
السنة أهل موقف
 والجماعة

العلمانية من
النطلقة "عوائق

الكبرى"
الهادي عبد محمد وإعداد جمع

المصري



من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن
فل اللممه يهممده مممن أعمالنمما، سمميئات ومممن أنفسنا شرور
الله إل إله ل أن وأشهد له، هادي فل يضلل ومن له مضل

ًا أن وأشممهد لممه شممريك ل وحممده ورسمموله. عبممده محمممد

إهداء
لعلء تسممعى الممتي والجماعممة السممنة أهممل تجمعات إلى

مكمممممممممان. كمممممممممل فمممممممممي اللمممممممممه كلممممممممممة
والجماعممة السممنة أهممل مممن الصممادقين المجاهممدين إلممى

العليمما. هممي اللممه كلمممة لتكممون الله أعداء يقاتلون الذين
القبيممح الحقيقممي المموجه يعممرف أن يريممد مسمملم كل إلى

الزائفمممة. بشمممعاراتها ينخمممدع أن يريمممد ول للعلمانيمممة،
العلمانيممة بأباطيممل انخدع أو الطريق ضل إنسان كل إلى

الحمممممممممممق. إلمممممممممممى يهتمممممممممممدي أن ويريمممممممممممد
أقممدامنا {وثبممت هممديتنا}، إذ بعممد قلوبنمما تممزغ ل { ربنمما

الكمممممممممافرين}. القممممممممموم علمممممممممى وانصمممممممممرنا
المؤلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممف

مقدمة
والخيمممر الحمممق أصمممحاب يظمممن غفلمممة- أن - أي غفلمممة

مممن مممتروكون أنهممم اللممه بشممرع واللممتزام والستقامة
 !وأهلممممممممممممممممممممممممممممه الباطممممممممممممممممممممممممممممل

يملكون أنهم اليوم المسلمون يظن غفلة- أن - أي غفلة
!المواجهمممممممة تأجيمممممممل  أو!المعركمممممممة تجنمممممممب

أن يمكممن أنمه المؤمنممة الفئممة تظمن غفلة- أن - أي غفلة
الديمقراطية العلمانية مع مهادنة أو مصالحة هناك تقوم

!الكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممافرة
للمعركممة يسممتعدوا أن اليمموم والجماعممة السنة لهل خير

للمموهم يستسمملموا أن مممن والعممدة، بممالوعي المحتومممة
سممبيل ولتسممتبين اليممات نفصممل والخديعممة... {وكممذلك

].55اليمممممممممممة:  المجرميمممممممممممن}[النعمممممممممممام،
صماحب شمعور ممن فقمط تنشأ ل بالحق الندفاع قوة إن

الممذي بممأن شممعوره مممن كذلك ولكن الحق، على أنه الحق
سممبيل يسمملك وأنممه الباطممل علممى هو إنما ويحاربه يحاده

المجرميمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن.
لوضمموح ضممروري والجممرام والشممر الكفممر سممفور إن

المجرميممن سممبيل واسممتبانة والصمملح، والخيممر اليمممان



أي أن لليممات. ذلممك الربمماني التفصمميل أهداف من هدف
وفممي والمجرميممن الكفممار موقممف فممي شممبهة أو غبممش

ًا ترتممد والمتنوعممة المتعددة أساليبهم فممي وشممبهة غبشمم
متقابلتان.. وطريقممان صفحتان المؤمنين. فهما موقف

والخطممموط. اللممموان وضممموح ممممن مفترقمممان.. ولبمممد
والجماعممة السمنة أهمل تجمعممات كل تبدأ أن يجب هنا من

المميممز والعنمموان المؤمنين سبيل وتعريف بتحديد اليوم
الواقممع عممالم في للمجرمين، المميز والعنوان للمؤمنين

السلمية الدعوة أصحاب النظريات. فيعرف عالم في ل
حولهم. ومممن ممن المؤمنون هم من السلمية والحركة

ومنهجهممم المممؤمنين سممبيل تحديممد المجرمون. بعممد هم
ومنهجهمممم المجرميمممن سمممبيل وتحديمممد وعلمتهمممم،

يتشمممابه ول السمممبيلن يختلمممط ل وعلمتهمممم. بحيمممث
المممؤمنين بيممن والسمممات الملمممح تلتبس ول العنوانان،

المجرميمممممممممممن. الكمممممممممممافرين والعلممممممممممممانيين
والديانات واللحاد والوثنية الشرك السلم واجه وحيثما

ممما بعممد السممماوي الصممل ذات الممديانات مممن المنحرفممة
واجممه البشممرية... حيثممما التحريفممات وأفسممدتها بممدلتها

المممؤمنين سممبيل كممانت والملممل الطوائممف هذه السلم
الكمممافرين المشمممركين وسمممبيل واضمممحة، الصمممالحين
!التلممبيس معهمما يجممدي كممذلك... ل واضممحة المجرميممن

السمملم حركممات تممواجه الممتي الكممبرى المشممقة ولكممن
والجماعممة السممنة أهممل إلممى تنتمي التي اليوم الحقيقية

أقمموام وجممود في تتمثل هذا... إنها من شيء في ليست
أوطممان فممي المسلمين سللت من الناس من وتجمعات

ًا اليام من يوم في كانت دين عليها يسيطر للسلم، دار
هممذه وإذا القمموام هممذه إذا بشممريعته.. ثممم وتحكممم اللممه،

ًا. وإذا وتعلنه حقيقة، السلم تهجر التجمعات هممي اسممم
تممدين أنهمما ظنممت وأحكامه. وإن السلم لمقومات تتنكر

!بالسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملم
وغيرهمما.. وأحممزاب.. علمانيممة أقمموام اليمموم الرض وفي

سمممللت ممممن وهمممم المسممملمين، أسمممماء أسمممماؤهم
اتبعهممم إذا بألسممنتنا، ويتكلمممون جلممدتنا مممن المسلمين،

يمموم في كانت أوطان في يعيشون النار، في قذفوه أحد
ًا اليمممممممممممممممام ممممممممممممممممن للسممممممممممممممملم. دار

والجماعممة السممنة أهممل تجمعممات تممواجهه ممما أشممق وهذا
!القممموام همممؤلء ممممع الوطمممان همممذه فمممي اليممموم



هممو اليمموم الحقيقيممة السمملمية الممدعوة تعممانيه ممما أشق
إل إلممه ل بممدلول أحماط الممذي واللبس والغموض الغبش

الشممرك، ولمممدلول جممانب، فممي السمملم ومممدلول اللممه
الخممممممر. الجممممممانب فممممممي الجاهليممممممة وبمممممممدلول

هممو اليمموم والجماعممة السممنة أهل تجمعات تعانيه ما أشق
وطريممق الصممالحين، المسمملمين طريممق اسممتبانة عممدم

الشممارات واختلط المجرميممن، المشممركين العلمممانيين
ل المذي والمتيه واللفتمات السمماء والتبماس والعنماوين

!الطريممممممممممق مفممممممممممارق فيممممممممممه تتحممممممممممدد
سممواء الثغممرةن هممذه والجماعة السنة أهل أعداء ويعرف
العلمممانيين، مممن كممانوا أو الباطنيممة الرافضممة مممن كممانوا

ًا عليها فيعكفون ًا توسيع ًا وتمييع ًا، وتلبيس حممتى وتخليط
بالنواصممي عليهمما يؤخممذ تهمممة الفصل بكلمة الجهر يصبح

!!!"المسمممممملمين" تكفيممممممر تهمممممممة..  !والقممممممدام
المرجممع مسممألة والكفممر السمملم أمممر في الحكم ويصبح

قممول إلى  ل!!وأذواقهم واصطلحهم الناس لعرف فيها
يجهممر مممن ويوصممف وسلم، عليه الله صلى ورسوله الله

!!والرهممماب والتعصمممب والمممتزمت بمممالتطرف بمممالحق
العقبممة هممي كممذلك الكممبرى.. وهممذه المشممقة هممي هممذه

في الله إلى الدعوة أصحاب يجتازها أن لبد التي الولى
سممبيل باسممتبانة اللممه إلى الدعوة تبدأ أن  يجب!جيل كل

فممي اللممه إلى الدعوة أصحاب تأخذ أل المجرمين.. ويجب
فيها تأخذهم مداهنة. وأل ول هوادة والفصل الحق كلمة

صيحة ول لئمن لومة عنها تقعدهم وأل خوف، ول خشية
السمملم  إن!المسمملمين يكفممرون  إنهممم!صائح: انظروا

!المخممممدوعون يظنممممه الممممذي التميممممع بهممممذا ليممممس
ّيممن السمملم إن ّيممن... فمممن والكفممر ب إلممى ينتسممب ب

