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بالثواب والعقاب ، وأنزل  رينمنذالحمد هلل الذي سلم ميزان العدل إلي أكف ذوي األلباب ، وأرسل الرسل مبشرين و 
معهم الكتب مبينةً للخطأ والصواب ، وجعل الشرائع كاملة ال نقص فيها وال عاب ، أحمده حمد من يعلم أنه مسبب 
األسباب ، وأشهد بوحدانيته شهادة مخلٍص في نيته غير مرتاب ، وأشهد أن دمحماً عبده ورسوله ، أرسله وقد سدل 

إليهم وأوضح  لَ زِ نُ  لهدي وكشف النقاب ، وبين للناس مالحجاب ، فنسخ الظالم بنور االكفر علي وجه اإليمان با
مشكالت الكتاب ، وتركهم علي المحجة البيضاء ال سرب فيها وال سراب ، فصلي هللا عليه وعلي جميع اآلل وكل 

. األصحاب ، وعلي التابعين لهم بإحسان إلي يوم الحشر والحساب ، وسلم تسليماً كثيراً 
أما .. بعد ...

فواه دون علم ال تمد لإلسالم بصلة صارت تلوكها األ منكرةلقد إنتشرت بين الناس بل وبين من يدعي العلم كلمة 
ماً مثلها مثل الحلف بغير هللا وسب الدهر والشرك األكبر الذي إستشري في أوصال األمة ولهذه بمعناها ومقتضاها تما

ية .. حرية التعبير .. اإلنسانية .. حقوق اإلنسان .. القبول باآلخر .. التعددية .. الكلمة صور متعددة منها : الحر
الموقف من اآلخر .. حوار الحضارات .. الخ . ولكن أشهر تلك الكلمات وأعذبها رنينناً هي ... 

 الديمقراطية ؟؟!!

يوقراطية تعريفها هي حكم الدين فإن أو معادية للثيوقراطية ، وبما أن الث مناوئةهي فكرة  -تعريف الديمقراطية : 
أو معادية لحكم الدين . والذي دفع الغرب إلي إبتكار الديمقراطية  مناوئةهي فكرة  -إعادة تعريف الديمقراطية :

والعلمانية والرأسمالية والشيوعية وغيرها من األفكار هو دين النصرانية الفاسد الذي ليس فيه أنظمة حكم أو إقتصاد 
وإنما هو دين بناه رجال الدين المتسلطين والمستبدين ومع ذلك يدعون أنه خاتمة الرساالت!! ال شخصية أحو حتىأو 

دون مراعاة مصالح الناس لذلك تمرد وإنقلب المجتمع الغربي عليه .
إعتراض : إن تعريف الديمقراطية ليس هو ضد حكم الدين ولكن هي حكم الشعب للشعب بالشعب ..!!؟؟

- سد لعدة وجوه :هذا الرأي فا
يُن القَيُِّم  أولها : أنه ليس للشعب حق الحكم ألن هللا عز وجل يقول [ إِِن الُحْكُم ِإالَّ هلِل أََمَر أَالَّ تَْعبُدُوا إِالَّ ِإيَّاهُ ذَِلَك الدِّ

ية وهي نفي بقولك ال إله وإثبات إال هللا فإن هللا أثبت الحكم لنفسه كما أثبت لنفسه األلوهَولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس َال يَْعلَُموَن ] 
إذاً فالحكم عبادة وال  ] أََمَر أَالَّ تَْعبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ وهذا أقوي أنواع اإلثبات فكذلك قرن هللا عز وجل الحكم بعبادته فقال [ 

هو كافر ، إذاً فإن إعطاء يجوز عبادة غير هللا وألن من عبد غير هللا فهو كافر بل ومن شك في كفر من عبد غير هللا ف
حق التشريع للشعب هي نوع من عبادة الشعب .

ُ لوهيته للناس  ثانياً : أن الشعب ملك هلل بقوله عز وجل [ َمِلِك النَّاِس إِلَِه النَّاِس  ] فإن هللا عز وجل قرن ملكه للناس با
ك كفر أكبر ُمخرٌج عن الملة ومبيح للدم فمن شك في أن الشعب ملك هلل فهو يشك في أن هللا هو إله الناس وهذا ال ش

والمال والِعرض .
ثالثاً : يقول هللا عز وجل [ َوَمْن لَْم يَْحكُْم بَِما أَْنَزَل هللاُ فَأُولَئَِك هُُم الَكافُِروَن ] فقد حكم هللا علي من لم يحكم شرعه 

إذا إعتقد جواز الحكم بغير حكم هللا ،  حتى بالكفر ، ظناً منه أن شرع الشعب أفضل من شرع هللا ، أو مساٍو له ، أو
فهذا كفر أكبر ناقل عن الملة بال شك بنص اآلية .

رابعاً : أن حكم الشعب للشعب بالشعب ممتنع عقالً ، وهو يكذبه الواقع ، وغير عملي ، بل هو إستغالل وإستخفاف 
-بالشعب ، وذلك من وجوه عدة منها :

% كما حدث ٣٢د أكبر من األصوات هو الذي يفوز بالسلطة ، فإذا فاز أحد بنسبة إذا كان للفائز بعد وكضرب مثل -
% من الشعب ال يريده ولكن تشتت أصوات غير الراغبين فيه هو الذي ٦٨مع توني بلير ثالث مرات متتالية ، فإن 

التي لم تصوت له وهي تسبب بفوزه فهل هذه إرادة الشعب هذا ال يقوله من له علم بالحساب بالنظر إلي نسبة الشعب 
% !! إذا هذا إفتراء علي الشعب وكذب عليه وإستغفال له . وهذا كمثال وإال فاألمثلة كثيرة بل الديمقراطية كلها ٦٨

% فهو خاسر ٥٠% وإال فال يعتبر إرادة الشعب ألنه إذا فاز بنسبة ٥٠فاز أحد بأكثر من نسبة  هلنعتبر أن وهكذا . 
% ٥١ نسبةإذا فاز ب وحتى ؟!؟!لشعب المتساويين له مرشحه فمن يحكم في هذه الحالة% وكل من ِشقَي ا٥٠بنسبة 
% من الشعب ال تريده بالتأكيد وإال لكانت صوتت له فهل يجوز في هذه الحالة أن نقول أنها إرادة الشعب ٤٩فهناك 

 حتى% ١٠٠في حالة فوزه بنسبة هذا ال يقوله عاقل فضالً عن عالم ، وفي الواقع ال يمكن أن تسمي إرادة الشعب إال 
% الذي لم يختره هو جزء من الشعب وهذا واضح بَيٌِن لمن ١% لما جاز أن تسمي حكم الشعب ألن ٩٩لو فاز بنسبة 
ولكن دعاة الديمقراطية يدغدغون المشاعر ويحركون المشاعر عن طريق التالعب باأللفاظ كما هو  قصده الحق .

