
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 ش:بنغالد في الدولة عليو تقوم نأ جبي الذي األساس ىو ما

 اإلسالم؟ أم التحرير روحب سمىي   ماو  العلمانية

 حرب روحـ"ب سمىيُ  ما اسمب عوامي رابطة حزب قبل من بالعلمانية، تأسيسها منذ الدشبنغ ُحكمت
 ىذا يف ادلسلمني أن إال ،نغايلالب القومي واحلزب ياجات حزب قبل منو  ،األخرى الشعارات بعض مع "التحرير

 منذ وخاصة ،العامل أحناء مجيع يف اإلسالمية الصحوة عن معزولني واظلي مل اإلسالمية األمة من كجزء البلد
 بوترية اإلسالمي السياسي النشاط ازديادو  سياسية كأيديولوجية إلسالمل الشعيب الدعم منو مع القرن ىذا بداية

 الصليبية القوى قلقأ احلال ىذا ؛اشعبيً  امطلبً  "النبوة منهاج على اخلالفة" باإلسالم احلكم روصا ،سريعة
 على امعً  العملب فشرعوا ،سالمياإل العامل يف ندو الفاس ىموعمالؤ  ىاوحلفاؤ  أمريكا سهمرأ علىو  االستعمارية

 ادلد ولكن ،جهيد جهد كل ذلك يف وبذلوا عليو والتآمر لتخطيطبا احلكم إىل الوصول من اإلسالم منع
 ىجوم وقع عندماو  ذلك، ذلم قرُ يـ   فلم ،يتوقف مل باإلسالم لحكمل والعمل اإلسالم ومسرية سالمياإل
 زمخًا جديًدا، من خالل: اإلسالم ضد حرهبم إلعطاء كبرية فرصة فيو النظام وجد (جولشان)

 منهاج على اخلالفة دولة إلقامة اإلسالمي اسيالسي والعمل اإلسالم مسعة تشويو يف عماذلمأ تعاظم :أوًل 
 ىذا لرفعة العاملني ادلخلصني وربط والعنف، الطائش القتلب اإلسالمي واحلكم اإلسالم ربط خالل من ،النبوة
 إىل حسينة ةالشيخ تأشار  وقد ،وحشيةالو  مجيةاذل يف سيئة عادلية مسعة اكتسب الذي الدولة تنظيمب الدين

 الدولة لتنظيم فرع وجودب أمريكا يدهتاس دعاءال ذعنتأو  ،الدين"ب تهمغدمأ تلسغُ  الذين الشباب"بـ ادلخلصني
 الناحية من حرمتو على عالوة بعري، أو ناقة فيو إلسالمل يكن مل (جولشان) ىجوم أن ىي احلقيقة. البالد يف

 الإ ختدم ال التنظيم لعماأ أن الدويل ادلوقف يف بالضرورة السياسيني عند ادلعلوم من أنو كما ،الشرعية
 عرقية أسس على البالد وتقسيم لتفكيك ادلوصل على اذلجوم لواسهّ  العراق فيف ،وخمططاهتم كينيير األم

 ،الشام يف ادلباركة الثورة واجهةوم (األسد بشار) وجزارىا أمريكا عميل لدعم ونستخدميُ  سوريا ويف ،وطائفية
 وبدأ التنظيم ظهر ،النبوة منهاج على اخلالفة دولة وإقامة بو لإلطاحة بشار ضد السوري الشعب احتد عندماف

 لتشويو أداة أصبحو  ة،يعللشر  فاقدة خالفة دولة نفسو عن علنأ ذلك وبعد ،الثائرة اجلماعات ضد بعملياتو
 .ادلخلصون ذلا يسعى اليت احلقيقية النبوة منهاج على اخلالفة صورة

 طالب فاستهدفت ،مسبوق غري حنو على البالد يف ادلسلمني ويعًت ب هانظامو  حسينة طاغيةال بدأت :اثانيً 
 اكله اجملتمع شرائح وأصبحت... والعلماء والنساء العزاب وادلستأجرين العقارات وأصحاب اخلاصة اجلامعات

 بني الذعر من حالة إلجياد القمعية ةالقانونيو  يةاألمن تدابريال من النظام زادو  ،طغياهنا ازدياد ضحيةو  ذلا اىدفً 
 عن ابعيدً  الناس قصاءوإ اإلسالمب للحكم الداعية األصوات قمع أجل من نفوسهم يف اخلوف وزرع الناس



 التبعيته االمتنان إلظهار وائزباجل حسينة النظام سادة كافأو  ؛اإلسالم ىلإ الدعوةو  اإلسالمي السياسي العمل
 .وادلسلمني اإلسالم ضد يرةالشر  وألعماذلا ذلم