عممن الممدين فصممل رايممة ترفممع والممتي الكممافرة العلمانيممة
مممن أنممه فيممه ورسمموله اللممه فحكممم الدولممة وعممن الحيمماة

المجرميمممممن. الفاسمممممقين الظمممممالمين الكمممممافرين
خاصممة اليمموم، والجماعممة السممنة أهل يجتاز أن يجب أجل

فممي تتممم وأن العقبممة، بهممذه اللممه إلممى الممدعوة أصممحاب
فممي كلهمما طاقمماتهم تنطلممق كي الستبانة هذه نفوسهم

يميعها ول غبش، يعوقها ول شبهة، تصدها ل الله، سبيل
يقيممن فممي اعتقممدوا إذا إل تنطلق ل طاقاتهم لبس. فإن

طريقهممم فممي يقفممون الممذين الحممق... وأن علممى أنهممم
الباطممل. على الله سبيل عن الناس ويصدون ويصدونهم



أنهمما اسممتيقنوا إذا إل الطريممق متمماعب يحتملوا لن كذلك
وإن بمالله تشمرك علمانية أو وكفر... إسلم إيمان قضية
وأقممامت السمملمية بالعقيممدة وتشدقت المساجد شيدت

ًا أحزابهمما فممي !!العمموام لتضممليل الدينيممة للشممؤون لجانمم
ًا، اليوم الواعون يعيه أن ينبغي ما هذا ينسمماقوا فل وغممد

مممن تتخممذ التي والمخدوعة الخادعة التمييع حركات وراء
المعسممكرات تجمماه المسلمين مشاعر لتخدير وسيلة ذلك
لهممم وتممبيت الحقممد والجماعممة السممنة لهممل تضمممر التي

-ومنهمما المعسممكرات هممذه فيممه تبممذل الممذي المممر الكيد،
الموجهممة الخيممرة الضربة بصدد وهي العلمانية- جهدها،

السمممممممممملمية. العقيممممممممممدة جممممممممممذور إلممممممممممى
ل ورائهمما، الممتي الكممافرة.. والمعسممكرات العلمانيممة إن

ًا تخشى أهممل قلمموب فممي المموعي تخشممى مممما أكممثر شيئ
فالممذين عممدتهم، أو عممددهم ل مهممما والجماعممة، السممنة

وهممم العقيممدة، هممذه أعداء أعدى هم الوعي هذا يخدرون
السممممممممممممممممملم. أعمممممممممممممممممداء أكفمممممممممممممممممر

أنهم الحق أصحاب يظن غفلة- أن - أي غفلة فهي لذلك،
!المواجهممممة تأجيممممل أو المعركممممة تجنممممب يملكممممون

أنهم الله إلى الدعوة أصحاب يظن غفلة- أن - أي وغفلة
معسممكرات مممن وراءهمما ومممن العلمانيممة مممن مممتروكون

والكفممممممممممممممممممممممممممممر الباطممممممممممممممممممممممممممممل
فيهمما. والجماعممة السممنة لهممل خيممار ل معركممة ... إنهمما
فممي يخوضمموها أل الحممق أصحاب يملك ل مواجهة ... إنها

الباطممممممممممممممممممممممممممممممل. وجممممممممممممممممممممممممممممممه
أن الحقيقية السلمية الحركة تستطيع ل منازلة ... إنها
بهم. البطش ستحاول لبد الكافرة العلمانية لن تتجنبها

العممدة تعممد أن والجماعممة السممنة أهممل لتجمعممات آن لقممد
لتتفممرغ الجانبيممة الخلفممات غبممار وتنفض الشمل وتجمع

العلمانيممة مممع المصمميرية والمواجهممة الحقيقيممة للمعركة
ر معسمكرات ممن وراءهما وممن الكمافرة والضملل. الكف

فمي تتكتممل أن والجماعمة السممنة أهمل لتجمعات آن ولقد
أعممداء مممن يناصممرونهم ومممن الباطنيممة الرافضة مواجهة
وغيرهمممممم. العلممممممانيين ممممممن السممممملمية الممممممة

موقفها تحسم أن والجماعة السنة أهل لتجمعات آن لقد
نعمم التوكمل. إنمه حمق ربهما علمى وتتوكمل أعمدائها ممن

النصممممممممممممممممير. ونعممممممممممممممممم المممممممممممممممممولى



من والجماعة السنة أهل موقف حسم
العلمانية

الممواعي القارئ ذهن عن تغيب أنها نحسب ل كلمة هناك
- أو تمماهت قممد تكممون أن نخشممى كنا وإن الدين، هذا بأمر

والجماعممة السممنة أهممل بيممن الممدائر الصراع توارت- أثناء
الممدين. لهممذا تنتسممب الممتي الضممالة المختلفممة والفممرق

علممى أخطرهمما تكممن لممم - إن الخطيممرة التحممديات أحد إن
هممذا فممي والجماعممة السممنة أهممل تواجه - والتي الطلق
المقممولت وكشف الزائفة اللفتات إسقاط لهي العصر،

وراءهما تتخفمى التي الملبسة الشعارات وفضح الغامضة
وقلمموب عقول في سمومها تبث التي الكافرة 1العلمانية

الممممممممممممممممممممة. همممممممممممممممممممذه أبنممممممممممممممممممماء
ً لبممد ومواجهتهمما، العلمانيممة ولفضممح أمممر يصممل أن أول

والحممزم الحسممم مممن المطلمموب المستوى إلى المواجهة
هممذا بممدون السممنة... فممإنه أهممل نفمموس فممي والوضمموح

أهممل تجمعات تعجز الوضوح، هذا وبدون والحزم، الحسم
ويعجممز الحرجممة، الفممترة هممذه في واجبها أداء عن السنة

العلمانيممة. للهجمممة التصممدي عممن ومفكروهمما علماؤهمما
المواجهمممممممة. وتتميمممممممع المواقمممممممف وتتأرجمممممممح

الحقيقيممة أهممدافها السممنة أهممل تجمعممات تفقد وبالتالي
مواجهممة فممي الصممحيحة البممدء نقطممة لتحديممد بفقممدانها
تقممف حيممث العلمانيممة- مممن - ومنهمما الجاهلية التجمعات

وتممدعي. تزعممم حيث من ل فعلً، الجاهلية التجمعات هذه
ًا. الفعلي.. بعيدة والواقع الزعم بين بعيدة والمسافة جد

العلمانية نقيض التوحيد
مممن والجماعممة السممنة أهممل بين الصراع حسم أجل ومن

ًا آخر، جانب من والعلمانية جانب الكممثير أصماب لما ونظر
أذهممان فممي وغبش انحراف من السلمية التصورات من

السمملم أعممداء يممثيره ولممما العصممر، هممذا فممي النمماس
وأباطيممل. شممبهات مممن والمتسممترون منهممم الظمماهرون

)Sécularité( أو النجليزيففة  فففي)Secularism( لكلمففة خاطئففة ترجمففة العلمانيففة - لفففظ 1
بالنجليزيففة فففالعلم الطلقا (العلففم) علففى بلفففظ لهففا صففلة ل كلمففة بالفرنسففية. وهففي

.)Scientism( كلمفففة عليفففه نطلفففق العلمفففي  والمفففذهب)Science( معنفففاه والفرنسفففية
داائففرة وتقففول "الدنيويففة"، "اللداينيففة" أو  هففي)Secularism( لكلمففة الصففحيحة والترجمففة
النففاس صففرف إلففى تهففدف اجتماعيففة حركة  : "هي)Secularism( ماداة البريطانية المعارف
المففدلول فففإن وحففدها". ولففذلك الففدنيا بهففذه الهتمام إلى بالخرة الهتمام من وتوجيههم

للففردا. أو للمفة بالنسفبة الفدين) سفواء غيفر علفى الحيفاة (إقامفة هفو للعلمانيفة الصحيح



التصممورات تلممك بتجليممة نقمموم أن علينا الواجب من فإنه
حقيقممة عممن ممموجزة كلمممة فممي الشممبهات هممذه وكشممف

أعظممم هممو الممذي التوحيممد أن وبيممان الكممافرة، العلمانيممة
فممي كله- هممو الوجود - بل السلمي التصور في حقيقة

للعلمانيمممممممة. نقيمممممممض أكمممممممبر ذاتمممممممه الممممممموقت
عليه والتأكيد المعرفة حق معرفته من لبد كان هنا ومن
إحيمماء سممبيل بيممان مع الله إلى الدعوة مراحل جميع في

ي الممة ل وأصمول مناهمج واتبماع التمسمك ف السمنة أه
والجماعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.

