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مقدمـــة
الدرس 1

ھذا الكتاب

ھذا الكتاب ھو الثاني في سلسلة من الدروس مخصصة لدراسة اإلسالم السياسي.
وكل كتاب يناقش الدروس نفسھا التي تتناول مختلف جوانب اإلسالم .ويلزمك أن
تدرس الموضوع نفسه على ثالثة مستويات مختلفة .إال أنك تستطيع أن تختار أيا من
المستويات الثالثة وتفھمه.
تجد في المستوى األول مقدمة كاملة .إال أنه نظرا إلى أن كال من المستويات
الثالثة مستقل بذاته ،ففيما يلي مقدمة مختصرة للمستوى 1
الطريقة العلمية مقاربة جديدة لدراسة اإلسالم .ويظھر التحليل أن اإلسالم نظام
ديني وسياسي معا ،كما يظھر أن النظام السياسي يشغل معظم العقيدة اإلسالمية.
الكافر
يقول القرآن أنه يجوز أن يُخدَع الكافر وأن تُحاك مؤامرة ضده وأن يُك َره وأن
يُستعبَ َد وأن يُھزأ به وأن ي ﱠ
ُعذب وأن يُفعل به ما ھو أسوأ من ذلك .إن كلمة "غير
المؤمن" ترجمة خاطئة لكلمة "كافر" .وكلمة "غير المؤمن" معتدلة منطقيا و
عاطفيا ،لكن كلمة كافر تتضمن كل ما تتضمنه أي لغة من معاني اإلھانة والحكم
المسبق والبغضاء.
توجد عدة ألقاب للكفار :المشركون وعبدة األصنام وأھل الكتاب )المسيحيون
واليھود( والبوذيون والغنوسيون والوثنيون .وكلمة كافر تشمل كل تلك األلقاب ،ألنه
ال أھمية للقب الديني فالجميع يعاملون المعاملة نفسھا .فما قاله محمد للمشركين
وفعله بھم يمكن أن يفعل بأي مجموعة أخرى من الكفار.
يخصص اإلسالم قدرا كبير من طاقته للكفار .فمعظم القرآن ) ( % 64يختص
بالكفار ،ومجمل السيرة ) (% 81تقريبا يتناول صراع محمد مع الكفار .أما الحديث
)تعاليم محمد ومواقفه( فيخصص  % 32منه للكفار .1وباإلجمال تخصص الثالثية
 % 60من محتوياتھا للكفار.

http://cspipublishing.com/statistical/Trilogy Stats/AmtTxtDevoted-Kafir.html
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اإلسالم السياسي
ما ھو الفرق بين اإلسالم الديني واإلسالم السياسي؟ ھل تذكر ماذا حدث عندما
رسم بعض الفنانين الدانمركيين رسوما كرتونية لمحمد؟ لقد قام المسلمون طوال عدة
أسابيع بأعمال الشغب والتھديد والدعاوى القضائية والقتل واإلغتياالت والتدمير.
فلو أراد المسلمون أن يعبروا عن احترامھم لمحمد باإلمتناع عن انتقاده أو جعله
موضوعا للنكتة وكذلك باعتبار كل كلمة تفوه بھا محمد نصّا مقدسا ـ لكان ذلك
موقفا إسالميا دينيا .أما عندما ھددوا الكفار وضغطوا عليھم وآذوھم ألنھم لم
يحترموا محمد فذلك موقف إسالمي سياسي .عندما يقول المسلمون أن محمدَا نب ُي
اإلله األوحد فذلك جانب ديني من اإلسالم ،ولكن عندما يصر المسلمون على أنه ال
يجوز مطلقا للكفار أن يبدوا عدم االحترام لمحمد فذلك ھو الجانب السياسي من
اإلسالم .وعندما وافقت الصحف والتلفاز على عدم نشر الرسوم الكرتونية لم يكن
ذلك استجابة دينية بل سياسية.
ثالث وجھات نظر إلى اإلسالم
فيما يلي مثال عن وجھات النظر الثالث.
لقد جلس محمد في المدينة طوال النھار وإلى جانبه زوجته ذات اإلثني عشر ربيعا
وھما يشاھدان رؤوس  800من اليھود تقطع بالسيف .1لقد قطعت رؤوسھم ألنھم
قالوا بأن محمد ليس نبي ﷲ .وينظر المسلمون إلى قتل أولئك الرجال على أنه أمر
ضروري ألن إنكار نبوة محمد ،كان وال يزال يعتبر إساءة لإلسالم .لقد قطعت
رؤوسھم ألن ذلك ھو ما أقرّه ﷲ.
أما الكفار فينظرون إلى ھذا الحدث كبرھان على العنف الجھادي في اإلسالم كما
يعتبرونه عمال شريرا.
ويقول المدافعون عن اإلسالم أن ذلك كان حدثا تاريخيا؛ وأن كل الثقافات مارست
العنف في تاريخھا ،وال يجوز إدانة ذلك الحدث .ھؤالء المدافعون لم يقرأوا قط في
الواقع أيا من نصوص اإلسالم األساسية ،لكنھم يتحدثون من منطلق موقفھم
األكاديمي الرسمي تجاه اإلسالم.
إن قتل  800من اليھود كان بحسب وجھات النظر المختلفة:
 مأساة
 عمال دينيا مقدسا.
 حدثا تاريخيا آخر .ونحن قمنا بما ھو أسوأ منه.
ال توجد نظرة "صحيحة" إلى اإلسالم ،نظرا إلى أن وجھات النظر ال يمكن أن
تتفق.
ھذا الكتاب ،الذي بين يديك ،مكتوب من وجھة نظر مفك ر ك افر .وك ل م ا ف ي ھ ذا
الكتاب ينظر إلى اإلسالم من منظور كيف يؤثر اإلسالم في الكفار .وھذا يعنى أيضا
The life of Muhammad, A. Guillaume, Oxford University Press, 1982, pg. 464.
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مقدمة

 لك ن جمي ع، إن المسلم يھتم بالجانب الديني لإلسالم.أن الجانب الديني قليل األھمية
 فيج ب أن ن تكلم ع ن اإلس الم كنظ ام.الكفار يتأثرون بوجھات نظر اإلسالم السياسية
.سياسي ألنه نظام سياسي قوي
 ويمكنك أن تقرأ بنفسك العقيدة اإلسالمية الفعلية.ھذه الدراسة مبنية على الواقع
.وتستخلص نتائج دراستك
REFERENCE NUMBERS
The information in this book can be traced back to the source
by use of the reference numbers:
Ishaq 234 is a reference to Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah,
translated by A. Guillaume as The Life of Muhammad. This is
a reference to margin note 234. All of these references are
condensed for ease of understanding.
Bukhari 2,3,45 is a reference to Sahih Bukhari, Bukahri’s
Hadith. The three example numbers are volume 2, book 3, and
number 45, a standard reference system.
Muslim 2,345 is a reference to Sahih Muslim, Muslim’s
Hadith. The example would be book 2,number 345.
Koran 12:45 is Koran chapter (sura) 12, verse 45.
GLOSSARY
There is a glossary of Islamic words in the very back.
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ُم َحــ ّمد
الدرس2

ملخص

 اإلسالم كله مبني على محمد .وأسھل طريقة وأضمن طريقة لمعرفة اإلسالم
ھي دراسة حياة محمد وأقواله.
 ولد محمد في مكة منذ  1400سنة وكان يتيما ثم أصبح بعد ذلك تاجرا.
وعندما بلغ األربعين بدأ يرى رؤى ويسمع أصواتا .وقد قال الصوت لمحمد
أنه نبي ﷲ .وبدأ محمد يخبر اآلخرين برسالته التي تلقاھا من ﷲ .وبعد
ثالث عشرة سنة اضطره المكيّون إلى مغادرة مكة واالنتقال إلى المدينة.
 أصبح محمد في المدينة قائدا سياسيا وحربيا .وھناك أوجد مفھوم الجھاد أي
استخدام العنف في سبيل ﷲ .وخالل العشر سنوات التالية سحق محمد
أعداءه وأصبح الحاكم األول في شبه الجزيرة العربية.
 نعرف اآلن أدق التفاصيل عن طريقة تناوله الطعام وعن غضبه ومظھره
وحتى عن حياته العائلية.
-------------------------------------------من الممكن التعبير عن اإلسالم السياسي بكلمة واحدة ھي ـ محمد.
حياة محمد
حياة محمد مھمة في نظر المسلمين كأھمية حياة المسيح في نظر المسيحيين.
ويذكر القرآن أكثر من  70مرة أن على المسلمين أن يتمثلوا بمحمد في أدق تفاصيل
حياته .فكل مسلم محمد ّ
ي .إنھم يقلدونه في كل جوانب الحياة بدءا من العبادة وانتھاء
بطريقة استخدام الحمام .إن جزءا كبيرا من القرآن يتحدث عن محمد وليس عن ﷲ.
حياة محمد
ولد محمد عام  570ميالدية في مدينة مكة في شبه الجزيرة العربية .وقد ولد في
قبيلة من أشراف العرب ،لكنه أصبح يتيما وتولى عمه تربيته .كان عمه تاجرا
وعلمه كيف يقوم برحالت تجارية إلى سورية ليعود من ھناك ببضائع يبيعھا في
مكة .ثم تزوج محمد خديجة وكانت أرملة ناجحة أكبرمنه سنًّا.
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كان لدى محمد ذھن ديني ،ولذلك استفسر عن المسيحية واليھودية خالل رحالته
التجارية إلى سوريا الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر األبيض المتوسط إلى
شمالي شبه الجزيرة العربية .وكانت تدين بالمسيحية كما كانت جزءا من
األمبراطورية البيزنطية.
في ذلك الوقت كان اليھود يعيشون في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية
بينما كان المسيحيون يعيشون في مناطق متفرقة منھا .وكان معظم سكان شبه
الجزيرة العربية مشركين .وكان لمعظم القبائل أو المدن آلھتھا الخاصة .فإذا تزوج
رجل من امرأة ،يشتركان في عبادة آلھتيھما .كانت مكة موقعا دينيا يؤمه الحجاج
حيث توجد الكعبة .وھي بناء حجري على شكل مكعب .و كانت في داخله صورة
يسوع ومريم إلى جانب رموز تمثل  360إلھًا.
وقد اعتاد محمد أن يختلي في غار ِح َراء قرب مكة .وعندما كان حوالى األربعين
من العمر رأى محمد في رؤيا مالكا دعاه فيما بعد جبريل .كانت تلك بداية رؤى
الحقة وزيارات رواھا محمد .في أول األمر لم يكن إلله جبريل اسم .وأصبح ﷲ اسم
ھذا اإلله فيما بعد.
كان ﷲ إله قبيلة قريش ،وھي قبيلة محمد .وكان اسم والد محمد عبد ﷲ .وكان
اسما اثنين من أعمامه مقترنين باسمي آلھة عربية .كانت قريش تتولى سدانة الكعبة
وأمور الحج .فكانت قريش أشبه بكھنوت سبط الالويين .كان ﷲُ إلهَ القمر الذي تعبده
قريش كما كان كبي َر األلھة من بين آلھة عديدة في مكة .إال أن محمد منحه المكانة
األسمى إذا جعله اإلله الوحيد.
النب ّي
بدأ محمد يخبر أصحابه وأفراد عائلته بالرؤى التي رآھا ويتلو عليھم آيات القرآن
األولى التي قال إنه تلقاھا من المالك جبريل .وبعد ذلك راح محمد يدعو إلى عقيدته
في مكة كلھا .في أول األمر لم يولي أھل مكة أي اھتمام لدعوة محمد .فقد كان لديھم
 360ديانة فال بأس في إضافة إله آخر.
دعا محمد أھل مكة إلى االعتقاد بيوم الدين وبأن جميع العرب الذين ماتوا من قبل
ذاھبون إلى جھنم .وھذا ما أغضب أھل مكة .إذ كانت األسالف العربية في نظرھم
مسألة بالغة الحساسية ولذلك فإن قول محمد بأن أسالفھم ذاھبون إلى جھنم كان أمرا
ال يحتمل .كان محمد عدوانيا في رسالته يذھب كل يوم إلى السوق وإلى الكعبة
ويجادل كل إنسان .فأصبحت مكة مضطربة بشان اإلسالم.
المدينة

بعد ثالثة عشر عاما من بدء الدعوة ،كسب محمد إلى صفه  150من التابعين.
وطرده المكيون مع تابعيه ،فذھبوا إلى المدينة التي تبعد

 سدانة الكعبة ھي القيام بجميع أمورھا من فتحھا وإغالقھا وتنظيفھا وغسلھا وكسوتھا) .المترجم(
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 250ميال إلى الشمال من مكة .ويسمي المسلمون ذلك الحدث الھجرة ،كما سمي
الذين غادروا مكة المھاجرون.
ھذا الحدث مھم بحيث أن التقويم اإلسالمي بدأ بذلك التاريخ ،وقد دعي التقويم
الھجري )سنة ھجرية( .إن أحد أركان اإلسالم الخمسة ھو الحج إلى مكة .ويُعتبر
المھاجر شخصا ذا مكانة دينية خاصة ،كما أن أول مرحلة من الجھاد ھي الھجرة.
بعد أن استقر المسلمون في المدينة مدة عام كانوا فقراء جدا .لذلك قام محمد
بإرسال غزاة مسلحين ليسلبوا القوافل المكية التي تمر بالمدينة .ونجح الغزاة في
محاولتھم الثامنة وعادوا بالغنائم المسلوبة وباألسرى المكيّين لكي يُ َح ّرروا بدفع
فدية.
كان محمد كريما بالمال ،وقد شارك به جميع المسلمين .وتحول اإلسالم من نظام
ديني إلى نظام سياسي ينتھج سياسة الحرب التي دعيت الجھاد .وأصبح اإلسالم
الدين الذي يدفع لمعتنقيه بسخاء .وازداد عدد التابعين إلى .250
الجھاد

وانتقل محمد من الغزوات الصغيرة على القوافل التجارية إلى حرب مكشوفة ضد
جيوش مكة .وتغيرت طبيعة القرآن بكاملھا .ففي مكة اختص ثلثا القرآن بإعالن
الغضب الشديد على الذين لم يؤمنوا بمحمد والحكم عليھم بالذھاب إلى جھنم .أما في
المدينة فقد تكلم القرآن عن السيف واألسرى واالستعباد والفدية وغنائم الحرب.
ودعا ﷲ جميع المسلمين إلى الجھاد ضد من لم يؤمنوا بمحمد.
اليھود

كان معظم الجھاد ضد العرب .إال أنه بعد أن س ّوى محمد حساباته مع العرب،
التفت إلى اليھود .وقد زخر القرآن في مكة بقصص اليھود التي أعيدت روايتھا
اآلخر في سلسلة أنبياء اليھود .وفي الواقع كان ھناك ادعاء بأن
لتثبت أن محم ًدا كان ِ
أنبياء اليھود كانوا في الحقيقة مسلمين وأن العھد القديم قد ُح ﱢرفَ ليخفي الطبيعة
اإلسالمية للرسالة التي جاءت من اإلله.
كذلك ادعى القرآن المكي إن إله اليھود ھو ﷲ .وباالختصار تصرف محمد كما
شاء في كتب العھد القديم .أما سبب كل ذلك فھو أن عددا قليال من اليھود عاشوا في
مكة ولم يجرؤ أحد منھم على تكذيب محمد.
أما في المدينة فكان نصف السكان من اليھود ،ولم يقبلوا محمدا كنبي .عندئذ انقلب
القرآن عليھم وحكم عليھم بأن مصيرھم جھنم.
وبعد أن لعن القرآن يھود المدينة ،أباد محمد القبائل اليھودية الثالث واحدة بعد
األخرى .كان يھود المدينة متفرقين تكره كل قبيلة

محمد
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القبيلة األخرى وال تساندھا في الحرب.
ثم قضى محمد على اليھود الذين كانوا يعيشون على بعد  100ميل .فكان مصير
من لم يكن مسلما إما النفي أو القتل أو االستعباد أو التحول إلى نصف عبد يدعى
الذم ّي ]سوف نبحث في مسألة الذميّين الحقا ً[.
االنتصار

بعد عشر سنوات من إبعاد محمد من مكة عاد إليھا كفاتح .وأول ما بدأ به
مشروعه ھو الصالة في الكعبة .1ثم حكم بالموت على كل من قاومه ،وشمل ذلك
راقصتين أنشدتا أغنية تسخر منه .كما أنه أمر بإعدام أحد أمناء سره السابقين .إذ أن
أمين السر ھذا كان قد بدأ يشك في أن محمدا يخترع نزوالت القرآن فترك اإلسالم
وھرب من المدينة إلى مكة .وھكذا قتل محمد كل من تكلم ضده.
وأصبحت شبه الجزيرة العربية بأكملھا مسلمة ،وأصبح محمد حاكمھا األول.
اشترك محمد في أعمال العنف بمعدل عمل واحد كل  6أسابيع وذلك لمدة 9
سنوات وھذا ال يشمل اإلغتياالت ،واغتصاب المسلمين للنساء 2واإلعدامات.
أحاديث محمد
ھناك قصص قصيرة عن محمد تدعى األحاديث أو الحديث .ھذه الكتابات كلھا
مقدسة نظرا إلى أنه يجب على المسلم أن يتمثل بمحمد في كل شيء .ولكل قصة رقم
كآيات الكتاب المقدس .وسوف يتناول الفصل التالي موضوع الحديث بمزيد من
التفصيل .أما اآلن فنذكر أن البخاري وأبو مسلم ھما كاتبا الحديث الرئيسان.
غضب محمد

ثمة عدد كبير من األحاديث تتناول غضب محمد .ونظرا إلى أنه قدوة المسلمين
فال عجب أن يغضب كثيرون من المسلمين بسھولة.

صحيح البخاري  .130 ،73 ،8كان في بيتي ]عائشة[ ستارة عليھا رسوم
حيوانات .ولما رآھا محمد امتقع لون وجھه غضبا .فمزقھا إربا وقال ،إن
من يرسمون رسوما كھذه مصيرھم جھنم حيث يسامون أشد العذاب في يوم
الدين.

 1الكعبة بناء حجري في مكة مكعب الشكل يبلغ كل من أضالعه حوالي  10أمتار .وھو قبلة المسلمين التي يتوجھون
إليھا في الصالة .فال إسالم بدون الكعبة.
 2يتضمن اإلسالم تعليما مفصال بشأن معاملة النساء.
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وقد وجب على المسلمين أن يلعنوا أعداءھم كما فعل محمد.

صحيح البخاري  73 ،85 ،9كان محمد يتضرع إلى ﷲ في صالته فيقول،
"أللھم خلص ضعفاء المسلمين .وكن شديد القسوة على قبيلة ُمضر وأنزل
بھم سنوات الجوع والقحط كما جلبت الجوع على الناس في زمن يوسف" .
نرى ھنا كيف استخدم محمد شخصيات من العھد القديم .إن كل ما في اإلسالم ،ما
عدا الجھاد ،جاء من اليھودية والمسيحية وديانات القبائل في شبه الجزيرة العربية
والزرادشتية .ولكن األفكار لم تقتبس فقط بل بُ ﱢدلت بحيث تُظھر أن محمدا كان نبيا.
زوجات محمد

كانت لمحمد إحدى عشرة زوجة 1وعدة جوار للجماع )المعاشرة الجنسية( .وكانت
عائشة زوجته المفضلة .وقد حلم محمد بالزواج منھا عندما كانت في السادسة وكان
ھو في مطلع الخمسينات من العمر.

صحيح مسلم  5977 ،031روت عائشة عن محمد قوله لھا" :لقد رأيتك
في المنام ثالث ليال متعاقبة .وقدمك إل ّي مالك وأنت مغطاة بالحرير قائال،
"ھذه زوجك ".ولما حسرتُ الحرير بان وجھك .فقلت" ،بالحقيقة ھذا حلم
من ﷲ ،فليجعله ﷲ حقيقة".
زواجه ]بنى بھا عندما كان في الخمسين[:

صحيح البخاري  65 ،62 ،7تزوج محمد من عائشة عندما كانت في
السادسة .وقد بنى بھا عندما كانت في التاسعة .وقال ھشام" ،أخبِرت بأن
عائشة بقيت مع محمد منذ كانت في التاسعة حتى وفاته".
عائشة في الحريم:

صحيح البخاري  ] 151 ،73 ،8عن عائشة[ اعتدتُ ورفيقاتي أن نلعب
بالدمى في حضرة محمد .وكن يحاولن اإلختباء لدى دخوله ،لكنه كان دوما
يدعوھن إلى الخروج ليلعبن معي .كان من المحظور اللعب بدمى رسم عليھا
وجه آدمي ،ولكن نظ ًرا إلى أنني كنت صغيرة لم أصل إلى سن البلوغ بعد ،
فقد سمح لي بذلك.
عادات محمد
يتكون اإلسالم من سلوك يحاكي سلوك محمد.

 1من الغرابة بمكان أن الرويات اختلفت بشأن عدد زوجات محمد.
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صحيح البخاري  292 ،65 ،7كان محمد يفضل أن يبدأ األشياء التي يقوم
بھا بالجانب األيمن؛ كتسريح شعره ،أولبس حذائه ،أو القيام بالوضوء.1
فكان يتبع ھذا التقليد في كل ما يقوم به.
صحيح مسلم  5018 ،023قال أنس إن محمدا منع الناس من أن يشربوا
الماء وقوفا .وروى قتادة :سألناه" ،وماذا بشأن األكل وقوفا" قال أنس،
"ذلك أمر مكروه أكثر من الشرب وقوفا".
صحيح مسلم  5029 ،023روى أنس قصة ذات صلة تفيد بأن محمد كان
يشرب شرابه في ثالث جرعات.
صحيح مسلم  5037 ،023قال محمد" :عندما يأكل المسلمون ،ينبغي أال
يمسحوا أيديھم إال بعد لعقھا بأنفسھم أو من قبل أحد غيرھم.
صحيح مسلم  5231 ،024قال محمد" :عندما يلبس المرء حذاءه ينبغي
أن يبدأ بالقدم اليمنى .وعندما يخلع حذاءه ينبغي أن يبدأ بالقدم اليسرى .فإما
أن يفعل وفق ھذا الترتيب أو أن يلبسھما معا أويخلعھما م ًعا".
صحيح مسلم  5234 ،024لقد نھى محمد الناس عن األكل باليد اليسرى
صا ليس له
أو السير بأحد فردتي الحذاء .كما نھى الرجل عن أن يرتدي قمي ً
فتحتان للذراعين ومنع الرجل من أن يرتدي ثوبا واحدًا يمكن أن يكشف
عورته.
وعلى الناس أن يقلدوا محمدًا في أبسط األشياء.

صحيح مسلم  5238 ،024قال محمد "ال يجوز أن يستلقى اإلنسان على
ظھره ويرفع قدما فوق األخرى".
ويبدو أن محمدًا كان محتشما على نحو استثنائي.
صحيح البخاري  807 ،72 ,7ذات مرة اختلس رجل النظر إلى بيت محمد
فرآه يحك رأسه بمشط .ورأى محمد ذلك الرجل فقال" ،لو أنني تبينت أنك
تختلس النظر إل ّي لفقأت عينيك بھذا المشط .إن ما يوجب على الناس أن
يستأذنوا ھو من ُعھم من النظر إلى أمور ينبغي ال ينظروا إليھا.
الفكاھة في الجھاد

صحيح مسلم  .5932 ,031حدثنا سعد ،بناء على موثوقية أبيه ،أن رسول
ﷲ جمع أبويه يوم أُ ُحد عندما ھاجم كافر المسلمين .وللتو
 1الوضؤ اغتسال بالماء وفق طقس معين.
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قال محمد له )":سعد( ارم سھما فديتك بأبي وأمي" .فتناولت سھما غير
مريش ورميت الكافر المكي ،مسددا السھم إلى جنبه .فسقط الرجل المكي
وبانت عورته فضحك رسول ﷲ حتى بانت نواجذه.
قسوة محمد تجاه غير المسلمين

صحيح البخاري  577 ،24 ،2قدم بعض الناس إلى المدينة وخضعوا
لإلسالم ،لكنھم بسبب الطقس أصيبوا بالمرض ،فأذن لھم محمد بالبقاء بين
اإلبل التي كانت قد ُج ٍمعت كضرائب .وطلب منھم محمد أن يشربوا حليب
النوق وبولھا ،فتشفيھم من مرضھم .إال أنھم بدال من ذلك قاموا بقتل عبد
محمد الذي كان راعيا لتلك اإلبل ثم سرقوا اإلبل .فأرسل محمد رجاله في
إثرھم وسرعان ما أسروھم .فأمر محمد بأن تقطع ايديھم وأقدامھم )وأن
تعالج بالكي لكي ال يستمر نزف دمائھم حتى الموت( ،وكذلك أمر بأن تفقأ
عيونھم بالمسعر )قضيب معدني إلذكاء النار( .وتركوا على صخور َح ﱠراء
ليموتوا من العطش.
وفيما يلي حديثان من عدة أحاديث يتحدثان عن بياض بشرة محمد.

صحيح البخاري  765 ،56 ،4عندما كان محمد يسجد ليصلي كان يباعد بين
ذراعيه ،حتى لنرى إبطيه .وقد وصف ابن بكير ذلك فقال "بياض إبطيه".
صحيح البخاري  63 ،3 ،1ذات يوم كنا جلوسا مع محمد في المسجد فإذا
برجل جاء راكبا جمال .فسألنا" ،من منكم محمد؟" أجبنا" ،ھو ذلك الرجل
األبيض البشرة المتكئ على ذراعه"...
بعد محمد
بعدما مات محمد ،لزم اختيار قائد جديد .ولم يكن محمد قد عيّن من يخلفه ولم يعين
طريقة يتم بھا اختيار قائد جديد .واختير أقرب صحابة محمد وھو أبو بكر ليكون
خليفة لمحمد ،فكان بمثابة بابا وملك .بعد موت محمد أراد كثيرون من المسلمين
الحديثين أن يتركوا اإلسالم .مما يعنى أنھم حسبوا مرتدين عن اإلسالم فوجب قتلھم.
وھكذا أمضى أبو بكر السنتين التاليتين يقتل جميع الذين أرادوا ترك اإلسالم.
بعد موت أبي بكر تولى الخالفة صحابي آخر ھو عمر .وأمضى عمر السنتين
التاليتين في الجھاد العنيف ضد مصر وسورية والعراق وإيران .نتيجة لذلك دمرت
المسيحية في تلك البلدان .وقتِل عمر على يد رجل فارسي اتخذه عمر عبدا له.
ثم تولى الخالفة صحابي آخر ھو عثمان .وحكم عثمان اثنتي عشرة سنة .وقتله
حفيد أبي بكر بسبب خالف سياسي .وتركت جثة عثمان في مجمع قمامة البلدة.
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كان عل ّي آخر صحابي تولى الخالفة .واھتم خالل حكمه بالسياسة الداخلية .واتھم
بالتورط في اغتيال عثمان .وقامت عائشة ،زوجة محمد المفضلة بقيادة حرب أھلية
ضد علي .وانتھت الحرب بقتل علي .وھذا االغتيال صار مصدر الخالف السني
الشيعي 1كما قتل ابنا علي بعد ذلك بسنوات.
كان أبو بكر الصحابي الوحيد الذي أصبح خليفة ومات ميتة طبيعية.
نمو اإلسالم
يمكن أن يقسم نشاط محمد الديني إلى حقبتين .ففي مكة كان واعظا دينيا وقد جعل
حوالى  150يقبلون رسالته .وعندما انتقل إلى المدينة ،أصبح قائدا سياسيا ومحاربا.
وعندما مات كان كل عربي في شبه الجزيرة العربية قد اعتنق اإلسالم .وفيما يلي
مخطط يوضح نمو اإلسالم:
100,000

بداية
الوعظ

نمو
اإلس
الم

 23سنة
 3موت محمد
س
ن
ة

 1إن االنقسام بين السنة والشيعة ديني في األساس .أما بالنسبة إلى الكفار فھو غير مھم .فالسنة والشيعة يعامالن الكافر
المعاملة نفسھا.
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الدرس 3
ملخص

 القرآن ھو ما قال عنه محمد أنھا كلمات ﷲ .وقد أعيدت فيه رواية كثير من
قصص العھد القديم لدعم االعتقاد اإلسالمي بأن محمدًا كان آخر نبي في
سلسلة األنبياء اليھود وباقي أنبياء ﷲ.
 يعرّف القرآن من ھو ﷲ .فھو إله يجب أن يُخَ اف منه ال أن يُ َحب .ويحدد ﷲ
كل ما يحدث وھو يبغض غير المؤمنين.
 يتضمن الحديث تفاصيل أقوال محمد وأفعاله باعتباره القدوة التي يجب ان
يتبعھا كل مسلم .وتتضمن السيرة قصة حياة محمد بأكملھا .
 ھناك إسالم ديني وھناك إسالم سياسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معرفة اإلسالم
ھناك طريقة واحدة لمعرفة اإلسالم .و دعنا نبدأ بما يوافق عليه كل مسلم في
العالم .فلكي تكون مسلما ينبغي أن تقول" :أشھد أن ال إله إال ﷲ و أن محمدًا رسول
ﷲ ".ھذا القول يعطينا أساس اإلسالم .إن كلمات ﷲ ،إله محمد ،ال توجد إال في
القرآن .ولكن القرآن يقول  70مرة أن على جميع المسلمين محاكاة محمد في كل
جوانب حياته .فكيف نعرف كيف نحاكي محمدا؟ إن ما قاله محمد وما فعله )ما
يسمى ال ُسنّة( مد ّون بالتفصيل وبصورة دقيقة.
كتاب المسلمين المقدس ـ الثالثية
يُح ﱠدد اإلسالم بثالثة أشياء :كلمات ﷲ ،أي القرآن ،وكلمات محمد وأفعاله.
تدعى كلمات محمد وأفعاله ال ُسنّة ،وتوجد في مجموعتين من النصوص ـ السيرة
)سيرة حياة محمد( والحديث .وتعد كلماته وأفعاله نموذجا إلھيا للبشرية يقبله ﷲ.
إن كل حديث قصة مختصرة تروي عمال قام به محمد أو قوال قاله .ومجموعة
األحاديث جمعت باسم جمع ھو "الحديث" .وتوجد مئات اآلالف من األحاديث،
ولكن بعضا منھا ليس
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صحيحا )ال يمكن اإلعتماد عليه( .مثال ذلك ،نعرف من القرآن أن محمدا لم يجترح
أي معجزة .ولكن الكثير من األحاديث مآلن بالمعجزات.
فاألحاديث المروية في صحيحي مسلم والبخاري مقبولة لدى جميع المسلمين ك:
"إنجيل" .فالثالثية ھي.
 القرآن
 السيرة كما جاءت في كتابي إسحاق والطبري.
 الحديث كما جاء في صحيح مسلم وصحيح البخاري.
الثالثية ھي أساس اإلسالم .وجميع ما كتب عن حياة محمد مبني على السيرة
والحديث .وكل الشريعة اإلسالمية مبنية على الثالثية .وكل قول ،وكل فعل ،سواء
أكان يتعلق باإلسالم السياسي أو باإلسالم الديني مصدره الثالثية.
من الخطأ تشبيه القرآن بالكتاب
المقدس .فالقرآن يشكل  %14من
نصوص اإلسالم المقدسة وال يحوي
تقريبا ما يكفي من المعلومات لترشد
اإلنسان كيف يكون مسلما .فالكتاب
المقدس اإلسالمي مكون من القرآن
والسيرة والحديث .وإذا قيس اإلسالم
بالنصوص التعليمية فإن  % 86من
اإلسالم يخص محمدًا و  % 14منه
يخص ﷲ.

