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مًا لفضاء  مًا لوقت القارئ، واحرتا أشعر بالزهد جتاه حماولة كتابة األفكار التي سبق احلديث عنها؛ احرتا

 ة املستمرة لتجديد وتنوع األفكار..الكلمة، وتأكيدًا عىل املحاول

وقد سبق احلديث عن مدلول اإلسالم يف مناسبات عدة، وكذلك احلديث عن العلامنية وخطورهتا 

( خطورة الفكر العلامين عىل بعث اإلسالم من جديد، والكاهن والعلامين... إلخ ) ويف هذا املقال  :كمقال

لية ومكون واحد متكامل، وعن لإلسالم كوحدة كُ عن نمط احلياة بالنسبة  سأ�حدث -بإذن اهللا  -

العلامنية كوحدة كلية ومكون واحد.. حماوالً إيضاح الفرق بينهام، وكذلك اإلشارة إىل "نقطة التحول 

 حماولة اجلمع بينهام !! دالكارثية" والفارقة عن

Î]Ë¢\;ª≥Â;‹˜à¸\;

لسفات وأفكار وضعية أو برشية أو اإلسالم منهج حياة متكامل.. ال حيتاج معه أي إضافات من ف

ْ�َملُْت لَُ�ْم دِينَُ�ْم  ﴿ باكتامل الدين، وإمتام النعمة.. اً غريها، بل جاء النص القرآين واضح
َ
اْ�َوَْم أ

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم اِ�ْسَ�َم دِيناً 
َ
العقيدة والتصور،  :يف اكتامل الدين ]3[ا�ائدة :  ♂ َو�

 ،والعبادة والشعائر، واحلكم ونظم احلياة السياسية وا�الية "االقتصادية" واالجتامعية والفكرية... إلخ

اإليامن بكل مفرداته وتصوراته باجلملة وعىل  -تباعًا  -فمن يدخل يف هذا الدين، ويؤمن به.. فإنه يلزمه 

 أل�ه ابتداء إيامن باهللا سبحانه. ؛الغيب

ن، واإليامن ببعضه والكفر ببعضه، والتفرق يف الدين كلها حماوالت تذهب وإن أي حماولة لتفتيت الدي

َيعاً ّلْسَت ِمنُْهْم ِ�  ﴿:  ☺ه قال اهللا تعاىل لنبي، فوجودهبالدين، وُتضيع  ِِ نُواْ  ََ ُُواْ دِيَنُهْم َو ّّ ِيَ  رَ ِّ ِّّا ا
ُُّم يُنَّبُِئُهم بِمَ   ِ ّّ ََ ا ْم ِّ ُُ ُّ ْْ

َ
َما أ ّّ ْ إ ِّ فجاء النهي عن التفتيت والتفرق أشد  ]159[األ�عام :  ♂ ا َ�نُواْ َ�ْفَعلُواَ َْ

احلقد واحلسد والبغضاء التي حتلق  - وال بد -، ُينشئ وظلمٌ  .. ألن هذا التفرق يف الدين بغٌي ما يكون

ْرَداءِ  َأِيب  َعنْ : لدين.. كام جاء يف احلديث الرشيفا ِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ،◙ الدَّ ُكمْ  َأَال : " ☺ ا�َّ  ُأْخِربُ

َيامِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  بَِأْفَضَل  َالةِ  الصِّ َدَقِة؟ َوالصَّ  ِهَي  اْلَبْنيِ  َذاِت  َفَسادَ  َفِإنَّ  اْلَبْنيِ  َذاِت  َصَالُح : "َقاَل  َبَىل،: َقاُلوا  َوالصَّ

َعرَ  َحتْلُِق  َأُقوُل  َال   اْحلَالَِقُة.. ينَ  َحتْلُِق  َوَلِكنْ  الشَّ َبْريِ   َعنِ و ]2446امع الرتمذي/ [ج ".الدِّ مِ  ْبنِ  الزُّ ا : َقاَل  ،◙  اْلَعوَّ
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ِ  َرُسوُل  َقاَل   َحالَِقةُ  اْحلَالَِقُة، ِهَي  َواْلَبْغَضاءُ  ، َواْلَبْغَضاءُ  اْحلََسدُ : َقْبَلُكمْ  اْألَُممِ  َداءُ  إَِلْيُكمْ  َدبَّ :  " ☺ ا�َّ

يِن، َعِر،ا َحالَِقةُ  َال  الدِّ دٍ  َنْفُس  َوالَِّذي لشَّ مَّ ، َحتَّى ُتْؤِمنُوا  َال  بَِيِدِه، ُحمَ ٍء، ُأ�َبُِّئُكمْ  َأَفَال  َحتَابُّوا  َفَعْلُتُموهُ  إَِذا بَِيشْ

َالمَ  َأْفُشوا  َحتَاَبْبُتْم؟  ]1358[ مسند اإلمام أمحد/  ."َبْينَُكمْ  السَّ

كانت طبيعة الدين، هي ذاهتا طبيعة املجتمع  وألن هذا الدين سُيخرج املجتمع املسلم.. ويعيش فيه،

ولِعظم هذا األمر؛ .. مرصوص، وجسد واحد يشد بعضه بعضاً  م الذي أهم رشوطه أن يكون بنياناملسل

نه من املؤمنني !  ينفجاء  اإليامن واإلسالم عن الذي ال هيتم بأمور املسلمني، وعن الذي ال يعبأ بحال إخوا

وتكامله، ويظل اإلسالم كذلك حمافظًا عىل وحدته وتكامله.. فيحدث  تهحدليظل املجتمع حمافظًا عىل و

إىل كل العاملني، يف قوة ومتانة ومرونة وتكامل ال  ا، واالنطالق هببني املجتمع والرسالة التوافق احلضاري

 يمكن أن تكون ملجتمع إال املجتمع املسلم !