واليمان 2بالطاغوت الكفر الله إلى إله ل معنى كان وإذا
عمبر ظمل - الممذي الشرك بأن القول نستطيع فإننا بالله،

عبممادة - هممو والرسممل المممم بيممن الصممراع محممور التاريخ
متلزميممن: أمريممن فممي دونممه مممن أو اللممه مممع الطاغوت

والقصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد. الول: الرادة
والتبممممممممممممممماع. الثممممممممممممممماني: الطاعمممممممممممممممة

تعالى الله غير إلى التوجه فهو والقصد الرادة شرك أما
والنممذور والقرابيممن كالصمملة التعبممد شممعائر من بشعيرة
ًا والستغاثة والدعاء المممردودة الجاهليممة للتممبريرات تبعمم

زلفممى} اللممه إلممى ليقربونمما إل نعبممدهم القائلممة: {ممما
ًا يكون قد النوع هذا ]. وطاغوت3[الزمر: الية:  أو صممنم

ًا ًا ممممممو وثنممممم ًا أو ميتممممم ًا... المممممخ. أو جنيممممم شممممميخ
اللممه شممرع علممى التمممرد فهو والتباع الطاعة شرك وأما

الحيمماة شممؤون فممي وتحكيمممه حكمممه قبممول وعدم تعالى
السمملم بيممن الطريممق مفممرق كلهمما. وهممو أو بعضممها

والكفممممممممر. اليمممممممممان والجاهليممممممممة... بيممممممممن
مممدار علممى كلها الجاهليات بين المشتركة السمة أنه كما

شممأنها بلغ مهما جاهلية تسمى أن استحقت وبه التاريخ،
يبغممون} الجاهليممة والمعرفممة.. {أفحكممم الحضممارة فممي

الممدين مممن لهم شرعوا شركاء لهم ]... {أم50[المائدة: 
].21اللمممممه} [الشمممممورى:  بمممممه يمممممأذن لمممممم مممممما

ًا يكون قد النوع هذا وطاغوت ًا أو زعيم ًا أو حاكم أو كاهنمم
وأعممراف وتقاليممد وأوضاع أنظمة أو تشريعية هيئة يكون

مجممالس أو لجممان أو وبرلمانات نيابية مجالس أو وعادات
وأحممزاب... الممخ. وأهممواء ودسمماتير قمموانين أو شممعبية

تجاوز ما كل الله: " الطاغوت رحمه القيم ابن المام ذكره ما للطاغوت تعريف - وخير 2
اللففه غير إليه يتحاكمون من قوم كل فطاغوت مطاع، أو متبوع أو معبودا من حده العبد به

ل فيمففا يطيعففونه أو اللففه مففن بصيرة غير على يتبعونه أو الله داون من يعبدونه أو ورسوله
.25المففففففففففففوقعين:  للففففففففففففه". إعلم طاعففففففففففففة أنففففففففففففه يعلمففففففففففففون



أصممل إلممى مردهممما الشممرك مممن النوعين كل أن والواقع
غيمره. فمإن عمن والتلقمي اللمه غيمر تحكيمم وهمم واحد،

بممأي غيممره إلممى البشرية تتوجه أل وحده تحكيمه مقتضى
فممي وتسير تتوجه وأل والقرباتن العبادات أنواع من نوع

وعلمى كتبممه فمي لهما اللمه شممرع مما وفق إل كلها حياتها
إيمماه إل تعبممدوا أل أمممر للممه إل الحكممم رسله.. {إن لسان

يعلمون} [يوسممف: ل الناس أكثر ولكن القيم الدين ذلك
40.[
ًا وحممده واتخمماذه اللممه إلى كله المر رد إن كممل فممي حكممم

شمميء يصممرف أل اللممه أمممر الممتي العبممادة بعينه هو شيء
اللممه يرضممى ل الذي القيم الدين ذات هو وهذا لغير، منها

التاريممخ. مممدار علممى النمماس أكممثر جهله وإن سواه تعالى

وأشكاله صوره تتعدد الطاغوت
ًا أو الحقيقممة هذه يجابه ما فكل هذا، تقرر إذا منهمما جممزء

ول ظهممر، عصر أي وفي كان صورة أي في طاغوت فهو
ًا النسان يكون ًا أ - فممرد ًا مجتمعمم اللممه إل إلممه أل - شمماهد

وأهلممه. منممه والممبراءة بالطمماغوت بممالكفر إل حقيقممة
علممى النسممان اللممه: "إن رحمممه تيميممة ابممن المممام قممال

العبوديممة يختممار أن فإممما لهممما، ثممالث ل طريقين مفترق
فممي محالممة ل فيقممع العبوديممة هممذه يرفممض أن وإممما لله،

3اللمممممممممممممممممه". لغيمممممممممممممممممر عبوديمممممممممممممممممة

نهايتهمما فممي هممي صغرت أو كبرت الله لغير عبودية وكل
تعبممدوا أل آدم بنممي يا إليكم أعهد للشيطان.. {ألم عبادة

صممراط هممذا اعبممدوني وأن مممبين، عدو لكم إنه الشيطان
].61-60مسمممممممممممممممممممممتقيم} [يمممممممممممممممممممممس: 

يممدعون فيهممم.. { إن اللممه قال الذين العرب ذلك يشمل
ًا إل دونه من ًا إل يدعون وإن إناث ًا} [النساء: شيطان مريد

117.[
التاريخ. لقممد مدار على الله لغير عبادة كل كذلك ويشمل
هنمماك يعممد العبممادة... فلممم مظمماهر بعض شك ول تغيرت

يعبممدونها، شممركهم فممي العممرب كممان "الناث" التي تلك
"الناث" محل وحلت تتغير، لم ذاتها الشيطان عبادة لكن

والحممزب والمذهب والزعيم الدولة أخرى، أوثان القديمة
والفمممن الشخصمممية والحريمممة والعلمانيمممة والقوميمممة

تلممك غيممر "الناث" الجديدة من والجنس... الخ. عشرات
.6:  تيميفففففففففففة لبفففففففففففن العبودايفففففففففففة رسفففففففففففالة - مقدمفففففففففففة 3



فممي العممرب يعبممدها كممان الممتي البسيطة الساذجة الناث
وتعبممد الزائفممة القداسات عليها تضفى الولىن الجاهلية

تغييممر وفممي اللممه مخالفة في أمرها ويطاع الله دون من
..!!"تطممورت" العبممادة مظاهر إل تغيرت الله... وما خلق

الشممميطان. عبمممادة إنمممه يتغيمممرن لمممم الجممموهر ولكمممن
"الطماغوت" لمعنممى الجمممالي الفهممم همذا ضمموء وعلمى

إل إلممه "ل لشهادة الحقيقي المعنى لنا و"العبادة" يتضح
اللممه وإفراد بالطاغوت سبق- الكفر - كما هو الله" الذي

بالعبممممممممممممممممادة. وحممممممممممممممممده تعممممممممممممممممالى

وأشكالها صورها تتعدد الجاهلية
الجاهليممة فممإن وأشممكاله، صوره تتعدد الطاغوت أن وكما

ًا وأشممممممممممكالها. صممممممممممورها تتعممممممممممدد أيضمممممممممم
بممالله إلحمماد فممي يتمثل بعضها الجاهلية أن نعلم أن يجب

وتصممور اعتقمماد جاهليممة لوجوده... فهممي وإنكار سبحانه
مشمموه اعتراف في يتمثل الشيوعيين. وبعضها كجاهلية

وفممي التعبدية الشعائر في وانحراف سبحانه الله بوجود
وغيرهممم.. الهنممود من الوثنيين كجاهلية والطاعة التباع

كممممممممذلك. والنصممممممممارى اليهممممممممود وكجاهليممممممممة
وأداء سممبحانه اللممه بوجممود اعممتراف فممي يتمثممل وبعضها
مفهمموم تصممور فممي خطيممر انحراف مع التعبدية للشعائر

ًا وأن اللممه إل إلممه " ل ودللة اللممه".. ومممع رسممول محمممد
مممن كجاهليممة وذلممك والطاعممة، التبمماع فممي كامممل شرك

ويظنممون العلمممانيين "مسمملمين" مممن أنفسممهم سمممون
بمجممرد وحقمموقه السمملم صممفة واكتسممبوا أسلموا أنهم

مممع التعبديممة للشممعائر وأدائهممم بالشممهادتين نطقهممم
ومممع الشممهادتين لمعنممى فهمهممم وسمموء انحرافهممم

جاهلية.. وكلهمما العبيد.. وكلها من الله لغير استسلمهم
كمممالخرين. بمممالله شمممرك كمممالولين. أو بمممالله كفمممر

القديمة العربية الجاهلية بين مقارنة
الحديثة العلمانية والجاهلية

- مممن يجممد القديمممة العربيممة الجاهلية لعقائد الدارس إن
ًا، اللممه وجممود تنكممر تكن لم وهلة- إنها أول كممانت بممل أبممد

والتممدبير والرزق كالخلق تعالى أفعاله معظم في توحده
السممماوات خلممق مممن سألتهم والماتة.. {ولئن والحياء
].25اللمممممممممه} [لقممممممممممان:  ليقمممممممممولن والرض



