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المقدمة
يســـعدني  القـــارئ،  عزيـــزي  عـــدوًا  فاتخـــذوه 
التـــي  ســـطوري  وقراءتـــك  أفـــكاري  مشـــاركتك 
لربما ســـتضيف لك فكـــرة تولد لك نظـــرة أخرى لما 

يحصـــل حولـــك فـــي هـــذا العالـــم الملغـــوم.

هل تســـاءلت يوما من هـــو العدو  األول  للبشـــرية 
بأكملهـــا ؟!  إذا كانت اإلجابة التي طـــرأت على بالك 
هـــي الصهاينة أو اآلنظمـــة الدكتاتورية المنتشـــرة 
عبـــر العالـــم فأنـــت مخطئ، إنمـــا العـــدو األول هو 
الشـــيطان ) إبليـــس ( ذلك المخلـــوق الملعون الذي 
توعـــد لبنـــي آدم باإلغـــواء والضالل، ونـــرى عندما 
حذرنـــا اهلل عـــز وجل مـــن مكره قـــال لنـــا    َلا َتتَِّبُعوا 

ـــْيَطاِن الشَّ ُخُطَواِت 

فإبليس يســـعى دائما إلـــى تزيين خطواتـــه باالُمور 
التـــي تجـــذب هـــوى النفـــس .. وفـــي هـــذا البحث 
أهـــداف  خفايـــا  علـــى  الضـــوء  سأســـلط  الصغيـــر 
ممنهجـــة لوقـــوع النـــاس وباألخص الجيـــل الصاعد 

الشـــيطان..  هاوية  فـــي 
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هيـــا بنا ألصطحبـــك إلى رحلة فكرية نســـتنير بها عن 
مـــا يحـــاك لغـــزو العالم بأســـره عامة، ويســـتقطب 

اإلســـالم خاصة بمدمرات خمســـة وهي:

1
2

3
4

5

اإللحاد

اإلنسانوية

 صناعة
التفاهة

النسوية

 الشذوذ
الجنسي
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فـــي الحقيقـــة إن العلمانيـــة هـــي منبـــع لـــكل مـــن 
األفكار التي ســـنتحدث عنها، وبدورها الذي يســـعى 
لدمـــار الجيـــل القـــادم، من هدم كيـــان األســـرة وإباحة 
اإللحـــاد  فـــي  للحريـــة  والدعـــوى  الملـــذات  جميـــع 
والجنـــس والربا وكل ما يزيد مـــن فرصة زيادة اإلنحطاط 

البشـــرية.  للفطرة  واإلنحـــراف 

فكـــرة العلمانية بشـــكل مبســـط هـــي الدعوى إلى 
إقامـــة الدنيـــا علـــى العلم والعقـــل وأنهما الســـبيل 
الوحيـــد لحيـــاة الفـــرد بالحريـــة عـــن طريق فصـــل الدين 
 .. الدولـــة وعـــن أي مصلحـــة شـــخصية  عـــن  نهائيـــا 
وبهـــذه الدعـــوى المرّوجـــة للتحرر من الديـــن ومن أي 
عائـــق للمصالح المادية، ســـينتج عنهـــا جيل فوضوي 
ال دينـــي، همـــه فقـــط الســـعي نحـــو إرضـــاء ملذاته 

 العلمانية

؟  لماذا سوف نتطرق إلى العلمانية



7

خماسية التدمير

الجســـدية والعقلية وكســـب المال واإلنتفاع بالثروات 
بـــأي طريقة مهمـــا كانت.

وبالطبـــع فإن إنكار وجـــود اهلل والطعـــن الدائم بالدين 
اإلســـالمي هما هدفان أساســـيان في العلمانية.

من أفكار وأهداف العلمانية

أوال : ) فصل الدين (
من أساســـيات فكـــرة العلمانيـــة هي اإللحـــاد وعدم 
إنتمـــاء اإلنســـان ألي ديـــن أو عقيـــدة، لكـــن التركيـــز 
األساســـي هـــو فصـــل وإبعـــاد الديـــن عـــن الســـلطة 
والسياســـة وهـــذا بـــدوره الـــذي يتيـــح لـــكل مـــن له 
ســـلطة أو كلمـــة علـــى النـــاس أن يتصـــرف ويحكـــم 

الدنيويـــة.. لمصالحـــه 
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ثانيا : ) الرأسمالية ( 
العلمانيـــة مـــن أكبـــر المروجيـــن لفكـــرة الرأســـمالية 
المبنية علـــى مبـــدأ النفعية الذي ينـــص على إقامة 
الحياة على أســـاس مـــادي وأن المال هو كل شـــيء 
فـــي الحيـــاة، وإباحـــة الربا والســـعي للســـعادة في 
الكســـب واإلنتفـــاع بـــأي طريقـــة ولـــو كانـــت علـــى 

غيره. حســـاب 

ثالثا : ) اإلباحية (
الفكـــرة العلمانيـــة تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى إباحة 
عـــن  األخالقيـــة  الفوضـــى  ونشـــر  الملـــذات  جميـــع 
طريـــق الدعوى إلـــى العالقـــات الحرة بين الجنســـين، 
واإلختـــالط، والمثليـــة الجنســـية، والمســـاكنة قبـــل 
الـــزواج والكثير من هـــذه األمور، لفتح األبـــواب لجميع 

 العلمانية



9

خماسية التدمير

الممارســـات الدنيئة التي ومع مرور الزمن ستســـبب 
إنحـــالال كامـــال للفطرة البشـــرية الســـليمة.