لهم علم بالكتاب والسنة ويجالس أهل العلم فال تنطلي عليه هذه الحيل الرخيصة. واضح من هذا التعريف ، وأما من
خامساً : كيف يحكم الشعب نفسه فأنتم تقولون ( حكم الشعب للشعب ) هذا معناه بال تكلف أن يحكم كل شخص نفسه 



جئة وجميع الخوارج عدا بنفسه وهذا أفسد األقوال علي اإلطالق إذا أجمعت الشيعة والسنة والمعتزلة وجميع المر
النجدات وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي علي وجوب اإلمامة واإلمارة ، بل وأجمعت البشرية أن أمنها ونظامها ال 

يقوم إال باإلنقياد إلي حاكم . وكما قال أمير المؤمنين علي رضي هللا عنه ( ال بد للناس من إمارة برةً كانت أم 
برة فما بال الفاجرة ، قال : تقام بها الحدود و تُأمن بها السبل ) هلل دره ما أعقله وأفطنه ، فاجرة!! قالوا تلك حال ال

وقولكم بالشعب معناه أن يطبق كل شخص العقوبات علي نفسه إذ هو من الشعب إذاً فهو يختار نفسه ويحكم نفسه 
ما يلزم من التعريف د أكثر مما يصلح ، هذا ويعاقب نفسه ، إذاً حكم الشعب لنفسه مع إستحالته إال أنه لو تحقق ألفس

ال يجيد التعريف بل يحاول التضليل ولهذا فإن تعريفنا لها بالشعب وإما أن المعرف للديمقراطية بحكم الشعب للشعب 
هو الصحيح وهو ضد حكم الدين .

إعتراض : إن الديمقراطية هي حكم األغلبية ...!!؟؟
 االنتخاباتلبية فهذا التعريف قد يخرجكم من ورطة األصوات المعارضة في إذا كانت الديمقراطية هي حكم األغ
-ولكنها مشكل أيضاً من عدة وجوه :

- أوالً : هذا معناه أنه ليس لألقليات أي حق حتى تصبح أغلبية ، وهذا هضم لحقوقها ، وكيف تكون في هذه الحالة 
هي إرادة الشعب .

- ثانياً : هذا يكذبه الواقع جملةً وتفصيالً فإن أغلب المجتمع الغربي معارض للسياسات الغربية مثل الحرب علي 
عارض لسياسات بوش ومن % من الشعب األمريكي م٧٠العراق وحماية إسرائيل وغيرها من القضايا وأكثر من 

ح هو من ضرب السودان وحصار ليبيا وحرب العراق فكيف تقولون أنه حكم األغلبية التعريف الصحي نتونقبله كلي
) فلماذا تسمي ديمقراطية (مع التحفظ انتخاباتاس في لألغلبية المشتتة . ثم ألم يختر الشعب الفلسطيني حم استغالل

الحركي  مع التحفظ علي منهج حماسدة خيار الشعب الذي إختار حماس (عارض الغرب وعلي رأسها الواليات المتح
ون أي مبرر ، بل إنها أوقفت الدعم اإلنساني لفلسطين من ) وحركت أياديها بقلب حماس وخيار الشعب داإلخواني

أدوية وغذاء وكساء ومحروقات ومرتبات ومواد أولية معاقبة للشعب علي إختياره حماس إذاً هذه هي الديمقراطية بعد 
هو  سقوط القناع الذي يخدع أصحاب البصائر الضعيفة ، وكما قال الملعون الكافر جورج بوش إنما فعلته حماس ليس

الديمقراطية ، إذاً الديمقراطية ليس هي حكم األغلبية بل هي التفسخ واإلنحالل  استغلتالديمقراطية ولكن حماس 
وأيضاً أنظر ماذا فعل الجيش العلماني في  ألراضي المسلمين .صهيوصليبي ال باالحتاللغرب والرضا والرضوخ لل

) بالسلطة انقلب علي الخارجي اإلخوانيمنهجهم القطبي لي مع التحفظ عحين فاز من يسمون باإلسالميين ( الجزائر
بحزب العدالة والتنمية التركي (مع  دستور البالد ورفض الرضوخ لخيار الشعب ، ثم أنظر ما فعله الجيش العلماني

 ً ً مع أنها ال تجوز شرعرئيس البالد بالتحية العسكرية ( ) رفض الجيش أن يحي أردوغانالتحفظ علي منهجهم أيضا ) ا
) علناً في العرض العسكري لتسلم مراسيم الحكم ، ثم خالف دستور البالد ومنع ظهور زوجته المحجبة (كما يظنون

حزب العدالة من قبل  مَ وكِ ) بدخول الجامعات ، ثم حُ قرار جمهوري بالسماح للمحجبات (كما يقولون ورفض تنفيذ
كومة الحزب فأين حكم الشعب يا من تدافعون عن المحكمة العليا ، وأحبطت محاوالت عديدة لإلنقالب علي ح

إن الديمقراطيون يتملقون الناس حتي إذا وصلوا إلي السلطة حاربوا الدين جهراً وضيقوا علي  الديمقراطية .
المصلحين فما الديمقراطية إال مطية لكسر بيضة الدين .