وقمدره الكمون فمي النافمذة اللمه بمشميئة يقرون وكانوا
ممما اللممه شمماء لممو أشممركوا الممذين يرد.. {سيقول ل الذي

].148شمميء} [النعممام:  من حرمنا ول أباؤنا ول أشركنا
لقاءنمما يرجممون ل الممذين {وقال بالملئكة يؤمنون وكانوا

ويؤمنممون ]،21الملئكممة} [الفرقممان:  علينمما أزل لممول
نممؤتى حممتى نممؤمن لممن قالوا آية جاءتهم بالرسل.. {وإذا

].124اللمممممه} [النعمممممام:  رسمممممل أوتمممممي مثلمممممما
ويحيممي والبصممر والسمممع الممرزق يملك الله بأن ويقرون
السممماء مممن يرزقكممم مممن المر.. {قل يدبر وأنه ويميت

مممن الحي يخرج ومن والبصار السمع يملك أمن والرض
المممر يممدبر ومممن الحممي مممن الميممت ويخممرج الميممت

].31اللممممممممممممه} [يممممممممممممونس:  فسمممممممممممميقولون
زهيممر: كقممول والحسمماب بممالبعث يممؤمن مممن منهم وكان

أو الحساب ليومفيدخر كتاب في فيوضع (يؤخر
4فينتقم) يعجل

التعبديممة الشعائر بعض العرب الجاهلين لدى كان وكذلك
ووقمموفهم حمموله وطمموافهم الحممرام الممبيت تعظيم منها

ونممذرهم ذبحهممم الحرم. وكذلك الشهر وتعظيم بعرفات
للممبيت وإهممدائهم المطلممب عبممد نممذر قصممة فممي كممما لله

للممه.. والنعممم الحممرث مممن شمميء وتخصمميص الحممرام
ًا} والنعممام الحممرث مممن ذرأ مممما للممه {وجعلمموا نصمميب

].136[النعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممام: 
تقيممم العربيممة الجاهليممة كممانت التشممريعية الناحيممة ومممن
ر فقد السرقة، كحد الحدود بعض والقرطمبي الكلمبي ذك
ًا تفسيره: "أن في  وهو5السارق". يد تقطع كانت قريش
حممديث فممي كممما السممابقة الشممرائع فممي معممروف حممد

لهمممممممممما. زيممممممممممد وشممممممممممفاعة المخزوميممممممممممة
العربيممة الجاهليممة فمماقت- بممه - بممل سممبقت آخممر وشيء

"حريممة وهممو المعاصممرة العلمانيممة الجاهليممات القديمممة
ديمن ببقايمما يتعبممدون الذين الحنفاء منهم التدين". فكان

السممممممممممممممملم... عليمممممممممممممممه إبراهيمممممممممممممممم
والنصممارى... اليهممود مممن الكتمماب أهممل منهممم وكممان

الوثمممان... وعبمممادة الكمممواكب عبمممدة منهمممم وكمممان
الملئكممممممة. أو الجممممممن يعبممممممد كممممممان وبعضممممممهم

.81 زهيففففففففففففففففففففففر دايففففففففففففففففففففففوان - شففففففففففففففففففففففرح 4
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ذلك كل رغم المجتمع على الله حكم بيان
هممذا علممى اللممه حكممم المهممم- بممماذا هممو - وهممذا ولكممن

هممذه وعلى البيئة هذه على حكم تعالى الله إن المجتمع؟
تلممك وعممد وجاهليممة، كفممر بأنهمما والتصممورات المجتمعات

علممى بهمما اليمموم العلمممانيون يحتممج - التي جميعها المور
ًا إسمملمهم ًا السمملم، ميممزان فممي - صممفر بممالله وكفممر

ورسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموله.
اللممه رسممول وبيممن بينهم الطويلة المعركة نشبت ولذلك
شرسممة معركممة النممزاع، واشممتد وسمملم، عليممه اللممه صلى

الخيمممر. الحكمممم كمممان السممميف أن حمممتى حممماد، ونمممزاع
ًا، المثير والشيء العنيفممة المعركممة هممذه موضوع أن أيض
اللممه" كلمممة إل إله "ل واحدة كلمة سوى يكن لم الطويلة

أقصى إلى وسلم، عليه الله صلى الله رسول عليها يصر
للنكممار مممدى أبعد إلى الجاهلية وترفضها الصرار، حدود

والرفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممض.
صلى النبي دعاهم حين الولى اللحظة منذ لنه …لماذا؟

اللممه" كممان إل إلممه "ل أن شممهادة إلممى وسمملم، عليممه الله
ًا اللهممة {أجعممل …الفمموري الجممواب هممذا إن واحممدا إلهمم

].5عجمممممممممممممممممممممماب} [ص:  لشمممممممممممممممممممممميء
الكلمممة بهذه اللتزام أن من أذهانه في واضحة فالقضية

الله عدا ما كل عن الكامل والتخلي الجازم الرفض معناه
الوثممان طمماغوت المختلفممة، وطواغيتهم معبوداتهم من

الكهانمة وطمماغوت القبيلمة وطماغوت الزعاممة وطاغوت
ورد للممه الكامممل والستسمملم التقليممد... الممخ، وطاغوت

اللممه وصممغيره- إلممى وكممبيره وحقيممره - جليلممه كله المر
لمممممممممممه. شمممممممممممريك ل وحمممممممممممده تعمممممممممممالى

كافر جاهلي طاغوتي نظام العلمانية
ًا حقيقممة فممي يعتممبر - الممذي المفهمموم هممذا مممن وانطلق

السممنة أهممل عنممد بالضممرورة الدين من المعلوم من المر
العلمانيممة فممي السلم حكم نرى أن والجماعة- نستطيع

إلممى بالقضممية نصممل أن ووضمموح. ونسممتطيع بسممهولة
نفمموس فممي والوضمموح الحسممم مممن المطلوب المستوى

ومواجهتهمما. العلمانيممة لفضممح اللزميممن السممنة أهممل



كممافر" جمماهلي طمماغوتي " نظممام باختصممار العلمانية إن
ًا ويتعارض يتنافى اللمه" ممن إل إلممه "ل شمهادة ممع تمام

متلزمممممممممممممتين: أساسمممممممممممميتين نمممممممممممماحيتين
ممما بغيممر - حكممما العلمانيممة - أي كونها ناحية الولى: من

اللممممممممممممممممممممممممممممممممه. أنممممممممممممممممممممممممممممممممزل
ًا كونهمما ناحيممة الثانيممة: مممن اللممه. عبممادة فممي شممرك

اللممه أنممزل ممما بغيممر - بداهممة- الحكممم تعنممي العلمانية إن
والتشممريع الحكممم وقبممول اللممه شممريعة غيممر وتحكيممم
معنى الله. فهذا دون من طواغيت من والتباع والطاعة

الممدين فصممل أخرى بعبارة أو الدين غير على الحياة قيام
فهممي- ثم ومن السياسة، عن الدين فصل أو الدولة، عن

لنظامه ول لمعتقده مكان ل جاهلي أيضا- نظام بالبديهة
بنممص كممافر نظام هو السلم. بل دائرة في لشرائعه ول

همم فأولئمك الله أنزل بما يحكم لم {ومن الكريم القرآن
].44الكممممممممممممممممممممافرون} [المائممممممممممممممممممممدة: 

النظمة على الحكم في التردد لماذا
بالكفر؟ العلمانية

للشممك مجممال أي هذا بعد يبقى فهل كذلك، المر كان إذا
السمنة أهمل نفموس في القضية هذه حسم في التردد أو

العلمانيممممممممممممممممممممممممممممة؟ تجمممممممممممممممممممممممممممماه
المممذهل الغيمماب ولكن ذلك، من لشيء مجال ل أنه الحق

أنتجته الذي الكثيف والغبش العقول من السلم لحقائق
ًا يجعلن اللممذان هما المنحرفة، الفكار النمماس ممن كمثير
لممول نظمر أدنى لتستحق تكن لم متهافتة شبهات يثيرون

النطلقممة عوائممق أشد من يعتبر الذي المؤلم الواقع هذا
اللممه. بمشمميئة والجماعممة السممنة لهممل المرتقبة الكبرى

لفممظ إطلق الناس بعض استصعاب الشبهات، هذه فمن
ممن عليمه تعمالى الله أطلقها من على الجاهلية أو الكفر

- النظممة همذه أن وبذريعمة والفراد، والوضاع النظمة
اللممه، وجممود تنكممر الديمقراطيممة- ل العلمانيممة سمميما ول

تمممانع ل الديمقراطية العلمانية النظمة هذه أن وبذريعة
قيممادات بعممض أن وبحجممة التعبممد، شعائر بعض إقامة في