رابعا : ) محاربة اإلسالم ( 
كما ذكرنـــا منذ قليـــل أن العلمانية تدعـــوا إلى التحرر 
مـــن األديـــان واإللحـــاد، إال أن هدفهـــا األساســـي هـــو 
اإلســـالم، ألن أغلب الشـــعوب األوربية فـــي زمننا هذا 
يزعمـــون بأنهـــم يعتنقـــون المســـيحية لكنهـــم في 
الحقيقـــة تخلوا عـــن جميـــع عباداتهم الدينيـــة، ولهذا 
التركيز األساســـي اآلن على التشكيك في معتقدات  

المســـلمين، ونصبوا لذلـــك كل منبر.. 
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اإللحاد مذهب فلســـفي يقوم علـــى فكرة ) العدمية 
( والتـــي تنـــص علـــى إنـــكار وجـــود خالـــق، وأن الكون 
والمخلوقـــات جميعهـــا وجـــدت عـــن طريـــق الصدفة 
، وكمـــا ذكرنـــا أن الداعـــم المعاصـــر لهـــذا الفكـــر هو 

العلمانيـــة وأيضـــا يليهـــا أتباع الشـــيوعية.

اإللحاد بشـــكل عـــام فكـــرة مســـتحدثة حيـــث أنه لم 
يوجـــد فـــي الزمـــن القديـــم إال في حـــاالت نـــادرة جدا 
ويكـــون عن طريـــق قرار  الشـــخص بذاته أنـــه ال يريد أي 
صلـــة بديـــن أو إله ويســـعى لعيـــش حياتـــه برفاهية 

بعيـــدا عـــن أي عقيدة.

 اإللـحـاد
المدمر األول
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خماسية التدمير

أمـــا فـــي العصـــر الحالـــي ففكـــرة اإللحـــاد تطـــورت 
كثيـــرا وكثـــرت المجاالت التـــي تروج لهـــا وال يمكنني 
إحصاؤهـــا، ولكن إلحاد اآلشـــخاص غالبا مـــا ينحصر في 

هـــذه األنـــواع الثالثة:

أوال : ) اإللحاد العاطفي (
اإللحـــاد العاطفـــي أو اإلنفعالـــي يكـــون عـــادة لدى 
النـــاس الذيـــن تعرضـــوا ألزمـــات نفســـية شـــديدة أو 
لمواقف عاصفة جدا كالســـجن لســـنين، والتعذيب، أو 

حـــدوث جرائـــم شـــنيعة أمـــام أعينهم..

وتـــؤدي هـــذه األحـــداث إلـــى هزات نفســـية شـــديدة 
ومن ثـــم فقدان اإليمان بـــاهلل عز وجـــل، وغالبا ما نجد 
هـــؤالء المالحـــدة لديهم شـــعور بالغضـــب باإلضافة 

إلى اإلســـتهزاء المســـتمر بالديـــن أو اإلله.
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 اإللحاد

ثانيا : ) اإللحاد المادي (
اإللحـــاد المـــادي أو النفعـــي يكـــون للشـــخص الـــذي 
ينكر وجـــود اهلل ســـبحانه وتعالى  من أجـــل مصالحه 
الشـــخصية، أو المنافـــع الماليـــة، أو من أجـــل ملذاته 
اإلباحيـــة و يســـعى للتحرر مـــن أي قيود دينيـــة تحرِّم 
هـــذه األفعال وترفضها. ولذلك ينكـــر فكرة اإلله حتى 
يخدر ضميره لإلســـتمتاع بهذه النفعيات والشـــهوات.

ثالثا : ) اإللحاد الفكري ( 
اإللحـــاد الفكـــري أو الثقافـــي ينشـــأ نتيجـــة اإلعتقـــاد 
والتأثـــر بالنظريـــات المتعارضة مع الديـــن والتي تدعو 
للتشـــكيك بوجـــود الخالـــق مثـــل األفـــكار العلمانيـــة  
المناديـــة بمســـمى التعايش مـــع الثقافـــة الغربية، 
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خماسية التدمير

وبعض من كتـــب العلمـــاء اليهود الذي تـــم إصدارها 
في القـــرن الماضي وتعتبر من أخطـــر الكتب اإللحادية 
.وهـــذا النوع مـــن اإللحاد ينتشـــر اآلن بشـــكل كبير جدا، 
ليس فقـــط عن طريق الكتـــب والمذاهـــب، إنما هنالك 
قنوات علـــى مواقع التواصـــل اإلجتماعي تدس هذه 
النظريـــات عن طريـــق محتـــوى ترفيهـــي أو علمي أو 
حتـــى ديني، وســـنتطلع على بعض منهـــا في بحثنا 

. ا هذ
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يؤمـــن الفكـــر النســـوي بكافـــة أجنحتـــه بأن األســـرة 
صفقة خاســـرة ال يســـتفيد منهـــا إال الرجـــل، بينما هي 
للمـــرأة قيـــد وأعبـــاء وحصـــر لدورهـــا فـــي اإلنجـــاب 
والرعايـــة، وتتفاوت مواقف النســـويات من األســـرة ما 
بيـــن اإلبقـــاء عليها مع إدخـــال تغييرات علـــى هيكلها 
أو طبيعـــة العالقـــات بداخلها، وما بيـــن رفضها تماما، 
فاإلتجاه األول تمثلـــه العلمانيات او اللبراليات واإلتجاه 
الثانـــي تمثلـــه الشـــيوعيات وجزء من نســـويات علم 

