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الديمقراطي

الديمقراطي السإلما
. لله الحمد

. والها ومن وآله الله رسإول على والسلما والصلةا

وبعد:

اليععاما هععذها فععي وعقائععدهم المسععلمين ديععار تتعععرض
علععى تععأتي أن تريععد حاقععدةا صععليبية يهوديععة تتاريععة لهجمععة

وانتهععاك الععدماء بسععفك تكتععف فلععم واليععابس، الخأضععر
أل بععه؛ يعيشععون ومععا يملكععونه ما أغلى تبتغي بل الحرمات،

بإدخأععال الفكععري الغععزو وبععدأ وأخألقهععم، معتقععداتهم وهععي
.وديارهم المسلمين عقيدةا على غريبة مفاهيم

تصععريحاته: (أنععه في هبل قاله ما الغرائب هذها وأحدث
ثععم السإععم وضععع أنعه والغريععب الديمقراطي)، السإلما يريد
المعنى!! وضع

الديمقراطي؟!!     بالسإلما     يعني     فماذا

ًغا المسلم يكون أن يعني إنه ول يعلععم فل دينه من مفر
ويسعتوي الحكعاما، عنعدها تختلعط أن بمعنى يدعو، ول يعمل
تضععيع أن أوسإععع وبمفهععوما وكافرهم، مسلمهم الناس عندها
.شيء في غيرها عن مميًزا يكون فل المسلم هوية

العزةا من السإلما عليها أضفاها بما متميزةا شخصية فل
والحععذر الكععافرين وبغض المؤمنين ومحبة والباء والكرامة

عبععارةا عقيععدته لتصععبح بهعا، يتميععز صحيحة عقيدةا ول منهم،
الهشععة، العععاجزةا القاصععرةا المفععاهيم مععن مجموعععة عععن

اللععه إن يقععول ومععن الله، إل إله ل يقول من عندها فيستوي
عنععدها يسععتوي الباطععل، مععع الحععق عندها يستوي ثلثة، ثالث

صععنًما روح، بغيععر صععورةا ذلععك عند ليكون الظلم، مع العدل
أخأرى. نكبة وتلك الصغار، أيدي في لعبة إل يصلح ل أسإك

كععان ولكنععه اليهععود مععع المدينععة في السإلما عاش لقد
اليهععود أن لدرجععة بالتزايععد، تسععمح ل الععتي بعقيععدته مميععًزا
فجععاءوا سإععيجاملونهم أنهععم وظنععوا المسععلمين فععي طمعوا

وكععان والنضير، قريظة وكانت ، وسإلم عليه الله صلى لنبينا
قريظععة مععن رجععل قتل إذا فكان قريظة من أشرف النضير

مععن رجل النضير من رجل قتل وإذا به قتل النضير من رجل
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صلى الله رسإول بعث فلما تمًرا من وسإق مائة أدى قريظة
قريظععة مععن رجل النضععير مععن رجععل قتععل وسإععلم عليه الله

فنزلععت اللععه، رسإععول وبينكم بيننا فقالوا إلينا ادفعوها فقالوا
ماعون فعاحكم جعاءوك فعإن للسعحت أكعالون للكعذب {سإ

شععيئا يضععروك فلععن عنهم تعرض وإن عنهم أعرض أو بينهم
يحعععب اللعععه إن بالقسعععط بينهعععم فعععاحكم حكمعععت وإن

وعنععدهم يحكمونععك تعععالى: {وكيععف ويقععول المقسطين}،
أولئععك ومععا ذلععك بعععد مععن يتولون ثم الله حكم فيها التوراةا

بالمؤمنين}.

والترمععذي داود وأبو وأحمد ومسلم البخاري أخأرج فقد
اللععه رسإععول إلععى جععاؤوا اليهود أن عمر ابن عن ماجه وابن
فقععال: زنيععا قععد وامععرأةا منهععم برجل وسإلم عليه الله صلى
شععيئا، فيهععا نجععد قععالوا: ل منكم؟)، زنى بمن تفعلون (كيف
الرجععم التععوراةا فععي سإععلما: كععذبتم؛ بععن الله عبد لهم فقال

بععالتوراةا فجاءوا صادقين}، كنتم إن فاتلوها بالتوراةا {فاتوا
الرجععم، آيععة علععى كفععه منهم يدرسإها الذي مدارسإها فوضع

فعأمر الرجعم، آية قال: هي ذلك، رأوا هذها؟! فلما فقال: ما
مععن قريبععا فرجمععا وسإععلم عليععه اللععه صلى الله رسإول بهما
المسجد. عند الجنائز توضع حيث

يقيهععا عليهععا يحنععي صععاحبها اللععه: (فرأيععت عبععد قععال
الحجارةا).

