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 ؟!احلل يه العلمانية طوية:م
 محدي ُعمرحممد 

 :خالل الفرتة املاضية ا  بع سمعنا هذه الكلمة كثريبالط  

 !ات بهن اليت أحل  ح  وب من الم  عُ إلنقاذ األوطان والش   ؛العلمانية يه احلل  
م  لب  ن ق  ستخدم م  انة التي ت  ن  عارات الر  الش  عن   ظرالن   ض  بغ فوا بأَّن 

ص  ن و  عى أن  فنيثق  م  م  ن اد  ج علينا م  ر  ، حتى خ 

عب املرصي  علامين  بطبعه! ال عب املرصي  بالفعل علامين   ؟! هلدعونا نرى سويا  هل حقا  العلامنية هي احلل  ش  الش 

 بطبعه؟!

 ماذا تعرف عن العلمانية؟! :يف البداية

ال  أن   جيب أن تعرف ، رذ  و ج  أد أو أصل د  ليس هلا تعريف م   العلمانيةكلمة أو  عني  يف ون الكثري ب  ت  وقد ك   م 

 جيازه.إحاول وهذا ما سوف ن   ،عريفق يف الت  ن تعم  ومنهم م   تعريفا  سطحيا ، ب  ت  ن ك  منهم م   ،ك الكلمةل  تعريف ت  

ف «دائرة املعارف الربيطانية» ا  العلمانية ت عر  ر  ،حركة اجتماعية»عىل أَّن  ن م  اس وتوجيهم ف ال  تهدف إىل ص 
 .«نيا وحدهاذه ال  ىل االهتمام بهاالهتمام باآلخرة إ

ف  «كسفوردأعجم مُ » ا  العلمانيةعر  ين أساساً لألخالق الد  ال ينبيغ أن يكونه أي اذلي يقول أن  الر  »عىل أَّن 
 .«بيةوالّت  

ا  ف «ويل اثلالث اجلديدعجم ال  المُ »أم  ا  العلمانية، فإن ه عر  س ىلع ؤس  مُ  ،نظام اجتمايع يف األخالق»عىل أَّن 
ظر إىل دون ال   ،االجتمايع نضامُ عاصة واتل  ة ىلع اعتبارات احلياة المُ ي  ق  لُ وكية والُ لُ م الس  ي  وب قيام الق  جُ ة وُ فكر

 .«ينالد 

دة للعلامنية، ولكن  كل  هذه الت عريفات اجتمعت عىل مضمون تعريفات كثريةن، نحن أمام إذ تعد  ، ت عطي معاين م 

 !احلياة نر ين ع  ل الد صر ف  ار: تعني باختص علمانيةكلمة 

ورة عىل رجال عقاب الث  أالتي قامت عىل  العلمانية الغربيةه استحرض ن  أل ؛طتخب  م   و العريبأ املرصي   العلامين  

ور العلامنية ترجع لطائفة ذ  ؛ فج  العلمانية احلديثة ظهرت ،د التي قامتمر  مع حركة الت  ، والكنيسة الكاثوليكية

 .ونر  بثالثة ق   سيحيةور امله  والتي ظهرت قبل ظ   ،«وني  ق  ود  الصد »ى م  تس   يهودية
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 اإلساليم راد تطبيقه كام هو يف عاملناأو ،غربالمن  يئا  استحرض ش وفه ،شديدة   العلامين العريب يقع يف حرية  
 ..!!. «الكهنوت اليين»بجدياته أوجد يف و ال ت  أ ،والذي بالفعل يرفض ،العريب

 :أمام العلامين العريب طريق واحد يسلكهأصبح اآلن 

 .«ار اإلساليمي  اتل  »بني عىل وبترصفات فردية لبعض املحس صب  قد والرت  وهو الن  

ود نوع من أنواع لتسويق ،و اختالق افرتاءاتأ ،تضخيم حوادث فرديةأصبح هدف العلامين  ج  ا بسبب و  ها عىل أَّن 

يين»  .«الكهنوت الد

 و  أكمرحلة  «ياسةالسد »عن  «ينالد »ل نفصوهكذا جيب أن 
بشكل   «احلياة»عن  «ينالد »فصل إىل  ننتقل ثم   ،ةي  ل 

 .كامل  

وذ،  فرد كل   من حق   يصبحهكذا يف الن هاية،  ذ  ناسبا ، ومع الوقت، ستنترش اإلباحية، والش  ه م  ف بام يرا أن يترص 

 .و حتى قانوينأو ديني أخالقي أ و حسيبأود رقيب ج  دون و   ،لبيةاألفعال الس   وكل  

ابقة، هيرب من احلقيقة العلامين ألختك أن تزين  حالعلمانية تسم هل: اول االبتعاد عن هذا السؤالوي   الس 
، تلفزيونيةحلقة  رج يفم   اح هبذفقد ص  ، ؤالعن هذا الس   العلامين غم من ابتعادولكن بالر   ؟!وتنجب دون زواج

ف ن  .ه علامينن  بأفسه وقد عر 

 ... صديقي العزيز

الف  رك  ببساطة ف   ةالعلماني عيش فقط لت من حياتك، ينريدك يف احلقيقة أن تنزع الد  ي  ، للعقيدة اإلسالميةم 

فاتك وأفعالك. لطان إهلي عىل ترص  نياك، بدون أي س   لد 

ر فك  يخرج جيل ال ي  ، لباب العريبالش   وبل  ول وق  ق  يطرة عىل ع  الس   تريد ،متيازاب يهودية صهيونيةدعوة  العلمانية