ثالثاً : األغلبية مذمومة في القرآن الكريم بقوله سبحانه [َوِإنْ  تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك َعْن َسبِيِل ِهللا إِْن 
َّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ  فهذا هو حال األغلبية  [َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِيَن] وقال تعالي ]َوإِْن هُْم إِالَّ يَْخُرُصونَ  يَت

 متخرصون يظنون ويوقعون حزراً ال يقيناً أو علماً . يتبعون ما يظنون أنه خير لهم وما هم إال
السيئة للديمقراطية فإن جوهر الديمقراطية هي التداول  النماذجإعتراض : أنتم ال توردون إال 

حقوق اإلنسان وتقسيم واجبات وخيرات الدولة حسب المواطنة وليس  وإحترامالسلمي للسلطة 
مهم بأنفسهم ويضعوا قوانينهم بأنفسهم ، وحرية التعبير العرق أو الدين . وأن يختار الناس حاك

والتدين .
هذا كذب وغلط فاحش من عدة وجوه وإن التطبيق العملي هو المحور الحقيقي والمحك لنجاح أي نظرية سواء كانت 

ديمقراطية أو غيرها وهذا ال يتحقق من عدة وجوه منها :
واحد حسن للديمقراطية واحداً فقط . لن  نموذجأقول لكم أروني وجه أو السيئة  النماذجتتهموننا أننا ال نورد إال  -

تجدوا أبداً .
إذا كانت الديمقراطية تعني التداول السلمي للسلطة فلماذا يسعي الغرب إلي تصديرها عبر الدبابات والقوة العسكرية  -

ي التفسخ واإلنحالل ، وكيف تبررون ؟؟ ألنه يعلم أن الديمقراطية هي الرضا بسيادة الغرب وحضارته الداعية إل



التدخل العسكري في فيتنام والصومال وأفغانستان والعراق وضرب ليبيا والسودان والتدخل في صربيا وألبانيا 
الحرب األهلية  وحتىبل وكيف تفسرون الحرب الباردة بين القوتين النوويتين السوفيتية واألمريكية ، بل  وكوسوفو

ذا فشلت ديمقراطية جورج واشنطن في اي أمريكا نفسها التي إستمرت لمدة مئة عام تقريباً ، لمبين الشمال والجنوب ف
حل مشكلة الرقيق السود في أمريكا ؟؟ لماذا لم تحل عبر الكونجرس ولم تحل إال بإنتصار الشمال عسكرياً علي 

اقع فرضه إنتصار الشمال العسكري الجنوب ؟؟ إذاً هل كان خيار إلغاء الرق خيار الشعب األمريكي ككل أم أمر و
؟؟؟ وهل هذا تبادل سلمي للسلطة وهل يعني أنه لو صوت أغلبية الشعب األمريكي ضد تحرير السود هل هذا يجعله 

يجعله صائباً ألنه ليس ألحد أن يصنف عرقاً هل هو بشر أم ال ، وهل يعيش رقيقاً أم ال . كذلك إذا  ال الصائباً ؟؟ 
خ واإلنحالل وتعاطي السموم هذا ال يجعله صائباً كذلك إذا إختار الخروج علي شرع هللا من إختار الشعب التفس
الحجاب وغيره .

ثم إحترام حقوق اإلنسان ؟؟؟!!! يا لها من مهزلة ويا لجهل المطبلين للديمقراطية ومحدودية رؤيتهم ، هل إبادة  -
 ؟؟!! إن أمريكا تقوم علي أرض شعٍب أباده المستعمر أجناس كاملة من علي وجه األرض جريمة ضد اإلنسانية أم ال

ال ؟؟!!! ثم قرروا أنهم بشر عن بكرة أبيه لقد كان المجتمع الغربي طوال ثالثة قرون يناقش هل الهنود الحمر بشر أم 
عام قدمه علي العالم الجديد  كولومبسرواح لهم ؟؟!!! لقد كان عدد سكان أمريكا من الهنود الحمر حين وضع ال أ

أبادهم  أو تسمع لهم ركزا ؟؟!! أحد تحس منهم من فهل اآلنم أكثر من خمسة أضعاف سكان الواليات المتحدة ١٤٩٢
الغرب عن بكرة أبيهم وطوردت فلول القبائل التي تدافع عن أرضها  بحجة الخروج عن القانون وسجنوا وشنقوا فأين 

 ُ بيدوا في مجازر جماعية ولم يعترف الغرب بجرائمه ضدهم إال في اإلنسانية ، وأين سكان أُستراليا األصليين اليوم أ
بعد أن بادوا . وأين المتشدقين بالديمقراطية وحقوق اإلنسان من هذه  االعترافم ، فماذا يستفيدون من ٢٠٠٨عام 

الكفرية . الديمقراطيةالحقائق التاريخية ؟؟!! أفيقوا يا أبناء المسلمين أفيقوا من تضليل مدعي الحرية ودعاة 
ثم ماذا تقولون عن الهجمات اإلرهابية التي تعرض لها العالم اإلسالمي في ما يسمي بالحمالت الصليبية التي قادها  -

الكافر بن الكافر بن الكافرة بابا الفاتكان بنصوص محرفة من اإلنجيل الذي فيه من الكذب ما ال يخفي علي ذي عقل ، 
لس بمباركة الكافر حصب جهنم بابا الفاتكان ورجال الكنيسة وسدنتها ، أين حقوق ثم جرائم محاكم التفتيش في األند

، ذلك اإلرهاب الذي  اآلنف علي يد إبن الكافرة شارلمان الذي يمجده الغرب ونسان حين قتلوا من الوثنيين األلاإل
بالطبع ، بل أين حقوق  صارىالنلم يبق في أُوربا وثنيون غير  حتىنشر دين النصرانية الفاسد المحرف بحد السيف 

وهم عزل من  قلب األسد ثالثة أالف أسير مسلم من أسري عكا ريتشارداإلنسان حين قتل المجرم الكافر الغادر 
أمن اإلنسانية أن يصير  !! المدافع عن العدالة ذو األخالق النبيلة والغرب اليوم يمجده ويخرجه بصورة البطل السالح

له األفالم والمسلسالت ؟؟!! مجرم مثل هذا بطالً تنتج
حريتهم علي  بنيتأين حقوق اإلنسان حين إحتلت فرنسا وبريطانيا وجميع دول أُوربا المستبدة إفريقيا وأسيا لقد  -

، لقد بنيت الحضارة الغربية علي  اآلخرينورخاءهم علي شقاء  اآلخرينوسعادتهم علي أحزان  اآلخرينعبودية 
ً عظا واستعملوا اآلخرينأرض  ، وأين حقوق  إلسمنتهملبناء حضارتهم ، ودماءهم ماًء  مهم وجماجمهم حديدا مسلحا

لتصطاد العبيد وتقودهم مقيدين في الحديد  المسلمة اإلنسان حين كانت تأتي السفن األمريكية إلي شواطئ السنغال
الذين ماتوا في الطريق إلي  أنه قُدر عدد العبيد حتىفي األرض الجديدة  جزاء عملهم بال أجر الموت حتىليعملوا 

عالم الرجل األبيض الجديد بستة ماليين إنسان جراء الجوع وسوء المعاملة ، هؤالء هم سعداء الحظ الذين ماتوا علي 
ظهر سفن الرقيق ، التي ستنزلهم علي مشارف تمثال الحرية في ميناء نيويورك ، وأما الذين تعثر حظهم وعاشوا 

من  اقتيدواعاماً فهم ال يعلم عددهم إال هللا ولكن يقدر الذين  ٤٣٩عبيد لمدةٍ تربوا علي تحت رحمة الرجل األبيض ك
السنغال وحدها بأكثر من ثالثين مليون إفريقي ُحر ، تباً لديمقراطيٍة بنيت علي هذا فإن ما بني علي باطل فهو باطل .