ّكر ثععم أهععل فيقععول: {وليحكععم النصععارى القععرآن يععذ
اللععه أنععزل بمععا يحكععم لععم ومععن فيععه اللععه أنزل بما النجيل
الحاقععدون الغععزاةا هععؤلء هععل لكن الفاسإقون}، هم فأولئك

يقععدرونه خألق لهم يعظمونه؟! هل أو إليه يرجعون دين لهم
به؟! ويتصفوا يوقرونه أو

مسععتمرون أنهم الطرق بشتى الحاقدون الغزاةا يبرهن
الرقععي يععدعون فهععم والمسلمين السإلما ضد صراعهم في

ومععن والخرافععات، السإععاطير أهععل وهم والثقافة والحضارةا
المسععلمون فكريععا أرقععي أيهم يعرف التاريخ في نظرةا يلق
.النصارى أما

للمسععلمين العععداء مناصععبة إلععى النععاس يععدعون فهععم
الععتي الفظععائع النععاس لينسععى والوحشععية بالظلم فيتهموننا
صععنوف لنفسععهم أبععاحوا وقععد الصععليبية، الحملت ارتكبتهععا
عندهم بأس ول المسلمين ضد شعوبهم ليستفزوا الكاذيب
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الهمعم تسعتنهض والغعدر الخيانعة كعانت إذا والغععدر بالخيانة
والمسلمين. السإلما لمعاداةا

مععن السععابقة تعهععداتها كععل عععن أمريكععا تخلععت لقععد
النسععان يعرفععون كانوا إن إل النسان، حقوق عن ادعاءات

وطعرق المعتقلت عنعدهم انتشععرت فقععد المسعلم، غير أنه
تحقيقععاتهم انتهععت ولمععا الوهميععة، والعترافععات التعععذيب

نتائجهععا أخأفوا زعموها ما كل من برآء المسلمين أن وعلموا
ًعععا فشععل فشععلوا لقد أمريكا، أمن على المحافظة بزعم ذري
السإععلما نريععد فيقولععون ديارنععا، إلععى فجععاءوا ديععارهم، فععي

المهان. الذليل السإتسلما ومعناها الديمقراطي،

كمعا إنهعم القوى، منتهك الجناح، مهيض إسإلًما يريدون
الكتاب من نصيبا أوتوا الذين إلى تر {ألم عنهم القرآن قال

السبيل}. تضلوا أن ويريدون الضللة يشترون

ًفا يعرف ل إسإلًما يريدون لكععي منكععًرا، ينكععر ول معرو
وعبععد والخنععازير القععردةا لخأععوان يملععك مععا كععل يعطععي

المجرميععن للغععزاةا فيقععول خأععاطر، طيععب عععن الطععاغوت
مععن العععالم هععذا منقععذو أنتععم والعععراض؛ الععدماء سإععفاكي
والمتجبرين. الطغاةا

الديمقراطي:     السإلما

المسععلمون يبقععى وأن قائمة الجهاد لعقيدةا تقوما ل أن
قععوةا أن يعلمون لنهم والعزةا، الكرامة منزوعي ديارهم في

دينهم. في المسلمين

رسإعول سإعمعت قعال عمعر ابن عن داود أبو أحمد روى
بالعينة وتبايعوا والدرهم بالدينار الناس ضن يقول: (إذا الله

اللععه أنععزل الله سإبيل في الجهاد وتركوا البقر أذناب واتبعوا
دينهم). يراجعوا حتى عنهم يرفعه فل بلء بهم

يسععتبيحوا أن أرادوا إذا المجرميععن الغععزاةا هععؤلء إن
اخأتلق عععن يعجععزوا لععم المسععلمين بلد مععن بلععد حرمععة

كل من القبح والعذر يفعلوا، أن أرادوا لما المبررةا السإباب
سإععيف العععذر وهععذا الشععامل، الععدمار أسإععلحة قععولهم ذنععب

ويسععتكينوا ليخضعععوا الحكاما جميع أعناق على الن موضوع
- الظععالمين علععى اللععه لعنععة أل-  الععدور عليهم يأتي أن إلى

