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 مقدمة الناشر
الذي أرسل رسولو باعتدى ودين اضتق ليظهره على الدين كلّْو ولو  ، اضتمد هلل ربّْ العاظتني

 كره اظتشرّْكوف. 

ومن دعا بدعوتو ودتسك بسّنتو إذل ، آلو وصحبو والصالة والسالـ على نبيّْنا ػتمد وعلى
 يـو الدين.     

 وبعد..

مليٌء ، وِقلَّة عدد صفحاتو، وىو على ِصغر حجمو، فإننا نقدـ للقراء الكراـ كتابًا نفيساً 
، باألجوبة الكافية ظتن سأؿ عن دين الدديقراطية واالشرتاؾ ُب الربظتانات التشريعية الشركية

أيب ػتمد عاصم اظتقدسي ػ أحد الدعاة الذين وقفوا أنفسهم على نشر  وىو لألخ الفاضل ػ
وأف ينفع اهلل بو وبعلمو ، داعني لو بالتوفيق والسداد والقبوؿ، مع اصتهر باضتق، العلم وحتصيلو
 إنو جواٌد كرمي.

وندعوا القراء الباحثني عن اضتق أف يقرأوا ىذه الرسالة متجردين هلل من أجل الوصوؿ إذل 
 واتباعو. اضتق

 وارزقنا اجتنابو. ، وأرنا الباطل باطالً ، وارزقنا اتباعو، اللهم أرنا اضتق حقاً 

عباده. إنو ورل ذلك نافعًا ل، نسأؿ اهلل العلي القدير أف جيعل العمل خالصًا لوجو الكرمي 
 . والقادر عليو

 . ى اهلل على ػتمد وآلو وصحبو وسلموصل

  الناشر
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات ، إف اضتمد هلل ؿتمده ونستعينو ونستغفره

من يهده اهلل فهو اظتهتد ومن يضلل فلن جتد لو وليًا مرشداً.. وأشهد أفَّ ال إلو إال ، أعمالنا
اهلل وحده ال شريك لو ىو حسبنا ونعم الوكيل... وأشهد أفَّ ػتمداً عبده ورسولو ىو قائدنا 

 نا صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إذل يـو الدين...  وأسوت

 : وبعد

وذلك ، فهذه ورقات سطرهتا على ُعجالة بني يدي االنتخابات الربظتانية التشريعية الشركية
وجادؿ عنها آّادلوف من الطواغيت اظتنخلعني من ، بعد أف ُفِِت الّناس بفتنة الدديقراطية

فتارة يسموهنا ، ولّبسوا اضتق بالباطل …سوا لباس الدين والدعوة إليوالدين أو ؽتن لب
، وتارة حيتجوف عتا بوالية يوسف عليو الصالة والسالـ عند اظتلك، وتارة شورى …حرية

لُيمّوىوا اضتق بالباطل على  …وأخرى باظتصاحل واالستحسانات …وتارًة حُبكم النجاشي
وقد رددنا فيها بتوفيق اهلل  …شرؾ بالتوحيد واإلسالـوال، وليخلطوا النور بالظالـ، الطغاـ

وأفَّ ، تعاذل علػى رتيع ىذه الشبو وبّينا أف الدديقراطية دين غري دين اهلل ومّلة غري مّلة التوحيد
غتالسها النيابية ليست إال صروحاً للشرؾ ومعاقل للوثنية جيب اجتنأّا لتحقيق التوحيد الذي 

والسعي عتدمها وُمعاداة أوليائها وبُغضهم وجهادُىم... وأفَّ ىذا  ىو حق اهلل على العبيد بل
ليس أمراً اجتهاديًا كما حيلو لبعض اظتلبّْسني أف جيعلوه... بل ىو شرٌؾ واضٌح مستبني وكفٌر 

 صلى اهلل عليو وسلموحاربو اظتصطفى ، بواٌح صراح قد حذر اهلل تعاذل منو ُب ػتكم تنزيلو
 طيلة حياتو...

وأنصاره الذين  صلى اهلل عليو وسلما التوحيد أف تكوف من أتباع النيب فاحرص أخ
وبادر ُب ظل ىذه الغربة باللحاؽ بركب الطائفة القائمة بدين اهلل ، يُنابذوف الشرؾ وأىلو

)ال تزاؿ طائفٌة من أُميت قائمًة بأمر اهلل : عنها صلى اهلل عليو وسلماليت قاؿ اظتصطفى ، تعاذل
واضتمد ، م وال من خالفهم ح ى يأٌب أمر اهلل(. جعل ي اهلل وإياؾ منهمال يضرىم من خذعت

 هلل أوالً وآخراً.

 
 أبو محمد عاصم المقدسي
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 فصل
 زاؿػن الخلق وإنياف أصل األصوؿ والغاية مػفي ب

وملة ابراىيم والعروة الوثقى  الكتب ودعوة المرسلين
 التي عليها مدار النجاة

وأوؿ ما افرتض اهلل على ابن آدـ ، رأس األمر وأصلو وعموده اعلم رزتك اهلل تعاذل أفَّ 
وجتريد ، ىو الكفر بالطاغوت واجتنابو، قبل الصالة والزكاة وسائر العبادات، تعلمو والعمل بو

التوحيد هلل تعاذل. فألجل ذلك خلق اهلل سبحانو اطتلق وبعث الرسل وأنزؿ الكتب وشرع 
ومن ، اطتصومة بني أولياء الرزتن وأولياء الشيطاف اصتهاد واالستشهاد... ومن أجلو كانت

وما خلقُت الجن }: أجلو أصاًل تقـو الدولة اإلسالمية واطتالفة الراشدة... قاؿ تعاذل
ولقد بعثنا في كلِّ أمٍة }: ليعبدون ي وحدي.. وقاؿ تعاذل: أي (1){واإلنس إال ليعبدوف

 .(2){رسوالً أِف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

و التقبل دعوة وال جهاد وال صالة وال صياـ ، ذا األمر أعظم عروة من ُعرى اإلسالـوى
 إذ ىو العروة الوحيدة ، وال ديكن النجاة من النار دوف التمسك بو، وال زكاة وال حج إال بو

اليت ضمن اهلل تعاذل لنا أال تنفصم... أما ما سواىا من ُعرى الدين وشرائعو فال تكفي 
قد تبيَّن الرُّشد ِمن الَغيِّ فمن يكفر }: ذه العروة للنجاة... قاؿ تعاذلى  وحدىا دوف

 .(3){.الُعروة الُوثقى ال انفصاـ لها..بالطاغوت ويُؤمن باهلل فقد استمسك ب

والذين اجتنبوا الطاغوت أف يعبدوىا وأنابوا إلى اهلل لهُم البشرى }: وقاؿ سبحانو
 .(4){فبشر عباد

لكفَر بالطاغوت واجتنابو ُب الذكر على اإلدياف بو واإلنابة إليو وتأمل كيف قّدـ اهلل ا
... وما ذلك )ال إلو إال اهلل( سبحانو.. دتامًا كما قدـ النفي على اإلثبات ُب كلمة التوحيد

                                      
(1)

 .56سورة الذاريات، اآلية  
 .36سورة النحل، اآلية (2)
 .256ية سورة البقرة، اآل (3)
 .17سورة الزمر، اآلية  (4)
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فال يصح اإلدياف باهلل وال ينفع إال ، إال تنبيهًا على ىذا الركن العظيم من ىذه العروة الوثقى
 واًل...بالكفر بالطاغوت أ

والطاغوت الذي جيب عليك أف تكفر بو وجتتنب عبادتَو لتستمسك بعروة النجاة الوثقى 
ليس فقط أحجارًا وأصنامًا وأشجارًا وقبورًا تُعبد بسجود أو دعاء أو نذر أو طواؼ 
وحسب... بل ىو أعم من ذلك... فيشمل )كلَّ معبوٍد ُعِبد من دوف اهلل تعاذل بأي نوٍع 

 .(5)دة وىو غري منكر لذلك(من أنواع العبا

فالطاغوت مشتق من الطغياف وىو غتاوزة اظتخلوؽ حده الذي خلقو اهلل لو... والعبادة 
فكما أف السجود والركوع والدعاء والنذر والذبح عبادة فكذلك الطاعة ُب التشريع ، أنواع

 .(6){اهلل اتخذوا أحبارىم ورىبانهم أربابًا من دوف}: عبادة... قاؿ تعاذل عن النصارى
وىم دل يكونوا يسجدوف أو يركعوف ألحبارىم... لكن أطاعوىم ُب حتليل اضتراـ وحترمي 
اضتالؿ وتواطؤوا معهم على ذلك فجعل اهلل تعاذل ذلك اختاذًا عتم أرباباً... ألف الطاعة ُب 

 ُحكٍم التشريع عبادة ال جيوز أف ُتصرؼ لغري اهلل... فلو صرفها اظترء لغري اهلل تعاذل ولو ُب
 واحٍد كاف بذلك مشركاً...

ويدؿ على ىذا داللة واضحة تلك اظتناظرة اليت حصلت ُب زمن النيب صلى اهلل عليو 
حيث أراد اظتشركوف أف ، وسلم بني أولياء الرزتن وأولياء الشيطاف ُب شأف اظتيتة وحترديها
، الشاة اليت دتوت وحدىا يُقنعوا اظتسلمني بأنو ال فرؽ بني الشاة اليت يذحبها اظتسلموف وبني

فأنزؿ اهلل تعاذل حكمو ُب ىذه الواقعة من فوؽ ، حبجٍة وشبهٍة أفَّ اظتيتة إمنا ذحبها اهلل تعاذل
 .(7){وإف أطعتموىم  إنكم لمشركوف}: سابع شتاٍء فقاؿ تعاذل

فيدخل ُب مسمى الطاغوت كلُّ من جعل من نفسو ُمشرّْعاً مع اهلل سواء كاف حاكماً أو 
نائبًا ُب السلطة التشريعية أو منوبًا عنو ؽتن انتخبوه... ألنو قد جاوز بذلك حده ، اً ػتكوم

وأمره مواله أف يستسلم لشرعو فأىب واستكرب ، إذ ىو ُخلق عبدًاهلل، الذي خلقو اهلل تعاذل لو
 فأراد أف يَػْعِدؿ نفَسُو باهلل وُيشاركو بصفة التشريع اليت ال، وطغى وتعّدى حدود اهلل تعاذل

، وكل من فعل ذلك فقد جعل من نفسو إعتاً ُمشرّْعاً  جيوز أف يُوصف ّٔا غري اهلل عز وجل...

                                      
خيرج ّٔذا القيد، من ُعِبد من اظتالئكة والنبيني والصاضتني وىو غػري راٍض بعبادتػو.. فػال ُيسػمى طاغوتػاً  (5)

 وال يُتربء منو ولكن يُتربء من عبادتو وؽتن عبدوه كعيسى بن مرمي عليو السالـ.
 .31سورة التوبة، اآلية  (6)
. وراجع سبب نزوؿ ىذه اآلية، فقد رواه اضتاكم ُب مستدركو عن ابن عباس 121اآلية  سورة األنعاـ، (7)

 بإسناد صحيح. 
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وىذا الشك من رؤوس الطواغيت اليت ال يصح توحيد اظترء وإسالُمُو ح ى يكفر ّٔا وجيتنبها 
 ويربأ من عبيدىا وأنصارىا...

 .(8){يكفروا بو يُريدوف أف يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُِمروا أف}: قاؿ تعاذل

)الطاغوت.. الشيطاف ُب صورة اإلنساف يتحاكموف إليو وىو صاحب : يقوؿ غتاىد
 أْمرِِىم(.

)وعتذا شتَّْي من حُتوِكم إليو من حاكٍم : ويقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ػ رزتو اهلل تعاذل ػ
 .(9)طاغوت(: بغري كتاب اهلل

وت كلُّ ما جتاوز بو العبُد حدَّه من معبوٍد أو )الطاغ: ويقوؿ ابن القيم ػ رزتو اهلل تعاذل ػ
 ٍٍ ٍٍ أو ُمطاٍع أو يعبدونو من ، فطاغوُت كلّْ قوـٍ َمْن يتحاكموف إليو غرَي اهلل ورسولو؛ متبوٍع

 .(11)أو يطيعونو فيما ال يعلموف أنو طاعٌة هلل(، أو يتبعونو على غري بصرية من اهلل، دوف اهلل

فقد  إذل غري ما جاء بو الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم)من حتاكم أو حاكم : ويقوؿ أيضاً 
  .(11)حّكم الطاغوت وحتاكم إليو(

والواجُب على كلّْ موحّْد ، فمن أنواع الطواغيت اظتعبودة من دوف اهلل تعاذل ُب ىذا الزماف
ىذه اآلعتة ؛ أف يكفر ّٔا ويتربأ منها ومن أتباعها ليستمسك بالعروة الوثقى وينجَو من النَّار

لزائفة واألرباب اظتزعوموف الذين اختذىم كثرٌي من اطتلق شركاء مشرّْعني من دوف اهلل تعاذل... ا
ـْ لهم ُشركاُء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذف بو اهلل ولوال كلمُة الفصل لُقِضَي } أ

حيث تابعوىم على جعل التشريع حقًا وصفًة عتم ولربظتاناهتم وىيئاهتم . (11){...بينهم
مة الدولية أو اإلقليمية أو احمللية... ونصوا على ذلك ُب قوانينهم ودساتريىم وىو اضتاك

فكانوا بذلك أرباباً لكلّْ من أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على  (12)معروٌؼ مشهوٌر عندىم
ىذا الكفر والشرؾ الُصراح كما حكم اهلل تعاذل على النصارى ظتا تابعوا األحبار والرىباف ُب 

                                      
    .61سورة النساء، اآلية  (8)
 .211ص 28غتموع الفتاوى: ج (9)
 . 51ص  1اعالـ اظتوقعني عن ربّْ العاظتني: ج  (11)
 .21سورة الشورى، اآلية  (11)
)السلطة التشػريعية يتوالىػا األميػر ومجلػس األمػة ِوفقػاً تور الكوييت: من الدس 51نص اظتادة رقم  (12)

)تُنػػاا السػػلطة التشػػريعية بالملػػك : 25. وأختهػػا غػػري الشػػرعية ُب الدسػػتور األردر اظتػػادة رقػػم للدسػػتور(
 .)يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع(: 86. ومثلها ُب الدستور اظتصري اظتادة رقم ومجلس األمة(
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... بل حاؿ ىؤالء شرّّ وأخبث ألف أولئك األحبار فعلوه وتواطؤوا عليو ودل يُقننوه مثل ذلك
ويعدلوف ، يُعاقب اطتارج عنها والطاعن فيها، وال جعلوا لو دساتري وكتباً ومراسيم، أو يُنظموه

 كما ىو حاؿ ىؤالء...،  ّٔا كتاب اهلل بل هُتيمن وحتكم عليو

اِت التمسك ّٔذه العروة الوثقى وأعلى مراتب فاعلم أف أعظَم درج، إذا فهمَت ىذا
، وجهاد أوليائو وأتباعو والسعي عتدمو، أع ي جهاده، ىو ِذروة اإلسالـ، الكفر بالطاغوت

وإخراج الّناس من عبادتو إذل عبادة اهلل سبحانو وحده... وِمن ذلك الصدع ّٔذا اضتق 
عندما أمرنا ،  تعاذل لنا أحسَن بيافوإعالنو كما كاف شأف األنبياء وطريقتهم اليت بّينها اهلل

}قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراىيم والذين معو : باإلقتداء مبلَّة إبراىيم ودعوتو فقاؿ
إذ قالوا لقومهم  إنا بُرءاؤا منكم ومما تعبدوف من دوف اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا  (13)

أي ظهر }بدا{ : . فقولو(14)وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تُؤمنوا باهلل وحده{
ألهنا أىم ألفَّ اإلنساف قد يُبغض أولياَء ، وباف... وتأمل تقدمَي العداوة على البغضاء

 الطاغوت وال يُعاديهم فال يكوف آتياً بالواجب عليو ح ى حتصل منو العداوة والبغضاء...

ؽتا يعبدوف ألفَّ األوذل وتأمل كيف ذكر اهلل تعاذل براءهتم من األقواـ اظتشركني قبل الرباءة 
أىم من الثانية... وذلك ألف كثريًا من النَّاس قد يتربء من األصناـ والطواغيت أو الدساتري 
والقوانني واألدياف الباطلة وال يتربأ من عبيدىا وأنصارىا وأشياعها... فال يكوف آتياً 

من معبوداهتم وأدياهنم  بالواجب... لكن إذا تربأ من عبيدىا اظتشركني فهذا يستلـز الرباءة
  .  (15) الباطلة...

وال ينجو اظترُء إال ّٔا... فهي اجتناُب ، أما أدىن تلك الدرجات الواجبة على كلّْ ُمَكلَّفٍ  
}ولقد بعثنا في كلِّ أمٍة : الطاغوت وعدـ عبادتو أو ُمتابعتو على شركو وباطلو.. قاؿ تعاذل

}واجتنبوا الرجس من : وقاؿ تعاذل .(16)ت{رسواًل أِف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغو 
. وىذا إْف دل (18)}واْجنُْبِني وبنّي أف نعبد األصناـ{: وقاؿ عن دعاء إبراىيم. (17)األوثاف{

                                      
 : أتباعو أو األنبياء الذين على طريقتو.}الذين معو{ بعض اظتفسرينقاؿ  (13) 

 .4سورة اظتمتحنة، اآلية  (14)
ضتمػػد بػػن عتيػػق... )سػػبيل النجػػاة والفكػػاؾ مػػن مػػواالة المرتػػدين وأىػػل اإلشػػراؾ( مسػػتفاد مػػن:  (15)

ا وصػرؼ الػدعاة : )مّلة إبػراىيم ودعػوة األنبيػاء والمرسػلين وأسػاليب الطغػاة فػي تمييعهػوراجع رسالتنا
 طبع النور لإلعالـ اإلسالمي. عنها(.

