 

، بوجود اهلهـافتزوجها.وال عند مبادئه االخالقیة لكرامة تلك المراة ز رفعا لفكرة  السبي ون

.مذهبكماذا فعل بك ..آه یاعلي..من التسمیات الطبقیة اوال غیرهدون صفة ام ولد
   

      

    

 

              

             

            

            

                   

 



              

                

               

              

           
  ..هعمامال سرقة

)..عبادة اهللا لیست اال سخریة من اهللا(

كیركجارد

  .).!؟.وهل رأیت فقیها(

الحسن البصري

1

 الفقــه ان جهـةال مـن .175كــل مارأیـت هــي عمــائم فحســب.یـت فقیهــاأأضــنني یومـا ر  ال

االنسـان بو  ،انسـانهفقـه بـاهللا فـي هـو وانمـا فقها بالـدین فـي نصوصـه، هو لیسالحقیقي

ـه ومعاناتـــه،و  حیاتـــه؛ وجـــودهفـــي  وانـــه فقـــه وجـــود ال.صـــالته وصـــیامه وحجـــه ال االمـ

اه جهــة هــذ .نصــوص أضــنني یومــا رایــت  الوانمــا، ..الس االولارغــم انهــا اتنــازل عنهـ

قطعهـا مـن سـیاقها البارد كـي تجـد اللغـة أعملـي كان هـو ان لذا .. لم یكن یرید الحسن البصري هكذا وجهة175

..هنا نارها



البقـال والراعـي كـل وضـوحمایرى حرمتـه وخطیئتـه بالفقیه التقلیدي یحللان  لجهة،فقیها

قبولـه  االتجاوزه بدیهیـة العجـوز، ابرز علىدلیلال و . ن یبكيوالعجوز وكل من یستطیع ا

وابیهـــا واخوتهــا قتــل زوجهــامامــراة فـــي لیلــة اغتصــابحلیـــة ؛ عبودیـــةســبي والال شــرع

ومـایجره االمـر مـن .وجیرتها، وفي لحضة التعرف این اوالدها واین بكاءهم، وبـاقي اهلهـا

وهو مما التقبله العجوز وتـرى خطیئتـه دون حاجـة .للغة ان تختصرهادیات  الیمكن تراجی

لدیهم نصا في دلیل الجهاد، ونصا في السبي، ونصـا كل ذلك  یحللونه الن.لمعرفة دینیة

..ي التمتع بهن، ونص في االستعبادف

حتى تكـاد ترسـخ معـي .لذا لیس لدیهم فقها.ولكن الأضن لدیهم قلبا.لدیهم نص، اجل

تمامــا كمـا كـان یقــول السیاسـیون .رأسـه، سـتلف حتمـا االیـام قلبـه فقاعــدة؛ كــل مـن یلـ

.النادمون؛ لقد مسنا التاج

هذه هي القصة هنا ل جدیة معرفیة،بك..في القلب كل اهللا.وص كل اللصوصفي النص

وهـو المـدار الـذي تلوحـه ایضـا كلمـة البسـطامي .بین الفقیه والبقال؛ إزائیة الـنص والقلـب

ربـي قلبـي عـناو كلمـة؛ عـن..العــابرة؛ تقولـون فـالن عــن فــالن واقــول قلبــي عــن ربـي

   .القلب دیانة الفقیه ودیانةبین.قعان في مركز الوجودیة اسالمیاتاللتان ..حالجیا

2

سس االهم، بل التي یقوم علیها كـل الفقـه الوجـودي، والتـي تمثـل فـي نفـس الحـین االمن 

هـو ان الحـرام .الدخول على كل العیب المعرفي فـي اصـول اجتهـاد الفقـه التقلیـدي وعبثـه

یحتـاج الـى  اي. یكـون حرامـا دینیـاحتـى لـدیهمحرامـاالیكـونالواضـح للجمیـعاالنسانوي

          

             

             

           

            

                

              

             

            

           

              

              

       

               

          

          

               

             

            

   



          

              

          

            

             

              

     

            

             

   

            

            

            

           

               

             

        

ــى نــص، ضــمناجتهــاد فقهــيحــرام ب ــي ینتســب ال ــدي او عقل ــةنصــي تقلی وقاحــات االدل

فـي  بـدهيرغم ان الحرام االنسانوي هـو حـرام ذاتـي و.والمتمادیة في لعبة التاویل والدس

 .روال حتـى وحـي اخـشـرعي، الـف دلیـل ودلیـل هیكفیـ فـالومن الیراه خطیئة بذاته .عیبه

شرعا حتى وان لم یكن هنالك حرامهو غیر انسانوي كل ماهوفلدیه.الفقه الوجوديبیما

فـي الفقـه الوجـودي بل.بنص او ماشابهدون الحاجة الى تقریر انه حرام دینينص، اي

اال لـن یكـون حرامـا حتــى وان جـاء و الــدیني هـو ان یكــون حــرام انسـانوي، اسـاس الحـرام 

اي ان االنسـاني فـي حرامـه هـو الـذي یحـدد الـدیني فـي حرامـه .الفقیه بنص صریح بذلك

بحیث الحرام الدیني نفسه یحتاج الى دلیل في الحرام االنساني كي .وحالله ولیس العكس

الحــرام االلهـي هــو الحـرام اعتمـادا علــى اس كالمـي وجـودي بـان.یصــح انــه حــرام الهــي

غایـات اهللا  الن. .م االنسـانوي فحسـبوبالتـالي االحكـام تابعـة للحـرا.االنسانوي دون غیره

البعـد هــو او مــع قلـب غانــديفــي شـرائعه عمومــا سـواء مـع محمـد او مـع عیسـىاصـال 

ذن لــیس مـن جهـة اولویــة االنسـاني علــى الـدیني، وانمــا الن الـدیني إ .الغیـر يو االنسـان

.فالحاجة للتوسل بنص او كتاب.الحقیقي هو االنساني فحسب

بعـین اصــول مكن تأكیــد اهلیــة وشــرعیة هـذا االس للفقـه الوجــوديفــیكــان  والبــدوان    

االحكــام الشــرعیة تابعــة للمصــالح والمفاســد ( قاعــدة مــعمــثال ، المــؤودةالفقــه التقلیــدي

فــي كرامتــه وعزتــه وفــي عبودیتــه ،التــي تمــس واقــع االنسـان ووجــوده وحیاتــه)الواقعیــة

ــذات او باســم لـیس تلـك التـي تحــل قتــل االخــرین مــن اجـل مصــلو  وظلمــه، حة ومنفعــة ال

لحـرامهـو ان ا فـي ذلـك مـن اللصوصـیة الكبـرىلـذا . مصلحة الحفاض على بیضة االسالم

اعتقـد ان ذلـك وحـده یكفـي .حـالل دینـي هـومـن قبیـل االسـتعباد والسـبي انسـانویااالكبر 

..یرحلوا عن الفقهللكهنوت ان



3

بـالقوة )ُتسـلب(، او تلـك التـي )ُتشـترى(المـراة التـي  وطـأاالسـالمي حلـل الكهنـوت قهیا؛ ف 

انه ال یصح حتـى زواجهـا اال من قبیلدها، و وحلل ملكیتها وعموم ارادتها ووج،في الحرب

ات الجاهلیـة شـأنه شـأن المنطـق البربـري الـذي حاربـه النبـي عنـد ارسـتقراطی.بإذن مالكهـا

ورة التي یضع بها خلیفـة ي جهل نفسه، سیما بتلك الص، وبشكل لم یعرفه حتى ابالعالمیة

ه،المســلمین ــة للذتـ ــوت تشــریعا، ومــازال ، و 176ثــالث االف جاری ــه مــن الكهن ــة اتفاقی بحلی

علمـا ان عـین تلـك .حكـمدون ا ي ادانة لذاك الاالتفاق على شرعیة ذلك الفعل السلطاني

، او 177أشـكالهابشـكل مـنة ، هـي اصـال كانـت قـد ُأخـذت مـن دیارهـا بـالقو ةالمـرأة المشـترا

، دون اي )ابـن العبـد عبــد(لـدیهمف ،ا ذلـك الغصـبمـجـرى علیهبـوینورثـت العبودیــة عـن ا

منطـق القـوي اي  .)القـوة والمـال(ق البـدائي؛ المنطـكل االحـوال تعـود المسـالة الـىب.حرج

بیـة عر والجاهلیـة الالعربـياذن مـالفرق بـین االسـالم.لـیس اال،والضعیف، والغني والفقیر

..ان قبال كالهما ذلك

فـي حیثیــات یهمهـو انـه ال أهمیـة لـدفــي انسـانیة المعرفـة مــع الكهنـوت وفقهـه المـؤلم

وقصة بؤسـها ومجیئهـا لهـذه العبودیـة؛ أي ظـروف واي مراة التشریع لحقیقیة أصل هذه ال

رقم لم یصله حتـى الخلفاء العثمـانیین رغم الشـهرة التاریخیـة لمفهوم .هذا الرقم وصل الیه المتوكل العباسي176

.وخروج ظاهرته معهم هتأسیسفي الحریم 
یكفـي حضـورها مـع احـدهم لرجل بحیـث.یشابه االمر بنسبه ما المنـاط الشـرعي فـي حلیـة الـزواج التقلیـدي177

.هل اجبرت اقدامها الظروف ام قلبهـا جاء بهـا.ماوراء قدمها،ماوراء ضروفها،قلبهاالدین، دون معرفة ماوراء

.الفقهاء اعداء القلب دائما.الیعباون بذلك اطالقا

             

                 

          

              

               

           

     

               

           

             

             

  

              

               