. لنفس ا

مـــن المؤكـــد أن هـــذه الحركـــة ليســـت إال ردة فعـــل 
المـــرأة فـــي المجتمـــع الغربـــي، فـــإذا نظرنـــا إلـــى 

 النسوية
المدمر الثاني
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خماسية التدمير

حالهـــا في بالدهـــا منذ عدة عقـــود ســـنرى أن الظلم 
والتســـلط مـــن قبـــل الرجـــل عليهـــا كان شـــيئأ بديهيا 
للغايـــة، فبقناعاتهـــم أن المـــرأة خلقت مـــن أجل الرجل 
وعليهـــا أن تطيـــع أوامره وأن تتحمل كل مـــا يأتيها من 
تســـلط وإضطهـــاد وتعذيـــب ألنهـــا بحســـب نظرتهم 

بالديـــن ســـبب شـــقاء الجنس البشـــري.

أطلـــق علمـــاء اإلجتمـــاع فـــي أمريكا 

2006 صيحـــة تحذير قويـــة مفادها أن 

صـــورة األســـرة األمريكية التـــي كانت 

معروفـــة باتـــت فـــي طريقهـــا إلى أن 

لإلنقراض معرضـــا  كائنـــا  تكون 

1
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  النسوية

لـــذا فكثير مـــن النســـاء الغربيات لم يـــروا في دينهم 
منقذا لهـــن من هذا الظلـــم، وال توجد لديهن شـــريعة 
ربانية ترســـم الحـــدود وتبين حقـــوق المـــرأة وواجبتها 
علـــى أســـاس الحـــق والعـــدل فكيـــف ســـتكون ردة 
التـــي  القيـــم  إلـــى  المـــرأة  أنظـــار  إتجهـــت  الفعـــل؟ 
ينـــادي مجتمعهـــا الغربـــي بها الحرية والمســـاوة، 
فانطلقـــت ثـــورة  تحرير المـــرأة  والتي كانـــت غايتها 
الوحيـــدة هـــي رفـــع الظلـــم، والمســـاوة بيـــن الذكر 
واألنثـــى فـــي كل شـــيء، لكـــن ســـرعان مـــا ظهرت 
معهـــا حركـــة النســـوية والتـــي إنتقلت الـــى مرحلة 
العدائيـــة ضـــد الرجـــل وانطلقت الشـــعارات النســـوية 
وأبرزهـــا أن الرجـــل ال يؤتمن أبدا، وأن علـــى المرأة أن ترد 
له ذلـــك بالعداوة، وتنافســـه في كل شـــيء، وأنها 
يجـــب أال تبذل اي مجهـــود ألجل الرجل ويجـــب أال يكون 
ألحد ســـلطة عليها، فليســـت بحاجة إلـــى أب او زوج او 

أبناء.. اخ أو حتـــى 
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وتوجـــب عليهـــا ان تعمل وتكســـب المـــال وأن تعتمد 
إعتمـــاداّ كلياّ على نفســـها في كل شـــيء..

األوســـط   الشـــرق  إلـــى  النســـوية  وصلـــت  عندمـــا 
اإلســـالم  فـــي صلـــب  أفكارهـــا  إقحـــام  إســـتهدفت 
كمرحلة أولى لتشـــويهه، وأيضا لتشكيك المسلمين 

وباألخـــص النســـاء فـــي مَســـّلمات الديـــن..

نوال الســـعداوي إحدى رموز النسوية 

فـــي الوطـــن العربي تقـــول : إن تحويل 

المـــرأة إلـــى ســـلعة تبـــاع وتشـــترى 

بإســـم الزواج نوع من البغـــاء المقنع 

بقناع مـــن الشـــريعة المزيفة!

2
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بـــاآلداب  المـــرأة  صلـــة  لقطـــع  بمحـــاوالت  وبـــدؤوا 
اإلســـالمية واألحكام الشـــرعية الخاصة بهـــا كالحجاب 
، باإلضافـــة للدعـــوى إلـــى الســـفور واإلختـــالط بيـــن 
الرجـــال والنســـاء فـــي كل المجـــاالت، وإتخـــاذ أوروبـــا 
والغـــرب عامـــة قدوة فـــي كل األمـــور التـــي تتعلق 
بالحيـــاة اإلجتماعية للمرأة كالعمل والحرية الجنســـية 

ومجـــاالت األنشـــطة الرياضيـــة والثقافيـــة.. 

اآلن لنعـــد للمجتمـــع الغربـــي ونـــرى نتائـــج الحركـــة 
النســـوية إلى مـــاذا أدت : التنافـــر والعدائيـــة بين األم 
إنهيـــار  إلـــى  أدى  األبنـــاء  عـــن  وإنشـــغالهما  واألب 
كيـــان األســـرة وتفتيـــت شـــمل العائلة، وتم تســـجيل 
عـــدة إحصائيات عبـــر الزمن لمالييـــن األطفـــال الهاربين 
مـــن المنـــزل وبـــدون مـــأوى بســـبب عـــدم االهتمام 
بهـــم أو لكثرة العنـــف الذي يفـــرغ الوالـــدان غضبهم 

  النسوية
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األســـر  هـــذه  أطفـــال  نتائـــج  أن  بالذكـــر  والجديـــر  بـــه، 
هـــي تفشـــي المخـــدرات واألزمـــات النفســـية بينهم 
باإلضافة إلـــى تعرضهم لإلســـتغالل الجنســـي حيث 
يبيع بعضهم جســـده للممارســـات الجنســـية مقابل 