  .36سورة النحل، اآلية  (16)
 .31سورة اضتج، اآلية  (17)
 .35سورة إبراىيم، اآلية  (18)
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فسيكوف ُب اآلخرة من ، حيققو اظترُء ُب الدنيا فيجتنَب الطاغوت وعبادتو أو متابعتو اآلف
، ء آخر من الدين إف فرط ّٔذا األصل األصيلاطتاسرين... ولن ينفعو أو يُغ َي عنو وقتها شي

وسيندـ حني ال ينفع الندـ حيث سيتمىن لو يرجع إذل الدنيا ليحقق ىذا الركن العظيم 
 ويتبع ىذه اظتّلة العظيمة...، وليستمسك ّٔذه العروة الوثقى

ُم }إْذ تبرأ الذين اتُِّبعوا من الذين اتَّبعوا ورأُوا العذاب وتقطَّعت به: قاؿ تعاذل
وقاؿ الذين اتػََّبعوا لو أف لنا كرًة فنتبرأ منهم كما تبرُءوا منا كذلك يُريِهُم اهلل  *األسباب  

 .(19)أعمالهم حسراٍت عليهم وما ىم بخارجين من النار{

فإف كنَت ، قد فات األواف وليس ِمن َكرٍة وال رجعٍة إذل الدنيا، لكن ىيهاَت... ىيهات
، ترجو رزتة رّبك اليت كتبها للذين يتقوف فاجتنب الطواغيت كلَّهايا عبد اهلل تروـُ الّنجاة و 

واتِق شركهم اآلف اآلف... فإنو ال جيتنبهم يـو القيامة وينجو من مصريىم ُب اآلخرة إال َمن 
فارقهم واجتنبهم ُب الدنيا... أما من رضي بدينهم الباطل وتابعهم عليو فإفَّ مناديًا ُب 

، فيتبُع من كاف يعبُد الشمس الشمس، من كاف يعبُد شيئًا فليتبعو): عرصات القيامة يُنادي
ويتبُع من كاف يعبُد الطواغيت الطواغيت..( إذل قولو ُب ، ويتبُع من كاف يعبُد القمر القمر

فارقناىم وؿتن : فيقولوف؟ )ما حيبسكم وقد ذىب الّناس: اضتديث عن اظتؤمنني حني يقاؿ عتم
ليلحق كلُّ قوـٍ مبا كانوا يعبدوف وإمنا ننتظر ، شتعنا مناديًا يناديوإنا ، أحوج منا إليو اليـو

 .(21)ربَّنا(

فارقناىم ُب الدنيا... وؿتن : )فارقناىم وؿتن أحوُج منا إليو( أي: فتأمل قوَؿ اظتؤمنني 
ؿتتاج إذل درمههم ودينارىم وأمور دنياىم... فكيف ال نفارقهم ُب ىذا اظتقاـ العظيم... ففي 

}احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما  : معادل الطريق... ومنو قوؿ اهلل تعاذل ىذا بعض
أمثاعتم وقرناءىم وأشياعهم وأنصارىم على باطلهم... ٍب : أزواجهم أي .(21)كانوا يعبدوف{

}فإنهم يومئذ في العذاب مشتركوف  إنا كذلك نفعل : يقوؿ اهلل تعاذل بعد ذلك
 .(22)هم ال إلو إال اهلل يستكبروف{بالمجرمين  إنهم كانوا إذا قيل ل

                                      
 .167-166سورة البقرة، اآليتاف  (19)
 متفق عليو؛ جزٌء من حديث رؤية اظتؤمنني لرّّٔم يـو القيامة. (20)
 .22سورة الصافات، اآلية  (21)
 .35-33سورة الصافات، اآليات  (22)
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فإياؾ يا عبد اهلل أف تُعرض عن كلمة التوحيد وتُفّرط ُب إثبات ما أثبتتو ونفِي ما نفتو 
وتستكرب عن اتباع اضتق وتصر على ُنصرة الطاغوت فتكوف مع اعتالكني... وُتشاركهم ُب 

 مصريىم...

، دين اإلسالـ؛ ىذا األصَل األصيلٍب اعلم أفَّ اهلل تعاذل ضّمن ىذا التوحيد اطتالص و 
ومن جاء بغريه من األدياف رد ُب وجهو ، فمن جاء بو قُِبَل منو، واصطفاه لعباده اظتوحّْدين

ووصى بها إبراىيُم بنيو ويعقوُب يا بنيَّ إف اهلل }: وكاف من اطتاسرين... قاؿ تعاذل
 . (23){اصطفى لكم الدين فال تموُتنَّ إال وأنتم مسلموف

  .(24){إفَّ الديَن ِعنَد اهلل اإلْسالـَتعاذل: }وقاؿ 

وَمن يَبتِغ غيَر اإلسالـ دينًا فلن يُقبل منو وىو في اآلخرة من }: وقاؿ
 .(25){الخاسرين

وإياؾ أف حُتَجّْر لفظَة الدين فقط على النصرانية واليهودية وؿتِوىا... فتتبع غريىا من 
ـَ ُحكٍم أو قانوٍف من القوانني فهي تشمُل كلَّ ملّ  األدياف الضالة فتضل... ٍة أو منهٍج أو نظا

اليت يتبعها اطتلق ويدينوف عتا... فكلُّ ذلك أدياف جيب الرباءة منها واجتنأّا... والكفر ّٔا 
واجتناب أىلها... حاشى ملََّة التوحيد ودين اإلسالـ... قاؿ تعاذل آمرًا لنا أْف نقوؿ لكلّْ 

إذل  ...ال أعبُد ما تعبدوف *قل يا أيها الكافروف }: ّلهموؿت الكفار على اختالؼ مّللهم
{... فكلّْ ملٍَّة من ملل الكفر اجتمعت على نظاـ لكم دينكم ولي دين ..قولو تعاذل

ومنهاج خُيالف وُيضاد دين اإلسالـ فهو دينهم الذي ارتضوه... فيدخل ُب ذلك الشيوعية 
بادئ واظتناىج اظتبتدعة اليت اخرتعها اطتلق واإلشرتاكية والعلمانية والبعثية وؿتوىا من اظت

فإهنا ديٌن غري دين اهلل )الديمقراطية(  بأفكارىم اظتتهافتة وارتضوىا أديانًا عتم... ومن ذلك
تعاذل... وإليك كلمات عابرة ُب بياف ضالؿ ىذا الدين اظتبتدع اظتخرتع الذي ُفِت بو كثرٌي 

لتعلم أنو ملٌَّة غري ملَِّة التوحيد وسبيٌل من السبل  ،بل كثرٌي ؽتن ينتسبوف لإلسالـ، من اطتلق
اظتنحرفة عن الصراط اليت يقف على باب كلّْ واحٍد منها شيطاف يدعو إذل النَّار... 

         فتجتنبو... وتدعو النَّاس إذل اجتنابو. وذلك...

 تذكرياً للمؤمنني...

                                      
 
  .132سورة البقرة، اآلية (23)
 .19سورة آؿ عمراف، اآلية  (24)
 .85سورة آؿ عمراف، اآلية  (25)
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 وتنبيهاً للغافلني...

 ...اظتعاندينوإقامًة للحجة على 

 ومعذرًة إذل ربّْ العاظتني...
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 فصل
الديمقراطية ديٌن كفريٌّ مبتدع وأىلها بين أرباب 

 مشرِّعين وأتباع لهم عابدين
اعلم أف أصل ىذه اللفظة اطتبيثة )الدديقراطية( يونار وليس بعريب... وىي دمٌج 

طة أو )دديوس( وتع ي الشعب.. و )كراتوس( وتع ي اضتكم أو السل؛ واختصاٌر لكلمتني
)حكم الشعب( أو )سلطة : التشريع... ومعىن ىذا أف تررتة كلمة )الدديقراطية( اضترفية ىي

 الشعب( أو )تشريع الشعب(..

وىو يا ، وىذا ىو أعظُم خصائص الدديقراطية عند أىلها... ومن أجلو يلهجوف مبدحها
ناقض دين أخا التوحيد ُب الوقت نفسو من أخص خصائص الكفر والشرؾ والباطل الذي ي

اإلسالـ وملََّة التوحيد أشدَّ اظتناقضة ويُعارضو أشدَّ اظتعارضة... ألنك قد عرفَت فيما مضى 
وأعظم ُعروة ُب ، أفَّ أصل األصوؿ الذي ُخلق من أجلو اطتلق وأنُزلت الكتب وبُعث الرسل

التشريع ِمن اإلسالـ ىو توحيد العبادة هلل تعاذل واجتناُب عبادة ما سواه.. وأفَّ الطاعة ُب 
 العبادات اليت جيب أف تُػّوحد هلل تعاذل وإال كاف اإلنساف ُمشركاً مع اعتالكني..  

فكاف اضتكم للجماىري أو ، وسواٌء طبقت ىذه اطتاصية ُب الدديقراطية على حقيقتها
كما ىي أشتى أمار الدديقراطيني من علمانيني أو منتسبني للدين.. أو بقي ،  غالبية الشعب

حكم اظتأل من اضتكاـ وعصابتهم اظتقربة إليهم : حيث ىو، ىو عليو ُب الواقع اليـوعلى ما 
من عائالهتم أو كبار التجار )اعتوامري( واألثرياء الذين بيدىم رؤوس األمواؿ ووسائل اإلعالـ 
ويستطيعوف بواسطتها أف يصلوا أو يُوصلوا إذل الربظتاف )صرح الدديقراطية( من يشاؤوف...  

م )اظتلك أو األمري( أف حيلَّ آّلس ويربطو ُب أي وقٍت شاء كما يستطي ع موالىم أو رُّّٔ
 وكيفما شاء...

فالديمقراطية على أي الوجهين كفٌر باهلل العظيم وشرٌؾ بربِّ السماوات واألرضين 
 ومناقضٌة لملِِّة التوحيد ودين المرسلين... 

 -:ألسباب عديدة وعديدة... منها



  

 

 (12) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

اصتماىري أو حكُم الطاغوت وليست ُحكَم اهلل تعاذل... فاهلل جل  ألهنا تشريعُ : أوالً 
وينهاه عن اتباع أىواء األمة ، باضتكم مبا أنزؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو وسلمذكره يأمر نبيو 

وحُيَذّْره من أف يفتنوه عن بعض ما أنزؿ اهلل عليو فيقوؿ سبحانو ، أو اصتماىري أو الشعب
نهم بما أنزؿ اهلل وال تتبع أىواءىم واحذرىم أف يفتنوؾ عن بعض وأِف احكم بي}: وتعاذل

 ... ىذا ُب ملَِّة التوحيد ودين اإلسالـ..(26){ما أنزؿ اهلل إليك

)وأِف احكم بينهم مبا ارتضى الشعب : أما ُب دين الدديقراطية وملَِّة الشرؾ فيقوؿ عبيدىا
شتهوف ويُشرّْعوف(... ىكذا واتبع أىواءىم واحذر أف تُفِت عن بعض ما يُريدوف وي

وىو كفٌر بواٌح وشرٌؾ صراٌح لو طبقوه... ومع ىذا فاضتق ، يقولوف... وىكذا تقرر الدديقراطية
)وأِف احكم بينهم مبا يهوى : أف واقعهم أنِت من ذلك فإنو لو تكلم عن حاعتم لقاؿ

 !!! .(وال ُيسن تشريٌع وال قانوٌف إال بعد تصديقو وموافقتو..، الطاغوت وملؤه

 ىذا ضالٌؿ مبيٌن واضٌح أبداً   بل ىو الشرُؾ بالمعبوِد ُعدواناً 

وفقًا للدستور وليس ِوفقًا لشرع اهلل تعاذل... ، ألهنا ُحكم اصتماىري أو الطاغوت: ثانياً 
اليت يقدسوهنا أكثر من القرآف بدليل أف ُحكمها ُمقّدـ  (27)وىكذا نصت دساتريىم وُكتبهم

هيمٌن على شرعو.. فاصتماىري ُب دين الدديقراطية ال يقبل ُحكمها على ُحكمو وشرعها مُ 
وتشريعها ػ ىذا إذا َحكمت فعاًل ػ إال إذا كاف ُمنطلقاً من نصوص الدستور َوِوفقاً ظتواده ألنو 
أبو القوانني وكتأّا اظتقدس عندىم... وال اعتبار ُب دين الدديقراطية آليات القرآف أو 

وال ديكن سن تشريٍع أو قانوف ِوفقاً عتا إال إذا كانت   عليو وسلمصلى اهللألحاديث الرسوؿ 
القانوف عن ىذا إْف كنتم ُب !! ُموافقة لنصوص كتأّم اظتقدس )الدستور(.. واسألوا فقهاء

 ِمرية منو...

فإْف تنازعتم في شيٍء فرّدوه إلى اهلل والرسوؿ إْف كنتم تؤمنوف باهلل }: اهلل يقوؿ
 . (28){خيٌر  وأحسُن تأويالً  واليـو اآلخر ذلك

                                      
 
 .49سورة اظتائدة، اآلية (26)
)السػػلطة  51واظتػػادة )األمػػة مصػػدر السػػلطات جميعػػًا(. مػػن الدسػػتور الكػػوييت:  6نػػص اظتػػادة رقػػم  (27)

)األمػة مػن الدسػتور األردر:  24ونػص اظتػادة والىػا األميػر ومجلػس األمػة وفقػاً للدسػتور( التشػريعية يت
 )تمارس األمة سلطاتها على الوجو المبين في ىذا الدستور(. و  مصدر السلطات(

 .59سورة النساء، اآلية  (28)
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)إف تنازعتم ُب شيٍء فرّدوه إذل الشعب وغتلسو ومليكو وفقاً : ودين الدديقراطية يقوؿ
 !! للدستور الوضعي والقانوف األرضي(..

  .(29){ُأؼٍّ لكم ولما تعبدوف من دوف ا هلل أفال تعقلوف}

ق دين الدديقراطية ىذا ومن وعلى ىذا فلو أرادت اصتماىري حتكيم شرع اهلل تعاذل عن طري
خالؿ غتالسو الشركية التشريعية.. فال ديكنها ذلك ػ إْف شتح الطاغوت بذلك ػ إال عن طريق 
الدستور ومن خالؿ مواده ونصوصو... ألنو ىو كتاب الدديقراطية اظتقدس أو ُقل توراهتا 

 وإؾتيلها احملّرؼ تِبعاً لألىواء والشهوات...

مذىٌب  : العلمانيةية ذترُة العلمانية اطتبيثة وبنتها غري الشرعية... ألف إفَّ الدديقراط: ثالثاً 
 كفريّّ يرمي إذل عزؿ الدين عن اضتياة أو فصل الدين عن الدولة واضتكم... 

ىي حكُم الشعب أو ُحكم الطاغوت... لكنَّها على رتيع األحواؿ : الديمقراطيةو
 تضع أي اعتبار لشرع اهلل تعاذل احملكم فهي كما عرفت ال، ليست حكم اهلل الكبري اظتتعاؿ

وقبل ذلك كلّْو رغبات ، أىواء الشعب؛ وثانياً ، إال إذا وافق قبل كلّْ شيٍء مواد الدستور
 الطاغوت أو اظتأل...

، نريد أف ؿُتكم مبا أنزؿ اهلل: لذلك لو قاؿ الشعب ُكلو للطاغوت أو ألرباب الدديقراطية
ثيلو من النواب وال اضتاكم حق ُب التشريع أبداً... ونريد أف وال يكوف ألحٍد ال الشعب وال ؽتُ 

نُنفذ ُحكم اهلل ُب اظترتد وُحكم اهلل ُب الزار والسارؽ وشارب اطتمر...و... ونُريد أف نُلـز 
اظترأة باضتجاب والعفاؼ... ومننع التربج والُعري واطتنا والفجور والزنا واللواط وغري ذلك من 

 !!! ىذا مناقٌض لدين الدديقراطية وحريتو..: عتم على الفور الفواحش... سيقولوف

التحّرر من دين اهلل وشرائعو وتعّدي حدوده.. أما شرع : إذًا ىذه ىي حرية الدديقراطية
الدستور األرضي وحدود القانوف الوضعي فمحفوظٌة مقدسٌة ػتروسٌة ُب دديقراطيتهم العفنة 

 أو ناقضها...بل ويُعاقب كلُّ من تعداىا أو خالفها 

 فتباً لكم تباً لكم تباً لكم    تباً لكم حتى َيِكلَّ لسافِ 

                                      
م سػػػػػفاىة معبػػػػػوداهتم أخربنػػػػػا اهلل تعػػػػػاذل ُب القػػػػػرآف الكػػػػػرمي أف إبػػػػػراىيم قاعتػػػػػا لقومػػػػػو بعػػػػػد أف بػػػػػني عتػػػػػ (29)

  وطواغيتهم.



  

 

 (14) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ػ إخوة التوحيد ػ إذاً... ديٌن غري دين اهلل تعاذل... إهنا  ُحكُم الطاغوت  فالديمقراطية
ٍٍ ُمتشاكسني متفرقني وليست شريعَة اهلل  وليست ُحكُم اهلل تعاذل... إهنا شريعُة أرباٍب

الذي يقبل ّٔا ويتواطأ عليها من اطتلق... فهو ُب اضتقيقة قد قبل أف الواحد القهار... و 
يكوف لو حق التشريع ِوفقاً ظتواد الدستور وأف يكوف تشريعو ىذا مقدماً على شرع اهلل الواحد 

 القهار...

فإفَّ تواطأه مع ، وسواٌء َأشرَّع بعد ذلك أـ دل ُيشرّْع وفاز باإلنتخابات الشركية أـ دل يفز
وأف تكوف سلطتو فوؽ ، وقبوَلُو بأف يكوف اضتكُم والتشريُع لو، كني على دين الدديقراطيةاظتشر 

ىذا ضالٌؿ مبنٌي واضٌح أبداً بل ىو الشرُؾ باظتعبوِد ؛ سلطة اهلل وكتابو وشرعو ىو الكفر بعينو
 ُعدواناً.

أو رتاعٍة  فتتخري كلُّ طائفةٍ ، فالشعُب ُب دين الدديقراطية يُنيُب عن نفسو ىؤالء النواب
ليشرّْعوا عتم تبعًا ألىوائهم ورغباهتم... لكن ، أو قبيلٍة منهم ربِّا من ىؤالء األرباب اظتتفرقني

ِوفقًا ظتواد ونصوص الدستور وُب حدوده... فمنهم من يتخرّي معبوده ومشرّْعو : كما ُعلم
من اضتزِب الَعاّلر... تبعًا للفكر وااليديولوجية... فإما ربّّ من اضتزِب الُفالر.. أو إلٌو 

ه تبعًا للقبيلِة والعصبية... فإما إلٌو مَن القبيلِة الُفالنية... أو وثٌن معبوٌد من  ومنهم من يتخريَّ
... أو (31)وآخر جيعلو ربِّا إخوانياً ، القبيلة الَعالنية... ومنهم من يتخرّيه إعتًا سلفيًا بزعمهم

أـ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم . }ملتحيًا وآخر حليقاً... وىكذا .. معبوداً 
 . (31){يأذف بو اهلل ولوال كلمة الفصل لقضَي بينهم وإف الظالمين لهم عذاب أليم

ـٌ معبودٌة وأعتٌة مزعومٌة منصوبٌة ُب  فهؤالء النواب ىم ُب اضتقيقة أوثاٌف منصوبٌة وأصنا
، هم بدين الدديقراطية وشرع الدستورمعابدىم ومعاقلهم الوثنية )الربظتانات( يدينوف ىم وأتباع

م  إليو حيتكموف وِوفقًا لنصوصو ومواده ُيشرّْعوف ويُقننّْوف... وحيكمهم قبل ذلك كلّْو رُّّٔ
وإعتهم وصنمهم أو وثنهم الكبري الذي يُقر تشريعاهتم ىذه وُيصّدؽ عليها أو يرفضها 

 ويردىا... وىو األمري أو اظتلك أو الرئيس...

لتوحيد ىي حقيقة الدديقراطية وملَّتها... ديُن الطاغوت... ال ديَن اهلل... ىذه يا إخوة ا
وملَّة اظتشركني... ال ملَّة النبيّْني... وشرع أرباب وآعتة متفرقة متنازعة... ال شرَع اهلل الواحد 

 القهار..

                                      
  ىذا كّلو مع األسف الشديد حاصل وموجود ُب الكويت... وُب كثري من البلداف... (30)
 .21سورة الشورى،  (31)



  

 

 (15) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ما تعبدوف من دونو إال أسماًء  *َءأرباٌب متفرقوف خيٌر أـِ اهلل الواحد القهار }
 . (32){يتموىا أنتم وأباؤكم ما أنزؿ اهلل بها من سلطافسم

 . (33){تعالى اهلل عما يشركوف؟ ؟ َءإلٌو مع اهلل}

فلتخرت يا عبد اهلل... إما ديَن اهلل وشرعو اظتطهر وِسراجو اظتنري وِصراطو اظتستقيم... أو 
الواحد القهار... أـ ديَن الدديقراطية وشركها وكفرىا وطريقها األعوج اظتسدود... ُحكَم اهلل 

 ُحكَم الطاغوت...

