التحذير من خطر العلمانية
ا
وأنها ليست حل لورطة البلد اليمانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه وسلم
أما بعد:
فقد أطلعني بعض إخواين عىل كلمة تناقلتها بعض الصحف تنسب إىل سفري بعض الدول لدى واشنطن،
يسمى يوسف العتيبة.
وحسب ما نرش أنه قال( :إن بالده تبذل جهدا يف اليمن لتصبح علمانية) ،فإن يكن األمر كذلك؛ فإن هذا
اجلهد املشار إليه ليس حال لورطة البالد مما تتعرض له من عدوان الرافضة عىل دينها ودنياها ،وإنام هو مزيد
مضاعفة للرش والفساد ،وغضب رب العباد والعياذ باهلل.
ويظهر ذلك بمعرفة أهداف العلامنية اخلطرية:
حتى يصري ال عالقة للدين يف األحكام واملعامالت فال تتقيد
األحكام واملعامالت بكتاب وال سنة.
؛ بمعنى أن من أراد
أن يدين اهلل عز وجل باإلسالم له ذلك ،ومن أراد أن يكون عىل أي دين كفري له ذلك ،وهذا منهج يتضمن
ختطئة الكتب الساموية والرساالت النبوية.

وهو مضاد ملراد اهلل عز وجل من خلقه ،كام أبانه عز وجل يف كتابه فقال تعاىلَ ﴿ :و َما َخ َل ْق ُت ِْ
اجل َّن َو ْ ِ
اإلن َْس
إِ َّال لِيعبدُ ِ
ون﴾ [الذاريات.]56:
َُْ
فلهذا املراد أنزل اهلل كتبه ،وأرسل رسله؛ لدعوة الناس إىل عبادة اهلل وحده دون ما سواه قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ
َب َع ْثنَا ِيف ك ُِّل ُأ َّم ٍة َر ُس ا
اجتَنِ ُبوا ال َّط ُ
الض َال َل ُة
وال َأ ِن ا ْع ُبدُ وا ا ََّ
اغ َ
وت َف ِمن ُْه ْم َم ْن َهدَ ى اهللَُّ َو ِمن ُْه ْم َم ْن َح َّق ْت َع َل ْي ِه َّ
هلل َو ْ
َان َع ِ
َف ِس ُريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
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ي﴾ [النحل.]36:
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
اق َب ُة ا ُْملك َِّذبِ َ
ول إِ َّال ن ِ
ُوحي إِ َلي ِه َأ َّنه َال إِ َله إِ َّال َأنَا َفا ْعبدُ ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
ون﴾ [األنبياء.]25:
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ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
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وقال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْ َيز َ َ َ
[احلديد.]26:
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َبوا بِ ِهَ ،و َطا َعت ُُه ْم فِ َيام َأ َم ُروا بِ ِه،
احل ِّق َوا ْل َعدْ ِل َو ُه َو :ا ِّت َب ُ
الر ُس ِل ف َيام َأ ْخ َ ُ
اع ُّ
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللَ :أ ْي :بِ ْ َ
ِ
احل ُّق ا َّل ِذي َل ْي َس َو َرا َء ُه َح ٌّق ،ك ََام َق َالَ ﴿ :و ََت َّ ْت كَلِ َم ُة َر ِّب َك ِصدْ اقا َو َعدْ ال﴾ ْ
[األَ ْن َعا ِم:
َفإِ َّن الذي جاؤوا بِه ُه َو ْ َ
ار ،و َعدْ اال ِيف ْاألَو ِام ِر والنَّو ِ
ِ
اهي .اهـ
َ َ
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َ ]115أ ْي :صدْ اقا ِيف ْاألَ ْخ َب ِ َ
ِ
َش َع َلك ُْم ِم َن الدِّ ِ
ُوحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا
ين َما َو ََّّص بِه ن ا
ونظري هذه اآلية قول اهلل تعاىلَ َ ﴿ :

ِ
ِ
ِ
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يموا الدِّ ي َن َو َال َت َت َف َّر ُقوا فِ ِيه﴾[الشورى.]13 :
يسى َأ ْن َأق ُ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
بِه إِ ْب َراه َ

