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 احملاضرة الرابعة
 

 

 
 

حقيقة التسمية : أوال
جيب البدء أوالً ببيان حقيقة التسمية، وبيان صحة نسبتها إىل العلم، فهل ىي كذلك؟     

لقد اخندع الناس بتسمية العلمانية هبذا االسم، وال يزال أنصارىا يتبجحَّون هبا ويتطاولون بتعاليمها  
مغًتين هبا حيث وجدت ذلا سوقا رائجة لدى فئات ممَّن قلَّت معرفتهم أو كانت ذلم أىدافاً شريرة 
ضد الدين لعزلو عن قيادة البشر أو التحاكم إليو إلحالل تعاليم َعبَدة األوثان وأصحاب األحقاد 

. زللو
وحني انطلقت ىذه التسمية يف أوربا كان يُقَصد هبا عندىم حسب ترمجتها الصحيحة فصل الدين    

عن السياسة، أو الفصل الكامل بينو وبني احلياة االجتماعية، على أساس أنو ال جيتمع العلم مع 
الدين بزعمهم، وقد كذبوا يف ذلك وقلبوا احلقيقة، فإن الدين والعلم محيمان يكمل أحدمها اآلخر 

ويقويو، أما نسبتهم مذىبهم إىل العلم فإن احلقيقة تدل على أنو ال عالقة بني العلم وبني ىذه الفكرة 
الضالة، بل إن تسميتها علمانية إمنا ىو بسبب سوء الًتمجة من معناىا الغريب الذي ىو االبتعاد عن 

" الالدينية"الدين، أو من باب اخلداع والتضليل إذ كان األوىل أن تكون ترمجتها وتسميتها أيضاً ىي 
. ألن مفهومها األصلي ىو ىذا وليس نسبة إىل العلم

 
التعريف الصريح للعلمانية : ثانيا

الواقع أن دارس العلمانية سيالحظ تعريفات كثرية، إال أن أصدق تلك التعريفات وأقرهبا إىل حقيقة 
: العلمانية ىو

. أن العلمانية مذىب ىدَّام يُراد بو فصل الدين عن احلياة كلها وإبعاده عنها

العلمانية 
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أو ىي إقامة احلياة على غري دين، إما بإبعاده قهراً وزلاربتو علناً كالشيوعية، وإما بالسماح بو وبضده 
من اإلحلاد كما ىو احلال يف الدول الغربية اليت تسمي ىذا الصنيع حرية ودميقراطية أو تدين 

بينما ىو حرب للتدين، ذلك أن حصر الدين يف نطاق فردي بعيداً عن حكم اجملتمع . شخصي
وإصالح شؤونو ىو رلتمع ال ديين ألنو أقام حياتو االجتماعية والثقافية وسائر معامالتو على إقصاء 

، وىو حال احلضارة الغربية اجلديدة ونظامها، وىذا ىو الواقع الصحيح، وال عربة مبراوغتهم يف  الدين 
زعمهم أهنم يرعون التدين، فإهنا رلرد خداع للمتدينني، فإن تسميتهم ذلذا اإلحلاد علماً ىو من باب 

فرحهم مبعرفتهم ظاىراً من احلياة الدنيا، وأين ىو من العلم احلقيقي الذي يوصل صاحبو إىل معرفة ربو 
. ودينو وإىل السعادة يف الدنيا واآلخرة

 
 صور العلمانية :ثالثا

: للعلمانية صورتان، كل صورة منهما أقبح من األخرى
وتنكر وجود اهلل اخلالق البارئ : وىي اليت تنكر الدين كلية: العلمانية ادللحدة: الصورة األولى

ادلصور، وال تعًتف بشيء من ذلك، بل وحتارب وتعادي من يدعو إىل رلرد اإلميان بوجود اهلل، وىذه 
العلمانية على فجورىا ووقاحتها يف التبجح بكفرىا، إال أن احلكم بكفرىا أمر ظاىر ميسور لكافة 

أمرىا على ادلسلمني، وال يُقبل عليها من ادلسلمني إال رجل يريد - حبمد اهلل - ادلسلمني، فال ينطلي 
وخطر ىذه الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام ادلسلمني خطر )أن يفارق دينو، 

، وإن كان ذلا خطر عظيم من حيث زلاربة الدين، ومعاداة ادلؤمنني وحرهبم وإيذائهم (ضعيف
. بالتعذيب، أو السجن أو القتل