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة }
وقِل الحق من رّبكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء . }(34)...{الوثقى ال انفصاـ لها

 .(35)...{فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً 

ن في السموات واألرض طوعًا وكرىًا وإليو أفغير دين اهلل يبغوف ولو أسلم م}
قل آمنا باهلل وما أنزؿ علينا وما أنزؿ على إبراىيم وإسماعيل وإسحق  *يرجعوف 

بين أحد منهم  ويعقوب واألسباا وما أوتي موسى وعيسى والنبيوف من ربهم ال نفّرؽ
آلخرة من ومن يبتغ غير اإلسالـ دينًا فلن يُقبل منو وىو في ا *ونحن لو مسلمػػوف 

 .(36){الخاسرين

  

                                      
  .41-39سورة يوسػف، اآليتاف  (32)
 .63سورة النمل، اآلية  (33)
 .256سورة البقرة، اآلية  (34)

 
(35)

 .29سورة الكهف، اآلية  
 .85-83رة آؿ عمراف، اآليات سو  (36)



  

 

 (16) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 فصل
 ردود على شبهات وأباطيل تسوِّغ دين الديمقراطية

ىو الذي أنزؿ عليك الكتاب منو آيات محكمات ىن أـ الكتاب }: يقوؿ تعاذل
وُأخر ُمتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيٌغ فيتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة وابتغاء 

اهلل والراسخوف في العلم يقولوف آمنا بو كلٌّ من عند ربِّنا وما تأويلو وما يعلم تأويلو إال 
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا وىب لنا من لدنك رحمة إنك  *يذكر إال ُأولو األلباب 

 .(37){أنت الوىاب

 ػ: يبني اهلل تعاذل لنا ُب ىذه اآليات أف الناس مع شرعو سبحانو قسماف

واظتطلق ، فريبطوف العاـ مبخصصو، ذونو ويؤمنوف بو رتيعاً يأخ: أىل علم ورسوخ -1
وكل ما أشكل عليهم ردوه إذل أمو من األصوؿ احملكمات البينات ، وآّمل مببينو، مبقيده

 والقواعد الراسيات الراسخات اليت تضافرت عليها دالئل الشرع.

ابتغاء الفتنة..  يأخذونو ويفرحوف بو وحده، يتبعوف اظتتشابو منو: أىل زيغ وضالؿ -2
 معرضني عن ػتكمو أو ُمبينو أو مفسره...

وىا ىنا.. ُب باب الدديقراطية وآّالس النيابية الشركية وؿتوىا... يسلك القـو طريق أىل 
دوف أف يربطوىا بأصوعتا اظتبينة ، الزيغ والضالؿ فيتتبعوف حوادث وشبهات ويأخذوهنا منفردة

الدين وأسسو الراسيات... وذلك ليلبسوا اضتق بالباطل والنور أو اظتقيدة أو اظتفسرة من قواعد 
 بالظالـ...

نُفنّْدىا وندحضها ونرد ، فسنعرض ىا ىنا سريعًا ألشهر ُشبهاهتم ُب ىذا الباب، لذا
 عليها بعوف اظتلك الوىاب غُتري السحاب وىاـز األحزاب.

 

                                      
 . 8-7سورة آؿ عمراف، اآليات  (37)



  

 

 (17) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 الشبهة األولى: 
 عمل يوسف عند ملك مصر وجوابها

 الشبهة تعلق ّٔا بعض من أفلس من األدلة... اعلم أف ىذه

ألم يتوؿ يوسف عليو السالـ منصب الوزارة عند ملك كافر اليحكم بما : فقالوا
إذف يجوز المشاركة بالحكومات الكافرة بل والولوج في البرلمانات ؟ أنزؿ اهلل تعالى

 ومجالس األمة ونحوىا..

 ػ: فنقوؿ وباهلل تعاذل التوفيق

الحتجاج ّٔذه الشبهة على الولوغ ُب الربظتانات التشريعية وتسويغها باطل إفَّ ا: أوالً 
ألف ىذه الربظتانات الشركية قائمة على دين غري دين اهلل تعاذل أال وىو دين ، وفاسد

 الدديقراطية الذي تكوف ألوىية التشريع والتحليل والتحرمي فيو للشعب ال هلل وحده..

اإلسالـ دينًا فلن يُقبل منو وىو في اآلخرة من  ومن يبتِغ غير}: وقد قاؿ تعاذل
عليو السالـ اتبع دينًا غري دين  يوسف . فهل جيرؤ زاعٌم أف يزعم بأفَّ (38){الخاسرين

؟؟  أو شرَّع ِوفقًا عتا..؟؟ اإلسالـ أو مّلة غري مّلة آبائو اظتوحّْدين.. أو أقسم على احرتامها..
 ؟؟ ..(39)كما ىو حاؿ اظتفتونني بتلك الربظتانات

إني تركُت مّلة قوـٍ ال }: كيف وىو يعلنها مبلء فيو ُب وقت االستضعاؼ فيقوؿ
واتبعُت مّلة ءاباءي إبراىيم وإسحق ويعقوب ما   *يُؤمنوف باهلل وىم باآلخرة ىم كافروف 

 . (41){كاف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء

                                      
 .85سورة آؿ عمراف، اآلية  (38)

 
مػػػن  6حيػػػث تػػػنص دسػػػاتريىم علػػػى أف األمػػػة أو الشػػػعب ىػػػو مصػػػدر السػػػلطات )انظػػػر اظتػػػادة رقػػػم (39)

أو األمري وغتلس  من الدستور األردر( وأف السلطة التشريعية تُناط باظتلك 24الدستور الكوييت واظتادة رقم 
 من الدستور األردر(. 25من الدستور الكوييت واظتادة رقم  51األمة )انظر اظتادة رقم 

 .38-37سورة يوسف، اآليتاف  (40)



  

 

 (18) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ما تعبدوف  *الواحد القهار يا صاحبَي الّسجن ءأرباٌب مُّتفرقوف خيٌر أـِ اهلل }: ويقوؿ
من دونو إال أسماًء سمَّيتموىا أنتم وءاباؤُكم ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف إِف الحكُم إالهلل 

 . (41){أمر أالَّ تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم ولكنَّ أكثر الناس ال يعلموف

ا بعد أفُيعلنها ويصدع ّٔا ويدعو إليها وىو مستضعف.. ٍب خُيفيها أو ينقضه
 ؟؟!! التمكني..

 !! أجيبونا يا أصحاب االستصالحات.. 

وبني  ٍب أال تعلموف يا دىاقني السياسة أف الوزارة سلطة تنفيذية والربظتاف سلطة تشريعية..
... ومنو تعلم أف (42) فالقياس ىا ىنا ال يصح عند القائلني بو، ىذه وىذه فروؽ وفروؽ

وال مانع أف ، ى تسويغ الربظتانات ال يصح أبداً االستدالؿ بقصة يوسف عليو السالـ عل
 نُواصل إبطاؿ استدالعتم ّٔا على الوزارة الشرتاؾ اظتنصبني ُب زماننا بالكفر..

إفَّ ُمقايسة تورل كثري من اظتفتونني للوزارة ُب ظلّْ ىذه الدوؿ الطاغوتية اليت تشرع : ثانياً 
عل يوسف عليو السالـ قياس فاسد وباطل مع اهلل وحتارب أولياء اهلل وتوارل أعداءه على فِ 

 ػ: من وجوه

ػ  أفَّ متورل الوزارة ُب ظلّْ ىذه اضتكومات اليت حتكم بغري ما أنزؿ اهلل تعاذل البد وأف  1
 للطاغوت الذي أمره اهلل أوؿ ما أمره أف حيرـت دستورىم الوضعي ويدين بالوالء واإلخالص

. بل البد (43){وت وقد أِمروا أف يكفروا بويُريدوف أف يتحاكموا إلى الطاغيكفر بو }
عندىم من القسم على ىذا الكفر قبل تورل اظتنصب مباشرة دتامًا كما ىو اضتاؿ بالنسبة 

                                      
  .41-39سورة يوسف، اآليتاف  (41)
 بعػػض اظتتعػػاظتني يػػروف أف الػػوزارة أخطػػر مػػن الربظتػػاف وينطلقػػوف مػػن أف الربظتػػاف بػػزعمهم جبهػػة معارضػػة (42)

للحكومة فهم جياىدوف ُب ىذه اصتبهة جهاداً دسػتورياً، ويكػافحوف فيهػا كفاحػاً قانونيػاً، ويُناضػلوف نضػااًل 
دبلوماسػػػياً.. وتعػػػامْوا علػػػى أف التشػػػريع شػػػره أخطػػػر مػػػن التنفيػػػذ؛ خصوصػػػاً وأف تشػػػريعهم ىػػػذا الػػػذي شتػػػوه 

مػػن  2فػرع  24ن الدديقراطيػػة انظػر اظتػادة جهػاداً وكفاحػاً ال يكػوف ُب الربظتػاف إال ِوفقػػاً للدسػتور وِطبقػاً لػدي
الدستور األردر حيث إف سلطات األمة التشريعية أو غريىػا ال دُتػارس إال علػى الوجػو اظتبػني ُب الدسػتور.. 

 وما أعضاء الربظتاف إال نواب األمة صاحبة السلطات الدستورية بزعمهم!! 
)السلطة التشريعية يتوالىا األمير ومجلس  51م وانظر أختها غري الشرعية ُب الدستور الكوييت اظتادة رق

 .األمة وفقاً للدستور(
  .61سورة النساء، اآلية  (43)



  

 

 (19) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

يق الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي كاف كذلك  ومن. (44)لعضو الربظتاف يزعم أف يوسف الصدّْ
حشاء إنو من عبادنا كذلك لنصرؼ عنو السوء والف}: مع أف اهلل زكاه وقاؿ عنو

بل ىو ، قد برىء من اظتّلة ومرؽ من الدين، . فهو من أكفر اطتلق وأنتنهم(45){المخلصين
فبعزتك ألغوينهم أجمعين إال }: شرّّ من إبليس اللعني الذي استثىن حني أقسم فقاؿ

 (.46){عبادؾ منهم المخلصػين

اهلل اظتخلصني بل من  ويوسف عليو السالـ يقينًا وبنص كالـ اهلل تعاذل من عباد
 ساداهتم..

ػ إفَّ متورل الوزارة ُب ظلّْ ىذه اضتكومات ػ أقسم اليمني الدستورية أـ دل يقسم ػ البد  2
فما ىو إال عبٌد ؼتلٌص لو ، لو أف يدين بالقانوف الكفري الوضعي وأف ال خيرج عنو أو خيالفو

 م والكفر..وخادـٌ مطيٌع ظتن وضعوه ُب اضتقّْ والباطل والفسق والظل

ح ى يصلح االحتجاج بفعلو لتسويغ مناصب القـو ، فهل كاف يوسف الصدّْيق كذلك
إفَّ َمن يرمي نيب اهلل ابن نيب اهلل ابن نيب اهلل ابن خليل اهلل بشيٍء من ىذا ال ؟؟ الكفرية..

مٍة ولقد بعثنا في كلِّ أ}: نشُك ُب كفره وزندقتو ومروقو من اإلسالـ.. ألف اهلل تعاذل يقوؿ
. فهذا أصل األصوؿ وأعظم مصلحة ُب (47){رسواًل أِف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

 الوجود عند يوسف عليو السالـ وسائر رسل اهلل..

                                      
 
من الدستور األردر: )على رئيس الوزراء والوزراء قبػل مباشػرهتم أعمػاعتم أف يُقسػموا  43تنص اظتادة (44)

ملػك  وأف أحػافع علػى الدسػتور... "أقسم باهلل العظيم أف أكوف مخلصاً للأماـ اظتلك اليمني التالية: 
: )علػػى كػػلّْ عضػػٍو مػػن أعضػػاء غتلسػػي األعيػػاف والنػػواب قبػػل الشػػروع ُب عملػػو أف 79إخل". ومثلهػػا اظتػػادة 

أقسػم بػاهلل العظػيم أف أكػوف مخلصػاً للملػك والػوطن وأف أحػافع يقسم أماـ غتلسو دييناً ىػذا نصػها: "
 . 91و126يت اظتادتاف إخل". ومثلها ُب الدستور الكويعلى الدستور... 

 فهل فعل يوسف عليو السالـ شيئاً من ىذا؟؟؟؟ 
وال تغرت بتلبيسات بعض اظتفتونني الذين يقولوف: نقسم ونستث ي ُب نفوسنا: )ُب حدود الشرع(. وقل عتم: 
ليس اليمني على نيػة اضتػالف، ولػو كػاف األمػر كػذلك لفسػدت عقػود النػاس وشػروطهم ولفػتح البػاب لكػلّْ 

 ُب اضتػػػػديث الػػػػذي رواه مسػػػػلم: )اليمػػػػني علػػػػى نيػػػػة اظتسػػػػتحلف(. لكػػػػن كمػػػػا قػػػػاؿ اظتصػػػػطفى  متالعػػػػب،
 فيمينكم ىذه ليست تبعاً لنياتكم بل ىي على نية الطاغوت الذي استحلفكم...

 .24سورة يوسف، اآلية  (45)
  .83-82سورة ص، اآليتاف ((46

 .36سورة النحل، اآلية  (47)



  

 

 (21) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

فهل يعقل أف يدعو النَّاس إليو ُب السراء والضراء وُب االستضعاؼ والتمكني ٍب ىو 
ولقد ذكر ؟ ؟ عباد اهلل اظتخلصنيكيف واهلل قد وصفو بأنو من ؟؟  يناقضو فيكوف من اظتشركني

. دليل (48)...{ما كاف ليأخذ أخاه في دين الملك}: بعض أىل التفسري أفَّ قولو تعاذل
على أفَّ يوسف عليو السالـ دل يكن ُمطبقًا لنظاـ اظتلك وقانونو وال ُمنقادًا لو وال ُملزماً 

 باألخذ بو..

أي أف يكوف حاؿ الوزير ؟؟ ـو مثل ىذافهل يوجد ُب وزارات الطواغيت أو برظتاناهتم الي
 فإف دل يوجد فال وجو للقياس ىا ىنا..؟؟ فيها كما يقاؿ )دولة داخل دولة(..

: قاؿ تعاذل، ػ إفَّ يوسف عليو السالـ توذل تلك الوزارة بتمكني من اهلل عز وجل 3
غريه فليس للملك وال ل، . فهو إذًا دتكني من اهلل(49){وكذلك مكنا ليوسف في األرض}

 ح ى وإف خالف أمر اظتلك أو حكمو وقضاءه...، أف يضره أو يعزلو من منصبو ذاؾ

فهل عتؤالء األراذؿ اظتتولني عند الطواغيت اليـو نصيٌب من ىذا ُب مناصبهم اظتهرتئة اليت 
ح ى يصح مقايستها على والية يوسف عليو السالـ تلك ، ىي ُب اضتقيقة لعبة بيد الطاغوت

 ؟ ودتكينو ذاؾ

قاؿ سبحانو ، ػ إفَّ يوسف عليو السالـ توذل الوزارة )حبصانة( حقيقية كاملة من اظتلك 4
. فأطلقت لو حرية التصرؼ  (51){فلما كلَّمو قاؿ إنك اليـو لدينا مكين أمين}: وتعاذل

وكذلك مّكنا ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث كاملة غري منقوصة ُب وزارتو }
وال ػتاسب لو وال رقيب على تصرفاتو مهما كانت.. فهل  . فال معرتض عليو(51){يشاء

تُزاؿ وتسحب  …مثل ىذا موجود ُب وزارات الطواغيت اليـو أـ أهنا حصانات كاذبة زائفة
أو ظهر عليو شيء من اظتخالفة أو اطتروج عن خط األمري أو ، سريعًا إذا لعب الوزير بذيلو

سات األمري أو اظتلك يأدتر بأمره وينتػهي عن فما الوزير عندىم إال خادـٌ لسيا؟؟ دين اظتلك
وليس لو اضتق بأف خُيالف أمرًا من أوامر اظتلك أو الدستور الوضعي ولو كاف مضاداً ، هنيو

 ألمر اهلل تعاذل ودينو...

                                      
 .76سورة يوسف، اآلية  (48)
 .56سورة يوسف، اآلية  (49)
 .54سورة يوسف، اآلية  (50)
 .56سورة يوسف، اآلية  (51)



  

 

 (21) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ومن زعم أف شيئًا من ىذا يشبو حاؿ يوسف عليو السالـ ُب واليتو فقد أعظم الفرية 
 نو ليوسف عليو السالـ...وكفر باهلل وكّذب تزكيتو سبحا

فإف علم أف حالو عليو السالـ ووضعو ذاؾ غري موجود اليـو ُب وزارات الطواغيت... فال 
 إذاً فليرتؾ البطالوف عنهم اعتذر واعتذياف ُب ىذا الباب..، غتاؿ للقياس ىا ىنا

، أسلم ما ذكر بعض أىل التفسري من أف اظتلك قد، من الردود اظتبطلة عتذه الشبهة: ثالثاً 
وىذا القوؿ يدفع االستشهاد ّٔذه ، وىو مروي عن غتاىد تلميذ ابن عباس رضي اهلل عنهما

 القصة من أصلو...

وؿتن ندين اهلل ونعتقد بأف اتباع عمـو أو ظاىر آية ُب كتاب اهلل تعاذل أوذل من كالـ 
فمما يدؿ وتفسريات وشقشقات واستنباطات اطتلق كّلهم العارية من األدلة والرباىني... 

وكذلك مكنا ليوسف في }: قولو تبارؾ وتعاذل عن يوسف عليو السالـ؛ على ىذا القوؿ
 .(52){األرض

وىذا غتمل قد بّينو اهلل تعاذل ُب موضع أخر من كتابو فوصف حاؿ من دُيَكَّْن عتم ُب 
الذين إف مّكناىم في األرض أقاموا الصالة وءاتوا الزكاة }: األرض من اظتؤمنني بقولو

 . (53){وأمروا بالمعروؼ ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة األمور

الذين إف مكنهم اهلل أمروا ، وال شك أف يوسف عليو السالـ من ىؤالء بل من ساداهتم
باظتعروؼ وهنوا عن اظتنكر.. وال شك وال ريب عند من عرؼ دين اإلسالـ أف أعظم معروؼ 

يوسف وآبائو عليهم السالـ... وأعظم فيو ىو التوحيد الذي كاف أصل األصوؿ ُب دعوة 
منكر ىو الشرؾ الذي كاف حيذر منو يوسف وديقت ويبغض ويُعادي أربابو.. وُب داللة 
واضحة وقاطعة على أف يوسف بعد أف َمكََّن اهلل لو كاف صادعاً مبلة آبائو يعقوب واسحاؽ 

، ال ىو حكم بغري ما أنزؿ اهللآمرًا ّٔا ناىيًا ػتاربًا لكلّْ ما خالفها وناقضها... ف، وإبراىيم
وال أعاف األرباب اظتشرّْعني والطواغيت اظتعبودين ، وال ىو أعاف على اضتكم بغري ما أنزؿ اهلل

..  من دوف اهلل وال ظاىرىم أو توالىم كما يفعل اظتفتونوف ُب مناصبهم اليـو

ات بل يُقاؿ جزماً إنو فضاًل أف ُيشاركهم ُب تشريعاهتم كما يفعل اليـو اظتفتونوف ُب الربظتان
قد أنكر حاعتم وغريَّ ُمنكرىم وحكم بالتوحيد ودعا إليو ونابذ وأبعد من خالفو وناقضو كائناً 

                                      
 .21سورة يوسف، اآلية  (52)
 .41سورة اضتج، اآلية  (53)
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 الدديقراطػية ديػن

يَق الكرمي ابن األكرمني بغري ىذا  من كاف... وذلك بنص كالـ اهلل تعاذل... وال يصف الصدّْ
 إال كافٌر خبيٌث قد برىء من مّلتو الطاىرة الزكية...