ظر من هذا اول برت جزء من جسد اإلنسان، وينتكمن حيهي وحماولة تفكيك الوحدة الكلية هلذا الدين.. 

 - بدوال - َتحل سيام يف احلكم ونظم احلياة.. س!! وإهدار أي جزء من هذا الدين الاجلزء أن يعمل منفرداً 

تعطل عمله، وغاب  ؛كومتى تلوث اإلسالم بِرش  !ذا الدينهلمكانه املذاهب الوضعية وتكون "رشيكة" 

أن الرشك يساوي ُحبوط  بيناً مُ يتطهر من هذا الرشك. هلذا جاء التعبري القرآين  عن الوجود والشهود.. إىل أن

نُْهم ّما َ�نُواْ َ�ْعَملُواَ ﴿! منه فساد الصالح والطالح :العمل كله، أي ََ  ََ بِ َ
ََ واْ  ُُ َ ْْ

َ
 ]88: [األ�عام♂َوََْو أ

حينام يتعطل جزء فإىل األمام،  ألن طبيعة احلياة تأ�ى الفراغ، وتأ�ى السكون.. فهي دومًا ممتلئة ومندفعةو

فهي  -مهام بلغ بريقها وهوى البرشية إليها  - وضعية من اإلسالم، أو يتم تفتيته وجتزئته، حتل مكانه أفكار

ء البرش" بينام  ،مرفوضة ابتداء " ال يقبل له هو "منهج إ�يوحيكم عليها اإلسالم بكلمة واحدة "أهوا

اتباع مناهج برشية  :أي -.. بل جعل اإلسالم هذا الفعل من أفكار وفلسفات من صنع البرش اً رشيك

ك ُخيرج صاحبه من هذا الدين، وملَ ال؟ فإن هذا الرشك ُحيبط ويعطل باقي ما تبقى له من ِرش  -وضعية 

 إسالم.
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حظ والناظر بعني التكامل هلذا الدين، ونظمه.. يلحظ دقة بالغة، تتناسب مع أوامره ونواهيه.. ويل

، وجتد عندها الوعد والوعيد، والتهديد والرتغيب، ذلك أن اخلروج عنها هيدم ة والفارقة فيهالنقاط املفصلي

 ما تبقى من الدين.

ته للمسلم أن تنشئوهلذا كانت  ؟!كيف وهو رسالة اهللا األخرية لكل العاملنيأ�ى السكون.. وهو دين ي

احلياة.. فيكون الدين واإلنسان واحلياة يأ�ى السكون، فهو مندفع لألمام دومًا، ومتوافق ومتناغم مع حركة 

فقة  يف الفة الراشدة، وعامرة وهبا حيقق اإلنسان اخل ؛عمرهاترتقي باحلياة، وتُ طبيعة واحدة متناسقة ومتوا

َّ رَْ�ًَة ّلِلَْعاََِم�َ  ﴿ :☺ وهلذا قال اهللا تعاىل عن نبيه ،منهج اهللاألرض وفق  ِّ ََ رَْسلَْنا
َ
: [األ�بياء ♂ َوَما أ

ولقد تذوقت البرشية كلها تلك الرمحة وقت أن كان هذا الدين خالصًا هللا وحده بال رشيك، ووقت أن  ]107

كان املجتمع الذي حيمل هذا الدين خالصًا هللا وحده بال رشيك.. فال تفرق يف الدين، وال شقاق يف 

  ﴿: املجتمع.. وحدة واحدة من هوية وصبغة واحدة
َ
ِ َوَمْ  أ ّّ ِ ِصبَْغًة َوَ�ُْ  َ�ُ ِصبَْغَة ا ّّ ْحَسُ  ِمَ  ا

 ]138[البقرة :  ♂ َ�بِدواَ 

أرشسها هي "احلمالت  -وال زال  -عرض هذا الدين ملحاوالت هدم كثرية عىل مدار التاريخ كان تَ 

هي إزالة هذا الدين من  :كان الغرض األسايس منها ؛ التيالصليبية" املستمرة عىل العامل اإلسالمي

نية أو إىل أي ديانة غري هذا الدين.. الذي يتحدى وجودهم، ويرفض الوجود، وحت ويل املسلمني إىل النرصا

ال يطفأه أحد، بقي هذا الدين،  ▐ فسادهم.. وألن نور اهللايمنع لوهم، وحيارب طغياهنم، وعُ 

 إىل يوم القيامة. -بإذن اهللا  -وسيبقى 

، يف احلمالت الصليبية األوىل ه وعزله عن بعضهحاولوا تفكيكه وتفتيت ،س النصارى من إزالتهئِ فلام ي

ئيليات ونرش الفتن والدسائس، وزرع الشقاق والنفاق بني  حاول اليهود والنصارى بث الشبهات واإلرسا