. ى و لمأ ا

ما الـــذي حصل؟ بعدما خرجت الفتـــاة من المنزل بعيدا 
عـــن عائلتهـــا وتريد أن تســـتقل وتعتمد على نفســـها 
وتكمـــل دراســـتها، لـــم يعد بحوزتهـــا المـــال الكافي، 
ممـــا أدى إلـــى لجـــوء الفتاة إلى ســـبل مهينـــة لها 
نشـــملها في جملـــة التســـليع الجنســـي للمرأة 

التـــي مـــن إحداها إنتشـــار ظاهرة مؤخرا تســـمى

The sugar daddy

وهـــي أن تبيع جســـدها لرجل بعمر ابيها، فيســـتأجرها 
جنســـيا ويأخذها معه أينمـــا ذهب كجزء مـــن ديكوره 
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الخـــاص، مقابل حفظ حقها فـــي العيـــش وتلبية إحتيا
جاتها.                                   

ومن هنـــا إنحصر تقدير المرأة في جاذبيتها الجســـمية 
دون تقديـــر مكانتهـــا األســـرية واإلجتماعيـــة بأدوارهـــا 
العظيمـــة والكثير من النســـاء قـــد يعانين مـــن حالة   
الخزي من الجســـد  بســـبب وجودهن فـــي مجتمع 

الجاذبية.  بحســـب  يقيمهن 

ومن الطبيعـــي أن يكثـــر التعرض للتحرش بها ســـواء 
في وســـائل المواصـــالت أو بيئة العمـــل وقد تخضع 
لذلـــك مضطـــرة خيفة مـــن فقـــدان عملها الـــذي هو 
مصـــدر رزقهـــا، ممـــا جعل نســـبة كبيـــرة من النســـاء 
يدخلن فـــي حالة من اإلكتئاب والضغوطات النفســـية 

بســـبب هذه األجواء المســـعورة جنســـيا. 

فهـــي إذا حيـــاة غيـــر ســـوية، الن المرأة حتى تشـــعر 

  النسوية
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بالتقديـــر واإلهتمـــام  البـــد أن تكـــون جذابـــة، وعندمـــا 
تصبـــح هـــي وغيرهـــا مـــن النســـاء جذابـــات، يصـــاب 
المجتمع باالنفالت الجنســـي ويعتـــدي عليها أحدهم 
وتفقـــد تقديرهـــا وإحترامهـــا لنفســـها، وال يوجد ملجأ 
آمٌن تســـتطيع اإلحتماء بـــه ألنها أقرت باالســـتقاللية 

عائلتها.. عـــن 

بعدمـــا رأينا نتائج هذا المرض الـــذي أصاب المجتمعات 
الغربية والذي هو بدا متفّشـــيا في مجتمعاتنا إن لم 
ننشـــر الوعي الكافي عـــن دور كل من الرجـــل والمرأة 
في الحيـــاة وتعريف وتبييـــن الواجبات والحـــدود التي 
وضعهـــا اهلل ســـبحانه وتعالـــى لـــكل مـــن اإلثنيـــن .. 
فالمســـاواة هـــو أمر مجحـــف ليس فيه أدنـــى العدل، 
ذلـــك ألن اهلل خلـــق كال من الجنســـين بطبيعـــة خاصة 
تحكمهـــا بيلوجيـــة تختلف عن األخر بشـــكل يالئم دوره 
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الحقيقـــي الذي خلـــق ألجلـــه، فبالتالي كانـــت نتيجة 
تلك المســـاواة ضياع حـــق المرأة وإمتهـــان اُنوثتها.

 نحـــن نـــدرك أن الكثيـــر مـــن النســـاء فـــي مجتمعاتنا 
يعانيـــن مـــن القهـــر والظلـــم بـــكل أشـــكاله مـــع أن 
النبـــي صلـــى اهلل عليـــه وســـلم شـــدد كثيـــرا على 
ضـــرورة مراعـــاة المـــرأة وتوصية الرجـــل بها خيـــرا آلخر 
لحظـــة في حياتـــه عليه الصـــالة والســـالم وقال في 
حديثـــه : ) أكمل المؤمنيـــن إيمانًا أحســـنهم خلقًا، 
وخياركم خياركم لنســـائهم ( رواه الترمذي، فجعل 
معاملـــة المـــرأة مقياســـا لحســـن الخلـــق والذي هو 
أيضـــا مقياس لإليمان نفســـه، وهذا حديـــث واحد فقط 
مـــن بين عـــدة أحاديـــث وآيـــات كريمة  في معاشـــرة 
المـــرأة بالخيـــر والمعـــروف، ولألســـف مـــع كل هـــذه 
الوصايـــا الواضحـــة أصبح قهر النســـاء عـــادة وثقافة 

  النسوية
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طغـــت علـــى تديننـــا، علينا نشـــر الوعـــي بـــأن الحياة 
لـــن تســـتقيم إال بالرجل والمـــرأة وفقـــًا للعالقة التي 
اختصهـــا اهلل ســـبحانه وتعالى لهما، وهنـــاك حقيقة 
واحـــدة ال يمكـــن إبطالهـــا مـــع الوقت وهـــي أن اهلل 
خلـــق الرجـــل والمـــرأة يكمـــالن بعضهما بعضـــا، وكل 

منهمـــا ناقص فـــي غيـــاب اآلخر..