وقاؿ }: لى ىذا أيضًا داللة واضحة ويؤكده.. بياف وتفسري غتمل قولو تعاذلوؽتا يدؿ ع
. (54){الملك ائتوني بو استخلصو لنفسي فلما كلمو قاؿ إنك اليـو لدينا مكين أمين

أتُراه انشغل  ؟؟ح ى أعِجب بو ومّكنو وأمنو، فما تُرى الكالـ الذي كّلم يوسف اظتلك بو ىنا
!! انتهت وظهر اضتق فيها... أـ تُراه كلَّمو عن الوحدة الوطنية بذكر قصة امرأة العزيز وقد

 ؟؟؟ و..و... أـ ماذا!! واظتشكلة االقتصادية

فإْف فعَل فهو من الكاذبني.. ، ليس ألحد أف يرجم بالغيب ويقوؿ ىا ىنا بغري برىاف
لقد بعثنا في  و }: { واضٌح صريٌح ُب قولو تعاذلفلما كلَّمو}: لكن اظتبنيّْ اظتفسر لقولو تعاذل

 . (55){كلِّ أمٍة رسوالً أِف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت

ولقد ُأوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركَت ليحبطن عملك }: وقولو تعاذل
 . (56){ولتكونن من الخاسرين

إني تركُت }: وقولو تعاذل ُب وصف أىم اظتهمات ُب دعوة يوسف عليو الصالة السالـ
واتبعت مّلة ءاباءي إبراىيم وإسحق  * يؤمنوف باهلل وىم باآلخرة ىم كافروف ملَّة قوـٍ ال

 . (57)..{ويعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل من شيء

ما تعبدوف من  *ءأرباٌب متفرقوف خيٌر  أـ اهلل الواحد القهار}...: وقولو تعاذل عنو
ن سلطاف إِف الحكم  إال هلل دونو إال أسماًء سميتموىا أنتم وءاباؤكم ما أنزؿ اهلل بها م

 .(58){أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيِّم ولكن أكثر الّناس ال يعلموف

ال شك أفَّ ىذا أعظم كالـ عند يوسف عليو السالـ فهو الدين القيّْم عنده وأصُل 
هنى عن  أصوِؿ دعوتو وملَّتو وملَّة آبائو.. فإذا أمر مبعروؼ فهذا أعظم معروؼ يعرفو... وإف

منكر فليس مبنكر عنده أنكر ؽتا يُناقض ىذا األصل ويُعارضو.. فإذا تقرر ىذا.. وكاف 

                                      
 .54سورة يوسف، اآلية  (54) 
 .36سورة النحل، اآلية (55) 
 .65سورة الزمػر، اآلية  (56)
 .38-37سورة يوسف، اآليتاف  (57)
 .41-39اآليتاف سورة يوسف،  (58)
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فهو دليٌل واضٌح على أفَّ اظتلك قد تابعو  {إنك اليـو لدينا مكيٌن أمين}: جواُب اظتلك لو
ووافقو عليو وأنو قد ترؾ ملَّة الكفر واتبع ملَّة إبراىيم وإسحاؽ ويعقوب ويوسف عليهم 

 سالـ...ال

وأطلق لو حرية الكالـ ، على أقلّْ األحواؿ أقرّه على توحيده وملَّة آبائو: أو ُقل إْف شئتَ 
والدعوة إليها وتسفيو ما خالفها ودل يعرتض عليو ُب شيٍء من ذلك وال كلفو مبا يُناقضو أو 

نني من خيالفو... وحسبك ّٔذا فرقًا عظيمًا بني حالو عليو السالـ ىذه.. وبني حاؿ اظتفتو 
  .(59)أنصار الطواغيت وأعواهنم ُب وزارات اليـو أو اظتشاركني عتم بالتشريع ُب برظتاناهتم..

إذا عرفت ما سبق كلَّو وحتقق لديك يقينًا بأفَّ تورل يوسف عليو السالـ للوزارة دل : رابعاً 
 لزماف..يكن ؼتالفاً للتوحيد وال ُمناقضاً ظتلَّة إبراىيم كما ىو حاؿ توليها ُب ىذا ا

                                      
وال يعكػػر علػػى القػػوؿ السػػابق احتجػػاج مػػن احػػتج بقولػػو تعػػاذل ُب سػػورة غػػافر علػػى لسػػاف مػػؤمن آؿ  (59)

}ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم بو حتى إذا ىلػك قلػتم فرعوف: 
 لوجوه: ػلن يبعث اهلل من بعده رسػػػػواًل..{ 

الداللػة علػى أف اظتقصػود بيوسػف ىنػا ىػو يوسػف بػن يعقػوب.. فيحتمػل أف  أف اآليػة ليسػت بصػرحية ػ 1
يكوف غريه، ذكر بعض اظتفسرين ىذا الوجو وقالوا ىو: يوسف بن افرانيم بن يوسف بن يعقوب أقاـ فيهم 

سنة، وىذا مروٌي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما.. وانظر تفسري القرطيب.. والدليل إذا تطرؽ إليو  21نبياً 
 حتماؿ بطل بو االستدالؿ.اال
على فرض أف اظتقصود ُب ىذه اآلية ىو يوسف بن يعقوب عليهما السالـ فاآلية ليست أيضاً بصرحية  ػ 2

 الداللة على أّف اظتلك بقي على كفره لكن الكالـ فيها على غالب ب ي إسرائيل.
وف ُب القلب ويكتم ُب وقت أف اآلية دل تذكر الكفر اظتعلن البواح لكن ذكرت الشك، والشك قد يك ػ 3

ػػن لػػو ُب األرض وكػػاف آمػػراً بػػاظتعروؼ ناىيػػاً عػػن  ٍب يظهػػر ُب وقػػت آخػػر.. وإذ قػػد تقػػرر أف يوسػػف قػػد ُمكّْ
اظتنكر كما قػد تقػدـ، فلػن يرضػى عليػو السػالـ مػن أحػد أف يُظهػر الشػرؾ أمامػو       بػل لػن جيػرؤ أحػٌد 

أعظم منكر عنده ىو الشرؾ.. لكن رمبا كتم ذلك على ذلك ألنو واٍؿ أو حاكم ورسوؿ ُب الوقت نفسو و 
ُب القلػػػب وأظهػػػر أىلُػػػو اإلديػػػاف الظػػػاىر خوفػػػاً مػػػن سػػػلطاف اضتػػػق.. وىػػػذا نفػػػاٌؽ يعامػػػل أىلػػػو ُب الػػػدنيا مبػػػا 

داللػة علػى إديػاهنم ولػو حتى إذا ىلك قلتم لػن يبعػث اهلل مػن بعػده رسػواًل..{ يظهروف.. بل ُب قولو: }
 ظاىراً برسالتو.

بيو ىنا إذل أفَّ بعض اظتفتونني قد ذكروا مؤمن آؿ فرعوف أيضاً ُب شبهاهتم ُب ىػذا البػاب حبجػة وجيدر التن 
أنو كاف يكتم إديانو.. فنقوؿ: ما وجػو الداللػة ُب نزاعنػا ىػذا مػن قصػة ذلػك اظتػؤمن؟ إف ىنػاؾ فرقػاً شاسػعاً 

شػػريع والتػػواطى علػػى ديػػن غػػري بػني كػػتم اإلديػػاف واخفائػػو للمستضػػعفني وبػػني اظتشػػاركة ُب الكفػػر والشػػرؾ والت
ديػػن اهلل تعػػػاذل.. فهػػػل تسػػتطيعوف أف تثبتػػػوا لنػػػا أف ذلػػػك اظتػػؤمن قػػػد شػػػرع كمػػػا تشػػرعوف أو أنػػػو قػػػد شػػػارؾ 
باضتكم بغري ما أنزؿ اهلل كما تشاركوف أو أنو تواطأ على الدديقراطية أو غري ديػن اهلل كمػا تفعلػوف؟؟؟ أثبتػوا 

  لك استدلوا بفعلو.. وإال فخلوا عنكم اعتذر واعتذياف..ذلك أواًل ودونو خرُط القتاد ٍب بعد ذ
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فعلى فرِض أف اظتلك بقي على كفره.. فتكوف مسألُة تورل يوسف ىذه الوالية مسألًة من 
مسائل الفروع ال إشكاؿ فيها ُب أصل الدين ظتا تقرر من قبل بأف يوسف دل يقع منو كفٌر أو 

قاؿ  شرٌؾ أو تورل للكفار أو تشريٌع مع اهلل بل كاف آمراً بالتوحيد ناىيًا عن ذلك كلّْو.. وقد
فشرائُع  .(61) {لكلٍّ جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاجاً }: اهلل تعاذل ُب باب فروع األحكاـ

صلى اهلل قاؿ رسوؿ اهلل ، األنبياء قد تتنوع ُب فروع األحكاـ لكنّْها ُب باب التوحيد واحدة
إخوٌة من أمهات : يع ي .(61) )ؿتن معاشَر األنبياء إخوٌة لعالت ديننا واحد(عليو وسلم: 

ؼتتلفة واألب واحد.. إشارٌة إذل اإلتفاؽ ُب أصل التوحيد والتنوع ُب فروع الشريعة 
وأحكامها... فقد يكوف الشيُء ُب باب األحكاـ ُب شريعة من قبلنا حرامًا ٍب حيل لنا  

أو شديدًا على من قبلنا فيخفف عنا وىكذا.. ولذا فليس  ، وقد حيصل العكس، كالغنائم
 لنا شرعاً لنا.. خصوصاً إذا عارضو من شرعنا دليل..كلُّ شرٍع ُب شرع من قب

، وقد صح الدليل ُب شرعنا على معارضة ىذا الذي كاف مشروعًا ليوسف عليو السالـ
صلى اهلل عليو  وحترديو علينا.. فروى ابن حباف ُب صحيحو وأبو يعلى والطربار أفَّ النيب

، ويُؤخروف الصالة عن مواقيتها، الّناس)ليأتني عليكم أُمراء سفهاء يقربوف شرار : قاؿ وسلم
  والخازناً(.، وال جابياً ، وال شرطياً ، فمن أدرؾ ذلك منكم فال يكونن عريًفا

ألف احملذّْر عادًة إذا حذر فإمنا ، والراجُح أفَّ ىؤالء األمراء ليسوا كفارًا بل ُفجارًا سفهاء
لكن أعظَم جرائمهم اليت ذكرىا ، فلو كانوا كفارًا لبينو ، يذكر أعظم اظتفاسد واظتساوئ

ىي تقريب ِشرار الّناس وتأخرُي الصالة عن مواقيتها.. ومع ؛ ىنا صلى اهلل عليو وسلم النيب
ىا ىنا هنياً صرحياً عن أف يكوف اظترُء عتم خازناً..  صلى اهلل عليو وسلمىذا فقد هنى الرسوؿ 

نو ُب شرعنا وػترماً.. فكيف بتورل وزارة فإذا كاف توارل وظيفة اطتازف عند أُمراء اصتور منهياً ع
قاؿ اجعلني على خزائن األرض إني حفيٌع }؟ اطتزانة عند ملوؾ الكفر وأُمراء الشرؾ

وأنو ، . فهذا دليٌل صحيٌح وبرىاٌف صريٌح على أفَّ ىذا كاف من شرع من قبلنا(62) {عليم
 منسوٌخ ُب شرعنا... واهلل تعاذل أعلم..   

                                      
 .48سورة اظتائدة، اآلية  (60)
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 (25) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ـ استحسانو واستصالحو وأقاويل الرجاؿ وُب ىذا الكفاية ظت ن أراد اعتداية.. لكن من يُقدّْ
ومن يرد اهلل فتنتو } فلو انتطحت اصتباؿ بني يديو ظتا ظفر باعتدى..، على األدلة والرباىني

 .(63) ..{فلن تملك لو من اهلل شيئاً 

ونني الذين يسوّْغوف وأخرياً وقبل أف أختم الكالـ على ىذه الشبهة أُنبّْو إذل أفَّ بعض اظتفت
الشرؾ والكفر باستحساهنم واستصالحهم الولوَغ ُب الوزارات الكفرية والربظتانات الشركية 
خيلطوف ُب حججهم وشبههم كالمًا لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ػ رزتو اهلل تعاذل ػ حوؿ تورل 

إلفرتاء على شيخ يوسف عليو السالـ الوزارة... وىذا ُب اضتقيقة ِمن لَبس اضتق بالباطل ومن ا
اإلسالـ وتقويلو ما دل يقلو.. إذ ىو رزتو اهلل تعاذل دل حيتج بالقصة لتسويغ اظتشاركة ُب 
التشريع والكفر أو اضتكم بغري ما أنزؿ اهلل... معاذ اهلل فإننا نُنزه شيخ اإلسالـ وديَنو بل نُنزه 

ؤالء األراذؿ ُب ىذه عقلو عن مثل ىذا القوؿ الشنيع الذي دل جيرؤ على القوؿ بو إال ى
ألف مثل ىذا الكالـ ال ، نقوؿ ىذا.. ح ى ولو دل نقرأ كالمو ُب ىذا الباب، األزمنة اظتتأخرة
فضاًل عن أف يصدر من عادل ربار كشيخ اإلسالـ ػ رزتو اهلل تعاذل ػ... فكيف ، يقولو عاقل

دة درء أعظم وكالُمو ُب ىذا الباب واضٌح وجليّّ.. حيث كاف كلُّو ُمنصبًا على قاع
اظتفسدتني وحتصيِل أعلى اظتصلحتني عند التعارض.. وقد علمَت أفَّ أعظم اظتصاحل ُب 
الوجود ىي مصلحُة التوحيد وأفَّ أعظم اظتفاسد ىي مفسدة الشرؾ والتنديد.. وقد ذَكر أفَّ 

 (64) كما ُب اضتسبة،  يوسف عليو السالـ كاف قائمًا مبا قدر عليو من العدؿ واإلحساف
)وَفعَل من العدؿ واطتري ما قدر عليو ودعاىم إذل اإلدياف : يقوؿ ُب وصف واليتو حيث

 اىػ.  حبسب اإلمكاف(

 . (65)اىػ  )لكْن َفعَل اظتمكَن من العدؿ واإلحساف(: ويقوؿ

ودل يذكر ُمطلقاً أفَّ يوسف عليو السالـ شرّع مع اهلل تعاذل أو شارؾ باضتكم بغري ما أنزؿ 
كما ىو حاُؿ ىؤالء اظتفتونني ،  لدين اهلل قراطية أو غريىا من األدياف اظتناقضةاهلل أو اتبع الددي

، الذين خيلطوف كالمو رزتو اهلل تعاذل حبججهم الساقطة وشبهاهتم اظتتهافتة ليضلوا الطَغاـ
 وليلبسوا اضتق بالباطل والنور بالظالـ...

يو عند التنازع ىو الوحي ال غري ٍب ؿتن يا أخا التوحيد... قائدنا ودليلنا الذي نرجع إل   
صلى اهلل عليو .. وكلُّ أحٍد بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ػ كالـ اهلل وكالـ الرسوؿ
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 (26) منرب التوحيد واصتهاد
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ا  وسلم
َ
فيؤخذ من قولو ويرد ػ فلو أفَّ مثل ما يزعموف صدر عن شيخ اإلسالـ وحاشاه ػ ظت

قل و بالربىاف من الوحي... }ح ى يأتينا علي، قبلناه منو وال ؽتن ىو أعظُم منو من العلماء
 .(67) {قْل ىاتوا برىانكم  إف كنتم صادقين} .(66) {إنما أُنِذركم  بالوحي

وال تغرت أو تكرتث بتلبيسات وإرجافات ، فتنبو لذلك وَعض على توحيدؾ بالنواجذ
أنصار الشرؾ وخصـو التوحيد... أو تتضّرر مبخالفتهم وكن من أىِل الطائفة القائمة بدين 

)ال يضّرىم من خالفهم وال من : بقولو صلى اهلل عليو وسلم الذين وصفهم رسوؿ اهلل اهلل
 .(68) خذعتم ح ى يأٌَب أمُر اهلل وىم كذلك(

                                      
 .45 سورة األنبياء، اآلية (66)
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.295ص  13فتح الباري: ج  (68)

 



  

 

 (27) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 الشبهة الثانية: 
أفَّ النجاشي لم يحكم بما أنزؿ اهلل ومع ذلك كاف 

 مسلماً 
ني سواًء كانوا حكاماً واحتج أىُل األىواء أيضًا بقصة النجاشي للرتقيع لطواغيتهم اظتشرّْع

 أو نّواباً ُب الربظتاف أو غريىم...

إفَّ النجاشي لم يحكم بما أنزؿ اهلل تعالى بعد أف أسلم وبقي على ذلك إلى : فقالوا
ى عليو وأمر عبدًا صالحًا وصل صلى اهلل عليو وسلمأف مات ومع ىذا فقد سماه النبي 

 .أصحابو بالصالة عليو

 ػ: فيقفنقوؿ وباهلل تعاذل التو 

يلـز احملتج ّٔذه الشبهة اظتتهافتة قبل كلّْ شيٍء أف يثبت لنا بنٍص صحيٍح صريٍح : أوالً 
قطعي الداللة أفَّ النجاشي دل حيكم مبا أنزؿ اهلل بعد إسالمو.. فقد تتبعُت أقاويلهم من أوعتا 

صحيٌح  إذل أخرىا.. فما وجدُت ُب جعبتهم إال استنباطات ومزاعم جوفاء ال يدعُمها دليلٌ 
. فإذا دل (69) {قل ىاتوا بُرىانكم  إف كنتم  صادقين}: وقد قاؿ تعاذل، وال برىاٌف صادؽٌ 

 يأتوا بالربىاف على ذلك فليسوا من الصادقني بل ىم من الكاذبني..

إفَّ ِمن اظتَسلَّم بو بيننا وبني خصومنا أفَّ النجاشي قد مات قبل اكتماؿ التشريع.. : ثانياً 
وأتممُت عليكم نعمتي  دينكم اليـو أكملُت لكم}: قبل نزوؿ قولو تعاذلفهو مات قطعًا 

والنجاشي مات ، إذ نزلت ىذه اآلية ُب َحجة الوداع. (71)...{ورضيُت لكُم  اإلسالـ ديناً 
 .(71)قبل الفتح بكثري كما ذكر اضتافظ ابن كثري ػ رزتو اهلل تعاذل ػ وغريه..