املسلمني، والطعن يف الدين بكل وسيلة.. وتصدى هلذه اهلجامت العلامء الربانيون القائمون واملمسكون 

 بلغون كامل رسالته..مُ  ؛بالكتاب، حمافظون عىل وحدته

بدل النصارى دينهم، أو يمكن القول أ�ه التطور  -بعد الثورة الفرنسية  - التاليةيف احلمالت الصليبية 

نية فاعتنقوا العلامنية كمنهج بديل للحياة، ألسباب يصعب احلديث عنها هنا تفصيًال،  ؛الطبيعي للنرصا
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نية ديانة بال ، األمر الذي جعل الترشيع ونظم احلياة بأ�دي الكهنة  رشيعةولكن يكفي اإلشارة إىل أن النرصا

العلامنية كبديل عن دينهم هذا،  تفجاءاهلوان باسم الدين. شعوهبم الذل واالستبداد و أذاقوا  نالذي

 وجاءت كوحدة كلية ترفض أي حديث باسم الدين.

املسلمني من كل طريق.. وأخطر جاءت احلمالت الصليبية هبذا الدين "العلامنية" حماولة غرسه يف بالد 

بقاء اإلسالم بما تم هلم هو "تنحية الرشيعة" عن نظم احلكم واحلياة، واستبدهلا بالعلامنية التي سمحت 

وكان ذلك أخطر ما تعرض له العامل اإلسالمي طوال تارخيه..  كشعائر وطقوس واحتفاالت ومناسبات !

كم اجلربي" فال سيادة للرشع، وال سلطة لألمة.. واألمة دخلنا مرحلة "احل -ومن الناحية القدرية  -إذ 

 حتت ذل املحتل !

متها ورسالتها ورشيعتها ودخلت يف التيه البعيد.. البعيد جدًا،  ففقدت األمة لذلك: هويتها وكرا

 وجربت كل يشء، وفشلت يف كل يشء؛ ألهنا مل خترج من هذا التيه ابتداء !

التعميم العاملي للعلامنية ونمط حياهتا، وهيمنة الثقافة  :لعوملة" أيثم اكتملت احلمالت الصليبية بـ "ا

هدف ا�أكل وامللبس واملرشب، وأصبح كل إنسان هو جمرد حتى العلامنية، وطريقة احلياة كلها.. 

  !نفاق لالستهالك واإل

 

 

*   *  * 

;

;

;
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ه كام قال تعاىل :العلامنية نَت تَُ�وُا َعلَيْهِ  ﴿ :هي أن يعبد اإلنسان هوا
َ
رَأ
َ
َواهُ أ َُ ََذ َََِّهُه  َّ يَْت َمِ  ا

َ
َر�
َ
أ

وهي تعترب أقىص درجات اإلحلاد، ألن اإلنسان فيها ال يشغل باله بوجود إ� من  ]43[الفرقان :  ♂َوُِي�ً 

كام يشاء،  عىل وجوده يشء، فهو قرر أن يتخذ نفسه ً� يرشع لنفسه -بالنسبة له  - عدمه.. وال يرتتب

شكل "منهج احلياة" يصبح من فوره دينًا  يأخذما  لوبذلك أصبحت العلامنية "دين" وك ويعيش كام يشاء..

 ! التجزئةحدة واحدة ال تقبل د.. وامنية كذلك مكون واحلوتكون الع بذلك.حتى ولو مل يسميه أصحابه 

ظمها السياسية واالقتصادية واالجتامعية واحلياة، وهلا ن ،فهي هلا تصوراهتا عن تفسري الوجود، واإلنسان

خاصة بمذهب  -كام يظن البعض  -والثقافية والفنية، وهلا فلسفتها وغايتها من احلياة. والعلامنية ليست 

والقومية والرأساملية... إلخ والفاشية والنازية سيايس أو اقتصادي ليربايل فحسب، فالشيوعية واالشرتاكية 

ء البرش ففي النهاية كلها أه فيها، "علامنية" بغض النظر عىل "هوى البرش" من املذاهب الوضعية كلها وا

وقد سبق احلديث عن هذه املذاهب يف بحث ( الدين والسياسة.. حتليل املشهد )  مهام اختلفت مسمياهتا.

 .االطالعملن يريد 

اء" إن النصارى �ا بدلوا ولكن هناك ميزة هامة جدًا للعلامنية نغفل كثرياً عند احلديث عنها، وهي "النق

نية ..نهم إىل العلامنيةدي وطلقوها إىل غري  ،وجعلوا يوم خروجهم منها عيداً  ،بالكلية قد خرجوا من النرصا

العلامنية ( هوية متكاملة نقية ) ال تشوهبا شائبة، وال رشيك هلا رجعة، وسموا يومها "يوم احلرية" واعتنقوا 

نية أو غريها من أديان..  من نرصا

"التجانس" فجاءت نظم احلياة كلها عىل نسق واحد، وهدف  ..فجاءت امليزة الثانية وهي رديفة النقاء

واحد "متاع احلياة الدنيا" فجاء النظام الرتبوي والثقايف، متناغًام مع النظام السيايس واالقتصادي، معرباً 

ي والفكري، فجاء شكل احلياة العلامنية عن أدوات التأ�ري والتوجيه واإلعالم، متداخًال مع النظام التعليم

 اً مع نفسه، ُمعرب اً عن تلك العلامنية متسق اً ُمعرب اً عىل درجة من النقاء والتناسق والتجانس؛ فأخرجت إنسان

مع اآلخرين.. ال يشعر جتاههم بالتنافر والتباعد والتحاسد والتباغض.. فكانوا كام جاء  اً ، متوافقعن ذاته

 !التعبري القرآين "أولياء" بعض
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ة" ونقارنه بني نمط احلياة يف اإلسالم ويف العلامنية.. والنقطة امث ذواآلن نأخ الً وهو "عالقة الرجل واملرأ

 الكارثية يف حماولة اجلمع بينهام.