افرة المستبدة مجرمة الحرب محتلة الشعوب وأين كانت حقوق اإلنسان حين قتل مجرم الحرب كتشنر بمباركة الك -
ملكة المخانيث اإلنجليز الكفرة ، أكثر من ثالثين ألف سوداني في معركة كرري ؟؟!! رحمهم هللا  فيكتورياومستعبدتها 

الديمقراطية والحضارة والرقي . باسممن شهداء ورجال . ثم يأتوا ليخدعوا الجهالء منا 
من أنصار البطل عمر المختار . الليبيينإيطاليا وشردت المقاومين أين حقوق اإلنسان حين قتلت  -
ال يقول أخرق من  زمرة الكفرة المدافعين عن الكفرة هذا كان في الماضي أنظر إلي فضائح سجن أبو  وحتى -

ومسمع وتواطؤ المنظمات الدولية التي وجدت  مرأىتحت  اآلن غوان تنامواغريب وسجن البصرة وما يحصل في 
دمة الرجل الغربي األبيض .لخ
في ) إسرائيلالمسماة زوراً (بوأكبر دليل علي ذلك سكوتهم عن المجازر اليومية لدولة أحفاد القرود ونقاض العهود  -

حق الشعب الفلسطيني األعزل ، وتكفي عدم إدانة الغرب لجريمة قتل الطفل البرئ الشهيد دمحم الدرة بل أنساه 



خالل وعودهم الكاذبة وأعوانهم الخونة والكفرة .الديمقراطيين للعالم من 
ثم أين حقوق اإلنسان حين يقتل الروس العلوج الكفرة أطفال ونساء الشيشان و داغستان ويستغلوا نفطها ويزدهروا  -

بين بعضهم البعض فهؤالء  حتىعلي حساب غازها . إن جرائم الغرب ليست ضد المسلمين واألفارقة فقط بل 
أمريكا أرض العالم  اكتشافلتنجوا لوال  البروتستانتيةولم تكن تلك الطائفة  البروتستانتروا يقتلون الكاثوليك صا

ويهلكوا الحرث والنسل وهللا  رضم إنطلقوا منها ليفسدوا في األأرضها ولوثوا سماءها ث واحتلواالجديد فأبادوا سكانها 
ال يحب الفساد .

اإلنسانية في العالم قنبلتين نوويتين علي نجزاكي وهيروشيما فمات في  ثم أين حقوق اإلنسان حين ألقت رائدة -
ألف مواطن ياباني من المدنيين ولوال رحمة هللا وسقوط القنبلة الثانية عن طريق  ١٥٠هيروشيما وحدها أكثر من 

فعل ، مات  وما شاءد الضحايا وقدر هللا كون عدتنجزاكي هللا وحده يعلم كم كانت سالخطأ في الحسابات في واٍد قرب 
في نجزاكي خمسون ألف إنسان ؟؟!! ولوال إسراع اليابان باإلستسالم للرجل األبيض أللقيت القنبلة الثالثة التي كانت 

جاهزة علي طوكيو ولكن هللا سلم فأين اإلنسانية في هذا ؟؟!! وقد يقول قائل إن اليابان وألمانيا كانتا دول إستعمار 
دفع ألمانيا إلي الحرب أليس شعورها بالظلم بعد أن تقاسمت الدول المنتصرة في الحرب  ومجازر ، ولكن ما الذي

م  ؟؟!! ولماذا تُمنع اليابان من اإلحتالل ألم تحتل بريطانيا مشارق ١٩١٨العالمية األولي مستعمراتها في إفريقيا عام 
ماذا ال لليابان إن كانت اليابان قد إرتكبت سميت باإلمبراطورية التي ال تغيب الشمس عنها ، ل حتىاألرض ومغاربها 

مجازر فهي أرحم من المجازر البربرية التي قام بها البريطانيون والفرنسيون .
رف بحرب األفيون ضد الصينيين إنها دولة أين كانت حقوق اإلنسان حين مارست بريطانيا بيع المخدرات في ما عُ  -
. دولة اليهودصابات مثلها مثل المافيا وع
بل أين كانت حقوق اإلنسان حين قتلت فرنسا أكثر من مليون شهيد في الجزائر أال لعنة هللا علي الديمقراطية ولعنة  -

الذي تمارسه ضد الشعوب باإلرهاب  واإلستبدادثم يتهم من يحمل السالح ضد الظلم الغربي الديمقراطيين . هللا علي 
َّ  ويقصد به اإلسالم ، إن اإلسالم يقول هُ َمْن قَتََل نَْفًسا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعًا َوَمْن [ أَن

يأتوا بعد كل هذا ليسكبوا دموع التماسيح علي مشردي دارفور ، بعد أن دعموا  ثم أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميعًا ]
ال يبقي  حتىل أهل البلد الواحد والدين الواحد والشعب الواحد والمصير الواحد والقضية الواحدة التمرد والخونة ليقتت
الحقيقة القرآنية وتظهر أيادي اليهود حين إفتتح الخائن عبد الواحد دمحم نور مكتباً في إسرائيل ،  تمنهم واحد ، ثم تبين

أَْوقَدُوا نَاًرا ِلْلَحْرِب أَْطفَأََها هللاُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََسادًا َوهللاُ َال  [ كُلََّماليتجلي قول الحق سبحانه عن اليهود وأتباعهم 
فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض يَُساِرعُوَن فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن  [ولكنه مصداق قول الحق سبحانه يُِحبُّ الُمْفِسِديَن ] 

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِمينَ تُِصيبَنَا دَائَِرةٌ  .]  فَعََسى هللاُ أَْن يَأْتَِي بِالفَتْحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى َما أََسرُّ
مليون إنسان حياتهم جراء  ٢٥٠لقد كانت بداية القرن العشرين أدمي عصر في تاريخ البشرية فقد فيه أكثر من  -