قال العالمة السعدي رمحه اهلل :هذه أكَب منة أنعم اهلل هبا عىل عباده ،أن َشع هلم من الدين خري األديان
وأفضلها ،وأزكاها وأطهرها ،دين اإلسالم ،الذي َشعه اهلل للمصطفي املختارين من عباده ،بل َشعه اهلل
خليار اخليار ،وصفوة الصفوة ،وهم أولو العزم من املرسلي املذكورون يف هذه اآلية ،أعىل اخللق درجة،
وأكملهم من كل وجه ،فالدين الذي َشعه اهلل هلم ،ال بد أن يكون مناسبا ألحواهلم ،موافقا لكامهلم ،بل إنام
كملهم اهلل واصطفاهم ،بسبب قيامهم به ،فلوال الدين اإلسالمي ،ما ارتفع أحد من اخللق ،فهو روح

السعادة ،وقطب رحى الكامل ،وهو ما تضمنه هذا الكتاب الكريم ،ودعا إليه من التوحيد واألعامل
واألخالق واآلداب .اهـ
فالدين عند اهلل هو اإلسالم ،وال يقبل اهلل عز وجل دينا غريه قال تعاىل﴿ :إِ َّن الدِّ ي َن ِعنْدَ اهللَِّ ْ ِ
اإل ْس َال ُم﴾
[آل عمران.]19:
اخلَ ِ ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َري ْ ِ
اإل ْس َال ِم ِديناا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم َن ْ
اِسي َن﴾ [آل عمران.]85:
هلذا أفتت اللجنة الدائمة أثاهبا اهلل كام يف فتاواها ( )142/2رقم )18396( :بام ييل:
يقول السائل :إن العقيدة احلنيفية يف بعض البالد تتعرض خلطر حتديات العلامنية وما ينبعث منها من
ضالالت متنكرة يف لباس تفسري ماكر ،عىل أهنا ليست إال اجتناب عن التعصب الديني ،واعرتاف بحرية
العقيدة لكل إنسان إن شاء آمن وإن شاء كفر.
أما يف احلقيقة فإن مفهوم العلامنية ال ينحرص يف هذا القدر فحسب ،وإن كان ينطوي عىل إفساد العقيدة
بمحض هذا املضمون ،بل يتجاوز إىل تأويالت خمتلفة يمكن أن نقول فيها باإلجياز :إن العلامنية مذبذبة بي
كل ما يمكن أن يضاف إليها من معان شتى عىل حد ما يقوله املدافعون عنها وما يبدون فيها من آراء ،وهي
ال تقل عن مخسة حدود:
أهنا اعرتاف باحلرية الدينية لكل إنسان عىل اإلطالق مع انتامء املعرتف هبا إىل دين معي واعتبار دينه
حقا وما سواه باطال ،وهذا يعني أنه ال مانع من ارتداد املسلم عن دينه ،وأن ذلك حق له يترصف فيه.
أهنا اعرتاف باحلرية الدينية لكل إنسان عىل اإلطالق مع االنتامء إىل دين معي ،ولكن عدم تفضيل
أي منها عىل اآلخر.
أهنا اعرتاف باحلرية الدينية لكل إنسان عىل اإلطالق مع خلو الربقة َتاما من كل دين ،وحياد كامل
أمام كافة األديان واملعتقدات.

أهنا عدم اعرتاف بأي دين وموقف حمايد وعدم تدخل يف شأن أي دين من األديان ،وحياد كامل
أمام املواقف املتباينة من الديانات.
أهنا عدم اعرتاف بأي دين أو عقيدة مع اختاذ املوقف السالب منها ومنارصة كل موقف مضاد
لألديان.
هذا ونلتمس من كرمكم اإلجابة بنص حلكم اإلسالم يف العلامنية ومن يعتنقها عىل ضوء هذه التأويالت،
كل عىل حدة وإرساله بوجه ِسيع ،نظرا لظروف املسلمي وما يواجهون من عجز يف جدال املرشكي
واملرتدين من أهل بالدنا ،ومزامحة الكفار منهم إلحباط أعامل املسلمي يف هذه األيام.
ما يسمى بالعلامنية التي هي دعوة إىل فصل الدين عن الدولة ،واالكتفاء من الدين بأمور
العبادات ،وترك ما سوى ذلك من املعامالت وغريها ،واالعرتاف بام يسمى باحلرية الدينية ،فمن أراد أن
يدين باإلسالم فعل ،ومن أراد أن يرتد فيسلك غريه من املذاهب والنحل الباطلة فعل ،فهذه وغريها من
معتقداهتا الفاسدة دعوة فاجرة كافرة جيب التحذير منها وكشف زيفها ،وبيان خطرها واحلذر مما يلبسها به
من فتنوا هبا ،فإن َشها عظيم وخطرها جسيم .نسأل اهلل العافية والسالمة منها وأهلها.
وباهلل التوفيق ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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