ألف ، أف حيكم ويتبع ويعمل مبا بلغو من الدين؛ آنذاؾفاضتكُم مبا أنزؿ اهلل تعاذل ُب حقو 
وُأوِحَي إليَّ ىذا القرآف }: النذارة ُب مثل ىذه األبواب البد فيها من بلوغ القرآف قاؿ تعاذل

                                      
 .111سورة البقرة، اآلية  (69)
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 (28) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

. ودل تكن وسائل النقل واالتصاؿ ُب ذلك الزماف كحاعتا ُب (72)..{ألُنذركم  بو ومن بلغ
تصل للمرء إال بعد سنني ورمبا ال يعلم ّٔا إال إذا شدَّ ىذا الزماف إذ كانت بعض الشرائع ال 

الرحاؿ... فالديُن ما زاؿ حديثاً والقرآُف ال زاؿ يتنزؿ والتشريُع  صلى اهلل عليو وسلمإذل النيب 
دل يكتمل... ويدؿ على ذلك داللًة واضحة.. ما رواه البخاريُّ وغريه عن عبد اهلل بن 

فلما ، ُب الصالة فريد علينا صلى اهلل عليو وسلم ى النيبّْ )كنا ُنسلّْم عل: مسعود أنو قاؿ
إفَّ ُب الصالة شغاًل(.. فإذا كاف : وقاؿ، فلم يرد علينا، رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليو

الصحابة الذين كانوا عند النجاشي باضتبشة مع العلم أهنم كانوا يعرفوف العربية ويتتبعوف 
دل يبلغهم نسخ الكالـ والسالـ ُب الصالة مع أفَّ الصالة سلم صلى اهلل عليو و أخبار النيب 

كاف ُيصلي بالّناس ستَس مراٍت ُب اليـو والليلة...   صلى اهلل عليو وسلمأمرىا ظاىر ألفَّ النيبَّ 
 ؟؟ فكيف بسائر العبادات والتشريعات واضتدود اليت ال تتكرر كتكرر الصالة

ف بشرؾ الدديقراطية اليـو أف يزعم أنو دل يبلغو فهل يستطيع أحٌد من ىؤالء الذين يدينو 
 ؟؟؟ القرآف واإلسالـ أو الدين ح ى يَقيس باطلو حباؿ النجاشي قبل اكتماؿ التشريع...

، إذا تقرر ىذا فيجب أف يُعلم أفَّ النجاشي قد حكم مبا بلغو ؽتا أنزؿ اهلل تعاذل: ثالثاً 
قل ىاتوا برىانكم  } ؿ قولو إال بربىاففال سبيل إذل تصديقو وقبو ، وَمْن زعم خالَؼ ىذا

وكلُّ ما يذكره اظتستدلوف بقصتو يدُؿ على أنَّو كاف حاكماً مبا بلغو ؽتا .. {إف كنتم صادقين
 أنزلو اهلل تعاذل آنذاؾ...

)حتقيق التوحيد واإلدياف بنبوة ػتمد : ػ فمما كاف جيُب عليو آنذاؾ من اتباع ما أنزؿ اهلل 1
وبأفَّ عيسى عبُد اهلل ورسولو(... وقد فعل. انظر ذلك فيما يستدؿ بو  صلى اهلل عليو وسلم

.. رسالتو اليت بعثها إذل النيب  .. ذكرىا عمر سليماف األشقر ُب  صلى اهلل عليو وسلمالقـو
  (.73))حكم اظتشاركة ُب الوزارة وآّالس النيابية(: ُكتّيبو

ففي الرسالة اظتشار إليها آنفًا يذكر ، جرةواعت صلى اهلل عليو وسلمػ وكذا بيعَتو للنيبّْ  2
وبايع ابٌن لو جعفر وأصحابو وأسلم  صلى اهلل عليو وسلم)أنو قد بايع رسوؿ اهلل : النجاشي

إْف : وقولو، وفيها أنو بعَث إليو بابنو أرحيا بن األصحم ابن أجبر، على يديو هلل ربّْ العاظتني
هُد أفَّ ما تقوُؿ حق(. فلعلَّو مات بعد ذلك شئَت أف آتيك فعلُت يا رسوؿ اهلل فإن ي أش

دل يُرِْد منو ذلك آنذاؾ... كلُّ ىذه أمور غري صلى اهلل عليو وسلم أو لعلَّ النيب ، مباشرة

                                      
 .19سورة األنعاـ، اآلية  (72)
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فضاًل عن أف يُناطح بو ، ظاىرة وال بينة ُب القصة فال حيل اصتـز بشيء منها واالستدالؿ بو
 !!! التوحيد وأصوُؿ الدين

فقد نصر النجاشي اظتهاجرين ، ودينو وأتباعو صلى اهلل عليو وسلملنيب ػ وكذا نصرُة ا 3
وال ترؾ نصارى ، ودل خيذعتم أو ُيسلمهم لقريش، إليو وآواىم وحّقق عتم األمن واضتماية

اضتبشة يتعرضوف عتم بسوء رغم أهنم كانوا قد أظهروا معتقدىم اضتق ُب عيسى عليو 
)وقد أوردىا  صلى اهلل عليو وسلماليت بعثها إذل النيب السالـ... بل ورد ُب الرسالة األخرى 
( أنو بعث بابنو ومعو ستوف رجاًل من أىل اضتبشة 73عمر األشقر ُب كتابو اظتذكور صفحة 

 ... وكلُّ ذلك نصرًة لو واتباعاً وتأييداً..صلى اهلل عليو وسلمإذل النيب 

[ أفَّ النجاشي دل حيكم 73صومع ىذا فقد هتّور عمر األشقر فجـز ُب كتابو اظتذكور ]
بشريعة اهلل وىذا كما عرفَت كذٌب وافرتاٌء على ذلك اظتوحّْد.. بل اضتق أف يُقاؿ إنو حكم مبا 

وإال  ، ومن زعم خالفو فال ُيصدؽ إال بربىاٍف صحيٍح قطعّي الداللة، بلغو ؽتا أنزؿ اهلل آنذاؾ
و دل يأِت على دعواه ىذه وى {قل ىاتوا برىانكم  إف كنتم صادقينكاف من الكاذبني }
لكن تتبع واحتطب من كتب التاريخ بليٍل أموراً ظنها أدلة.. والتواريخ ، بدليٍل صحيٍح صريح

 معروٌؼ حاعتا...

 ػ: يقوؿ القحطار األندلسي ػ رزتو اهلل تعالىػ ُب نونيتو

 ال تقبلن من التػػػػوارخ كلما      جمع الرواة وخػط كػلَّ بنػػػافِ 

 المنتقػػى عن أىػلو       سيما ذوي األحػالـ واألسػػػنافِ  ارِو الحديث

 )أثبتوا العرش ٍب انقشوا(..: فيقاؿ لو وظتن تابَػَعو

، إفَّ الصورة ُب قصة النجاشي ضتاكم كاف كافرًا ٍب أسلم حديثًا وىو ُب منصبو: رابعاً 
يُرسل إليو ابنو  بأفْ صلى اهلل عليو وسلم  فأظهر صدؽ إسالمو باالستسالـ الكامل ألمر النيب

، وبرجاؿ من قومو ويبعُث معهم إليو يستأذنو باعتجرة إليو ويظهُر نصرتَو ونصرَة دينو وأتباعو
بل ويظهُر الرباءة ؽتا يُناقضو من معتقده ومعتقد قومو وآبائو... وحُياوؿ أف يطلب اضتق 

قبل اكتماؿ التشريع ويتعلم الدين وأف ُيسدد ويُقارب إذل أف يلقى اهلل على ىذه اضتاؿ وذلك 
وبلوغو إليو كاماًل... ىذه ىي الصورة اضتقيقية الواردة ُب األحاديث واآلثار الصحيحة الثابتة 
ُب شأنو.. وؿتن نتحدى ؼتالفينا ُب أف يثبتوا غريىا.. لكن بدليل صريٍح صحيٍح أما التواريخ 

 فال ُتسمن وال تُغ ي من جوع وحدىا دوف إسناد...
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إذ ىي ، دؿ عتا واظتقيسة عليو فهي صورٌة خبيثٌة ؼتتلفٌة كلَّ االختالؼأما الصورة اظتست
بل ينتسبوف إليو وإذل ، صورُة ِفئاـٍ من النَّاس ينتسبوف إذل اإلسالـ دوف أف يتربؤوا ؽتا يُناقضو

فما تربؤوا من دين الدديقراطية كما برِىء ، ما يُناقضو ُب الوقت نفسو ويفتخروف بذلك
كال.. بل ما فِتُئوا ديدحوهنا ويُثنوف عليها ويسّوغوهنا للنَّاس ،  لنصرانيةالنجاشي من دين ا

ويدعوهنم إذل الدخوؿ ُب دينها الفاسد.. وجيعلوف من أنفسهم أربابًا وآعتًة ُيشرّْعوف للنَّاس 
من الدين ما دل يأذف بو اهلل.. بل وُيشاركوف معهم ُب ىذا التشريع الكفري الذي يتُم ِوفقاً 

دستور الوضعي من يتواطأ معهم على دينهم الكفري من نواب أو وزراء أو غريىم من لبنود ال
الشعوب... وُيِصرُّوف على ىذا الشرؾ ويتشبثوف بو بل ويذموف من حاربو أو عارضو أو طعن 

 وبلوغهم القرآف بل والسنَّة واآلثار..، فيو وسعى عتدمو... وىذا كلُّو بعد اكتماؿ الدين

أيصُح أْف تُقاس ىذه الصورُة اطتبيثُة اظتنتنُة اظتظلمُة ، نصف كائناً من ُكنتَ فباهلل عليك يا مُ 
مع ما رتَعْتُو من الفوارؽ اظتتشّعبة.. بصورِة رجٍل حديث عهد باإلسالـ يطلب اضتق ويتحرى 

 ُنصرتو قبل اكتماؿ التشريع وبُلوغو إليو كاماًل.. شتاف شتاف بني الصورتني واضتالني...

 تمعا ولن يتالقيا    حتى تشيَب مفارُؽ الغربافِ واهلل ما اج

نعم قد جيتمعاف ويستوياف لكن ليس ُب ميزاف اضتق.. بل ُب ميزاف اظتطففني ؽتن طمس 
 اهلل على أبصارىم فدانوا بدين الدديقراطية اظتناقِض للتوحيد واإلسالـ.

وىم أو وزنوىم وإذا كال *الذين إذا اكتالوا على النَّاس يستوفوف  *ويٌل للمطففين }
 .(74){ليوـٍ عظيم *أال يظن ُأولئك أنهم مبعوثوف  *ُيخسروف 

 

 

                                      
 . 5-1ة اظتطففني، اآليات سور  (74)
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 الدديقراطػية ديػن

 الشبهة الثالثة: 
 تسمية الديمقراطية بالشورى لتسويغها

ىذا وقد استدؿ بعض ِعمياف البصائر وَخفاِفيش الُدجى لدينهم الكفري الباطل ىذا 
وبقولو تعاذل للنيب  {م  شورى بينهموأمرىبقولو تعاذل عن اظتؤمنني اظتوحّْدين } )الدديقراطية(

فسموا دديقراطيتهم العفنة بالشورى إلسباغ . {وشاورىم  في األمػر}صلى اهلل عليو وسلم: 
 الصبغة الدينية الشرعية على ىذا اظتذىب الكفري ومن ٍب تسويغو وجتويزه ..

 ػ: فنقوؿ وباهلل التوفيق

ألشياء أو اضتقائق ىي ىي... وبعض إفَّ تغيري األشتاء ال قيمة لو ما دامت ا: أوالً 
)ؿتن نع ي بالدديقراطية : اصتماعات الدعوية اليت تنتهج ىذا اظتذىب الكفري وتديُن بو تقوؿ

. وؿتو (75)حني نُنادي ّٔا ونُطالب ّٔا وُنشجعها ونسعى عتا ؤّا "حرية الكلمة والدعوة"(
 ذلك من الشقشقات..

ما تُرقعونو وتتومهونو.. لكن اظتهم ما ىي ليس اظتهم ما تعنونو أنتم و : فنقوؿ عتم
الدديقراطية اليت يطبقها الطاغوت ويدعوكم للدخوؿ فيها وجُترى االنتخابات من أجلها 

فإْف ضحكتم على النَّاس ؟ ويكوف التشريع واضتكم الذي ستشاركوف فيو ِوفقًا عتا.
وىو  هللإّف المنافقين ُيخادعوف افلن تستطيعوا ذلك مع اهلل }، وخادعتموىم

ُيخادعوف اهلل والذين آمنوا وما يخدعوف إال أنفسهم  وما . }(76){خادعهم

                                      
وح ى حرية الكلمة أو الدعوة كما تريدىا الدديقراطيػة فحريػة باطلػة كفريػة، ألف أىػل الدديقراطيػة حػني  (75)

ينادوف ضترية الكلمة ُب دينهم ىػذا، ال يعنػوف حريػة الصػدع بكػالـ اهلل وحػده.. بػل وحريػة كػالـ الطػاغوت 
تقػػاد واإلرتػػداد والطعػػن ُب كػػلّْ اظتقدسػػات. وىػػذا الكفػػر رمبػػا كػػاف والكفػػار واظتالحػػدة واظتشػػركني وحريػػة اإلع

مطبقاً ُب الدديقراطية الغربية.. أما دديقراطية العرب ففيها حرية كّل كفٍر وإضتاٍد وزندقٍة، أما اإلسالـ فمكبٌل 
لغػػرب عنػػدىم ومسػػجوٌف ومطػػرود، وىػػؤالء الػػدعاة أشتػػى أمػػانيهم أف حيققػػوا ويصػػلوا بالنػػاس إذل دديقراطيػػة ا

  .فتنبوالكافر، والكفر ملٌَّة واحدٌة وىو دركات. 

 
 .142سورة النساء، اآلية (76)
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. فتغيري أشتاء األشياء ال يُغريّْ أحكامها وال حُيل حراماً أو حُيرّْـ حالاًل... يقوؿ (77){يشعروف
 .(78))َلَيْسَتِحلََّن طائفٌة ِمْن أُّميت اطتمَر باسٍم ُيَسمُّوهَنا ِإيَّاه(صلى اهلل عليو وسلم: النيب 

ىذا وقد كّفر العلماء من سبَّ التوحيد أو حاربو وىو ُيسميو دين اطتوارج أو التكفري.. 
كما يفعل ىؤالء فُيسمُّوف .(79)وكّفروا من حسََّن الشرؾ وسّوغو أو فعلو وىو ُيسميو بغرِي اشتو

الدخوؿ  فر والشرؾ )الدديقراطية( بالشورى.. لتْجويزه وتسويِغو ودعوِة النَّاس إذلديَن الك
 فيو.. فُبعداً بُعداً...

إفَّ قياس دديقراطية اظتشركني على شورى اظتوحّْدين وتشبيو غتلس الشورى مبجالس : ثانياً 
لمَت أفَّ غتلس فقد ع، الكفر والفسوؽ والعصياف تشبيٌو ساقٌط وقياٌس باطٌل ُمتهافت األركاف

تُنصب فيو ، الشعب أو األمة أو الربظتاف معقٌل من معاقل الوثنية وصرٌح من ُصروح الشرؾ
آعتة الدديقراطيني وأربأّم اظتتفرقوف وشركاؤىم الذين ُيشرّْعوف عتم من الدين ما دل يأذف بو اهلل 

وف خيٌر أـِ اهلل الواحُد ءأرباٌب متفرق}: . قاؿ تعاذل(81)ِوفقًا لدساتريىم وقوانينهم األرضية
ما تعبدوَف من دونو إال أسماًء سميتموىا أنتم وَءاباؤكم ما أنزؿ اهلل بها من  *القّهار 

 سلطاٍف إِف الحكُم  إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القّيُم ولكنَّ أكثَر الّناِس ال
 .(81){يعلموفَ 

  .(82){لدين ما لم يأذف بو اهللأـ لهم شركاء شرعوا لهم من ا}: وقاؿ تعاذل

فهذا القياس ىو من قبيل قياس الشرؾ على التوحيد والكفر على اإلدياف.. وىو من 
واطتوض واإلضتاد ُب آياتو ، القوؿ على اهلل بغري علم واإلفرتاء على دينو والكذب على اهلل

 والّنور بالظالـ..، سبحانو وتلبيس اضتق على اطتلق بالباطل

                                      
 .9سورة البقرة، اآلية  (77)

 .22714رواه اإلماـ أزتد ُب مسنده عن ُعبادة بن الصامت رضي اهلل عنو، حديث رقم (78) 
  .145ص 1راجع الدرر السنية ُب األجوبة النجدية: ج  (79)

وأختهػػا ُب )تُنػػاا السػػلطة التشػػريعية بالملػػك ومجلػػس األمػػة(.. مػػن الدسػػتور األردر:  25 اظتػػادة (80) 
  )السلطة التشريعية يتوالىا األمير ومجلس األمة ِوفقاً للدستور(.: 51الدستور الكوييت رقم 

 .41-39سورة يوسف، اآليتاف  (81)
 .21سورة الشورى، اآلية  (82)
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وبني ، ىذا فليعلم اظتسلم أفَّ الفوارؽ اصتلّية بني الشورى اليت شرعها اهلل لعبادهإذا تبنّي 
بل ىي ُب ِعَظمها كِعظم الفارؽ بني  الدديقراطية العِفنة ىي كما بني السماء واألرض...

 اطتالق واظتخلوؽ.

 ـٌ ومنهٌج ربارّّ.. والدديقراطية من صنع البشر الناقصني الذين تتخل لهم فالشورى نظا
 األىواُء والنزوات.

  الشورى من شرع اهلل تعاذل ودينو وحكمو... والدديقراطية كفٌر بشرع اهلل ودينو
 ومناقضٌة ضتكمو.

 يقوؿ اهلل تعاذل، أما عند ورود النص فال شورى، والشورى تكوف فيما ال نصَّ فيو :
هم الخيرة من وما كاف لمؤمٍن وال مؤمنٍة إذا قضى اهلل ورسولُو أمرًا أف يكوف ل}

أما الدديقراطية فهي استخفاٌؼ وتالعٌب ُب كلّْ باب وال اعتبار فيها لنصوص . (83){أمرىم
الشرع وأحكاـ اهلل ولكن االعتبار كلّْ االعتبار ُب الدديقراطية ىو ضتكم الشعب وتشريع 

ات )األمة مصدر السلط: لذا عرَّفوىا ُب دساتريىم بقوعتم .(84)الشعب ُب كلّْ آّاالت
 .رتيعاً(

  والدديقراطية تَعترب الشعب أعلى سلطة ُب الوجود وىي حكم أكثرية الشعب وتشريع
األكثرية حتلّْل واألكثرية حترّْـ... فاألكثرية ىي اإللو والربُّ ُب ، األكثرية ودين األكثرية

لطاعة هلل الدديقراطية... أما ُب الشورى فالشعب أو األكثرية ىي اظتلتزمة اظتأمورة بالسمع وا
وال يُػْلـز اإلماـ برأِي األكثرية وال ُحكِمها وإمنا األكثرية مأمورٌة ، ولرسولو ٍب إلماـ اظتسلمني

 .(85)بالسمع والطاعة لألئمة وإف جاروا ما دل يأمروا مبعصية

 وىي مصدر السلطات رتيعاً.. أما الشورى ، فالدديقراطية ميزاهنا وإعتها األكثرية
ا أثٌر وال ميزاف بل قد َحَكم اهلل على األكثرية حبكٍم واضٍح ُب كتابو فليس لألكثرية فيه

 ػ: فقاؿ

                                      
 .36سورة األحزاب، اآلية  (83) 
ىذا ُب الدديقراطية الغربيػة الكػافرة أمػا ُب الدديقراطيػة العربيػة الكػافرة فػإف االعتبػار األوؿ واألخػري فيهػا  (84)

للملك أو األمري أو الرئيس إذ بدوف تصديقو ال قيمة لقوؿ األمة وال نُوأّػا وغتلػس النػواب، كلُّػو بيػده حيلػو 
 ويربطو ويلعُب بو كيف شاء وم ى شاء.