والمسؤول األول عن ذلك هي اآليدلوجيات الغربية من الديمقراطية والعلمانية الحروب والمجازر الجماعية 
والرأسمالية والشيوعية والليبرالية وأما من سقطوا جراء الصراع الداروني الداروني بين الديمقراطية ومنهجها 

صادي (اإلشتراكية) هي أسوأ ما سطره التاريخ عن الصراع اإلقتصادي (الرأسمالية) والشيوعية ومنهجها اإلقت
اإلنساني منذ بدء الخليقة ! وهي أسوأ ما عامل به اإلنسان أخيه اإلنسان ولكن ديننا يقول في من عذب خير البشر 
 وأصحابه وقتلهم وشردهم وحاربهم حين قدر عليهم (إذهبوا فأنتم الطلقاء) إنها كلمات من مداد من نور تنصع في

جبين تاريخ من بعث رحمة للبشريِة جمعاء.
إعتراض : لماذا تعارضون الديمقراطية واإلنتخابات أليس من حق الشعب أن يختار من يحكمه 

وهللا يقول [ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ]   الشورىفاإلنتخابات من ، فلماذا تقولون بتحريم اإلنتخابات 
القرآن [ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ ] فاإلنتخابات غير متعارضة مع بل يقول  المؤمنينأليست هذه صفة 

الشريعة اإلسالمية فلماذا الحرب عليها ..؟؟!!
ويراد به تمرير الديمقراطية وحصرها في أنها اإلنتخابات وهو طعم بلعه الحركيون  هذا أفسد األقوال علي اإلطالق

كما شاهدنا حينما إنجرت حماس إلي اإلنتخابات فأستفرد بها الكيان ونتج عنه  والسياسيون المدعين للعلم والفهم ،
أما قولكم أليس من حق الشعب أن يختار من يحكمه فنقول :  الصهيوني !! ما كانت الوسيلة ؟ إنها الديمقراطية؟!؟!

واليهودي ، ليس من حق الشعب أن يختار من يحكمه ، فالشعب حسب قولهم فيه المؤمن والكافر والمسلم والنصراني 
إذاً ليس من حق الشعب ، أما سؤالهم عن سبب تحريم اإلنتخابات فنقول  ؟؟ فهل سيختار اليهودي مسلماً أو العكس

ألنها تساوي بين الرجل والمرأة ، بل والمؤمن والفاجر ، والعالم والجاهل ، وأسوأ من ذلك كله تساوي بين أصوات 
 عصاةويقول في أمر  [ َولَْيَس الذََّكُر َكاألُْنثَى ]عمران المؤمنة  امرأةلسان المسلم والكافر . وهللا عز وجل يقول علي 



اِلَحاِت َسَواًء َمْحيَ  [ المسلمين اهُْم َوَمَماتُُهْم َساَء َما أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا السَّيِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُهْم َكالَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
[ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن العالم بالجاهل يقول الخبير  مساواةفليسوا سواًء ال في الحياة وال في الممات ، أما ]  يَْحكُُمونَ 

ة مساواة الكافر بالمسلم فهي طام أمافهل يقول بهذا من له عقل ،  يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن َال يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو األَْلبَاِب ]
[ َال يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر ويقول المولي سبحانه  ] أَفَنَْجعَُل الُمْسِلِميَن َكالُمْجِرِمينَ  [الدهر و العدل سبحانه يقول 

لو  فحتىفكيف يستوي الموحد مع المشرك فما لكم كيف تحكمون ، ]  َوأَْصَحاُب الَجنَِّة أَْصَحاُب الَجنَِّة هُُم الفَائُِزونَ 
ن المسلمين فقط لما جازت ، بل ولو كان المجتمع كله مؤمناً عالماً لم تجز اإلنتخابات وهذا مع إستحالته إال كانت بي

َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فِي األَْرِض يُِضلُّوَك  [في زمن المهدي وعيسي عليهما الصالة والسالم إال أنه ال يجوز بقوله تعالي 
َّبِ  فهذا حال األغلبية التي يقول بها أصحاب اإلنتخابات .  ] عُوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن هُْم إِالَّ يَْخُرُصونَ َعْن َسبِيِل ِهللا إِْن يَت

-فهذا جهل وغلط فاحش لعدة وجوه منها : الشورىوأما قولهم أن اإلنتخابات من 
ا َرَزْقنَاهُْم يُْنِفقُونَ  ] فاآلية  أوالً : هللا عز وجل قال [ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوأَقَاُموا الصََّالةَ َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُهْم َوِممَّ

 [، بدليل قوله  (أي أصحاب الحل والعقد) خاصة بالمؤمنين من المسلمين فهم خواص الخواص وهذا ما نقول به
من ال يصلي وال يزكي من  استبعادوإال هل تقبلون ،  ] فخص به هؤالء َوالَِّذيَن اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوأَقَاُموا الصََّالةَ 

ساق فضالً ] أي بين المؤمنين فقط فمن أين لكم إدخال الهمج والرعاع والفُ  َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُهمْ ثم قال [ التصويت ؟؟ 
. الشورىعن الكفار في 

ثانياً : قال إبن كثير في تفسير [ َوأَْمُرهُْم شُوَرى بَْينَُهمْ  ] أي ال يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في 
مثل الحرب وما جري مجراها . أنتهي كالمه

في األُمور الطارئة كالحروب وليس في سن القوانين وإختيار الحكام ، وقال البغوي :  الشورىومما يفهم أن 
إلنتخابات وهللا أعلم وهلل الفضل والمنة .يتشاورون فيما يبدو لهم وال يتعجلون . فليس في اآلية دليل علي ا

- لعدة وجوه : ] َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمرِ  [وال دليل لهم في قوله تعالي 
أوالً : قال الطبري في تفسير اآلية : ثم إختلف أهل التأويل في المعني الذي من أجله أمر تعالي ذكره نبيه صلي هللا 

لذي أمره أن يشاورهم فيه ؟ فقال بعضهم : أمر هللا نبيه صلي هللا عليه وسلم عليه وسلم أن يشاورهم ، وما المعني ا
بمشاورة أصحابه في مكائد الحرب وعند لقاء العدو ، تطييباً منه بذلك أنفسهم ، وتألفاً  ] َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمرِ  [بقوله 

ز وجل قد أغناه بتدبيره له أُموره وسياسته إياه لهم علي دينهم ، وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم ، وإن كان هللا ع
وتقويمه أسبابه عنهم .