 الدولة أجهزة وكأن ،اجملتمع يف هاترسيخ زيادة أجل من العلمانية فكرةل بقوة الًتويج مت :خراآ وليس اأخريً 
 العلمانيةب تقبلوا أن عليكم" :قولت الناس رقاب على ادلسلط سيفالو  الطغيان زيادة خالل من كلها

 حترير رؤساءو  ندلضبوعو ا نادلثقفو و  للشرطة العام ادلفتشو  الوزراء ورئيس اجلمهورية رئيس فاصطف ،!"...الوإ
 والوئام السالم لتحقيق الوحيد السبيل اأهن عنيمدّ  العلمانية، ىلإ لدعوةل امجيعً ... نواإلعالميو  الصحف

 هتديد ىلإ احلال هبم وصل وقد ،األساس ىذا على ثابتة تظل أن بنغالدش على جيب وأنو ،الدولة يف والتقدم
 سلمادل وجعلوا ،علماينال الشخص ناسبي ال السلوك ىذا نأ على الشخصية حياتو يف اإلسالم يطبق نم

 اختاذ من التأكد على اآلباء واوحثّ  ،بو كمشتبو عامليُ  الصحيح العريب النطق مع سالماإل بتحية لقيي الذي
 مل أن بعد يصّلون أصبحوا نالذي صاشخاأل على مفتوحة همعينأ إبقاءب الناس لبوااطو  عشيقات، همائابن

 الضَّالََلةَ  اْشتَ َرْوا الَِّذينَ  أ ْولَِئكَ ﴿. ملتزمني واأصبح فجأةو  باإلسالم االلتزام عنهم عرفيُ  يكن مل وأ يكونوا،
 .﴾م ْهَتِدينَ  َكان وا َوَما ِتَجارَت  ه مْ  رَِبَحتْ  َفَما بِاْله َدى

 يف )مبا الدين بني للفصل الفكرة ىذه وتدعو ،الرأمسالية فيها ما وأبرز ،الكافر الغرب عقيدة العلمانية نإ
 والشؤون والتعليم والقضاء واالقتصاد احلكم نع الدين فصل أي ،واحلياة الدولة شؤون نع اإلسالم( ذلك

 ذلا يسمح أال وجيب شخصية مسألة اخلالق بوجود االعتقاد نفإ العلمانية، لفكرة اوفقً و . اخل...اخلارجية
 نفإ ،موجود غري وإما اموجودً  يكون أن إما اخلالقف ،ادتامً  خاطئة فكرة ىذهو  البالد، ونشئ تنظيم يف تدخلبال

 ىذهو  ،اموجودً  اخلالق كان نإ أما ا،شخصيً  ااعتقادً  عدمو من بو مياناإل يكون أن حيص فال وجودم غري كان
 ادلسائل يف سواء ،وعال جل يريد ما حسب احلياة شئون مجيع نظمتُ  أن جيب فإنو بالتأكيد، قطًعا ةبتاث حقيقة

 ،﴾َواأَلْمر   اْلَخْلق   َلو   َألَ ﴿ :وتعاىل سبحانو اهلل قال ذاوذل ،كوميةاحل ومنها العامة ادلسائل يف أم شخصيةال
 السََّماَواتِ  م ْلك   َولِلَّوِ ﴿ ى،خر أ هةجل التشريع ولكن اخلالق ىو وتعاىل سبحانو اهلل أن فكرة يرفض اإلسالمو 

 جيب وتيوإمرباطور  وعرشو قيصرف "،هلل هلل وما لقيصر يصرلق ما دع" :العلمانيون يقول كما وليس ،﴾َواأَلرضِ 
 حسينة، ةللشيخ كلها والدولة فقط للصالة ىي ادلساجد تكون أن يقبل ال اإلسالمو  ،اهلل ألوامر خيضعوا أن

 واالقتصاد احلكم نظام قواعد عتشر  حسينة والشيخة والصوم لصالةا يف ادلشرع ىو يكون أن يقبل ال أنو كما
 ِمنَ  َله مْ  َشَرع وا ش رََكاء   َله مْ  َأمْ ﴿ :وتعاىل سبحانو فيو قال الذي الشرك شكالأ من شكل هذاف ،والقضاء

 .﴾اللَّو   ِبوِ  يَْأَذنْ  َلمْ  َما الدِّينِ 
 تباعأل اظلمً  كوني سوف ذلك فإن واحد دين على الدولة قامت إن أنو من العلمانيون بو يزعم ما أما