جـــون ســـتيوارت ميـــل أحد أشـــهر 

الفالســـفة العلمانييـــن يقـــول: ال 

يوجـــد شـــيء فـــي هـــذه الدنيـــا 

يســـتحق التضحيـــة بحريـــة الفـــرد، 

إمـــرأة يعولها زوجهـــا، هو  فـــكل 

! مصـــدر عائـــق لها 

3



24

المرأة التـــي تعتقد أن وجـــود الرجل فـــي حياتها ليس 
ضروريا في إعتقادها إســـفاف واضـــح، ألن وجود الرجل 
فـــي حيـــاة المـــرأة نعمـــة يأتـــي معهـــا اإلحســـاس 
باالســـتقرار والهـــدوء والطمأنينة، وكلمـــة طيبة من 
الرجـــل تحيـــي قلـــب المـــرأة، والرجـــل الـــذي يعتقد أن 
وجـــود المـــرأة فـــي حياته غيـــر ذي أثـــر أو شـــأن، رجل 
يجافـــي الحقيقـــة ، ويعيـــش حيـــاة ال تعـــرف معنى 
االســـتقرار والســـكون وتكـــون حيـــاة بائســـة مـــن غير 

إنتاج.. أو  مجـــد 

إليهـــا  أن نســـعى  يجـــب  التـــي  الحقيقيـــة  التنميـــة   
جميعا هـــي التنميـــة التي تحقـــق التكامـــل والتوازن 
واالســـتدامة بين الرجـــل والمرأة في المنـــزل والعمل 
علـــى  والحـــرص  واألســـرية،  االجتماعيـــة  والعالقـــات 
إنشـــاء وتربية جيل صالـــح يقف بوجـــه الظالم ويحيي 

الحق. كلمـــة 

  النسوية
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 اإلنسانوية
المدمر الثالث

االنســـانوية أو اإللحـــاد الكيـــوت تنـــدرج تحـــت تعريف 
إعتنق اإلنســـانية أوال  ثم إعتنق ما شـــئت من األديان 
أي ان األهـــم هـــو المجتمع والتعايش اإلنســـاني، أما 
اإللـــه ودائرة االيمـــان فهما شـــيء ثانـــوي ليس من 

األولويات..

فهـــم ال يتقبلـــون مـــن يُضيـــع عليهم أدنـــى حظ من 
حظوظ الدنيـــا، لكنهم يتقبلون بـــكل أريحية من يضيع 
آخرتهم بمســـمى ) اإلنســـان أوال ( إلنهم ببســـاطة ال 

يؤمنـــون بها.

الفكـــر اإلنســـانوي هـــذا بدأ ينتشـــر بشـــكل كبيـــر جدا 
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فـــي العاميـــن الماضييـــن، فهـــو لم يعد يـــدس في 
عقـــول الشـــباب بطريقـــة واحـــدة فقـــط، بـــل تفرعـــت 
وازدادت طرق وأفـــكار التضليل، إال ان مـــن أهم المحاور 

هو: الفكر  لهـــذا  الرئيســـية 

الدين اإلبراهيمي الجديد
والمقصود باإلبراهيمية أن جميع الديانات الســـماوية 
يرجـــع أصلهـــا إلبراهيـــم عليه الســـالم، فهـــم يريدون 
توحيـــد الديانـــات الثالثـــة ووضعهـــا في قالـــب جديد 
بمســـمى ) الديـــن اإلبراهيمـــي ( تحـــت شـــعار  كل 
الطرق تـــؤدي للجنة، وبـــدأت الكثير مـــن الحكومات 
بالدعـــوة والدعـــم لهـــذا المشـــروع الدينـــي رســـميا 
وعلـــى العلن وبنـــاء مراكـــز للعبـــادات، باإلضافة إلى 
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إقامـــة صـــالة جديـــدة بمســـمى صـــاة الخميـــس 
مشـــتركة بيـــن األديـــان الثالثـــة، والهدف البعيـــد لهذا 
هويـــة  ضمـــن  اإلســـالم  هويـــة  طمـــس  هـــو  الديـــن 
اإلنســـانية والمســـالمة والتعايش إلزالـــة كل الحدود 

بينه وبيـــن باقـــي األديـــان والقوميـــات األخرى.

 اإلنسانوية

ا  اِنيًّ رْْصَ
َ
 ن

َ
ـــوِد�يًّ َواَل ُ َ ُ �ي اِهـــمي َ  ِإ�بْ

َ
ن

َ
) َمـــا اَك

 ِمَن 
َ

ن
َ

ا َوَمـــا اَك ا ُمْســـِمً
ً
 َحِنيف

َ
ن

َ
ِكْن اَك

َ
َول

نَ ( آل معـــران67 ِكـــ�ي ِ
ْ �ش ُ امْلْ
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ما يسمونه اإلسام الوسطي
اإلعـــالم الخبيـــث والكثيـــر مـــن الدجاليـــن فـــي العصر 
الحالـــي الذيـــن يتكلمـــون بإســـم الدين بـــدؤوا بتصدير 
ذلـــك  يريـــدون  فهـــم  الكيـــوت،  المســـلم  فكـــرة 
المســـلم  الـــذي ليـــس لديـــه أي رأي أو تأثيـــر علـــى 
المجتمـــع، فيكفـــي أن يكون مســـالما ويتقبل جميع 
األراء والمذاهـــب واألفـــكار حتـــى وإن كانـــت معارضة 
أو مســـيئة لألحكام الشـــرعية، ووصـــف اإلنفالت على 
أنـــه وســـطية في الديـــن، واإللتـــزام على أنـــه رجعية 