ىذا لألئمػة اظتسػلمني اضتػاكمني بشػرع اهلل اظتعػادين ألعػداء اهلل ولػيس لسػفلة اطتلػق مػن كفػرة . انتبو.. (85)
 اضتكاـ اظترتدين أولياء وإخواف اليهود والنصارى..
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وإْف ُتطع أكثر من في األرض ُيضلوؾ عن سبيل اهلل إف يتبعوف إال الظن وإف ىم  }
وإف كثيرًا من } .(87){وما أكثُر الّناس ولو حرصَت بمؤمنين. }(86){إال يخرصوف

 (.89){وما يؤمن أكثرىم  باهلل إال وىم  مشركوف} .(88){الناس بلقائ ربهم لكافروف
ولكن } (.91){ولكن أكثر الّناس ال يؤمنوف} (.91){ولكن أكثر الّناس ال يشكروف}

  (.93){فأبى أكثر الّناس إال كفوراً } (.92){أكثر  الّناس اليعلموف

الّناس   )إمناصلى اهلل عليو وسلم: ىذا من كالـ اهلل وىو كثري.. ومن كالـ رسوؿ اهلل 
رواه البخاري ومسلم وغريمها من حديث عبد اهلل بن  كاإلبل اظتائة ال تكاد جتد فيها راحلة(

صلى اهلل عليو عمر رضي اهلل عنهما.. وُب البخاري أيضًا عن أيب سعيد اطتدري عن النيب 
ِمْن كلّْ : قاؿ؟ يا آدـ.. أخرْج بعَث الّنار. قاؿ وما بعُث الّنار: )يقوؿ اهلل تعاذل: قاؿ وسلم

وترى ، وتضُع كلُّ ذاِت زتٍل زتلها، فعنده يشيب الصغري، ألف تسعمائة وتسعة وتسعني
يبنّي  ىذا شرع اهلل ودين اهلل الّناس ُسكارى وما ىم بُسكارى ولكنَّ عذاب اهلل شديد(

  (.94){إِف الحكُم  إال هلل}: ولذلك حيكم اهلل سبحانو فيقوؿ، ضالؿ األكثرية واؿترافهم

 الدديقراطية ودعاة الدديقراطية ويرفضوف االستسالـ ضتكم اهلل وشرعو ويعاندوف وتأىب
)إِف اضتكُم إال لألكثرية( فتبًا وُسحقًا ظتن تبعهم وسار على درّٔم وىتف : ويقولوف

نقوعتا عتم ُب الدنيا لعلهم  أو َقُصر ثوبُو كائنًا من كاف...لدديقراطيتهم مهما طالت ضتيتو 
خريًا عتم وأىوف من أف يسمعوىا ُب اظتوقف العظيم يـو يقـو الّناس لربّْ ، يؤوبوف ويرجعوف

إهنم بّدلوا : فتحجزىم اظتالئكة ويقاؿ صلى اهلل عليو وسلمالعاظتني فيقصدوف حوَض النيب 
 .(95))ُسحقاً ُسحقاً ظتن بّدؿ بعدي(...صلى اهلل عليو وسلم: وغرّيوا فيقوعتا النيب 

                                      
 . 116سورة األنعاـ، اآلية  (86)
 .113سورة يوسف، اآلية  (87)

، اآلية  (88)  .8سورة الرـو
 .116سورة يوسف، اآلية ( 89)
 .243البقرة، اآلية سورة ( 91)
 .21سورة يوسف، اآلية ( 91)
 .89سورة اإلسراء، اآلية ( 92)
 .41سورة يوسف، اآلية  (93)

 .21سورة يوسف، اآلية  (94)
والبخاري  [،2291)سحقاً سحقاً( أي بُعداً بعداً. ونصبو على اظتصدر. وكرر للتوكيد. رواه مسلم ] (95)
  بعدي(.بلفظ: )سحقاً سحقاً ظتن غرّي  [6212]



  

 

 (35) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 ومعىًن نشأت ُب تُربة الكفر واإلضتاد وترعرعت ُب منابت الشرؾ وىكذا فالدديقراطية مبىنً 
فنشأت ىذه اللفظة ُب تلك األجواء اليت ، والفساد ُب أوروبا حيث فصلوا الدين عن اضتياة

حتمل كلَّ شتومها وفسادىا ال عالقة صتذورىا برتبة اإلدياف أو رِي العقيدة واإلحساف.. ودل 
، عادل الغريب إال بعد أف ًب فصل الدين عن الدولة ىناؾتستطع أف تثبت وجودىا ُب ال

فأباحت عتم اللواط والزنا واطتمر واختالط األنساب وغري ذلك من الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن... لذلك ال جيادؿ عنها وديدحها وُيساويها بالشورى إال اثناف ال ثالث عتما إما 

 ػتتواىا..دديقراطيّّ كافٌر أو سفيٌو جاىٌل مبعناىا و 

 واهلل لسَت بثالٍث لهما بلى    إما حمػػػاراً أو من الثػػيرافِ 

وليس العجب أف يتغىن ، وىذا زماٌف اختلطت فيو اظتصطلحات واجتمعت فيو اظتتناقضات
وإمنا العجُب أف ُيشجّْعها وُيسوّْغها ، مبثل ىذه اظتذاىب الكفرية كثري من أولياء الشيطاف

رعية كثرٌي ؽتن ينتسبوف إذل اإلسالـ.. فباألمس عندما ُفِِتَ النَّاس وُيسبغ عليها الصبغة الش
باالشرتاكية خرج علينا بعض الّناس ببدعة )اشرتاكية اإلسالـ( وقبلها القومية والعروبة 
ومزجوىا مع اإلسالـ.. واليـو يتغىن كثرٌي منهم بالدساتري األرضية وال يستحيوف من تسمية 

؛  تشبيهًا )بفقهاء الشريعة( ويستعملوف نفَس األلفاظ الشرعيةعبيدىا )بفقهاء القانوف( 
ٍب ومع ىذا حيسبوف أهنم على ، كاظتشرّْع والشريعة واضتالؿ واضتراـ واصتائز واظتباح واحملظور

شيٍء بل حيسبوف أهنم مهتدوف... فال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم... وما ىذا واهلل 
ء وإسناد األمر إذل غري أىلو وُخُلوّْ اصتّو والزماف ألراذؿ من الورى إال من ذىاب العلم والعلما

 يتخبطوف فيو كما حيلو عتم...

 خال لِك الجو فبيضي واصفري

ويا أسفاه على الدين وُدعاتو الربانيّْني اظتخلصني... واهلل ، فيا حسرًة على العلم والعلماء
اـ النَّاس بل بني كثري من اظتنتسبني إذل وال أقوؿ بني عو ، إنو لغريٌب غربًة ما مثلها غربة
بل ، وال يعرفوف لوازمها ومقتضياهِتا وشروَطها)ال إلو إال اهلل(  اإلسالـ ؽتن ال يفقهوف معىن
ويتلطخوف بشرؾ العصر وذرائعو ٍب حيسبوف أهنم موحّْدوف بل ، أكثرىم ينقضها بالليل والنهار

 سهم وليجلسوا ُب حلِق العلم ليتعلموا حقيقةيزعموف أهنم من دعاة التوحيد فلرُياجعوا أنف
وليتعلموا شروَطها ونواقَضها ، فإهنا أوؿ ما افرتض اهلل على ابن آدـ تعلمو)ال إلو إال اهلل( 

قبل نواقض الوضوء والصالة فإنو ال يصح وضوٌء وال صالٌة ظتن نقضها... فإْف أعرضوا 
 واستكربوا فهم وحدىم بذلك اطتاسروف..



  

 

 (36) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

بكالـٍ نفيس للعالمة أزتد شاكر رزتو اهلل تعاذل يرد فيو على أمثاؿ ىؤالء وأختتم ىذا 
اظتلبّْسني الذين حُيرّْفوف كالـ اهلل ويفرتوف عليو سبحانو الكذب باستشهادىم بقولو سبحانو 

 لنصرِة وتطبيِق الدديقراطية الكافرة.. (96){وأمرىم  شورى بينهم}: تعاذل

وشاورىم  }: عند تفسري قولو تعاذل. (97)ة التفسري(حيث قاؿ رزتو اهلل ُب ىامش )عمد
)اختذمها الالعبوف بالدين ُب ىذا : {وأمرىم شورى بينهمواآلية األخرى }. (98){في األمر

لُيواطؤا صنع اإلفرنج ُب منهج ، العصر ػ من العلماء وغريىم ػ ُعدهتم ُب التضليل بالتأويل
! ف الّناس بتسمينو "النظاـ الدديقراطي"والذي خيدعو ، النظاـ الدستوري الذي يزعمونو

خيدعوف بو الشعوب اإلسالمية أو اظتنتسبة ، فاصطنع ىؤالء الالعبوف شعاراً من ىاتني اآليتني
وؿتو ذلك من  : )اإلسالـ يأمر بالشورى(لإلسالـ. يقولوف كلمة حق يُراد ّٔا الباطل يقولوف

 األلفاظ.

إفَّ اهلل سبحانو ؟ يُّ شورى يأمر ّٔا اإلسالـوحقًا إفَّ اإلسالـ يأمر بالشورى. ولكن أ
 صلى اهلل عليو وسلم: يقوؿ لرسولو 

ال ، ومعىن اآلية واضٌح صريح. {وشاورىم  في األمر فإذا عزمَت فتوكل على اهلل}
ٍب ظتن يكوف صلى اهلل عليو وسلم، وال حيتمل التأويل. فهو أمٌر للرسوؿ ، حيتاج إذل تفسري

الذي ىم أولو ، ف يستعرض آراء أصحابو الذين يراىم موضع الرأيأ: ورل األمر من بعػده
ُب اظتسائل اليت تكوف موضع تبادؿ اآلراء وموضع االجتهاد ُب التطبيق. ٍب ، األحالـ والنهى

غري متقيد برأي فريٍق ، فيعـز على إنفاذه، خيتار من بينها ما يراه حقًا وصوابًا أو مصلحة
وأنفذ ، فإذا عـز توكل على اهلل، وال برأي أقلية،  برأي أكثريةال، وال برأي عدٍد ػتدد، معػني

 العـز على ما ارتآه.

أف الذين أمر الرسوؿ مبشاورهتم ػ ويأتسى : ومن اظتفهـو البديهي الذي ال حيتاج إذل دليل
، اظتتقوف هلل، بو فيو من يلي األمر من بعده ػ ىم الرجاؿ الصاضتوف القائموف على حدود اهلل

صلى اهلل الذين قاؿ فيهم رسوؿ اهلل ، آّاىدوف ُب سبيل اهلل، اظتؤُدو الزكاة، و الصالةاظتقيمُ 
، وال احملاربني لدين اهلل، )لِيل ي منكم أولو األحالـ والنهى(. ليسوا ىم اظتلحدينعليو وسلم: 

انني وال الذين يزعموف أفَّ عتم أف يضعوا شرائع وقو ، وال الفجار الذين ال يتورعوف عن منكر

                                      
 .38سورة الشورى، اآلية  (96) 
 .65-64ىامش ص  3عمدة التفسري: ج  (97)

 .159سورة آؿ عمراف، اآلية  (98) 



  

 

 (37) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ـُ شريعة اإلسالـ. ىؤالء وأُولئك ػ من بني كافٍر وفاسٍق ػ موضعهم ، ختالف دين اهلل وهتد
 ال موضع االستشارة وتبادؿ اآلراء.، الصحيح حتت السيف أو السوط

والذين }: آية سورة الشورى ػ كمثل ىذه اآلية وضوحًا وبيانًا وصراحةً ، واآلية األخرى
 اىػ. {ة وأمرىم شورى بينهم  ومما رزقناىم  ينفقوفاستجابوا لربهم  وأقاموا الصال

 

 

 

 



  

 

 (38) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 الشبهة الرابعة: 
مشاركة النبي صلى اهلل عليو وسلم في حلف 

 الفضوؿ
ىذا واحتج بعض ُسفائهم مبشاركة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ِحلف الفضوؿ قبل 

 البعثة، لتجويز اظتشاركة ُب الربظتانات التشريعية الشركية.

 ػ: اهلل التوفيقفنقوؿ وب

إفَّ احملتج ّٔذه الشبهة إما أنو ال يعرؼ ما حلُف الفضوؿ فيهرُؼ مبا ال يعرؼ ويتكلُم 
فيما ال يعلم.. أو أنو يعرؼ حقيقتو فيخلط اضتق بالباطل على اطتلق ليلبس النور بالظالـ 

 (99)والشرؾ باإلسالـ.. وذلك ألف حلف الفضوؿ كما ذكر ابن اسحاؽ ُب السرية وابن كثري
وغريىم.. تكوَّف ظتا "اجتمعت قبائل من قريش ُب دار عبد اهلل بن  (111)والقرطيب ُب تفسريه

ُجْدعاف ػ لشرفو ونسبو ػ فتعاقدوا وتعاىدوا على أال جيدوا مبكة مظلومًا من أىلها أو غريىم 
 فسمت قريش ذلك اضتِلف حلَف الفضوؿ. أي ِحلف، إال قاموا معو ح ى تُػَرّد عليو مظلمتو

 اىػ. الفضائل"

وكاف أوُؿ ، )كاف حلُف الفضوِؿ أكرـَ ِحلٍف شتع بو وأشرفو ُب العرب: ويقوؿ ابن كثري
وكاف سببو أفَّ رجاًل من زبيد قدـ مكة ، من تكلم بو ودعا إليو الزبري ابن عبد اظتطلب

فاستعدى عليو الزبِيدي أقوامًا من ، ببضاعة فاشرتاىا منو العاص بن وائل فحبس عن حقو
فلما رأى الزبيديُّ الشرَّ أوََب ، األحالؼ فأبوا أف يُعينوا على العاص بن وائل وانتهروا الزبِيدي

على جبل أيب قُبْيس عند طلوع الشمس وقريش ُب أنديتهم حوؿ الكعبة مناديًا بأعلى 
 ػ: صوتو

 يا آؿ فهٍر لمظلػػوـٍ بضػاعتػػػو    ببطِن مكة نائي الػدار والنفػرِ 

 يا للرجاؿ وبين الِحْجر والَحجػرِ       ٍت لم يقػِض ُعمرتو  ومحرـٍ أشعػػ

                                      
 .291ص  2البداية والنهاية: ج  (99)

 [.1/169[، ]6/33اصتامع ألحكاـ القرآف: ] (100)



  

 

 (39) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ـٌ لثػوب الفاجػر الغدرِ   إفَّ الحراـ لمن ماتت كرامتػػػػو    وال حرا

فاجتمعت ىاشم وُزىرة وتيم بن ؟ ما عتذا ُمرتؾ: فقاـ لذلك الزبري بن عبد اظتطلب وقاؿ
الفوا ُب ذي القعدة ُب شهر حراـ فصنع عتم طعامًا وحت، ُمرة ُب دار عبد اهلل بن ُجدعاف

فتعاقدوا وتعاىدوا باهلل ليكونن يداً واحدًة مع اظتظلـو على الظادل ح ى يؤدي إليو حقو ما بلَّ 
فسمَّت قريش ذلك ، مكاهنما وعلى التأسي ُب اظتعاشي (111)حبٌر صوفة وما رسَي ثبري وحراء

ٍب مشوا إذل العاص بن ، األمر وقالوا لقد دخل ىؤالء ُب فضٍل من، اضتلف ِحْلف الفضوؿ
أفَّ : وائل فانتزعوا منو سلعة الزبِيدي فدفعوىا إليو. وذكر قاسم بن ثابت ُب غريب اضتديث

رجاًل من خثعم قدـ مكة حاجًا ػ أو معتمرًا ػ ومعو ابنة لو يقاؿ عتا القتوؿ من أوضأ نساء 
من يعدي ي على ىذا : ثعميفقاؿ اطت، فاغتصبها منو نبيو بن اضتجاج وغيبها عنو، العاظتني
فإذا : يا ضتلف الفضوؿ: فوقف عند الكعبة ونادى، عليك حبلف الفضوؿ: فقيل لو؟ الرجل

 (112)؟ جاءؾ الغوث فما لك: وقد انتضوا أسيافهم يقولوف؛ ىم يعنقوف إليو من كلّْ جانب
، على باب داره فساروا معو ح ى وقفوا، إفَّ نبيهًا ظلم ي ُب بنيت وانتزعها م ي قسراً : فقاؿ

: فقاؿ، فقد علمت ما ؿتن وما تعاقدنا عليو! أخرج اصتارية وحيك: فخرج إليهم فقالوا لو
 فأخرجها إليهم.. (113)ال وال َشْخُب لقحة: فقالوا، أفعل. ولكن متعور ّٔا الليلة

 ػ: وقاؿ الزبري ُب ِحْلِف الفضوؿ

 كػػػػة ظالمُ إفَّ الفضوؿ تعاقدوا وتحالفوا      أال يُقيم ببطن م

 (114)فالجاُر والُمْعتػػَرُّ فيهُم سػػالمُ     أمٌر عليو تعاقدوا وتواثقػػوا

                                      
 أشتاء جباؿ مبكة. (101)
م رتاعة أو غتموعة مسلحة لنصرة اظتظلـو وانكار اظتنكر : لو أننا استدللنا ّٔذا على جواز تنظيتنبيو (102)

باليػػد وإف ُعػػدمت الدولػػة اإلسػػالمية ودل يوجػػد اإلمػػاـ، بػػدليل أفَّ رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػد أثػػىن 
على ىذا اضتلػف ومدحػو مػع أنػو كػاف قائمػاً ُب زمػن دولػة الكفػر ولػيس ٍَبَّ إمػاـ.. أقػوؿ: لػو أننػا احتججنػا 

ا على ىذه اظتسألة لبّدعونا ولشنوا علينا الغارات ولشنعوا فينا اظتقاؿ.. لكن االستدالؿ بو على بدليلهم ىذ
جػػػواز القسػػػم علػػػى احػػػرتاـ الشػػػرؾ واظتشػػػاركة ُب التشػػػريع ِوفقػػػاً لدسػػػتور إبلػػػيس وغػػػري ذلػػػك مػػػن ضػػػالالهتم 

 وشركياهتم واؿترافاهتم فذلك أمٌر ُتسوّْغو عقوعتم النخرة.. فُبعداً فبعداً. 
 وال شخب لقحة: أي وال مقدار وقت حلب ناقة. (103)
 من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثري. (104)



  

 

 (41) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

ؽتا رواه البيهقي ، ففي ىذا اضتِلف وحوؿ ىذه األىداؼ يتنزؿ ما حيتج بو ىؤالء القػـو
)شهدُت ُب دار عبد اهلل بن ُجدعاف : قاؿ صلى اهلل عليو وسلمواضتميدي أفَّ رسوؿ اهلل 

 ولو أُدَعى بو ُب اإلسالـ ألجبت(. (115)ا ُأحب أف رل بو زتر النَّعمِحلفاً م

 ولذا زاد اضتميدي )حتالفوا أف يردوا الفضوؿ على أىلها وأال يِعد ظادلٌ مظلوماً(.

 ػ: فنسأؿ القـو ىا ىنا فتقوؿ

  ما وجو الداللة يا أىل الفقو واالستدالؿ ُب ىذا اضتلف وما حواه من فضائل على
ويستفتح أىل آّلس غتلسهم ىذا ، ؿ غتلٍس ُيَشرَُّع فيو مع اهلل ِوفقاً لدستور إبليسجواز دخو 

، بالقسم على احرتاـ ياسق الكفر وقوانينو والوالء لعبيده وطواغيتو احملاربني لدين اهلل وأوليائو
 ؟؟ اظتتولني ألعداء اهلل وُكفرياهتم..