 إىل اجنبً  اقرونً  عاشوا قد األديان مجيع تباعأف ،إلسالما يف لو أساس ال دعاءاال ىذا إنف األخرى، الديانات
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 فقد ،الدينية عقائدىم دمارسة من ادلعتقدات خمتلف من كلهم الرعايا رميُ  ملو  اإلسالم،ب احلكم ظل يف جنب
َهاَوَمْن َيك ْن َعَلى يَ ه وِديَِّتِو َأْو َعَلى َنْصَرانِيَّتِ »...  : اهلل رسول قال ...« َوَعَلْيِو اْلِجْزيَة   ِو فَِإنَّو  ل ي  ْفَتن  َعن ْ

يِب ئًا ِبَغْيِر طِ يْ شَ  و  نْ َذ مِ خَ أَ  وْ ِو أَ تِ اقَ و  فَ ْوَق طَ فَ لَّ كَ   وْ و  أَ صَ قَ ت َ ان ْ  وِ دًا أَ اىِ َم م عَ لَ ْن ظَ مَ أل » : وقال ،البيهقيرواه 
 .داود أبو رواه «ِقَياَمةِ م و  يَ ْوَم الْ صْ ا خَ نَ أَ ِسِو فَ فْ ن َ 

 ،﴾ِدينِ  َوِليَ  ِدين ك مْ  َلك مْ ﴿ آية: من العلمانية فكرة دعم يف الكافرون سورة من بسقتُ ا مافي يتعلق فيماأما 
 تقوم نأ ينبغي ال وبالتايل للجميع" الدولةو  دينو "لكل دلفهوم: ترشد اأهن من مونيزع ما عكس الواقع يف هيف

 اآلية يف والتكرار ،الكفار دين عن ومنفصل متميز اإلسالم أن ىو اآلية معٌت إن بل معني، دين على الدولة
 اإلسالم بني وسط حلك  حممد سيدنا على عرضوه دلا مكة رؤساء من رالكفل اسماحل رفضال مبثابة

 كلو، الدين على اإلسالم اهلل يظهر حىت دعوتو ةواصلم على صرّ وأ عرضهم  اهلل رسول رفض فقد ،ودينهم
 اأَلْمرَ  َىَذا أَتْ ر كَ  َأنْ  َعَلى ،ِشَماِلي ِفي َواْلَقَمرَ  َيِميِني، ِفي الشَّْمسَ  َوَضع وا َلوْ  ،ِو يَا َعمِّ َواللَّ » : قال كما

 ،للدولة اأساسً  اواعتمادى العلمانية اإلسالم يرفض لذلك .«...ِفيوِ  َأْىِلكَ  َأوْ  اللَّو ، ي ْظِهَره   َحتَّى ،تَ رَْكت و   َما
 يّرم كما ليها،إ بالتحاكم وادلطالبة ليهاإ الدعوة أو اهب ميانإلا ادلسلمني على رميُ و  الصريح، الكفر فهي

 ي رِيد ونَ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أ نِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أ نِزلَ  ِبَما آَمن وا أَن َّه مْ  يَ ْزع م ونَ  الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَ  أََلمْ ﴿ بغريه، احلكم اإلسالم
 نظام ىو اخلالفة نظام يكون نأ اإلسالم أوجب وقد ،﴾بِوِ  َيْكف ر وا َأنْ  أ ِمر وا َوَقدْ  وتِ الطَّاغ   ِإَلى يَ َتَحاَكم وا َأنْ 
 ك لََّما ،اأْلَْنِبَياء   َتس وس ه مْ  ِإْسَرائِيلَ  بَ ن و َكاَنتْ » :ق ال    النَّيبي  ع نْ  :احلديث يف جاء كما للمسلمني كماحل

َعةِ  ف وا» :ق ال   ؟ت ْأُمرُن ا ف م ا :ق اُلوا ،«فَ َيْكث  ر ونَ  خ َلَفاء   َوَسَيك ون   ،بَ ْعِدي نَِبيَّ  َل  َوِإنَّو   ،نَِبي   َخَلَفو   نَِبي   َىَلكَ   بِبَ ي ْ
 ادلسلمون أيها ندعوكم ذاذل .البخاريرواه « اْستَ ْرَعاى مْ  َعمَّا َسائِل ه مْ  اللَّوَ  فَِإنَّ  َحقَّه مْ  َأْعط وى مْ  فَاأْلَوَّلِ  اأْلَوَّلِ 

 احلايل النظامب لإلطاحة ندعوكمو  ،هبا واكمحتُ  أن واتقبل الو  لدولتكم، كأساس الكافرة العلمانية او رفضت نأ
 اهلل أحكامب تسوسكم اليت النبوة، منهاج على اخلالفة دولة اإلسالم، أساس على تقوم اليت الدولة إقامةو 

 ِلَقْوم   ح ْكًما اللَّوِ  ِمنْ  َأْحَسن   َوَمنْ ﴿. رةاآلخ ونعيم الدنيا عز ذلك ففي ،مأمورك كل يف وتعاىل سبحانو
 .﴾ي وِقن ونَ 
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