. . د تشد و

وال مانـــع إن نقـــص أو زاد في الدين بإســـم اإلنســـانية 
والمســـالمة، وكل هذا لجعل اإلســـالم متماشيا مع 

العصـــر العلماني. 
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 اإلنسانوية

حركة العصر الجديد 
ربمـــا قـــد ال ترتبط هـــذه الحركة باإلنســـانوية بشـــكل 
مباشـــر لكـــن مـــن الواجب ذكرهـــا إلنها تصنـــف كأخطر 
الذيـــن  فهـــؤالء  الزمـــان،  هـــذا  فـــي  نشـــأت  هاويـــة 
الطبيعـــة  بطاقـــة  والعـــالج  بالروحنيـــات  يتكلمـــون 
والكـــون واليوغـــا وكل هذه الشـــعوذة،  تنـــدرج تحت 
مســـمى التواصـــل مـــع الشـــياطين، وإذا تمعنـــت 
قليـــال في طقوســـهم ســـتجد أنهـــا مســـتوحاة من 
البوذية والهندوســـية ..  لن أتعمق  بشـــكل كبير حرصا 
على عـــدم إختـــالط األفـــكار، والمشـــكلة أن العلماء 
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المســـلمين ال يملكـــون ســـوى خلفية ســـطحية جدا 
عنـــه، وبـــدأ الكثير من النـــاس اإلنســـياق والدخول في 
هذا العالم الشـــيطاني، وســـيصدم األغلب من كمية 
المجاالت التـــي تغلغلت إليها هذه الحركـــة وكثيرا ما 
تتصدر في مسلســـالت اإلنمـــي، وأنا أنصـــح الجميع 
بمرجـــع قـــوي للتوســـع ســـأضعه لكم فـــي نهاية 

. ب لكتا ا
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إن الشـــذوذ الجنســـي  لـــم ينتج فـــي عصرنـــا الحالي 
، إنمـــا جـــذوره ممتـــدة لســـنوات طويلـــة عبـــر التاريخ 
فعندمـــا ننظر إلى تاريخ الحضارات القديمة، ســـنجد أن 
في أغلب هـــذه الحضـــارات مجموعات كانـــت تمارس 
أفعـــاال شـــاذة جنســـيا وبالطبع فـــإن النســـبة تختلف 
مـــن حضـــارة ألخـــرى، فموضوعنـــا اليـــوم ليـــس عـــن 
الشـــذوذ الجنســـي بحد ذاته، بل ســـنلقي نظرة على 

أســـاليب أدخـــال هذا المـــرض إلـــى المجتمع .        

بال شـــك إن الراعي الرســـمي والعالمـــي في عصرنا 
فهـــي  نتفلكـــس  منصـــة  هـــي  الشـــذوذ  لترويـــج 

 الشذوذ الجنسي
المدمر الرابع
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تعـــج بالمسلســـالت واألفـــالم التـــي تحتـــوي على 
ممارســـات شـــاذة كالمثليـــة والســـحاق والبيدوفيليا 

جنســـيا.. األطفال  إشـــتهاء 

والحقيقـــة لقـــد نجحـــت المنصة فـــي ترويـــج وتقنين 
الشـــذوذ حـــول العالم، فببســـاطة تبدأ األمـــور بمجرد 
مسلســـل عـــادي جدا ولكنـــه يحتوي على شـــخصية 
واحـــدة فقـــط  لديها ميـــول مثلـــي، فـــي البداية قد 
ال يتقبـــل الفـــرد هـــذه الشـــخصية ولكن مع حماســـة 
الوقت ومـــع إزدياد متعـــة األحداث وتســـارع الحلقات 
ســـتصبح هـــذه الشـــخصية أمـــرا عاديـــا جـــدا أو حتـــى 
أساســـيا بالنسبة للمشـــاهد، فهم حريصون جدا على 
رســـم هذا النوع من الشـــخصيات على أنـــه كامل من 
جميـــع األنحاء فهـــو فائق اإلبـــداع واإلنتـــاج، ويتمتع 
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باإلثارة التي تتناســـب مع الســـيناريو .. وشـــيئا فشيئا 
يبـــدأ الفرد بمتابعـــة المزيد على هـــذه المنصة إلى أن 
يصـــل إلى مرحلة مشـــاهدة مادة تـــدور جميع أحداثها 
عن المثليين الجنســـيين والمشـــاهد الشاذة والخليعة 

التقبل. بغايـــة  وهو 

 هنـــا تنتكس الفطـــرة وعقلية الدماغ الســـليمة فيبدأ 
الفـــرد بإستســـاغة هـــذا النوع مـــن الشـــخصيات  في 
الحيـــاة اإلجتماعيـــة والواقعيـــة ألنـــه وحســـب نظرة 
العقل الالواعي فإن الشـــذوذ الجنســـي ليس إال جزءا 
مـــن التنوع واإلختالف الطبيعي لهذا اإلنســـان الذي ال 
مانـــع أن يتعايش مع نســـيج هذا المجتمـــع وإكمال 
حياتـــه بشـــكل طبيعـــي جـــدا، وال عجب أن يكـــون هذا 

الشـــاذ قدوة فـــي عمل أو مجـــال معين.. 