 ـٌ لدين غري دين اهللىل كاف ُب حلف الفضوؿ كفٌر وشرٌؾ وتشريٌع مع ا ، هلل واحرتا
 ؟؟ ح ى يصح االستدالؿ بو..

قد شارؾ بالكفر  صلى اهلل عليو وسلمإْف قلتم نعم.. فأنتم تزعموف إذًا أفَّ رسوؿ اهلل 
ومن زعم !! وأنو لو ُدعي ُب اإلسالـ ظتثل ذلك ألجاب، والتشريع واتبع دينًا غري دين اهلل

 ردتِو وزندقِتو..ىذا فقد أشهد الثقلني على ُكفره و 

دل يكن فيو كفٌر وال تشريٌع بل وال منكٌر من اظتنكرات... وكلُّ ما كاف فيو ، ال: وإْف قلتم
 نصرة اظتظلـو وإغاثُة اظتلهوؼ وؿتوه من الفضائل..

 ؟؟ فكيف إذاً تستحلوف وتستجيزوف مقايستو مبجالس الُكفر والفسوؽ والعصياف..

  ُصلى اهلل ريد منهم شهادًة صرحيًة على رسوؿ اهلل ٍب ؿتن نسأعتم سؤااًل واضحًا ون
 . (116){سُتْكتُب شهادتُهم  وُيسَئلوفُب جواب ىذا السؤاؿ } عليو وسلم

ال ُيشارؾ فيو ؛ لو كاف اظتشارؾ ُب ِحْلِف الفضوؿ ىذا مهما كانت صفتو ػ أع ي اضتلف ػ
ة الثالثة األخرى والوالء إال إذا أقسم بني يدي دخولو للحلف على احرتاـ الالت والعزى ومنا

                                      
 من أطيب أنواع اإلبل عند العرب. (105)
 .19سورة الزخرؼ، اآلية  (106)



  

 

 (41) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

لدين قريش الكفري وألوثاهنا وجاىليتها.. ٍُبَّ على ُنصرة اظتظلـو وإغاثة اظتكروب... وؿتو 
 ذلك..

أو أجاب إليو لو  صلى اهلل عليو وسلملو كاف اضتاُؿ كذلك.. لشارؾ بو النيب : أقوؿ
 ؟؟ ُدعي ُب اإلسالـ ظتثلو..

 !! ويا أىل اضتفالت واظتهرجانات..!! ات..أجيبونا يا أصحاب اظتصاحل واالستحسان

فقد برئت منهم األمة  نعم سيجيب إليو وسيشارؾ فيو.. وكذلك كاف..: فإف قالوا
 وأشهدوا اطتلق على ُكفرىم..

 كال وحاشاه من ذلك...: وإف قالوا

فخلوا إذًا عنكم ىذه السفسطات والشقشقات وتعلموا كيف ومباذا يكوف : قلنا   
 االستدالؿ..  



  

 

 (42) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 الشبهة الخامسة: 
 مصلحة الدعوة

قالوا: إفَّ دخوؿ آّلس فيو مصاحل كثرية، بل بعضهم زعم أف آّلس من أصلو مصلحٌة 
مرسلٌة وذكروا: الدعوة إذل اهلل، وقوؿ كلمة اضتق، وذكروا: تغيري بعض اظتنكرات وختفيف 

ّٓالس للنصارى أو بعض الضغوط على الدعوة والدعاة... وذكروا: عدـ ترؾ ىذه األماكن وا
الشّيوعيني وؿتِوىم... وبعضهم بالغ وذكر: مصلحة حتكيم شرع اهلل وإقامِة دينو من خالؿ 
آّلس.. وؿتوِه من استصالحاهِتم وأحالِمهم وأىوائِهم.. وكّل ما ُب ىذا الباب يدور حوؿ 

 .  (117)اظتصلحة...

 ػ: فنقوؿ وباهلل تعاذل التوفيق

 ػ: نسأعتم أواًل فنقوؿ

 أـ ؟؟ اهلل اللطيف اطتبري؟؟ َمِن الذي حيدد مصاحل دينو وعباده ويعرفها حق اظتعرفة
 ؟؟ أنتم باستحساناتكم واستصالحاتكم

 ؿتن.: فإف قالوا *

 ال نعبد ما تعبدوف وال أنتم عابدوف ما نعبد... ألفَّ ، إذاً لكم دينكم ولنا دين: قلنا
 .(118){شيءٍ  ما فرطنا في الكتاب من}: اهلل جل ذكره يقوؿ

أيحسُب اإلنساف أف يُػْترؾ }: ويقوؿ ُمنِكرًا على ىؤالء الدديقراطيني وأمثاعتم
 ..(111){أفحسبتم  أنما خلقناكم عبثاً }: ويقوؿ. (119){سدىً 

                                      
لشيخ اإلسالـ ُب ىذا الباب فتوى يُبطل فيها أمثاؿ ىذه االستحسانات واالستصالحات الفاسػدة  (107)
مصلحة الدعوة.. وقد حققناىا وعلقنا عليها وقدمنا عتا مبقدمات مهمة وشتيناىا: )القوؿ النفيس ُب حبجة 

 خديعة إبليس( فلرياجعها من شاء اظتزيد ُب ىذا الباب. 
 وقد قاـ إخواننا ُب النور لإلعالـ اإلسالمي بالدامنارؾ بطباعتها وتسجيلها على أشرطة شتعية.

 .38 سورة األنعاـ، اآلية (108)
 .38سورة القيامة، اآلية  (109)



  

 

 (43) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

وىذا ُب ديننا وملَّتنا... أما ُب دين الدديقراطية وملَّتها فال مكاف عتذه اآليات احملكمات 
نعم قد تُرؾ اإلنساف ُسدًى ولو : شرّْع لنفسو... فهم يقولوفألفَّ اإلنساف عندىم ىو اظت

ُمطلُق اضترية ُب أف خيتار ويُقرر وَيرتؾ ويُثبت ما يشاء من التشريع والدين... وال يهم إف كاف 
ذلك التشريع الذي خيرتعو ُموافقاً ظتا ُب كتاب اهلل أـ ُمعارضًا لو... لكنَّ العربة أف ال يُعارض 

 نوف... الدستور والقا

  . (111) {أؼٍّ لكم ولما تعبدوف من دوف اهلل أفال تعقلوف}

، بل اهلل جل ذكره ىو وحده الذي حيد اضتدود ويقدّْر اظتصاحل أحسَن تقدير: فإف قالوا *
أال يعلُم  من خلَق وىو اللطيف } ألنَّو ىو الذي خلق اطتلق وىو أعلُم مبصاضتهم

 .(112){الخبير

 ُم مصلحٍة ُب الوجود قّررىا اهلل تعاذل ُب كتابو وأرسل من فما ىي أعظ: سألناىم
يا  وألجلها تُقاـ الدولة اإلسالمية...، أجلّْها الرسل وأنزؿ الكتب وشرع اصتهاد واالستشهاد

 ؟؟؟ دعاة اطتالفة

 فإف ختبطوا ُب مصاحل جزئية ثانوية واؿترفوا عن أصل األصوؿ.  *

 ال ياف واجلسوا تعلموا أصل دينكم تعلموا معىن )َخلُّوا عنكم الفشر واعتذ: قلنا عتم
 الذي ال تُقبل دعوٌة وال جهاٌد وال استشهاٌد دوف حتقيقها ومعرفة معناىا... (إلو إال اهلل

جتريُد التوحيد هلل تعاذل واجتناُب ما ُيضاده : أعظُم مصلحٍة ُب الوجود ىي: وإف قالوا *
 ويُناقضو من الشرؾ والتنديد..

 َأْف هتدموا ىذه اظتصلحة العظيمة الكلية القطعية !! يُعقل يا أُورل األلبابفهل : قلنا
فتتواطؤوا مع الطواغيت على دين غري دين اهلل )الدديقراطية( وتقبلوا وحترتموا شرعًا غري شرعو 

 ؟؟ سبحانو )الدستور( وتتبعوا أرباباً مشرّْعني متفرقني مع اهلل الواحد القهار..

مصلحة ُب الوجود وىي التوحيد والكفر بالطواغيت... ظتصاحل ثانوية فتهدموا ّٔذا أعظم 
 ؟؟ جزئية ظنية مرجوحة

                                                                                              
 .115سورة اظتؤمنوف، اآلية  (110)
 .67سورة األنبياء، اآلية  (111)
 .113سورة األنعاـ، اآلية  (112)



  

 

 (44) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 ؟؟ أيُّ ميزاٍف وأيُّ عقٍل وأيُّ شرٍع وأيُّ ديٍن يرضى ّٔذا إال ديُن الدديقراطية الكفري

  ..)وكيف يتجّرؤ بعضكم على الزعم بأفَّ ىذه آّالس الشركية من )اظتصاحل اظترسلة
)ما دل يشهد عتا الشرع باعتبار وال إلغاء( فهل تزعموف : صلحة اظترسلة عند القائلني ّٔاإفَّ اظت

أفَّ الشرع دل يُلِغ الشرؾ والكفر ودل يُبطل كلَّ ديٍن يُناقض ديَن اإلسالـ وكلَّ ملٍَّة تُناقُض ملََّة 
 ؟؟ التوحيد...

  عموف الصدع بو ُب ىذه ٍب أيُّ دعوة ىذه اليت تزعموف قوعتا وأيُّ حٍق ذاؾ الذي تز
وىل  ؟؟آّالس الشركية بعد أف دفنتم أصل أصوؿ الدعوة اإلسالمية وُقطَب َرحى اضتق اظتبني

يُدفن ويُقرب ذلك األصل األصيل واظتصلحة العظمى لتناقش على حسابو جزئيات وفرعيات 
 ؟؟ من الدين...

 اطتمر ػ إذل ماذا  ٍب حني تناقشوف تلك اصتزئيات والفرعيات ػ كمن يسعى لتحرمي
 تستندوف ُب ُمطالبتكم بالتحرمي ومباذا تستدلوف وتستشهدوف..

 ؟؟ قاؿ اهلل وقاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم: أتقولوف

، ألفَّ ىذا ليس لو اعتباٌر ُب دين الدديقراطية وشرع الدستور، كذبتم: ٍبَّ إْف زعمتم ىذا
نصت اظتادة : الشك أنكم ستقولوفإال ما شهد الدستور لو واعتربه وىيمن عليو... 

... وؿتوىا من تشريعات الكفر والضالؿ... فهل بعد 25... واظتادة 24الثانية... واظتادة 
 ؟؟؟ وىل يبقى ظتن سلك ىذا الطريق أصٌل وملٌَّة وتوحيٌد.. ؟ىذا كفٌر وشرٌؾ وإضتادٌ 

ا أْنِزَؿ إلَْيَك َوَما أْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك يُرِيُدوَف ألْم تَػَر  ِإَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف أنػَُّهْم  َءاَمُنوْا ِبمَ }
أف يَػَتَحاَكُموْا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد أِمُروْا أف َيْكُفُروْا بِِو ِويُرِيُد الشَّْيطَاُف َأف ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل 

 .(113){بَِعيداً 

ن غري ىذه الطرؽ أجيبونا.. ىل ديكن سن قانوٍف أو تشريٍع ُب ىذه األوكاِر الوثنية ع
 ؟؟ الشركية الكفرية..

 ؟؟ أجيبونا يا أىل االستصالحات واألفهاـ..

 ؟؟ وح ى اضتكُم مبا أنزؿ اهلل كلُّو الذي تتباكوف عليو. أتريدوف إقامتو عن ىذه الطريق..

                                      
  .61سورة النساء، اآلية  (113)



  

 

 (45) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

أال تعلموف أهنا طريق كفرية ومسدودة... ألهنا إْف ؾتحت ػ جدالًػ فلن يكوف ىذا ُحكَم 
ُحْكُم الدستور وُحْكُم الشعب وُحْكُم اصتماىري.. ولن يكوف حكم اهلل إال حني بل ىو ، اهلل

يكوف استسالماً لكالـ اهلل وانشراحاً لشْرعو وعبودية لو سبحانو.. أما حني يكوف استسالماً 
لدين الدديقراطية ولشرع الدستور وضتكِم الشعب واصتمهور.. فهو ُحْكُم الطاغوت وإْف وافَق 

ودل . (114){إِف الحكُم إال هلل: }فاهلل جل ذكره قد قاؿ، ساعتها بأشياٍء وأشياء ُحْكَم اهلل
: . ودل يقل(115){وأِف احكم  بينهم بما أنز ؿ اهلل: })إِف اضتكم إال للنَّاس( وقاؿ: يقل

)مبثل ما أنزؿ اهلل( أو )وأِف احكم بينهم مبا نص عليو الدستور والقانوف(... بل ىذا قوؿ 
 والدساتري األرضية.. عبيد الدديقراطية اظتشركني من

أتدفنوف رؤوسكم ُب الرماؿ.. أال ؟ أما زلتم ُب ُسباتكم وغيّْكم القدمي؟ ٍب أين أنتم
ىذه اصتزائر وتلك الكويت وىناؾ مصر وغريىا  ؟؟ُتشاىدوف جتارب أمثالكم من حولكم

أدل ؟؟ جاء ومسدودة الطريقوملهاٌة شركية عو ، وغريىا.. أدل توقنوا بعد بأفَّ ىذه لعبٌة كفرية
تتحققوا بعد بأفَّ ىذه آّالس لعبة ُب يد الطاغوت يفتحها م ى شاء ويُغلقها كيف شاء 

وأنو ال ولن ُيسن فيها قانوف ح ى ُيصدّْؽ ويُوافق عليو  (116)وحيلها حني يشاء
 ؟؟ .. فلماذا ُتِصرُّوف على ىذا الكفر البواح.. وعلى ىذه الذلة الصراح.(117)الطاغوت

كيف نرتُؾ ىذه آّالس للشيوعيني أو : ٍب ومع ىذا جتدىم جيعِجعوف ويصيحوف ويقولوف
 ُسحقاً...، بُعداً... وُسحقاً ، فُبعداً ؟؟ النصارى... أو غريىم من اظتالحدة..

                                      
 .41سورة يوسف، اآلية  (114)
 .43سورة اظتائدة، اآلية  (115)
الملػػػك يػػػدعو مجلػػػس األمػػػة إلػػػى االجتمػػػاع ويفتتحػػػو : )2مػػػن الدسػػػتور األردر فػػػرع  34اظتػػادة  (116)

  (.للملك أف يحل مجلس النواب: )3( وفرع ويُؤجلو ويفضو ِوفق أحكاـ الدستور
)ال يصػػػدر قػػػانوف إال إذا أقػػػره مجلػػػس األمػػػة وصػػػدؽ عليػػػو مػػػن الدسػػػتور الكػػػوييت:  79ظتػػػادة ا (117)

 .األمير(
شروٍع أقره مجلس األعياف والنػواب يُرفػع إلػى الملػك )كلُّ م: 1من الدستور األردر، فرع  93واظتادة 

)إذا لػػم يػػر الملػػك التصػػديق علػػى القػػانوف فلػػو فػػي غضػػوف سػػتة أشػػهر مػػن : 3وفػػرع  للتصػػديق عليػػو(
 تاريخ رفعو إليو أف يرده إلى المجلس(.

م أصػػاًل تأمػػل أفَّ ُب األردف ىنػػاؾ قبػػل تصػػديق اظتلػػك أيضػػاً، تصػػديق وموافقػػة غتلػػس األعيػػاف الػػذين يُعيّػػنه
  اظتلك.. ومع ىذا كلّْو فالقـو ُب غّيهم سادروف.



  

 

 (46) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

وال يحزنَك الذين ُيسارعوف في الكفر  إنَّهم لن يضروا اهلل شيئًا يُريد : }يقوؿ تعاذل
 .(118){حظاً في اآلخرة ولهم عذاٌب عظيمٌ  اهلل أال يجعل لهم

فهنيئًا لكم ىذه اظتقاشتة واظتشاركة.. شاركوىم بكفرىم ، فإْف ُكنتم من رتلة اظتالحدة
لكن اعلموا أفَّ اظتشاركة ُب ىذه اضتاؿ ال تقف عند حدود الدنيا.. بل  ، وشركهم إْف شئتم

وأمر مبفارقة أىلها ، ؿ ىذه آّالسكما قاؿ اهلل تعاذل ُب سورة النساء بعد أف حذر من أمثا
إفَّ اهلل جامُع المنافقين }: وعدـِ القعود معهم وإال القاعد مثلهم قاؿ ػتذرًا سبحانو

ا شرٌؾ صراٌح.. وأهنا كفٌر (119){والكافرين في جهنَّم جميعاً  . أدل تُوِقُنوا بعد ىذا كلّْو أهنَّ
فعالـ التكالب إذاً ؟؟ أهنا ملٌَّة غري ملَّة التوحيدو ؟؟ بواٌح.. أدل تعلموا أهنا ديٌن غري دين اهلل..

عليها.. ذروىا عتم.. نعم ذروىا واجتنبوىا واتركوىا ألىل ملَّتها.. واتبعوا مّلة إبراىيم حنيفاً 
وما كاف من اظتشركني... وقولوا كما قاؿ حفيده يوسف عليو الصالة والسالـ وىو 

كُت ملَّة قوـٍ ال يُؤمنوف باهلل وىم باآلخرة إني تر  .}.: مستضعٌف َخْلَف ُقضباف السجوف
واتبعت مّلة َءاباِءى إبراىيم وإسحق ويعقوب ما كاف لنا أْف ُنشرؾ باهلل من  *ىم كافروف 

 .(121){شيٍء ذلك فضل اهلل علينا وعلى النَّاس ولكنَّ أكثرالّناس ال يشكروف

... اجتنبوا الطاغوَت وغتاِلسو وتربّؤوا منها واكُفر   وا ّٔا ما دامت كذلك...يا قـو

 ولكن أكثر الّناس ال يعلموف.. ، ىذا ىو اضتق اظتبني... والّنوُر الواضُح اظتستبني

ولقد بعثنا في كلِّ أمٍة رسواًل أِف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت فمنهم من َىدى اهلل }
 .(121)..{ومنهم من حقَّت عليو الضاللة

ما تعبدوف من دونو إال أسماًء  *لواحد القهار ءأرباٌب متفرقوف خيٌر  أـِ اهلل ا}
سميتموىا أنتم وءاباؤكم ما أنزؿ اهلل بها من سلطاف إِف الحكُم إالهلل أمر أال تعبدوا إال 

 .(122){إياه ذلك الدين القيِّم ولكن أكثر الّناس ال يعلموف

                                      
 .176سورة آؿ عمراف، اآلية  (118)
 .141سورة النساء، اآلية  (119)
 .38-37سورة يوسف، اآليتاف  (120)
 .36سورة النحل، اآلية  (121)

 .41-39سورة يوسف، اآليتاف  (122)



  

 

 (47) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

أٌَب يـو يكوف اجتنبوىا يا قـو وتربّؤوا من أىلها وشركها قبل فوات األواف... وقبل أف ي
ولن ينفعكم يوَمها الندـ وال اآلىات أو ، ذلك أشتى وأعظم ما تتمنوف ولكن بعد فواِت أوانِو

 اضتسرات... 