بالشممهادة يتلفظممون الديمقراطيممة العلمانيممة النظمممة
وصممدقة، حممج أو وصمميام صمملة مممن الشممعائر ويقيمممون
يسمون لمن العامة المناسبات في احترامهم ويظهرون

الدينيممممممة.  والمؤسسممممممات!!الممممممدين) ب(رجممممممال



يستصممعب المممردودة، المتهافتة الشبهات هذه ظل وفي
يرفممع مممن الشممديد- بعممض - للسف ومنهم الناس، بعض
النظمممة بممأن القممول اليمموم، السمملمية الممدعوة رايممة

وأن كمممافرة جاهليمممة أنظممممة الديمقراطيمممة العلمانيمممة
كمممافرون. جممماهليون لهممما المتبعيمممن بهممما الممممؤمنين

ل الشممبهات، هممذه يلوكممون الممذين أن جممدا الواضممح ومن
"السمملم". مممدلول ول اللممه"، إل إلممه "ل معنممى يعرفون

الظممن حسممن فممرض علممى البعممض حممق في هذا جاز وإن
المطلعيممن المثقفين من كثير حق في يجوز ل فهو بهم،
رايممة يرفعممون مممن بعممض وبالممذات المممور، حقممائق على

الواهيممة. العلممل بهممذه ويتعللممون اليوم السلمية الدعوة
السمملمية الممدعوة تاريممخ بأن هؤلء نذكر أن إل نملك ول

بممل القممرون، عممبر المريممر والجماعممة السنة أهل وصراع
السممنة ومثلممه آخممره إلممى أولممه مممن كلممه الكريم والقرآن

وقائليهمما. الشممبهة هممذه علممى الطريممق لتقطع المطهرة
وأصممحابه وسمملم، عليممه اللممه صمملى الرسممول تحمل وهل

ًا والجهاد والحرب والمشقة العنت متوالية، وعشرين ثلث
ًا القممرآن نممزل وهممل ًا موجهمم ًا وآمممر هممذه طمموال وناهيمم

فقط... باللسان الجاهلون يقول أن أجل أن من السنين
دعمماة يمممن الممتي الشممعائر ويقيممموا اللممه"، إل إلممه " ل

اليممموم. بهممما يسممممحون أنهمممم اللمممه علمممى العلمانيمممة
سممنة آلهتنمما اعبممد محمممد قريش.. يا قول بين الفرق وما

ًا العلمانيين قول وبين سنة، إلهك ونعبد وحالً: نعبد لفظ
التشممريعية المجممالس فممي غيره ونطيع المسجد في الله

 !!والسياسمممة والتجمممارة القضممماء وفمممي والبرلممممان
هؤلء وقسمة زمنية، أولئك قسمة أن غير آخر شيء أهو

..!!موضممممممممممممممممممممممموعية أو مكانيمممممممممممممممممممممممة

العلمانيين ودستور التتار دستور
قممول تفسممير اللممه- فممي - رحمه كثير ابن الشيخ ويقول

الله من أحسن ومن يبغون الجاهلية تعالى: {أفحكم الله
عممن خرج من على تعالى الله يوقنون}: ينكر لقوم حكما
كل عن الناهي خير، كل على المشتمل المحكم الله حكم

والهمممواء الراء ممممن سمممواه مممما إلمممى وعمممدل شمممر،
شريعة من مستند بل الرجال وضعها التي والصطلحات

الضممللت مممن بممه يحكمممون الجاهليممة أهل كان كما الله،
يحكممم وكممما وأهوائهم، بآرائهم يضعونها مما والجهالت



ملكهمم عمن الممأخوذة الملكيممة السياسممات ممن التتار به
عممن عبممارة وهممو الياسممق، لهممم وضع خان) الذي (جنكيز
اليهوديممة مممن شممتى شممرائع مممن اقتبسممها قممد أحكممام

مممن كممثير وفيهمما وغيممره، السمملمية والملممة والنصرانية
ًا بنيممه فممي فصارت هواه، مجرد من أخذها الحكام شممرع

ًا رسمموله وسممنة اللممه بكتمماب الحكممم علممى يقدمونها متبع
يجممب كممافر، فهممو ذلممك فعل فمن وسلم، عليه الله صلى

سواه يحكم فل ورسوله، الله حكم إلى يرجع حتى قتاله،
].2/70 كمممثير ابمممن كمممثير) [تفسمممير ول قليمممل فمممي

وجممدناه العلمممانيين دسممتور إلممى ونظرنمما ذلك، تأملنا إذا
(جنكيممز اقتبسممها قممد أحكممام من مجموع كتاب عن عبارة
الرومانيممة مممن شممتى شممرائع العلمممانيين) مممن خممان

مممن كممثير وفيهمما وغيرهمما، السمملمية والملة والفرنسية
أتبمماع فممي فصارت وهواه نظره مجرد من أخذها الحكام

ًا العلمانيين اللممه بكتمماب الحكم على يقدمونه متبعا شرع
قواعمد وأصمدروا وسملم، عليممه اللممه صملى رسوله وسنة

لهمما لتكممون السمملم شممرائع بهمما بممدلوا عامممة تشممريعية
عنممد الحكممم فممي المرجممع هي ولتصبح المة في السيادة

تحل التي الوضعية القوانين إلى التحاكم التنازع. وأصبح
وشممريعتهم. العلمممانيين ديممن هو والفواحش والزنا الربا

إلممى يتحمماكمون وأتبمماعهم العلمممانيون هممؤلء وأصممبح
ضممد دعوى يرفع أن للزوج تجيز ل التي الديوثية القوانين

فممراش على تزني وهي فاجأها إذا إل الزنا بتهمة زوجته
أن وحمماول الغيممرة دوافممع أخممذته ممما إذا  وحتى!الزوجية

الممزوج. فممإن وقتممل العشيق فسبقه زوجته عشيق يقتل
براءتممه يثبممت أن بالقممانون يمكنممه الزانيممة الزوجة عشيق

الوضعية القوانين وسماحة وديمقراطية عدالة ظل تحت
!!النفمممس" عمممن "دفممماع وضمممع فمممي كمممان أنمممه بحجمممة

حياءهمما يخممدش أن أحممد يسممتطيع فل الزانيممة الزوجة أما
القمموانين هممذه ظممل فممي لنممه الزنمما تهمممة لهمما ويمموجه

بتهمممة دعمموى يرفع أن أحد يستطيع ل الديوثية العلمانية
زوج مات زوجها. وقد إل الزوجة ضد الزنا فهمي  إذن!!ال

!!بريئممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة
ㄱبالفصل يستعلنون الذين العلمانيين بهؤلء ظنكم فما

وبيممن بينهممم شممركة الكون إدارة وأن والدولة الدين بين
مممن ذلك وراء ما ولهم والعبادات العقائد حكم فلله الله،

المعمممممممممممممممممممممممممماملت؟. جميممممممممممممممممممممممممممع



ㄱول البرلمممان، إل لهممم شارع ل الذين بهؤلء ظنكم وما
للقمموانين إل لممديهم قدسممية ول للمة، إل عندهم سيادة

الوضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعية؟.
ㄱأسمميادهم يزعممج - كممما يزعجهم الذين بهؤلء ظنكم ما

ويرونممه السمملمي التيممار والشممرق- تنممامي الغممرب في
ًا ًا خطمممممممممر سممممممممملطانهم؟ علمممممممممى داهمممممممممم

تممرك اللممه: "فمممن رحمه كثير ابن قول عليهم ينطبق أل
خمماتم اللممه عبممد بممن محمممد علممى المنممزل المحكم الشرع
كفممر، المنسمموخة الشممرائع من غيره إلى وتحاكم النبياء
فعممل فمممن عليه، وقدمها الياسق إلى تحاكم بمن فكيف

لبممن والنهاية المسلمين" [البداية بإجماع كفر فقد ذلك
].13/119كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممثير: 

بعممض تلفممظ - شممبهة الشممبهة تلممك أن يتضممح وبممذلك
لهمما وزن الشممعائر- ل بعممض وإقامة بالشهادة العلمانيين

والزنادقمممة. المنمممافقين أو البلهممماء عنمممد إل اعتبمممار ول

بالدين العلمانية النظمة تتمسح لماذا
السلم؟ وتدعي

علممى العلمانيممة النظمممة تصممر لممماذا هممو الن والسممؤال
يبممدو ممما - علممى أنها رغم السلم وادعاء بالدين التمسح

والحكممم القمموة مراكممز علممى الظمماهر- تسمميطر فممي
والتشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممريع؟

ً نعلم أن يجب ذلك، على وللجابة نجحممت أن بعممد أنممه أول
حيمماة يحكم أن من الله شرع تنحية الجاهلية- مؤقتا- في

إخممراج السمملم أعممداء حمماول ديممارهم فممي المسمملمين
اللحاديممة المممذاهب إلممى دينهممم أصممل عممن المسمملمين

والماديممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة.
اليممأس وأصابهم المخطط هذا تنفيذ في فشلوا أن وبعد
أخبممث هممو ما - إلى والتدبير التفكير - بعد لجأوا ذلك، من

أنممزل ممما بغيممر تحكممم أنظمممة اصطناع إلى لجأوا وأخطر،
وتظهممر السمملم، تممدعي هممي نفسممه المموقت وفممي اللممه

إحسمماس فقتلمموا مختلفممة، بوسممائل العقيممدة احممترام
انطلقمموا ثممم ضممميرها، وخدروا ولءها وضمنوا الجماهير
انتفاضمممتها. ممممن ممممأمن فمممي اللمممه شمممريعة يهمممدمون
العلمانيمممة النظممممة همممذه أربممماب يجمممرؤ ل ولمممذلك

أو لدينيون أو ملحدون بأنهم التصريح على الديمقراطية



- مفتخرين- بمممنهم يصرحون الله. بينما شريعة ضد أنهم
.!!مثل ديمقراطيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون

وراياتهم العلمانيين شعارات
تعممبر المتي وأفكمارهم العلممانيين شعارات تبلورت لذلك
شممديد وبخبممث ولكنهمما الجاهليممة حقيقة عن جوهرها في

غريممب بتبجممح الممدين إلى تنتسب أن تحاول محكم وتدبير
الشممريعة". ورفعمموا "تطمموير شعار فأعلنوا وضيع، ومكر
بعد نادوا العصر". ثم حاجات لتلبية الشريعة "مرونة راية
مممن ينفممر ل حممتى الشممريعة". وذلممك "تقنين بشعار ذلك
تسممري أن يريممدون فهم المسلمين، جمهور الفكار هذه

المسمملمين جمهممور ونفمموس عقممول في ببطء العلمانية
أن دون صمماحبه بحيمماة يممودي الذي البطيء السم سريان

" شممعار تحممت منتظمممة بجرعممات جسده.. وذلممك له ينتبه
!!الشمممممممممريعة" تطمممممممممبيق فمممممممممي التمممممممممدرج

العقيممدة تجعممل معممروف هو كما الديمقراطية والعلمانية
والتعامممل الشممريعة وتجعممل أمممره، ووفممق للممه والشعائر

ديممن "ل قممولهم معنممى غيره. وذلممك أمر ووفق الله لغير
ل المدين" أي فمي سياسمة ول السياسة في المدين "فص
فممإن بالضممرورة، الممدين من معلوم هو الدولة". وكما عن

وأصممممله. حقيقتممممه فممممي الشممممرك عيممممن هممممو هممممذا
إلممى الحقيقممة هممذه تصممل ل حممتى يسممتميتون ولكنهممم
"المدرسممة بشممعارات النمماس ويلهون المسلمين جماهير

الشممعب "حكممم المستنير" وشممعار العقلنية" و"السلم
جميع الشخصية" تمارس "الحرية شعار وتحت بالشعب"،

وبصممر سمممع تحممت والباحيممة الجنسممي الشممذوذ أنممواع
شممعار العلم. وتحممت أجهممزة ومباركممة الشرطة وحماية
إل السمملطات جميممع السمملطات" تصممادر مصممدر "المممة
غيرهم. وتحت دون بالمسلمين والتنكيل البطش سلطة
إلممى السمملم نور من الناس "الستنارة" يخرجون شعار

والفكممر" الثقافممة "حريممة شعار الجاهلية. وتحت ظلمات
أمممام البمماب ويفتح الساقطة الفنون أنواع جميع تمارس

الممر بهممم يصمل حممتى السملم علمى للتهجمم الزنادقممة
نموذج يظهر حيث وُعّماره الحرام الله بيت من بالسخرية

تفتممح بهمما وإذا المسممرحيات إحممدى فممي المشرفة للكعبة
الجمماهير أممام تتلمموى راقصمة داخلهمما ممن وتخرج فجأة

أصممبح ل... وقممد  ولممم!!السمملم إلممى تنتسممب الممتي



العطايمما فيممه تمنممح الفممن"، "عين يسمونه عيد للعاهرات
الممديار ومفممتي التقديريممة، الدولممة وجمموائز والمكافممآت،

فحلممل اليوميممة الفتمماوى مممن بمزيد ذلك يبارك العلمانية
ًا والفممن الموسمميقى وحلممل الغنمماء وحلل الرقص وأخيممر
ًا.. حلممل وليممس !!العلمانيممة.. الربمما الممديار مفممتي آخممر

ًا إل يخرج ل خبث العلمانية نكد
ًا} إل يخممرج ل خبممث تعممالى: {والممذي اللممه يقممول نكممد

أثمرت فقد خبيثة شجرة العلمانية ]. ولن58[العراف: 
يسممتنكر مسمملمون- مممن إنهممم يقولون - ممن اليوم بيننا

أخلق وبخاصمممة والخلق، العقيمممدة بيمممن صممملة وجمممود
المعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماملت.

مممن العليمما الشممهادات علممى حاصلين اليوم بيننا وأثمرت
ممما اسممتنكار فممي يتسمماءلون العممالم وجامعممات جامعاتنمما
علمى والعمري للسملم وما الشخصي؟ وسلوكنا للسلم

وممما الطريممق؟ فممي المرأة وزي للسلم وما  الشواطئ؟
ممما سممبيل؟ بممأس الجنسممية الطاقممة وتصممريف للسمملم
ممما المممزاج؟ لصمملح الخمممر مممن كممأس وتنمماول للسمملم
للسمملم ممما البنمموك؟ فممي بالربمما الناس وتعامل للسلم

خلممف يلهثممون الذين "؟!!"المتحضرون يفعله الذي وهذا
والمموطن للممه "الممدين بممأن ويممرددون الخبيثممة رايمماتهم

ما "دع مدرسة طلئع فهم ذلكن في عجب للجميع".. ول
!!للممممممممه".. للممممممممه وممممممممما لقيصممممممممر لقيصممممممممر

مممدين: {أصمملتك أهل سؤال وبين هذا بين فرق ... فأي
].5آباؤنممممما} [ص:  يعبمممممد مممممما نمممممترك أن تمممممأمرك

يتدخل أن وعنف بشدة ينكرون بل كذلك، يتساءلون وهم
أو بالعتقمماد، المعمماملت تتصل وأن القتصاد، في الدين
والمعماملت للممدين اعتقماد.. فممما غير من بالخلق حتى

وممما والسرقة؟ الغش في والمهارة للدين وما الربوبية؟
طائلممة تحممت يقع لم ما والمخدرات الخمور وتجارة للدين

.. ل والحكممم؟ والسياسممة للممدين وممما الوضعي؟ القانون
القتصمماد فممي دخلممت إذا الخلق بممأن يتبجحممون إنهم بل

على وشبوا رضعوا قد فهم ذلك، في غرابة  ول!!تفسده
فممي ديممن "ل و الدولممة"، عممن الممدين "فصممل شممعارات

!!الممممممممدين" فممممممممي سياسممممممممة ول السياسممممممممة
ًا المترفع بنما يذهبن فل ل علمى كمثير ي ممدين أه تلمك ف

جهالممة، أشممد جاهليممة فممي اليمموم ونحن الولى، الجاهلية



والحضممارة والمعرفممة والسممتنارة العلممم تممدعي ولكنهمما
والسمملوك اللممه فممي العقيممدة بيممن يربطون الذين وتتهم

السمموق فممي الماديممة والمعمماملت الحيمماة في الشخصي
والتعصمممب بالرجعيمممة والحكمممم... تتهمهمممم والسياسمممة

أضممافت اللفمماظ هممذه اسممتهلكت أن  وبعممد!!والجمممود
ألصقت  ثم!!بالتطرف وصفهم اليوم العلمانية الجاهلية

ًا بهمممممممممممم !!الرهممممممممممماب صمممممممممممفة أخيمممممممممممر
العلمممانيين مممن السمملم أدعياء يردده ما بعينه هذا أليس

غيرهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم؟ أو

للسلم السافر العداء إظهار عدم مذهبهم
لهممذا المنتسممبين مممن والزنادقممة المنافقين عادة من إن

العممداء إظهممار وعدم والواضح الصريح النكار عدم الدين
العبمماءة هممذه وتحممت السلوب بهذا وهم للسلم السافر

الخبيثممة أهممدافهم يظنون- تحقيممق هكذا - أو يستطيعون
الذين والنصارى اليهود من لصدقائهم خدماتهم وتقديم

السممممملمية. الممممممة علمممممى للقضممممماء يتمممممآمرون
لللتفمماف والتمممويه التلممبيس بسمملح لممذلك يسعون وهم
يفمماجئوا حيممن الفاصمملة المعركممة لحيممن المسلمين حول