              

               

          



             

              

           

               

           

              

              

            

           

         

   

            

             

               

     

              

            

     

بـؤس انهـا قصـة النقـاش فـي هرغـم انـ.وحشیة واي جریمة جاءت بهـا الـى قبضـة البـائع

والبـؤس ن وصـل حـدا مـن الجـوع كان یبیعها ال ،حتى ذلك الذي یبیع نفسه عبداإذ  .ظلمو 

بـؤس المجـيء یمكـن وعـي ..هنالك من یسـیر لعبودتیـه بقدمیـهواال لیس.الیمكن تصوره

ماحصل مع عین رابعة العدویة المتصوفة المشهورة، فهي لم تكن مسـبیة یومـا ولـم تكـن ب

امهـا فـي عـام كـان قـد اصـاب ماتــتكانـت هائمــة علـى وجههــا بعــد ان  اوانمـابنـة عبــد، 

وهنالك في تلك اللحضة الحرجـة .فتفرقت اخواتها هائمات كما هيالبصرة قحطا ومجاعة،

.178باعها بست دراهم،، وبكل بساطةاحدهماخذهاانسانیا 

وهـذه هـي بنیتـه هذا هو الفقه، .الاظن ان احدا یستطیع ان یؤمن باهللا لهكذا دین اطالقا

بینمـا.لملحـد الیقبـل بــذلكقلـب ا .كیـف سـمح لهكـذا الـم ان یجـري باسـم اهللا.االجتهادیـة

ولـیس قلـب الغانیـة .لذا قلـب الملحـد اقـرب الـى اهللا مـن عقـل الفقیـه.هناقبل عقل الفقیه

الحقیقـة لیسـت (ولكنها االسماء من تحول دون وعـي ذلـك، لـذلك احـب كلمتـي كثیـرا؛. قطف

.)، االسماء تبعدهابعیدة

4

مـن عـین  فـي ذلـكوالیخجـل الكهنـوت بحـد ذاتـه،فضیحة في حلیة التشریعشترىتُ  أس  

هـي ) یبیـع(التـي كانـت فیهـا كلمـة )شر النـاس مـن یبیـع النـاس( ثاكلمة النبي وسط التر 

ةأس الخط ــوتي یئـ ــى مفــردة ُتشــترى فــي االس الكهن ــه حت ذو حقیقــة اســوء مــن ، علمــا ان

178
المـرأةالفقـه یتجاوز حتـى منطـق الشـراء والسـبي فـي حلیـة االستعباد، لیكون المهـم لـدیهم هـو ان تكـونهنـا 

.متها او صامتة في قدرهاظالبید احدهم، سواء كانت تصرخ من 



الن الجاریـة لیسـت .یذهب للجاریـة، سـیدها یأخـذهمال الشراء الف .داللته والیملكها اصال

تماما كما هي ملكیة الحیوان وعنصر المال . فقط طرفا في البیع؛ السید والمشتري یمثالنه

.179في ملكیته، حیث المال لبائعه ولیس للحیوان

بأسـفاف التقبلـه أي قیمـة انسـانیة إطالقـا؛ ان شـاء  و كـل شـيء یعـود لسـید المملوكــة، 

ــى ــك، إذ.باعهــا او وطأهــا او زّوجهــا او قتلهــا حت ــه فــي ذل ــل الحــر (فالحســاب علی الیقت

فـي تبنیـه صـفة للكهنـوت ایضـالتشـریعیةمـن الفضـایح الحكـمذا ا، وهـفي شـرعهم)بالعبد

بـین عربـي وعـدم التفریـقه مع المبـدا النبـوي فـي الحقـوق تضاداالمبراطوریات القدیمة، و 

ومن التمردات الجمیلـة البـي حنیفـة علـى الكهنـوت هـو تمـرده -اسود وابیض وأواعجمي 

أّجرهــا ســـیدهاإذا شــاء او -علــى هــذا المنطـــق ومســـاواته العبـــد بـــالحر فــي القصــاص 

وبإلزامـات جسـدیة الینتمـي او اَجر جزء من جسدها لرجـل آخـر، لیلـة او لیلتـین،180ایضا

فالجاریـة .لـزواج، باعتبـاره الشـكل االسـاس للحلیـة لـدیهمالى زاویة من زوایـا ا اشيء منه

كـانوا ابـرز مشـریعي الزنــا فـي وفـي هـذا  .فـرج متنقـل لـیس اال.تنتقـل مـن رجـل الــى رجـل

یخلـوا حتـى مـن دیمقراطیـة المبغـى جـنس الجـواريلیس فقـط الن.اسوء وجوهه التاریخیة

وانما لالضافات الفقهیة المتعسـفة التـي جـاءت مـع . افي حریة الفتاة وبیعها لجسدها وقتی

احلـت حجـر ،رافقهـا مـن فتـاوى سـادرة فـي الغـيتنامي الضاهرة وبـروز قصـة الحـریم ومـا

179
البـأس .ومـن ثـم اسـتخدم لبیـع الرقیـق.العجـب إذن ان سـوق النخاسـة فـي اصـل التسـمیه هـو لبیـع الـدواب

.لیس هم افضل منه.فافالطون عینه یسمیهم ماشیة بشریة

یسـلم امتـه الى القدیمة مع السومریون والفراعنة حین كانت تمنح الحق للسید بـان نالقوانیكانتتماما هكذا180

.المبغى لقاء اجر معین

             

     

          

              

             

              

            

         

      

            

               

           

       

          

              

          

             

       



           

              

      

               

             

         

            

            

            

            

            

               

          

             

            

               

       

              

   

وهو مایكفي الى االعتراف بان الفقه وٕامتـه تجـاوزوا علـى .االالف من الجواري لرجل واحد

.النبي اكثر مما تجاوز علیه اعداءه

إسـم الیخجـل المصـطلح االسـالمي مـن .هذا هو االسم الفقهي لشـرعیة الوطـأ)مملوكة(

، بینما عـین الالدینیـین، )للوطأ( وجوده في منظومته، كما الیخجل من أتخاذه اسا شرعیا 

فكانوا سیما في القرن الثامن عشر ومابعده كانوا یعتبرونه أكبر خطیئة تاریخیة لالنسان، 

هم اكثر دینا الدینینكثیر من ال؛ إذ هذا مانجهله.ن الدینیین اعدائهمفي ذلك اكثر دینا م

ملیئـة الجنـةال اعجـب ان،لـذا. نفسـهم، سـیما المتكهنـینواكثر قربا الـى اهللا مـن الـدینین ا

فـي اروقـة الجنـة،الالدینـيجمیل ان تجد فـولتیر.بل الاشك انهم االكثر هناك.الدینینبال

.یحدق به من النارامیر الدینبینما هارون الرشید

فمـا الفـرق بـین غنـي .شراءوها یكفي لوطأها، ولكن الغانیة ایضا تشترى بالمالیقولون 

في زمن الرشید یشتري مـن النخاسـة فتـاة مـا فیضـاجعها ، وبـین غنـي هـذه االیـام یشـتري 

ــاذا االول الهــي وشــرعي  !؟؟..مــن مبغــى إمــراة لیضــاجعها ــيلم ــا وعهــر ،ودین ــاني زن والث

.سقوط مثل هذا السقوط المعرفي فقهیاهل هنالك من.وسقوط

5

.اسـرى حربـه عبیـدا هبجعل)السبي (التاریخي، هو تشریعه منطق لكهنوتالسوء االكبر ل

د عینـه، واحیانـا فقـط واحیانا مع اناس لم یحاربوه اصـال، فقـط مـن اجـل الغنیمـة واالسـتعبا

، سـواء ُقِتـل بعیدا عن زوجها واطفالها واهلها هالمراءة لفراشالرجلفیاخذ.لحاجة الجواري

ویجرهــا مــن دیارهــا الــى دیــاره ، بســوطه وسالســله، .زوجهــا او تحــول الــى عبــد بیــدهم

ا ا.وبضــعفها وعــذاباتها الــدیار والحبیــب بقــدر مــاهو فراقهــاسالســلها، لیسـتلعــذاباتهنـ



المنطق الذي تنتمي  وهو . واالهل واالطفال، وما حل بهم من موت وجوع وتشرید واستعباد

جــذوره  الــى الحقــب البربریـة فــي التــاریخ، حـین تجــاوز المحـارب فیهــا قــیم الرجولــة فــي 

.ددات الحــرب وعنــوان الفروســیة فیهــارغــم انهــا القــیم االولــى فــي محــ.النصــر والهزیمــة

، بقـیم النبالـة مـع العـدو امرتبطـ كانالقوة بقدر ماعنوانب ارتبطكن میالفروسیة لم مفهومف

تلـك التـي .وكذا االمر تماما مع مفهوم الرجولة، في انها كانت نبالة مع العدو ولـیس قـوة

او اقلها في غیر االساطیر مـع موقـف علـينراها في االساطیر باشكال عدة بین االعداء، 

رغـم ان هـذا  .یشرب من المـاء الـذي فـي سـاحتهمثال، حینما یسمح لعدوه في صفین بان 

لـذا  .والیخسـر فروسـیته ومثلـهحربهولكن علي یخسر .الماء كان یمثل استراتیجة النصر

.ستحق ان یقال عن مواقف علي انها اساطیر الن الناس لم تالفها اصالیُ 

ة التي سـلفت رغم ان االسس النافیة للسبي كثیرة مع النبوة وانسانها، سیما الكلیات النبوی

.، ولكن البأس االكتفاء بمفهوم االسیر في قصته النبویة)ضرارالسلطنة وال(تيفي قاعد

كــان . البتـه)الســبي (لــم یكـن فــي منظومــة النبـي فیمــا یتعلــق بـالحرب مفهومــا باسـم  

