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فى   المذيعين  بعض  والمسلمين  اإلسالم  ضد  يشنها  الحرب  إنها  السادة  أيها  انتبهوا 

واإلنسان   والتنوير  العقل  مثل  براقة  شعارات  يرفعون  ممن  وضيوفهم  التليفيزيون 

وبعضهم يرتدي الزى   فهذه شعارات جديدة للعلمانية بقصد التضليل وخلط األوراق،

أدعياء  الزناديق  صفار  الحقيقة  فى  ألنهم  داخله  من  الدين  لهدم  وذلك  األزهرى 

وتجديده   تطويره  بغية  الدين  في  يتحدثون  أنهم  يزعمون  الذين  والشيوعية  العلمانية 

لنا ذلك من   وقد كشف  الدين دون اإلعالن عن ذلك صراحة.  بينما هدفهم هو هدم 

أ فى  لهم  ويدفع  المؤمرة  يحركهم  باسم  نسميه  ما  هى  محكمة  علمية  بخطة  مريكا 

الصهيوأمريكية. وقد شرحت لنا ذلك فى التقرير الذى رفعته إلى "بوش" ثم أوباما  

عن   بحوث  مركز  أكبر  رئيسة  وهي  اآلن،  تنفيذه  ويتم  بينارد،  شاريل  الدكتورة 

للواليات   اإلسالم وزوجة خليل زاده، الذى قام بتنفيذ هذا المخطط حين عمل سفيرا

تأتي..وهذا   والبقية  البلدين  تدمير  فى  ونجح  العراق  فى  ثم  أفغانستان  فى  المتحدة 

إبراهيم   الدكتور  بديعة  ترجمة  بترجمته  قام  الشيطانى  المخطط  أو  الجهنمي  التقرير 

عدة  الكتاب  هذا  ويتضمن  المدني"  الديمقراطي  اإلسالم  بعنوان  كتاب  فى  عوض" 

من   اإلسالم  هدم  منها  "الحداثيين"  توصيات  باسم  تسميهم  من  طريق  عن  داخله 

والمستشار سعيد   السعداوي  نوال  الدكتورة  منها  أسماء  المساعدين ألمريكا وذكرت 

العشماوي وغيرهم ممن طلبت منهم الظهور بالزى األزهرى وترديد أقوال الفقهاء  

عنهم   ينفض  ال  حتى  علنا  اإلسالم  محاربة  وعدم  النبوي  األحاديث  حرب  وإدارة 

ربط  ا طريق  عن  ويجددونه  ويطورونه  الدين  يصلحون  أنهم  يعلنون  وإنما  لناس 

البخارى   أحاديث  فى  بهدوء  يشككون  ثم  واإلنسانية  والتنويرية  بالعقلية  اإلسالم 

ثم   القرآن فى وقت الحق..  والفقهاء العظام والسلفيين وكل هذا تمهيدا للهجوم على 

المساعدين ألمريكا كي ينشروا فتاوي    تخطط الدكتورة شاريل بينارد لهؤالء العمالء

مثل رضاع الكبير وتحليل الخمر إذا كانت من غير العنب وإجازة الصالة    مستفزة

يحققالمصلحة   اإلسالم  أن  بما  وأنه  والجنب  للحائض  المصحف  وقراءة  الحمام  فى 

كل   مزاج  حسب  اللحظية  األنانية  الفردية  مصلحته  عن  يبحث  أن  فرد  كل  فعلى 

يجعل كل فرد إله   شخص واستفت قليلة أى على حسب نفسك األمارة بالسوء وبذلك

هواه .. وتدعو دكتورة شاريل بينارد عمالء أمريكا فى بالدنا إلى ربط اإلسالم على  



سبيل التضليل بالعقل واإلنسانية والتنوير وهي كلمات حق يراد بها باطل وذلك ألن  

اإلسالم هو فعال دين العقل واإلنسانية والتنوير ولكن هؤالء العلمانيين يقصدون نزع  

هذا   القداسة وكل  هللا  من  بدال  واإلنسان  العقل  وتمجيد  األلوهية  ورفض  الدين  عن 

تجعل   ألنها  الجديدة  الجاهلية  أو  العلمانية  الظالمية  هو  هذا  أن  مع  التنوير  باسم 

اإلنسان هو الغاية والعقل هو اإلطار المرجعي وبذلك تفتح باب النسبية وتغلق باب  

اإل أنسنة  فإن  باب هللا،  تغلق  أى  في  المطلق  النص  بأن  والقول  دعوة علمانية  سالم 

القرآن والحديث له مفاهيم متعددة حسب درجة تعليم وثقافة المتلقى هو قول علمانى  

القرآن   على  ينطبق  ولكنه ال  بشري  كإنتاج  ةاألدب  الشعر  ينطبق على نصوص  قد 

قطعية   معنى  وما  المحكمات  اآليات  معنى  فما  وإال  مقدس  إلهى  إنتاج  ألنه  الكريم 

الثبوت والداللة كالنص القرآنى بل والحديث الصحيح وكل ما فى البحارى صحيح  

إن هو إال وحى يوحى، وكل هذه النصوص ها مفهوم واحد والقول باتخاذه مرجعا  

العقل  أن  كما  وقاصر  محدود  العقل  ألن  خيال،  فهذا  الدينية  النصوص  على  للحكم 

الهوا والمزاج .. أما التنوير  يمكن أن يبرر أى شىء حتى لو كان شرا وذلك حسب  

الذى يزعمه أولئك العلمانيون المرتدون ثياب الدين فهو الظالم الحقيقي ألنه من لم 

يهده هللا لنوره فال نور له، وهم يريدون إن يطفئوا نور هللا بأفواهم ويأبى هللا إال أن  

 يتم نوره ولو كره الكافرون فاحذروا اإلسالم العقالنى اإلنسانى .. 

 

 