الحجم النسبي
للنصوص اإلسالمية

الحديث
/لسنة
%60

القرآن
%14

السيرة
/السنة
%26

ما ھو القرآن؟
يعتقد المسلمون بأن القرآن ھو كلمة ﷲ اإلله األوحد ،وھو كلمته الكاملة األزلية
الكونية والنھائية .ليس في القرآن أي خطأ مھما يكن ضيئال .وقد أنزل على محمد
الذي يشكل نموذجا مثاليا للسلوك لكل البشر في كل األزمنة ،اآلن وإلى األبد.
القرآن يعني القراءة أو "التالوة" وھو مرتب في ُس َور )فصول( .يقول المسلمون
أن القرآن كان عن يمين ﷲ في السماء منذ خلق العالم ،مكتوبا على ألواح من زمرد
وأوحي إلى محمد بوساطة المالك جبريل.
يتصف القرآن بكثرة التكرار .على سبيل المثال ،وردت قصة موسى  39مرة.
واستغرق جمع القرآن ثالث وعشرون سنة .وعندما مات محمد لم يكن القرآن
موجودا كما نعرفه اليوم .وكان مكتوبا على أي شيء بدءا من الورق وانتھاء بعظام
الكتف .وكان معظمه محفوظا في الذاكرة .ولم تبذل أي محاولة لكتابته إال بعد موت
محمد .أما النسخة التي لدينا اآلن فقد جمعھا الخليفة الثالث عثمان ،بعد موت
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محمد بحوالي  60سنة .وبعد جمع القرآن أحرقت جميع الوثائق التي اعتمدت
كمصادر .يقول المسلمون أنه ال توجد نسخ مختلفة من القرآن )وھو أمر ليس
صحيحا في الواقع(.1
كان القرآن أول كتاب في شبه الجزيرة العربية .أما قبل ذلك فلم تكتب بالعربية
سوى القصائد والمراسالت التجارية .لقد ذكر محمد "أھل الكتاب" مرارًا مشيرا
بذلك إلى اليھود والمسيحيين والكتاب المقدس.
وردت في القرآن أسماء موسى وآدم ونوح وسليمان وداود ويسوع ولوط ويوسف
ويعقوب ويدعون أنبياء ﷲ .والقصص المتعلقة بھوالء "األنبياء" جاءت أقصر
بكثير من تلك المتعلقة بھم كما وردت في الكتاب المقدس ومختلفة عنھا اختالفا
كبيرا .وجوھر قصص أولئك "األنبياء" ھو أن عليك أن تتبع أنبياء ﷲ في كل ما
يقولونه وما يعملونه .لذلك عليك أن تعمل ما قاله محمد ألنه يقول عن نفسه أنه نبي.
إن البرھان الوحيد على كون محمد نبيا ھو قوله أنه كان لليھود أنبياء وأنه خليفتھم.
وكان إصرار محمد برھانه الوحيد على نبوته .كان محمد نبيا ألنه قال ذلك عن
نفسه .وي ّدعي القرآن أنه يقدم القصص الصحيحة عن األنبياء أما كتب اليھود
والمسيحيين المقدسة فھي خاطئة.
ھناك قرآنان ـ األول كتب في مكة واألخير كتب في المدينة .يتضمن قرآن مكة
قصصصا يھودية كثيرة ويكرر قوله إن محمدا نبي وعلى كل واحد أن يفعل ما قاله
محمد .أما قرآن المدينة فھو سياسي جدا وھو يدين اليھود .كذلك يتضمن قرآن
المدينة قواعد دينية و تشريعية .وفيه ما يزيد عن  200آية يناقض بعضھا بعضا.
وھذا جزء من الطبيعة االزدواجية للقرآن .فاإلسالم يقول قولين متناقضين عن أي
موضوع .وترجع اإلزدواجية جزئيا إلى أن النقيضتين صحيحتان .فاالزدواجية ھي
المفتاح لفھم اإلسالم وسوف تناقش بالتفصيل فيما بعد.
ﷲ والقرآن

بعض الترجمات اإلنكليزية للقرآن تستعمل كلمة  Godبدال من  .Allahوفي أي
ثقافة تتكلم اإلنكليزية تكون كلمة  Godمرادفة ليھوه  Jehovahاإلله الواحد الذي
يعبده اليھود والمسيحيون .إال أن معنى كلمة ﷲ ومعنى كلمة يھوه يعتمد على
صفاتھما الواردة في النصوص .فالقرآن يُع ﱢرف أ  .والعھد القديم يُع ﱢرف يھوه.
وبناء على تلك النصوص ال يعبد اليھود والمسيحيون اإلله نفسه الذي يعبده
المسلمون .ونوضح ذلك بالمثال التالي :إن األحمر واألزرق لونان ،ولكن األحمر
يختلف عن األزرق فھما ليسا الشيء نفسه .وقياسا على ذلك فإن كال من ﷲ ويھوه
إله واحد لكنھما ليسا اإلله الواحد نفسه .أ ليس يھوه.

 1لقد عثر في صنعاء ،عاصمة اليمن ،على قرآن قديم يختلف عن القرآن "الرسمي".
 استخدمت الترجمات العربية للكتاب المقدس كلمة "ﷲ" مقابل أي من الكلمات  el, elohim, elah, eloahالتي
وردت في األصل العبري ،ومقابل كلمة  theosالتي وردت في األصل اليوناني .وقد ورد االسم "يھوه"  10مرات
في الترجمة العربية للعھد القديم .أما فيما عدا ذلك فقد استخ ِدمت كلمة "الرب" مقابل  YAHWEHالعبرية)ع ق( كما
استخدمت أيضا مقابل  kurios/kurionاليونانية )ع ج(] .إضافة من المترجم[
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يستخدم المسيحيون العرب أيضا كلمة "ﷲ" .وكلمة أ مشتقة من كلمة إله
مضافا إليھا "أل" التعريف ،وھكذا فإن أ تعني اإلله .لكن معنى كلمة ﷲ بالنسبة
إلى المسيحيين العرب مأخوذ من الكتاب المقدس .ومعنى كلمة ﷲ التي يستخدمھا
المسلمون مأخوذ من القرآن .ف :أ إله المسيحيين العرب ليس أ إله اإلسالم.
ولكن أ بالنسبة للمسيحيين العرب ھو يھوه نفسه.
إذا ،فالتعبير الوحيد المقبول عن إله القرآن الواحد ھو  Allahوليس .God
القرآن والمحبة

في حين أنه يوجد في القرآن ما ينوف عن  300إشارة إلى ﷲ والخوف ،فال توجد
فيه سوى  49إشارة إلى المحبة 39 ،منھا سلبية حيث أن  14منھا تقترن بمحبة المال
والقوة واآللھة األخرى والمركز اإلجتماعي.
وثالث آيات تأمر البشر بأن يحبوا ﷲ وآيتان تبينان كيف يحب ﷲ اإلنسان
المؤمن .وھناك  25آية تبين أن ﷲ ال يحب الكافرين.
يتبقى  5آيات موضوعھا المحبة .منھا  3آيات تتناول محبة النسيب أو األخ المسلم.
ق حبا با  .وھناك آية في ظاھرھا تدعو إلى محبة
وھناك آية تأمر المسلم بأن يتص ﱠد َ
الجميع :قدم ما تشاء لإلحسان ،ولكن حتى ھذه اآلية تلوثھا االزدواجية نظرا إلى أن
أعمال الخير اإلسالمية إنما تقدم فقط للمسلمين اآلخرين.
وال توجد آية واحدة تدعو المسلم إلى محبة الكافر أو الرأفة به ،ولكن توجد 14
آية تمنع المسلم من مصادقة الكافر.
يرد ذكر جھنم في القرآن  146مرة 9 ،منھا تشير إلى فشل أخالقي ـ كالطمع وقلة
اإلحسان أو محبة النجاح العالمي .وأما  137الباقية فتتضمن العذاب األبدي بسبب
مخالفة محمد .وھكذا فإن  % 94من اآليات المتعلقة بجھنم ھي بمثابة سجن سياسي
للخارجين على الدين أي غير المؤمنين.
ھناك كتابان نشرتھما دار  CPSIھما  A simple Koranو Abridged
 ، Koranوھذان الكتابان يجعالن القرآن مفھوما.
الحديث
كل حديث قصة تتعلق بمحمد .وأي كتاب كامل يتضمن األحاديث يدعى الحديث.
وھناك ست مجموعات من الحديث تحظى بأكبر قدر من االحترام وھي مقبولة
لدى كافة المسلمين .وتوجد مجموعات أخرى لكنھا ال تتمتع بالمصداقية ذاتھا.
فإذا اقتبست لمسلم حديثا ما ال يحبذه سيقول لك" ،ليس بعض تلك األحاديث
موثوقا ".إن جميع األحاديث المقتبسة في ھذه الدروس مأخوذة من أكثر المصادر
موثوقية.
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كتب الحديث األكثر موثوقية كتبھا البخاري .وقد د ّون  6800حديث .ھذه الدروس
ضا.
تشير عادة إليه ،ولكن مسلم وأبو داود يُقتب َسان أي ً
عادة ما يكون الحديث فقرة واحدة ،وھو يتناول عمال أو قصة قصيرة أو محادثة
مع محمد أو عنه .وقد يكون الفعل بسيطا كشرب محمد للماء أو ربط حذائه.
يتضمن الحديث السنّة )الخطاب المثالي أو الفعل المثالي( لمحمد ،أي آراؤه.
فالكلمات أو األفعال التي يجب على المرء أن يقتدي بھا ھي ال ُسنة؛ والقصة التي
نشأت منھا السنة رواھا الحديث.
مجموع الحديث كتب بعد موت محمد ب  200سنة .وھناك اآلالف من األحاديث
وھي تشكل أعظم نص مقدس إسالمي .ويحكم الحديث حياة المسلم أكثر مما يحكمھا
القرآن.
الخلفاء الراشدون

ثمة استثناء واحد لسنة محمد .كان ھناك أربعة رجال ھم صحابة محمد ـ أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي ـ اصبحوا خلفاء )الخليفة بمثابة بابا إسالمي وملك( بعد موت
محمد .فتصرفاتھم وأقوالھم ھي أيضا سنّة .وھكذا فإن ما فعلوه ھو أيضا مثال كامل
لما ينبغي على المسلم فعله .فالخلفاء أشبه بالرسل في سلطانھم.
يتضمن كتاب The Political Tradithions of Mohammad by CPSI
 Publishingاألحاديث التي تنطبق على الكفار.
السيرة
تتضمن السيرة حياة محمد .والسيرة والحديث يشكالن السنّة .إن أھم كتاب من
كتب السيرة ھو الذي كتبه ابن إسحق ،سيرة رسول ﷲ) ،طريق رسول ﷲ( .يقع
الكتاب في  800صفحة بطبع متقن وھو مليئ باالصطالحات العربية .ويتضمن
سيرة حياة محمد الكاملة .وتعد السيرة نصّا إسالميا مقدسا.
إن كتابي Mohammad and the Unbelievers and the Life of
 Mohammadجعال قراءة السيرة أمرا ميس َرا.
اإلسالم الديني واإلسالم السياسي
اإلسالم حضارة ذات نظام سياسي وھو أيضا ثقافة مجتمع ما وديانته .إن اإلسالم
الديني ھو ما ينبغي على المسلم القيام به لكي يذھب إلى الجنّة ويتجنب جھنم .أما
اإلسالم السياسي فيحدد معاملة غيرالمؤمنين ,كما يحدد ُحك َم المسلمين.
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أما سياسة اإلسالم ضمن الجماعة اإلسالمية فليست موضوع اھتمامنا ھنا.
أعمدة اإلسالم الخمسة:






شھادة أن ال إله إال ﷲ وأن محمدًا رسول ﷲ.
إقامة الصالة
إيفاء الزكاة
صوم رمضان
حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيال.

الجانب الديني في اإلسالم )اإلسالم الديني( مھم للمسلمين ،أما الجانب السياسي
فيؤثر في كل إنسان غير مسلم.
يملك اإلسالم نظاما قانونيا كامال ھو الشريعة .وأساس النظام القانوني والسياسي
في اإلسالم محدد بوضوح في ثالثة كتب ـ القرآن والسيرة والحديث ـ أي الثالثية
اإلسالمية .كل كتاب من الثالثية ديني وسياسي معا .أكثر من نصف القرآن يركز
على غير المؤمنين .وحوالي ثالثة أرباع السيرة )حياة محمد( سياسي .يزخر
الحديث بالبيانات واألمثلة السياسية .فاإلسالم نظام سياسي موضـ ّح بالتفصيل .إن
المبدأ األساسي في اإلسالم ھو أن مبادئه السياسية مقدسة وكاملة وأزلية وعالمية.
وجميع األنظمة السياسية األخرى من وضع اإلنسان ويجب أن تحل محلھا الشريعةُ
اإلسالمية.
إن نجاح اإلسالم يأتي من سياسته .فخالل السنوات الثالثة عشر األولى لمحمد
كقائد روحي ،ح ّول  150شخصا إلى ديانته .وعندما أصبح قائدا سياسيا ومحاربا،
انتشر اإلسالم انتشارا انفجاريا ،وصار محمد ملك شبه الجزيرة العربية خالل عشر
سنوات.
إن الثالثية تحدد ما ھو اإلسالم .ويجب على الكافر أن يخضع لإلسالم .ھذا بيان
سياسي ألن اإلسالم في جوھره يريد أن يسيطر على كافة جوانب الحياة العامة ـ
القانون والعادات والمحاكم والفن واإلعالم والمدارس .فقوة اإلسالم ھي في جانبه
السياسي وليست في الدين.
إن الثالثية سياسية جدا .فنصف القرآن يدور حول ما يجب فعله بغير المؤمن.
وحوالي  % 75من السيرة يتعلق بالسياسة وبالجھاد .وربع الحديث تقريبا يتعلق
بالجھاد وبكيفية معاملة الكافر .وباالختصار اإلسالم دين ونظام سياسي.
إن أفضل الطرق لمعرفة الحيّز الكبير الذي يشغله اإلسالم السياسي ھي ببساطة
حساب عدد الكلمات المخصصة للكافر وللسياسة في كل نص.
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ما يفعله اإلسالم بالديانات األخرى سياسي وليس دينيا  .والصورة الذھنية الفضلى
لإلسالم ھو شيوعية لھا إله .إن دين اإلسالم يغطي قوته الحقيقية ،أي السياسة.
إن المسيحيين واليھود ليسوا كفارا فقط بل ھم أيضا غير مؤمنين .وھم يُدعَون غير
مؤمنين ألنھم ليسوا "أمناء" لكلمة ﷲ "الحقيقية" ،أي القرآن.
وأنت كشخص غير مسلم يجب أآل تستخدم أي كلمة أخرى سوى كلمة كافر .فھذا
يظھر أنك تفھم اإلسالم.
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الجھاد
الدرس 4

ملخص

 في المدينة تحول محمد إلى السياسة والحرب .وفيھا أيضا ط ّور مفھوم
الجھاد.
 بدأ الجھاد بغزوات )غارات( على المكيّين .ثم تطور إلى حرب معلنة.
وتغيرت طبيعة القرآن من دينية إلى سياسية .وأصبحت أساسا للحرب على
جميع الكفار.
 أول معركة ربحھا محمد كانت معركة بدر .ثم خسر معركته الثانية .ولكنه
بعد ذلك لم يخسر أي معركة .وبعد مغادرته مكة بعشر سنوات عاد إليھا
كقائد منتصر.
 يدعو القرآن جميع المسلمين إلى أن يشتركوا في الجھاد ،بكل إمكاناتھم.
والحديث ملئ بالقواعد التي تحدد الجھاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ازدواجية القرآن التي تصنف البشر إلى مؤمنين وكفار ھي أساس الجھاد.
ويستخدم الجھاد القوة القصوى إلخضاع الكفار .فالجھاد ھو اإلسالم في حده
األقصى.
الجھاد اختراع فريد أوجده محمد .والمعنى الحقيقي للجھاد ليس الحرب بل الكفاح.
ھناك مفھوم خاطئ آخر بشأن الجھاد وھو أنه مرادف للقتل .فليس األمر كذلك.
الجھاد يتضمن جميع أشكال الكفاح ضد الكفار .فكتابة رسالة حول اإلسالم المسالم
إلى محرر صحيفة ما ھي شكل من أشكال الجھاد .وكذلك القول بأن إعالن
االستقالل األميركي يستند إلى مبادئ اإلسالم ھو أيضا جھاد .وتقديم المال لألعمال
الخيرية اإلسالمية التي تدعم المجاھدين ھو أيضا جھاد .وعندما يتزوج المسلم كافرة
فھذا جھاد ،ذلك ألن جميع أوالدھما سيربون كمسلمين .وكل كفاح ضد الكفار ھو
جھاد .والجھاد يكون باللسان والقلم والمال والسيف.

النص المخصص للجھاد في الثالثية
مجمل الثالثية

31%

الحديث

%21

السيرة

%67

القرآن المدني

%24

القرآن المكي

%0
%0

%20

%40
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صورة وصفية مختصرة لجھاد محمد
لم يبدأ الجھاد إال بعد سنة من سكنى محمد في المدينة .وكان المسلمون في المدينة
خالل تلك السنة يعانون من الفقر .ونظرا إلى أن القوافل التجارية المكية كانت تمر
قريبا من المدينة بصورة منتظمة ،فھذا منح المسلمين فرصة للحصول على المال
واالنتقام من أولئك الذين طردوا محمد من مكة.
ابن اسحق  425كان المسلمون ھم الذين بدأوا القتال مع قريش مكة .لقد ھاجموا
قافلة عزالء من السالح .وكان َع ْمر أول من قتل في الجھاد ،إذ أصابه سھم .ونجا
وأسر رجالن آخران وأخذ المسلمون جمال األعداء وبضائعھم وعادوا
رجل آخرِ ،
إلى محمد في المدينة .وفي الطريق كانوا يتحادثون بشأن ما سيفعله محمد بالغنائم إذ
سيكون له نصيب الخمس من البضائع المسروقة.
وجھز المكيون جيشا صغيرا وذھبوا إلى المدينة ليقاتلوا محمد .والتقى المكيون
والمسلمون عند بئر بدر .وكانت المعركة في الصباح:
ابن اسحق  440وحالما رأى محمد تقدم قريش في الوادي الضيق ،قال" ،أللھم
ھوذا قريش قادمة في باطلھا وكبريائھا تريد أن تباريك وتكذبني .أللھم أعطني المدد
الذي وعدتني به  .ود ّمرھم ھذا الصباح!"
ابن اسحق  445وحان الوقت لرصّ الصفوف وتقدم الجيشان من بعضھما .وكان
محمد قد قال لمحاربيه أال يبدأوا القتال حتى يأمرھم بذلك .وأخذ محمد حفنة من
الحصى ورمى بھا قريش قائال" ،العنوا تلك الوجوه ".وتقدم المسلمون وبدأت
المعركة.
كان المسلمون أقل عددا لكنھم ربحوا المعركة.
ابن اسحق  446وإذ قاربت المعركة إلى نھايتھا وكان المسلمون يج ﱢمعون األسرى ،
تطلع محمد فرأى نظرة اشمئزاز على وجه سعيد .فقال " يبدو أنك غير راض عما
ترى ".أجاب سعيد ،بلى وﷲ ،ھذه أول ھزيمة نلحقھا بالكفار ويجب أن نذبحھم
جميعا حتى آخر رجل منھم".

ض تُ ِريدُونَ
قرآن َ 67 :8ما َكانَ لِنَبِ ﱟي أَنْ يَ ُكونَ لَهُ أَ ْ
س َرى َحتﱠى يُ ْث ِخنَ فِي ْاألَ ْر ِ
ض ال ﱡد ْنيَا َو ﱠ
ﷲُ يُ ِري ُد ْاآل ِخ َرةَ َو ﱠ
ﷲُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم.
َع َر َ
ابن اسحق  451وإذ اقتربت المعركة من نھايتھا أصدر محمد أوامره إلى المقاتلين
بأن يبحثوا بين القتلى عن أبي جھل ،عدو ﷲ .ووجدوه يقاتل في األجمة .وعندما
أصبح أحد المقاتلين المسلمين على مسافة من أبي جھل تسمح بضربه ھاجمه وقطع
ساقه وقذفھا في الھواء .ومر مقاتل آخر بقرب أبي جھل وھو ينازع ووضع قدمه
على عنق أبي جھل وقال المسلم،
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"أال أخزاك ﷲ يا عدو ﷲ؟" أجاب أبو جھل" ،وكيف أخزاني؟ وھل أنا ذو شأن
أكثر من أي واحد قتلتموه؟" فقطع المسلم رأسه.
ابن اسحق  452وأخذ المسلم رأس أبي جھل إلى محمد وقال" ،ھذا رأس عدو
ﷲ "،وطرحه عند قدمي محمد .فقال النبي" ،الحمد ".
ابن إسحق  454طرحت جثث قتلى قريش في بئر .وانحنى رسول ﷲ على فوھة
البئر وصاح" ،يا أھل البئر ،ھل وجدتم أن ما قاله ﷲ صحيح؟" واحتار المسلمون
في سؤاله .وسألوه" ،أتكلم الموتى؟" أجابھم موضحا أن بوسع الموتى أن يفھموا ما
قال.
لم يقاتل المسلمون وحدھم .فقد أرسل ﷲ ألف مالك ليساعدوا في قتل أولئك الذين
كانوا يعبدون بطرق قديمة وطقوس قديمة؛ فمقاومة محمد كانت بمثابة حكم بالموت
يصدره ﷲ.

سأ ُ ْلقِي
قرآن " 12 :8إِ ْذ يُو ِحي َر ﱡب َك إِلَى ا ْل َم َالئِ َك ِة أَنﱢي َم َع ُك ْم فَثَبﱢتُوا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َ
اض ِربُوا ِم ْن ُھ ْم ُك ﱠل بَنَا ٍن.
اض ِربُوا فَ ْو َ
اق َو ْ
ْب فَ ْ
ب الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا ﱡ
الرع َ
فِي قُلُو ِ
ق ْاألَ ْعنَ ِ
َذلِ َك بِأَنﱠ ُھ ْم شَاقﱡوا ﱠ
سولَهُ فَإِنﱠ ﱠ
ق ﱠ
ب.
ﷲَ َ
ﷲَ َو َر ُ
ﷲَ َو َر ُ
ش ِدي ُد ا ْل ِعقَا ِ
سولَهُ َو َمنْ يُشَاقِ ِ
اب النﱠا ِر.
َذلِ ُك ْم فَ ُذوقُوهُ َوأَنﱠ لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذ َ
الدين والسياس ِة التي
أصبح محمد اآلن قوة سياسية لم يُر مثلھا في التاريخ .ف َج ْم ُع
ِ
ق قوة دائمة .فالكنوز والغنائم المستولى عليھا بالحرب سوف
لھا برنامج عالمي َخل َ
تؤمن غنى اإلسالم .و الرھبة من محمد ھي خوف ﷲ.

يت َخ ْمسًا لَ ْم يُ ْع َ
صحيح البخاري  331 ،7 ،1قال النبي" ،أُ ْع ِط ُ
طھ ﱠُن أَ َح ٌد ِمنَ
ْاألَ ْنبِيَا ِء قَ ْبلِي.
صرْ ُ
ب أوقعه بأعدائي من َم ِسي َرةَ َشھ ٍْر.
ت بِالرﱡ ْع ِ
 .1نُ ِ
ُ
َ
َ
ﱡ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ .2ج ِعلَت ِل َي وألتباعي األرْ ضُ كلھَا َم ْس ِجدًا َوطھُورًا ،فَأيﱡ َما َر ُج ٍل ِم ْن أ ﱠمتِي
ص ﱢل.
أَ ْد َر َك ْتهُ الص َﱠالةُ فَ ْليُ َ
 .3أُ ِحلﱠ ْ
ت لِ َي ا ْل َمغَانِ ُمَ ،ولَ ْم ت َِح ﱠل ِألَ َح ٍد قَ ْبلِي.
 .4أُ ْع ِط ُ
يت ال ﱠشفَا َعةَ يوم القيامة.
 .5كان النﱠ ِب ﱡي يُ ْب َع ُ
صةًَ ،وبُ ِع ْث ُ
ث إِلَى قَوْ ِم ِه خَا ﱠ
اس عَا ﱠمةً".
ت إِلَى النﱠ ِ
بعد أن أمضى محمد سنة في المدينة أصبح عدد المسلمين بين  250و  ،300بعد
أن كان في مكة  .150وبعد معركة بدر ظھر إسالم جديد .وأصبح محمد في المدينة
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سياسيا وقائدا عسكريا .وأصبح اإلسالم قوة سياسية مسلحة .وأصبح المسلمون بعد
بدر أثرياء وأقوياء.
وقعت المعركة الكبيرة التالية عندما عاد المكيون في السنة التالية وحاربوا
المسلمين في أُحُد .خسر المسلمون و ُجرح محمد .فأحدث ھذا أزمة في اإلسالم .كان
ﷲ قد أرسل ألف مالك لينصروا المسلمين على الكفار في بدر .فماذا حدث اآلن؟
ابن إسحق  595كان سبب خسارة المسلمين ھو أن رماة السھام لم يثبتوا في
قواعدھم .فعندما رأوا أن المكيين انفصلوا عن معسكرھم ركضوا ليأخذوا غنائم
الحرب .لقد جعلھم الطمع يعصون أوامر محمد .مع أنه قيل لھم بأن عليھم دوما أن
يطيعوا محمد؛ ألنه كان يتكلم نيابة عن رب العالمين.
ابن إسحق  597كان السبب الذي من أجله ترك ﷲ المكيين يربحون ھو رغبته في
امتحان المسلمين .وھا ھم قد عرفوا أنفسھم حقا .فھل كانوا أصدقاء محمد في
الرخاء ،أم أنھم استطاعوا رؤية أخطائھم؟ لو أنھم أطاعوا محم ًدا ،ألصبحوا مسلمين
حقيقيين .إن المسلم الحقيقي ال يخسر معنوياته وال يقع مطلقا في اليأس.

قرآن َ 139 :3و َال تَ ِھنُوا َو َال ت َْح َزنُوا َوأَ ْنتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْونَ إِنْ ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِنينَ .
ابن إسحق  599لم ينته الجھاد .وقريبا سوف يوقع اإلسالم الرعب في قلوب
الكفار .وبعد موتھم سوف يحترقون في جھنم .وسوف يأتي ھالكھم ألنھم لم يؤمنوا
باإلسالم.

ش َر ُكوا بِا ﱠ ِ َما لَ ْم
ْب بِ َما أَ ْ
ب الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا ﱡ
الرع َ
قرآن َ 151 :3
سنُ ْلقِي ِفي قُلُو ِ
ْس َم ْث َوى الظﱠالِ ِمينَ .
يُنَ ﱢز ْل بِ ِه ُ
س ْلطَانًا َو َمأْ َوا ُھ ُم النﱠا ُر َوبِئ َ
ص ّدوا
ودعيت المعركة الكبيرة التالية معركة الخندق .عاد المكيون إلى المدينة و ُ
على أعقابھم بسبب تحصينات الخندق .وكانت تلك أول مرة استخدم فيه ھذا اإلجراء
في شبه الجزيرة العربية .من الناحية الحربية انتھت المعركة بتعادل الفريقين .أما
سياسيا فكان ھذا التعادل نصرا لإلسالم ،ألن المكيين حاولوا سحق اإلسالم وفشلوا.
كان المسلمون في األوقات الفاصلة بين المعارك الكبرى يشنون حمالت الجھاد
ضد أقرب القبائل إليھم .فكانوا يھاجمون القوافل ،ويستعبدون الكفار ويقتلون من
يقاومون اإلسالم السياسي .ظل محمد طوال تسع سنوات يرسل مقاتليه في الغزوات
بمعدل غزوة كل ستة أسابيع.
قاد محمد عددا كبيرا من الناس قاصدين الحج في مكة] .وقبل محمد لسنين خلت
اعتاد العرب أن يحجوا إلى مكة .لقد أدخل محمد في اإلسالم معظم الممارسات
الوثنية [.والقاه المكيون خارج مكة ومنعوا المسلمين من دخولھا.
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وعقد محمد معاھدة مع المكيين .وكانت ھذه المعاھدة نصرا سياسيا لمحمد.
ابن اسحق  750استھل محمد المعاھدة بعبارة "باسمك أللھم" واعتبرھا نصرا
لإلسالم .فقد تعاملت حكومة مكة مع محمد كسلطة سياسية مستقلة .وانجذب المزيد
من العرب إلى دين اإلسالم الذي أصبح في ذلك الوقت غنيا وقويا.
إن صلح الحديبية قد رسّخ مواقف اإلسالم من المعاھدات حتى ھذا اليوم .فاإلسالم
يعقد معاھدة ما ،فقط إذا كان في موقف الخاسر .والمعاھدة تسري ما دام اإلسالم
ضعيفا .وحالما يقوى اإلسالم يبدأ الجھاد من جديد.

قرآن  35-33 :47يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا أَ ِطي ُعوا ﱠ
سو َل َو َال تُ ْب ِطلُوا
ﷲَ َوأَ ِطي ُعوا ال ﱠر ُ
سبِي ِل ﱠ
ﷲِ ثُ ﱠم َماتُوا َو ُھ ْم ُكفﱠا ٌر فَلَنْ يَ ْغفِ َر ﱠ
صدﱡوا عَنْ َ
أَ ْع َمالَ ُك ْم .إِنﱠ الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا َو َ
ﷲُ
س ْل ِم َوأَ ْنتُ ُم ْاألَ ْعلَ ْونَ َو ﱠ
ﷲُ َم َع ُك ْم َولَنْ يَتِ َر ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم.
لَ ُھ ْم .فَ َال تَ ِھنُوا َوتَ ْدعُوا إِلَى ال ﱠ
وبعد ذلك بنحو سنة وجد محمد سببا لنقض معاھدة الحديبية .فقد كان يقوم بغزوات
على قبائل الكفار ،فيربح منھم المال كما يربح متحولين إلى اإلسالم .وأصبح اإلسالم
أقوى مما كان عليه عندما عقد محمد المعاھدة .وحان الوقت ليزحف محمد إلى مكة
بجيش قوامه  10,000رجل.
استسلمت مكة بدون قتال وانتصر اإلسالم.
ابن اسحق  819كان محمد قد أمر قادته بأن يقتلوا فقط أولئك الذين قاوموا؛ أما
فيما عدا ذلك فليس عليھم أن يمسوا أحدا بسؤ ما خال أولئك الذين تكلموا ضد محمد.
ثم أصدر أمرا يجيز قتل جميع الذين قاوموا اإلسالم في مكة.
ابن اسحق  821ذھب محمد إلى الكعبة ودار حولھا سبع مرات .وفي كل مرة كان
يمر من أمام الحجر األسود 1كان يلمسه بعصاه .ثم طلب مفتاح الكعبة ودخلھا .كان
بداخلھا حمامة خشبية التقطھا ورمى بھا إلى خارج الباب .وكان ھناك تماثيل ترمز
لمختلف الديانات العربية .فأمر محمد بحرقھا وتحطيمھا جميعا.
بعد أن أصبح محمد في مركز القوة أصدر أمره الثاني؛ وھو يقضي بتدمير كل
عمل فني ديني .وكان ھذا العمل يتكرر بعد كل انتصار.
خاض محمد قبل موته معركتين كبيرتين أخريين.
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 1الكعبة بناء حجري في مكة .في جانبه الجنوبي الشرقي حجر أسود يعتبر مقدسا في اإلسالم ألن محمدا
أعطاه مكانة خاصة.
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النظام السياسي في الجھاد مبني على ازدواجية أخالقية .والجھاد محدد في
الثالثية .ففي السيرة الجھاد حرب على الكفار .وھناك نوع آخر من الجھاد في
الحديث ويدعى الجھاد األكبر ،وھو كفاح روحي باطني .إال أن األحاديث المتعلقة
بالجھاد الروحي الباطني التي وردت في صحيح البخاري ال تشكل إال  % 3فقط من
الحديث؛ أما ال % 97:من الحديث فتشير إلى الحرب على الكفار .ويدعى الجھاد
في القرآن "الكفاح في سبيل ﷲ ".وكل "كفاح في سبيل ﷲ" مكرس لقتل الكافر
واستعباده وتعنيفه كي يخضع لإلسالم.
الجھاد طريقة سياسية ذات أھداف سياسية .ھدف الجھاد ھو جعل الكافر يخضع
لإلسالم .إن السبب الذي جعل محمدا يھاجم كل إنسان إنما كان يرتكز على حقيقة
أنھم لم يخضع لإلسالم.
يقتل المسلمون مسلمين آخرين ،ولكن ذلك ال يعد جھادا على اإلطالق .الجھاد
مخصص للكافر .والذريعة في ذلك ھو أن الكافر قد أغضب ﷲ برفضه له .ومن ثم
فإن كل جھاد ھو دفاعي .وسبب الجھاد دوما ھو إساءة من قبل غير المسلمين وھي
عدم اإليمان .الجھاد ازدواجية سياسية خالصة.
مالحظة
إن دراسة مدققة للقرآن تظھر أن مصادره ھي العھد القديم والحكايات الشعبية
اليھودية ،والمسيحية الغير مستقيمة المعتقد ،والديانات العربية الوثنية .فالفكرة
الجديدة في القرآن ھي الجھاد .والجھاد ھو الذي جعل اإلسالم قويا بقيادة محمد
والجھاد ھو الذي خلق اإلمبراطورية اإلسالمية .والجھاد ھو الذي يجعل اإلسالم قويا
اليوم.
السيرة ھي الدليل اإلستراتيجي للجھاد .والحديث ھو الدليل التكتيكي للجھاد.
الجھاد والحديث
لكي يكون المرء مسلما حقا ينبغي أن يتوق إلى أن يكون مجاھدًا.