وهــو امــر معــروف فــي كــل المعــارك التـي حصــلت ).اسـارى (هنالــك المفهــوم الطبیعــي 

القـران كمـا ان .بكثـرة تـدل علـى ذلـكومفردتهـا فـي حروبـه)الفدیـة(كلمــة تـداول ایامـه، و 

 ووالمسـاكین، یتامىالى جانب احبابه الدون غیرهاالسیریجعلبل ، تداول هذه التسمیةی

الـــذي یطعمــون الطعــام علــى حبــه یتیمــا ومســكینا ( ؛یجعــل اكرامــه مــن صــفات االولیــاء

قـل لمـن فـي أیـدیكم مـن االسـرى إن یعلـم ( ؛ةهنالك عمق أخالقي آخر فـي آیـبل ).واسیرا

كـالم  سـیما ان).اهللا في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما أخذ منكم ویغفر لكم واهللا غفور رحیم

.وبصیاغة توددیة التجریمیه.ولیس للمنتصر،الجلهماصالاالیة منحوت

ع لهــذا مفـردة اســیرا فحسـب، وانمـا شــر العــدو المستسـلم النبــي لــم  یقـف علـى مــنح إذن 

بحیـث یكـاد یكـون مفهـوم .االسیر اخالقیـات وحقـوق، لـم تقلهـا ایـا مـن الیوتوبیـات قاطبـة

بـل واكثـر مـن ذلـك .وصنوا له)الضیف (مع النبي في حقوقه قریبا من مفهوم )االسیر(

               

            

           

               

            

            

          

             

            

              

          

              

             

              

               

              

             

   



               

              

          

            

               

              

                

           

             

              

          

              

            

            

          

            

               

                

    

                

            

             

،ابن ابي طالب حینما قدموا لـه الطعـام عليلكلمة موقف و   عبه التراث مصدحمایمثالیا ب

لالسـیر اولویـة ...)هـل اطعمـتم اسـیركم(؛ ، لیرفضـه ویسـألمن ابـن ملجـمسه شق رأوفي 

.با الحسن لم تكن االرض لكأاه یا.علیه، رغم انه غادر ولیس محارب

ــ ــه ان ــه حكــم اهللا فــي االســرى، وشــكرا  ل  هبینمــا لنــرى كیــف یصــف مفســر ومــؤرخ وفقی

ترام، ولإلمــام أن ویعامـل األسـرى بــاح(اسـماهم اسـرى فــي منتصــف نصــه المتـوحش هـذا؛ 

أو ضرب الجزیـة علـیهم ،بإطالق سراحهم دون مقابل،هم بقبول المفاداة أو المنییحكم ف

ــابیین، أو ــك المصــلحةإن كــانوا كت ــي ذل ــًا ف ــتلهم مراعی ــةنظــرا .181)اســترقاقهم أو ق نهای

بـدا الـنص بـاحترام وانتهــى  ).اســترقاقهم أو قـتلهم مراعیــًا فــي ذلــك المصــلحة أو( الفتــوى

قاربـة یمكـن ان تعقـد بـین ماي . ن والكهنـة كثیـراویضحكونني هوالء المؤرخ..قتلهم وىفتب

بینمـا دیـن .م علـى قتـل النـاسقـدَّ تُ التـياي مصـلحة تلـكو  .افهـم ال..كلمتـي احتـرام وقتـل

سیما بمـا،)االنشغال بالخلق عن الحق(نفسهمحمد وجمهوریته تقدم االنسان على اهللا 

فـي  اذن الدولة اهم من اهللا.م الدولة على االنسانقدَّ تُ هنافكیفاسلفنا مع حادثة عمار،

دولة اسـالمیة ولـیس اي  هاولكنهم یعرفون كیف یخرجون منها لیعللوا ذلك بان.بنیة الفقه

اي عبـادة تلـك التـي تقـام بقتـل .دولـة، النهـا تمثــل كلمـة اهللا وفیهــا تقـام شـعائره وعبادتـه

.!الناس

6

لیس الزاویة التي یؤسس عنها السبيدلیله و ال بد من المرور على الكهنوت وفقهه في 

لتبیـان فقـط  لفــتح جـدل صــحة وخطـأ ذلـك، النهـا خطیئــة ذاتیـة التحتـاج الــى دلیـل، وانمـا

وهـو دیـدننا مـع كـل .الـدلیل التقلیــدي وخروجـه عـن كلمـة معرفـي اصــالالبنیـة الرعنـة فـي 

181
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حصل ماحصـل فـي التـاریخ اللـف واربعمئـة عـام تلك البنیةبسبب و  .الدلة المعروضه هناا

   .ىوتغیر على اساسه تاریخ وتاریخ ومجرى ومجر 

وتشـریع وطــأهن، )السـبي (ال یملـك االسـالم التـاریخي ادلـة نبویـة او قرانیـة فـي مسـالة 

الكهنــوت ة فــي حــوز كــل مــا.رغــم كثافــة وجودهــا  فــي المجــال االســالمي، كتـاریخ جـواري

لم یجد احتراما توثیقیا  من عین رجـاالت المنظومـة ، أصالوحدث یتیم،فقهه حدیث یتیمو 

أجبـرت معاضـدة لتقویـة جانـب الحـدیث، بزخرفتـه بایـة ه مـنقـاموا بـحتـى ان ما.التقلیدیـة

ا كانـت قـد اسـتخدمت فـي عنـاوین ومواضـیع اخـرى ، لـم یكـن موفقـا، النهـعلى هذا المـدار

التاویـل  فـيا تشــرذمالحـظ مـن عــین المنظومــة التقلیدیـة، بحیـث لـم نـزول اخــرىواسـباب

.معهاواسباب النزول كما هو

واوطــاس هـي اســم الـوادي ).معركــة اوطــاس (حـدیثهم الوحیــد یــرتبط بمــا حـدث غـداة 

حیـث ذهـب الشـق .الذي آل الیه الشق االول مـن فلـول معركـة حنـین مـع جماعـة هـوازن

عـن ابـي سـعید الخـدري  دون  هینقلـو و  .، ولحقهم المسـلمون الـى هنـاكئفالثاني الى الطا

علـیهن ولهـن أصبنا نسـاء مـن سـبي أوطـاس ولهـن أزواج فكرهنـا أن نقـع ( ؛، انهاي اخر

.)من النساء إال مـا ملكـت أیمـانكم والمحصنات (فنزلت هذه اآلیة ، أزواج ، فسألنا النبي

.182)قال فاستحللنا بها فروجهن

.57ص    ،2ج  ،معاني القرآن، النحاس.388ص   ،4ج  ،البدایة والنهایة، ابن كثیر182

              

              

     

            

            

               

               

         

              

             

             

              

             

             

           

           

              

            

         



             

          

             

             

              

           

              

           

   

            

              

                

               

              

   

                

، سـبایایمهم ان یحل لهـم اللوبهم وقوقرفت ق) كرهوا(ي الحدیث هو ان المسلمین ف غریبال

هكـذا . .!!وكانهم لم یقبلوا بتلك البربریة ، بینمـا اهللا حرضـهم علیهـا.بینما سمح اهللا بذلك

  .اهللا یجعل الكهنوتُ 

ل أن أصحاب رسـو(؛ )تاثموا(زاویة  على قد تركزتوغیرهاحمد ابن حنبلروایةبل نجدها ب

فكــان أنــاس مـن أصــحاب ،لهــن أزواج مــن أهــل الشــرك،اهللا أصـابوا ســبایا یــوم أوطـاس

والمحصنات من النساء  ؛شیانهن ، فنزلت هذه اآلیة في ذلكرسول اهللا كفوا وتأثموا من غ

إذن هـذه . )تحرجــوا مـن غشـیانهن(النسـائي؛ كـذا كــرر هــا و  .183)"إال مــا ملكـت أیمـانكم 

..للحدیث اینما نقلالكره الزمة الزاویة من التاثم والتحرج و 

وان حـادث التحـرج حـدثقیلت فـي ال قد هذا مایجعلني اعتقد انه فعال كانت تلك الكلمات

،نسـاء اسـارى بیـد المسـلمین فعـال وقعـت .بـاقي القصـة غیـر هـذا ولكـن. والتاثم قد حصل

ة ادتهم فــي ســبي الجزیــرة، فت، واراد بعـض مسـلمي الغنیمـ حــرج ان یقتــرب مــنهن علــى عـ

یعـودوا الى هنا الحدث صحیح ولكن أقطع انهم لـم ..اثما هرو االخرون من المؤمنین واعتب

، النهـا لـیس اصال لـدیهممعروفمن النبي الحكم  النلسبب بسیط، وهو .یستفتوا النبيو 

اعتـراف في ذاتـهحدث في عام اوطاس هوأذ كون االمر .اول حرب تصادفهم فیها نساء

، وهنـا یقعـون فـي فـخ كـذبهم.یحرم لمـس المسـبیاتانهبیؤكد  همن الكهنوت نفسضمني

فـي ماسـبق مــن حــروب ، ولطالمــا كانــت هنالــك نســاءالحــروبوطــاس هــي مــن اواخــرفأ

بـل فـي عـین المعركـة الـي سـبقتها أي حنـین والتـي شـارك فیهـا عـین جماعـة ابـي .علیها

لمفروض انهـم عرفـوا وبالتـالي فـا.سعید الخدري كان هنالك ستة االف مـن عوائـل االسـرى