بل عندها يقف لن الروضة أو الحضانة دخأل من أن فمعلوما
مقدمععة وهععذها السإاسإععي، التعليععم يععدي بيععن مقدمععة هععي
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ثععم حينهععا فععي ولكععن الجامعععة علععى فعينه التالية، للمرحلة
أو القسععم رئاسإععة علععى ثععم الععدكتوراها، ثم العليا الدراسإات

احتلل وهكععذا الععوزارةا أو الجامعععة رئاسإععة قععل أو العمععادةا
.البداية هي بل المطاف نهاية العراق فليست ،الشعوب

إسإععلمنا شععرح فععي هبععل بععدأ الخبيثععة البدايععة تلك ومع
الديمقراطي. السإلما بموسإوعة

الديمقراطي:      السإلما

يفكر ول أخأيه، عن يسأل ول بنفسه المسلم ينشغل أن
ًتععا إسإععلًما يريععدون فهععم السإععلما، إلى غيرها دعوةا في ل باه

مععن وعلععى عليععه عععرض جهععل أبا أن لو أقول بشيء، يتميز
تععرددوا لمععا الععديمقراطي السإلما هذا قريش كفار من معه

يععترتب ول سإععلوكا يغيععر فل مكلف غير لنه قبوله في لحظة
دين. بل دين فهو تعبد، ول عمل ل شيء عليه

تربععط صععحيحة خأالصة صافية عقيدةا تميزها إسإلمنا إن
تعالى بالله فالعلقة بالناس، تربطه كما سإبحانه، بربه العبد
تنسععب فل ونقص، عيب كل عن وتنزيهه تقديسه على تقوما

ّبا ذلععك فععي لن الصاحبة ول الولد تعالى لله سإععبحانه لععه سإعع
ًوا ذلك عن الله تعالى وشتما، كبيًرا. عل

عععن حبععان وابععن والنسععائي وأحمععد البخاري أخأرج فقد
وجععل؛ عز الله قال: (قال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
وما آدما ابن وشتمني يكذبني أن له يكن ولم آدما ابن كذبني
يعيععدني لععن فقععوله؛ إياي تكذيبه فأما يشتمني، أن له ينبغي

شععتمه وأما إعادته، من علّي بأهون الخلق وليس بدأني كما
ولم ألد لم الذي الصمد الحد الله وأنا ولدا الله اتخذ فقوله؛

أحد). كفوا لي يكن ولم أولد

كعافًرا والولعد الصعاحبة تععالى للعه نسعب من يعتبر بل
رب للععه ويسععلم يتععوب أن إل والخأععرةا الععدنيا فععي خأاسإععًرا

مرتين. أجرها يؤتى ذلك فعند العالمين،

أن والععبيهقي والنسععائي وأحمععد البخععاري أخأععرج فقععد
يؤتععون قععال: (ثلثععة وسإععلم عليععه اللععه صععلى اللععه رسإععول
أدرك ثم بنبيه آمن الكتاب أهل من مرتين... ورجل أجورهم

به). فآمن وسإلم عليه الله صلى النبي
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اللععه بتعظيععم بععانفرادها المسععلم تشعر العقيدةا هذها إن
علععى بالنععاس تربطععه نفسععه الوقت وفي ومعرفته، بعبادته
الععذين وحتى العقيدةا، هذها على بناء والبغض المحبة أسإاس

بععل حرمتهععم ننتهك ول عليهم نعتدي ول نظلمهم ل نبغضهم
كمععا بالرحمععة، فنعععاملهم نحبهععم مععن وأما بالعدل، نعاملهم

ونجادلهم الحسنة، والموعظة بالحكمة تعالى الله إلى ندعو
أحسن. هي بالتي

وأن وأعععوانه، هبععل شععر من ينجينا أن تعالى الله أسإأل
السإععلما يزعمععونه مععا إلععى السإععلما تحريععف شععر يكفينععا

يععرد وأن المجرميععن، الغععزاةا تخطيععط وشععر الععديمقراطي،
إنععه شععاء وكيف شاء بما يكفيناهم وأن نحورهم، في كيدهم

قدير. شيء كل على

سإععبيل عععن ليصععدوا أمععوالهم ينفقون كفروا الذين {إن
والععذين يغلبععون ثم حسرةا عليهم تكون ثم فسينفقونها الله

يحشرون}. جهنم إلى كفروا

سإاطور رزق محمد بقلم؛
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