صحيح مسلم  020و 4696قال محمد" :من يمت دون أن يشارك في
الجھاد ,ولم يرغب قط في شن الحرب المقدسة ،يمت ميتة المنافق".
وھذا عھد ﷲ مع جميع المسلمين :الموت أثناء الجھاد ھو طريق مؤكد للذھاب إلى
الجنة .وإذا لم يمت المجاھد ،فإنه يستطيع أن يحتفظ بما كسبه بالعنف من العدو،
الذي ھو غير المسلم.

صحيح البخاري  46 ،52 ،4قال محمد" :إن المقاتل المسلم الذي يقاتل
في سبيل ﷲ يشبه من ال يفعل شيئا لكنه يصوم ويصلي .لقد وعد ﷲ من
يقتل أثناء قتاله في سبيل
الجھاد
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ﷲ سوف يدخل الجنة وال يُسأل .أما من يخرج من المعارك حيا فيمكن أن
يرجع إلى بيته حامال معه مقتنيات وأمالك المھزوم".
ينبغي على المسلم أن يدعم المجاھدين بكل وسيلة .وھذا يتضمن تمويل المقاتلين
ومساعدة عائالتھم .وھذا يتم اليوم عن طريق المؤسسات الخيرية اإلسالمية.

صحيح البخاري  96 ،52 ،4قال محمد":من ز ّود مجاھدا بالسالح سيأخذ
أجر مجاھد؛ وكل من اعتنى بمن يعولھم محارب سوف يكافأ كمجاھد".
إن ﷲ يكافئ الذين ينفقون في سبيل الجھاد ويلعن الذين ال يفعلون ذلك.

صحيح البخاري  522 ،24 ،2قال محمد" :كل يوم ينزل مالكان من
الجنة .يقول أحدھما’ ،اللھم كافئ الذين يسھمون في الجھاد‘ ,ويقول اآلخر،
’اللھم اقتل أولئك الذين ال يدعمون الجھاد"‘.
صحيح مسلم  4649 ،020قال محمد":كل خطيئة للشھيد تغفر ما عدا
ال ﱠد ْين".
غالبا ما استخدم محمد المال ليستميل الناس إلى اإلسالم وليبقي المتحولين الجدد.

صحيح البخاري  374 ،53 ،4قال محمد" :إنني أعطى المال ألبناء قريش
لكي أغريھم بالبقاء أوفياء لإلسالم ،ذلك ألنھم حديثو العھد باإليمان وحياة
الجاھلية ال تبعد عنھم كثيرا".
الموت في الجھاد ھو أفضل حياة.

صحيح البخاري  377 ،59 ،5أثناء معركة أُ ُحد سأل أحدھم محمدا" ،أين
أذھب إذا قتلت في المعركة؟" قال محمد" ،إلى الجنة" .فما كان من الرجل
إال أن ترك زاده ودخل المعركة وقاتل حتى قتل.
كان اغتصاب النساء األسيرات قاعدة اعتاد محمد وصحبه ممارستھا .وكانت
للجماع .وكان محمد يختار أجمل
األسيرات الجميالت يصبحن جوار يستخدمن ِ
الجواري األسيرات الجدد .وھذا ھو النموذج المثالي في اإلسالم.

صحيح البخاري  431 ،34 ،3كانت إحدى األسيرات فتاة يھودية جميلة
ھي صفية .وأعطيت أوال لدحية الكلبي لكنھا أعطيت بعده لمحمد.
وافق محمد على اغتصاب المجاھدين للنساء الكافرات.

صحيح البخاري  432 ،34 ،3روى أبو سعيد الخضري قال ،فيما كنت
أجلس مع محمد ،سألت" ،يا محمد أحيانا تكون الجواري نصيبنا من
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الغنائم .ومن الطبيعي أن نھتم بالمحافظة على قيمتھن ]تصبح قيمة الجواري
بخسة إذا كن حوامل عند بيعھن[ .فما ھو رأيك في عدم إكمال الجماع؟"
فسأله محمد" ،ھل تفعلون ذلك؟ من األفضل أال تفعلوا .إن ﷲ ھو الذي يشاء
أو ال يشاء أن يولد ولد".
كان بعض يھود المدينة مزارعين يربون النخيل .وقد كانت إحدى تكتيكات الجھاد
مھاجمة الموارد االقتصادية] .كان ھدف الھجوم على مركز التجارة العالمي في 9
أيلول  2001ھو تدميره كمركز مالي[.

صحيح البخاري  519 ،39 ،3لقد دمر محمد بساتين النخيل العائدة لليھود
وكتب حسان شعرا في ذلك فقال" :لقد سر رؤساء بنو لؤي وھم يشاھدون
أشجار اليھود تحترق بالنار".
]وھان على ُسراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطي ُر[
ھذا الشعر الذي ورد في الحديث يعبر أوضح تعبير عن الجھاد.

بخاري  73 ،52 ،4قال محمد ":اعلموا أن الجنة تحت ظل السيوف".
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االدرس 5
ملخص

 في بادئ األمر استخدم محمد العھد القديم لكي "يثبت" أنه نبي حقيقي،
كموسى ونوح واآلخرين .وعندما انتقل إلى المدينة ،حيث كان يعيش عدد
كبير من اليھود ،بدأت مشكلته مع اليھود .لقد قال اليھود أن محمدا ليس
واحدا في سلسلة أنبياء اليھود.
 وبعد أن فشل محمد في جدله مع اليھود انقلب عليھم بالجھاد ،و قام بالقضاء
على قبائلھم الثالث .وقد استولى على كامل ثروة اثنتين من قبائل اليھود ثم
نفى أفرادھما .وبعد ذلك قتل كافة رجال القبيلة الثالثة وباع نساءھا وأوالدھا
عبيدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن عالقة محمد باليھود ازدواجية .ففي البداية استخدم محمد كما استخدم القرآن
اليھود كبرھان على بعثة محمد .فكل قوة دفع القرآن المكي ھي أن محمد كان نبيا
يھوديا جديدا وأفضل من أنبياء اليھود الذين سبقوه .ويعيد القرآن قصص آدم وموسى
ونوح ولوط وإبراھيم وداود وسليمان ويوسف .وقد نقحت قصة كل واحد منھم لكي
"تبرھن" على أنه يجب على العالم كله أن يستمع إلى النبي األخيرمحمد ويعمل
تماما ما يقوله.
فانظر مقدار النص المكرس إلدانة اليھود .والحظ أن المادة التي تتكلم عنھم
بالسوء قليلة في القرآن المكي ولكنھا كثيرة بعد ذلك في القرآن المدني.
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إذا كنت تعرف قصة محمد في مكة ،فإنك تالحظ أن القصص اليھودية في
معظمھا تعبر عن موقف محمد ُمقنّعا .فقصة نوح ھي قصة محمد بصورة واضحة.
والكلمات التي قالھا نوح مماثلة لكلمات محمد .وما قاله الناس لنوح ھو الكلمات
عينھا التي قالھا المكيون لمحمد .وقصة نوح في القرآن قصة نموذجية:

وحا إِلَى قَ ْو ِم ِه فَقَا َل" ،يَا قَ ْو ِم ا ْعبُدُوا ﱠ
ﷲَ َما لَ ُك ْم
س ْلنَا نُ ً
قرآن َ 24-23 :23ولَقَ ْد أَ ْر َ
ش ٌر
ِمنْ إِلَ ٍه َغ ْي ُرهُ أَفَ َال تَتﱠقُونَ ؟" فَقَا َل ا ْل َم َألُ الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا ِمنْ قَ ْو ِم ِهَ " ،ما َھ َذا إِ ﱠال بَ َ
ض َل َعلَ ْي ُك ْم َولَ ْو شَا َء ﱠ
س ِم ْعنَا بِ َھ َذا فِي
ِم ْثلُ ُك ْم يُ ِري ُد أَنْ يَتَفَ ﱠ
ﷲُ َألَ ْن َز َل َم َالئِ َكةًَ .ما َ
صوا بِ ِه َحتﱠى ِحي ٍن".
آبَائِنَا ْاألَ ﱠولِينَ إِنْ ُھ َو إِ ﱠال َر ُج ٌل بِ ِه ِجنﱠةٌ فَتَ َربﱠ ُ
اصنَ ِع ا ْلفُ ْل َك بِأ َ ْعيُ ِننَا َو َو ْحيِنَا فَإِ َذا َجا َء أَ ْم ُرنَا َوفَا َر
قرآن  26 :23فَأ َ ْو َح ْينَا إِلَ ْي ِه أَ ِن ْ
ق َعلَ ْي ِه ا ْلقَ ْو ُل ِم ْن ُھ ْم
سبَ َ
التﱠنﱡو ُر فَا ْ
سلُكْ فِي َھا ِمنْ ُك ﱟل ز َْو َج ْي ِن ا ْثنَ ْي ِن َوأَ ْھلَ َك إِ ﱠال َمنْ َ
َو َال ت َُخا ِط ْب ِني فِي الﱠ ِذينَ ظَلَ ُموا إِنﱠ ُھ ْم ُم ْغ َرقُونَ .
وھنا أيضا كلمات الكافرين مماثلة لما قاله المكيون .وھكذا فإن محمدا كان نوحا
الجديد .وھذا ھو لبّ القرآن المكي؛ محمد ھو آخر أنبياء ﷲ .وإله نوح وبقية أنبياء
اليھود ھو ﷲ ،ونوح كان مسلما.
اليھود
عندما جاء محمد إلى المدينة كانت ھناك ثالث قبائل يھودية وقبيلتان من العرب.
ولم تكن لليھود  -ما خال القليل منھم  -أسماء عبرية .فكانوا عربا إلى حد ما .وفي
الوقت نفسه كان في كثير من الممارسات الدينية العربية تأثير يھودي .كان اليھود
مزارعين وتجارا يعيشون ضمن أحيائھم المحصنة .وكانوا على العموم أحسن ثقافة
وأوفر ثراء من العرب.
وقبل قدوم محمد إلى المدينة كان بين القبائل اقتتال ودماء .وكانت آخر معركة قد
قامت بين قبيلتين عربيتين ،ولكن كال من القبائل اليھودية انحازت إلى القبيلة العربية
الحليفة لھا .وباإلضافة إلى ذلك التوتر بين القبيلتين العربيتين كان ھناك توتر بين
اليھود والعرب .ولقد دان محمد االنقسام بين اليھود وانحياز بعضھم إلى جانب ھذه
القبيلة العربية أو تلك .إن ما علمته التوراة يدعو اليھود إلى أن يكونوا مو ﱠحدين
ولكنھم فشلوا في ھذا األمر.
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ھذه النزاعات القبلية كانت أحد األسباب التي دعت محمدا للمجئ إلى المدينة.
ولكن النتيجة كانت مزيدا من االستقطاب ال الوحدة .فاالنقسام الجديد كان بين
اإلسالم من جھة وأولئك العرب وحلفائھم اليھود الذين قاوموا اإلسالم من جھة
أخرى.
يكرر القرآن ذكر األفضال التي ّ
من ﷲ بھا على اليھود -فقد كانوا الشعب المختار،
الذي أنقِذ من عبودية فرعون وأعطي التوراة المقدسة ،ومع ذلك كان كل ما فعلوه
ھو ارتكاب الخطية .لقد غفر ﷲ لھم مرارا ومع ذلك ظلوا قساة كالصخر ورفضوا
اإليمان بمحمد.

القرآن  124 :2إِنﱠ ◌َ الﱠ ِذينَ يَ ْكتُ ُمونَ َما أَ ْن َز َل ﱠ
شتَ ُرونَ بِ ِه ثَ َمنًا
ب َويَ ْ
ﷲُ ِمنَ ا ْل ِكتَا ِ
قَلِ ًيال أُولَئِ َك َما يَأْ ُكلُونَ فِي بُطُو ِن ِھ ْم إِ ﱠال النﱠا َر َو َال يُ َكلﱢ ُم ُھ ُم ﱠ
ﷲُ يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َو َال
اب أَلِي ٌم.
يُ َز ﱢكي ِھ ْم َولَ ُھ ْم َع َذ ٌ
يقول القرآن إن خطايا اليھود كانت من الجسامة بحيث أن ﷲ مسخھم إلى قردة.
ومع ذلك لم يعتبروا ورفضوا االعتراف بإن محمدا كان نبيھم .لقد عرفوا الحقيقة
كلھا وكتموھا وأربكوا اآلخرين .وحتى عندما قالوا لمحمد أنھم آمنوا ،كانوا
يضمرون مقاومتھم له.

سوا َما ُذ ﱢك ُروا بِه ]أي أال يعملوا شيئا يوم السبت[
القرآن  165-164 :7فَلَ ﱠما نَ ُ
س بِ َما َكانُوا
أَ ْن َج ْينَا الﱠ ِذينَ يَ ْن َھ ْونَ َع ِن ال ﱡ
سو ِء َوأَ َخ ْذنَا الﱠ ِذينَ ظَلَ ُموا بِ َع َذا ٍ
ب بَ ِئي ٍ
سقُونَ فَلَ ﱠما َعت َْوا عَنْ َما نُ ُھوا َع ْنهُ قُ ْلنَا لَ ُھ ْمُ " ،كونُوا قِ َر َدةً َخا ِس ِئينَ ] ".لقد
يَ ْف ُ
مسخ ﷲ اليھود قردة[
وإلى ھذا اليوم يشير المسلمون إلى اليھود باعتبارھم قردة أوسعادين أو خنازير.
وفي حديث لمحمد يقول إن اليھود جرذان أيضا .ويشار إلى المسيحيين باعتبارھم
خنازير وكالبا.
ولما كان اإلسالم خلفا لليھودية فإن ﷲ ھو الخلف ليھوه .في الواقع كان ﷲ إله
اليھود ولكن اليھود تعمدوا إخفاء ھذه الحقيقة بتحريف كتابھم المقدس .لذلك فإن
اليھود سوف يُلعنون.

ت َوا ْل ُھدَى ]قال محمد إن
القرآن  159 :2إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْكتُ ُمونَ َما أَ ْن َز ْلنَا ِمنَ ا ْلبَيﱢنَا ِ
اليھود قد ح ّرفوا الكتاب المقدس الذي تنبأ عن نبوة محمد[ ِمنْ بَ ْع ِد َما بَيﱠنﱠاهُ
ب أُولَئِ َك يَ ْل َعنُ ُھ ُم ﱠ
ﷲُ َويَ ْل َعنُ ُھ ُم ﱠ
الال ِعنُونَ .
س فِي ا ْل ِكتَا ِ
لِلنﱠا ِ
ابن اسحق  545كانت في المدينة ثالث قبائل يھودية .وكان بنو قينقاع صيّا ًغا
يعملون بالذھب ويعيشون في حصن واقع في حيھم .وقال محمد
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أنھم نقضوا المعاھدة التي وقعوھا عندما جاء محمد إلى المدينة] .وال يوضح النص
كيف فعلوا ذلك[.
ابن اسحق  545جمع محمد اليھود في سوقھم وقال" :أيھا اليھود ،اعلموا أن ﷲ لن
ينتقم منكم كما حدث لقريش .أسلموا .أنتم تعلمون أنني النبي المرسل إليكم .وتجدون
ذلك في كتابكم المقدس".
ابن اسحق  546وفي وقت الحق حاصر محمد اليھود في حيھم .ولم تأت أي من
القبيلتين اليھوديتين لنجدتھم .وأخيرا استسلم اليھود وتوقعوا أن يذبحوا بعد أسرھم.
نفى محمد اليھود واستولى على كل ثروتھم وبضائعھم.
اغتيال األشرف اليھودي
ابن اسحق  548وعندما سمع األشرف ،وھو يھودي من المدينة ،أن اثنين من
رفاقه قتال في معركة بدر ،قال إن القبر مكان أفضل للمرء من أن يكون بصحبة
محمد .وھكذا فإن "عدو ﷲ" نظم بعض األبيات الشعرية رثا بھا صديقيه وھاجم
اإلسالم.
ابن اسحق  551لما سمع محمد أن األشرف انتقد سياسته ،قال" ،من سيخلصني
من األشرف؟" فقال أحد المسلمين "إني لمخلصك منه ".وبعد بضعة أيام وجد محمد
أن ذلك الرجل الذي وعد بقتل األشرف لم يقتله كما أنه لم يذق طعاما أوشرابا.
ُ
تعھدت القيام بمھمة عسيرة
فاستدعاه محمد وسأله عن جلية األمر .أجاب الرجل لقد
علي .قال له محمد أن تلك المھمة واجب كان عليه أن يقوم به .أجاب الرجل" ،ولكن
يا رسول ﷲ ال بد لي من أن ألجأ إلى الكذب ".قال له النبي" ،قل ما شئت فلك مطلق
الحرية".
ابن اسحق  552ولجأ ثالثة من المسلمين إلى الكذب فتمكنوا من قتل األشرف.
ولما عادوا وجدوا محمدا يصلي ،وقالوا له أنھم قتلوا عدو ﷲ .لقد أوقع ھجومھم
الرعب في قلوب اليھود كافة .فلم يبق يھودي واحد في المدينة إال وتملكه الخوف.
ھذه القصة بالغة األھمية ألنھا مثال عن مشروعية الكذب وخداع الكفار .إن
اإلغتيال مھم في الجھاد .فيجوز قتل الفنانين والمفكرين إذا شكلوا عثرة في طريق
اإلسالم .ويشعر الفنانون والمفكرون بالخوف من اإلسالم ،لكنھم يلتزمون الصمت
إزاء خوفھم.
اقتلوا أي يھودي يقع في قبضتكم
ابن اسحق  554قال رسول ﷲ" ،اقتلوا أي يھودي يقع في قبضتكم ".ولدى سماع
المحيصة ھذا القول انقض على تاجر يھودي كان شريكا له في التجارة وقتله .ولم
يكن أخو المحيصة مسلما فسأل أخاه كيف يقتل من كان صديقه وشريكه في عدة
صفقات تجارية .
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أجابه المسلم لو طلب محمد مني أن أقتل أخي لفعلت ذلك على التو .قال له أخوه،
"أتعني أنه لو قال لك محمد أن تقطع رأسي لفعلت ذلك؟" أجابه أخوه" ،نعم" .فقال
األخ األكبر" ،إن أي دين يجعلك تفعل ھذا ھو حقا دين مدھش ".وقرر أن يصبح
مسلما.
وجاء الوقت الذي قرر فيه محمد أن يدمر القبيلة اليھودية الثانية في المدينة.
ابن اسحق  652كانت قد مرت أربع سنوات على قدوم محمد إلى المدينة .وذھب
محمد إلى إحدى القبيلتين اليھوديتين الباقيتين وھم بنو النذير وطلب منھا المساعدة
في دفع دية قتيلين من بني عامر كان أحد رجال محمد قد قتلھما .وسبب طلبه ھذا ھو
أن بني النذير كانوا حلفاء بني عامر .وأجابوه بنعم في أول األمر ولكنھم بعد ذلك
تشاوروا فيما بينھم وقرروا أن الوقت مؤات تماما لقتل محمد .وكان محمد عندئذ في
الحي اليھودي في المدينة جالسا على حائط قرب السطح .ففكروا متسائلين لماذا ال
نرسل رجال يصعد إلى السطح ويرمي صخرة على رأس ھذا الرجل الذي سبب لھم
كل ھذا الحزن؟ لكن محمد علم بالمؤامرة وغادر المكان.
ابن اسحق  653كان ھذا سببا أفضل من أي سبب آخر للتعامل مع اليھود .كان
أولئك اليھود بالذات ھم الذين أصروا على أن محمدا لم يكن نبيا .فجھز محمد جيشه
ومضى يحاصر قالعھم .كانوا مزارعين يربون أفضل أشجار النخيل في شبه
الجزيرة العربية .وھكذا قطع محمد نخيلھم وأحرقھا على مرأى منھم .فصاحوا" ،لقد
نھ ْيت عن التدمير الجائر ولمت الذين يقومون به .وھا أنت تفعل ما نھيت عنه".
ابن اسحق  653كانت القبيلة اليھودية األخرى قد وعدت بنجدة إخوانھا .ولكن ما
من يھودي يستطيع أن يناصر يھوديا آخر ليقف في وجه اإلسالم .ولما لم يتلق
اليھود أي معونة من إخوانھم قطعوا عھدا مع رسول ﷲ ،بأن يبقيھم أحياء ويتركھم
يغادرون المدينة حاملين ما تطيقه جمالھم ما خال أسلحتھم.
تدمير آخر قبيلة يھودية في المدينة
ابن اسحق  684وفي اليوم نفسه جاء المالك جبريل إلى محمد عند الظھر .وسأل
محمدا عما إذا كان قد انتھى من القتال .وقال جبريل أنه كان ذاھبا برفقة المالئكة
ليھاجموا آخر قبيلة يھودية في المدينة .وقال جبريل" ،إن ﷲ يأمرك يا محمد بأن
تجھز على اليھود .وأنا سأسبقك إلى ھناك ألزلزل حصونھم".
ابن اسحق  684دعا محمد جنده وتوجھوا إلى حصون اليھود .وكان اليھود
يعيشون في حصون تقع على أطراف المدينة .واقترب محمد من الحصون ونادى،
"يا إخوة القرود ،ھل أخزاكم ﷲ وحلت نقمته عليكم؟"
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ابن اسحق  689 -685واستمر حصار محمد لليھود خمسة وعشرين يوما .وأخيرا
عرض اليھود أن يسلموا أمرھم لمسلم ھو سعيد الذي كان حليفھم في الماضي .فكان
حكمه بسيطا :اقتلوا كل الرجال .وخذوا أمالكھم وخذوا نساءھم وأوالدھم أسرى .قال
محمد" :لقد حكمتَ بما أمر ﷲ".
وأخذ األسرى إلى المدينة .وحفروا أنفاقا في سوق المدينة .كان
ابن اسحق 690
ِ
يوما طويال ،ولكن  800من الرجال اليھود القوا حتفھم في ذلك اليوم .وجلس محمد
وزوجته ذات االثني عشر ربيعا يشاھدان عملية القتل حتى ساعة متأخرة من الليل.
وھكذا أشرف رسول ﷲ على قطع رأس كل ذكر.
ابن اسحق  693وأخذ محمد ممتلكات اليھود ونساءھم وأطفالھم ووزعھم على
المسلمين .واحتفظ محمد لنفسه بخمس العبيد وأرسل السبايا اليھوديات بإمرة رجل
مسلم إلى مدينة قريبة حيث بيعت النساء كبغايا .واستخدم محمد ثمنھن لشراء الخيل
والسالح.
ابن اسحق  693وبقيت لمحمد أھم الغنائم ،وھي أجمل يھودية احتفظ بھا لمتعته
الجنسية.
قتل اليھودي ّ
سالم
ابن اسحق  6 -714كان ّ
سالم الرجل اليھودي الذي نظم اتحاد القبائل لمھاجمة
محمد في معركة الخندق .وأرسل محمد خمسة رجال لقتل سالم .وعندما أكمل
الرجال مھمتھم عادوا إلى محمد وھم يتجادلون فيمن ھو الذي قتل سالم .وطلب
محمد أن يرى سيوفھم .وفحص السيوف واحدا فواحدا؛ وأشار الى السيف الذي قتل
به سالم ،إذ كان على السيف بعض الطعام من جراء اختراق السيف لمعدة سالم.
لكن محمد لم يكتف بإبادة يھود المدينة .فما زالت أمامه مھمتان أخريان – الذمة
والنفي.
الكره اإلسالمي لليھود
إن قرآن المدينة زاخر بالبغض لليھود .وإذا حسبنا عدد كلماته فإن  %10 .6من
مادته ھي ضد السامية .وبالمقارنة إذا قرأنا كتاب كفاحي الذي كتبه ھتلر نجد أن
 % 6.8من كلماته ھي ضد السامية .وھكذا يتبين أن قرآن المدينة أكثر معادة
للسامية من كتاب كفاحي .باإلضافة إلى ذلك فإن كتاب كفاحي يعنى "نضالي"
والجھاد يعنى "النضال" أيضا .إن معاداة السامية في أوروبا تزداد اليوم إذ يغذيھا
اإلسالم واليسار.
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ملخص

 ينص التعليم القرآني على أن يسوع كان نبيا مسلما يجري المعجزات بإذن ﷲ.
وقد ولد يسوع من مريم العذراء .وھو لم يصلب وإنما أخذ إلى الفردوس .أما
الثالوث المسيحي فھو ﷲ ويسوع ومريم .واألناجيل محرفة ومألى باألخطاء.
 يقول القرآن أن المسيحيين الحقيقيين ھم فقط أولئك الذين يقبلون محمدا كنبي
للمسيحية .وعلى المسيحيين أن يقبلوا سيادة اإلسالم السياسية.

لقد دعي المسيحيون واليھود في القرآن أھل الكتاب .كان في مكة عدد قليل من
اليھود وبعض المسيحيين .وعندما عاد محمد إلى بيته بعد رؤيته اول مرة لمن قال
عنه إنه مالك ،استدعت خديجة زوجته األولى ابن عمھا المسيحي .وقال المسيحي
إن محمدا قد اتصل بجبريل .أما الدليل الذي جعله يعرف ذلك فليس واضحا لنا
اليوم.
بعد ذلك ،لم يقل محمد الكثير عن المسيحية في مكة.
ابن اسحق  404بينما كان بعض المسيحيين في المدينة جادلوا محمدا بشأن الدين.
وكانوا يعتقدون بالثالوث وبألوھة المسيح .وأوضح محمد فيما بعد النظرة اإلسالمية
إلى العقيدة المسيحية .ويذكر القرآن بالتفصيل روايته عن يسوع الذي كان مجرد نبي
آخر من أنبياء ﷲ ،كما يذكر أن ثالوث المسيحيين ھو ﷲ ويسوع ومريم.
يسوع
ابن اسحق  406ما من أحد يملك قوة إال بإذن ﷲ .وقد أعطى ﷲ النبي عيسى
)يسوع( القدرة على إقامة الموتى وشفاء المرضى وصنع طيور من طين ثم جعلھا
تطير .أعطى ﷲ ليسوع ھذه اآليات عالمة على كونه نبيا .لكنه لم يعطه القدرة على
تعيين ملوك ،وال القدرة على تغيير الليل إلى نھار .إن افتقار يسوع إلى ھذه القدرات
يبين أنه إنسان وليس جزءا من الثالوث .ولو كان جزءا من ﷲ المتلك كافة القدرات
التي يملكھا ﷲ،
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ول َما كان تحت سلطان الملوك.
ابن اسحق  8-407تكلم يسوع في المھد كما كلم الناس عندما كبر وصار رجال.
إن كالمه وھو في المھد دليل على أنه نبي .وقد تأكدت نبوة يسوع بقيامه بصنع
طيور من الطين .1وبإذن ﷲ شفى يسوع العمي والبرص وأقام الموتى.
ابن اسحق  408كل ما كان يفعله يسوع كان بإذن ﷲ .إن آيات المسيح التي تدل
على أنه نبي إنما جاءت من ﷲ .ويسوع ينضم إلى باقي األنبياء الذين ال يعبدونه بل
يعبدون ﷲ .لكن الناس أبوا أن يصغوا له ،فبادر الرسل ليساعدوه في بعثته .كان
الرسل عبيد ﷲ وكانوا مسلمين كالمسيح.
يعلم اإلسالم أن المسيح كان نبيا ولد من عذراء.

ت ا ْل َم َالئِ َكةُ يَا َمرْ يَ ُم إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ يُبَ ﱢش ُر ِك بِ َكلِ َم ٍة ِم ْنهُ ا ْس ُمهُ
قرآن  51 -45 :3إِ ْذ قَالَ ِ
اس
ا ْل َم ِسي ُح ِعي َسى اب ُْن َمرْ يَ َم َو ِجيھًا فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َو ِمنَ ا ْل ُمقَ ﱠربِينَ َ .ويُ َكلﱢ ُم النﱠ َ
فِي ا ْل َم ْھ ِد َو َكھ ًْال َو ِمنَ الصﱠا ِل ِحينَ  .قَالَ ْ
ت َربﱢ أَنﱠى يَ ُك ُ
ون ِلي َولَ ٌد َولَ ْم يَ ْم َس ْسنِي بَ َش ٌر
قَا َل َك َذلِ ِك ﱠ
ضى أَ ْمرًا فَإِنﱠ َما يَقُو ُل لَهُ ُك ْن فَيَ ُك ُ
ونَ .ويُ َعلﱢ ُمهُ
ﷲُ يَ ْخلُ ُق َما يَ َشا ُء إِ َذا قَ َ
اإل ْن ِجي َلَ .و َرس ً
ُوال إِلَى بَنِي إِ ْس َرائِي َل " ،أَنﱢي قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم
ا ْل ِكت َ
َاب َوا ْل ِح ْك َمةَ َوالتﱠوْ َراةَ َو ْ ِ
بِآيَ ٍة ِم ْن َربﱢ ُك ْم أَنﱢي أَ ْخلُ ُق لَ ُك ْم ِمنَ ال ﱢ
ون َ
ين َكھَ ْيئَ ِة الطﱠي ِْر فَأ َ ْنفُ ُخ فِي ِه فَيَ ُك ُ
ط ْيرًا ِبإِ ْذ ِن
ط ِ
ص َوأُحْ يِي ا ْل َموْ تَى بِإِ ْذ ِن ﱠ
ﱠ
ﷲِ َوأُنَبﱢئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُونَ َو َما
ﷲِ َوأُب ِْر ُ
ئ ْاألَ ْك َمهَ َو ْاألَ ْب َر َ
ص ﱢدقًا لِ َما بَ ْينَ يَ َد ﱠ
ي
تَ ﱠد ِخرُونَ فِي بُيُوتِ ُك ْم إِ ﱠن فِي َذلِ َك َآليَةً لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمنِينَ َو ُم َ
ْض الﱠ ِذي ُح ﱢر َم َعلَ ْي ُك ْم َو ِج ْئتُ ُك ْم بِآيَ ٍة ِم ْن َربﱢ ُك ْم فَاتﱠقُوا ﷲَﱠ
ِمنَ التﱠوْ َرا ِة َو ِألُ ِح ﱠل لَ ُك ْم بَع َ
َوأَ ِطيعُو ِن إِ ﱠن ﱠ
ص َراطٌ ُم ْستَقِي ٌم".
ﷲَ َربﱢي َو َربﱡ ُك ْم فَا ْعبُ ُدوهُ ھَ َذا ِ
ابن اسحق  409إن المسيح لم يُصلب .وعندما مكر)تآمر( اليھود لقتل المسيح
وجدوا أن ﷲ خير الماكرين .ورفع ﷲ المسيح إليه مباشرة وسيوبخ الذين قالوا إنه
ُبارك الذين يتبعون
اآلخر ،يوم القيامة سوف ي َ
صلب ثم أُقيم من األموات .وفي اليوم ِ
المسيح ولكنھم ال يؤمنون بألوھته .أما الذين يصرون على أن المسيح ھو ﷲ ،وأنه
جزء من الثالوث ،ويرفضون اإليمان الحقيقي فسوف يعاقبون في جھنم.