.389ص    4ابن كثیر ج -البدایة والنهایة 183



.تصرف النبي مع النسـاء فـي تلـك الحـروب السـابقة، وشـرعه فـیهن، وانهـم سـالوه مسـبقا

وبالتـالي یكـون .سـأل فـي اول  الحـروبوالمفــروض انـه یُ فقـط،مـا یسـالوه فـي اوطـاسفلِ 

عین استدالل المفسرین على السبي بهذه الحادثة المتاخرة دون الحوادث االولى هو اكبـر 

.ى كذبة الدلیل وتلفیقهدلیل عل

احـد علــى سـؤال النبـي فـي معاركـه السـابقة عـن حلیـة النسـاء  ؤعتقـد انـه لـم یجــر أبـل 

، فـي عـدم التعـدي علـى نسـاء وعـدم سـالماالسارى، النه یمثل امر بدیهیا في اخالقیات اال

م ن لـم یـأت االسـالم بهـذه القـیإوٕاال .مشابهة القیم المتوحشة بالتعدي على اعراض العدو

مـع االسـرى تصـرف النبـيعمومـا إن..هل بـان اهللا واحـد ولـیس ثالثـة.فبماذا له الفضل

سـیما ان لـدیهم فعلـه یغنـي عـن .مـن اول حروبـه كـان یوجـه االمـر بتمامـهنساءا ورجاال

.قوله في الدلیل التقلیدي

قضـیة اضـاف كهنـوت الجـواري لهـذه الحادثـة ،من رحیل النبي ةبعد فتر ماحصل هو انه 

وهو االمر ..)والمحصنات(فكانت ایة، نحوها ایة تناسب بغیتهماستفتاء النبي، ومن ثم م

)..كم من ظاللة زخرفت بایة من القرآن(عینه الذي اشار له ابن ابي طالب في مقولته؛ 

هـو انــه حینمـا اســتدل جماعــة مــن ،الفقــه نســانویة فــيإالمعرفیــة الالآالم البنیــة مــن 

.االمة المشركة بهذا الحدیث في سـبایا أوطـاس، وخـالفهم اخـرین اجحلیة زو السلف على 

ازمــة لــم تكــن  أي .184قــال المخــالفین؛ ان نســاء اوطــاس لعلهـن أســلمن أو كــن كتابیــات

الحـرام (وهـي فـي ضـیم االسـراسـتحالل إمـراةظلـم وبشـاعة وخطیئـة هوهوالء المخالفین 

الاعـرف مـاذا اقـول .)الحرام الـدیني(  ؟ام ال االرتباط بمشركةهل یمكن وانما ).االنسانوي

.390ص. ن، م184

            

 

                 

          

         

              

            

             

             

           

             

    

               

           

                   

                     

                  

            

           

       



            

             

             

    

                

              

             

           

             

   

              

           

               

            

             

              

          

            

  

وافـرح . سـماء الـى االرضمـن ال هـذا الفقـهاكفـر بكل مااسـتطیعه هـو انـي.عنهم اعیوني

.بكفري به

؛ هـو ان كـل ذات زوج اتیانهـا زنـا اال ثم یدسون كالما البن عباس عن سعید ابـن جبیـر

فـي حضـن وهكـذا لـدیهم ان المـراة تصـیر ملـك یمـین.تعضیدا للحدث ولالیـة،185ماسبیت

.والجوعتهجیر والتفریقاخر، وزوجها واطفالها وعائلتها یعانون في االسر واالستعباد وال

، 186وال ثـاني لـه،هو ابي سـعید الخـدري،الخبر لم یروه اال رجل واحدخرى،أُ من جهة 

حتـى نعـذر عـدم كـانوا منعـزلین بهـا،ین النبـي والخـدري،رغم ان الحادثة لـیس شخصـیة بـ

كمـا ان .حادثة جماعیة، حادثة جیش الكل طرف فیهـا هي وانما،وصولها عن طرف اخر

ــة نســاء  ــر موضــوع حلی ــي غی ــروون قصــة اوطــاس ف ــا ی ــر ومســلم واخــرین احیان ــن كثی اب

سـلمة عـن أیـاس بـنمـثال عـن..السـبي، وانمــا لـزواج التمتــع، وعــن اخـرین غیـر الخـدري

"187رخص لنا رسول اهللا عام أوطاس في متعة النساء ثالثا ثم نهانا عنه:"، وقولهأبیه

..الیثبتون على حال، سكارى فقه

تكون طریقـة الـدس هـو بانسـابه الحـدث او الحدیث او عـادة مـا..5ص، 5ج انظر؛ الطبري، جامع البیان،185

والمحصـنات (كـي تحمـل مقبولتیهـا، فیضـیفون؛اعظم الشخصیات االنسانویة في التاریخ االسالميالفتوى الى 

قال علي وابن عباس وأبو سـعید الخـدري هن ذوات االزواج ال تحل واحدة مـنهن اال أن تسبى قال .من النساء

اح ذوات االزواج زنا اال أن تسـبى وقـد كـان لهـا زوج فتحـل بملـك الیمـین وقـول آخـر أنهن عبد اهللا بن عباس نك

االماء ذوات االزواج إذا استؤنف علیهن الملـك كان فاسـخا لنكـاحهن روي هـذا عن ابـن مسعود وأبي بن كعـب 

56ص    2النحاس ج -؛  معاني القرآن نظرا. ).وجابر وأنس
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أن اسـتبرؤا :نـادى منـادي رسـول اهللا فـي النـاس یـوم اوطـاس :"بعض الروایات تقول انه

ن فـي ولمسـلما هـوالء لكـم عجلـین  ناذ. بحیضة ولیس حیضـتین.."188سبایاكم بحیضة

.فروجهم

یروونهـا فـي اسـباب مـع ان الكثیـر.ورط نفســه  بایـة اعتبرهــا نازلـه فیـهأیضـاالخبـر

(هـذا الـنص  االهم هو ان. 189او یفسروها بوجهة بعیدة عن اوطاس والتمتعنزول اخرى

)النساء اال ماملكت ایمانكموالمحصنات من مقطـع .ایـة كاملـةمقطـع مـن ایـة، ولـیس ..

ــي الهــامش ــا هــي ف ــة بهــا، كم ــدأ وتنتهــي االی ــرى، تب ــة كب ــى ای ــدأ و  ،190ینتمــي ال ــي تب الت

ایـة هـي لـیس كـل انوبما اننا اسلفنا مناهجیـا بـ.)فور رحیمغ(بـوتنتهي )حرمت علیكم(ـب

.176ص  ،الشیخ الطوسي،تهذیب األحكام188
لسـبب نـزول فـي زواج احیانـا لسـبب نـزول فـي الســبي و احیانـایرویهـا ،صـاحب البدایـة والنهایـة ابـن كثیـر189

ر الصـادق، هكـذا؛كمـا ان الكهنـوت الشـیعي .المتعــة  المحصـنات (یفسـر االیـة بدس علـى رئـیس مذهبـه جعف

تأمر عبـدك وتحتـه امتـك فیعتزلهـا حتى تحـیض :  هي ان قـال سـمعته یقـول"مـن النسـاء اال مـا ملكـت ایمـانكم 

.232ص ، 1ج  ،تفسیر العیاشي)..فتصیب منها

ـَوا{190 ـاُتُكْم َوأَخ اُتُكْم َوَبَن ـْیُكْم ُأّمهَـ ي ُحّرَمــْت َعَل اُتُكُم الّالتِـ ـاُت اُالْخــِت َوُأّمهَـ اَالُتُكْم َوَبَنــاُت األِخ َوَبَن اُتُكْم َوَخـ ُتُكْم َوَعّمـ

ُم الّالِتي َدَخْلـُتْم ِبِهـّن أْرَضـْعَنُكْم َوَأَخـَواُتُكم ّمـَن الّرَضـاَعِة َوُأّمهَـاُت ِنَسـآِئُكْم َوَرَبـاِئُبُكُم الّالتِـي ِفـي ُحُجوِرُكْم ّمـن ّنَسـآِئكُ 

ِذیَن ِمـْن أْصـَالِبُكْم َوَأن َتْجمَ َفِإن اِئُكُم اّل ْیُكْم َوَحَالئِـُل أْبَن ْیَن االْختَـْیِن َإّال َمـا ّلْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتْم ِبِهّن فَـَال ُجَنـاَح َعَل ُعـوْا َب

ْیُكْم َوُأِحّل َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الّنَسآِء ِإّال َمـا{)23(}َقْد َسَلَف ِإّن الّلَه َكاَن َغُفورًا ّرِحیماً  َمَلْكـَت أْیَمـاُنُكْم ِكتاَب اللّـِه َعَل

ّن فَـآُتوُهّن ُأُجـوَرُهّن َفِریَضـًة َلُكـْم ّمـا َوَراَء َذِلُكـْم أن تَْبَتُغـوْا بِـَأْمَواِلُكْم ّمْحِصـِنیَن َغْیـَر ُمَسـاِفِحیَن َفَمـا اْسـَتْمَتْعُتْم بِـِه ِمــْنهُ 

ْم َیْستِطْع ِمـنُكْم َطـْوًال {)24(}اَضْیُتْم ِبِه ِمن َبْعِد اْلَفِریَضِة ِإّن الّلَه َكاَن َعِلیمـًا َحِكیمـاً َوَال ُجَناَح َعَلْیُكْم ِفیَما ترَ  َوَمـن ّل

ْم َبْعُضــُكْم ّمـن ِبِإیَمــاِنكُ أن َیـنِكَح اْلُمْحَصـَناِت اْلُمْؤِمَنـاِت َفِمــْن ّمـا َمَلَكــْت أْیَمـاُنُكم ّمـن َفتََیـاِتُكُم اْلُمْؤِمَنـاِت َوالّلـُه أْعلَـمُ 