 الشذوذ الجنسي
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لنبتعـــد قليـــال عـــن نتفلكـــس ونذهـــب إلى مـــا هو 
أخطر بكثير وهـــي األفام اإلباحية، ربما سيســـتغرب 
البعـــض مـــن عالقـــة األفـــالم اإلباحيـــة بتغيـــر ميـــول 
الفـــرد، لكـــن فـــي الحقيقـــة الغالبيـــة العظمـــى من 
مدمنـــي اإلباحيـــة ينتهـــي بهـــم المطاف بالشـــذوذ 
الجنســـي، فبعـــد مـــرور المدمـــن بفتـــرة مشـــاهدة 
المقاطـــع اإلباحيـــة لـــن يعطيـــه دماغه نفس نســـبة 
هرمـــون الدوبامين المســـؤول عن اإلحســـاس باإلثارة 
والســـعادة، فيبـــدأ باللهـــث وراء أنـــواع أخـــرى مـــن 
األفالم إلـــى أن تصـــل إلى مراحـــل متقدمـــة وخطيرة 

جـــدا وأشـــهرها الشـــذوذ الجنســـي وزنا المحـــارم..

 لنتخيـــل النتيجـــة التـــي مـــن الممكـــن أن يصـــل إليها 
المجتمـــع أن طفـــال في عمر صغيـــر جدا يبتـــدأ بتناول 
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ورؤيـــة المـــواد اإلباحيـــة بـــكل جـــرأة وكل حريـــة، هـــذا 
الطفل الذي ما زال يكشـــتف العالم، يكتشـــف نفسه ، 
ويكتشـــف جســـده لينجرف بعمر صغير جدا إلى غريزة 
بهذه القـــوة الكبيرة جدا والتي لن يســـتطيع ضبطها، 
كيف ســـيكون مســـتقبل هـــذا الطفل وهنالـــك فكرة 
وشـــعور بهذه القوة تســـيطر عليه، هل سيســـتطيع 
يتحـــول  أن  األفـــكار  وهـــو مشـــغول فـــي كل هـــذه 
المجتمـــع، هـــل سيســـتطيع  لشـــخص منتـــج فـــي 

مهاراته، إكتشـــاف 

هل سيستطيع رؤية العالم بنظرة غير جنسية ؟

التـــي ستكســـبه  اإلنســـانية  حاجاتـــه  هـــل ســـيلبي 
؟.. الكلـــي  التـــوازن 

 الشذوذ الجنسي
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حتـــى أن الحـــال وصـــل فـــي منظمة 

المفترض  والتـــي مـــن  اليونيســـيف 

أن تكـــون الحامـــي لحقـــوق األطفـــال 

أنها تصـــدر تغريدة جديدة في شـــهر 

إبريـــل 2021 تقول فيهـــا أن من حق 

المـــواد اإلباحية،  األطفـــال مشـــاهدة 

وأن أي جهد لمنعهم من مشـــاهدة 

هـــذا المحتـــوى ينـــدرج تحـــت إنتهاك 

اإلنســـان..  حقوق 
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الحقيقـــة أنـــك أيـــن مـــا نظـــرت في ظـــل هـــذا العصر 
علـــى  إســـتحوذت  التفاهـــة  صناعـــة  أن  ســـتجد 
المجتمعـــات بأكملها، فكلما حاولت أن تســـلك طريق 
العلـــم واألدب والصدق تجـــد أن كل مـــا حولك يجرفك 
إلـــى طريق اللهـــو والرقص والكـــذب  .. ال يمكن إحصاء 
كميـــة التفاهة المنتشـــرة فـــي كل مجـــاالت وأعمال 
هـــذا الزمان، لكننـــا اآلن لن نتحـــدث كثيرا عـــن محتوى 
التفاهـــة بحـــد ذاتهـــإ إنما عن ســـر إنتشـــار التفاهة بين 

. لمجتمع ا

المنافع والمكاســـب التي يمكن للفـــرد تحقيقها من 
خالل السوشـــال ميديـــا مغريـــة كثيرا، خصوصـــا أنه ال 

 التفاهة
المدمر الخامس
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يوجد محتـــوى محدد فقط، فأي محتـــوى مهما كان 
يكـــون بإمكانك الكســـب منه . فاتجهـــت أنظار الجهلة 
إلى هـــذا المجال، فبدؤوا بنشـــر محتوى غيـــر هادف ، 
غير مضحـــك، تافه ألبعـــد الحدود، منحـــل أخالقيا في 

األحيان.. أغلب 

ومـــع ذلـــك حين ننظـــر إلـــى عالـــم األرقام ســـنجد أن 
هـــؤالء يتصـــدرون بأرقـــام مشـــاهدات خياليـــة جدا..

وأرى ان الســـبب الرئيســـي إلنجراف هـــذا الرقم الهائل 
من األمـــة ألي نوع من أنـــواع التفاهـــة والبالهة في 

عصرنـــا الحالي هو..