ثانياً : أن هللا أمره بمشاورة صحابته وهم أهل علم وورع وعقل وليسوا كمثل الذين يصوتون اليوم من الفساق 
والفاسقات .

ثالثاً : أن المولي قال [ َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمرِ  ] ثم قال للنبي عليه السالم بعد ذلك [ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ِهللا إِنَّ َهللا 
ِليَن ] فجعله بالخيار هذا مع أن المستشارين هم أفضل أتباع الرسل فكيف بمن دونهم ، فتبين زيف  يُِحبُّ الُمتََوّكِ

اإلنتخابات والحمد هلل .
لحرب عليها فهذا غلط وجهل بالشريعة كما بينا وهلل اذا ااإلنتخابات غير متعارضة مع الشريعة اإلسالمية فلمأما قولهم 

الحمد أوالً وأخراً .
إعتراض : إذا جعلنا إنتخابات عامة يترشح فيها الجميع فإن ذلك أعدل في تقسيم الثروة والسلطة 

ولن تشعر طائفة أنها مظلومة ولن تتعارض مع الشريعة ألنه لن يترشح لها إال من هم أهل لها 
نتخبون الصالحين وبالتالي ال حجة لكم في رفض اإلنتخابات فلو ترشح جاهل لن يختاره والناس سي

الشعب ألنه غير معروف ..؟؟!!
هذا من أنصاف الحلول التي إن رضيتموها لن يرضاها غيركم ولو رضيها الجميع لن نرضاها نحن المسلمون فدين 

- الوجوه :هللا ليس للمساومة وهذا اإلعتراض مخالف للشريعة من كل 
أوالً : قولكم : إنتخابات عامة يترشح فيها الجميع مخالف للشريعة ألن إمامة المسلمين ال تكون إال في قريش لقوله 
عليه السالم ( ال يزال هذا األمر في قريش ما بقي منهم إثنان ) وقد رواه البخاري من حديث إبن عمر باب مناقب 

هللا صلي هللا عليه وسلم ( إن هذا األمر في قريش ال يعاديهم أحد إال  قريش وفي نفس الباب عن معاوية عن رسول
تترشح المرأة والنبي صلي هللا  ففي اإلنتخاباتكبه هللا علي وجهه ما أقاموا الدين ) بل إنها توسد األمر إلي غير أهله 

النبي إلي كسري عن أبي بكرة ،  ) وقد رواه البخاري في باب كتاب امرأةعليه وسلم يقول ( لن يفلح قوٌم ولوا أمرهم 
ولن تفيد في اللغة التأبيد فال تقولوا لنا العصر ومتطلباته . فيكون بذلك غير جائز وهلل الحمد .

ثانياً :  قولكم فإن ذلك أعدل في تقسيم الثروة والسلطة ولن تشعر طائفة أنها مظلومة ، هذا إتهام هلل ولشريعة هللا بأنها 



أَفَُحْكَم الَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ِهللا ُحْكًما ِلقَْوٍم  [كم ( أعدل ) وال قول لنا إال قول القرآن غير عادلة بدليل قول
.]  يُوقِنُونَ 

ثالثاً : قولكم ولن تتعارض مع الشريعة ، بل تتعارض ثم ليس معني أنه ال يتعارض مع الشريعة أن نعمل به ألن في 
سُوِل  [ ال يجوز الخروج عنها إلي أهواء الناس . ثم هذا هو عين قول الحقالمسألة نصوصاً ف َويَقُولُوَن آََمنَّا ِباهلِل َوبِالرَّ

ْينَُهْم إِذَا فَِريٌق ِمْنُهْم َوإِذَا دُعُوا إِلَى ِهللا َوَرسُوِلِه ِليَْحكَُم بَ  َوأََطْعنَا ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُولَئَِك بِالُمْؤِمِنينَ 
أَفِي قُلُوِبِهْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَْن يَِحيَف هللاُ َعلَْيِهْم َوَرسُولُهُ  َوإِْن يَكُْن لَُهُم الَحقُّ يَأْتُوا ِإلَْيِه ُمْذِعنِينَ  ُمْعِرُضونَ 

رات في حالكم هذا التي قالها هللا في اآلية ، وإنما أرشدنا هللا إلي سبيل ] فليس لك إال الخيا بَْل أُولَئَِك هَُم الظَّاِلُمونَ 
ْعنَا َوأُولَِئَك إِنََّما َكاَن قَْوَل الُمْؤِمنِيَن إِذَا دُعُوا ِإلَى ِهللا َوَرسُوِلِه ِليَْحكَُم بَْينَُهْم أَْن يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَ  [المؤمنين بقوله تعالي 

َّْقِه فَأُولَِئَك هُُم الفَائُِزونَ  هُُم الُمْفِلُحونَ  ] . َوَمْن يُِطعِ َهللا َوَرسُولَهُ َويَْخَش َهللا َويَت
ثم قولكم ألنه لن يترشح لها إال من هم أهل لها والناس سينتخبون الصالحين وبالتالي ال حجة لكم في رفض اإلنتخابات 

إذا كان  اهلل التوفيق : لماذا تفتحون أصالً هذا البابفلو ترشح جاهل لن يختاره الشعب ألنه غير معروف ، نقول وب
ما تمخضته عقولكم . ثم نحن نعلم أن هذا مجرد كالم إلستمالتنا ، ولكن هيهات ، وقولكم تحصيل حاصل هل هذا قمة 

فلو ترشح جاهل لن يختاره الشعب ألنه غير معروف قوٌل مضحك ألن الجهلة هم المعروفين اليوم من الفنانين 
من أمثال الترابي وعمرو خالد والقرضاوي وسيد قطب من أئمة الضالل  الهرطقياتنانات والمغنين بل سادة والف

الذين يهرفون بما ال يعرفون ويظنهم الناس أهل دين . ثم إن اإلنتخابات كما يحصل في أمريكا وجميع دول 
و الرئاسية ، يفوز بها أهل األموال ووسائل اإلعالم اإلنتخابات سواًء اإلنتخابات النيابية أو التشريعية أو البرلمانية أ

بل وإن الترشح لإلمارة ( الرئاسة كما تسمي ) ممنوع ومنهي عنه شرعاً فعن أبي موسي  .فأين فيه خيار الشعب 
أنا ورجالن من قومي فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول هللا  وسلمرضي هللا عنه قال دخلت علي النبي صلي هللا عليه 

رواه البخاري في باب ما يكره من هذا من سأله وال من حرص عليه ) وقد وقال اآلخر مثله . فقال ( إنا ال نولي  .
. وال يخفي ما في اإلنتخابات من سؤال اإلمارة ، بل الحرص علي اإلمارة ومسلم باب النهي عن طلب اإلمارة 

وزيارة المستشفيات أما بعد اإلنتخابات فمن حفلة إلي والحرص عليها بالرياء وتصنع الخير ودعم الجمعيات الخيرية 
أُخري . وهذا األثر واضح في النهي عن هذه اإلنتخابات وال يخفي إال علي من أعمي هللا قلبه .