 1عثر على قصة طيور من الطين في كنيسة ھرطوقية في سورية ومصر .إن قصص القرآن الغريبة المتعلقة
بالمسيحيين واليھود موجودة في نصوص ھرطوقية.
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ﷲُ َو ﱠ
قرآن َ 54 :3و َم َك ُروا َو َم َك َر ﱠ
ﷲُ َخ ْي ُر ا ْل َما ِك ِرينَ ) (54إِ ْذ قَا َل ﱠ
سى
ﷲُ يَا ِعي َ
إِنﱢي ُمتَ َوفﱢي َك َو َرافِ ُع َك إِلَ ﱠي ]لم يمت عيسى )يسوع( على الصليب .بل رفعه ﷲ
إليه .وسوف يعود ليقتل المسيح الدجال وبعد ذلك يموت موتا طبيعيا[.
ب
قرآن  59 :3إِنﱠ َمثَ َل ِعي َ
ﷲ َك َمثَ ِل آدَم ]فلم يكن له أبَ] َخلَقَهُ ِمنْ تُ َرا ٍ
سى ِع ْن َد ﱠ ِ
ثُ ﱠم قَا َل لَهُ " ُكنْ" فَيَ ُكون.
إن ثالوث القرآن ھو ﷲ ويسوع ومريم .فمن أين جاء محمد بھذه الفكرة؟ كان في
سوريا شكل من المسيحية ال يوجد له مثيل اليوم .وكان محمد يذھب في رحالت
تجارية إلى المنطقة التي كانت تعلم ھذا التعليم.
إن اإلسالم يعلم تعليما مزدوجا بشأن المسيحية .فھو يقول من جھة أن اإلنجيل
صحيح ،لكنه يعلّم أيضا أن األناجيل محرفة) .ويقول الشيء نفسه عن التوراة(.
الحالة النھائية للمسيحيين واليھود
عندما بدأ محمد وعظه في مكة كان دينه عربيا .ثم اندمج ﷲ بيھوه وأدخلت في
وعظ محمد عناصر يھودية .وعندما انتقل محمد إلى المدينة جادل اليھود عندما
أنكروا وضعه كنبي في سلسلة األنبياء اليھود .ثم أباد اليھود ولم يعد يذكر أي
صالت بين اإلسالم واليھود .وفي آخر تصريح له ،أصبح اليھود والمسيحيون من
الوجھة السياسية مواطنين من الدرجة الثانية ،أي ذميّين )أولئك الذين يدفعون
ضريبة الذمة ،أي الجزية ،وھم صاغرون  -أي أذالء مقھورون( وال يتمتع بحماية
األسالم سوى أولئك المسيحيين واليھود الذين يخضعون لإلسالم .ويع ّرف اإلسالم ما
ھي المسيحية وما ھو اإلسالم .فالمسيحيون الحقيقيون ھم أولئك الذين ينكرون
الثالوث ويقبلون محمدا باعتباره النبي األخير .واليھود الحقيقيون ھم الذين يقبلون
محمدا باعتباره النبي األخير إللھھم ،يھوه .وعلى اليھود والمسيحيين أن يقبلوا بأن
القرآن ھو الكتاب المقدس الحقيقي وأن العھد القديم والعھد الجديد مح ّرفان وعلى
خطأ .ويرى اإلسالم أن وجود تناقضات بين القرآن وبين العھدين القديم والجديد ھو
برھان اإلسالم على تحريف الكتاب المقدس.
أما باقى المسيحيين واليھود فھم كاذبون وكفار.

قرآن  29 :9قَاتِلُوا الﱠ ِذينَ َال يُ ْؤ ِمنُونَ بِا
ﱠ
سولُهُ َو َال يَ ِدينُونَ ِدينَ ا ْل َح ﱢ
ق ِمنَ
ﷲُ َو َر ُ
صا ِغ ُرونَ .
عَنْ يَ ٍد َو ُھ ْم َ

ﱠ ِ َو َال بِا ْليَ ْو ِم ا ْآل ِخ ِر َو َال يُ َح ﱢر ُمونَ َما َح ﱠر َم
َاب َحتﱠى يُ ْعطُوا ا ْل ِج ْزيَةَ
الﱠ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكت َ

لقد قام المسيحيون بكتمان نبوءاتھم التي تقول إن محمدا سيأتي ويكمل عمل
المسيح .فاإليمان بألوھة المسيح ھو رفض الخضوع لإلسالم.
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ھؤالء المسيحيون كفار وغيرمؤمنين .وكما ھو الحال بالنسبة إلى اليھود كذلك ھو
بالنسبة إلى المسيحيين فالذين يخضعون لإلسالم ويصبحون ذميين ويخضعون لحكم
الشريعة )القانون اإلسالمي( ھم فقط الذين يعتبرون مسيحيين في نظر اإلسالم .إن
اإلسالم يحدد كل األديان .ما يقوله المسيحيون عن يسوع والمسيحية ال معنى له في
نظر اإلسالم .فاإلسالم وحده يَ ْع ِر ُ
ف المسيحية "الحقيقية".

سو ٌل قَ ْد َخلَتْ ِمنْ قَ ْبلِ ِه ﱡ
س ُل َوأُ ﱡمهُ
الر ُ
يح ابْنُ َم ْريَ َم إِ ﱠال َر ُ
قرآن َ 75 :5ما ا ْل َم ِس ُ
ت ثُ ﱠم ا ْنظُ ْر أَنﱠى يُ ْؤفَ ُكونَ .
صدﱢيقَةٌ َكانَا يَأْ ُك َال ِن الطﱠ َعا َم ا ْنظُ ْر َكيْفَ نُبَيﱢنُ لَ ُھ ُم ْاآليَا ِ
ِ
فيما يلي آخر ما ذكرفي السيرة عن اإلسالم و المسيحية.
ابن اسحق  903أرسل محمد خالد بن الوليد ليھاجم حصنا لحاكم مسيحي .وعندما
خرج الحاكم وأخوه على جواديھما لتفقد قطيعھما ،قتل خالد أخ الحاكم وأسر الحاكم.
ووافق الحاكم على دفع الجزية وعاد محمد إلى المدينة.
يقول البعض إن المسيحيين واليھود والمسلمين شركاء في "اإليمان اإلبراھيمي".
قبل كل شيء إن اإليمان اإلبراھيمي تعبير إسالمي .وھو جزء من القرآن المكي
الذي "يثبت" أن اإلسالم صحيح باعتباره امتدادا لليھودية .إن المسيحي يكون
آخ ُر أنبياء ﷲ ،وأن المسيح كان
مسيحيا حقا ،بحسب القرآن ،إذا قال إن محمدا ھو ِ
نبيا مسلما ،وأن العھد الجديد محرّف وأنه ال وجود للثالوث .فالمسيحيون الذين
يقرون بھذا ھم وحدھم أعضاء في اإليمان اإلبراھيمي .وأما باقي المسيحيين فليسوا
مسيحيين بل غير مؤمنين أو كفار.
والمسيحيون الذين يخضعون لإلسالم ھم وحدھم المسيحيون الحقيقيون في نظر
اإلسالم.
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ملخص

 ھاجم محمد يھود خيبر .وبعدما سحقھم خلق حالة الذمي لتطبق على اليھود.
لقد خسروا كل ثروتھم ،لكنھم بقوا في البالد ليعملوا .كانوا يدفعون نصف ما
يجنونه في العام كضريبة .وأصبح اإلسالم من كل األوجه الحاكم السياسي
للذميين.
 وفيما بعد عندما انتصر اإلسالم على المسيحيين ،أصبح وضع الذمي قانونا.
فكان كل المجال العام  spaceوالجھاز القانوني إسالميا .وبقيت للمسيحين
بيوتھم وأبنية كنائسھم مجاال يتحركون فيه .ولم يتبقى تقريبا للذميين أية
حقوق قانونية كما لم يكن يوسعھم أن يشھدوا في المحاكم ضد شخص مسلم.
 وخالل مدة  1400سنة قضى الجھاد اإلسالمي على ما يزيد عن
 270,000,000كافر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذم ّي
القصة التالية مھمة للمسيحيين ومھمة لليھود أيضا .إن أحد اختراعات محمد ھو
مفھوم الذم ّي .الذميون كفار يقبلون بأن يخدموا اإلسالم .وھم مواطنون من الدرجة
الثانية ،وبصورة عملية ھم أنصاف عبيد.
ابن اسحق  756بعد معاھدة الحديبية بقي محمد في المدينة شھرين ريثما أعاد
تنظيم جيشه وزحف إلى حصون خيبر ،حيث يعيش مزارعون يھود أثرياء في قرية
تتضمن عدة حصون منفصلة عن بعضھا وتبعد عن المدينة حوالي  100ميل.
ابن اسحق  759واستولى محمد على الحصون واحدا تلو اآلخر .وفي ذلك الوقت
أصدر محمد أوامر جديدة بخصوص اغتصاب النساء األسيرات .فإذا كانت المرأة
حامال ،لم يكن من الجائز مجامعتھا إال بعد والدة ولدھا .كما ال يجوز مجامعة امرأة
غير طاھرة بحسب القوانين اإلسالمية المتعلقة بالطمث.
ابن اسحق  764وعرف محمد أن كنزا عظيما كان مخبأ في مكان ما في خيبر،
واعتقد محمد بأن يھوديا يعرف مخبأ الكنز فأحضره واستجوبه .وأنكر اليھودي أن
له أي معرفة باألمر .فأمر محمد أحد رجاله وقال له" :عذب اليھودي إلى أن تنتزع
منه ما يعرفه ".فمددوا اليھودي على األرض مربوطا إلى أوتاد تمنعه من الحركة,
وأشعلت نار صغيرة فوق صدره لتجبره على الكالم.

37

طبيعة اإلسالم السياسي

وعندما أوشك الرجل أن يموت ،وھو ما زال معتصما بالصمت ،أمر محمد بحل
وثاقه وأخذه إلى أحد رجاله وكان شقيق ھذا الرجل قد مات أثناء القتال .فشعر
بالنشوة وھو يقطع رأس اليھودي المعذب.
ابن اسحق  764في خيبر ش ّكل محمد أول مجموعة من الذميين .فبعد أن أخذت
أفضل مقتنيات اليھود تركھم محمد ليعملوا في األرض .كان رجال محمد ال يعرفون
شيئا عن الزراعة ،بينما كان اليھود ماھرين فيھا؛ لذلك أوكل أمر الزراعة لليھود
فراحوا يعملون في األرض ويعطون محمدا نصف محصولھم.
ابن اسحق  774كان عدد الذين اقتسموا الثروة المسلوبة من يھود خيبر المغلوبين
على أمرھم  1,800رجل .وكان نصيب الفارس ثالثة أسھم ،أما الراجل فكان نصيبه
سھم واحد .وعين محمد ثمانية عشر رئيسا ليقسموا الثروة المسروقة .و قبل اقتسام
الغنيمة نال محمد نصيبه منھا وھو الخمس.
كان اختراع محمد لمفھوم الذمي ھو آخر عنصر سياسي احتاج إليه ليحكم العالم.
وبذلك أصبح للكافر مكان في اإلسالم .كان الذمي شخصا غير مسلم أذعن لإلسالم
فأصبح نصف عبد .لقد حكم اإلسالم كل جانب في الحكومة والقانون والعرف.
واليوم نرى الذمية  .فكل كافر يدعو اإلسالم دين سالم فذلك الكافر ذمي .وعندما
تعلّم الجامعات عن اإلسالم وال تعلم عن آالم الكفار فتلك الجامعة منظمة ذمية .إن
التسامح الكامل تجاه كل األنظمة الدينية والسياسية األخرى وكل تعددية ثقافية ھو
ذمية أيضا.
ال ِذ ّمية المسيحية
عندما يكون المسلمون ضعفاء فھم "إخوة" المسيحيين واليھود .وھذا ھو وضعھم
اآلن في أمريكا .ولكن عندما يكون اإلسالم قويا يصبح كافة المسيحيين واليھود
ِذميّين.
ھكذا سارت األمور في شمال أفريقيا والشرق األوسط وتركيا .لقد غزا اإلسالم
أمة مسيحية وقھرھا وأصبح المسلمون الطبقة الحاكمة – التي ت ّدعي لنفسھا كل
القوة وكل الحق في أن تجبي ضريبة مالية ،ھي الجزية .وفيما يلي عھدة عمر أي
تعھدات المسيحيين للخليفة عمر بن الخطاب وھي بمثابة قوانين الذمة:
 .1سوف ال نبني في مدننا أو في جوارھا أديرة جديدة أو كنائس أو صوامع
للرھبان ولن نرمم ،في الليل أو النھار ،أيا مما ذكر إذا ما تھدمت أو كانت واقعة في
أحياء المسلمين.
 .2سوف نبقي أبوابنا مفتوحة للمسافرين ولعابري السبيل ،فنقدم الطعام والمنامة
طوال ثالثة أيام لكافة المسلمين الذين يصادف مرورھم بنا.
 .3سوف ال نأوي في كنائسنا أو في مساكننا أي جاسوس ولن نخبئه عن أعين
المسلمين.
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 .4سوف ال نعلم القرآن ألوالدنا.
 .5سوف ال نظھر ديننا في العلن كما أننا لن نھدي أحدا إليه .وسوف ال نمنع أيا
من أقاربنا من الدخول في اإلسالم إذا شاء.
 .6سوف نبدي اإلحترام للمسلمين ،ونتخلى عن مقاعدنا لھم متى شاءوا.
 .7سوف ال نتشبه بالمسلمين بمحاكاة أي من مالبسھم.
 .8سوف ال نعتلى ظھورالخيل كما لن نتقلد السيوف ولن نحمل أي نوع من
السالح الشخصي.
 .9سوف ال نستخدم اللغة العربية للحفر على أختامنا.
 .10لن نبيع المشروبات الكحولية.
 .11سوف نثبت مقدمة شعورنا بمشبك].عالمة عربية على العار ،أي مظھر
شخص مقھور[
 .12سوف نلبس دائما الزي نفسه حيثما كنا ،وسوف نعقد الزنار حول خصورنا.
 .13ولن نرفع صلباننا أو كتبنا في الطرقات أو في أسواق المسلمين .وسوف
نصفق في كنائسنا بصوت خفيض .وسوف ال نرفع أصواتنا عندما نرنم وراء نعوش
أمواتنا .ولن نقتني عبيدا مخصصين للمسلمين.
 .14لن نرفع بيوتنا إلى مستوى أعلى من مستوى بيوت المسلمين .وكل من
ضرب مسلما عن قصد سوف يخسر الحماية التي تؤمنھا ھذه الوثيقة.
1
)من كتاب سراج الملوك للطرشوشي ص (230-229
ھذه الوثيقة جزء من األخالق المزدوجة .فكل جوانب الحياة العامة ھي إسالمية.
ولم يكن ھناك أي مسيحية خارج المنزل أو الكنيسة .وبمرور الزمن أصبح
المسيحيون مسلمين في األماكن العامة وتبنوا مواقف إسالمية تجاه النساء ،واألخالق
وعادات أخرى .وكان النظام الذمي يضغط على المسيحيين حتى يضطرھم إلى
التحول إلى اإلسالم .وكل ما كان عليھم أن يفعلوه ھو أن يقولوا "ال إله إال ﷲ
ومحمد رسول ﷲ" فيتوقف كل اضطھاد .وبھذه الطريقة أصبحت تركيا مسلمة
بنسبة . 99.7 %
لكن الضرر ال يتوقف عند ھذا الحد .ففي أعماق قلوب الكفار اليوم خوف وقلق
يجعلھم يتجنبون اإلسالم .وإحدى السبل لتجنب اإلسالم ھي إنكارخوفھم منه و/أو
الرغبة في التكيف معه .ھذا اإلذعان ھو الذمية .وھكذا فإن حال أھل الذمة ينطبق
حتى على الذين ليسوا رسميا ذميين فھم في أذھانھم يعيشون حالة أھل الذمة.
الحظ أن أحد بنود وثيقة الذميين ھو البقاء في حالة جھل باإلسالم )"سوف ال نعلم
القرآن ألوالدنا"(.

A.S. Trittan, Caliphs and their Non-Muslim Subjects, Idarah-i-Delli, 1950, pg. 5-7
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فالذمية تفسر جھل الكفار المطبق باإلسالم .والذمية ھي سبب عدم قيام المدارس
بتدريس تاريخ اإلسالم السياسي او تعاليمه .فالخوف والجھل يحوالن الكافر إلى
ذمي .أما المعرفة فتحول الذمي إلى كافر.
دموع ضحايا الجھاد
ثمة سبب وجيه لكون المسيحيين واليھود والھندوس والبوذيين والزرادشتيين
ذميين .فالسيف منح اإلسالم قوة سياسية .والقوة السياسية أعطت األساس لتغيير
الثقافة االجتماعية بكاملھا.
أوال استخدم الجھا ُد السيفَ لفرض السيطرة المركزية .ثم تبع ذلك موجات من
القتل الجماعي من قبل الغوغاء ومن قبل الجيش النظامي .كانت ھذه أشكال من
الجھاد أيضا .وما زالت االغتياالت وأعمال اإلبادة ،التي يتعرض لھا الذميون ،جزءا
من الجھاد .
فيما يلي أرقام تقريبية لغير المسلمين الذين راحوا ضحايا الجھاد السياسي.

أفريقيا
تم شحن أحد عشر مليونا من العبيد عبر األطلسي وأربعة عشر مليونا أرسلوا إلى
الشعوب اإلسالمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط .1ومقابل كل عبد تم أسره مات
آخرون كثيرون .وتقديرات ھذا الضرر غيرالمباشر تتفاوت .فمقابل خمسة وعشرين
مليونا من العبيد الذين بيعوا في السوق ،مات حوالي  120مليونا من الناس .وكان
المسلمون دائما يتولون تجارة العبيد كلھا في أفريقيا.

 120مليون أفريقي
المسيحيون
يبلغ عدد المسيحيين الذين استشھدوا بيد المسلمين تسعة ماليين 2وھناك تقدير
تقريبي وضعه رافائيل مور في تاريخ آسيا الصغرى يفيد بأن خمسين مليونا آخرين
قضوا نحبھم في حروب الجھاد .فإذا أخذنا بالحسبان األفارقة المسيحيين الذين قتلوا
في القرن العشرين ،وعددھم مليونا ،يصبح التقدير-

 60مليونا من المسيحيين

1

Thomas Swell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188.
David B. Barret, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William
Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10.
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الھندوس
في كتاب السلبية في الھند) 1السلبية :نزعة المرء إلى رفض القيام بما يُطلب منه(
يعطي كونراد ألست تقديرا لعدد الھندوس الذين قتلوا في أعمال الجھاد في الھند وھو
ثمانون مليونا .إن حجم الھند حاليا يعادل فقط نصف حجم الھند القديمة وذلك بسبب
الجھاد.

 80مليونا من الھندوس
البوذيون
قتل الجھاد البوذيين في تركيا وأفغانستان على امتداد طريق الحرير وفي الھند.
ويبلغ التقدير اإلجمالي تقريبا عشرة ماليين. 2

 10مليون بوذي
وھذا يعطي تقديرا تقريبيا لعدد الذين قتلوا في الجھاد وھو  270مليونا.

1

Conrad Elst, Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, p. 34
David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey
Library, 2001, p.230, table 4-1.
2
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النســـاء
الدرس 8

ضرب
 تتضح ازدواجية اإلسالم في كيفية خضوع النساء للرجال .يمكن أن تُ َ
النساء ،ولكن بطريقة إسالمية .النساء ناقصات عقل وناقصات دين
بالمقارنة مع الرجال .وتلزم شھادة امرأتين مقابل شھادة رجل واحد.
 الشريعة اإلسالمية تحدد الطريقة المناسبة لضرب الزوجة.
----------------------------------------------------------------اإلسالم يعنى الخضوع ،الخضوع في كل شيء – الدين والسياسة والحضارة
ودَوْ ر الرجال ودَوْ ر النساء .واالزدواجية تعنى أن كل شيء منقسم ،والخضوع يعنى
أن أحد جانبي االزدواجية يجب أن يسيطر على اآلخر .كل التعليم اإلسالمي يلتزم
بمبدأ الخضوع .والعكس صحيح أيضا؛ فبدون خضوع ال يوجد إسالم .االزدواجية
والخضوع ھما األساس الحقيقي لإلسالم.
إن االزدواجية الرئيسة في اإلسالم تظھر في وضع الذكرإزاء وضع األنثى .فھناك
مجموعة من القواعد للرجال ومجموعة أخرى للنساء .ولو لم يكن ھناك خضوع لما
كان ھناك حاجة إال إلى مجموعة واحدة من القواعد :مما يعنى معاملة الرجال
والنساء المعاملة نفسھا .وإذا كان الرجال والنساء ال يلقون المعاملة نفسھا فإن األمر
يتطلب مزيدا من القواعد.

مكانة النساء في القرآن

%71

منزلة أدنى
%23

منزلة مساوية
منزلة أسمى
%0

%5.3
%20

%40

%60

النسبة المئوية من النص)12.066كلمة(
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%80

النساء

إن أسمى مرتبة للمرأة ھي مرتبة األم ،حتى إنھا تنال تقديرا أكثر من الرجل.
أما في يوم الدين فكال الرجل والمرأة يدانان على نفس األساس وھو عملھما .إال
أنه بالنظر إلى وجوب خضوع المرأة للرجل في كل شيء فإنھا سوف تحاسب وفقا
لحسن خضوعھا له خالل حياتھا.
ضرب الزوجة
فيما يلي كلمات القرآن بھذا الشأن:

ض َل ﱠ
ض َوبِ َما
سا ِء بِ َما فَ ﱠ
ﷲُ بَ ْع َ
قرآن  34 :4ال ﱢر َجا ُل قَ ﱠوا ُمونَ َعلَى النﱢ َ
ض ُھ ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ب بِ َما َحفِظَ ﱠ
ﷲُ َو ﱠ
الالتِي
أَ ْنفَقُوا ِمنْ أَ ْم َوالِ ِھ ْم فَال ﱠ
صالِ َحاتُ قَانِتَاتٌ َحافِظَاتٌ لِ ْل َغ ْي ِ
اض ِربُوھُنﱠ فَإِنْ أَطَ ْعنَ ُك ْم
ضا ِج ِع َو ْ
ت ََخافُونَ نُشُو َزھُنﱠ فَ ِعظُوھُنﱠ َواھ ُْج ُروھُنﱠ فِي ا ْل َم َ
سبِ ًيال إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َكانَ َعلِيًّا َكبِي ًرا!
فَ َال تَ ْب ُغوا َعلَ ْي ِھنﱠ َ
وعندما ألقى محمد خطبته األخيرة ذكر ضرب الزوجة:
ابن اسحق  969كذلك أخبرھم محمد بأن للرجال حقوقا على زوجاتھم وأن
للزوجات حقوقا على رجالھن .فال يجوز للزوجات أن يرتكبن الزني أو يتصرفن
بطريقة تغضب اآلخرين .فإذا فعلن ذلك حبسن في غرفة منفصلة وضربن ضربا
خفيفا] .وفي أحاديث أخرى ،الرجم ھو القصاص [.فإذا أحجمن عن فعل ما نھين
عنه حق لھن الطعام والملبس .وعلى الرجل إنذارھن برفق ألنھن ﱠ
كن سجينات
الرجال وال قدرة لھن على ضبط النفس.
ويوجد في السيرة المزيد عن حقوق المرأة:
ابن اسحق  957بعث محمد معاذا إلى اليمن للدعوة .وفيما كان ھناك سئل عن
حقوق الزوج على زوجته ،فأجاب المرأة السائلة" ،إذا عدت إلى بيتك ووجدت أن
أنف زوجك ينزف قيحا ودما ومصصته إلى أن يصبح نظيفا ،فستظلين مقصرة في
القيام بما لزوجك عليك من حقوق".
إن استعمال القوة خيار مطروح دوما في اإلسالم .وقد جاء في السنة أن المرأة إذا
ضربت من قبل زوجھا ال يجوز لھا أن تتشكى .فالضرب معيار عنايته بھا] .إحدى
ُ
النساء أقامت دعوى في محكمة شرعية ضد زوجھا الذي كان يضربھا كل يوم
وطالبت المحكمة بأن تصدر حكما يقضي بأن يضربھا زوجھا مرة واحدة كل
أسبوع[.
ٍ

سنن أبي داوود  2141 ،11قال محمد :ال تضربوا إماء ﷲ ،ولكن لما جاء
عمر إلى محمد وقال :لقد أصبحت النساء يتجرأن على رجالھن ،أعطى
محمد اإلذن بضربھن.
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فجاءت عدة نساء يزرن عائلة محمد و اشتكين من أزواجھن.
فقال محمد :إن عدة نساء خالل زيارتھن لعائلة محمد اشتكين من
أزواجھن .وھؤالء لسن خير النساء بينكم.
فيما يلي حديث يحدد العرف اإلسالمي والقانون العائلي بشأن ضرب الزوجة.

ضرب زوجته.
سنن أبي داود  2142 ،11قال محمد :ال يُسأ ُل الرجل لماذا
َ
نقص النساء أمر طبيعي
إن طبيعة النساء تعلل سبب كون معظم سكان جھنم من النساء.

صحيح البخاري  184 ،4 ،1فقال أتباع محمد له أنھم رأوه خالل صالته
يرفع يديه ويمسك بشيء ما ،ثم يعيدھما مرتعبا .أجاب محمد" ،رأيت الجنة،
ي ألقطف مجموعة من الثمار ،وأمسكت بھا ،وكنتم ستأكلون
ومددت يد ّ
منھا طالما بقي ھذا العالم .كما رأيت نار جھنم ،ولم أر قط منظرا مرعبا
كھذا .ورأيت أن الموجودين فيھا من النساء ".وعندما سئل عن سبب ذلك،
أجاب محمد"،إنھن غير شاكرات ألزواجھن وغير شاكرات للمعروف .وحتى
لو عاملت إحداھن معاملة حسنة طوال حياتك ،فإنھا عندما ترى منك بعض
الخشونة في المعاملة ستقول لك" ،إنني لم أر منك أي معاملة حسنة".
كذلك رأى محمد امرأة في جھنم وقد خمشتھا قطة .وعلم محمد أنھا كانت
قد حبست قطة ،فلم تطعمھا ولم تسمح لھا باصطياد فرائسھا وأبقتھا كذلك
حتى ماتت جوعا.
ّ
وھن في مستوى روحي أدنى من مستوى الرجال.
إن النساء أقل ذكاء من الرجال

صحيح البخاري  28 ،2 ،1ذات مرة بعد أن انتھى محمد من أداء صالته
في المصلى ،قال للنساء" ,أيتھا النساء عليكن بتقديم الصدقات ،فقد رأيت
أن معظم الموجودين في جھنم ھم من النساء ".فسألنه" ،ولماذا الحال كذلك
يا رسول ﷲ؟" أجاب" ،ألنكن تلعن كثيرا وال تشكرن أزواجكن ،ولم أر أحدا
أقل عقال وأقل دينا منكن .إن أي رجل حريص وعاقل يمكن أن تضله بعض
منكن".
وسألته النساء" ،يا رسول ﷲ! ما الذي ينقصنا في العقل و في الدين؟"
أجاب" ،أال يكفي دليال على ذلك أن شھادة امرأتين تقابل شھادة رجل
واحد؟" فوافقن على أن األمر كذلك .قال محمد" ،وھذا ھو النقص في
عقلھا.
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أوليس صحيحا أن المرأة خالل طمثھا ال تستطيع أن تصلي وال أن تصوم؟"
أجابت النساء " ,نعم األمر كذلك ".قال محمد ھذا ھو النقص في دينھا".
ال تستطيع النساء إال أن يرتكبن األخطاء ،فكونوا لطفاء نحوھن.

صحيح البخاري  548 ،55 ،4قال محمد" ،عاملوا النساء بالحسنى ،إن
المرأة خلقت من ضلع الرجل ،وھي فعال كالضلع .إذا حاولت تقويمھا
انكسرت ،لذلك ألح عليكم أن تعتنوا بالنساء".
ھناك مبدأ عام في الشريعة اإلسالمية وھو أنه تلزم شھادتا امرأتين مقابل شھادة
رجل واحد.

س ّمًى فَا ْكتُبُوهُ
قرآن  282 :2يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا تَدَايَ ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى أَ َج ٍل ُم َ
َو ْليَ ْكت ُْب بَ ْينَ ُك ْم َكاتِ ٌب بِا ْل َع ْد ِل َو َال يَأْ َب َكاتِ ٌب أَنْ يَ ْكت َُب َك َما َعلﱠ َمهُ ﱠ
ﷲُ فَ ْليَ ْكت ُْب َو ْليُ ْملِ ِل
ق ﱠ
ق
ش ْيئًا فَإِنْ َكانَ الﱠ ِذي َعلَ ْي ِه ا ْل َح ﱡ
الﱠ ِذي َعلَ ْي ِه ا ْل َح ﱡ
س ِم ْنهُ َ
ﷲَ َربﱠهُ َو َال يَ ْب َخ ْ
ق َو ْليَتﱠ ِ
ش ِھدُوا
ستَ ْ
ض ِعيفًا أَ ْو َال يَ ْ
ستَ ِطي ُع أَنْ يُ ِم ﱠل ُھ َو فَ ْليُ ْملِ ْل َولِ ﱡيهُ بِا ْل َع ْد ِل َوا ْ
سفِي ًھا أَ ْو َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ض ْونَ ِمنَ
ش ِھي َد ْي ِن ِمنْ ِر َجالِ ُك ْم فإِنْ ل ْم يَ ُكونا َر ُجل ْي ِن ف َر ُج ٌل َوا ْم َرأتَا ِن ِم ﱠمنْ ت َْر َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ض ﱠل إِ ْحدَا ُھ َما فتُذ ﱢك َر إِ ْحدَا ُھ َما األخ َرى.
ال ﱡ
ش َھدَا ِء أنْ تَ ِ
الجمال واإلماء والنساء:
نصيحة بشأن ِ

سنن أبي داود  2155 ،11قال محمد" :إذا تزوج رجل امرأة أو اشترى
أمة وجب أن يقول" :اللھم أسألك أن تمنحني ما بھا من خير وما في طبعھا
الذي خلقتھا عليه؛ وأعوذ بك من شرھا ،ومن شر طبعھا الذي خلقتھا
عليه".وعندما يشتري جمال ينبغي أن يمسك بقمة سنامه ويقول الشيء
نفسه.
الشريعة
إن الحديث والسيرة والقرآن معا ھي أساس كل شريعة إسالمية .ھنا نرى كيف
تعالج الشريعة اإلسالمية مسألة ضرب الزوجة .وفيما يلي اقتباس مباشر من
الشريعة.
1

معاملة الزوج العاصية

عندما يالحظ الزوج عالمات العصيان في زوجته بالكلمات أو باألعمال :وسواء
أكان عصيانھا بالكلمات كأن تجيبه ببرود بينما اعتادت أن تخاطبه بأدب؛ أوعندما
يطلب منھا أن تأتي إلى الفراش فترفض،

 1أحمد بن النقيب المصري ،عمدة السالك ،مختصر في الشريعة اإلسالمية السمحاء )مطبوعات أمانة,
( Amana Publications 1994
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وذك خالفا لما اعتادت أن تفعله؛ أو كان عصيانھا باألفعال كأن يجدھا فظة معه بينا
كانت سابقا لطيفة وجذلة ,فينذرھا بالكالم دون أن يعتزل عنھا أو يضربھا ،إذ ربما
كان لھا عذر فيما فعلت.
ويمكن أن يكون اإلنذار بأن يقول لھا،
"اتقي ﷲ بشأن حقوقي عليك" ,
ويمكن أن يكون اإلنذار بأن يوضح الزوج لھا أن العصيان يلغي التزامه باإلنفاق
عليھا ،ويلغي إعطائھا دورا بين باقي الزوجات ،أو يمكن أن يكون بتذكيرھا،
"إن طاعتك لي التزام ديني".
إذا ارتكبت العصيان  ،يمتنع عن النوم معھا دون أن يكلمھا ،ويمكنه أن يضربھا ،
ولكن ليس بطريقة تؤذيھا ،أو تكسر عظامھا ،أو تجرحھا ،أو تجعل دمھا يسيل .فال
يجوز ضرب أحد على الوجه .ويمكنه أن يضربھا سواء أعصت مرة واحدة أو أكثر
من مرة مع أن ھناك فكرة أضعف تقول بأنه ال يجوز له أن يضربھا إال إذا عصت
مرارا.
ولتوضيح ھذا الفقرة ،نذكر األحكام التالية:
) (1على كل من الزوجين أن يعامل اآلخر بلطف و رفق.
) (2ال يجوز للزوجة أن تغادر البيت إال بإذن من زوجھا ،إال أنھا تستطيع ذلك
عندما تكون ھناك حاجة ملحة .كما ال يجوز للزوجة أن تسمح ألحد بالدخول إلى
بيت زوجھا ما لم يوافق ،حتى ولو كان قريبا َمحْ َر ًما غير صالح للزواج .كما ال
يمكنھا أن تكون في أي ظرف في مكان واحد مع ذكر من غير عائلتھا.
) (3على الزوجة أن تطيع زوجھا كما ھو العرف فتسمح له بأن يتمتع بھا متعة
كاملة وفقا للشرع.
ُسبَ ْ
ت "عاصية"،
) (4إذا لم تلتزم الزوجة بأي من االلتزامات المذكورة أعاله ،ح ِ
وعلى الزوج أن يتخذ الخطوات التالية لتصحيح األمور:
)آ( يذكرھا بواجباتھا وينصحھا ،فيفسر لھا مخالفة العصيان للشرع ،وآثاره
الضارة على الحياة الزوجية ،كما يصغي إلى وجھة نظرھا في المسألة؛
)ب( إذا لم يفعل التذكير فعله ،يمسك الزوج عن معاشرتھا فيمتنع عن النوم معھا
في فراش واحد ،وبذلك يتعلم كل منھما كم يحتاج إلى اآلخر؛
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)ج( إذا لم يُجد االبتعاد عنھا ،يُسمح له بأن يضربھا إذا اعتقد أن الضرب
سيردھا إلى السبيل القويم ،مع أنه ال يسمح له بضربھا إن كان يعتقد أن
الضرب ال يردھا إلى جادة الصواب .ويجب أال يؤدي الضرب إلى إيذائھا
جسديا كما يجب أن يكون آخر ما يُلجأ إليه للحفاظ على األسرة.
إن كل سطر من الشريعة مأخوذ من الثالثية .وھذه الشريعة ھي التي يسعى
اإلسالم إلى إحاللھا محل دستورنا .إن الحرية والمساواة والديموقراطية ال تتفق مع
الشريعة اإلسالمية.
تعليم اإلسالم بخصوص النساء
إذا شئت أن تعرف المزيد عن تعليم اإلسالم بخصوص النساء  ،فإن  CSPIقد
طبعت كتابا يقدم بالتفصيل كل المعلومات المتعلقة بالنساء في الثالثية .يمكنك
الحصول على  The Doctrine of Womenعن طريق  Amazon.comأو
Political Islam.com
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الدرس 9

ملخص






كلمة عبد لھا وقع مقبول في اإلسالم .فجميع المسلمين عبيد ﷲ.
االسترقاق )االستعباد( مبني على قانون أخالقي مفصل يحدد مختلف
جوانبه .إن فرار العبد من سيده المسلم خطيئة .ويمكن أن تستخدم اإلماء
للمتعة الجنسية.
كان محمد متورطا في كافة تصرفات المجتمع الذي يمارس االستعباد .وقد
اتخذ اإلسالم عبيدا من كل مجتمع .فاإلسالم أساس تجارة العبيد اإلفريقية.
وقد استعبد األوروبيين لقرون عديدة.
يتصرف المسيحيون كذميين تجاه موضوع االستعباد.