ته، دون قيد  من رشع  أو دين. ر فقط يففك  ي  ، ولكن ضهر  و ع  أرضه أفاع عن يف الد   اته، وشهوا نيوية، وملذ   حياته الد 

حتت غطاء  حلاد خرج منفاإل !ةنيلامعي للعرش  البن غري هو اال« حلاداإل» إن   إىل شارةاإل أن ننسى جيبوال 

، فإن ك ال تكاد جتد علامنيا  عربيا  إال  وهو  العربنيوا بالعلامنيسم  ي   نى وترعرع يف أحضان م  وكرب ونم ،العلمانية

لحد يف احلقيقة! )عن خربة!(  م 

 !العريب؟إىل العالم  ت العلمانيةل  خ  كيف د  : ؤال اهلام  ولنرجع للعلامنية ونطرح هذا الس  
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 ية:واإلجابة يف الن قاط التال

 .اَّنيار اخلالفةو حيحةسلمني عن العقيدة الص  انحراف امل   -

 للبالد. الغزو الثقايف، وول اإلسالميةاالستعامر الغريب للد   -

عي الت جديد. ور طبقةه  ظ   - د  عي الت نوير، وامل سترشقني، وم  د   م 

 املسلمني. يف بالدانتشار الت نصري واإلرساليات املسيحية  -

 .سلمة يف نرش العلامنيةمل  ادور األقليات غري  -

 .مل  يف ميدان الع  امل سلمني  رب وتأخ  ر  م الغ  تقد   -

 .ول األجنبيةالبعثات للد   -

ناك بالت أكيد أسباب أخرى أد ت لظ ه   ول العربية اإلسالمية، ولكن وه   ،ولنعود ملرصنا احلبيبةر العلامنية يف الد 

 :والسؤال

 يف مرص؟! كيف ظهرت العلمانية
 ر  ة الف  ل  مر احل  »ور العلامنية كانت مع ه  األوىل لظ   بنةالل  

ر ن امل حاولة األوىل، لكن ها عىل مرص «ةي  س  ن ا مل تك  ، رغم أَّن 

 كانت ناجحة.

يطرة ال سبيل إىل الس  »: امنةليبية الث  ملك فرنسا وقائد احلملة الص   ،«لويس اتلاسع»باختصار، نذكر ما قاله امللك 
قاومة واجهة والمُ هو اعمل المُ  ،حاسم   يف دينهم اعمل   ذلك ألن   ؛ةو  ب أو القُ رر ريق احل  سلمني عن طىلع المُ 
 ،سلمنيعند المُ  ينااملع هود هذجُ ومع وُ ، ض واألرضرر خيص يف سبيل محاية الع  الر   م  فس وال  وبذل ال   ،واجلهاد
 د  ه البُ وأن  ، ومة ودحر الغزو اذلي يقتحم بالدهمقاهم قادرون دوماً ىلع المُ ألن   ،يطرة عليهمستحيل الس  فمن المُ 

وإجياد  ،حىت يصبح مفهوماً أديباً ووجدانياً ، سلمنيف هذا املفهوم عند المُ زيد من شأنه أن يُ  ،من إجياد سبيل آخر
ُ  اهنيمن االّتد  ره ىلع حنو  ربد ما يُ  ر كر ىلع الف   واسع    بّتكي  إال   ذلك ال يتم   وأن   ،ورته واندفاعهُط سقط خُ ما ي

ض أنفسهم رود وتُ  ،ة الغربيةو  سلمون أمام بقاء القُ حىت يستسلم المُ  ،نطلقاته وأهدافهوحتويله عن مُ  ،اإلساليم
 .«عاونداقة واتل  اه األهواء والص  هلا ىلع حنو من اّتد وبُ ىلع قُ 

ويعرف  ا يعين  فكم م   ،ينن الد  إبعادنا ععن طريق  موا فينان يتحك  أبساطة  ريدن بكل  وي   ،بالدنا وا هكذا دخل

 هذا؟!

  ك  
 هذه احلقائق؟! ، يعرفونةيقاءات التلفزيونوالل   يف، وجتامعيل االواص  مواقع الت  العلامنية عىل  عونن يد  م م 
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 رفون!م ال يعلنفرتض أَّن  

أذهاَّنم عن الواقع، أعمت  والتيالباطلة، امل خالفة للعقيدة اإلسالمية،  هم لرتك هذه املذاهبوندع اآلن نحن

د هم توجعل ر   !باب العريب املسلمول الش  ق  ة صهيونية لتدمري ع  ي  ب  ر  غ   تاوأدُم 

 !العلمانية يه احللد مقولة رد  ا دعوة مفتوحة لكل من ي  َّن  إ

 ؟!ين عن احلياة هو احلل  ن فصل الد  أهل ترى فعال  

ي بة هو مفتاح احلياة يوالوح ينبالد   لتزاماال ن  ، إصديقي يا يف ذلك أشك   ين م الد  ه  ف  لعي والس   ،عيدةالس   الط 

 عادة األُماد.إوتطبيقه هو مدخل لتعمري األرض و

لدعوة لكل علامين م  ن أريد ك ت  ن  أد جر  مل  فيها،  شكلة التي أوقعت نفسكم امل  ج  ك ح  ر  د  عقلك لتفهم وتعرف وت   ، أ ع 

شاد.! هدانا اهللعن اآلخرين ا  تلفتكون م     وإي اك إىل سبيل الر 
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