حياة الامعنى 
وهي التي يعشـــيها معظـــم الشـــباب والفتيات مع 
األســـف، فليـــس لديهـــم قضية يعيشـــون مـــن أجلها 
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، ليـــس لديهـــم هـــدف ولـــم تعـــد القيـــم لهـــا صرخة 
لقيـــاس عاداتهم الســـيئة والمثابـــرة للتغلـــب عليها 
مـــن أجـــل ضمـــان وصولهـــم لهـــذا الهـــدف، ينامـــون 
ويســـتيقظون بـــدون أي إنجاز يعطيهـــم قيمة واحدة 
تأثيرهـــم  فـــي  تســـاهم  ربمـــا  جديـــدة  أو معلومـــة 
علـــى المجتمع أو حتـــى تغلبهم على عـــدة عقبات 
ســـتواجههم فـــي طريقهم إلـــى ما يطمحـــون إليه.. 
فهو إنســـان فارغ يمضـــي معظم يومه بمشـــاهدة 
األفالم والمسلســـالت ومتابعة أشـــخاص أو باألحرى 
فقاعـــات كل محتواهـــم اليخـــرج عن مقالـــب أو رقص 
أو كـــذب وتضليـــل للناس بمـــا فيها من إنتهـــاك حرمة 
يســـير  أن  جـــدا  الطبيعـــي  ومـــن  المـــرء،  خصوصيـــة 
نحـــو هـــذه األمـــور إن لم يجـــد مـــن يبصره ليكتشـــف 
نفســـه ويحدد ســـبب وجوده علـــى هذه الدنيـــا ويبدأ 
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بتنظيـــم وقتـــه وبنـــاء ذاتـــه، والحـــرص علـــى تثقيف 
نفســـه في الجانب العقـــدي وتنمية شـــخصيته من 
جميـــع النواحـــي ســـواء الفكريـــة كـــي ال يضلـــل من 
شـــياطين هذا العصـــر، أو اإلجتماعية لتحســـين الذكاء 
آفـــاق  لفتـــح  العلميـــة  أو  والعاطفـــي،  اإلجتماعـــي 

ومجـــاالت جديـــدة لديه..

فالمشـــكلة الحقيقيـــة ال تكمـــن فـــي التافهين بحد 
ذاتهـــم ألن مـــن الطبيعي جدا أن يكون هنالك شـــريحة  
منهـــم فـــي المجتمـــع ولكن ليـــس بهذا التفشـــي، 
ومـــع ضيـــاع الجيل بســـبب فراغهم ونقـــص التوعية ، 
أصبح الوضع يزداد ســـوءا يوما بعد يوم،فالموضوع 
خـــرج عن كونه تفاهـــة فقط، فتطبيق مثـــل تيك توك  
أصبح يعج بالعـــري، واإلنحطاط، والتطـــاول على اهلل 
عز وجل وســـب ولعن الدين، وإســـتباحة قذف األعراض 
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، هذا باإلضافـــة إلى كمية الجهل والغباء المنتشـــرة 
بشـــكل مهول، ومنطق اآلراء واألفـــكار الصادمة التي 
تطرح بشـــكل ال يســـتطيع العقل الواعي إســـتيعابها 
البثـــوث المباشـــرة القائمـــة  إلـــى  ، باإلضافـــة  أصـــال 
علـــى تحديات تافهة والخاســـر يخضع ألحـــكام مؤذية 

ومتجردة مـــن الحياء بشـــكل كامل.. 

أمـــا إذا عدنـــا إلـــى هوليـــوود أو نتفلكـــس بالتحديد 
فأغلـــب الفارغيـــن يمضـــون معظـــم يومهـــم فـــي 
متابعـــة برامجهـــم والجدير بالذكـــر أننـــا ال نتحدث اآلن 
عن مجـــرد ضياع وقت، إنمـــا عن ضيـــاع عقل،من النادر 
جـــدا أن ال تجد شـــخصا مدمنا و منغمســـا فـــي عالم 
األفالم إال ولديه خلٌل أو مشـــكلة فـــي الجانب الديني 

أو الجانـــب  العاطفـــي والفكري..

 التفاهة
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ألن مشـــكلة نتفلكس ال تنحصر في الشـــذوذ، لديهم 
الكثيـــر والكثير مـــن المسلســـالت التي تروج بشـــكل 
صريـــح لـــكل مـــا ذكرناه ســـابقا ســـواء، من تســـويغ 
العالقـــات المحرمـــة بيـــن المراهقيـــن إلـــى مداولـــة 
المخـــدرات والحشـــيش والكثيـــر مـــن هـــذه المضلالت 
التـــي ال تحصى، لتنتهـــي بتجميل صورة الشـــيطان و 

تشـــويه فكـــرة اإلله ..

 مـــن المهـــم أن نـــدرك وننشـــر الوعـــي الكافـــي عن 
أن هـــذا الفـــراغ المنتشـــر فـــي المجتمع يقـــود لخراب 
وضـــالل موجه بقوة كبيرة  للتأثيـــر على الجيل القادم ، 
فهـــذه األفكار التـــي تطرح بدون مصـــدر وبدون منطق 
هـــي التي ســـتحدد وعيهـــم وهي التي ستســـاهم 

فـــي طريقـــة تحليلهم لقضايـــا الحياة.
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شكر خاص لجميع المصادر التي 
ساعدتني في تحضير الكتاب

إلهام فكرة البحث: الدكتور إبراهيم الخليفي 
حفظه اهلل ونفع به

األديـــان  فـــي  الميســـرة  الموســـوعة 
والمذاهـــب المعاصرةللدكتور مانع بن 

حمـــاد  الجهنـــي رحمه اهلل 

الدكتـــورة ســـيدة محمـــود محمد من 
academia.edu موقـــع 

العام  المشـــرف  الســـيد  الشـــيخ أحمد 
علـــى أكاديميـــة الجيـــل الصاعد

1

2

3
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لمـــن يريد التوســـع بموضـــوع حركة 

العصـــر الجديـــد أنصحه بمشـــاهدة 

فيديـــو ) الروحنيـــات الباطنيـــة وحركة 

فـــي  تجدونـــه   ،) الجديـــد  العصـــر 

اليوتيوب على قناة الســـبيل بتقديم 

دعدوش أحمـــد  األســـتاذ 

تنويه هام 
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