الحممرص غايممة حريصممون غممرة. هممم حين على المسلمين
المرتقممب. الموعد قبل السلمي الوعي إيقاظ عدم في
مثممل عقممولهم تدرك ل طيبون مسلمون هناك يكون وقد

هممؤلء فممإلى المعقممدة، والحيممل الملتويممة المممور هممذه
التمممممممممالي: الخمممممممممبر نهمممممممممديهم وأمثمممممممممالهم

أحرنمموت" فممي "يممدعوت اليهوديممة الصممحيفة نشرت لقد
ً  م18/03/1978 علممى اليهممودي الهجوم فيه حللت مقال

مقابلت اليهودي التلفزيون إجراء وانتقدت لبنان جنوب
معممالم وإبممراز حممداد سممعد الخممائن النصممراني العميل مع

إزاء النصممرانية المارونيممة القممرى عمممت الممتي البهجممة
لبنممان، جنمموب مممن كممبير لجممزء اليهممودي الجيممش احتلل
عممبرة فيهمما لعممل التحليممل هممذا مممن قطمموف يلممي وفيما

والنيممممممممممممممام: المخممممممممممممممدوعين لهممممممممممممممؤلء
أل إعلمنمما وسممائل علممى اليهوديممة: "إن الصممحيفة قالت

إسممرائيل اسممتراتيجية مممن جممزء هي هامة حقيقة تنسى
وجهممود بجهودنمما نجحنا قد أننا هي العرب، مع حربها في

العممرب، مممع معركتنمما عممن السمملم إبعاد (أصدقائنا) في
ًا، ثلثين طوال ًا السمملم يبقممى أن ويجممب عام عممن بعيممد



واحمدة لحظمة نغفمل ل أن يجب ولهذا البد، إلى المعركة
بممأي السلمية الروح استيقاظ منع في خطتنا تنفيذ عن

السممتعانة المممر اقتضممى ولممو أسمملوب وبممأي شممكل،
بممادرة أية لخماد والبطش العنف (بأصدقائنا) لستعمال

بنمما". المحيطممة المنطقممة فممي السمملمية الممروح ليقظة
قائلممممممممة: تحليلهمممممممما الصممممممممحيفة واختتمممممممممت

كمماد أرعممن، خطممأ فممي وقع السرائيلي تلفزيوننا "ولكن
إيقمماظ فممي التصرف هذا تسبب فقد خططنا، كل ينسف
أن ونخشممى ضمميق، نطمماق علممى ولممو السمملمية الممروح

لتحريممك الفرصممة هممذه السمملمية الجماعممات تسممتغل
- فممي فشمملنا وإذا ذلممك، فممي نجحت وإذا ضدنا، المشاعر

قاضممية ضممربة (أصممدقائنا) بتمموجيه إقنمماع المقابل- فممي
تممواجه أن إسرائيل على فإن المناسب، الوقت في إليها
ًا ذلك حين ًا عدو ًا)، (ل حقيقي أن حرصممنا عممدو وهممو وهمي

ًا يبقمممممممممممى المعركمممممممممممة. عمممممممممممن بعيمممممممممممد
نجممح إذا حممرج وضممع فممي نفسممها إسممرائيل وسممتجد

يممدخل أحممدهم أن يعتقممدون الممذين أولئممك المتعصممبون،
ًا، قتمممممل إذا الجنمممممة يهمممممودي". قتلمممممه إذا أو يهوديممممم

العلمممانيين مممن الزنادقة هؤلء يرفع ذلك أجل ومن لهذا
ممكممن عممدد أكممبر خداع بها يحاولون شعارات وأشباههم

سمماورتها قممد الممتي القلممة نفمموس وتهدئة المسلمين من
شممعارات يرفعممون الممذين هممؤلء نوايمما تجمماه الشممكوك

بينممما والديمقراطيممة بالحريممة ويتشممدقون العلمانيممة
جممذوره مممن السمملم لقتلع العملممي بممواقعهم يسممعون
ًا ولكمممن النمممائمون. يسمممتيقظ ل حمممتى رويمممدا رويمممد

العلم أجهزة في الدينية البرامج أهمية
الشيطانية

التاريمممخ ممممدار علمممى والزنادقمممة المنمممافقون يمممزال ل
أنهممم للنمماس ويزعمممون بممل اليمممان، يممدعون السلمي
يفسممدون. ول الرض فممي يصمملحون وأنهممم مجممددون

الديمقراطية العلمانية قيادات بعض اليمان يدعي كذلك
الكفر عقائد بين يتقلب من منهم بل الحديث، العصر في

ًا أصبح سابق شيوعي فهذا المتعددة ًا، ليبريالي ول متعصب
الغرابممة واحدة. ولكممن الكفر ملة أن حيث ذلك في غرابة

أحزابهممم فممي ويقيمممون (الحمماج)، بلقب نفسه يلقب أنه



ًا وما آمنوا والذين الله  {يخادعون!!الدينية للشؤون لجان
].9يشممعرون} [البقممرة:  وممما أنفسممهم إل يخممادعون

إلى الديان بين زمالة إلى ودعا اليمان ادعى من ومنهم
المسمملمون عليهمما يلتقممي مشممتركة دينيممة كتممب تممأليف

واليهمممممممممممممممممممممممممود. والنصمممممممممممممممممممممممممارى
الديمقراطية العلمانية النظمة أصرار في غرابة ل لذلك

دينيمة براممج تسمى برامج للدين يجعلوا أن على الكافرة
الذين وهم الشيطانية، العلم أجهزة "روحية". ضمن أو

ًا يجعلون قوانين ضمن الشخصية للحوال إسلمية أحكام
صممحفهم كممل فممي يجعلممون الممذين وهم الجاهلية، الحكم

صممفحة يسمممونها صممفحة الجاهليممة العلمانيممة ومجلتهم
!!الممممممممممممممممممممممممممممديني الفكممممممممممممممممممممممممممممر

فقممط المسممجد هممو الممدين مكممان إن يقولون الذين وهم
ي اللمه لمبيت يحجون أنهم المسلمين لعامة ويظهرون ف

أجهممزة فممي الصممور هممذه إبممراز ويتعمممدون مممرة العمممرة
ًا اللممه أعممداء بيمموت يقصممدون هممم إعلمهم. بينممما شممرق

ًا ويتلقممون المناهممج منهممم يتلقفممون حيممن كممل وغربمم
!!والحمممرام والحلل والنمممواهي والواممممر التشمممريعات

أئمتهممم أحممد شممديد بغبمماء العلمممانيين هممؤلء أحد ويمتدح
يكن لم أنه فضائله أهم أن ويذكر عليه ويترحم السابقين

!!اللممممممممممممممممممه شممممممممممممممممممرع يطبممممممممممممممممممق
القاهريممة الوفممد جريممدة فممي الطويلممة الستار عبد يقول
 م22/08/1991 بتاريممخ العلمانيممة معاقممل إحممدى وهممي

الواحممممممممممممممممممممممممممممد: بممممممممممممممممممممممممممممالحرف
السممنوات منممذ الناصممر عبممد ) جمممال!!(المرحمموم " أيممام

كممان أنممه النظممر - بصممرف الحكممم كممان للثممورة الولممى
ًا والحكممم.. الدين بين الخلط عدم على ديكتاتوريا- حريص

شمميء.. كممان أي إلممى العلمانية.. منممه إلى أقرب كان أنه
للقممرآن محطممة إنشمماء علممى الناصممر عبممد نظممام يقتصممر

المسمماجد.. والكنممائس.. بنمماء فممي الكريممم... السممتمرار
التسمممهيلت كافمممة تقمممديم الحمممج.. المممخ.. أي تيسمممير

أكممل علمى (شمعائرهم) الدينيممة يمؤدوا (للمتدينين) كي
ًا الحكم كان وجه.. لكن ضرورة لفكرة ترويج أي عن بعيد

الشممريعة سممواء الشممريعة نظممم تكن بالدين.. ولم الحكم
فيممما إل ) مطبقممة!المسمميحية (الشممريعة أو السمملمية

طلق.".. والكلم أو زواج مممن الشخصية بالحوال يتعلق
!واضممممممح هممممممو كممممممما تعليممممممق إلممممممى يحتمممممماج ل



المشرعين أحبارهم يعبدون العلمانيون
كممل العلمانيين.. إلممى هؤلء إلى السؤال بهذا نتوجه إننا

همممممؤلء.. فنقمممممول: ممممممن السممممملم يمممممدعي ممممممن
ًا سممبيل - علممى أخرجنمما إذا النشمماط مممن التحكممم- جممزء

غيرهما- عمن وإمما السياسمة - إممما الحيماة فمي النساني
وممموازين وقيممم منهممج نتلقممى أين السلم.. فمن دائرة