محمد واالسترقاق )االستعباد(
كان محمد بالذات منخرطا في كل جانب من جوانب االسترقاق .لقد أمر بقتل
الرجال غير المؤمنين لتصبح نساؤھم وأوالدھم عبيدا .1وقد وھب العبيد كھدايا.2
واقتنى العديد من العبيد ،وكان بعضھم من السود .3كما أنه وزع على أصحابه ،أي
رؤساء الجند ،عددا من الجواري لمتعتھم الجنسية .4وكان يقف متفرجا عندما كان
اآلخرون يضربون العبيد .5كما أنه أملى قواعد اغتصاب المسلمين للسبايا بعد
احتالل بلد ما  .6وقد أسر العبيد وباعھم بالجملة ليستخدم أثمانھم في الجھاد .7وكانت
إحدى زوجاته جارية ولدت له ابنا .8وتلقى العبيد كھدايا من حكام آخرين .9وكان
المنبر الذي وعظ محمد منه من صنع عبد.10

1

A. Guillaume, The Life of Muhammad (London: Oxford University pres, 1982), 466.
Ibid, p. 499
3
Ibid, p.516
4
Ibid, p. 593
5
Ibid, p. 295
6
Ibid, p. 496
7
Ibid, p. 466
8
William Muir, The Life of Muhammad (AMS Press), 425.
9
Ibid, p. 425
10
صحيح البخاري ,الحديث  ،المجلد  ،1الكتاب  ،8رقم 440
2
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وأكل طعاما أعده العبيد 1وقد عولج طبيا بوساطة عبد .2وكان خياط ثيابه عبدا.3
وصرح بأن عبدا يھرب من سيده لن تستجاب صلواته .4ووافق على قيام الرجل
باغتصاب إمائه.5
كلمة عبد لھا وقع إيجابي في اإلسالم .فكل مسلم عبد  .وكان محمد منخرطا في
كل مظھر من مظاھر العبودية يمكن تصوره .إن كلمة إسالم تعني الخضوع ،والعبد
ھو التعبير الجوھري عن الخضوع.

سو َر ٍة ِمنْ
ب ِم ﱠما نَ ﱠز ْلنَا َعلَى َع ْب ِدنَا ]محمد[ فَأْتُوا بِ ُ
قرآن َ 23 :2وإِنْ ُك ْنتُ ْم ِفي َر ْي ٍ
صا ِدقِينَ .
ِم ْثلِ ِه َوا ْدعُوا ُ
ﷲ إِنْ ُك ْنتُ ْم َ
ش َھدَا َء ُك ْم ِمنْ دُو ِن ﱠ ِ
ويذكر البخاري  42إشارة إلى محمد باعتباره عبدًا .

]صحيح البخاري  [654 ،4،55سمع عم ُر النب ﱠي يقول"،ال تبالغوا في
مدحي كما يفعل المسيحيون بابن مريم ،ألنني مجرد عبد .فادعوني عبد ﷲ
ورسوله".
إن العبودية في اإلسالم طبيعية كالتنفس .وال تستخدم كلمة عبد في القرآن أوالسيرة
أوالحديث بمعنى سلبي .فالعبودية جزء من سنّة محمد وجزء من القرآن.
العبيد جزء من التركيبة الطبيعية للمجتمع.

ضلُوا بِ َرادﱢي
ق فَ َما الﱠ ِذينَ فُ ﱢ
قرآن  71 :16وﷲ فَ ﱠ
ض َل بَ ْع َ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض فِي ال ﱢر ْز ِ
ﷲ يَ ْج َحدُونَ ؟
ِر ْزقِ ِھ ْم َعلَى َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُھ ْم فَ ُھ ْم ِفي ِه َ
س َوا ٌء أَفَبِنِ ْع َم ِة ﱠ ِ
االزدواجية والخضوع
االزدواجية ھي السبيل الوحيد لإلبقاء على العبودية ،ولقد أبقى اإلسالم على
العبودية مدة  1400سنة .إال أن المؤمن ،أي المسلم ال يمكن أن يُستعبَ َد .فازدواجية
المؤمن  /الكافر تقسم االنسانية كلھا .الكفار صيد حالل فيمكن ان يھا َجموا ويقتل
ب ثروتھم ويُستعب َد من تبقى منھم .فاالستعباد ھو سبيل ﷲ .وإذا
سل◌َ ◌َ َ
حماتُھم وتُ َ
تحول العبد إلى اإلسالم تصبح حريته أمرا محتمال.

 1صحيح البخاري  ،المجلد  ،3الكتاب  ، 34رقم 295
 2صحيح البخاري  ،المجلد  ،3الكتاب  ،36رقم 481
 3صحيح البخاري  ،المجلد  ،7الكتاب  ، 65رقم 344
 4صحيح مسلم  ،الحديث  ،الكتاب  ، 001رقم 0131
 5صحيح مسلم ،الحديث  ،الكتاب  ،008رقم 3383
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االسترقاق جزء من نظام اإلسالم المقدس نظرا إلى أن االزدواجية ھي أساس
اإلسالم بعينه .فھناك مجموعة قواعد خاصة بالمسلمين ومجموعة قواعد أخرى
خاصة بالكفار .القاعدة الوحيدة التي تحكم في اإلسالم ھي أن كل إنسان يجب أن
يخضع لإلسالم .فقبل ذلك الخضوع ال يوجد شيء مشترك بين المسلم والكافر.
إن العبودية ھي المثل األبرز على ازدواجية األخالق والخضوع في اإلسالم .فمن
يخضع أكثر مما يخضع العبد؟
إن تحرير العبيد فضل كبير ويزكيه القرآن والحديث .إال أن العبيد الذين يعتنقون
اإلسالم وحدھم ھم الذين يحررون .ھنا نرى القوة العظيمة لالسترقاق اإلسالمي.
فأولئك العبيد سوف يصبحون مسلمين لكي يتحرروا .وإذا ھم لم يخضعوا فسوف
يخضع أوالدھم.
إال أن مجرد تحول العبد إلى اإلسالم ال يعنى أن العبد سوف يحرر .التحول إلى
اإلسالم ھو الخطوة اإلولى ،ولكن سيد العبد المتحول يمكن أو ال يمكن أن يحرره.
في اآلية القرآنية التالية يمنح ﷲ اإلسالم سيطرة على أسراه.

س َرى" ،إِنْ يَ ْعلَ ِم ﱠ
قرآن  71-70 :8يَا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡي قُ ْل لِ َمنْ ِفي أَ ْي ِدي ُك ْم ِمنَ ْاألَ ْ
ﷲُ
فِي قُلُوبِ ُك ْم َخ ْي ًرا]أي أن يتحول األسرى إلى اإلسالم[ يُ ْؤتِ ُك ْم َخ ْي ًرا ِم ﱠما أُ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌمَ ".وإِنْ يُ ِريدُوا ِخيَانَتَ َك فَقَ ْد َخانُوا ﱠ
َويَ ْغفِ ْر لَ ُك ْم َو ﱠ
ﷲَ ِمنْ قَ ْب ُل فَأ َ ْم َكنَ
ِم ْن ُھ ْم َو ﱠ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم.
إن فرار العبد من سيده المسلم خطيئة ضد ﷲ.

صحيح مسلم  0131 ،001قال محمد" :إن ﷲ ال يسمع صالة عبد ھرب
من سيده".
إن ممارسة المسلم للجنس مع جواريه يقع في نفس مجموعة األعمال األخالقية
كالتواضع وقول الحق واإلحسان .فال لوم عليه وعمله عمل أخالقي حسن .إن
اغتصاب الجواري أمر حسن للرجال المسلمين فقط .وبالطبع يحرم على المرأة
المسلمة أن تضاجع عبدا كافرا.

َاب ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم َوأُ ِح ﱠل
سا ِء إِ ﱠال َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم ِكت َ
صنَاتُ ِمنَ النﱢ َ
قرآن َ 24 :4وا ْل ُم ْح َ
َ
َ
َ
ستَ ْمتَ ْعتُ ْم بِ ِه
سافِ ِحينَ ف َما ا ْ
صنِينَ غ ْي َر ُم َ
لَ ُك ْم َما َو َرا َء َذلِ ُك ْم أَنْ تَ ْبتَ ُغوا بِأ ْم َوالِ ُك ْم ُم ْح ِ
ض ْيتُ ْم بِ ِه ِمنْ بَ ْع ِد
اح َعلَ ْي ُك ْم ِفي َما تَ َرا َ
ضةً َو َال ُجنَ َ
ِم ْن ُھنﱠ فَآتُوھُنﱠ أُ ُجو َرھُنﱠ فَ ِري َ
ض ِة إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َكانَ َعلِي ًما َح ِكي ًما.
ا ْلفَ ِري َ
ھذه اآلية أعطيت أثناء الجھاد في خيبر .وكان محمد قد ھاجم يھود خيبروغلبھم.
وكان مصير اليھود الذين بقوا أحياء أن يصبحوا ِذميّين.
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الذمي ليس مسلما لكنه من وافق على أن يعمل كل رغبات اإلسالم .وفي ھذه الحالة
كان على اليھود الباقين أن يعملوا في األرض ويعطوا نصف محاصيلھم لدعم
المجاھدين .باإلضافة إلى ذلك أخذت بعض النساء كجوار للمتعة الجنسية.
ابن اسحق ] 758ھذا الحدث وقع مباشرة بعد السيطرة على خيبر [.كان دحية الكلبي
قد طلب صفية من محمد ،ولكن لما رآھا محمد بعد ذلك أخذھا لنفسه وأعطى دحية
بدال عنھا اثتتين من بنات عمھا .وت ّم توزيع نساء خيبر على المسلمين.
ابن اسحق  759قال رجل" ،دعني أخبرك بما سمعت رسول ﷲ يقوله في يوم

خيبر .لقد وقف بيننا وقال’:ال يحل لمسلم أن يخلط زرعه مع زرع رجل آخر ]يعني
ال يحق له اغتصاب أسيرة إن كانت حامال[ واليحق له أن يتزوجھا إال بعد أن يتأكد
أنھا في حال الطھارة ]إي ليست في فترة الطمث["‘.
إن اغتصاب النساء أثناء الجھاد أمر حدث بشكل متواصل كما يؤكد الحديث
والسيرة.
تاريخ االستعباد
يرجع تاريخ االسترقاق إلى ما قبل حقبة ال  300سنة التي خاللھا اشترى البيضُ
العبي َد من بائعي الجملة المسلمين على ساحل إفريقيا الغربي.
العبيد البيض

طوال  1400سنة ـ إلى أن أقفلت سوق النخاسة رسميا في مطلع  1960ـ كانت
الجارية األغلى ثمنا في مكة ھي االمرأة البيضاء .فكان ثمن فتاة بيضاء يعادل ما
بين ثالثة أمثال إلى عشرة أمثال ثمن فتاة سوداء .عندما غزا المسلمون أسبانيا كان
أول ما فعلوه ھو تصدير ألف فتاة شقراء إلى شمال افريقيا المسلمة.
إن كلمة عبد  slaveالتي نستخدمھا جاءت من السالفيين  Slavsفي شرقي
أوروبا .وھكذا فإن كثيرين منھم أُ ِخذوا من قبل مسلمي األمبراطورية العثمانية بحيث
أن كلمة سالف عينھا أصبحت تعنى العبد .وكان عدد العبيد السود كبيرا جدا بحيث
أن كلمة عبد أصبحت تعنى الشخص األسود أو األفريقي .ودعا المسلمون العبيد
البيض مماليك.
لم يكن االختالف في تسمية العبيد فحسب ،ولكن اختلف أيضا استخدامھم .فالمرأة
البيضاء كانت تُفضل للمتعة الجنسية .ولھذا كانت األغلى ثمنا .ولم يستخدم العبيد
البيض لألعمال الخشنة بل كانوا يستخدمون في أوضاع أرقى أي في العمل المنزلي
واإلداري .وكان الخصيان البيض والسود يستخدمون في قسم الحريم.
ھناك جانب مھم من الخصاء في اإلسالم .كان العبيد البيض يخصون فقط أما
العبيد السود فكانت أعضاؤھم الجنسية تزال جراحيا.
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العبيد السود

لقد تم شحن  11مليونا من العبيد عبر األطلسي ،وأرسل  14مليونا إلى الدول
اإلسالمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط .1ومقابل كل عبد تم أسره ،مات
كثيرون غيره .وتتفاوت التقديرات لھذا الضرر المالزم .فقد قدر المرسل المعروف
دافيد ليفينغستون أنه مقابل كل عبد يصل إلى المزرعة ] أي إحدى مزارع القطن ،
أو قصب السكر في الواليات األمريكية الجنوبية[ يموت خمسة آخرون إذ يقتلون
خالل الغارة أو يموتون خالل المسيرة القسرية ،إما بسبب المرض أو بسبب
الحرمان .2وال يتبقى سوى الفتيان وضعاف األبدان والمرضى وكبار السن .وھؤالء
ال يلبثون أن يموتوا ألن من يعولونھم قد قتلوا أو استعبدوا  .وھكذا فإنه مقابل ال25
مليون عبد الذين نقلوا إلى السوق مات ما يقارب ال 120مليونا من البشر .وقد
اشتغل اإلسالم بتجارة العبيد بالجملة في أفريقيا منذ عھد محمد.
عھد الذمة
لقد سيطر المسلمون عبر التاريخ على كل مجموعة ديموغرافية أخرى .ال يوجد
من ھو أدنى من العبد .وال يوجد من ھو أعلى من سيد العبد .وطوال  1400سنة
استعبد اإلسالم اإلفارقة واآلسيويين والمسيحيين والھندوس والبوذيين واألوروبيين
واستعبدوا حتى األمريكيين .من جھة أخرى ال أحد يستعبد المسلمين إال إذا لم يعد
لدى تاجرالعبيد عبيد كافرون يبيعھم .ولكن حتى في ھذه الحال المسلم ھوالذي
يستعبد المسلم.
وتظھر اليوم سيطرة المسلمين المطلقة في حقيقة أنه ما من أحد يلومھم أو يعدھم
مسؤولين عن العبودية .فاإلسالم لم يستعبد أجساد الكافرين فحسب بل استعبد عقول
المفكرين الكافرين .إن أحد الموضوعات التي تُمنع مناقشتُھا ھو دور اإلسالم في
االسترقاق ،في الوقت الحاضروخالل ال  1400سنة الماضية.
ثمة مثال قاس عن كيفية خضوع ذھن الكافر لإلسالم في مسألة العبودية .وھذا
المثال ھو كيف يُق ﱠد ُم إلى الجمھورالعبي ُد المحررون أو "الصبيان المفقودون" في
السودان .يجمع المال ألجلھم وينظر إليھم بعطف.ولكن ال تقال أبدا كلمة واحدة عن
اإلسالم .وكأن االستعباد يحدث من تلقاء نفسه .علينا أن نرى نتيجة دون نرى سببھا،
وھذا أمر مستحيل ،ولكن مع ذلك ھذه ھي الحقيقة الزائفة.
ھنا نرى كيف يخضع الكافر فكريا لإلسالم وھذه ھي الذمية .وھناك ثالث طرق
للخضوع الزدواجية اإلسالم .أولھا أن تكون مسلما .والثاني أن تكون عبدا .ولكن
محمدا اخترع طريقا ثالثة للخضوع وھي أن تكون ذميّا.
عندما يسمح الكافر لإلسالم أن يسيّر األمور في الشؤون العامة فإنه يصبح ذميّا.
وعندما يعلّم الكفار عن االسترقاق )االستعباد( وال يعلمون عن االسترقاق واإلسالم،
فإنھم يكونون ذميّين .وعندما ال يتضمن قسم "دراسات

Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188
Woman’s Presbyterian Board of Mission, David Livingstone, p. 62, 1888
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الجنس" في منھاج الجامعة مسألة عبودية المرأة في اإلسالم فإن ذھن واضعي ذلك
المنھاج ذھن ذم ّي .وعندما يقول الرباي أو القس أنه يعبد اإلله الذي يعبده المسلم،
دون أن يكون قد قرأ الثالثية أبدا فإن الرباي والقس ذميّان .وعندما يتحدث العاملون
في اإلعالم أو يقدمون تقريرا عن اإلسالم وليس لھم معرفة بتعليم اإلسالم السياسي
أو تاريخه ،فإنھم يكونون ذميّين.
التعليم المتعلق بالعبيد
إذا رغبت في معرفة المزيد عن تعليم اإلسالم المتعلق بالعبودية ،فإن دار النشر
 CSPIقد نشرت الكتب الوحيدة التي تقدم معلومات مفصلة عن العبودية في الثالثية.
إن خضوع النساء والعبيد والتعليم اإلسالمي المتعلق بالعبودية كتب متوفرة في
Amazon.com or politicalislam.com
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الدرس 10

ملخص

 األخالق اإلسالمية ازدواجية .يوجد في اإلسالم الئحة قواعد للمؤمنين
والئحة قواعد أخالقية للكفار .إن تعبيرالكافر ازدواجي ،نظرا إلى أن
الكافرھو "اآلخر" .فالجھاد واالستعباد لھما الئحة قواعد أخالقية إسالمية.
 المسلم أخ لبقية المسلمين فقط .المسلم نزيه مع بقية المسلمين ويمكنه أن
يخدع الكفار .ھناك كلمة إسالمية تطلق على الخداع ال ُم َحلل وھي ،التقية.
 قتل الكافر ليس تھمة خطيرة في الشريعة اإلسالمية .السرقة والقتل جائزان
في اإلسالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األخالق ھي أصل كل تصرف بشري وتشكل األساس لدوافعنا .األخالق تحدد
وجھة نظرنا .وھناك أصال نظامان أخالقيان فقط .أولھما مؤسس على المبدأ المثالي
التالي:

كما تريد أن يفعل اآلخرون بك فھذا افعله أنت أيضا بھم.
ھذه الفكرة تدعى القاعدة الذھبية وھي توجد في معظم الثقافات .وھذا المبدأ
األخالقي مبني على قاعدة تقول أن اآلخرين ھم بصورة أساسية مثلنا .فھذا ال يعنى
أننا نتشابه في إمكانياتنا .ولكنه مبدأ أخالقي وحدوي ،ألنه يرى اإلنسانية كوحدة
روحية وأخالقية.
إن كل إنسان يريد أن يعامل كإنسان .ونحن جميعا نريد على وجه الخصوص أن
نكون متساوين أمام القانون وأن نعامل كأفراد متساوين اجتماعيا .وعلى أساس
القاعدة الذھبية ،التي ھي المساواة بين بني البشر ،خلقنا الديموقراطية ،ووضعنا
نھاية للعبودية وعاملنا المرأة والرجل على قدم المساواة سياسيا .فالقاعدة الذھبية ھي
أخالق وحدوية .وھي تنص على أنه يجب أن يعامل الناس جميعا المعاملة نفسھا.
وجميع األديان ،باستثناء اإلسالم ،تعتمد صيغا متنوعة للقاعدة الذھبية.
تذكر أن الكفار فشلوا مرارا في تطبيق القاعدة الذھبية ،ولكنھم يمكن أن يحاكموا
ويدانوا على أساسھا .قد يقصرون في اتباعھا لكنھا تبقى في اعتبارھم المثل األعلى.
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ازدواجية األخالق
ھناك أساس آخر لألخالق ـ وھو االزدواجية .في الفكر االزدواجي ال يوجد ما
يسمى اإلنسانية الموحدة ،بل انقسام إلى جزئين :ھم ونحن .معظم الثالثية مخصص
لتوطيد االنقسام بن اإلسالم والكفر.
على المستوى السياسي ،تظھر االزدواجية على الشكل التالي:
دار اإلسالم ،بالد الخضوع

دار الحرب

االزدواجية ھي األساس الفعلي لألخالق اإلسالمية .أخالق اإلسالم مؤسسة على
القرآن وسنّة محمد .ما يزيد عن نصف القرآن يتناول مسألة االنقسام بين اإلسالم
والكفر .فالقرآن مبني على االزدواجية.
ال يوجد في اإلسالم شيء كإعالن األخالق العالمي .يجب أن يعامل المسلمون
بطريقة خاصة بھم ويعامل الكفار بطريقة أخرى .واقرب ما يكون اإلسالم إلى
إعالن عالمي لألخالق ھو عندما يقول أن العالم كله يجب أن يخضع لإلسالم.
الكفار مطلقا كما يعا ِمل المسلمين .فاإلسالم ينكر
وبعدما أصبح محمد نبيا لم يعا ِمل
َ
حقيقة القاعدة الذھبية.
إن تعبير"اإلنسان" ال معنى له في اإلسالم .فال يوجد في اإلسالم شيء كاإلنسانية،
وإنما يوجد فقط ازدواجية المؤمن والكافر .ووفقا لألقوال األخالقية الموجودة في
الحديث ،ينبغي على المسلم أال يكذب ،أو يخدع او يسرق من المسلمين اآلخرين.
ولكن يستطيع المسلم أن يكذب أو يخدع أو يقتل كافرا إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي
إلى تقدم اإلسالم.
ما قاله محمد أو ما قام به يتوقف على ما إذا كان محمد يتعامل مع مسلم أو مع
كافر .وما يحدد األخالق اإلسالمية ھو كل فعل قام به محمد وكل قول نطق به كما
وردا في السيرة و الحديث .ويستحيل أن يكون منافيا لألخالق أي فعل قام به محمد
أو أي قول نطق به.
أخالق محمد كانت ازدواجية لذلك فإن أخالق اإلسالم ازدواجية.
أخالق اإلسالم صارمة وعظيمة التأثير في السياسة .واالزدواجية ھي أساس
الجھاد والذمية والعبودية.
ال تتضمن الثالثية أبدا أي رأفة بآالم الكافر .ولم يعبر محمد قط عن أي أسف تجاه
تعذيب الكفار وقتلھم واستعبادھم ،وتجاه إذالل الرجال الكفار باغتصاب نسائھم.
ويعتبر اإلسالم آالم الكفار أمرا حسنا .بالحقيقة إن أجمل الصور الشعرية في القرآن
مخصصة لوصف تعذيب الكفار وآالمھم .إن الكافر مجرد "آخر" ومھما بلغت قسوة
المسلم تجاه الكافرأو خداعه للكافر فإنھما يظالن أقل مما ينبغي.
كان محمد يستمتع برؤية رؤوس الكفار تطرح عند قدميه.
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الكافر
إن مفھوم الكافر يحدد ازدواجية األخالق في اإلسالم على مستوى شخصي .فنعت
شخص ما بالكافر ھو تصريح أخالقي إسالمي.
يستطيع المسلم أن يصادق كافرًا إذا كان ذلك يؤدي إلى تقدم اإلسالم ،ولكنه
بالحقيقة ليس صديق الكافر .الكافرليس إنسانا؛ والمسلمون ھم فقط البشر الحقيقيون.
والخير الوحيد الذي في الكافر ھو كيف يستطيع أن يخدم أو يغني اإلسالم.
العبودية
العبودية كالجھاد نتيجة منطقية الزدواجية األخالق .لقد استخدم محمد العبودية
ألسباب بسيطة جدا .وقد عرف العبودية منذ والدته .كان وجود العبيد في شبه
الجزيرة العربية أمرا مألوفا كوجود الجمال .وكان العبيد مصدر قوة ومال .وكانوا
يصبحون مسلمين في نھاية األمر.
كان محمد يرى العبودية أمرا إيجابيا .فقد قال ﷲ ذلك .وكل ما عليك أن تفعله ھو
أن تعاملھم معاملة حسنة .وكان اغتصاب الرجال للجواري جزءا من المعاملة
الحسنة للعبيد .ھذه ازدواجية .فعندما كان الرجال المسلمون يغتصبون النساء في
القبائل المغلوبة بعد قتل رجالھن لم يشعروا خالل ذلك بأي إشفاق عليھن أو تفكير
في مشاعرھن .إن غيرة المسلم وذكوريته وقوته ومكانته تزداد بھذه المعاملة للمرأة
الكافرة األدنى منه منزلة .واالزدواجية تجعل ھذا عمال دينيا صالحا.
العبودية أمر جيد .وجميع المسلمين عبيد ﷲ .وھكذا فإن استعباد اآلخرين يغني
اإلسالم ويساعد في أسلمة العالم الكافر.
ُ
إن أخالقيات ازدواجية العبودية يمكن أن ترى في موقف اإلسالم من تاريخ
العبودية .إن اإلسالم لم يقر أبدا بدوره في تاريخ اآلالم التي سببھا االستعباد.
واإلسالم ال يشعر بأي أسف أو ذنب تجاه العبودية.
أخالقيات القتل والخداع
الكفر والجھاد واالزدواجية والعبودية ھي نتائج نظام أخالقي مفصل جدا .إن
أخالقيات اإلسالم تحدد ما ھو الحق والنزاھة وكيفية معاملة المسلمين للمسلمين
وتحدد معاملتھم للكفار .جميع ھذه تشكل األساس لقدرة اإلسالم على القيام بالجھاد،
والعبودية وإخضاع الكفار .كل شيء في اإلسالم موجه نحو الخضوع ومؤسس على
نظام فكري ازدواجي.
فاألخالق االزدواجية التي تحدد األخ ّوة والنزاھة والحق والنظام القانوني ھي التي
جعلت من الممكن قتل الكفار واستعبادھم وغشھم وخداعھم.
األخ ّوة
المسلم أخو المسلم.
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صحيح البخاري  12 ،2 ،1قال محمد" :اإليمان الحقيقي إلنسان ما يأتي
عندما تعكس رغباتُه الشخصية رغباِته لبقية المسلمين".
صحيح البخاري  83 ،85 ،9قال محمد" :المسلم أخ لباقي المسلمين.
فيجب أال يضايقھم وال يسھل مضايقتھم .وﷲ يلبي حاجات أولئك الذين
يلبون حاجات إخوتھم.
النزاھة
ينبغي على المسلم أن يكون نزيھا في معامالته مع باقي المسلمين.

صحيح البخاري  301 ،34 ،3كان ھناك رجل يبيع أمتعة في السوق
ُرض عليه ثمن معين لبضائعه في حين أنه بالحقيقة لم
وأقسم با أنه قد ع َ
يُعرض عليه مثل ذلك الثمن .لقد كذب بشأن العرض لكي يزيد من ثمن
بضائعه وھكذا غش أخاه المسلم .نتيجة لذلك أوحيت لمحمد ھذه اآلية
القرآنية:
شتَ ُرونَ بِ َع ْھ ِد ﱠ
ﷲِ َوأَ ْي َمانِ ِھ ْم ثَ َمنًا قَلِ ً
ق لَ ُھ ْم
قرآن  77 :3إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْ
يال أُولَئِكَ َال َخ َال َ
فِي ْاآل ِخ َر ِة َو َال يُ َكلﱢ ُم ُھ ُم ﱠ
اب
ﷲُ َو َال يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي ِھ ْم يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َو َال يُ َز ﱢكي ِھ ْم َولَ ُھ ْم َع َذ ٌ
أَلِي ٌم.
الحقيقة
في اإلسالم ما ھو غير صادق ليس كذبا دائما.

صحيح البخاري  857 ،49 ،3قال محمد" :ال يكون الرجل كاذبا إذا كان
يجلب السالم للناس عن طريق كلمات طيبة أو قول أشياء لطيفة،ولو كانت
كاذبة.
إن قَ َس َم الرجل المسلم مرن.

صحيح البخاري  8و  ،78و 618كان أبو بكر ملتزما بأيمانه إلى أن أعلن
ﷲ لمحمد كفارة الحنث باألقسام .وقال بعدذلك " ،إذا أخذتُ عھدا ثم اكتشفتُ
بعد ذلك عھدا أفضل فإنني أختار العھد األفضل و أقوم بترضية لمن قطعت
معه عھدي األول".
عندما يساعد الخداع على تقدم اإلسالم ،فال يكون الخداع خطيئة .كان علي ابن
عم محمد وقد تربى على يديه منذ كان في العاشرة من عمره ثم أصبح رابع الخلفاء.
وقد أبدى رأيه في الكذب والخداع.

صحيح البخاري  64 ،84 ،9عندما أروي لك كلمات محمد ،فوﷲ إني
ضل الموت على أن أشھد شھادة زور بشأن تعاليمه .إال أنني إذا قلت شيئا
ألف ّ
لم يروه النبي فإنه سيكون من الحسن جدا أن يكون كذبا لكي أخدع عدوي.
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وقد سمعت محمدا يقول دون أن أسأله" ،في األيام األخيرة التي تسبق
الفداء ]فكاك األسرى بالمال[ سيظھر جماعات حمقى يقولون كل األشياء
الصحيحة لكن إيمانھم سوف ال يتعدى أفواھھم وسوف يفرون من دينھم
كالسھم .لذلك اقتلوا المرتدين حيثما وجدتموھم ،ألن كل من يفعل ذلك سينال
ثوابه في يوم الدين".
الخداع مباح في الجھاد:

صحيح مسلم  6303 ،032نقل عن محمد قوله ،ليس بكاذب من يجاھد
ليساعد على التآلف بين المؤمنين ويقول أو ينقل أمورا حسنة .قال ابن
شھاب أنه سمع ثالثة استثناءات للمبادئ الناظمة للبيانات الكاذبة :الكذب
مسموح في الحرب ,وفي تسوية الخالفات بين المؤمنين وفي المصالحة بين
الرجل وزوجته عن طريق التالعب بالكلمات.
التقية ھي الخداع الذي يؤدي إلى تقدم اإلسالم .يجب إال تروى كذبة إال إذا لم تكن
ھناك وسيلة أخرى إلتمام المھمة .قال الطبراني في األوسط" ،الكذبات خطايا إال إذا
1
رويت لخير مسلم أو لتخليصه من كارثة".