ِإْذِن أْهِلِهـّن َوآتُـوُهّن ُأُجـوَرُهّن بِـاْلَمْعُروِف ُمْحَصـَناٍت َغْیــَر ُمَسـاِفَحاٍت َوَال ُمّتِخـذَ  ِإَذآ َبْعــٍض فَـانِكُحوُهّن بِـ اِت أْخـَداٍن فَـ

ا َعَلـى اْلُمْحَصـَناِت ِمــَن الْ  ْیِهّن ِنْصـُف َمـ ــْیَن ِبَفاِحَشــٍة َفَعلَـ ِإْن أَت ْنُكْم َوأن ُأْحِصـّن فَـ ـَت ِمـ ْن َخِشـَي اْلَعَن ـَك ِلَمـ ــَذاِب َذِل َع

).24(َتْصِبُروْا َخْیٌر ّلُكْم َوالّلُه َغُفوٌر ّرِحیٌم 

           

              

              

    

               

                

            

              

            

   

              

         

            

             

           

            

       

                   

                 

        



             

           

           

             

          

               

           

    

               

              

                   

      

             

                

                   

                 

                  

                    

                 

               

                  

      

المقطع المرقم حسـب التـداول التقلیـدي، وانمـا المجموعـة االشـكالیة ذات الوحـدة الواحـدة، 

تتـرتبط باشـكالیة الكامـلفـي هـذا الكـلایة المحصنات و . ایةقد تستمر الى اكثر من والتي 

خــذت الــى أُ ولكـن المفسـرین اجتــزؤ هـذا الــنص مــن وحـدة االشــكالیة ومـن ایتهــا و .أخـرى

.عنوان بعید عن موضوع االیة

مـن جهـة و  .القران بعیدا عـن الحـرب واهلهـا في ،االیة اصال تتناول طرق الحلیة للجسد

شـكال إاخرى هي انها من االیات التي ال تنتمي الى مجال اسـباب النـزول النهـا ال تـرتبط ب

وانمـا تـرتبط بمسـالة مركزیـة مستحدث، او حدث حصل هنـا او هنـاك لمجتمـع المـؤمنین،

المركزیـة، تعالیمـهاساسـا كشـيء مـن ال بد ان یطرحها االسـالم التي و وجود االنسان، في 

اي انهـا التحتـاج الـى .ة بین الرجل والمراة فـي وجودهمـا الجسـديحیاتیالرتباطها بقضیة 

.حدث كي یستدعیها نزوال

بـان ایـة متعـة النسـاء نزلـت ،كما ان ابـن كثیـر ومسـلم وغیـرهم یـروون مـن طریـق اخـر

باالتفـاق قرانیـا ینتمـي)المتعـة (نـص سـیما ان ،191ولـیس غداتـهعشیة معركة اوطاس

.192)والممحصنات  ومن النساء (ایة الى عین ،هعسواء شیعیا او سنیا قبل من

 امغـایر هو ان نجد استدالاللفقه،ا للصوص فيایضا مما یمكن به فهم البنیة المتوحشة

فحینمـا یـاتي احـد .فـي حلیــة النـوم مــع المســبیات، یقـوم علــى مبــرر االنتقامیـة،صـریحا

، یفسـرها )َمَلْكـَت َأْیَمـاُنُكْم ِكتَـاَب الّلـِه َعَلـْیُكمْ َواْلُمْحَصَناُت ِمـَن الّنَسـآِء ِإّال َمـا(یةآلالمفسرین 

364ص  4البدایة والنهایة البن كثیر ج 191
ْم ّمـا َوَراَء َذِلُكـْم أن تَْبَتُغـوْا بِـأْمَواِلُكْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الّنَسآِء ِإّال َما َمَلْكَت أْیَمـاُنُكْم ِكتاَب اللّـِه َعلَـْیُكْم َوُأِحّل لَ {192 ُك

ْیُكمْ  اَح َعَل ِه ِمـْنُهّن فَـآُتوُهّن ُأُجوَرُهّن َفِریَضـًة َوَال ُجَن ِفیَمـا َتَراَضْیُتْم بِـِه ِمـن ّمْحِصِنیَن َغْیَر ُمَساِفِحیَن َفَما اْسـَتْمَتْعُتْم ِب

}یمًا َحِكیماً َبْعِد اْلَفِریَضِة ِإّن الّلَه َكاَن َعلِ 



إذ السبي یقطع صلة الزوجة بزوجها الكافر السابق، فتحّل نكاح المسبیة، وذلـك (.. هكذا؛

أي كتـب اهللا ذلـك الحكـم }كتـاب اهللا علـیكم {مقابلة بالمثـل لمـا یفعلـه الكفـار بالمسـلمین 

.یغدو عاصیامن یتخلى عنه،تكلیف الهي واجبویجعل هذا التوحش .193)علیكم كتاباً 

7

المخزي لالسـالم التـاریخي فـي فقهـه التشـریعي للجسـد؛ هـو أنـه حـین ُتعقـد مقارنـة بـین 

، وحتـى جمالیـا،جاریة وبین غانیة سنجد االمر مع الغانیات افضل بكثیر حقوقیـا وأخالقیـا

..لها و لراغبها على حد سواء

في المقارنة؛

بینمــا .هـي التـي قـررت مهنتهـا واسـمها، ســواء مـع قهـر الظــروف او دونهــا)الغانیـة(

..جيء بها بالقوة السمها و مهنتها وعبودیتها)الجاریة(

سـیما العقـود التــي یكـون فیهـا البـدل .، كـاهم اس فـي العقــود)رضـاها(الجاریـة الیشـترط 

بینما وصال الغانیة یتوفر علـى شـرطي الرضـا واالجـر؛ إذ .كما الیشترط معها مهرا.جسدا

فهــي مالكــة امرهـــا، غیــر مجبــورة علــى .للغانیــة الحــق ان تــرفض اوتختــار مــن یطلبهــا

حتـى انهـا تسـتطیع ان .كما انها تسـتلم اجـرا علـى فرجهـا، یشـابه حـق المهـر.المضاجعة

)..َال ُجَناَح َعَلْیُكْم أن َتنِكُحوُهّن ِإَذآ آَتْیُتُموُهّن ُأُجـوَرُهنّ وَ (تحاجج الفقیه على شرعیتها بایة 

حنیفـة یقـف معهـا فـي رایـه المشـهور انـه مـن  اان ابـكما تستطیع ان تدافع عن شـرعها ب

193
130..1القران ج تبیین

               

 

             

             

                

           

             

             

          

       

            

         

       

            

            

         



             

              

          

             

            

     

 

           

      

            

            

            

            

              

                

  

وهنـا یبـدو  ابـو حنیفـة بالغـا فـي جعـل االصـل للحقـوق .194بـاجر فالحـد علیـه إمـراة وطأ 

.ال للخطیئةوالحریة

الجاریة فمسكینة الوجود الي حریة معها في انتقالها الى جسد رجل اخر، والمال أما

بل یـرى الكهنـوت انـه یمكـن لسـیده .جعة؛ جسدها مسخر لسیدها دون ماللها إزاء المضا

الغانیـة هـي طـرف فـي العقـد، و فـي  إذن.. وحینهـا المـال لـه ایضـا فقـط ان یؤجر جسـدها

.ست طرفا في العقد وال في االجر لجسدهابینما مع الجاریة فهي لی..االجر

ان یجبـر امـراة  بسـلبها مـن اهلهـا وارضـها وشـرفها .ماهو االهون اخالقیـا علـى الفـرد؟

اعتقـد ان السـؤال .بالقوة وتحویلها الى الة جنسیة، ام ان ینام معهـا بموافقتهـا، وبأجرهـا؟

مـر التـاریخي المنتهـي لـذلك عرضـت هـذا اال..ولكنـه یفضـح الـزور الكبیـر للكهنـوت.بسیط

.لتبیین هشاشة وتفاهة وسقوط المنحى المعرفي للتشریع الدیني

اســتطاعت ان تغـزو العـالم واحتلـت الــدول -السـمح اهللا-االن لـو حصـلت دولـة اسـالمیة 

اعطـاء  االفضـلخیـر امالبیـتفهل حینها جبر مسـیحیات.المسیحیة واخذت النساء سبیا

..م معهن حسب رغبتهن؟غواني المسیحیات ماال، والنو 

وز للجاریـة الخـروج عـن ســاحة جـالغانیــة تحــدد وقــت ارتباطهـا قــدر ماتشـاء، بینمـا الی

ــد  الحــد، لمجــرد هروبهــا الــى ، ویقــام علیهــا)بــقاآل(مالكهــا، واال دخلــت فــي عنــوان العب

.حریتها
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الیقتـل (بـهقتل الرجل بقتله غانیة، بینما یستطیع مالـك الجاریـة ان یقتلهـا دون ان تقتـلیُ 

وفــي هـذا الزاویــة امـر غریـب وفتـوى مخزیـة تـرى ان اللـواط بــالغالم العبــد ).الحــر بالعبــد

.فحسـبعقـاب خفیـف/یلحقـه التعزیـروانمـا الیوجب القتـل كمـا هـو اللـواط بـالغالم الحـر، 

كان كـافرا ام أالملوط به؛ و  الالئط ولیس شخصیةلواط رغم ان الحكم متوجه الى خطیئة ال

..عبدا ام سیدامؤمنا، 

؛ قبوال او رفضا، االمر عند سیدها، مرفي اال لها قرارلو اراد احد زواج الجاریة، فلیست 

بینمـا الغانیـة شـأنها شـأن بـاقي النسـاء فـي .واال فزواجها باطل، وعملها زنا یقتضي جلـدا

هم الصـالة لـدیاو  .ها ولـیس بیـد زوجهـاایضـا بیـد سـید طـالقالبل الغریـب هـو ان .زواجها

.اه ایها الكهنوت ماذا فعلت بالنبي.للملكیة ولیس للزوجیة

الغانیـة تصـنف علـى بــاقي النـاس فـي حكـم القـذف والشـتم فیجلـد قاذفهــا ثمـانین جلـدة، 

فمـن قـذف غیـر حـرة، ال .بینما الجاریة الوجود لكرامتها والعقاب على مـن اذاهـا فـي ذلـك

..اشك اني اقرأ،هذا مایقوله..195یجلد ثمانین

والتعدي القیمي االكبر فـي حلیـة الجـاري، وبمـا یمثـل  فضـیحة تشـریعیة كبـرى، هـو انهـا 

التعبـأ بـان تكــون الجاریـة ذات زوج، فشــراءوها او ســبیها یكفیــان لشــرعة وطأهــا، ،حلیـة

..حتى وان كانت متزوجة

..والیتوقف الظلم الفقهي عند هذا الحد ..