;

‹˜à¸\;∫;Î^Ö∏\Â;◊pÖ’\;

ة يف اإلسالم جتمعها أوالً  أن -طويل  إذ هو حديث -نقول باختصار  األخوة يف العقيدة،  :الرجل واملرأ

أخوة اإلنسانية.. وضبط العالقة بينهام بصورة دقيقة  :أخوة الدم، وأخرياً  :وهي أقوى رابط، ثم جتمعهام

ة بالنسبة للرجل إما  جدًا، ألهنام أصل احلياة التي يقوم عليها املجتمع املسلم، الذي حيمل هذا الدين، فاملرأ

ة هو صورة واحدة هي "الزواج" زوجة أو ذات املحارم أو أخت يف العقيدة.. وجعل التقاء الرجل ب املرأ

أ�اح التعدد ألسباب خاصة ثم وال عالقات مفتوحة، أو التي حرمها اإلسالم.. وال سفاح،  ات،قاد صفال

 باملجتمع املسلم ال جمال لذكرها هنا.

ة مل يكن جمرد تصور "فلسفي نظري" أو جمرد فكرة،  هذه التصور اإلسالمي عن العالقة بني الرجل واملرأ

أن اإلسالم عندما ُيقر شكل هذه العالقة، فإنه يؤسس نظم احلياة واملجتمع  :هو منهج حياة.. بمعنى بل

ويرس، وتكون سهلة التطبيق والعمل.. فُييرس كل سبل الزواج، ويمنع كل  سةبساللتعمل تلك الفكرة 

عالقة بني الرجل هلذا التصور عن ال اً سبل احلرام وفق منهجه، فيأيت نظامه "ا�ايل" و"السيايس" خادم

ة والزواج .. واالهتامم بمعايل األمورورفع اهلمم،  ، وفرص العمل،الثروة توزيعفيحقق عدالة  ؛واملرأ

يف رفع معاين اخلشية من اهللا، والرقابة  ؛أ�ضًا هلذا التصور اً خادم ويأيت نظامه التعليمي والرتبوي والثقايف

ر والفسوق والعصيان، والتنشئة القيادية، والشخصية الذاتية، وحتبيب اإليامن يف القلوب، وتكريه الكف

يف منع أي مظاهر للفتنة سواء يف  ؛ؤمن البيت واملجتمعي، ويأيت نظامه يف األحكام والترشيعات املتزنة

ويف أحكام الزواج، والطالق،  ،يف املواد اإلعالمية املقروءة أو املسموعة أو املرئيةاملظهر أو امللبس أو 

، ويف املساواة يف اإلنسانية عن كل ذلك اً ويأيت نظامه االجتامعي ُمعرب عدة، والنفقة...إلخ،واملرياث، وال

 .والكرامة، والتكافل االجتامعي، ويف التأخي واحلب واأللفة واملودة... إلخ
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ثم تأيت املنظومة األمنية واجلهادية بكافة أ�واعها وختصصاهتا.. لتحمي تلك اهلوية، والرسالة، واملجتمع 

 وحتفظ أمنها ومؤسساهتا. ألمة..وا

ة، وكذلك أي فكرة أخرى  -فتكون  تعمل داخل منظومة كلية ومتكاملة  -العالقة بني الرجل واملرأ

كل  يفوتعمل يف تناسق وتناغم وتكامل، ُمعربة عن هوية وغاية ورسالة، وُمعربة  ،دم بعضها بعضاً خي

ن والكون واحلياة، وكل خصائص التصور عن اهللا واإلنسا -مهام بلغ حجم الفكرة  -تصوراهتا 

هلذا الدين، الذي ارتضاه ليكون هو  ▐ التي أرادها اهللا ةاإلسالمي، فتكون هي الصورة الفريد

ََ ﴿ :وهذه هي الصورة التي هبا سعادة الدنيا، وفوز اآلخرة الرسالة األخرية. ُّ َو ِِ ََ رََ� يَ َدا ُُ  ََ َمَمِ  اّ�َب
ُّ اَُْمْحِسنِ�َ  ﴿ ]123: [طه ♂ �َْشَ�  ِ ُُ  ّّ َّ ِ َوا ِِر ّّ وََواَ  اّ�َّْيا وَُحْسَ  وََواِ  ا ُم ا ُُ  ]148[آل عمران :  ♂ رَهتَا

 

*  *  * 

;

ÏË›]⁄÷¬’\;∫;Î^Ö∏\Â;◊pÖ’\;

ه، كان من الطبيعي أن ُيزيل كل العقبات أمام أقوى  �ا قرر أن يتخذ اإلنسان الذي دان للعلامنية إ�ه هوا

ة يف العلامنية تتلخص يف "اجلنس" وكيفية  رغبات اإلنسان وهي "اجلنس" إن العالقة بني الرجل واملرأ