مثال على الخداع ال ُم َحلّل ،التقية:
ابن اسحق  224أحد أفراد العائلة المالكة في الحبشة واسمه النجاشي اقتنع
بحقيقة اإلسالم .واتھم من قبل المسيحيين بأنه تخلى عن دينه .فكتب النجاشي على
ورقة ,ال إله إال ﷲ ومحمد نبيه .كما كتب أيضا أن يسوع كان مسلما ،ولد من
مريم  ،وحبل به بدون أب] ".ھذه بيانات اسالمية تقليدية [.ثم ثبت الورقة بدبوس
داخل قميصه بقرب قلبه .وعندما اتھم أھل الحبشة النجاشي بأنه ترك المسيحية
قائلين" ،كان يسوع ابن ﷲ ".وضع النجاشي يده على قلبه )والورقة التي تتضمن
تصريحه( وقال للمسيحيين" ،إنني أشھد أن يسوع لم يكن أكثر من ھذا ".فقبل
المسيحيون كلمته وتركوه .وعندما سمع محمد بھذا صل ّى ألجل النجاشي لدى
موته.

Bat Ye’or, The Dhimmi (Cranbury, N.J.: Associated University Presses, 2003) 392.
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الشريعة
األحاديث ھي أساس الشريعة ،أي القانون اإلسالمي .فيما يلي حديث حول الجرائم
التي عقوبتھا الموت.وليس قتل غير المسلم جريمة عقوبتھا الموت.

صحيح البخاري ] 111 ،3 ,1عن الصحابي أبي ُج َح ْيفة[ سألت عليّا،
"أتعرف ما إذا كان قد أوحي لمحمد أي مصدر آخر للتشريع غير القرآن؟"
أجاب علي" ،ال يوجد أي مصدر آخر سوى شريعة ﷲ ،ومقدرة العقل الذي
منحه ﷲ لمسلم ،أو ھذه التعاليم األخالقية المكتوبة التي بحوزتي ".قلت،
"وما ھي ھذه القواعد األخالقية المكتوبة؟" أجاب عل ّي  ،إنھا تتعلق بالدية
التي يدفعھا القاتل إلى أقارب الضحية ،وطريقة افتداء أسير من أسر العدو،
والقانون الذي ينص على عدم جواز معاقبة المسلم جزاء لقتله شخصا غير
مسلم".
معاملة المسلم للمسلمين
يجوز حمل السالح في المسجد .فالمسجد مركز سياسي كما أنه مركز للجماعة
ومكان للعبادة.

صحيح البخاري  443 ،8 ،1قال محمد" :يجب أن تمسك السھام
بنھاياتھا،عندما تحمل في المساجد أو في األسواق حتى ال تؤذي مسلما".
صحيح البخاري 193 ،88 ،9 ،قال محمد" :ينبغي أال تسددوا سالحكم إلى
مسلمين آخرين؛ فلن تعرفوا ،إذ قد يجربكم الشيطان فتؤذوھم ،وترسلكم
خطيتكم إلى جھنم".
قتل مسلم جريمة.

قرآن َ 68 :25والﱠ ِذينَ َال يَ ْدعُونَ َم َع ﱠ
ﷲِ إِلَ ًھا َ
س الﱠتِي َح ﱠر َم
آخ َر َو َال يَ ْقتُلُونَ النﱠ ْف َ
ﱠ
ق.
ﷲ ]باقي المسلمينُ] إِ ﱠال بِا ْل َح ﱢ
ض َب ﱠ
قرآن َ 93 :4و َمنْ يَ ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَ َع ﱢمدًا فَ َجزَا ُؤهُ َج َھنﱠ ُم َخالِدًا فِي َھا َو َغ ِ
ﷲُ
َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع ﱠد لَهُ َع َذابًا َع ِظي ًما.
ال يجوز أبدا لمسلم أن يغش مسلما في التجارة

صحيح البخاري  109 ،86 ،9قال محمد" ،يعقد الجار أمال كبيرا على
تلقي العون من جاره 1قبل أي أحد آخر ".فقال أحدھم" ،إذا أراد إنسان أن
يشتري بيتا فال ضير عليه إذا ما استخدم

 1وتبين أحاديث أخرى أن المقصود بالجار بقية المسلمين الذين يعيشون في الجوار.

59

طبيعة اإلسالم السياسية

الحيلة ليمنع الطرف اآلخر من شرائه ".قال أبو عبدﷲ" ،وھكذا يقول
الرجل أن بعض الناس يسمح لھم باتباع الحيلة على بقية المسلمين رغم أن
محمد قال’ ،عندما تعقد صفقة تجارية مع بقية المسلمين ال تبعھم حيوانات
مريضة أو عائبة أو بضائع مسروقة" ‘.
صحيح البخاري  70 ،73 ،8قال محمد " :إن إيذاء مسلم عمل شرير؛
وقتل مسلم يعني إنكار ﷲ".
موقف اإلسالم من بقية األديان
كانت رغبات محمد األخيرة وھو على فراش الموت أن يخلق نظام تمييز ديني
في شبه الجزيرة العربية وأن يستخدم المال لجذب الكفار إلى اإلسالم.

صحيح البخاري  " [...] 288 ،52 ،4قبل موته أعطى وھو على فراش
الموت آخر ثالثة أوامر’ ،أوال ،اطردوا غير المسلمين من شبه الجزيرة
العربية .ثانيا ،أعطوا الھدايا وأظھروا االحترام للمبعوثين األجانب كما فعلت
أنا ‘.وقد نسيت األمر الثالث".
السرقة
سرقة ثروة الكافر أمر أقرّه القرآن كما أق ّر شرعية غنائم الحرب.
بخاري 331 ،7 ،1

] [...لقد جعلت غنائم الحرب شرعية لي مع أنھا لم تكن شرعية ألحد
قبلي[...] .
االغتصاب
إن اغتصاب النساء في نھاية الجھاد أمر حدث بصورة مطردة كما ورد في
الحديث والسيرة .وھنا نذكر أن المجاھدين األولين كانوا مترددين في اغتصاب
النساء األسيرات ألن أزواجھن كانوا قريبين منھن .ولكن القرآن أكد أن ذلك ال ينافي
األخالق حتى وإن ّ
كن متزوجات.

صحيح مسلم  3432 ،008أرسل محمد جيشا إلى األوطاس فواجه األعداء
وحاربھم .وإذ تغلب عليھم أخذھم أسرى ،وبدا الصحابة مترددين في
اغتصاب النساء األسيرات بسبب أزواجھن المشركين .فأرسل ﷲ سبحانه
1
سا ِء إِ ﱠال َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم
صنَاتُ ِمنَ النﱢ َ
وتعالى أمره بھذا الشأنَ " :وا ْل ُم ْح َ
)) "(24 :4أي كانت السبايا حالال لھم إذا ما انتھت الدورة الشھرية
لديھن(.
 1اليمين أي اليمين التي تقبض السيف .والعبارة مأخوذة من القرآن.
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إن اغتصاب النساء يستخدم في الجھاد ألنه يعمل كجزء من تكتيك الحرب .فھو
ينشر الشعور بالخزي بين الرجال والنساء الكفار ويبدأ عملية إخضاع نساء الكفار.
وباختصار فھو يعرّف كل واحد بمركزه في اإلسالم – أي الخضوع.
الخالصة
ال يوجد أي حديث يشير إلى اإلنسانية كوحدة  .فكل حديث يشير إلى اإلنسانية ھو
حديث ازدواجي – يقسمھا إلى مسلمين وكفار .إن األخالق في اإلسالم ازدواجية
بكل ما في الكلمة من معنى.
ال مكان في أخالق اإلسالم للوحدة التمامية ]تفاصيل األخالق في اإلسالم تشكل
وحدة ال تتجزاء[ .بالحقيقة ال يمكن منطقيا تعريف الوحدة التمامية ضمن نظام
ازدواجي .فإذا كان الخداع فضيلة ،فليست الوحدة التمامية ممكنة أبدا.
وال يستطيع أي إنسان يكون لديه وحدة تمامية ما دام يلتزم باألخالق اإلسالمية.
فال يستطيع المسلمون أن يقولوا للكافر الحق كل الحق وال شيء غير الحق بشأن
اإلسالم.
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ملخص

 الجنة اإلسالمية ھي جنة مألى بالملذات الجسدية.
 ھناك مخلوقات شبيھة باألرواح تدعى الجن وھي تمأل األرض.
 ﷲ يقرر جميع األشياء ،بما في ذلك ما إذا كان االنسان سيصبح مسلما .وﷲ
يخلق بعض البشر ليذھبوا إلى جھنم.
 العنف أمر شائع في القرآن.
 القرآن يناقض نفسه ولكنه يتضمن قواعد لمعالجة ھذه التناقضات.
 يجب أن يُخَ اف ﷲ ال أن يُ َحب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرآن وثيقة ازدواجية ھدفھا إخضاع جميع الكفار لإلسالم.
تالوة يومية
اآليات التالية يكررھا كل مسلم كل يوم .واآليات األربع األولى ھي مقياس
التقوى .ولكن الحظ أن اآلية  5تقول ]بحسب المفسرين[ إن اليھود تحت غضب ﷲ
وأن المسيحيين ضالون.

السماء والجحيم
إن جنة اإلسالم )الحظ أنھا ال تدعى السماء مطلقا( مكان يستطيع الرجل فيه أن
يمارس الجنس مع الحور العين ]العذارى[ بقدر ما يشاء ويستطيع أن يشرب الخمر
دون أن يسكر ويستطيع أن يأكل ما يشاء ويشاھد الناس وھم يعذبون في الجحيم
فيسخر منھم.
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ﺳ ُر ٍر
ﻗرآن َ 26 - 14 :56وَﻗِﻠﻳ ٌﻝ ِﻣ َن ْاﻵ ِﺧ ِر َ
ﻳن ]ﺑﻌد أن ﺗوطد اﻹﺳﻼم[ َﻋﻠَﻰ ُ
ون ِﺑﺄَ ْﻛ َو ٍ
ﻳق
ﻳن َﻳطُ ُ
اب َوأ ََﺑ ِﺎر َ
وف َﻋﻠَ ْﻳ ِﻬ ْم ِوْﻟ َد ٌ
ان ُﻣ َﺧﻠﱠ ُد َ
ﻳن َﻋﻠَ ْﻳ َﻬﺎ ُﻣﺗَ َﻘﺎ ِﺑِﻠ َ
ﺿوَﻧ ٍﺔ ُﻣﺗﱠ ِﻛ ِﺋ َ
َﻣ ْو ُ
َو َﻛﺄ ٍ
ْس ِﻣ ْن َﻣ ِﻌ ٍ
ون َوﻟَ ْﺣِم
ون َوﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ِﻣ ﱠﻣﺎ َﻳﺗَ َﺧﻳ ُﱠر َ
ون َﻋ ْﻧ َﻬﺎ َوَﻻ ُﻳ ْﻧ ِزﻓُ َ
ﱠﻋ َ
ﺻد ُ
ﻳن َﻻ ُﻳ َ
ﻳن َﻛﺄ َْﻣﺛَ ِﺎﻝ اﻟﻠﱡ ْؤﻟُ ِؤ ا ْﻟ َﻣ ْﻛ ُﻧ ِ
ون
َط ْﻳ ٍر ِﻣ ﱠﻣﺎ َﻳ ْ
ور ِﻋ ٌ
اء ِﺑ َﻣﺎ َﻛﺎ ُﻧوا َﻳ ْﻌ َﻣﻠُ َ
ﺷﺗَ ُﻬ َ
ون َﺟ َز ً
ون َو ُﺣ ٌ
ِ
ِ
َﻻ َﻳﺳﻣﻌ َ ِ
ﺳ َﻼ ًﻣﺎ!"
ون ﻓ َ
َُْ
ﺳ َﻼ ًﻣﺎ َ
ﻳﻣﺎ إِﱠﻻ ﻗ ًﻳﻼَ " ،
ﻳﻬﺎ ﻟَ ْﻐ ًوا َوَﻻ ﺗَﺄْﺛ ً
ﺎب ا ْﻟ َﻳ ِﻣ ِ
ﺎب ا ْﻟ َﻳ ِﻣ ِ
ﺿوٍد.
ﻳنِ .ﻓﻲ ِﺳ ْد ٍر َﻣ ْﺧ ُ
َﺻ َﺣ ُ
َﺻ َﺣ ُ
ﻳن َﻣﺎ أ ْ
ﻗرآن َ 40 – 27 :56وأ ْ
ِ
ٍ
ﺳ ُﻛ ٍ
وﻋ ٍﺔ َوَﻻ
َو َط ْﻠ ٍﺢ َﻣ ْﻧ ُ
وبَ .وﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ َﻛ ِﺛ َﻳرٍةَ .ﻻ َﻣ ْﻘطُ َ
ﺿوٍدَ .وظ ﱟﻝ َﻣ ْﻣ ُدوٍدَ .و َﻣﺎء َﻣ ْ
وﻋﺔٍَ .وﻓُُر ٍ
ﺎرُ .ﻋ ُرًﺑﺎ أَﺗَْار ًﺑﺎ.
ﺎﻫ ﱠن أ َْﺑ َﻛ ًا
ﺎﻫ ﱠن إِ ْﻧ َ
وﻋ ٍﺔ .إِ ﱠﻧﺎ أَ ْﻧ َ
ﺎء .ﻓَ َﺟ َﻌ ْﻠ َﻧ ُ
ﺷﺄْ َﻧ ُ
ش َﻣ ْرﻓُ َ
َﻣ ْﻣ ُﻧ َ
ﺷ ً
َﺻ َﺣ ِ
ﺎب ا ْﻟ َﻳ ِﻣ ِ
ﻳن.
ﻳن َوﺛُﻠﱠ ٌﺔ ِﻣ َن ْاﻵ ِﺧ ِر َ
ﻳن .ﺛُﻠﱠ ٌﺔ ِﻣ َن ْاﻷ ﱠَوِﻟ َ
ِﻷ ْ
ِ
ِ
ﻗرآن ِ 56 :55ﻓﻳ ِﻬ ﱠن ﻗَ ِ
ي
س ﻗَ ْﺑﻠَ ُﻬ ْم َوَﻻ َﺟ ﱞ
ﺎن .ﻓَ ِﺑﺄَ ﱢ
ﺎﺻ َر ُ
ات اﻟطﱠ ْرف ﻟَ ْم َﻳ ْطﻣﺛْ ُﻬ ﱠن إِ ْﻧ ٌ
َآﻻ ِء َرﱢﺑ ُﻛ َﻣﺎ ﺗُ َﻛ ﱢذ َﺑ ِ
ﺎن.
يستخدم القرآن أبلغ لغة تعبيرية لوصف جھنم.

ض َجتْ ُجلُو ُد ُھ ْم
س ْوفَ نُ ْ
قرآن  56 :4إِنﱠ الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا بِآيَاتِنَا َ
صلِي ِھ ْم نَا ًرا ُكلﱠ َما نَ ِ
اب إِنﱠ ﱠ
ﷲَ َكانَ َع ِزيزًا َح ِكي ًما!
بَ ﱠد ْلنَا ُھ ْم ُجلُودًا َغ ْي َرھَا لِيَ ُذوقُوا ا ْل َع َذ َ
األ ْيمان
قسم العرب لتأكيد الحقيقة .ويسبغ القرآن على ﷲ
يقسم ﷲ بعدة أيمان في القرآن .ويُ ِ
عدة صفات عربية.

قَ .وإِنﱠ الدﱢينَ لَ َواقِ ٌع.
صا ِد ٌ
قرآن  7 - 6 :51إِنﱠ َما تُو َعدُونَ ]أيھا المكيون[ لَ َ
قس ُم بالسماء[ !
َوال ﱠ
س َما ِء َذا ِ
ت ا ْل ُحبُ ِك ]أُ ِ
الجنّ
يقول القرآن أن ھناك أرواحا تدعى الجن تسكن ھنا على األرض .والجن
مخلوقون من نار .ومعظمھم يسبب الشر ،ولكن بعضھم متدينون.

وح َي إِلَ ﱠي أَنﱠهُ ا ْستَ َم َع ]أي سمعوا محمدا يتلو القرآن[ نَفَ ٌر
قرآن  5 – 1 :72قُ ْل أُ ِ
ش ِر َك
ش ِد فَآ َمنﱠا بِ ِه َولَنْ نُ ْ
س ِم ْعنَا قُ ْرآنًا ع ََجبًا يَ ْھ ِدي إِلَى ال ﱡر ْ
ِمنَ ا ْل ِجنﱢ فَقَالُوا إِنﱠا َ
بِ َربﱢنَا أَ َحدًا َوأَنﱠهُ تَ َعالَى َج ﱡد َربﱢنا!
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سفِي ُھنَا َعلَى ﱠ
شطَطًا َوأَنﱠا ظَنَنﱠا أَنْ لَنْ
ﷲِ َ
صا ِحبَةً َو َال َولَدًا َوأَنﱠهُ َكانَ يَقُو ُل َ
َما اتﱠ َخ َذ َ
ﷲ َك ِذبًا.
اإل ْن ُ
س َوا ْل ِجنﱡ َعلَى ﱠ ِ
تَقُو َل ْ ِ
ص َر ْفنَا إِلَ ْي َك نَفَ ًرا ِمنَ ا ْل ِجنﱢ يَ ْستَ ِم ُعونَ ا ْلقُ ْرآنَ فَلَ ﱠما
قرآن َ 31 - 29 :46وإِ ْذ َ
ض َي َولﱠ ْوا إِلَى قَ ْو ِم ِھ ْم ُم ْن ِذ ِرينَ قَالُوا يَا قَ ْو َمنَا إِنﱠا
َح َ
صتُوا فَلَ ﱠما قُ ِ
ض ُروهُ قَالُوا "،أَ ْن ِ
ُ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ق َوإِلى
ص ﱢدقا لِ َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه يَ ْھ ِدي إِلى ال َح ﱢ
َ
سى ُم َ
س ِم ْعنَا ِكتَابًا أن ِز َل ِمنْ بَ ْع ِد ُمو َ
َ
ُ
َ
ْ
ﱠ
َ
ستَقِ ٍيم .يَا ق ْو َمنَا أ ِجيبُوا دَا ِع َي ﷲِ َوآ ِمنُوا بِ ِه يَغفِ ْر ل ُك ْم ِمنْ ذنُوبِ ُك ْم
ق ُم ْ
طَ ِري ٍ
ب أَلِ ٍيم".
َويُ ِج ْر ُك ْم ِمنْ َع َذا ٍ
القضاء والقدر
القرآن نص ازدواجي .إن ﷲ يعظ الناس باستمرار ليعملوا ما يقوله محمد .ولكنه
أيضا يقول مرة بعد مرة أن ﷲ يجعل الناس يخطئون.

ضلِ ِل ﱠ
ﷲُ فَ َما لَهُ ِمنْ َولِ ﱟي ِمنْ بَ ْع ِده ِ◌
قرآن َ 44 :42و َمنْ يُ ْ
ستَ ِم ُع إِلَ ْي َك]محمد[ َو َج َع ْلنَا َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم أَ ِكنﱠةً أَنْ
قرآن َ 25 :6و ِم ْن ُھ ْم َمنْ يَ ْ
يَ ْفقَ ُھوهُ ]أي القرآن[ َوفِي آ َذانِ ِھ ْم َو ْق ًراِ.
المكر
يكرر القرآن قوله إن ﷲ يم ُكر ويخطط ضد الكافرين.

س ْت ُھ ْم إِ َذا لَ ُھ ْم َم ْك ٌر فِي
ض ﱠرا َء َم ﱠ
اس َر ْح َمةً ِمنْ بَ ْع ِد َ
قرآن َ 21 :10وإِ َذا أَ َذ ْقنَا النﱠ َ
آيَاتِنَا قُ ِل ﱠ
سلَنَا يَ ْكتُبُونَ َما تَ ْم ُك ُرونَ .
ﷲ ُ أَ ْ
س َر ُع َم ْك ًرا إِنﱠ ُر ُ
النسخ
يناقض القرآن نفسه .وعندما تتناقض اآليات ،فإن اآليات الالحقة ھي التي
تستعمل .ومع أن اآليات الالحقة ھي األفضل تظل اآليات األبكر صحيحة ويظل
باإلمكان استخدامھا .ھذا النسخ ھو أصل الطبيعة االزدواجية في القرآن.

ت بِ َخ ْي ٍر ِم ْن َھا أَ ْو ِم ْثلِ َھا أَلَ ْم
قرآن َ 107-106 :2ما نَ ْن َ
س ْخ ِمنْ آيَ ٍة أَ ْو نُ ْن ِس َھا نَأْ ِ
تَ ْعلَ ْم أَنﱠ ﱠ
َي ٍء قَ ِدي ٌر] .ھناك  225آية من القرآن أبدلت بآيات الحقة،
ﷲَ َعلَى ُك ﱢل ش ْ
وھذا ھو النسخ[ أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أَنﱠ ﱠ
ُون
ﷲَ لَهُ ُم ْل ُك ال ﱠ
س َما َوا ِ
ض َو َما لَ ُك ْم ِمنْ د ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ﱠ
صي ٍر.
ﷲِ ِمنْ َولِ ﱟي َو َال نَ ِ
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حياة محمد العائلية
ذكرت حياة محمد العائلية في القرآن مرارا .والحظ أيضا أن أقسام )أيْمان( محمد
قابلة للتكيف .ولذلك فإن جميع األقسام اإلسالمية قابلة للتكيف .تلك ھي طبيعة
ّ
السن ّ◌ة.

قرآن  1 :66يَا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡي ِل َم ت َُح ﱢر ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
ضاةَ أَ ْز َوا ِج َك؟ ]كان
ﷲُ لَ َك تَ ْبتَ ِغي َم ْر َ
محمد مولعا بجارية قبطية )مصرية مسيحية( اسمھا ماريا .وضبطت حفصةُ
محمدا في غرفتھا مع ماريا ،وكان ھذا تعديا على مجال حفصة .فقال محمد
لحفصة التي أخذتھا الغيرة أنه سوف يقطع عالقته بماريا ثم لم يفعل .ولكن كان
ﷲُ لَ ُك ْم تَ ِحلﱠةَ
على حفصة أن تسكت عن ھذا األمرَ [.و ﱠ
ض ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم .قَ ْد فَ َر َ
أَ ْي َمانِ ُك ْم َو ﱠ
ﷲُ َم ْو َال ُك ْم َو ُھ َو ا ْل َعلِي ُم ا ْل َح ِكي ُم.

زواج محمد من كنته:

ضى ﱠ
سولُهُ أَ ْم ًرا أَنْ يَ ُكونَ
ﷲُ َو َر ُ
قرآن َ 36 :33و َما َكانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ص ﱠ
ض َال ًال ُمبِينًاَ .وإِ ْذ تَقُو ُل
ﷲَ َو َر ُ
ض ﱠل َ
سولَهُ فَقَ ْد َ
لَ ُھ ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِمنْ أَ ْم ِر ِھ ْم َو َمنْ يَ ْع ِ
لِلﱠ ِذي أَ ْن َع َم ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه ]فتحول إلى اإلسالم[َ ،وأَ ْن َع ْمتَ َعلَ ْي ِه "أَ ْم ِسكْ َعلَ ْي َك ز َْو َج َك
ق ﱠ
ﷲَ" َوت ُْخفِي فِي نَ ْف ِس َك َما ﱠ
اس ]تخشي ما سيقوله
ﷲُ ُم ْب ِدي ِه َوت َْخشَى النﱠ َ
َواتﱠ ِ
َ
َ
َ
َ
الناس إذا ما تزوجت كنتك[َ ،و ﱠ
ضى َز ْي ٌد ِم ْن َھا َوط ًرا
ﷲُ أ َح ﱡ
ق أنْ ت َْخشَاهُ فلَ ﱠما قَ َ
َ
َ
َ
ض ْوا
اج أ ْد ِعيَائِ ِھ ْم إِذا قَ َ
َز ﱠو ْجنَا َك َھا لِ َك ْي َال يَ ُكونَ َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َح َر ٌج ِفي أ ْز َو ِ
ِم ْن ُھنﱠ َوطَ ًرا َو َكانَ أَ ْم ُر ﱠ
ﷲِ َم ْف ُع ً
وال.
االزدواجية
حيثما وردت آية في القرآن يبدو أنھا تشجع فعل الخير نحو الكافر فإنھا دوما
تس ّوى في موضع آخر .فيما يلي آية معروفة جيدا:

س
قرآن ِ 32 :5منْ أَ ْج ِل َذلِ َك َكتَ ْبنَا َعلَى بَ ِني إِ ْ
س َرائِي َل أَنﱠهُ َمنْ قَتَ َل نَ ْف ً
سا بِ َغ ْي ِر نَ ْف ٍ
اس
اس َج ِمي ًعا َو َمنْ أَ ْحيَاھَا فَ َكأَنﱠ َما أَ ْحيَا النﱠ َ
ض فَ َكأَنﱠ َما قَتَ َل النﱠ َ
أَ ْو فَ َ
سا ٍد ِفي ْاألَ ْر ِ
ت ثُ ﱠم إِنﱠ َكثِي ًرا ِم ْن ُھ ْم بَ ْع َد َذلِ َك ِفي
َج ِمي ًعا َولَقَ ْد َجا َء ْت ُھ ْم ]اي اليھود[ ُر ُ
سلُنَا بِا ْلبَيﱢنَا ِ
س ِرفُونَ .
ض لَ ُم ْ
ْاألَ ْر ِ
فعندما قرأ الرئيس بوش ھذه اآلية بعد  11 /9اقتبس فقط " ،أَنﱠهُ َم ْن قَتَ َل نَ ْفسًا بِ َغي ِْر
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَاھَا
ض فَ َكأَنﱠ َما قَت ََل النﱠ َ
نَ ْف ٍ
س أَوْ فَ َسا ٍد فِي ْاألَرْ ِ
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اس َج ِميعًا ".ولكن ذلك القانون ينطبق فقط على اليھود .فاقرأ اآليتين
فَ َكأَنﱠ َما أَحْ يَا النﱠ َ
التاليتين:

قرآن  34-33 :5إِنﱠ َما َجزَا ُء الﱠ ِذينَ يُ َحا ِربُونَ ﱠ
ض
سولَهُ َويَ ْ
ﷲَ َو َر ُ
س َع ْونَ فِي ْاألَ ْر ِ
ف أَ ْو يُ ْنفَ ْوا ِمنَ
سادًا أَنْ يُقَتﱠلُوا أَ ْو يُ َ
فَ َ
صلﱠبُوا أَ ْو تُقَطﱠ َع أَ ْي ِدي ِھ ْم َوأَ ْر ُجلُ ُھ ْم ِمنْ ِخ َال ٍ
اب َع ِظي ٌم؛ إِ ﱠال الﱠ ِذينَ تَابُوا
ي فِي ال ﱡد ْنيَا َولَ ُھ ْم ِفي ْاآل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
ض َذلِ َك لَ ُھ ْم ِخ ْز ٌ
ا ْألَ ْر ِ
ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ تَ ْق ِد ُروا َعلَ ْي ِھ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم.
وھكذا فإن اآلية  33 :5ال تتعھد بالتخلي عن العنف ،ولكنھا بدال من ذلك تبين
بوضوح أن من يقاوم اإلسالم سوف يقتل أو يصلب أو يجدع أو ينفى.
فيما يلي مثال آخر عن االزدواجية .إن السورة  109تدعو في ظاھرھا إلى
التسامح بصورة رائعة:

قرآن  1 :109قُ ْل يَا أَ ﱡي َھا ا ْل َكافِ ُرونَ ! َال أَ ْعبُ ُد َما تَ ْعبُدُونَ  ،و َال أَ ْنتُ ْم عَابِدُونَ َما
أَ ْعبُ ُدَ ،و َال أَنَا عَابِ ٌد َما َعبَ ْدتُ ْمَ ،و َال أَ ْنتُ ْم عَابِدُونَ َما أَ ْعبُ ُد ،لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِل َي ِدي ِن.
ولكن لدينا في ھذا الخصوص آية الحقة تنسخ تلك السورة )إن السورة  9آخر
سورة(:
قرآن  123 :9يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا قَاتِلُوا الﱠ ِذينَ يَلُونَ ُك ْم ]قَاتِلُوا َم ْن َولِيَ ُك ْم ِم ْن
َال ْاألَ ْق َرب فَ ْاألَ ْق َرب إِلَ ْي ُك ْم دَارًا
ْال ُكفﱠار ُدون َم ْن بَ ُع َد ِم ْنھُ ْم  ,يَقُول لَھُ ْم  :اِ ْب َد ُءوا بِقِت ِ
ُدون ْاألَ ْب َعد فَ ْاألَ ْب َعد[ ِمنَ ا ْل ُكفﱠا ِر َو ْليَ ِجدُوا فِي ُك ْم ِغ ْلظَةً َوا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
ﷲَ َم َع ا ْل ُمتﱠقِينَ .
وھكذا فإن اإلسالم يستخدم اآليات "الجيدة" عند الحاجة ،ولكن لديه دائما سالح
خفي ھو اآليات " السيئة" التي يخبئھا الستخدامھا عند الحاجة.
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الخضوع واالزدواجية
الدرس 12

ملخص

 اإلسالم مبني على مبدأين الخضوع واالزدواجية .كل َحضارات العالم
وثقافاته المجتمعية وانظمته السياسية يجب أن تخضع لإلسالم.
 االزدواجية تعني أن اإلسالم يقسم كل شيء إلى اثنين .إنه يتبنى وضعين
متناقضين تجاه كل موضوع تقريبا .ومع أن الفكرتين متضاربتان فإنھما
صحيحتان.
 الخضوع يعني أن اإلسالم ينبغي أن يسود كل مظھر من مظاھر االنسانية.
فالفن واألدب والثقافة والعادات والطعام والقانون وكل مظھر آخر يجب أن
تتخذ الطابع اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخضوع
اإلسالم" كلمة عربية تعني الخضوع .فالمسلم من خضع  .الخضوع تعبيرعن
" ٍ
القوة أي سيطرة أمر على أمر آخر .وطالما أن ھذا بيان ديني فإنه لن يسبب مشكلة
لبقية الناس .إال أنه نظرا إلى أن اإلسالم نظام سياسي ،فإن الخضوع يمثل العالقة
بين المسلمين والكفار .ونحن نرى ھذا في المسلمين الذين يأتون إلى الغرب .فيجب
على مؤسساتنا أن تخضع لإلسالم .ويجب أن تدرّس المدارس التاريخ الذي يوافق
عليه اإلسالم .وال تستطيع الصحف أن تنشر الصور الكرتونية الدانمركية لمحمد ألن
اإلسالم يطلب أن تخضع حرية الصحافة لإلسالم .وفي نھاية األمر كل شيء في
المجال العام يجب أن يعمل وفق مبادئ اإلسالم.
لإلسالم أھداف سياسية على المدى الطويل وھو يصبرإلى ما ال نھاية ليحصل
على ھذه األھداف .فدستورنا يھين ﷲ وھو من صنع اإلنسان .فيجب على المدى
الطويل أن يخضع للشريعة اإلسالمية .ويرى اإلسالم أن ذلك أمر مشروع .فكل
الحكومات التي من صنع البشرھي في صلبھا شريرة وھي نتاج الجھل .إن
ازدواجية اإلسالم تُرى في المسلمين الذين يقولون إنھم يحبون أمريكا والدستور
وذلك في الوقت الذي يعملون فيه على تدمير الثقافة االجتماعية األمريكية.
أحيانا تسمع من يقول ،اإلسالم يعني السالم .سالم اإلسالم ال يأتي إال بعد
خضوعك لإلسالم .وفيما يلي نرى كيف ينعم المسيحيون بالسالم تحت حكم اإلسالم:
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طبيعة اإلسالم السياسية

قرآن  29 :9قَاتِلُوا الﱠ ِذينَ َال يُ ْؤ ِمنُونَ بِا ﱠ ِ َو َال بِا ْليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َال يُ َح ﱢر ُمونَ َما
َح ﱠر َم ﱠ
َاب ]اليھود
سولُهُ َو َال يَ ِدينُونَ ِدينَ ا ْل َح ﱢ
ﷲُ َو َر ُ
ق ِمنَ الﱠ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِكت َ
صا ِغ ُرونَ .
والمسيحيون[ َحتﱠى يُ ْعطُوا ا ْل ِج ْزيَةَ عَنْ يَ ٍد َو ُھ ْم َ
اإلسالم يعني الخضوع وبعد ذلك يوجد السالم .ففي المجتمع اإلسالمي ينبغي على
النساء أن يخضعن للذكور .وخارج اإلسالم ينبغي على الكفار أن يخضعوا .إن
عقيدة العبودية مبنية على مبدأ الخضوع.
االزدواجية
الرسمان البيانيان يعطياننا صورة بصرية للجزء غير العادي في اإلسالم ،أي
االزدواجية .فلإلسالم نظريتان متعاكستان حول أي موضوع.