إعتراض : إن الديمقراطية تضمن الحرية الشخصية وحرية اللباس والمأكل والمشرب والتوجه 
غير المسلم وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات وبذلك تكفل العدالة والمساواة للمسلم و

واإلسالم أمر بالعدل والمساواة فال تعترضوا عليها برجعيتكم ورد الناس للعصور الوسطي فاإلسالم 
ليس هكذا ...!!؟؟

إن جواب هذا أسهل من أن يرد وبطالن القول يغني عن إبطاله أما قولكم الديمقراطية تضمن الحرية الشخصية فما 
دود هذه الحرية ولكي أوضح يقول أحد المنظرين الديمقراطيين حرية الفرد تنتهي حين تبدأ حرية اآلخرين فأنا هو ح

[قُْل ِلْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّوا ِمْن أسألكم تنزالً عند قولكم ، هللا أمرني بغض البصر وحرم علينا النظر لألجنبيات بقوله تعالي 
فكيف أحقق ذلك إذا كانت الشوارع مليئة  ُهْم ذَِلَك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ َهللا َخبِيٌر بَِما يَْصنَعُوَن]أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروجَ 

بالكاسيات العاريات أليس هذا اعتداًء وانتهاكاً لحرية بصري أليس من حقي أن ال أري المنكر كما من حقكم رؤية 
المنكر ؟؟ فما جوابكم !! ستحيرون جواباً .

ة اللباس فهذه ظريفة لماذا تمنع فرنسا وبلجيكا إرتداء الحجاب إذاً بل حتى تونس المسلمة أين الحرية في منع وأما حري
الحشمة والعفة وبهذا يثبت قولنا أن الديمقراطية هدفها التفسخ واإلنحالل .

ر ، وأنا أسألكم بمقايسكم وأما حرية المأكل والمشرب فنحن كمسلمين نعلم ماذا تقصدون إنما عنيتم الخمر ولحم الخنزي
أين حرية المشرب قد تقولون إن المخدرات ضارة ولكن كذلك لخمور جائز قانوناً والمخدرات ال ؟؟؟؟ لماذا شرب ا

الخمر وال يكون لكم مخرج إال بخيارين هما :
أوالً : أن تحذوا حذو بولندا وتجيزوا الحشيش قانونياً وتكون لذلك رخص وقوانين لمنع الصغار من تعاطيها وهنا 
أيضاً لدينا إعتراض لماذا يمنع الصغار أليسوا أحراراً أم هم عبيد ، فتقولون إنهم ال يعرفون مصلحتهم لذلك علينا 
مراعاة مصالحهم ولو علي حساب حريتهم الشخصية فنقول وكذلك بقية الناس فليس كل الناس عقالء فطناء فعلينا 

تهم فإن من الصغار من هم أعقل من كثير من الكبار وهذا ال ينكره إال الحفاظ علي مصالحهم ولو علي حساب حري
 ً . غمس في الجهل غمسا

ثانياً : أن تتفقوا معنا علي أن حرية األفراد يجب أن تلجم ألجل مصلحة المجتمع فتكونون نقضتم وتركتم الديمقراطية 
ه للناس فاإلسالم ينظر إليهم علي أنهم عبيد هلل ثم إن الدين يختلف مع الديمقراطية في أصل نظر ورجعتم إلي قولنا .



فهم عبيد هلل مالكهم ومملوكهم حاكمهم ومحكومهم وهذا عين العدل . [َوَما َخلَْقُت الِجنَّ َواِإلْنَس إِالَّ ِليَْعبُدُوِن]
راء والمحكوم مقيد أما الديمقراطية فتُأصل أن اإلنسان حر وهو عين الظلم فمن له ما ليستطيع فعل أشياء أكثر من الفق

بحرية الحاكم فهل هذا هو عدجل الديمقراطية الموعودة ؟!؟!؟
أما حرية العقيدة والتوجه الذي تدعونها فلماذا ال يسمح للمسلمين في بريطانيا باألذان بمكبرات الصوت وكذلك في 

أنكم إنما تريدون الدين ولكنكم جنوب السودان رغم أنهم يقولون أنهم ديمقراطيون إن فيما أوردناه الكفاية من وضوح 
. نوره ولو كره الديمقراطيون وهللا متمُ  ذئاب في لباس نعاج

أما قولكم العدالة والمساواة للمسلم وغير المسلم وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات واإلسالم أمر بالعدل والمساواة 
تنعين وتعيرون اإلسالم إهتمامكم فاهلل عز وجل يقول فنقول إن اإلسالم أتي بالعدل ولم يأت بالمساواة ثم ما دمتم مق

َم هللاُ َوَرسُولُهُ َوالَ  ُموَن َما َحرَّ يَِدينُوَن ِديَن الَحّقِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا  [قَاتِلُوا الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن بِاهلِل َوَال بِاليَْوِم اآلَِخِر َوَال يَُحّرِ
فهذه اآلية حرٌب عليكم أوالً ألنكم ال تحرمون ما حرم هللا من  ةَ َعْن يٍَد َوهُْم َصاِغُروَن]الِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوا الِجْزيَ 

الخمور ولحوم الحمر والخنازير ثم إن اإلسالم إشترط علي من يريد الحياة في ظله من غير المسلمين ( أهل الكتاب 
اة كما إدعيتم وإنما تحاولون الطعن في الدين خاصة وليس الوثنيين ) بدفع الجزية ولزوم الصغار فليس هناك مساو