 ألقوى وأروج جتارة عىل اإلطالق. -يف جمتمعاهتم  -إشباع تلك الرغبة حتى حتول 

ة يف اجلنس، كل يشء مباح، إباحية كاملة تامة،  ال حدود.. ال يوجد أي حدود للعالقة بني الرجل واملرأ

يشء أشبه بحظرية احليوانات، بل إن احليوانات لتتعفف عن الشذوذ، الذي هو من أحد أهم حقوق 

 اإلنسان ! لدهيم.
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عن جهالة بحاهلم، فلقد عشت فرتة  وإن الذي يكتب هذه الكلامت، ال يكتبها حقدًا عليهم، وال يكتبها

للحديث عنها كام  -إن شاء اهللا  -تؤهلني  ليست بالقصرية يف املجتمعات الغربية الفقرية منها والغنية..

 رأ�تها !

ة ليست جمرد فكرة نظرية فحسب، بل  هذه اإلباحية الكاملة كفلسفة ُتعرب عن العالقة بني الرجل واملرأ

د النظام التعليمي جت ؛أن هذا هو شكل العالقة يؤمن املجتمع العلامينعندما هي منهج حياة.. بمعنى أ�ه 

ويعلم الصبي والفتاة كيف يامرسا عالقة جنسية صحيحة بدون  ؛يف لدهيم خيدم هذا اجلانباثقوالرتبوي وال

نظام محل، ويأيت النظام السيايس واالقتصادي لدهيم يعزز فكرة االستقالل عن األرسة، وتركها، ويأيت ال

جريمة، ويبحث كيف حيدد حقوق أ�ناء الزنا،  -مثًال  -القانوين والترشيعي خيدم تلك العالقة، وال جيعلها 

فإن  -أو ال يريد االعرتاف به  - أب هذا الطفلمل من أصدقائها وال تعرف من لدرجة أن الفتاة التي َحت 

كل الطرق ممهدة ومفتوحة، وال  ..ي يشءال مشكلة يف أ !! باسم أ�يهاطفل القانون يسمح هلا أن تسمي ال

 معربة عن: يوجد أي عقبات ! فيكون النظام االجتامعي وحدة واحدة ُتعرب عن كل ذلك.. 

َماَمهُ  يُِّ�دُ  ﴿ 
َ
َّ أ �َساُا ِ�َْفُج  ]5[القيامة :  ♂ اْ�ِ

الشاب أو  وجتد أن .والتكامل بني هويتهم ونظم حياهتم كلها ونجد كذلك التجانس والتناسق والتوافق

  "مريضة" نفسية حتتاج إىل عالج ودعم ! -يف نظرهم  -تعترب  الفتاة التي مازالت عذراء أو ليس هلا صديق

ملن فشل يف اقتناص فتيات العمل  -أجرها بالساعة التي تبيع حلوم النساء وتُ  " اجلنسحمالت"وجتد 

أن يأجروا الرجل أ�ضًا  !م املساواةبل وصلت هب يف أقىص صورة المتهان اإلنسان. -واجلريان واملدرسة 

  ملن ترغب من النساء ! 

 ثم تأيت املنظومة األمنية والعسكرية لتحمي هذه اهلوية، واملجتمع.. وحتفظ نظمه ومؤسساته.

هذا عيب، وهذا غري أخالقي ! أل�ه بذلك يناقض  -يف هذا املجتمع العلامين  -وال نجد من يقول 

م  -لفلسفي ونظم احلياة، فُيسقط هذه املسميات من قاموسه " عيب وُيفسد التجانس املجتمعي وا  -حرا

تناقض العلامنية، بل إهنم يرفضون حتى احلديث الفطري عن "األخالق"  ا تعبرياتألهن... إلخ" -زنا 
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ويريد أن يرجع هبم إىل عهود الظالم، ! ويعتربون من يتحدث عن ذلك يناقض القيم الغربية العظيمة

 صاحب احلق املطلق... إلخ. وحده لتخلف، ويريد أن يستبد هبم، ويريد أن يفرض رأ�ه، وأ�هوالرجعية وا

فنجد هذه الصورة.. حالة من اإلباحية الكاملة، وعالقات أدنى من درك احليوان، وكذلك حالة من 

تكون ، وهذه الصورة من التناسق صورة حمببة للنفس، ألن النفس والتكامل التجانس والتوافق والتناسق

ِّْا ِ�َ  ﴿هوية واضحة، ومعامل بارزة، تقول:  ت، "صادقة" بال تناقضات.. ذاتءابال نتو يف حالة "متسقة"
َّ َحَياُ�َنا اّ�َّْيا َوَما َ�ُْ  بَِمبُْعوُِ�َ   ]29[األ�عام :  ♂ ِّ

َيا َ اّ�َّْيا َوزِ�نََتَها نُوَّفِ  ﴿: هلم▐ ويقول اهللا  َ َْ ْم  َم  َ�َا يُِّ�ُد ا ُُ َماََُهْم مِيَها َو َْ
َ
َِّ�ِْهْم أ

ََ ُ�بَْخُسواَ  ُ  ّما َ�نُواْ  .مِيَها  ِِ ََا ْ مِيَها َو ََ َما َصَنُعوا َّ اّّاُر وََحبِ ِّ ِ َّ ِِر ِيَ  لَََْل ََُهْم ِ� ا ِّ ْولََ َِ� ا
ُ
أ