 
لكنها :  وىي علمانية ال تنكر وجود اهلل، وتؤمن بو إميانًا نظريًا،العلمانية غري ادللحدة : الصورة الثانية

ويكمن خطر ىذه الصورة عن )تنكر تدخل الدين يف شؤون الدنيا، وتنادي بعزل الدين عن الدنيا، 
من حيث اإلضالل والتلبيس على عوام ادلسلمني، فعدم إنكارىا لوجود اهلل، وعدم  (الصورة السابقة

 فال يتبينون ما ادلشبوىة، يغطي على أكثر عوام ادلسلمني حقيقة ىذه الدعوة ،ظهور زلاربتها للتدين 
ر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين، ولذلك جتد أكثر األنظمة احلاكمة اليوم يف طفيها من اخل

. بالد ادلسلمني أنظمة علمانية، والكثرة الكاثرة واجلمهور األعظم من ادلسلمني ال يعرفون حقيقة ذلك
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 ونشرهاوسائل تحقيق العلمانية : رابعا
 

: سلك العلمانيون يف سبيل حتقيق مآرهبم أىدافاً عديدة مالئمة لكل زمان ومكان منها ما يلي
. إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة، واإلميان ادلزعزع مبغريات الدنيا من ادلال وادلناصب_ 1
 
. السيطرة على وسائل اإلعالم؛ ليبثوا مسومهم من خالذلا_ 2
 
رفع قيمة األقزام وادلنحرفني وذلك من خالل الدعاية ادلكثفة ذلم، وتسليط الضوء عليهم، _ 3

وإظهارىم مبظهر العلماء ادلفكرين، وأصحاب اخلربات الواسعة والقرائح ادلتفتقة، ويهدفون من وراء 
. ذلك إىل أن يكون كالم ىؤالء مقبوالً عند الناس

 
. اتباع سياسة النفس الطويل والتدرج يف طرح األفكار_ 4
 
ما تكرر )اإلكثار من األحاديث عن موضوعات معينة هبدف إقناع الناس هبا انطالقاً من قاعدة _ 5

. (تقرر
 
. إشغال الناس بتوافو األمور حىت ال يدركوا حقيقة العلمانيني_ 6
 
تشويو التاريخ اإلسالمي، وإبراز اجلوانب السلبية، مع كتمان اجلوانب ادلشرقة ادلضيئة هبدف قطع _ 7

. حاضر األمة عن ماضيها
 
. اذلجوم على األئمة األعالم، بل الطعن يف الصحابة والتابعني باسم ادلوضوعية_ 8
 
. إحياء النعرات اجلاىلية، والتغين بالوثنيات القدمية_ 9
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احلديث بكثرة عن ادلسائل اخلالفية واختالف العلماء وتضخيم ذلك األمر؛ حىت خييل للناس _ 10
أن الدين كلو اختالفات، وأنو ال اتفاق بني العلماء يف شيء مما يوقع يف النفس أن الدين ال شيء فيو 

. يقيين رلزوم بو، وإال دلا وقع اخلالف، وىم بذلك يريدون صرف الناس عن الدين
 

تصوير أىل العلم يف كثري من وسائل اإلعالم على أهنم طبقة منحرفة خلقياً، وأهنم طالب دنيا _ 11
. ومناصب ونساء، وذلك هبدف احلط من قيمتهم، وتزىيد الناس هبم

 
استغالل األخطاء الفردية أو اجلماعية من قبل بعض األفراد من ادلسلمني أو اجلماعات _ 12

. اإلسالمية وتضخيمها واختاذىا غرضاً ينفذون من خاللو إىل رمي اإلسالم والطعن فيو
 

دتجيد الغرب، وتعظيم دوره، هبدف إزالة الفوارق، وحتطيم حاجز النفرة بني ادلسلمني _ 13
. والكافرين

 
اقتباس وجلب ادلناىج الالدينية من الغرب، وبثها يف الصفوف الدراسية، وحذف النصوص اليت _ 14

. ختالف أىوائهم
ىذه وسائل حتقيق العلمانية إمجااًل، مع أنو ال يلزم من قال بشيء من ذلك، أو دعا إليو أن ُيصنَّف، 

. أو يوصم بالعلمانية؛ فقد يكون رلتهداً، أو جاىاًل، أو متتوالً 
 
 