الحظ الفرق بين النص المضاد لليھود فيي
مكة والنص المضاد لليھود في المدينة .في
مكة برھن محمد على بعثته اإللھية بمقارنة
نفسه بأنبياء اليھود .أما في المدينة فأصبح
اليھود موضعا للسخرية والقتل.

ھنا نرى نمطي اإلسالم المختلفين،
الدين والسياسة .لم يكن ھناك تقريبا أي
نمو خالل الطور الديني المتسامح .وعندما
أدخل مفھوم الجھاد نجح اإلسالم.
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الخضوع واالزدواجية
النص المخصص للجھاد في الثالثية

في مكة اتبع فقط أسلوب
المجادلة ،دون جھاد .فالقرآن
الكامل األزلي العالمي له
نظرتان مختلفتان حول الجھاد.

مجمل الثالثية

%31

الحديث

%21

السيرة

%67

القرآن المدني

%24

القرآن المكي %0
%0

%20

%40

%60

%80

إن االزدواجية ھي السبيل إلى فھم القرآن .فالتبصر في منطق القرآن يأتي من
عدد التناقضات الكبير فيه .وبحسب المنطق االزدواجي كال جانبي التناقض
صحيحان .والظروف ھي التي تتحكم في اختيار اآلية التي يجب أن تستخدم.
مثال ذلك:

اصبِ ْر َعلَى َما يَقُولُونَ َواھ ُْج ْر ُھ ْم ھ َْج ًرا َج ِم ًيال.
قرآن َ 10 :73و ْ
وننتقل من التسامح إلى عدم التسامح الالمتناھي ـ فحتى رب العالمين ال يستطيع
أن يتحمل الكفار:

سأ ُ ْلقِي
وحي َر ﱡب َك إِلَى ا ْل َم َالئِ َك ِة " ،أَنﱢي َم َع ُك ْم فَثَبﱢتُوا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َ
قرآن  12 :8إِ ْذ يُ ِ
اض ِربُوا ِم ْن ُھ ْم ُك ﱠل
اض ِربُوا فَ ْو َ
اق َو ْ
ْب فَ ْ
ب الﱠ ِذينَ َكفَ ُروا ﱡ
الرع َ
فِي قُلُو ِ
ق ْاألَ ْعنَ ِ
بَنَا ٍن!"
إن النمط المعتاد لفھم اآليات المتناقضة يدعى مبدأ الناسخ والمنسوخ .فاآلية
الالحقة تنسخ ]تلغي[ اآلية السابقة .وبعبارة أخرى اآلية الالحقة أقوى من اآلية
السابقة .إآل أنه يظل من المكن استخدام اآلية السابقة .الحظ أن المسلمين عندما
يقتبسون من القرآن يختارون دائما اآلية األسبق ،أي اآلية المنسوخة .فالناسخ
والمنسوخ أحد األمور التي تعبر عن االزدواجية.
إن منطق الغرب كله مبني على قانون التناقض ـ إذا تناقض أمران فإن أحدھما
على األقل غير صحيح .أما المنطق اإلسالمي فھو ازدواجي؛ يمكن أن يكون أحد
األمرين مناقضا لآلخر ويكون كالھما صحيحين.
ال يمكن تقديم جواب واحد للنظام االزدواجي .ولھذا السبب فإن مجادالت اإلسالم
حول ما الذي يشكل اإلسالم "الحقيقي" تستمر وتستمر دون أن تجد حال .فليس
ھناك جواب صحيح واحد فقط.
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ال تقاس األنظمة االزدواجية إال باإلحصاءات .وإنه ألمر عديم الجدوى أن نحاول
البرھان على أن أحد جانبي المزدوجة صحيح .يمكن تقديم مثال عن استخدام
اإلحصاءت بالنظر إلى
طبيعة اإلسالم السياسية

السؤال التالي :ما ھو الجھاد الحقيقي ،ھل ھو جھاد النفس أي الصراع الروحي ،أم
جھاد الحرب؟ لكي نجد اإلجابة نرجع إلى الحديث في كتاب البخاري ،نظرا إلى أنه
يكرر الحديث عن الجھاد .إن  % 97من الشواھد التي يوردھا تتعلق بالحرب و% 3
تتعلق بالصراع الداخلي في النفس .فھل الجھاد حرب؟ نعم وذلك بنسبة  % 97منه.
وھل الجھاد صراع مع الذات ؟ نعم وذلك بنسبة  % 3منه .فإذا كنت تكتب مقالة
يمكنك أن تبرھن أن أيا منھما صحيح .ولكن بالحقيقة إن كل مجادلة تقريبا بشأن
اإلسالم جوابھا "ھو كل ما ذكر فيما سبق" .فجانبا المزدوجة كالھما صحيحان.
ما ھو اإلسالم الحقيقي؟ ھل ھو دين السالم أم ھو الجھاد والقتل؟ كال الجوابين
صحيح .فاإلسالم ازدواجي .لذلك فإن اإلسالم سالم واإلسالم عنف .وال يمكن
إصالح العنف أو إزالته .فإذا أزيل العنف كأساس لإلسالم فما يتبقى ليس إسالما.
وإذا أزيح الخضوع واالزدواجية فما يتبقى ليس إسالما.
الحضارتان
ھناك نوعان من األخالق ـ وحدوي وازدواجي .األخالق الوحدوية مبنية على
القاعدة الذھبية .وليس في القاعدة الذھبية حدود لمن يجب أن نعاملھم كأنفسنا .أي أن
القاعدة الذھبية ترى العالم كمجموعة واحدة.
فإذا قلنا مثال" ،عامل بعض اآلخرين )أو األصدقاء أو أفراد قبيلتك( كما تحب أن
يعاملوك" فليست ھذه ھي القاعدة الذھبية .القاعدة الذھبية تقول" :عامل اآلخرين
)كل إنسان وأي إنسان( وليس ھناك مواصفات لآلخرين .فكل البشر ينظر إليھم
باعتبارھم مجموعة واحدة يجب أن تعامل معاملة جميلة.
أما النظام اآلخر فھو النظام االزدواجي ،كاألخالق اإلسالمية.
ھناك حقيقة ھامة يجب مالحظتھا وھي أن المسيحية والبوذية واليھودية
والھندوسية ومعظم األخالق تتفق في القاعدة الذھبية .ھذا األساس األخالقي مھم جدا
بحيث نستطيع أن نرى مختلف الجماعات تشترك في حضارة وحدوية مبنية على
إنسانيتنا وعلى القاعدة الذھبية.
ولكن اإلسالم ال يشترك في الحضارة الوحدوية .اإلسالم حضارة ازدواجية تقسم
اإلنسانية إلى مؤمنين وكفار؟ فال يوجد ما يسمى إنسانية .ويجب أن يعامل المؤمنون
معاملة تختلف عن معاملة الكفار .وھناك ما ھو أسوأ من ذلك فاإلسالم يصرح بأن
غرضه األساسي ھو أن يزيل الحضارة الوحدوية .الحضارة االزدواجية مبنية على
مبدأي الخضوع واالزدواجية .وال يمكنھا أن تُصلَح أو تغير.
االزدواجية والحضارة
المخطط الذي في الصفحة التالية يوضح الفرق بين الحضارة المبنية على
االزدواجية والحضارة المبنية على القاعدة الذھبية.
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دموع ضحايا الجھاد
الدرس 13

ملخص

 قتل الجھاد ما يزيد عن  60,000,000مسيحيا.
 ھاجم اإلسالم المسيحيين في سميرنا عام  .1922وتمت عملية إبادة بينما
وقف األوروبيون واألمريكيون على الحياد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن تاريح اإلسالم بجملته مبني على الخضوع واالزدواجية.
قبل أن يتوسع الجھ اد خ ارج ش به الجزي رة العربي ة كان ت تركي ا )آس يا ال صغرى(
أمة مسيحية ذات ثقافة يوناني ة ف ي األص ل وكان ت ت سمى األناض ول .أم ا الي وم فإنھ ا
إسالمية بنسبة  . 99.7 %فكيف حدث ذلك؟
لقد حاول اإلسالم طوال عدة قرون أن يسحق المسيحية والثقافة اليونانية في تركيا.
وس قطت الق سطنطينية بأي دي الجھ اد ع ام  .1453وأص بح الم سيحيون ذميّ ين ،أي
م واطنين م ن الدرج ة الثاني ة .واالض طھاد البط يء الن اجم ع ن التميي ز العن صري
قاطعت ه انفج ارات م ن العن ف .وتحول ت أناتولي ا الم سيحية اليوناني ة إل ى تركي ا
المسلمة ،وكان تحولھا مؤلما.
إن خلفية تلك القصة المؤلمة توجد في الحرب العالمية األولى حيث وقف ت تركي ا إل ى
جانب ألمانيا )ووقف المسلمون إلى جانب النازي في الحرب العالمية الثانية( .ووسط
ھ ذه الفوض ى ال سياسية س يطر كم ال أت اتورك عل ى ال بالد وأص بح رئي سا للج يش
ورئي سا للحكوم ة .ك ان الحلف اء منھك ين ول م ي شاؤوا أن يتورط وا ف ي ح رب أخ رى
وھكذا قدموا الدعم المالي لليونانين لكي يحاربوا األت راك .ويمك ن اخت صار م ا ح دث
بالقول أن اليونانيين خسروا.
كانت األمبراطورية العثمانية القديم ة ق د س قطت وقام ت حكوم ة جدي دة .وك ان القائ د
أتاتورك قد صمم عل ى الفت ك بالكف ار ف ي تركي ا حت ى آخرواح د م نھم .ولك ن م ا ك ان
يتحدث به إلى الغربيين ھو إمكانية البدء بأعمال تجارية إن شائية ف ي بل د جدي د .كان ت
الح رب العالمي ة األول ى ق د انتھ ت وب دأت أمريك ا ب الظھور كق وة عالمي ة .وأرادت
أمريكا أن يكون لھا نفوذ وفرص للعمل التجاري.
وكانت الحرب قد أوجدت تكنولوجيا جديدة ،كما أوجدت دمج ا ب ين سياس ة الحكوم ة
ومصالح الصناعة األمريكية .وھذا ما سمي دبلوماسية الدوالر ،التي دخلت ف ي حيّ ز
التطبيق العملي .وأصبحت التجارة والدبلوماسية تخدمان الغ رض نف سه .وم ا يوض ح
إل ى أي م دى م ضى ھ ذا المفھ وم ھ و أن ال سفير األمريك ي أخ ذ الم ال ال ذي قدم ه
المسيحيون لمساعدة األرمن المضطھدين في شمالي تركيا وقدمه لألتراك.
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وعندما احتج المسيحيون لوسائل اإلعالم ،لم تنقل وسائل اإلعالم ذلك االحتجاج
بسبب الضغط الذي مارسته وزارة الخارجية األمريكية.
في ذلك اليوم قام األتراك المسلمون بقتل اليونانيين واألرمن ،لكن بحثنا ھذا سوف
يتركز على ما تعرض له األرمن من قتل وسرقة .كانت أرمينيا واحدة من األمم
المسيحية األولى التي عانت بصورة وحشية على يد المسلمين .وكانت أرمينيا تتمتع
بثقافة جيدة ورخاء وكانت دائما بصورة خاصة موضع احتقار من قبل اإلسالم.
لقد قتل ما يزيد عن مليون أرمني في تركيا خالل القرن العشرين.
وبينما تقرأ ھذه القصة عن تدمير سميرنا ،اعلم أن القصة نفسھا تتكرر اليوم من
قبل الالعبين أنفسھم مفضية إلى النتائج نفسھا.
البداية
تقع سميرنا في ما كان يسمى آسيا الصغرى ،وأناتوليا ]األناضول[ .وكانت إحدى
أقدم المجتمعات المسيحية التي بقيت في تركيا ،بعد أن دمر اإلسالم المجتمعات
المسيحية الستة األخرى.

ُب فِ ي
رؤيا 11 :1قَائِالً» ،أَنَا ُھ َو األَلِ فُ َوا ْليَ اء األَ ﱠو ُل َواآل ِخ ُرَ .والﱠ ِذي تَ َراهُ ا ْكت ْ
يرنَا،
سَ ،وإِلَ ى ِس ِم ْ
ب َوأَ ْر ِس ْل إِلَ ى ال ﱠ
س الﱠتِ ي فِ ي أَ ِس يﱠا :إِلَ ى أَفَ ُ
س َ
ِكتَا ٍ
س ْب ِع ا ْل َكنَ ائِ ِ
سَ ،وإِلَى فِيالَ َد ْلفِيَاَ ،وإِلَى الَ ُو ِد ِكيﱠةَ.
َ
س ْ
ار ِد َ
سَ ،وإِلَى َث ِ◌يَاتِي َراَ ،وإِلَى َ
َوإِلَى بَ ْرغا ُم َ
في عام  1922كانت سميرنا ،الواقعة في تركيا ،مدينة تبھر األبصار .وكان
سكانھا مزيجا من اليونانين واألرمن وسكان البحر األبيض المتوسط باإلضافة إلى
بعض المسلمين) .كانت أشبه ببيروت عاصمة لبنان قبل أن تسقط بيد الجھاد .إن
جميع السياسات المتعددة الثقافات التي تضم مسلمين سوف تسقط أخيرا بيد اإلسالم.
ولم يكن لھذه القاعدة استثناء مطلقا(.
كان الغرب قد أوكل إلى اليونانيين مسؤولية احتواء الجيش التركي ،لكنه من جھة
أخرى منع انتصار اليونانيين بتدخله .وھكذا بدأ األتراك بقيادة أتاتورك ]القائد
العسكري الذي أصبح حاكما[ ،بالدخول إلى المدينة.
كان األرمن خائفين .وقد اختبروا اإلسالم من قبل في بالدھم أرمينيا الواقعة شمالي
تركيا حيث قتلت المذبحة التركية أسالفھم .وكانت في البحر عدة بوارج انكليزية
وأمريكية وفرنسية وإيطالية راسية في المرفأ .وكان ھناك أيضا عدد كبير من سفن
الشحن التجارية الضخمة من كل بلد .وبدأ األرمن بالتجمع في المرفأ .ولم تقبل أي
من سفن الشحن أن تقبلھم .وسبق أن أعلنت تلك السفن باإلضافة إلى البوارج
الحربية أنھا ستبقى على الحياد ولم تشأ أن تتدخل في سياسة القوة التركية الناشئة.
كان أصحابھا قد جاؤوا إلى سميرنا ألغراض تجارية ،أما مشكلة الالجئين فكانت
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مسألة سياسية .ولم يكن األرمن اآلخرون خائفين؛ إذ اعتقدوا أن الشعوب المسيحية
سوف تحميھم.

طبيعة اإلسالم السياسية

ودخل الجيش التركي مدينة سميرنا وبدأ بنھب متاجر األرمن واليونانيين .ثم انتقل
الجيش التركي من النھب إلى السطو المسلح .ثم بدأ األتراك بسلب األرمن وقتلھم.
ومن على ظھر الباخرة األمريكية لييشفيلد كتب القبطان األمريكي ھببورن ذاكرا
أن األتراك يستحقون الثناء بسبب انضباطھم ومبادئھم العسكرية السامية .كان التستر
على األتراك قد بدأ.
أحاط الجيش التركي بالحي األرمني وطلب من كافة المسلمين أن يغادروا
المنطقة.
قتل القائد المسيحي
كان كريستوموس قائد المسيحيين األرثوذوكس فذھب لمقابلة الضابط المسؤول
المحلي محاوال أن يرتب معه مسألة جالء المسيحيين عن المنطقة .واقترب من
الجنرال مادا يده للتحية .لكن القائد التركي بصق عليه .ودفع كريزوستوموس خارج
الباب وصاح بحشد المسلمين" ،عاملوه بما يستحق".
وسحل الجمع كريزوستوموس في الشارع إلى أن وصلوا إلى دكان حالق .وقرر
الجمع أن كريزوستوموس يحتاج إلى حالقة لحيته .فنتفوا لحيته ولطخوه ببراز كلب.
وقام الرجل الممسك بالموسى بقطع أذنه ولدى رؤية الرعاع للدم تملكتھم شھوة
التعذيب واندفعوا محاولين االقتراب منه .وبالكاد استطاع أن يتمتم قبل أن يموت "يا
رب اقبل روحي في ملكوتك "،فقلعوا عينيه ،وقطعوا أذنيه وأنفه.
بالقرب من المشھد كان البحارة الفرنسيون واقفين ومنعھم ضابطھم من الدفاع عن
المسيحيين .واستمر الرعاع في سحل الجثة على طول الشارع وعندما وقفوا قطعوا
عضوه الذكري ووضعوه في فمه.
وعندما روى البحارة لألدميرال الفرنسي دومسنيل كيف قتل كريزوستوموس قال
األدميرال" ،لقد نال ما كان سيحل به".
أين المفر ؟
وحاولت بعض القوارب الصغيرة أن تنقل الالجئين إلى البواخر .ولكن أحدا لم
يسمح لھم بالصعود .وعندما حاول الناس القفز إلى الماء واإلمساك بالحبال قطع
البحارة الحبال المتدلية من جوانب البواخر وصبوا الماء المغلي على الناس .كان
البحارة مصممين على عدم انتھاك "حيادھم".
وأخذت القوات التركية تقتحم الحي األرمني بيتا بيتا .فحطموا األبواب وسلبوا
الرجال .واغتصب الرجال المسلمون النساء بصورة وحشية ثم أجبروھن على
الخروج عراة إلى الشوارع .وربط الرجال معا وأجبروا على السير إلى خارج الحي
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وقتلوا .وأعطيت األوامر باستخدام السيوف والكف عن الرمي بالرصاص .إذ كان
أزيز الرصاص مرتفعا في ذلك الوقت،
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وكان من شأنه أن يفضح زعم األتراك وإصرارھم على أن شيئا ما لم يحدث .لقد تم
ربط مائة من الرجال من معاصمھم ثم قطعت رؤوسھم.
كتب المالزم األمريكي مريل رسالة إلى األدميرال بريستول )القائد األعلى للقوات
األمريكة في تركيا( يقول فيھا" ،ال يمكن للمرء أن يتصور ما لم يشاھد بعينيه ما
أصاب األقليات المسيحية )اليونانية واألرمنية( من ذعر.1
وبعث النقيب دافيس من الصليب األحمر برقية إلى األدميرال بريستول يقول له
فيھا أنه ال بد من إجالء الالجئين .وكان األتراك عازمين على حل مشكلتھم العرقية
باإلبادة.
وأحس القنصل األمريكي باإلنھاك .إذ كان يحاصر بصورة مستمرة باألرمن الذين
يروون له القصة نفسھا ،قصة القتل والسرقة .وبعث النقيب ھيب بورن يطلب من
الجيش التركي أن يبعد األرمن عن القنصلية .وفي نھاية ذلك اليوم صعد إلى متن
الباخرة ليتشفيلد .وجلس يراقب اثنين من الصحفيين وھما يطبعان تقاريرھما.
وتوقف أحدھما وقرأ ما كتبه ،ثم ما لبث أن طرح الورقة في سلة المھمالت قائال إنه
ال يستطيع إن يرسل تقريره .ألن من شأن تقرير كھذا أن يدمر إمكانية عمله
كمراسل في تركيا بعد انتھاء الحرب .ووافقه المراسل اآلخر في أن عليھما أن ينبشا
بعض القصص القديمة التي تروي كيف قام العسكر اليونانيون المسيحيون
األرثوذكس بارتكاب االعتداءات ضد األتراك.
وكانا يبحثان بصورة يائسة عما يكافئ التدمير الذي يحدثه الجھاد .وقد قاما بذلك.
وامتألت البرقيات بتقارير تروي كيف كان األرمن واليونانيون ينھبون قبل وصول
الجنود األتراك .وأكدت تلك البرقيات كم كان الجنود األتراك منضبطين.
ولكن لم يكذب الكل فھناك من روى ما حدث بصدق:
ھذا ما كتبه ضابط فرنسي في  13أيلول’ :إن الحي االرمني أشبه بالمكان
الذي تحفظ فيه الجثث ,وفي ثالثة أيام أتلف ذلك الحي الغني بأكمله .فالشوارع
ممتلئة بالفرش واألثاث المحطم والزجاج واللوحات الممزقة .بعض الفتيات
والشاباث المتزوجات ،وال سيما الجميالت منھن ،قد اختطفن ووضعن في بيت
يحرسه الحراس األتراك ]المسلمون[ .وكان عليھن أن يخضعن لنزوات
حراسھن .وحيثما نظر المرء فإنه يشاھد جثث القتلى مطروحة أمام البيوت.
وھي متورمة وقد خرجت األمعاء من بعضھا .وتتصاعد منھا رائحة ال يمكن
احتمالھا كما تغطيھا حشود من الذباب .إنني أتجول في ھذا الحي ليال ونھارا،
وتنضم إل ّى في الشارع النساء الالتي أصبن بالخبل؛ ثيابھن ممزقة وشعورھن
مشعثة وھن يحاولن االلتصاق بي .يرجونني أن آخذھن من ھذا الحي .في أول
Smyrna, 1922, MH Dobkin, Newmark Press, NY, NY, 1989, pg. 136
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األمر كانت ھناك أربع نساء ثم ثمانية ثم اثنا عشر وعدد النساء يرتفع .أنا أرتدى
بزة نظامية وأكاد أكون الوحيد الذي يتجول على قدميه .فأين آخذھن؟ كل مكان
ممتلئ بالناس:
طبيعة اإلسالم السياسية

الكنائس والمدارس ودير الفرنسيسكان .ولذلك أحاول أن أحرر نفسي من
االلتزام وأطمئنھن .ال يوجد رجال في ھذا الحي :جميعھم موتى أو مختبئون أو
1
أنھم أخذوا إلى مكان آخر.
جاء في تقرير لجريدة نيويورك تايمز أن أتاتورك كان يعاقب أي جندي انتھك
أوامره القاضية باحترام حياة الناس وممتلكاتھم.
فرصة ال تفوت إليجاد مشاريع عمل
وفي اسطمبول رأى األدميرال تشستر وابناه أن عليھم أن يغتنموا فرصة العمر.
وحصلت شركته العثمانية ـ األمريكية للتنمية على عقد لمدة  99سنة لتأمين كافة
الحصى والرمل الالزم لتعبيد الطرقات باإلضافة إلى رخصة تسمح بالوصول إلى
مقالع الحصى .كما حصلت الشركة على إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
لجميع المواد المستوردة.
وقد كتب في مجلة  Current Historyأن األتراك اتُھموا بغير حق خالل
الحرب العالمية .كانوا مترأفين باألرمن وبقية األقليات.
وكان األدميرال بريستول يشجع رجال األعمال األمريكيين على عقد صفقات
تجارية قبل أن يحصل األوروبيون عقود عمل.
جاء دور الحريق
وبدأ األتراك بجلب الكيروسين .ولم تكن أكياس "الطعام" سوى أكياس للبارود
والديناميت .وجلبت مقطورات إلى المكان محملة ببراميل البنزين.
وكانت الريح باتجاه معاكس لحي المسلمين .وأضرمت النيران .وفيما كان رجال
اإلطفاء يحاولون إخماد النار في بيت ما كان المسلمون يصبون البنزين في البيت
المجاور.
قال تشورباجي ]ضابط فرنسي[" ،في كل بيت دخلته رأيت جثث الموتى ،وفي
أحد البيوت تتبعث أثر الدم الذي قادني إلى خزانة .وبدافع الفضول فتحت الخزانة ـ
ووقف شعر رأسي .كانت بداخل الخزانة جثة فتاة عارية وقد جدع ثدياھا .وفي بيت
آخر كانت ھناك فتاة شنقت بحبل معلق بشجرة ليمون في باحة البيت .وكان عدد
كبيرمن الجنود المسلحين يتجولون في المنطقة .ودخل أحدھم إلى حيث كانت عائلة
أرمنية مختبئة وذبحھم جميعا .وعندما خرج من البيت كان سيفه المق ّوس ]سقنقور[
يقطر دما .فمسحه بحذائه وطماقه.
 1الصفحة  150من الكتاب نفسه.
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’وفي أحد الطرقات رأيت رجال في الخامسة واألربعين أو الخمسين من العمر.
كان األتراك قد فقأوا عينيه وجدعوا أنفه وتركوه ملقى على أرض الشارع.
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وكان يصرخ من األلم بالتركية" ،أال يوجد ھنا شخص مسيحي يعطف علي فيطلق
1
علي رصاصة لكي ال يحرقوني بالنار؟"
وفي النھاية كان الحي األرمني كله قد احترق .وأمكن إجالء بعض ممن بقوا على
قيد الحياة.
التستر على األنباء
كانت الصحافة أكثر ما يسبب الصداع لألدميرال في ذلك الوقت .كان شھود
العيان الذين يصلون إلى المرافئ األجنبية قد بدأوا فعال بتقديم قصص مشھدية
للمراسلين ،وبدا من المحتم بعد ذلك الجالء الجماعي أنه سيكون ھناك وابل من
الدعاية أو الشيوع الذي ال يمكن ضبطه .وفي  22أيلول بعث األدميرال برقية إلى
وزارة الخارجية طالبا منھا بإلحاح إصدار رواية رسمية تكافئ ’التقارير المرعبة
المبالغ فيھا التي تظھر في الصحافة األمريكية حول الحرائق في سميرنا‘ .وقدم
للوزارة نموذجا سرّت وزارة الخارجية بأن تستعمله:
إن الضباط األمريكيين الذين كانوا شھود عيان لكل األحداث الجارية في
سميرنا ،منذ أن أحتلت ھذه المدينة من قبل الوطنيين حتى الوقت الحاضر،
يرسلون تقارير تتحدث عن حوادث القتل التي جرت في المدينة وكانت في
معظمھا من قبل أفراد أو مجموعات صغيرة من المشاكسين أو الجنود ،ولم
يحدث ذلك مطلقا على شكل مذبحة .وخالل الحريق غرق بعض الناس عندما
حاولوا السباحة إلى مراكب في المرفأ أو رموا بأنفسھم من فوق رصيف الميناء
ولكن ذلك حدث لعدد قليل .وعندما تجمعت كتل من الناس على رصيف الميناء
للفرار من الحريق كانوا تحت حراسة الجنود األتراك ولكنھم لم يُمنعوا من ترك
رصيف الميناء في أي وقت شاؤوا .من الصعب تحديد عدد الذين ماتوا بسبب
القتل والحريق واإلعدام ،لكن العدد اإلجمالي ال يتجاوز على األرجح .2000
وقد جاءت لھجة بريستول مناسبة لصانعي السياسة .وفي العدد التالي من
 Foreign Affairsكان أليھو روت )وزير الخارجية( يناشد من أجل "كبح
2
التعبير" ،مالحظا أن "الدول أكثر حساسية لإلھانة من األفراد".
أما بشأن التقدير بأن  2000كان عدد الذين ماتوا فإنه لم يأخذ بالحسبان مطلقا عدد
األرمن الذي كان . 190,000

Ibid, 157.
Ibid, pgs 200-201
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الشھداء
لماذا فعل المسلمون ما فعلوه؟ لقد كان عمال دينيا في سبيل ﷲ .كان تماما بحسب
مبادئ الجھاد التي وضعھا القرآن والسنّة ]راجع األخالق في اإلسالم ،الدرس ،9
المستوى  .[2بالحقيقة إن قتل وسرقة الكافر أثناء الجھاد عمل
طبيعة اإلسالم السياسية

يُعد بمثابة القربان المقدس .وإذا قُتل مجاھد أُ ُ◌عتُبِ َر شھيدًا.
إن سيف المجاھد ھو ِمبض ُع ﷲ ،فھو جيد وطاھر .فكما أن المبضع يزيل األذي
غضبٌ  .إن المسلمين الذي
من الجسم ،فإن الجھاد بكافة أشكاله يزيل ما ھو ُم ِ
ارتكبوا تلك األعمال كانوا مسلمين "صالحين ومعتدلين" .لقد فعل محمد تلك األفعال
نفسھا وھو الذي يحدد األفعال المعتدلة والقويمة .إن المجاھد محمد ّ
ي.
الدرس األخير
إن عقلية الذين ساعدوا اإلسالم في سميرنا بتجاھل ألم ضحايا الجھاد عقلية ذمية.
فالجھل بتعاليم اإلسالم السياسي وتاريخه يعمي عيون الكفار.
اليوم يحاول األرمن أن يرووا قصتھم ،ولكن ليس من يبالي ،ليس من يصغي .إن
تركيا تنكر عملية اإلبادة وتحاول أن تصبح جزءا من االتحاد األوروبي .وما من أحد
يريد أن يتحدث عما يمكن أن يكون سيئا يعيق األعمال التجارية ،لذا فإن االتحاد
األوروبي ال يريد أن يتحدث عن قصة األرمن .فھذا الحديث يزعج المسلمين.
في القرن العشرين ،ذھب األمريكيون إلى الحرب لدعم المسلمين في كوسوفو
ويوغوسالفيا وألبانيا .ولعبت الصحافة األمريكية ووزارة الخارجية األدوار نفسھا
التي لعبتاھا في سميرنا .المأساة الكبرى ھي أن األمريكيين لعبوا الدور نفسه الذي
لعبوه في  .1922إننا ال نعرف شيئا عن آالم الكفار عبر القرون .وإذا كنا نريد أن
نبقى على قيد الحياة كحضارة ينبغي أن ندرس اإلسالم .فالمشكلة ال تكمن في كون
اإلسالم عظيم القوة وإنما تكمن في جھلنا الذي يجعلنا ضعفاء.
1
إن دموع األرمن تشكل جزءا صغيرا من دموع ضحايا الجھاد  .فما حدث
للھندوس في الھند مطابق تماما لما حدث لألرمن .إن سياسة اإلسالم السياسي ھي
نفسھا في كل زمان ومكان .ألن كل عمل وكل فكرة إنما مصدرھما التعليم الموجود
في الثالثية .ويظن الكفار دوما أن اإلسالم سوف يتغير .اإلسالم لن يتغير ألنه ال
يقدر أن يتغير وال يحتاج إلى تغيير .فالمبدأ اإلسالمي نفسه يربح دائما لذلك ال يحتاج
إلى تغيير.
فإذ لم يتعلم األمريكيون تاريخ اإلسالم السياس وتعاليمه  ،ففي يوم قادم في
أميرستان ]أمير منحوتة من أمريكا مضافا إليھا ستان على نسق أفغانستان
وباكستان[ سيقول المسلمون الواحد لآلخر" ،ھل علمت أنه كانت في ھذه البالد
كنائس عندما كانت تدعى أمريكا" ،فيقول له المسلم اآلخر" ،لقد رأيت صورة كنيسة
ذات مرة".
 . 1إن دموع ضحايا الجھاد تشير إلى  270,000,000قتلھم الجھاد خالل ال 1400سنة األخيرة.
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جميع الديانات )ما عدا اإلسالم( تتحد في اعتقادھا بشأن القاعدة الذھبية .وھذا
النظام األخالقي الثقافي السياسي المشترك المبنى على القاعدة الذھبية ھو الذي
ينتھك الحضارة اإلسالمية المبنية على الخضوع واالزدواجية.