 ]16، 15[هود :  ♂َ�ْعَملُواَ 

*  *  * 

" وأسلوهبا نمط احلياةنشأ "ام تصوراته، وطريقه.. وكل منها يُ مما سبق نجد منهجني واضحني، لكٍل منه

 الرسالة التي يريد أن حيققها كل منهام.اهلوية وبام خيدم التصورات واملنهج والرؤية و

و"نمط حياته" غاب عن الوجود بفعل: عوامل اهلزيمة داخل األمة، والرشك الواقع  التصور اإلسالمي

حتارب مناهج الدين،  ؛وما جاءت به من مناهج علامنية األخرية عليها..واحلمالت الصليبية يف دينها، 

 وجهل األمة بطبيعة هذا الدين وكيف يعمل... إلخ.

و"نمط حياته" وصل إىل درجة "العوملة" والتعميم عىل كل البرشية، حتميه أقوى  التصور العلامين

اقتصادية جتمع وترسق كل ثروات األسلحة عىل وجه األرض ويف التاريخ البرشي، وُينميه منظومة 

األرض، وُيعومله منظومة إعالمية هلا أذرع يف كل مكان، ويرفع شأ�ه عقول علمية منظمة ودقيقة 

 ومبدعة... إلخ ُمعربة عن كل متاع احلياة الدنيا، جعلت من الغرب جنة األرض !
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جناح بعوضة،  -عند اهللا  -ي تساوينظر اإلسالم نظرة احتقار لكل متاع احلياة الدنيا، بل الدنيا كلها ال 

ليفتدوا به كفرهم وعذاهبم يف  ؛بملء األرض ذهباً جاءوا الكافرين، بأهنم لو  ▐ توعدبل ي

ُ  ا�رِْض  ﴿ اآلخرة ما ُتقبل منهم.. ! ُْ َحِدُِم ّمِ
َ
َُ ِمْ  أ ّفار  رََل  ُ�ْقَب ُُ ْم  ُُ ْ َو ْ َوَماتُوا وا ُّ ِيَ  َ�َف ِّ ِّّا ا

باً َوََوِ امْ  َُ ِ�م  َوَما ََُهم ّمِ  نّاِ�ِ� َ َذ
َ
ْولََ َِ� ََُهْم َعَذا   أ

ُ
واْ ََْو  ﴿  ]91[آل عمران :  ♂ َتَد  بِهِ أ ُّ ِيَ  َ�َف ِّ ِّّا ا

َُ مِ  ِ ْ بِهِ ِمْ  َعَذاِ  يَوِْم الْقَِياَمِة َما ُ�ُقّب رِْض َ�ِيعاً َوِمثْلَُه َمَعُه ِ�َْفَتُدوا
َ
ّا ََُهم ّما ِ� ا�

َ
ْم َوََُهْم َعَذا   نْهُ أ

ِ�م  
َ
 ]36[ا�ائدة :  ♂أ

والبدهيي بالنسبة لإلسالم، وللمسلم كذلك.. أن يرجع إىل هذا الدين كامًال، وأن ُحيكم رشعه، وحيمل 

كل احلمالت الصليبية عىل دينه وعىل ثروته وأرضه.. واهللا نارص  -من قبل  جاهدكام  -رسالته.. ويصد 

 بال تفرق فيه.ه، وهللفئة التي حتمله خالصًا لوج.. دينه، وُممكن له يف األرض

 

 

 

*  *  * 

;

;

;

;

;

;

;
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أي حماولة.. أي حماولة للجمع  :النقطة الكارثية واجلريمة الكربى يف حق الشعوب املقهورة املسلمة هي

حيلة، لن يستطعها أحد ولو كان حماولة مستحيلة مستحيلة مستهي بني منهج اإلسالم ومنهج العلامنية.. 

 اإلنس واجلن بعضهم لبعض ظهرياً !

 ل البعيد.. الذي هو مراد الشيطان:حاوهلا الكثريون فغرقنا يف التيه، والضال -ولألسف  -ولكن 

ًَ بَعِيداً ﴿ ّلُهْم َضَ� ِِ ا يُ
َ
اُا أ ََ أو فالشيطان ال يريد لنا الضالل فحسب   ]60[النساء :  ♂َوُ�ِّ�ُد اَّشيْ

ط املستقيم.. إنه يريد الضالل "البعيد" حتى إذا أفقنا أو جاءت البرشى أو  االنحراف القليل عن الرصا

ط املستقيم.نا أو تكاسلنا ونحن يف هذا "البعيعجز ..النذير  د" أن نرجع إىل الرصا

 يف هذه "النقطة الكارثية واجلريمة الكربى" واملرأة الرجلولنأخذ عالقة 

لعالقة، ولنمط احلياة عمومًا هو: املسخ، وفقدان اهلوية، والتناقض، والتصارع، أول ملمح هلذه ا

 والتحاسد، والتباغض، والغل.