وقاؿ الذين اتَّبعوا لو أف لنا كرًة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يُريهُم اهلل }
 .(123){أعمالهم حسػرات عليهم وما ىم بخارجػين من الّنار

اآلف وقولوا ألىلها ػ إف كنتم على ملَّة إبراىيم وطريق األنبياء واظترسلني ػ كما اجتنبوىا 
 ػ: نقوؿ ُب خادتة كالمنا ىذا

 يا عبيد القوانين الوضعية... والدساتير األرضية...

 يا أصحاب دين الديمقراطية...

 ويا أيها األرباب المشرِّعوف...

 إنا نبرؤ إلى اهلل منكم ومن مّلتكم...

 بكم... وبدساتيركم الشركية وبمجالسكم الوثنية كفرنا

 وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تُؤمنوا باهلل وحده...
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 وقائع برلمانية
 (1)فاعتبروا يا أولي األبصار 

حيتاج  صلى اهلل عليو وسلمأكن أظن أف ما قضى اهلل بو ُب كتابو وعلى لساف رسولو لم )
ولكن ي ُفوجئت أفَّ قوؿ الربّْ األعلى يظل ُب اظتصحف ػ لو قداستو ُب ، د اهللإذل ُموافقة ِعبا

قلوبنا ػ إذل أف يُواِفَق عباد اهلل ُب الربظتاف على تصيري كالـ اهلل قانوناً. وإذا اختلف قرار عباد 
بو ُب السلطة  اهلل ُب الربظتاف عن ُحْكِم اهلل  ُب القرآف فإفَّ قرار ِعباد اهلل يصري قانونًا معموالً 

ولو عارض القػرآف والسّنة. والدليل على ؛ القضائية مكفواًل تنفيُذه من ِقَبِل السلطة التنفيذية
وأىدرىا الربظتاف. ، وأباحها الربظتاف. وأفَّ اهلل أمر بإقامِة اضتدود، ذلك أف اهلل حـر اطتمر

 (.رغم ؼتالفتو لإلسالـ صار قانوناً والنتيجة على ضْوِء ىذه األمثلة أف ما قرره الربظتاف 

ىذه الكلمات ىي خالصة ما انتهى إليو أحد علماء اإلسالـ بعد أف قضى ذتار سنواٍت  
والكتابة ، كنائٍب ُب الربظتاف. وكاف ذلك النائب العادل قد أحس بضرورة اطتطابة على اظتنابر

شعر أهنا وحدىا  ازداد إديانًا جبدواىا لكنو، بعد طُوؿ معايشتو لتلك األساليب، ُب الصحف
، وال تأثريًا ُمستمرًا ُب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ال حتدث تغيريًا ُب القوانني

أسلوب جديد إلعالء كلمة اهلل تعاذل بتطبيق الشريعة  فرشح نفسو لعضوية الربظتاف حبثًا عن
دفعًا ّٔم إذل رِحاب إنقاذًا للعباد من الضاللة وختليصًا عتم من األباطيل و ، اإلسالمية
 اإلسالـ.

فاز العادل بعضوية الربظتاف حتت شعار )أعط ي صوتك لُنصلح الدنيا بالدين( وأعطاه 
الّناس أصواهتم ثقًة فيو رغم كلّْ وسائل التزييف والتزوير ُب االنتخابات. واستمر النائب ُب 

لبياف اإلسالمي أف جيد صداه )إنو َعزَّ على ا: عضوية الربظتاف دورتني متتاليتني ٍب قاؿ بعدىا
 اظتنطقي ُب ىاتني الدورتني(.

ذىب النائب العادل يوماً إذل واحدة من مدريات األمن لقضاء مصاحل ُمواطنيو ففوجى ُب 
فقاؿ لو ؟ ما ذنُب ىؤالء: مكتب اآلداب حبوارل ثالثني امرأٍة جيلسن على البالط فسأؿ قائالً 

إهنا جرديٌة ال تتم إال بني زاٍف وزانية. ؟ الساقطوف فسأؿ وأين! إهننَّ الساقطات: اظتسؤوؿ

                                      
(

1
)
الػػيت تصػػدر عػػن  أزتػػد إبػػراىيم خضػػر ُنشػػر ُب العػػدد السػػادس والسػػتوف مػػن غتلػػة البيػػاف مقػػاؿ للػػدكتور 

 اظتنتدى اإلسالمي بلندف.
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فأخربه اظتسؤوؿ بأفَّ الزار عندىم ىو غترُد شاىٍد بأنَّو قد ارتكب الزنا مع ىذه وأعطاىا على 
قُّْر 
ُ
ذلك أجرًا فهي حتاكم ليس ألهنا ارتكبت الزنا ولكن ألهنا تقاضت األجر. فتحوؿ اظت

 ا وال يلتفُت القانوف إذل قراره واعرتافو بالزنا. واظتعرتُؼ بأنو زاف إذل شاىد عليه

)ؿتن ننفُذ قانونًا أنتم أقرردتوه : فقاؿ لو اظتسؤوؿ ببساطة، غضب النائب العادل غضبًة هلل
 ُب الربظتاف(.

ومهما ساندىا  ، أدرؾ النائب العادل أنو مهما كثرت اصتماىري اظتنادية بتطبيق الشريعة
فإف اآلماؿ ُب تطبيق الشريعة ال ديكن أف   عليو وسلمصلى اهللكتاب اهلل وسنة رسولو 

وألفَّ السلطة القضائية ال ، تتحقق إال عن طريق الربظتاف الذي يسمونو )السلطة التشريعية(
وأفَّ السلطة التنفيذية ال تتحرؾ ضتماية القرآف ، حتكم إال بالقوانني اليت تصدر عن الربظتاف

اعتقد ، مبقدار ما أقره الربظتاف من ىذه اصتوانب اظتقدسة وال ضتماية اإلسالـ إال، والسّنة
وقولو ، النائب العادل بأفَّ الوصوؿ إذل ىذه الغاية ؽتكٌن إذا َعِلم نواُب الربظتاف أف ىذا قوؿ اهلل

 وُحْكُم اإلسالـ ليقروه.صلى اهلل عليو وسلم، رسولو 

ومشروع قانوف لتحرمي ، رعيةانطلق النائب العادل فقدـ مشروَع قانوف إلقامة اضتدود الش
ومشروَع ، ومشروَع قانوف لتطويع وسائل اإلعالـ ألحكاـ اهلل، الربا مع اقرتاح اضتلّْ البديل

ومشروع قانوف لتنقية ، وعدـ اصتهر بالفطر ُب هناره، قانوٍف لرعاية حرمة شهر رمضاف
و على مشاريع ىذه والعديد من اظتشاريع اإلسالمية األخرى. ووقع مع، الشواطى من العربدة

واصطحب معو ، القوانني عدٌد كبرٌي من أعضاء الربظتاف. وذىب النائب العادل ألداء العمػرة
وعند اضتجر األسود عاىدوا اهلل رتيعًا على مناصرة شريعة اهلل ُب ، بعَض أعضاء الربظتاف

جد النبوي على رفع ٍب تعاىدوا ُب رِحاب اظتس، ٍب ركبوا الطائرة إذل اظتدينة اظتنورة، الربظتاف
 أصواهتم لنصرة شرع اهلل ال لنصرة انتماءاهتم اضتزبية.

، زّتل النائب العادل السلطات الثالث ُب الدولة مسؤولية إقرار احملرمات وؼتالفة الشريعة
وتوعد وزيَر العدؿ آنذاؾ بأنو سيستجوبو بعد بضعة شهور إذا ىو دل يقدـ ما ًب إؾتازُه من 

عة اإلسالمية. ودل يقدـ لو الوزيُر ما طلبو منو النائب فوجو إليو النائب قوانني تطبيق الشري
استجواباً ػ واالستجواب ُب عرؼ الربظتانات ملـز للمستجوب بالرد عليو ما دل تسقط عضوية 
الوزير أو خيرج الوزير اظتستجوب من الوزارة ػ وأصر النائب على استجواب الوزير ووقفت 

وظتا اشتد إصراُر النائب على ، صرت على اسقاط االستجوابوأ، اضتكومة خلف وزيرىا
أي أف الوزير أُخرج ، االستجواب أحدثت اضتكومة تعدياًل وزاريًا دل خيرج منو إال وزيُر العدؿ

وتكرر ىذا العمل ح ى أصبح قاعدًة من قواعد التعامل مع ، من الوزارة ليسقط االستجواب
 الربظتاف.
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إفَّ مشاريع القوانني اإلسالمية : انيًة إذل أعضاء الربظتاف وقاؿ عتمصتأ النائُب العادل مرًة ث
، وقد عاىدًب اهلل ُب اضترمني على أْف تكوف أصواُتُكم هلل ورسولو، ُوِضعت ُب أدراج اللجاف

ووقعوا على ما ، وطالب بتوقيعهم على اظتطالبة بالتطبيق الفوري للشريعة اإلسالمية فاستجابوا
وطالب باسم النواب رتيعاً ، لنائب العادل ىذه الوثيقة ُب أمانِة الربظتافطالبهم بو ووضَع ا

النظر ُب قوانني شرع اهلل. فقاـ رئيس الربظتاف وطالب باسم النواب رتيعاً النظر ُب قوانني شرع 
ولكننا نطلُب منكم فرصًة ، إفَّ اضتكومة ال تقل عنكم زتاسًة لإلسالـ: اهلل. وقاؿ للنواب

اظتتعاىدوف ُب اضترمني على العمل على ، فصفق لو النواب اظتوقعوف، سياسيةللمواءمات ال
فضاعِت اظتطالبة بالتطبيق الفوري للشريعة وانتصرت ، ووافقوا على طلبو، تطبيق شريعة اهلل

 اضتكومة.

غلب الَيْأُس النائب العادل لعدـ جدوى ػتاوالتو ُب سبيل تطبيق الشريعة مع أعضاء 
ٍب ُفوجى يوماً باقرتاح من رئيس الربظتاف للموافقة على تكوين ، ف ٍب يعدلوفيُناديهم فيستجيبو 

وتبنيَّ حقيقة األمر فوجد أفَّ قرار اضتكومة اظتفاجى ىذا ، صتّنة عامة ِلَقْونَػَنِة الشريعة اإلسالمية
دل يكن إال تغطيًة لفضيحٍة كربى مست كرامة البالد. ودل تتخِذ اضتكومة قرارًا لصاحل 

واجتمعت اللجنة لكنَّ النائب العادل ، ـ. ورحب النائب بالفكرة رغم فهمو ألبعادىااإلسال
أحس عدـ ِجدية الدولة ُب تطبيق شرع اهلل ألهنا إذا أرادت إرضاء اهلل فهناؾ أمور الحتتاج 
إذل إجراءات. فإغالؽ مصانع اطتمور ديكن أف يكوف جبرة قلم. وإغالُؽ اضتانات ديكن أف 

 يتم جبرِة قلم.

تضافرت كلُّها لترتؾ ُب نفس ، كانت ىناؾ مظاىر تدؿ على ما ُب األعماؽ حقيقة
: النائب العادل انطباعًا ػ ُيشكل ُب حد ذاتو قاعدة من قواعد التعامل مع الربظتانات ػ مؤاداه

 أفَّ شرع اهلل لن يتحقق أبداً على أيدي ىؤالء.

اف بعد أف كاف ىو رئيسًا للجنة مرافعات ُفوجَى النَّاس وُفوجَى النائب العادل حبلّْ الربظت
وظل يُوارل مع اللجنة عملية الدراسة والتقنني عرب ثالثني اجتماعاً. ، تطبيق الشريعة اإلسالمية

وُب غيبة الربظتاف صدر قراٌر خطرٌي ُب مسألة دتس حياة الّناس الشخصية. فوقف النائب العادل 
أفَّ البرلماف كّلو : ولكن القاعدة تقوؿ، رضد ىذا القرار ألنو ؼتالٌف لإلسالـ والدستو 

يمكن أف يحل بقرار إذا أرادت الدولة فرض أمر على النّاس حتى ولو كاف مخالفاً 
 .لإلسالـ

 : أما أىم قاعدة يستند إليها الربظتاف فقد طتصها النائب العادل بقولو
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ف من عيوِب إنو مهما ُأوتِيُت من حجج ومهما استند موقفي إلى الكتاب والسّنة فإ)
البرلماف ومسئوليتو الفادحة أفَّ الديمقراطية تجعل القرار ُملكًا للغالبية المطلقة بإطالؽ 

     (. وبال قيد وال شروٍا ولو خالف اإلسالـ

ومن رئيس ، أحس النائب العادل بأفَّ زحفًا من التضييق عليو يشتد من جانب اضتكومة
واهتمتو بأنو يُعطل أعماؿ ، اسة الربظتاف ثورات ضدهوافتعلت رئ؛ ومن حزب الغالبية، الربظتاف

اللجاف. ولكنَّو استمر ُب بذؿ جهوده. فقدـ العديد من األسئلة اليت دل تدرج ُب جداوؿ 
ٍب عاد إذل ، وقاـ بالعديد من طلبات اإلحالة فوجدىا قد ُدفنت ودل تقم عتا قائمة، األعماؿ

فاستجوب وزراء اضتكومة عن ضرب الدولة استخداـ سالح االستجواب الذي ال ديكن رده. 
وعن ضرّٔا ، ومكاتب حتفيظ القرآف الكرمي، واظتعاىد الدينية، للقضاء الشرعي واألوقاؼ

وعن ضرّٔا للمساجد بإصدارىا قانونًا ال ، ظتناىج التعليم ُب اصتامعات الدينية حبجة تطويرىا
وأف يقوؿ ولو على سبيل ، دةيسمح ألحد ح ى ولو كاف من )اظتشايخ( أف يدخل ُدور العبا
، ومن فعل ذلك حبس وغـر؛ النصيحة الدينية قواًل يُعارض بو قرارًا إداريًا أو قانونًا ُمْسَتِقراً 

 فإف قاـو ُضوعفت الغرامة وسجن.

قدـ النائب العادل استجواباً إذل وزير السياحة ألفَّ طالبًا ُب اظتدارس الفندقية أُرغموا على 
وقدـ استجوابًا آخر إذل وزير اإلعالـ بُغية تطهري وسائل ، ا ففصلواتذوؽ اطتمور فرفضو 

واستجواباً ثالثاً إذل وزير ، اإلعالـ من العربدة اليت تعصُف بالِقيَّم واألخالؽ ومقدسات البالد
وشعر النائب العادل أنو يقدـ ، النقل واظتواصالت عن صور القصور والتقصري ّٔذه اظترافق

فوقف ُب الربظتاف حياسب رئيسو ويتهمو باطتروج ، الستجواب إذل بالوعاتاالستجواب تِْلَو ا
فأمر رئيس الربظتاف ُب لعبٍة مثرية بإدراج االستجوابات الثالثة ُب جلسة ، على الئحة الربظتاف

ٍب دعا اعتيئة الربظتانية ضتزب األغلبية لتحبط ىذه ، واحدة مع أفَّ كّل استجواب حيتاج إذل أياـ
ونودي على وزير السياحة فتدخلت اضتكومة اليت اعرتضت على إدراج ىذا ، تاالستجوابا

االستجواب ُب جدوؿ األعماؿ ألفَّ فيو كلمًة نابية ىي بالضبط )اهتاـ صاحب االستجواب 
الوزير بأنو جاَب اضتقيقة أثناء رده على السؤاؿ( ٍب طُرح اظتوقف على نُواب الربظتاف فقرروا 

ٍب نُوِدي ، ا ما يسمى باضتق الدستوري للنائب ُب ػتاسبة الدولةإحباط االستجواب وعطلو 
انتصروا للرقص ، وكما انتصر النواب للخمر، على االستجواب الثار اظتقدـ لوزير اإلعالـ
م عاىدوا اهلل على النصرة لشريعتو ٍب نُوِدي على وزير النقل لكن النواب رأوا أّف ، رغم أهنَّ

 ػ: فقاـ النائب العادل إذل اظتنصة وقاؿ لنواب الربظتاف، وائهمػتاسبة الوزير تتالقى مع أى

ولقد  ، )يا حضرات النواب احملرتمني لسُت عابَد منصٍب ولسُت حريصاً على كرسي لذاتو
وكنت أظن أنو يكفي كاف شعاري مع أىل دائرٌب )أعط ي صوتك لنصلح الدنيا والدين( 
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اإلسالمية لكنو تراءى لي أفَّ مجلسنا إلدراؾ ىذه الغاية أف تقدـ مشروعات القوانين 
وىيهات أْف تسمح بأف تكوف    ىذا ال يرى هلل حكمًا إال من خالؿ األىواء الحزبية

 كلمة اهلل ىي العليا.. 

لذلك ُأعلن استقالتي من   لقد وجدُت طريقي بينكم إلى ىذه الغاية مسدوداً 
 (.البرلماف غير آسٍف على عضويتو

 ورفعت اصتلسة. 1981ذل داره ُب أبريل وانصرؼ النائب العادل إ

، ٍب رحل عن ىذه الدنيا كلّْها بعد ذلك بعدة سنوات، رحل النائب العادل عن الربظتاف
 وبقي الربظتاف يقضي وُيشرع ويُنفذ بغري ما أنزؿ اهلل.



  

 

 (53) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 الفهرس
 مقدمة الناشر

 مقدمة اظتؤلف

 لفصل: في بياف أصل األصوؿ والغاية من خلق الخلق وبعثة الرس

 تعريف الطاغوت 

 بياف أف اظتشرّْعني مع اهلل طواغيت جيب اجتنأّم

 أعلى درجات الكفر بالطاغوت وأدناىا

 فصل: الديمقراطية دين كفري وأىلها مشركوف

 تعريف الدديقراطية وحقيقتها

 بياف أىم خصائص الدديقراطية وأنو كفٌر ػتضٌ 

يعهم وحكمهم ِوفقًا للدستور الدديقراطية تشريع اصتماىري أو حكم الطاغوت وىي تشر 
 ال غري 

 الدديقراطية ذترة العلمانية اظتنتنة

 حقيقة اظتشاركني ُب الدديقراطية

 فصل: ردود على شبهات وأباطيل ُتسوِّغ دين الديمقراطية

 ردود على ما جاء في كتاب عمر األشقر

 عمل يوسف عند ملك مصر والرد عليها من وجوه: الشبهة األولى -

 آؿ فرعوفشبهة مؤمن 



  

 

 (54) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 أّف النجاشي دل حيكم مبا أنزؿ اهلل وكاف مسلماً : الشبهة الثانية -

 تسميتهم الدديقراطية بالشورى أو حرية الكلمة لتسويغها الشبهة الثالثة: -

 مشاركة النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب ِحلف الفضوؿ الشبهة الرابعة: -

 مصلحة الدعوة: الشبهة الخامسة -

 وقائع برلمانية 



  

 

 (55) منرب التوحيد واصتهاد

 الدديقراطػية ديػن

 

 

 

وأّف غتالسها النيابية ليست إال ، إّف الدديقراطية دين غري دين اللػو ومّلة غري مّلة التوحيد
صروحًا للشرؾ ومعاقل للوثنية جيب اجتنأّا لتحقيق التوحيد الذي ىو حق اللػو على العبيد 

ًا كما بل والسعي عتدمها ومعاداة أوليائها وبُغضهم وجهاُدىم... وأّف ىذا ليس أمرًا اجتهادي
حيلو لبعض اظتلبّْسني أف جيعلوه... بل ىو شرٌؾ واضٌح مستبني وكفٌر بواٌح صراح قد حذر اللػو 

 وحاربو اظتصطفى صلى اللػو عليو وسلم طيلة حياتو...، تعاذل منو ُب ػتكم تنزيلو

اظتؤلف     



 

 

 


