
  
  العلمانية فشلت

  النهضة تكون فقط باحلكم مبا أنزل اهللا
  إقامة اخلـالفة وتطبيق الشريعة

  

الفقر، واجلهل، : فالبالد تنهار من مجيع النواحي .ظاهر للعيان) فصل الدين عن احلياة(إن فشل النظم العلمانية   
واحلاجات  .وء وسائل املواصالت وارتكاب اجلرائم، وغالء تكاليف التطبيب والتعليم، وسواضطراب األمن،

األساسية من املأكل وامللبس واملسكن غري متوفرة بشكل الئق للغالبية العظمى من الناس، فكيف إذا كان الناس 
  !؟ احلصول على احلاجات الكماليةونيريد

فبالدنا  .ةوفوق ذلك فإن البالد ترزح حتت الديون الكبرية، وترزح أيضاً حتت نفوذ الدول الغربية املستعمر  
، وال حنن اسيادتنفال حنن أرضينا ربنا، وال حنن منلك استقاللنا وال  .مستعمرة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وحىت عسكرياً

  !؟فهل نرضى باستمرار هذا احلرمان، وهذا الذل، وهذا البعد عن اهللا .حنصل على أدىن وسائل العيش الكرمي

وجنيب  .هذه بالد الغرب علمانية وليست فقريةً وال ذليلةًف ليس سببه العلمانية، إن ختلفنا وفقرنا: قد يقول قائل  
  .هذا القائل بأن السبب هو العلمانية ونفسية الناس معاً

  :فباملقارنة بني فاعلية النظام اإلسالمي وفاعلية العلمانية عند التطبيق نالحظ ما يلي  

بق على املسلم النظام املنبثق من عقيدته فإنه يطيع هذه النظام ذ حينما يطإ : الفرد املسلمدتقوى اهللا عن - ١  
وهو ال حيتاج إىل شرطي  .يرى فيه عبادةً له عليها أجر عظيموه ألنه يرى فيه طاعةً هللا، ـه، بل ويقدسـترمـوحي

طبقنا على املسلمني بينما لو  .تزامه بالنظاملْ ألن تقوى اهللا هي العامل األساسي ِال،مبالنظايالحقه من أجل إلزامه 
 حبسب أهواء من وضعوها وشهوام، فإن املسلم ال يشعر بأي احترام موضوعة) وهي قوانني كفر(قوانني علمانيةً 

حىت الشرطي ال يكون  .هلذه القوانني، وحياول أن حيتال عليها، وهو سيخالفها إذا لَم يكن هناك شرطي يراقبه
وهذا حيصل من رأس  .ا حتصل الرشوة ويتفق الطرفان على خمالفة القوانني وغالباً م،واننيـاً على هذه القـحريص

  .الدولة إىل أدىن موظف فيها

 كانت تقوى اهللا عند الفرد املسلم ضعيفةً، وأراد أن خيالف أحكام الشرع، إذا :هيبة الرأي العام اإلسالمي - ٢  
زت عليها آيات القرآن  ركّ»ف والنهي عن املنكراألمر باملعرو«ذلك أن قاعدة  .فإن الرأي العام اإلسالمي يردعه

يتحمل ) ولو لَم يكن من حكام الدولة أو موظفيها(فكل مسلم  .الكرمي وأحاديث السنة املطهرة يف مئات النصوص
مسؤولية احملافظة على التزام سائر الناس يف الدولة باألحكام الشرعية، وهذه املسؤولية هي فرض من اهللا، قال رسول 

من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن لَم يستطع فبلسانه، فإن لَم يستطع فبقلبه، «:  صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
  .ولذلك فإن هيبة الرأي العام اإلسالمي تردع كثرياً من املخالفات .)رواه مسلم( »وذلك أضعف اإلميان



ت التقوى ضعيفةً واستطاع الفرد أن خيفي خمالفته عن الرأي وإذا كان :سهر الشرطي وعدالة القانون - ٣  
إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع «: العام، فهنا يأيت دور السلطة، كما ورد عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

وهذه العقوبات هي  .وبة على املخالف حسب خمالفتهـقـاع العـري إيقـ جيالـذه احلـيف ه .»رآنـبالق
 ألنه يعرف ، احلاكموالقاضي أضد  من توقع العقوبة عليه دةً عنـنـيـغـد ضـوِجـوهي ال ت .جوابرزواجر و

وانني اإلهلية فيها عدالة وليس فيها ظلم، ـوالق .أن احلدود من اهللا، وأن إيقاعها عليه يف الدنيا جيربها عنه يف اآلخرة
  . شرع اهللا وال يتعامل حبقدواحلاكم ينفذ

ة يف الدنيا، غري الشريعة اإلسالمية، فيها امليزتان األوىل والثانية، أي تقوى اهللا عند الفرد، وهيبة وال يوجد شريع  
والشرائع اليت يضعها الناس، ومنها شرائع الغرب العلمانية، فإا تعتمد يف  . يف اإلسالمالرأي العام، كما هو موجود

 قداسةً أو احتراماً، بل يسعون لقانوناس ال حيملون لتنفيذها فقط على شدة الشرطي وصرامة القانون، ألن الن
  .جهدهم القتناص منافعهم باالحتيال على هذه القوانني

فبدل أن يشعر املسلمون أم حملَةُ الرسالة اإلهلية للبشرية  .وأما نفسية املسلمني فقد احنطت احنطاطاً كبرياً  
م أتباع للكفار املستعمرين، وأن هؤالء الكفار هم السادة  للناس، صاروا يشعرون أأخرجت، وأم خري أمة مجعاء

  . وهذا الشعور املنحط جعلهم يرضون حبياة العبيد، الدونهذه النفسية .والقادة وأصحاب الرسالة العاملية

نتم اآلن تتوجهون النتخاب رئيس للدولة، فارفضوا األشخاص الذين يتبعون أ ،أيها املسلمون يف إندونيسيا  
  .واعملوا النتخاب من يقيم اخلـالفة ويطبق الشريعة اإلسالمية .الكفر العلمانية، وارفضوا أنظمة الكفر هذهأنظمة 

وهناك أنظمة وضعها البشر حسب أهوائهم  .دكم نظام أنزله اهللا لكم وللبشرية مجعاءعن :أيها املسلمون  
حلكيم اخلبري رمحةً للعاملني، وتلهثون وراء فكيف تتركون ما أنزله ا .دةووشهوام، وحسب عقوهلم القاصرة احملد

ِفقوانني خطأ عجتلب لكم الذل والفقر واملشاكل، ،ةن أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خريوإذا كان  !؟
امسعوا قول اهللا  ؟الضالون من العلمانيني املتأثرين بثقافة الغرب يريدون أنظمة الغرب، فهل تستكينون وترضون بذلك

 ورسوله ه اللِّصعوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اِخليرة من أمرهم، ومن ي :سبحانه
 املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن إمنا كان قولَ:  وقوله تعاىل،)٣٦األحزاب ( فقد ضل ضالالً مبيناً

-٥١: النور(  فأولئك هم الفائزونِهقْت اهللا ويشخ يطع اهللا ورسوله وي ومنلحون  مسعنا وأطعنا وأولئك هم املفيقولوا
  .)١٣٣آل عمران ( وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني: قوله تعاىل و،)٥٢

  

  حزب التحرير                        .هـ١٤٢٥ من شعبان ٥  
  إندونيسيا                         م١٩/٠٩/٢٠٠٤  