عالعالقة تنشأ من بيئة  ة.. جاهلية رشقية، وعلامنية غربية، تُ  :رصا نشأ حالة تفوق الرجل، وحقوق املرأ

واحلرام ونظرة الناس، واملدرسة ُتريب عىل  البيت ُيريب عىل العيب :اقض الرتبوي والتعليمي والثقايفمن التن

االختالط، واجلامعة ُتريب عىل الفجور.. ليس الفجور األخالقي فحسب، بل فجور الفكر والتصور، فكل 

لنظام حديث عن علم النفس، واالجتامع، وتفسري اإلنسان والوجود مأخوذ عن العلامنية ! ثم يأيت ا

النظام  نسان، ويكبت طاقاته وحيرصها وُيشعلها يف "اجلنس" ويأيتاإل السيايس واالقتصادي، ليقهر

قعده عن أي حماولة ملامرسة هذا "اجلنس" فاحلالل "الزواج" أقرب إىل املستحيل، و"احلرام" االقتصادي، ليُ 

وهو يف النهاية عبد لنظرة  ،وهو ال يملك يشء، وال يوجد فرصة لعمل.. يصعب الوصول إليه، وُمكلف له

فينشأ عن هذا التصور أكرب  ويأيت النظام القانوين والترشيعي خليط متناقض يعرب عن هذا املسخ ! الناس،

وجرائم التحرش واالغتصاب، والدعارة الغري مقننة..  !!وربام يف تاريخ البرشيةأمجع نسبة عنوسة يف العامل 
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متعددة غريبة ! هذه صداقة  صورفتأيت العالقة يف  التي ال يرفضها املجتمع، وال ينرشها! حالة ُمعلقة !

بريئة، وهذا حب عنيف، وهذا عالقة جنسية غري مكتملة، وهذا عالقة جنسية كاملة، وهذا زواج 

ب مشاعر اجلنس، ويشعلها وحيبب للناس الفسق والفجور وممارسة هلالسينام والفن ليُ  أيتثم ت عريف...إلخ

 بالذوق اإلنساين واألخالقي إىل أسفل سافلني! وجيعلها رضورة حياتية فرضها الواقع، وهيبط يلةذالر

 ل احلديث عن الدنيا! موعد الناس باآلخرة، وهيواملسجد يُ 

ال جتد هوية حتميها، وال رسالة حتملها..  ية والعسكرية جمموعة من املرتزقة؛ثم تأيت املنظومة األمن

ثر، وتستأسد عىل شعوهبا، ملن يدفع أك -كل يشء، حتى األوطان  -فتحمي مصاحلها الشخصية، وتبيع 

 وتركع حتت حذاء املحتل !

يف النهاية النظام االجتامعي صورة حلالة من اهلوية املمسوخة، والكرامة الضائعة، واإلنسانية املهدرة.. و

نفوز بمتاع الدنيا، ف ؛حالة من التذبذب، والتأكل الذايت.. ال إىل هؤالء، وال إىل هؤالء.. ال إىل اإلسالم

 فنفوز بمتاع الدنيا. ؛وال إىل العلامنية .خرةونعيم األ

أوضح صورة للتعبري عن هذا املسخ، وفقدان اهلوية هي تلك الفتاة "املحجبة" ! التي تغطي شعرها، 

اجلمع بني منهج اإلسالم ومنهج  ةوتربز كل مفاتن جسدها حتى عورهتا املغلظة !! هذه هي نتيجة حماول

وفازت به، وال هي أدركت العلامنية ومتتعت هبا.. أكرب وأحط وأخطر  ملامنية.. فال هي أدركت اإلسالالع

 ُترتكب يف حق هذه األمة. جريمة

وهلذا نجد مالمح تلك الشخصية املمسوخة اهلوية.. مؤسفة، فهي تعرب عن حالة من االضطراب 

سافر اإلنسان إىل والتأكل الذايت، والنتوءات، والتشوهات النفسية، والسلوكية، والفكرية، وهلذا عندما ي

، ويف االتساق النفيس واملتكاملة واملتناسقة تناغمةالغرب، وجيد نمط احلياة العلامنية يف صورته امل

واهلوية العلامنية، فيجد معاملة اإلنسان  ويقارن بني حالة اهلوية املمسوخةوالسلوكي لألفراد هناك، ُيفتتن 

  جرعة أكرب من العلامنية !!هناك أفضل وأ�رس ! فيظن أن حل مشكالتنا تكمن يف

*  *  * 
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فتحدث حالة "التأكل الذايت"  ؛العلامنيةمنهج عندما حياول هذا املجرم اجلمع بني منهج اإلسالم و

مته االستعالء باملنهج"فقدان و" ذاته، وال بعًا، ال يشعر بايصبح مقلدًا تو ؛يفقد اإلنسان هويته.. ومعها كرا

ئيل مع نبي اهللا موسى  ،وال قيمته ،رسالته وال هدفه.. نجد هذه الصورة بازرة يف فعل بني إرسا

 ، فقالوا له:♥

تََِنا َوِم  َ�ْعِد َما ِجئْتََنا ﴿
ْ
ا تَأ

َ
ُِ أ وذِيَنا ِم  َ�بْ

ُ
 ]129[األعراف :  ♂ أ

َا ِّلَ  ﴿ ّّ ََ اْجَعُ  و ُْ َما ََُهْم آََِهة  يَا  َُ  ]138[األعراف :  ♂ َهاً 

نُتْم َظاَُِمواَ  ﴿
َ
َُ ِم  َ�ْعِدهِ َوأ َْذُ�ُم الْعِْج َّ  ]51[البقرة :  ♂ ُُّم ا

ّّ  ﴿  :من أويل العزم من الرسل، وهو كليم اهللا ♥هم بيوهذا أمر عجيب، فن َّم ا ََ َو
ََ تَْ�لِيماً  و يِْ�  ﴿ه: في ▐وقال اهللا  ]164[النساء :  ♂ُْ ََ  َ�َ ََ َنْعُتَ� ﴿و ]39[طه :  ♂ َوِ�ُْصَن ََ َواْص

َْفِ�  ئيل كل هذا يف نبيهم ف خ. التوراة، وفيها هدى ونور... إلوأعطاه اهللا ]41[طه :  ♂ ِّ لامذا مل ير بنو إرسا

 الكريم ؟!