بلي أعناق األدلة حتى ال تثيروا أبناء وبنات المسلمين ضدكم وهذا من خبثكم لتخدعوا ضعاف العقول وسقط المتاع .
أما قولكم فال تعترضوا عليها برجعيتكم ورد الناس للعصور الوسطي فاإلسالم ليس هكذا ...!!؟؟ فلم تستطيعوا الطعن 

الدين مباشرةً لكي ال ينكشف أمركم فطعنتم حملته وشهوده من الدعاة ، فمن الرجعي الذي يعاف لحوم الحمر  في
والخنازير أما الذي يأكلها ومن التقدمي الذي يجعل عقله صافياً أمن يذهبها بالخمور ، ثم من الذي في العصور 

وان تعني البلد الحر أي الديمقراطي ففيها من يأكلون الوسطي أنحن أم أكلة لحوم البشر في ( تايوان والصين ) وتاي
. وأنسلتفي العصور الوسطي أيها الهمج المتوحشون ولكن نقول رمتني بدائها  أفنحنلحوم األطفال المجهضين 

حتى غير المسلمين فإن اإلسالم كفل لهم حرية اإلعتقاد وإعتراض : إن الديمقراطية مطلب إنساني 
فهذا الذي تقولونه هو فهمكم المتحجر للدين ..!!؟؟ ءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ][فَمَنْ شَاوالتعبير 

أوالً : فالرد علي ذلك الكفر هو أن اآلية أسلوب تهديد ال أسلوب تخيير فإن التخيير في اللغة تعني جواز األمرين فلو 
األمرين وجواز األمرين فعندما تحملوه علي هذا لك " إن شئت فأدخل وإن شئت فأخرج " فهذا يعني إستواء  قلت

المحمل يعني إستواء الكفر واإليمان ولك أن تختار والتخيير الذي يسبقه بيان ووعد ووعيد يعد تهديداً في أحد الجانبين 
يُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا [َوقُِل الَحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلْ وهذا ما حذفتموه من اآلية تدليساً ولياً بأعناق األدلة 

فيتضح  الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتَفَقًا]ِللظَّاِلِميَن نَاًرا أََحاَط بِِهْم سَُراِدقَُها َوإِْن يَْستَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماٍء َكالُمْهِل يَْشِوي الُوُجوهَ بِئَْس 
بطل قولكم وهلل فد وليس تخيير كما إدعيتم وهذا ما يقتضيه في لغة العرب من اآلية كاملة والذي قبله أن هذا تهدي

الحمد .
عن إبن عباس قوله:( فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر ) يقول: من شاء هللا له قال الطبري في تفسير اآلية  ثانياً :

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن ) وليس هذا بإطالق اإليمان آمن، ومن شاء هللا له الكفر كفر، وهو قوله:(  َوَما تََشاُءوَن إِال أَْن يََشاَء اہللَّ
  من هللا الكفر لمن شاء، واإليمان لمن أراد، وإنما هو تهديد ووعيد.

وعيد الشديد؛ ولهذا قال: { فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر } هذا من باب التهديد والوقال إبن كثير رحمه هللا  ثالثاً :
  أي: سورها.{ إِنَّا أَْعتَْدنَا } أي: أرصدنا { ِللظَّاِلِميَن } وهم الكافرون باهلل ورسوله وكتابه { نَاًرا أََحاَط بِِهْم سَُراِدقَُها } 

طريق التهديد والوعيد كقوله: وقال البغوي في التفسير { فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُْر } هذا على  رابعاً :
 : وقل الحق من ربكم ولست بطارد المؤمنين لهواكم فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم وقيل معنى اآلية "اعملوا ما شئتم".

  . فاكفروا فإن كفرتم فقد أعد لكم ربكم نارا أحاط بكم سرادقها وإن آمنتم فلكم ما وصف هللا عز وجل ألهل طاعته
أما  ية تهديد ال تخيير وإنما أُتي الديمقراطيون من قبل جهلهم بدينهم فرموه بالعظائم والعياذ باهلل .ما تقدم أن اآلمفعلم 

قولكم أنه فهمنا نحن للنصوص فليس كذلك والرد عليه في قول إبن عباس في تفسير الطبري السابق فهل هو متحجر 
  الفهم مثلنا أيها الديمقراطيون .

 ً والسنة وفهم سلف األمة ثم العقل الصحيح بطالن الديمقراطية وأنها من الكفر األكبر عياذاً فلقد بينا بالكتاب  وختاما
[فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى ِهللا َوَمْن َعادَ باهلل ونحن إنما نخاطب بهذا أهل اإليمان

وأما من تنكب لدينه وإتبع سُبل الشيطان وأبي إال الديمقراطية ولوي أعناق  ِر هُْم فِيَها َخاِلدُوَن]فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّا
سُوُل َال يَْحُزْنَك الَِّذيَن يَُساِرعُوَن فِي الكُْفِر األدلة فإننا نصبر أنفسنا بقوله تعالي لنبيه صلي هللا عليه وسلم  [يَا أَيَُّها الرَّ

اعُوَن ِلقَْوٍم آَ ِمَن الَِّذيَن قَالُو اعُوَن ِلْلَكِذِب َسمَّ َخِريَن لَْم يَأْتُوَك ا آََمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوبُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهادُوا َسمَّ



فُوَن الَكِلَم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعِه يَقُولُوَن إِْن أُوتِيتُْم َهذَا فَُخذُوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَ  ْوهُ فَاْحذَُروا َوَمْن يُِرِد هللاُ فِتْنَتَهُ فَلَْن تَْمِلَك لَهُ ِمَن يَُحّرِ
َر قُلُوبَُهْم لَُهْم فِي الدُّْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم فِي اآلَ    . ِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم]ِهللا َشْيئًا أُولَئَِك الَِّذيَن لَْم يُِرِد هللاُ أَْن يَُطّهِ

وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين . فنقض قولكم وعلي هللا التكالن .
ـــــــــموال تـــــــــــنـــــــــــســـــــــــونـــــــــــا مـــــــــــن صـــــــــــالـــــــــــح دعـــــــــــائـــــــــــكــ  

 
وكتبه أبو حمزة السلفي

هـ١٤٢٩  رجب  ٢٩  صبيحة يوم الجمعة 

  آب األول من   الموافق     
 م ٢٠٠٨ أغسطس

دمحم عبد المنعم شيخ الدين                                      
دينة الخرطومبم  المحسي
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