الجمممممممممممممممزء؟. همممممممممممممممذا وتشمممممممممممممممريعات
ريممب ل واحممد ومممؤداه نممتيجته الجواب.. فممإن كان ما وأيا

اللممه. لغيممر والتباع الله.. والطاعة غير عن فيه: التلقي
مممن صممورة هنمماك بممالله... وهممل الشرك والنتيجة... هي

شممرك أعنممي هممذه؟ مممن أصمرح بالشمرك العممتراف صور
!!والتبممممممممممممممممممممممممممماع الطاعمممممممممممممممممممممممممممة

قممد يمارسممونه الممذين كممان وإن الله، عبادة في شرك إنه
علممى بغريممب ذلممك وممما وحممده، الله عبادة معنى يجهلون

عنممه- فممي اللممه - رضممي حمماتم بممن عممدي الجاهلين. فإن
دخممل لممما فممإنه عبممادة، ذلممك أن يتصممور يكن لم الجاهلية

اللممه صمملى تل وسمملم، عليممه اللممه صمملى الله رسول على
ورهبممانهم أحبممارهم تعممالى: {اتخممذوا قمموله وسلم عليه
ًا نصممرانيا) يمما (وكممان عممدي فقممال اللممه}، دون مممن أرباب

ممما لكممم يحلممون نعبدهم. قال: "أليممس الله: لسنا رسول
فتحرمممونه؟ اللممه أحممل ممما ويحرمممون فتحلممونه الله حرم

وسمملم: فتلممك عليممه اللممه صمملى النممبي قال: بلممى. قممال
.6عبمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممادتهم

ًا الله رحمه تيمية ابن قال جعلممه ذلممك: " قممد علممى تعليق
ًا ورسوله الله ويسجدون لهم يصلون يكونوا لم وإن شرك

7لهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم".

الجاهليممة أحضان في وترعرعت ولدت التي العلمانية إن
التباس. ولكممن ول مداورة ول فيه خفاء ل بواح كفر لهي

ًا يحدث إنما واللتباس والمداورة الخفاء دعمماة مممن عمممد
امتممداد ول حيمماة ل أنممه يعلمون لنهم أنفسهم، العلمانية

خلل مممن إل المسمملمين بلد فممي وسلطانهم لجاهليتهم
بممالتلبيس إل لهممم بقمماء المداورة. ول وهذه التخفي هذا

الزائفممة راياتهم خلل من وذلك المسلمين جماهير على
عممن دعمموتهم وبمماطن أمرهممم حقيقممة تخفممي الممتي

وسففنده التفسففير الترمففذي: كتففاب في  وأصله3/230المنثور:  الدر في رواياته - انظر 6
صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففحيح.

86ًالمجيففففففففففففففد:  - فتففففففففففففففح 7 اليمففففففففففففففان. عففففففففففففففن  نقل



وعقيممدتهم دينهممم أمممر العامممة علممى وتلبممس المسلمين
ًا نصبوه من ساندهم إذا خاصة فممي العلمانيممة للديار مفتي

ًا. بممل إل وجمموههم تممزد لم مكشوفة تجميل محاولة قبحمم
إخمموانهم ضممد ويحفزونهممم المسمملمين عامممة يدعون هم

الصممراع هممذا لحقيقممة الممواعين الصممادقين المسمملمين
الممدين علممى الممداهم خطممره إلممى والمنبهيممن وخلفيمماته

وأهلمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه.

الداخل من مهددة السنة أهل حصون
الضممالة الفممرق تفتحهمما الممتي والجبهممات المعممارك إن

والجماعممة، السممنة أهممل ضممد الممدين لهممذا والمنتسممبة
ًا وأخطرها تغممذيها والممتي الباطنيممة، الرافضممة جبهة دائم
لتممدمير العالميممة الجاهلية والمعسكرات القوى وتدعمها

الحقيقممي الخطممر باعتبممارهم والجماعممة السممنة أهممل
المعممارك هممذه إن أقممول القمموى، هممذه كممل ضممد والفعال

والجماعة السنة أهل معها ينسى أل يجب الجبهات وهذه
القمموى وأن داخلهمما، مممن مهممددة زالممت ل حصممونهم أن

تصممارعهم والممتي الممداخل مممن ضدهم المتكتلة العلمانية
ًا- وسممافرة خافية معارك في ًا- هممي - غالب الممتي - أحيانمم

والجاهليممة السمملم بيممن القائم الصراع جوهر الن تمثل
هممي الصممراع هممذا مراحل أخطر الحديث. وإن العصر في

أمام وفضحها القبيحة العلمانية القوى هذه تعرية مرحلة
هممؤلء سممبيل مسمملم لكممل ليسممتبين المسمملمين جميممع

عليهممم. والقضمماء خممداعهم يحمماولون الممذين المجرميممن

الخاتمة
ًا إلممى القضممية هممذه فممي الغبممش أدى لقممد نقممول، وختام

تجمماهر الممتي العلمانيممة الحممزاب حممول البعممض التفمماف
وتلمموح الرغد من بشيء الناس تعد أنها لمجرد بعلمانيتها

ولممو والمسممكن، والكسمماء الغممذاء لمشممكلة بحلممول لهممم
ممما النفمموس فممي والبراء والولء السلم حقائق رسخت

وكيممف واحممد، رجممل المممة مممن الحممزاب هذه حول التف
يتلممو وهو الخر واليوم بالله يؤمن رجل بموالتها يرضى

يؤمنون قوما تجد تعالى: {ل الله قول والنهار الليل آناء
كانوا ولو ورسوله الله حاد من يوادون الخر واليوم بالله

عشيرتهم} [المجادلممة: أو إخوانهم أو أبناءهم أو آباءهم
تسممتعلن أن مممن أكممبر ورسمموله للممه محممادة ]. وأيممة22



لقصاء مواربة بل وتدعو السلم لشرائع بردها العلمانية
محادة الدولة. وأية عن الدين بفصل الحياة عن الله شرع

التشريع حق في تعالى الله منزاعة من أكبر ورسوله لله
والتحريمممممممممممممممممممممممممم. بالتحليمممممممممممممممممممممممممل

الخطممار لهممذه ينتبهمموا أن والجماعممة السنة لهل آن أما
دنيمماهم فممي تهددهم والتي والخارج الداخل من الماحقة

وآخرتهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم؟
ًا يتكتلوا أن لهم آن أما وجممودهم وعن أنفسهم عن دفاع

ًا عقيمممممممممممممممدتهم؟. عمممممممممممممممن ودفاعممممممممممممممم
ممما لعممدائهم ويعممدوا صممفوفهم ينظممموا أن لهممم آن أما

وعممدوهم؟ اللممه عممدو بهمما يرهبممون عممدة مممن اسممتطاعوا
معمماركهم عممن يتخلمموا منهممم- أن لكممثير -أو لهممم آن أممما

ويركزوا ليتفرغوا والشكلية الجانبية وخلفاتهم الوهمية
هممذه لمواجهممة والمعنويممة الماديممة المشممتركة جهممودهم
الممتي الحقيقيممة الفاصمملة والمعممارك التاريخية التحديات

اقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتربت؟
وكشممف العلمانيممة النظمممة تعريممة أن الجميممع وليعلممم
علممى السلمية.. خطمموة الشعوب على وتآمرها عمالتها

الصمممممممممممممممممممممممممممحيح. الطريمممممممممممممممممممممممممممق
أعممداء عليهم أسبغ ممن والمنافقين الزنادقة فضح وأن

والدب السياسممة فممي والعبقرية الزعامة ألقاب السلم
الصمممممحيح. الطريمممممق علمممممى والفمممممن... خطممممموة

يرتبممط السمملمية الشممريعة تحكيممم بأن العلم شيوع وأن
ردة الوضممعية القمموانين تحكيممم وأن السمملم ديممن بأصل

الصممحيح. الطريممق علممى السمملم... خطمموة عممن صريحة
عممن والنهممي بممالمعروف والمر الجهاد فريضة إحياء وإن

الصمممممحيح. الطريمممممق علمممممى المنكمممممر.. خطممممموة
بها.. خطمموة والعمل وتعليمها الشرعية العلوم تعلم وأن

الصممممممممممممممممحيح. الطريممممممممممممممممق علممممممممممممممممى
ًا لنا آن أما هذا؟ لنا آن للحق... أما قلوبنا تخشع أن جميع

وممما اللممه لممذكر قلمموبهم تخشممع أن آمنوا للذين يأن {ألم
].16}[الحديمممممممممد:  الحمممممممممق ممممممممممن نمممممممممزل

والسممداد التوفيق وحده فمنه والرشاد، الهدى الله نسأل
قمممممممممدير. شممممممممميء كمممممممممل علمممممممممى وهمممممممممو

العمممممالمين.. رب للمممممه الحممممممد أن دعوانممممما وآخمممممر
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