 ! ، واالستعالء باإليامنهنا حديث اهلوية، والكرامة

 عاين اهلوية، والكرامة، واالستعالء باإليامن، بل وخص األمة املسلمة !وهلذا جاء اإلسالم يؤكد عىل م

ِ ِصبَْغًة َوَ�ُْ  َ�ُ َ�بِدواَ  ﴿ ّّ ْحَسُ  ِمَ  ا
َ
ِ َوَمْ  أ ّّ  ]138[البقرة :  ♂ ِصبَْغَة ا

﴿  ْ ِّْلَة ِّب  ََ ِْس   واّ�َب ُْ َو  ُُ ْسلََم وَْجَهُه ّ َو
َ
ِّمْ  أ ّْ ْحَسُ  دِيناً 

َ
اُِيَم َحنِيفاً َوَمْ  أ  ]125[النساء :  ♂ َّ

نُتم ّمْؤِمنِ�َ  ﴿ ُُ ْعلَْوَا ِّا 
َ
نُتُم ا�

َ
نُوا َوأ ََ ْ ََ  ََ ََ تَِهُنوا َو  ]139[آل عمران :  ♂ َو

َمالَُ�مْ  ﴿ َْ
َ
ْم أ ُُ ُ َمَعُ�ْم َولَ  يَِ�َ ّّ ْعلَْوَا َوا

َ
نُتُم اْ�

َ
ََ اَّسلِْم َوأ  ]35[حممد :  ♂ رََ� تَِهُنوا َوتَْدُعوا ِّ

ِهيداً  ﴿ َِ ُّّسوُل َعلَيُْ�ْم  ِِ َوَ�ُ�وَا اَ َهَدا  َ�َ اّّا ُِ  ْ َُوونُوا ّمًة وََسَاً ّ�ِ
ُ
َذََِ� َجَعلَْناُ�ْم أ َُ  ♂ َو

 ]143[البقرة : 
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كلها تأكيد عىل معاين اهلوية، واالستعالء باإليامن.. الرضورية إلقامة الدين، وحتكيم رشع اهللا، ومحل 

 واالستبداد واالحتالل. ؛بدوهنا يدخل االضطراب والشك، ويف النهاية التيه والقعودرسالته، ف

 فإن أحد أسباب الرفض هو مسأ�ة اهلوية والكرامة -مثًال  -وهلذا عندما نرفض الديمقراطية 

 ومل، الدين هذا عظمة بعد يتذوق ومل يستشعر مل إنسان" الديمقراطي الفكر" إىل يدعو الذيف ..واالستعالء

 من سيهرب أ�ه منه ظناً ، وآ�ياته بفلسفته أو بآ�ياته" الديمقراطي الفكر" إىل يدعو إنه .طبيعته بعد يعرف

 اً هدوء أكثر بطريقة ولكن، االستبداد إىل حتامً  يؤدي" الديمقراطي الفكر" أن يدرك الو" ! االستبداد"

 .ونعومة

، األمة حيوية لرفع طريقة وأجدر، االستبداد ملنع وسيلة أحكم وهي" الشورى: "وهو البديل يرى ال إنه

 حالة - لألسف - ولكن. مثايل، واقعي، إجيايب، متوازن، شامل، رباين: إسالمي تصور من متفردة وسيلة

!" الرشعي العلم" باسم ُترتكب التي الفكرية واجلرائم، اهلجري التاسع القرن منذ" الفقهي اجلمود"

 ..!احلكمو القيادة عىل اإلسالم قدرة ىلإ الزهد من بمزيد تنظر الناس جعلت

 إىل املهزوم نظرة ننظروجتعلنا . ورسالتنا هويتنا من ُخترجنا ألهنا، هزيمة أخطر النفسية اهلزيمة هذه

 " !!سيده" سجن من خيرج لن دوماً  واملقلد، بالهة يف نقلده فنروح؛ املنترص

 

 .هي النظام :: هي اإلسالم، والشورىيةفاهلو

والتي هلا وعليها أن خترج البرشية من مستنقعات التيه  ؛علمةنا نحن األمة الشاهدة واملُ : أ�والكرامة

 ووحل الظالم.

 علو وال ُيعىل عليه.: أن منهج اإلسالم هو األعىل، ويَ واالستعالء
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 :وإن االنطالق من

  ؛اهلوية النقية اخلالصة اإلسالمية قاعدة -

  ؛لامنيةوفض أي حماوالت االلتقاء بني اإلسالم والع -

  ؛وعدم التفرق يف الدين بغيًا وظلامً  -

 املجتمع وفق هوية خالصة؛ ةنشأو -

 هو نقطة التحول الكربى يف مسرية اإلسالم نحو اخلالفة الراشدة، وعودته ليحكم ويسود من جديد.

 

*  *  * 
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