دموع ضحايا الجھاد

ينبغي تدمير كافة األديان األخرى لكي يبقى اإلسالم .فليس ھناك تعايش اآلن أو فيما
بعد أو في المستقبل.
إن فلسفة إدارة الخد اآلخر لمحمد قد فشلت طوال  1400سنة .وسياسة الجھل قد
فشلت طوال  1400سنة .وھي تفشل اآلن وسوف تفشل غدا .ويجب أن يتعلم
المسيحون ويعملوا وإال فإن مصيرھم الزوال .وھذا مؤكد كما أنه من المؤكد أن
التفاحة إذا سقطت فإنھا ستصدم األرض.
جميع المعلومات في ھذا الدرس استمدت من كتاب سميرنا  1922تأليف م .ه.
دوبكن ،مطبعة نيومارك . NY, NY 1989 ،والقصة التي أوردناھا ھنا أصغر
جزء من ألم األرمن واليونانيين.
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الدرس 14

مقدمة
اإلسالم الرسمي ھو اإلسالم الذي تتحدث عنه وسائل اإلعالم الرئيسة والجھاز
التعليمي وموظفو الحكومة؛ ويقولون لنا أنه اإلسالم "الحقيقي" .اإلسالم الرسمي ھو
نصف الحقيقة في أحسن األحوال  ،ونتيجة لذلك ھو زائف .من المھم أن نعرف ليس
فقط حقيقة موضوع ما ،بل من المھم بنفس القدر تقريبا أن نعرف األكاذيب الشائعة
المتعلقة بذلك الموضوع.
ھذا الكتاب مكرس لتقصي الطبيعة الحقيقية لإلسالم كما ھو معلن في نصوصه
المقدسة وتاريخه .ھناك إسالم آخر تحدث عنه جورج بوش وأوباما ووسائل
اإلعالم .لقد قدم بوش للجمھور النسخة األساسية لإلسالم الرسمي في الكاتدرائية
الوطنية بعد  11 /9بقليل .وأضاف أوباما مزيدا من التفاصيل في خطابه الذي ألقاه
في القاھرة ،في  4حزيران.2009 ،
إن اإلسالم الرسمي لم يُخترع من قبل وسائل اإلعالم أو بوش أو أوباما ،ولكنه
اخترع من قبل اإلخوان المسلمين .1وھذا التعليم الرسمي أصبح النموذج النظامي
المتعارف عليه في كل الجامعات عندما استطاع اإلخوان أن يغزوا أقسام دراسات
الشرق األوسط في تلك الجامعات ويسيطروا عليھا ،بدعم من المال السعودي .وھذا
ھو السبب الذي جعل وسائل اإلعالم تعمل وفقا لإلسالم الرسمي .فھذا كل ما تعلموه.
إن الوعاظ والسياسين والرابيين اليھود يؤمنون بھذا اإلسالم الرسمي على األقل في
العلن.
اإلسالم الرسمي
فيما يلي النقاط الرئيسة في اإلسالم الرسمي:






اإلسالم ديانة مشابھة لليھودية والمسيحية .فجميع ھذه األديان تعبد اإلله نفسه
وھي أيضًا فروع اإليمان اإلبراھيمي.
االمسلمون الطيبون يثبتون أن اإلسالم طيب.
ليس ھناك جھاديون ،وإنما متطرفون شجعھم الفقر في ھذا االتجاه.
"المتطرفون" ھم الذين يسببون العنف.
إن "القسم السيء" في القرآن ناتج عن طريقة تفسير تلك اآل يات.

 1اإلخوان المسلمون منظمة سرية ھدفھا تحقيق حكم الشريعة في العالم .وقد كانوا نشطاء في الواليات المتحدة منذ
عام .1960
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يلجأ المسلمون إلى العنف ألنھم فقراء وأسيئت معاملتھم.
الغرب تلقى أساس عالمه الفكري من اإلسالم.
كانت الحروب الصليبية شرا عظيما اقترفه المسيحيون.
معظم المسلمين معتدلون وقلة من المسلمين متطرفة.
اإلسالم يوجد فقط في القرآن.
المسلمون الطيبون سوف يصلحون "المتطرفين".
اإلسالم دين التسامح.
لإلسالم قاعدة ذھبية.
اإلسالم جزء رائع من ثقافة المجتمع األمريكي.
اإلسالم دين الحرية والعدالة.

ولكن النسخة الرسمية لإلسالم كذب خالص .إن حقيقة كون اإلسالم الرسمي ال
يتفق مع القرآن والسيرة والحديث ليست مسألة مھمة ،نظرا إلى أنه ليس مؤسسا
على تلك المصادر .اإلسالم الرسمي مؤسس على دعاية اإلخوان المسلمين .فليس
ھناك سطر واحد من مبادئ اإلسالم الرسمي صحيح تماما .وكثير من النقاط ھي
تلفيقات كاملة.
وفي أحسن األحوال بعض التأكيدات صحيحة جزئيا .ولكن نصف الحقيقة مساو
للكذب .عندما تشھد في محاكمنا عليك أن تقسم قائال:
"أقسم بأن أقول الحقيقة كل الحقيقة وال شيء غير الحقيقة".
فاإلسالم الرسمي ليس الحقيقة كاملة ونتيجة لذلك فاإلسالم الرسمي أكذوبة.
اإلسالم الرسمي ال يمكن البرھنة عليه وھو يقدم من قبل "السلطات" .أما ھذا
الكتاب فھو مبني على الفكر العلمي النقدي .اإلسالم الرسمي مبني على فكرة
سلطوية ـ أي أنك يجب أن تؤمن به ألن الذين يملكون قوة أعظم منك يقولون إنه
صحيح .إن اإلسالم الرسمي نزعة إلى اإلنكار والتضليل وھو األساس الفكري
لتدمير حضارتنا.
اآلن يمكنك أن تعرف لماذا تبدو كافة الحجج الداعمة لإلسالم متماثلة جدا.
فالمدافعون عن اإلسالم يستمدون كتاباتھم من المصدر نفسه ـ منظمة اإلخوان
المسلمين وتابعيھا في الجامعات.
المناقشة
فيما يلي دحض لنقاط اإلسالم الرسمي الرئيسة واحدة فواحدة:
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 اإلسالم ديانة مشابھة للمسيحية واليھودية .فجميعھا تعبد اإلله نفسه.

طبيعة اإلسالم السياسية

ليس اإلسالم ديانة فحسب ،لكنه حضارة كاملة لھا نظامھا السياسي الذي قوامه
الشريعة والثقافة العربية .فالذي ي ُد ﱢمر ليس الدين بل اإلسالم السياسي .إن  % 64من
النص القرآني مخصص للسياسة المتبعة تجاه الكافر وليس إلرشاد المرء كيف يكون
مسلما .وتخصص السيرة )أي سيرة محمد(  % 67من كلماتھا للجھاد .فالدين يلعب
دورا ضعيفا في السيرة .وقد كان محمد فاشال إلى أن تحول إلى السياسة والجھاد .إن
نجاح اإلسالم يعتمد على سياسته ،حتى في يومنا ھذا.
إن ديانة اإلسالم ھي العباءة التي تحجب اإلسالم السياسي الذي بداخلھا .فالناس ال
يفكرون في اإلسالم كنظام سياسي  ،بل كديانة .ونظرا إلى أنك ال تستطيع أن تنتقد
الدين ،لذلك ال يمكنك أن تنتقد اإلسالم .وھكذا ينجو اإلسالم السياسي من الصنارة.
القاعدة الذھبية ھي المبدأ األخالقي المركزي للمسيحية واليھودية .أما اإلسالم
فليس له قاعدة ذھبية  ،ولكن بدال من ذلك له أخالق مزدوجة تحوي مجموعة من
القواعد للمسلمين وأخرى للكفار .ويكرر القرآن قوله إن كتب اليھود والمسيحيين
المقدسة محرّفة ومألى باألخطاء.
ويعرّف القرآن ﷲ .أما الكتاب المقدس العبراني فيعرّف اإلله العبراني .إن ﷲ
يدين ويحارب ويلعن اليھود ،أما إله الكتاب المقدس العبراني فيحب اليھود.
إله المسيحيين معرّف في العھد الجديد ويحب البشرية .أما ﷲ فال يحب البشرية،
بل يكره الكافرين )غير المسلمين( ويحب المسلمين فقط .يصر القرآن على أن يسوع
لم يكن إلھا ،ولم يصلب ولم يقم من بين األموات .ويقول القرآن أن الثالوث المسيحي
ھو ﷲ ومريم ويسوع ثم يضيف أنه ال وجود للثالوث .ويرفض القرآن كل مبدأ من
مبادئ المسيحية.
يسوع القرآن يدعى عيسى وعيسى ليس يسوع وبنفس الطريقة موسى القرآن ليس
موسى التوراة .وكل "نبي" يذكره القرآن ،ويعطيه اسما يھوديا ،يختلف عن النبي
المذكور في التوراة.
إن شيوع تعبير اإليمان االبراھيمي تأكيد إسالمي صرف دون دليل.
إن اليھودية والمسيحية تشتركان في الكتاب المقدس العبراني بوصفه الكتاب
المقدس القانوني .واإلسالم ينكر صحة الكتاب العبراني.
 المسلمون الطيبون يبرھنون على أن اإلسالم صالح.
المسلمون أنفسھم ال يثبتون شيئا من اإلسالم .فاإلسالم ھو التعليم الموجود في
القرآن والسيرة والحديث .وليس ھناك مطلقا شيء يمكن ألي مسلم أن يفعله بشأن
تعليم اإلسالم سوى أن يختار الجزء الذي يريد أن يتبعه .كلمة إسالم تعنى الخضوع؛
وكلمة مسلم تشير إلى
82

دحض اإلسالم الرسمي

شخص يخضع .وھذا يؤكد مبدأ السبب والنتيجة ـ اإلسالم )بمصادره الثالثة( ھو
السبب الذي يجعل الناس مسلمين ،ولكن المسلمين ال يستطيعون أن يعرضوا لك ما
يرغبون ثم يزعمون أن ھذا ھو اإلسالم.
عالوة على ذلك ما ھو المسلم "الجيد"؟ الكفار يعنون أن المسلم الجيد ھو شخص
يبدو لطيفا .ولكن ذلك معيار شخصي ذاتي .إن المقياس الوحيد ل"صالح" مسلم ما
ّ
والسن ّ◌ة .وھكذا حتى ولو بدا المسلم لطيفا قريبا للنفس فھذا ال يثبت أي
ھو القرآن
شيء من العقيدة اإلسالمية.
وإنه لمن الخطأ االعتقاد بأن كل ما يفعله مسلم ما ھو إسالم محض .فالذين يدعون
أنفسھم مسلمين ھم أيضا منجذبون إلى حضارة الكفار .قليلون من المسلمين يتبعون
اإلسالم المحض .فالمسلمون أيضا كفار جزئيا وصالحھم مرده إلى طبيعتھم الكافرة،
وليس إلى طبيعتھم المسلمة .وعندما يتصرف المسلمون تصرفا حسنا تجاه الكفار
فھم يتبعون القاعدة الذھبية ،التي ھي جزء من أخالق الكافر ،وليست جزءا من
األخالق اإلسالمية المزدوجة التي تصر على أنه ال يجوز للمسلمين أن يتخذوا
الكفار أصدقاء.

قرآن َ 28 :3ال يَتﱠ ِخ ِذ ا ْل ُم ْؤ ِمنُونَ ا ْل َكافِ ِرينَ أَ ْولِيَا َء ِمنْ دُو ِن ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َمنْ يَ ْف َع ْل
س ِمنَ ﱠ
ﷲِ ِفي ش َْي ٍء إِ ﱠال أَنْ تَتﱠقُوا ِم ْن ُھ ْم تُقَاةً َويُ َح ﱢذ ُر ُك ُم ﱠ
ﷲ
ﷲُ نَ ْف َ
َذلِ َك فَلَ ْي َ
سهُ َوإِلَى ﱠ ِ
صيرُ.
ا ْل َم ِ
 ال يوجد مجاھدون وإنما متطرفون.
ھذه التسمية جھل أو خداع .ال يمكن أن تكون متطرفا إذا كنت تتمثل بمحمد .لقد
وصل الى مركز القوة بفضل العنف المستمر طوال تسع سنوات بمعدل عملية عنف
كل ستة أسابيع .إن أعمال الجھاد ليست تطرفا ،بل إظھارا لجوھر الجانب السياسي
في اإلسالم .وبعبارة أخرى ،لم يكن أي واحد من المجاھدين في  11 /9متطرفا ،بل
كانوا مسلمين بارعين تبعوا سنة محمد.
 يجب التكيف مع اإلسالم بكافة الطرق الممكنة.
ھذه ذمية )تخدم حاجات اإلسالم( مبنية على الجھل والخوف .إن أي دارس
للتاريخ اإلسالمي يستطيع أن يبين أن التكيف مع اإلسالم غيرممكن إال بعد أن
تخضع ثقافة المجتمع المضيف لإلسالم .لم يشعر محمد بالرضى إال بعد أن خضع
كل شخص في شبه الجزيرة العربية لإلسالم.
83

التكيف مع اإلسالم يعنى نھاية حرية الكالم وحرية الفكر وحرية الدين وحرية
الصحافة كما يعني نھاية حضارتنا.
 عنف المسلمين سببه كونھم فقراء ومظلومين.
ھذا التفسير يعمل على أحسن وجه إذا كنت شخصا ذا ميل ماركسي يعتقد بأن
االقتصاد والمادية ھما دافع السلوك البشري .إن أي شخص درس العقيدة اإلسالمية
طبيعة اإلسالم السياسية

والتاريخ اإلسالمي يعرف أن اإلسالم مبني على العنف وأنه لوال العنف لمات
محمد في فشله .إن الجھاد الذي يعتمد على الرعب والعنف كان اختراع محمد
المفضل وكان سبب نجاحه في المدينة .لقد اتبع أسلوب الدين في مكة كأساس للنجاح
ففشل.
إن عنف المسلمين ضد الكفار ھو تعليم إسالمي محض.
 لقد أخذ الغرب عن اإلسالم أساس عالمه الفكري.
عندما دمر اإلسالم الثقافة اليوناية في أناتوليا )تركي ا( والمتوس ط ت رجم الم سيحون
الع رب ع دة ن صوص يوناني ة وروماني ة إل ى العربي ة .ث م عن دما ب دأ األوروبي ون
يستعيدون عافيتھم ،مما خلفه تدمير األمبراطورية الروماني ة م ن قب ل البرب ر وت دمير
األمبراطورية اليونانية من قبل اإلسالم ،أصبحت الترجمات العربية جزءا من عملي ة
التعافي.
وھكذا ونتيجة لتدمير الثقافة اليونانية وحفظ النصوص من قبل الم سيحيين الع رب،
نُ ِسب الفضل لإلسالم في حف ظ الثقاف ة األوروبي ة .ت صور أن ه س رقت من ك مجموع ة
ثمينة من اللوح ات الفني ة .ث م أح رق أولئ ك الل صوص بيت ك .واس تردت ال شرطة بع د
ذلك لوحاتك المسروقة .فھل يجب أن ينسب إلى اللصوص الف ضل ف ي حف ظ لوحات ك
الفنية؟
● كانت الحمالت الصليبية شرا عظيما
لق د ارتك ب الم سيحيون األوروبي ون بع ض األخط اء الفادح ة خ الل الحم الت
الصليبية .وكان أفظع خطأ ارتكبوه ھو مھاجمة الق سطنطية وإض عاف األمبراطوري ة
البيزنطي ة ب صورة مھلك ة .ھ ذا الھج وم أدى إل ى نج اح اإلس الم ف ي التغل ب عل ى
األمبراطورية اليونانية البيزنطية ،وكان ذلك إحدى أعظم المآسي البشرية.
وھناك خطأ فادح آخ ر ارتكب ه ال صليبيون ف ي ط ريقھم إل ى الق دس وھ و قت ل آالف
اليھود .وقد حدث اضطھاد اليھود خالل أكثر من حملة صليبية واحدة.
أما وقد قلنا ذلك فقد كانت تلك الحم الت إح دى الم رات الت ي ھ ب فيھ ا الم سيحيون
األوربي ون لنج دة إخ وتھم األرث وذكس المع ذبين .الح ظ أن الحم الت ال صليبية كان ت
حرب ا دفاعي ة .فاإلس الم غ زا وقھ ر م سيحيي ال شرق األوس ط .وعن دما ص رخ
المسيحيون األرثوذكس طلبا للنجدة استجاب لھم الم سيحيون األوروبي ون .ولك ن من ذ
ذلك الوقت ،أي بعد انتھ اء حقب ة الح روب ال صليبية ،ظ ل الم سيحيون يتج اھلون آالم
إخوتھم األرثوذوكس.
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 ھناك مسلمون معتدلون وعدد قليل من المسلمين المتطرفين.
ھذا مثال جيد عن التصريح ب أقوال ع ن اإلس الم بن اء عل ى القاع د الذھبي ة والجھ ل
)أو الكذب( بشأن تعليم اإلسالم وتاريخه.
إن المقي اس الوحي د لتقي يم الم سلمين ھ و اإلس الم ول يس مبادئن ا األخالقي ة .ف القرآن
والسنة وحدھما يقدمان لنا المقياس الذي به نقيس أي مسلم .فأي مسلم يتبع أما
دحض اإلسالم الرسمي

اإلس الم المك ي أو اإلس الم الم دني ھ و معت دل .إن م سلمي المدين ة )المجاھ دون(
معتدلون )إذ أنھم يتبعون السنة( ،كما أن المسلمين المكيين معتدلون.
فالمسلم المتطرف الوحيد ھ و المرت د ،نظ را إل ى أن االرت داد ھ و ال"تط رف" ال ذي
يدينه اإلسالم.
● اإلسالم ُمست َم ّد من القرآن ومحمد ليس موضع بحث مطلقا
ھذا أفدح خطأ يت ضمنه اإلس الم الرس مي .وعن دما تع رف محم ًدا تع رف أن ك ك افر
وغرض اإلسالم أن يستأصلك أنت وثقافة مجتمعك.
ل ذلك ف إن االتج اه األول لإلس الم الرس مي ھ و ع دم ذك ر محم د مطلق ا ،وع دم ذك ر
السنة والشريعة ،و إنما التحدث فقط عن القرآن ،الكتاب الذي سمع عنه كل واحد ولم
يق رأه إال ع دد ض ئيل م ن األم ريكيين )وال يفھ م معظم ه حت ى الع رب المثقف ون( .إن
اإليمان المطلق بطبيعة القرآن الصعبة الفھم ھو سلوك وھمي.
إذا حاول احد أن يفسر اإلسالم بناء على القرآن ،فھ و ال يع رف ع ن الموض وع إال
القليل .انقل المحادثة مباشرة إلى الشريعة ومحمد .فأنت ال تستطيع أن تھزم اإلس الم
مستخدما القرآن إال إذا كنت ضليعا جدا ،ولكن يستطيع أي واحد أن يستخدم ال شريعة
ومحم ًدا ويتوصل بسھولة إلى نقاط أيديولوجية رئيسة.
ال ي شكل الق رآن س وى  % 16م ن تع اليم اإلس الم الموج ودة ف ي الق رآن وال سيرة
والحديث .ويشغل محمد  % 84من اإلسالم ويشغل القرآن  % 16منه .فلك ي تع رف
اإلسالم يجب أن تعرف محم ًدا.
إن معظ م الكف ار المثقف ين ل م يفك روا ق ط ف ي محم د .إال أن ك إذا ش ئت أن تع رف
اإلسالم ينبغي أن تعرف محمدا.
● ما يبدو "مادة رديئة" في القرآن مرده إلى سؤ تفسير تلك اآليات
ولحسن الحظ فإن كل المادة الرديئة في القرآن ق د ورد تف سيرھا ف ي ال شريعة ،ف ال
حاجة بنا كي نقلق بشأن التفسير .إن ال شريعة تق ول أن اآلي ات الت ي ت دعو إل ى القت ال
في سبيل ﷲ إنما تعنى قتل الكفار.
ال توجد "مادة رديئة" في القرآن .فالقرآن واضح ك ل الوض وح بطبيعت ه .إن حقيق ة
تكرار الدعوة إل ى العن ف ف ي الق رآن ال تجع ل الق رآن رديئ ا .فك ل م ا ف ي الق رآن ھ و
خير إسالمي نقي .والجھاد جزء من ذلك الصالح اإلسالمي.
بالحقيق ة إن مفھ وم "ال صالح" و "ال ردئ" ل يس مفھوم ا إس الميا .وبالمفارق ة،
اإلسالم مؤسس على ما ھو مسموح وما ھو ممنوع.
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● المسلمون الطيبون سوف يصلِحون "المتطرفين"
صفھم
م ا دام الم سلمون يتبع ون ال سنة ف إن الم سلم ھ و م سلم "طي ب" .أم ا ال ذين ن ِ
ب المتطرفين )أي الم دينين( فھ م المجاھ دون .والمجاھ دون ھ م أف ضل الم سلميين وال
يحتاجون إلى إصالح .بالحقيقة يعطي القرآن المجاھ دين ق وة سياس ية عل ى الم سلمين
المكيين ،الذين ندعوھم نحن مسلمين طيببن .المسلمون المكيون خاضعون للمسلمين
طبيعة اإلسالم السياسية

المدينيين ،لذلك ف إن اإلص الح الوحي د يمك ن أن ي أتي م ن الم سلمين الم دينيين ول يس
العكس.
● اإلسالم دين التسامح
ھذه ھي السنّة :عندما أصبح محمد نبي ﷲ كان في مكة  360ديانة وكان ت تم ارس
ح ول الكعب ة .ك ان الع رب ش عبا ش ديد الت سامح .فل م تق ع أي ح رب ديني ة ف ي ش به
الجزيرة العربية إلى أن جاء محمد.
وبعد محمد جاء التعذيب واإلغتياالت واالستعباد واالغت صاب وال سرقة والخ داع.
وبعد حكم محمد الذي دام  23سنة ل م يع د ف ي ش به الجزي رة العربي ة أي ت سامح تج اه
الديانات األخرى .لم يتسامح محمد مطلقا مع الكفار .ولم يعرف التاريخ شخ صا غي ر
متسامح كمحمد .لذلك لم يعرف التاريخ نظاما سياسيا غيرمتسامح كاإلسالم.
● لإلسالم قاعدته الذھبية
إن القاع دة الذھبي ة اإلس المية ال توج د ف ي الق رآن أو ال سيرة أو الح ديث .إن تعبي ر
"الكافر" بالذات يعنى أنه ال يمكن أن توجد قاعدة ذھبية .فال قاعدة ذھبية ف ي اإلس الم
ألن اإلسالم يقسم البشرية إلى فريقين غير متكافئين ـ المؤمن والكافر.
بعد أن أصبح محمد نبي ﷲ ،ھاجم كل من لم يتفق مع ه .وظ ل يھ اجم ،أوال ب الكالم
ثم بالعنف ،إلى أن واف ق ك ل إن سان عل ى أن يعم ل تمام ا م ا قال ه محم د .فھ ذه لي ست
القاعدة الذھبية ،لكنھا السنّة .لم يتبع محمد القاعدة الذھبية ،ألنھ ا لي ست س نّة ولي ست
إسالما.
● اإلسالم جزء رائع من الثقافة األمريكية
إن الثقاف ة األمريكي ة مبين ة عل ى المب دأ األخالق ي ال ذي ھ و القاع دة الذھبي ة وعل ى
المبدأ الفكري النقدي .والقاعدة الذھبية واضحة في إع الن اإلس تقالل األمريك ي وف ي
الدستور .ف نحن نعتم د مب دأ الم ساواة ف ي الج نس والع رق وال دين ول دينا حري ة الفك ر
ووسائل اإلعالم.
اإلس الم ينك ر ك ل ھ ذه المب ادئ بأخالقيت ه المزدوج ة ومنطق ه الم زدوج .ف ال يمك ن
لالزدواجية أن تكون جزءا من حضارتنا ألنھا تنكر الجزء المركزي في قيمنا.
● اإلسالم دين الحرية
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ھ ذه إھان ة لإلس الم ،ألن اإلس الم ھ و ح ضارة مجتم ع العبي د .ك ان محم د عب دا .
والمسلمون عبيد ﷲ .ومحمد استعبد أولئك الذين لم يوافق وا عل ى م ا قال ه .وك ل م سلم
عبد للشريعة .والحرية أمر حرام في اإلسالم.
إن ترك اإلسالم ھو بمثابة حكم ب الموت .واالرت داد ع ن اإلس الم أس وأ جريم ة ف ي
اإلسالم .فإذا كنت ال تستطيع ترك اإلسالم فكيف يكون اإلسالم دين الحرية؟

مسرد بالكلمات العسيرة
مع شرح لھا
عندما تتعلم كلمات جديدة تستطيع أن تفكر أفكارا جديدة .اإلسالم مبني على مفاھيم
غريبة عنا تماما ولكي تفھم اإلسالم تحتاج إلى كلمات جديدة.
أبو بكر ،أقرب صحابة محمد إليه وحمو محمد ،وأول الخلفاء.
أبو طالب ،عم محمد الذي تبناه وعلمه كيف يذھب في قافلة تجارية وحماه بفضل
كونه شيخا في القبيلة .مات أبو طالب كافرا وأدانه محمد فقال إن مصيره جھنم.
األحاديث ،ھي جمع حديث بالعربية وتستعمل كلمة الحديث باإلنكليزية.
أركان اإلسالم الخمسة ،وھي شھادة أن ال إله إال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ و إقامة
الصلوات الخمس كل يوم؛ وأداء الزكاة ،أي الضريبة وصوم رمضان وحج البيت
الحرام في مكة.
إسناد ،سلسلة الشھود الذين رووا الحديث .يجب أن يكون الراوية قد سمع شخصيا
ُ
الحديث بعد  200سنة من موت محمد ،وھكذا توجد سلسلة
ورأى ما رواه .لقد ُس ّجل
طويلة من الرواة وما قالوه ولمن قالوه.
أنصار ،المؤيدون .كان األنصار أول متحولين إلى اإلسالم في المدينة وقدموا المال
إلى محمد وآووا المسلمين الذين ھاجروا من مكة وجاؤوا مع محمد.
أمة ،الجماعة السياسية والدينية والثقافية اإلسالمية .كل مسلم عضو في األمة ،قبل
أن يكون مواطنا في بلده.
توراة ،الكتب الخمسةاألولى في العھد القديم
ثالثية ،الثالثية ھي الكتب المقدسة الثالثة لدى المسلمين ـ القرآن والسيرة )سيرة
حياة محمد( والحديث )ما قاله محمد وما فعله(.
جبريل ،رئيس مالئكة ﷲ الذي نقل القرآن إلى محمد.
جزية ،ضريبة تفرض على الكفار في البالد اإلسالمية .وفي النصوص التاريخية
تدعى ضريبة الرؤوس ]ضريبة مفروضة على كل شخص من البالغين[ ويمكن أن
تصل إلى  % 50من الدخل.
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جنّ  ،كائنات من نار مدركة تعيش على األرض .ويمكنھا أن تعمل خيرا أو شرا.
ويقول القرآن أن بعضا منھا مسلمون.
جھاد ،صراع وكذلك قتال في سبيل ﷲ .إنه أكثر من قتل أو حرب .فجميع الجھود
المبذولة لتفوق اإلسالم تدخل ضمن الجھاد .فكتابة رسالة إلى رئيس تحرير ھي
طبيعة اإلسالم السياسية

جھاد ،وكذلك التقدم إلى أرباب العمل بمطالب معينة أو التصويت لمرشح مسلم
معين ھو جھاد.
حجر أسود ،الحجر األسود قطره حوالى  17سنتمترا .وھو مثبت في زاوية الكعبة.
وكان ھناك قبل محمد.
حج ،الذھاب إلى مكة.
الحديث ،تقاليد أو تعاليم أو قصة قصيرة حول ما قاله أو فعله محمد.
الحديث أيضا ،مجموعة األحاديث.
خليفة ،قائد سياسي وديني مسلم أشبه بالبابا.
ذمي ،الذمي ھو الكافر الذي "يحميه" اإلسالم .ليس للذمي حقوق مدنية ،مثال  ،ال
يستطيع أن يشھد في المحكمة ضد مسلم .والذمي اليوم ھو كافر يذعن لإلسالم
ومدافع عن اإلسالم.
راشدون ،الخلفاء الراشدون ,ھم الخلفاء األربعة األولون ـ أبوبكر وعمر وعثمان
وعلي .وكانوا مقربين إلى محمد.
زكاة ،الزكاة ضريبة تفرض على المسلمين .وھي إحدى أركان اإلسالم الخمسة.
وتبلغ سنويا  % 2.5من الثروة.
سجود ،السجود االنحناء إلى األرض خالل الصالة ،جزء من الصالة اإلسالمية.
سني ،السنّة ھم الذين يتبعون سنة الرسول .ويشكلون  % 90من عدد المسلمين.
الخالف الرئيس بين السنة والشيعة سياسي ،ويتعلق بمن سيكون الخليفة.
سنة،السنة ما فعله وما قاله محمد .وھو النموذج المثالي في الحياة اإلسالمية.
سورة ،فصل من القرآن.
سيرة ،السيرة ،حياة محمد التي كتبھا ابن اسحق ،سيرة رسول ﷲ .وھي إحدى كتب
القدسية الثالثية.
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شريعة ،الشريعة اإلسالمية وتعتمد على القرآن والسيرة والحديث .وبموجبھا يعد
جميع الكفار مواطنين من الدرجة الثانية في أحسن األحوال .ويھدف اإلسالم أن يحل
الشريعة محل دستورنا.
شيعة ،الشيعة ,أتباع علي ،ويشكلون  % 10من المسلمين وھم أقوياء في إيران
وجنوبي العراق .معظم الخالفات بين السنّة والشيعة سياسية .تريد كل طائفة أن تقتل
األخرى لكنھما تتحدان ضد الكفار.
مسرد بالكلمات العسيرة مع شرح لھا

صحابي ،الصحابي من عرف محمد .وعندما يقال صحابي يشير ذلك إلى أھم رفقاء
محمد :أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
صوفية ،الصوفية ،شكل سري من أشكال اإلسالم .تبناھا الكفار من أتباع البوذية
والھندوسية الذين دخلوا في اإلسالم.
طواف ،الطواف حول الكعبة ھو السير في دائرة حول الكعبة أثناء الصالة.
عائشة ،زوجة محمد المفضلة لديه من بين كافة زوجاته .تزوجھا وعمرھا ست
سنوات وبنى بھا وعمرھا تسع .وكان عمرھا ثماني عشرة سنة عندما مات محمد.
وإليھا نُسب الكثير من الحديث.
عثمان ،ثالث الخلفاء ،وصحابي مقرّب من محمد .وقد اغتيل على يد المسلمين.
علي ،ابن عم محمد وصھره .واعتبر رأس طائفة الشيعة ورابع الخلفاء )ھو أول
خليفة في نظر الشيعة(.
عمر ،الخليفة الثاني .وھو الذي خلق اإلمبراطورية اإلسالمية.
غيرة  ،إن سيطرة الرجل التامة على جنسانية المرأة بكل أشكالھا ھي غيرة الرجل
)شرفه ،كبرياؤه احترامه لنفسه وغيرته المقدسة(.
قبطي جمعھا أقباط وھم سكان مصر األصليين ،ومن أسالفھم الفراعنة.
قريش ،القبيلة التي ينتسب إليھا محمد.
كافر ،الكافر ھو غير المؤمن ،من ليس مسلما .وھو في أدنى درجات الحياة الدنيا،
وملعون من ﷲ.
كعبة ،الكعبة بناء مكعب الشكل ،قياس كل ضلع من أضالعه  10م .والحجر األسود
مثبت في الزاوية الجنوبية الشرقية .ال إسالم بدون الكعبة.
مرتد ،من ترك الدين ،وال سيما اإلسالم .يقول القرآن أن االرتداد أسوأ خطية يمكن
أن يرتكبھا االنسان .وھي أسوأ من جريمة القتل .قتل محم ُد وأبوبكر المرتدين.
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مال ،المال ،قائد ديني مسلم في طائفة الشيعة.
مھاجرون ،الذين غادروا مكة برفقة محمد.
نسخ ،القرآن ملئ باآليات التي تناقض بعضھا بعضا .فعقيدة النسخ تعنى أن اآلية
المكتوبة الحقا أفضل من اآلية السابقة التي تتعلق بالموضوع نفسه.
وضوء ،الوضوء غسل طقسي يجعل اإلنسان طاھرا أي نظيفا ليمارس األفعال
الدينية.
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