57،ص3تفسیر مجمع البیان للطبرسي، ج195

           

            

               

                 

              

              

              

       

                

             

               

            

             

     

       

       

   

    

    



              

             

          

                

   

                

             

              

       

             

              

    

              

            

   

      

    

باالصــطالح الشــرعي، واعتبـاره نوعــا مــن اكـل  )امكروهـ(اعتبــروا زواجهـا امـرا الیحبـذه اهللا

بـل یصـل .196المیتة للمضطر الذي یخاف هـالك نفسـه فیتـرخص فـي اكلهـا لیحیـي نفسـه

مـع ان هـذا لـم یشـرع حتـى .197مع بعضهم الى تحریمه مع من یستطیع الـزواج مـن حـرة

یتحـدثوا فـي مع الغانیة، إذ ان عین اولئك الفقهاء لم  یشرطوا في الزواج العفة ابـدا، ولـم 

هـذا بتاتـا فـي مباحـث الـزواج علـى طـول التـراث التشـریعي، امـا مـاتمنوه لعفتهـا فـذاك مـن 

كما انه لو تزوج وفهم الزوج الحقا انها امة ولیست .امنیات التراث االخالقي ال التشریعي

، وهـو ممـا الیكـون مـع الغانیـة ان اكتشـف زوجهـا انهـا 198حرة، یكون للـزوج حـق الفسـخ

.ال الفسخیبقى له حق الطالق. الزواجغانیة بعد 

كما ان االمة لیس لها حق االستمتاع مع زوجها، ولیس لها شراكة مع الزوجة الحرة في 

علمـا ان كثیـر مـن الزوجـات غانیـات  .ذلـك لهـا الغانیةبینما .واجب التقسیم بین الزوجات

.بجدارة

ی ا هــو الحــق مــع لــیس للجاریــة حـق فــي خیـار الفســخ ان تزوجهــا مجبـوب او عنـ ن كمـ

.علما ان االمة هي فتاة التمت بعالقـة للعهـر وبیـع الهـوى فـي جـذورها.199الزوجة الحرة

فالیمـس .الغـزاة حولوهـا الــى ذلــك، ولیسـت منقطعـة عـن عائلتهـا كمـا هـي  الغانیـة عـادة

..ذاتها وطن وحبیب وزوج واطفال واهل

.المعبدحینما یعرف مصیبة,هنا تهون مصیبة المبغى امام اهللا

23، ص5تلك االراء؛ جامع البیان الطبري، جنظرا 196
.10، ص2ج. االم للشافعي197
..54،ص3تحریر االحكام للعالمة الحلي، ج198
.150ص ،8المغني، ابن قدامة، ج199



سیما ان ..النتصر علیه امام اهللا.لذلك، لو  استطاع المبغى ان یعرض  مافعله المعبد

..بینما الثاني یقول بالهیته,االول یعترف بخطیئته

الغریـب مـن الفقهـاء انهـم كـانوا یحللـون الفـا مـن الجـواري لهـارون الرشـید ویجدونـه اعبـد 

ة ضـاجعت وحیـدا بعشـقه لیعتبرونـه زنـا ویكفـرون عاشـق.200اهل االرض في نفس الحـین

ح التـي خنقهـا الرشــید طــوال ن هـم اهللا جسـد تلـك العاشـقة، ولـیس تلـك االرواأوكـ. وكبیـرة

  .اعوام

8

رغـم ان الجاریـة عینهـا تعتـرض .بلـغ االمــر أن فقـیههم كـان یحلـل للخلیفـة جاریـة نكحهـا ابـو الخلیفـة نفسـه200

(علیه وتقول له وال یمتنـع ابو یوسـف القاضـي ان یجـد حیلـة لـذلك، كمـا حصـل مـع عـین ).لقد طاف بي ابوك:

..ابي یوسف وفقههحینما تولع بجاریة كانت البیه المهدي، فوطأها ببركة هذاالرشید 

خسـارة علمـا ان الجاریـة ستخسـر ولـیس خلیفـة االمـة وفقیههـاوترفضالغریـب ان الجاریـة كانـت مـن تسـتحرم

..والحظوة عنده اال بالجسد..، لماعرف من تقاتل المقربات من الخلیفة على الحظوة عندهبرفضهاكبیرة

بقوله؛ .متمردین القدامى علـى هـذه الحادثة وعجبـه منهـابعد كتابة هذا النص بفترة وجدت صدفة تعلیقه الحد ال

فلـم ادر ممـن اعجـب؛ مــن هـذا الـذي وضع یـده فـي دمـاء المسـلمین یسفكها دون حسـاب ثـم یتحـرج عـن حرمــة 

ابیه او من هذه االمة التي رغبت بنفسـها عن امیـر المـؤمنین، او مـن هذا فقیه االرض وقاضـیها قـال لـه اهتك 

مـن مهازل تلـك والبـأس مجانـا؛ ..عـن تـاریخ الخلفـاء للسیوطي.)وصیره في رقبتـيحرمـة ابیـك واقض شهوتك

.المباحث رأي یقول ان الجاریة ان وطاها اثنان في طهر فالطفل لموالها

             

            

  

             

              

              

            

            

               

            

           

              

              

            

            

                 

                 

             

      



              

     

             

           

              

  

                

                  

           

             

            

                

                   

                    

             

           

باحكام في لعبة جسد الجاریة الیقول بها حتـى كهنوت، هو قول الانحطاطامایفوق ذلك 

بح الصــورة االیــدیولوجیا تاریخیــا، بــل صــورة شــوه بهــا طریــق النبــي الــى اقــیلالمتهتــك، 

منها؛.لحضارات شاذة اخالقیا

هاذا رغــب الســید بوطــأ  ،؛ ســواء مــن عبــد  او مــن حــرالمتزوجــة تحــت خدمتــهجاریتـ

زمن حیضـیتین، ومـن ثـم لیتمتـع بجسـدها ماشـاء، حتـى اذا طلب من زوجها عدم مسها فی

، كمـــا الحاجــة الـــى طـــالق حـــین حاجــة الـــى عقـــد جدیــد، وال زوجهـــارجعــت لفـــرغ منهـــا 

.201عزلها

حل على المشـتري -وهو لیس زوجها-كما قالوا ان الجاریة المتزوجة إن باعها مالكها

بـل اسسـوا اعتباطـا قاعـدة لـذلك .بحیث جعلوا عقد الشراء اقوى مـن عقـد الـزواج.جسدها

ن بائعهـا لـیس زیجتهـا، رغـم ابطـلتقول ان بیع الجاریة هو طالقها، اي بمجرد ان تباع ت

ورغـم وقاحـة هـذا .أي اصبح سـیدها اولـى مـن زوجهـا فـي طالقهـا..زوجها، وانما سیدها

)الطالق بید من اخذ بالسـاق(هذا یتناقض مع قاعدتهم،الحكم ورفضه بداهة، ولكن اقله

في عین فهمها التقلیدي معهم بحصره بالزوج دون غیـره، ناهیـك عـن تناقضـها مـع الفهـم 

هـذا علـى  -عدة كما سلف في مبغى المعبـد، بـان النبـي اراد بهـذه القاعـدةالتصحیحي للقا

201
مسـكینة .حسـب مـزاجهم،)والمحصنات من النساء اال ماملكـت ایمـانكم(اعتبروا هذا الحكم هو تفسیر االیة

..اینمـا اذهـب فـي التـراث ومفارقاتـه فـي الجسـد اال وجـدتها امـامي..ُاتعبـت كثیـرا...)والمحصـنات(هـذه االیـة 

هـو أن یـأمر الرجـل عبده "والمحصنات مـن النسـاء اال مـا ملكـت ایمـانكم "معنـى (والنص في مصـدره یقول؛ 

ت بعـد مسـه فــإذا حاضـ،اعتزلهـا فـال تقربهـا، ثـم یحبسـها عنـه حتـى تحـیض ثـم یمسـها:وتحتـه امتــه فیقـول لـه 

تـأمر عبدك وتحته امتـك :(وفـي نـص اخـر؛..232، ص1العیاشي، تفسـیره، ج)إیاها ردهـا علیـه بغیـر نكاح

.نفس المصدر والصفحة).فیعتزلها حتى تحیض فتصیب منها



.حصـر الطـالق بالرجـل والمـراة دون غیرهمـا، باعتبارهمـا اهــل الفــراش-فـرض انـه قائلهـا

.قبل ان یزّورها الكهنوت بمقاسات اعرافه الذكوریة

الرجـل الخیـه انـه یمكـن اسـتئجار او وهـب الفـرج؛ إذا أحـل، مـن غرائـب الفقـه االسـتعبادي

بـل یصـل االمـر ان یشـرع بطریقـة لـم تصـل لهـا دور البغـاء، .فرج جاریته فهي له حـالل 

فان أحل له ما دون الفـرج لـم یحـل لـه ،إذا أحل الرجل من جاریته قبلة لم یحل له غیرها(

الیسـت هـذه الزوایـا الشـاذة اسـوء ممـا الحقـوه 202)فإن أحل له الفرج حل له جمیعـا،غیره

سیما انـا القرامطـة ینكـرون ذلـك بینمـا هـوالء الینكرونهـا .ة في خصوص االباحیةبالقرامط

.وهي في صلب تراثهم التشریعي

او  .ایضا، تعدى االمر الى حلیة وطأ الحامل رغم انه الیجوز حتى العقد علیها مع الحـرة

..؛ اذا تعدى حملها اربعة اشهر وعشر ایام جاز له وطئها في الفرجلدى البعض مثال

الغریب انه حینما یاتي احـد الفقهـاء المهمـین الـى راي احـد ائمـة الفقـه القـدامي ورفضـه 

لبدیهیـة اقلهـا  ،وهو حكم انساني بالشك-وطا الجاریة الحامل في الفرج او بمادون الفرج

ان قولـه؛ ال یقربهـا (لیعلق علـى هـذا الـرفض؛رأي،فال یتحمل هذا ال-حامالة كونهافقهی

اي انـه یجـد .لیقــوم بتحلیلــه.203)فـرج، فمحمـول علــى الكراهیــة دون الحظـرفیمــا دون ال

.المنع امر مبالغة به، وان االمر لیس فیه اي مشكل اخالقي او ضرر انسانوي

.354-353ص    2الفصول المهمة في أصول األئمة، الحر العاملي، ج 202
176،   ص 8تهذیب األحكام ، الشیخ الطوسي ج 203

              

            

               

              

            

              

               

            

               

             

            

          

             

  

                

           

         

               

               

                

                 

     



          

      

             

                

                  

             

           

    

                

              

              

             

           

           

             

            

          

بعــض العنــاوین یـرد فیهـا جـواز وطـا البنـات الصـغار، الالتـي لـم یحضـن بعـد، وحــق فـض 

ــي هــذا.بكارتهــا ــوت الــدیني ف ــوحش مــع الكهن ــب الت ــهومــن غری نص الــ هــذا  هــو ماینقل

مـا دون الفـرج ، :مـا یحـل لـه منهـا ؟ فقـال ، فالرجـل یشـتري الجاریـة وهـي حامـل(؛وفتـواه

امرهـا :فیشـتري الجاریـة الصـغیرة التـي لـم تطمـث ولیسـت بعـذراء أیسـتبرئها ؟ قـال : قلت 

لحـرام إذ لیست ازمـة المفتـي فـي ا..هنا الغرابة204.)شدید إذا كان مثلها تعلق فلیستبرئها

والحالل هنا هو الجانب االنساني في عدم المقبولیة مع صغیره ووقاحة ذلك وعذابات تلك 

..الطفلــة، وانمــا هــل یمكــن ان تحمــل او ال، وبالتــالي هــل مــن حاجــة الــى حیضــة او ال

.مااوقحه من فقه، یفكر بذلك فحسب بكل صوریةتجریدیة بعیدا عن ذات الطفلة الصغیرة

تعبادي ایضـا، هـو ان الـبعض حلـل الجمــع بـین االختـین فـي عــالم  مـن غرائـب الفقـه االسـ

..وبعضهم اراد ان یكون اقل سوءا، فشرط اال تمس الثانیة اال بما دون الفرج.الجواري

فـي عـین الفقــه الجاریـة الجدیــدة یوجـب اسـتبراءهاایضـا مـن تلـك الفضــائح؛ هـو رغــم ان

ولكـن الــبعض لـم .اســتبراءهااال بعـد، تمامــا كمـا المطلقـة الیمكـن العقـد علیهـاالكهنـوتي

یمكـن مالحضـة  وهكـذا.. 205قبـل اسـتبراءهاز وطـا الجاریـة بمـا دون الفـرجیطق ذلك فجوّ 

.نفس المصدر والصفحة204
بمـا ارصـفناه هنـا مـن مصادرها دون یمكن  رصد ومراجعة كل تلك الفضائح على مدار الصفحات السـابقة205

ان للطوســي، جترتــب ــدي، ج...109، ص3؛ التبیــ ـران للقطــب الراون ــه القـ ـان،ج...86، ص2فق امع البیـ ، 5جــ

، 3تفسـیر القرطبـي، ج..164،ص2صـاص جاحكـام القـران للج...232، ص1العیاشـي تفسـیره، ج...5ص

ـاملي، ج ..233ص 1تفســـیر العیاشــي ج..90ص ـي أصــول األئمـــة، الحـــر العــ ـة فـ ـول المهمـ ص    2الفصـ

3مجمـع البیان ، الشیخ الطبرسـي ج :285،  ص 4تفسیر المیزان ، السید الطباطبـائي، ج ...353-354

المشـكلة ..كـذلك جـامع الجـاومع  وغیــره...176،   ص 8تهـذیب األحكــام ، الشـیخ الطوسـي ج ...57ص 

ان الكهنوت هنا یجعل اراءه على لسان  شخصـیات انسـانویة عمالقـة كانـت تبـرء اصـال مـن الكهنـوت واالسـالم 

.هبیهمابراءة الصادق وابي حنیفة من مذ،االمبراطوري



في العبید، تدرس فیهـا فنـون اغاللهـم الوجودیـة باسـم اهللا، بمـا لـم یبـوب  اان للفقه مباحث

الفقـه كـل ملفاتـه مایسـتحق معهـا ان یغلـق بو  .وفسـقاوقبحـا افیها اكثر االیدیولوجیات كفر 

ال یكفـي ذلــك للقــول ان ا .لمعبــدویضـعها جــوار جـرائم التـاریخ الكبــرى والخیانـات الكبــرى ل

..بـاهللا دون غیرهـااالدیـان مـن اسسـت الكفـروان  .كما التاریخ كما الدین،باهللا الفقه كفر

.التاریخالوجود، و هذه هي مفارقات

9

جعلت عمر بن عبد العزیز كفـرد متمـرد علـى االسـالم التي تلك الحقائق وقرفها هي عینها 

لیخصـم ،فیـه، یتفـوق علـى كـل الفقهـاء والمفكـرین االسـالمینالتاریخي، وكنقطة اسـتثناء

رغـم انـه ااركـن الیهـاالدلـة التـي اهـم  مـن وهو. مسالة الجواري، بقوله انها  لیست اال زنا

ولكـن شـانه فـي .، ورغـم انـه نـص یحمـل ضـنیة تاریخیـةلسـوف والمـتكلملیس بفقیـه والفی

بصـحة على كـل الفقهـاءذلك شأن ابي ذر في وضوح الدین النبوي معه وانتصاره وانفراده

مـن االخبـار المهملـة مایقویـه أكثـر هـو انـهو  ).الذین یكنزون الـذهب والفضـة(تفسیر ایة

.همل من تراث الشعوب، الالرسميفي التراث االستداللي، وكل الحقیقة في الم

ان العباس بن الولید كان عند عمر بن عبـدالعزیز ( ؛ ، هوفي ذلك ما یرویه ابن عساكر

وكانت كلمـا تمـر بـه واحـدة جمیلـة تعجبـه، حینهـا .وكانت تعرض جواري المراء  بني امیة

...یقول لعمر بن عبدالعزیز؛ یا أمیر المؤمنین اتخذ هذه لك

..ه،  اجابه بن عبدالعزیز؛ أتامرني بالزنافلما الح علی

وهنا خرج العباس فمر بجماعة من االمویین على الباب، فقال لهم؛

       

             

           

            

              

            

           

    

                  

            

          

           

             

           

            

           

           

        



               

              

             

            

    

               

         

                

            

             

            

          

                 

              

         

        

          

..206)ماقعودكم بباب رجل یزعم ان اباءكم كانوا زناة

وانمـا راه زنـا بالتحدیـد او امر معیـب مـثال،انه شيء غیر الئقابن عبد العزیزلم یقل

واال  ،هویة متفـق علیهـا بالتحدیـد االخالقـي، ولـیس بالتحدیـد العرفـياالسالمي كمفهوم له

الجواري كجـواري لذا فهو یتكلم عن ضاهرة.فالعرف الجاهلي كان یرى الجاریة حق طبیعي

ابـن الولیـد لذا ینفع ایضـا رد العـابس..زناةباءكم كانواان ا؛  بن الولید عینهبقرینة كالم 

ولـیس ابـاءه االمـویین، ومـن لـف لفهـمها هـي صـفةفي فضح ان قصة الجـواري وضـاهرت

نشأة االماء خارج االسالم والدین كحاجة دنیویـة وهو مایفضح.من صفة رجاالت االسالم

.جاءت بها قصة الغنیمة الغیر

جواري لما قال لیكن قاطعا بان النبي الیملك اماءا والیحلل ا لم كما ان بن عبد العزیز لو 

بینمــا المعــروف انــه المصــلح والمنقــذ لــدین .ا متهمــا للنبــي نفسـهكــذلك واال یكـون حینهـ

.النبي

شـأنها شـأن الحـدث السـالف فـي التـراث،تهمـلرغم انها ایضـااجدها مركزیةایضا زاویة 

ل انـت هـ (ا؛شخصـسـأل الصـادق انـهلجعفـرینقل التاریخ في قصة.لعمر بن عبد العزیز

فـرفض  )ولكن لدیك جاریة حینما خرجـت مسـحت علـى صـدرها ؛قال له.نعمفاجابه ب. ورع

مسـح اعتبـر حینمــاانـه الوجــود لحـق جسـدي بالجاریـة،  هـو والزم كالمـه.االمـام صـحبته

االلتــزام فــي الــنص هــيالــورع هنــامفــردة  و. هــاأبوط إذن ، فكیــفدیــنخطیئــة صــدرها 

.وتسـمیة مسـلم او ال،سها تسـتحق اسـم االسـالم ودینـهاالیدیولوجي التي یكون على اسا

. .وورعـه اسـالمهبحیـث تنفـي صـحبته و إذن المسألة مركزیة فـي االیـدیولوجیا االسـالمیة،

.، عمر بن عبدالعزیز1ابو یوسف الفسوي، المعرفة والتاریخ، ج206



من جهة اخرى انه خبر الیخص الجواري في اصله وانما عن الورع، لذا فهـو حـدیث غیـر 

ـتهم فـــي تزویـــره  مـــن ناحیـــة الجـــواري ـه .مـ ـا انـ ـةاالخبـــار ایضـــاكمـ ـــراث المهملـ فـــي الت

.وكل الحقیقة في المهمل.االستداللي

10

لجســد ا قضــیةهنــا ضــد االســالم التــاریخي، متمركــزة  فــي االخالقیــةاالشــكالیةلــیس 

(الن مفهـوم .عـذابات تلـك االسـتباحة وعبودیتهـاتقع على انما و . المستباح مع الجواري

، كمـا هـو عـادة فـي المـدارات )الجـنس (هنا مع النبي ال یقیم نفسه عند دائرة)االخالق 

مــع )االخالقـي (مفهــوم  اي ان. معــهالعبودیــة)عــذابات(الدینیـة، بقــدر مــاهو فــي دائــرة

العبودیـة ولـیس .ولـیس الجسـد ولعبتـه،ط باالنسانوي؛ الظلـم وضـالمتهالنبي، هو ما یرتب

وهو ما یمكـن  .ديولیس بینه والجسیوحد بین  االخالقي واالنسانويالنبي اي ان.الجسد

لـذا النبـي یـرى االزمـة  .النبویـة الكبـرى فـي التجدیـد المفـاهیمي معـه اتاعتباره من االضاف

ااالخالقیــة  انویة ال الجســدیةتكمــن فــي العبودیــة ولــیس فــي الفــرجهنـ اي البعــد .، االنسـ

االخالقي هنا الیقوم على عناوین استباحة الجسد في انه زنـا، ولـیس هـو الخطیئـة، وانمـا

،وازمة الجاریة هي انسانویة في حیاتهـا.الظلم هو االمر الالأخالقي وهو الخطیئة فحسب

.ال اخالقیة في جسدها 

، الن بكاهــا الحـتالل جسـدهالـیسوتشـریعها حكایـة الجاریـة فـي التـاریخل نارفضـ كـان لـذا

م انسـانویا یعــود الــى عمـو  كـان سـاهاأ، وانمــا فقــط واســاها لـم یكـن علــى جســدها وركوبــه

والـى .. ازمتها الوجودیة فـي زوایـا؛ فراقهـا اهلهـا، وحبیبهـا ، وزوجهـا ، وطفلهـا ، ودیارهـا

.احتقارها كسلعة ولیس كوجود انساني 

              

 

           

           

            

              

               

                

            

             

        

                    

                      

                   

             

                  

            



                

           

   

          

            

               

          

          

            

             

           

             

           

    

           

               

              

     

وهنا كل التهمة على التشریع الكهنوتي لتحلیله هذا الظلم الكبیر، ولیس في تحلیلـه فقـط 

.الجسد للسید

فیقــال لــه ان ابنتهـا مباعـة فــي الــیمن ،تبكــي فیســألخادمـةیسـمع امـةحینمـاالنبيفـ  

الخدمـة، الرهـاق كان الثر البعد المعنوي في فراق االهل ولـیس ،207ماال لیجمعهمارسلفی

تلمیـذ بـارز لجعفـر الصـادقینقـلحینمـا او مـثال .وان الظلم في الفراق ولیس فـي الخدمـة

یـا امـاه ، : تتنهـدفــذهبت لتقـوم فـي الحـوائج ف،صــبیة مــن الكوفــة لتخدمــه هانـه جلــب لــ

(حینهـاقـال و  .أمـر بردهـا الـى امهـاحینهـا .نعـم: قالـت  .ألـك ام ؟: الصـادقسألها ف مـا :

جـودي فـي عـذابات و لبعـد ایضـا هـذا).. ان أرى فـي ولـدي مـا أكـره ابقیتهـاآمنـت ان لـو 

وكـذا االمـر حینمـا یسـتفتي تلمیـذ .العبید ولیس في الخدمة او عذابات الجهـد االسـتعبادي

ال : ( وعن المرأة وولدها ؟ قـال .هل ُیفرق بینهما ؟.أخوینخادمینعن الصادق؛ ستاذها

.208)، هو حرام ، اال أن یریدوا ذلك 

اهللا اسارى من الیمن ، فلما بلغوا الجحفة نفـدت نفقاتهم ، فبـاعوا صبیة كانت امهـا معهـم ، فلمـا أتى رسول 207

"فقـال !قدموا على النبي سمع بكائها  یا رسـول اهللا احتجنا إلى نفقـة فبعنـا ابنتهـا ، فبعـث : قـالوا " مـا هـذه ؟ :

لـب تلـك مـن الـیمن لمـاذا الیحـرر االم ویـدعها قد یقول احدهم  لماذا یتعب نفسه لیج..بثمنها واتي بها الى امها

ب التـراث ونقـل الحكایـات عـكـل القصـة هـو في ل..انهـم بـاعوا انسـانااصـحابهعاتـبولمـاذا لـم ی.تـذهب البنتهـا

.وماوراءها
یـروي احـد تالمـذة ..228ص    3ابن ابي جمهور األحسائي ج -عوالي اللئالي هذه البقایا في؛نظرا  208

.انه اشترى جاریة سرقت من ارض الصلح ، فامر الصادق بردهاالصادق ایضا ب



تكفـي ان تكـون .بینما في االسالم االمبراطوري سارت بالجواري قصص یشیب له الـرأس

لـو قـراء كفـي وت.للكهنوت والناسفة تمامـا الخالقیـة كـل تشـریعاته االماالنسانیة الفضیحة

..هذه النصوص االفارقة االمریكیون احفاد العبودیة  لتركو االسالم بیوم ولیلة

11

للتشریع من جهة، واولویة التعبدي مخزیةبنیة اخرى في مناحي الفقه تبین السطحیة ال

ولكن لیس الجل الجاریـة .)یانالق(فالفقهاء یحرمون بیع الجاریة المغنیة.على االنسانوي

فبیعهـا.اي ضـدها ونبـذا لهـا وتطهـرا منهـا.وانما ضد الغناءوعذاباتها فیه،عبودیتها في 

ــدیهم ــة حــالل، ولكــن غناءهــا حــرامل ــم یفكــرو امــرهم غریــب، إذ..كجاری ــا ل فــي ازمــة  اهن

وحرمـة مغنیــة كانـت او غیرهـا، وفـي ظالماتهـا وعــذابتها،الجاریــة وجودیـا وفـي عبودیتهـا

حرمــة بیــع  هــوهمهــم لــم یكـــناي . عــذاب االنســان، وانمــا همهــم هــو الغنــاء وحرمتـــه

هــل یقبـل اهللا بهـوالء .ماااكبرهـا مــن حماقـة دینیــة.وانمـا حرمـة الغنـاء فحســب،االنســان

ســرقوا كـــل الوجــود والحقیقـــة .ه فحســبصــالنهـــم ســیكونون لصو .رجـــاال لدینــه، محـــال

.واالسالم والنبي

في حد ذاتها تبین الوحشیة المتناهیة في عدم الشعور بـالم االخـر، وهـي هذي السطحیة

عنـدما " الظـاهر " اتفـق أن (بانـه ببـرود القطب الیونینيما نقله ومنها ایضا .تتكرر كثیرا

وا بهن، ثم شـكوا فـي بدون تخمیس،فتح الفتوحات المشهورة، وغنم الناس الجواري وتسرُّ

فـرخَّص فـي ذلـك، عن جواز ذلك -مفتي الدیار-التاجسئل حرمة ذلك قبل التخمیس، ف

هـذا الفقیـه یبحـث فـي نصـوص  كان. 209)وصّنف جزءًا في إباحة ذلك من غیر تخمیس، 

5ص  1السخاوي ج..المنهل العذب الروي في ترجمة قطب اواللیاء النووي209



            

          

          

            

         

          

            

          

             

          

          

 

             

              

           

            

               

          

ازمتـه التخمـیس  اي ان .تخمـیسال قبـلالنسـاء المسـبیات لـك مضـاجعة تالتراث عن حلیة

وفـزع  واغتصـابهن وجـرهن مــن بیـت اهلهـن وسـط كـل قـتالهمولـیس هتــك اعـراض النـاس

 ى، والیخشـیخاف من شرع اهللا بانه سیكون حرام ان ناموا معهن قبـل التخمـیس.طفالالا

.اهللا في االمهن

.ت اشكأهل خلقت غیر البشر بین البشر، الاعلم بد.هذا هو الكهنوتإلهي،




