
الميزان في الديمقراطية

تمس ل التي والفرعيات الوساءل في إختلف هو الديمقراطية على الختلف يعتبرون يزالون ل الذين إلى

 !!.. والعتقاد الصول
!!..  الديمقراطية حقيقة بجهل يتذّرعون يزالون ل الذين إلى
ْلبسون الذين إلى ًا ـ الديمقراطية ُي ًا زور  !!.. والسلم الشورى ثوب ـ وبهتان
!!..  والمسلمين السلم لمشكلت حلّ الديمقراطية في يرون يزالون ل الذين إلى
ّوجون الذين إلى !!..  مسلمون أنهم ذلك بعد يزعمون ثم للديمقراطية ُير
: باختصار قول
ㄱ ..تعني وهو والحكم التشريع حق وحده له حيث الشعب، هو المطاع المعبود الله ان الديمقراطية

 المور.. ُترجع وإليه بنفسه، نفسه يحكم
ول:{ لقوله مناقض وهذا }. أحدا حكمه في ُيشرك تعالى
إن:{ وقوله  .إياه} إلّ تعبدوا ل أن أمر لله إلّ الحكم تعالى
وما:{ وقوله وليس}.  إلى فحكمه شيئ من فيه اختلفتم تعالى  الشعب. إلى الله
ㄱ ..تعني ًا المختار كان ولو والعباد، البلد يحكم الذي هو الشعب يختاره الذي أن الديمقراطية كافر

ًا ًا زنديق ّد  الله.. دين عن مرت
ولن:{ لقوله مناقض وهذا وهو}.  المؤمنين على للكافرين الله يجعل تعالى المة لجماع كذلك مناقض سبيل

. وبلدهم المسلمين على ولية له تجوز ل الكافر أن على
ㄱ ..تعني .. ومعانيها أبعادها بكل الباحية الديمقراطية

ًا ـ فالمــرء يشاء، ما يعتقد أن له الحر الديمقراطي النظـام أو الديمقــراطيــة ظل في ـ أنثى أو ذكر

ّداه القول أو العتـقاد هـذا كان ولو يشاء، ما ويقول .. الله دين عن والرتداد اللحاد إلى مؤ
باسم ـ كذلك والمرء التوحيد لوازم وأوكد الدين، لبدهيات مناقض ـ المسلمين لعامة معلوم هو كما ـ وهذا

ُيحظره لم ما يريد، الذي الوجه على وشهواته نزواته ويقضي يشاء، ما يمارس أن له ـ الشخصية الحرية

 ذلك؟ غير تعني ماذا التاريخ، عبر الزندقة فرق بها ُعرفت التي والباحية ذاته الوضعي القانون عليه

ㄱ ..تعني والحياة، الدولة عن الدين فصل مبدأ على تقوم حيث أبعادها، بكل العلمانية الديمقراطية

على أحد ُيكره ل أن شرط على والكنائس والمساجد، الزوايا، له ـ الديمقراطية مفهوم في ـ تعالى فالله

فهي وغيرها والجتماعية والقتصادية السياسية، الحياة جوانب من ذلك سوى وما الماكن، هذه دخول

 كفر؟ من الكفر ذلك بعد وماذا… الشعب خصوصيات من وإنما خصوصياته من ليست

ㄱ ..تعني ًا الناس مساواة الديمقراطية انتمائهم عن النظر بغّض والواجبات، الحقوق في جميع

تقرير في الناس وأعلم أتقى مع يتساوى الناس وأجهل أكفر أن حيث الذاتية، وسيرتهم الفكري، العقدي

 والعباد البلد يحكم من وهي وأحسها القضايا أهم

أفنجعل: { لقوله مناقض وهذا ؟} كيف لكم ما كالمجرمين المسلمين تعالى  تحكمون

هل: { وقوله } يعلمون ل والذين يعلمون الذين يستوي تعالى
ㄱ ..من من النظام لهذا كم ومعلوم الحر، الرأسمالي النظام تعني إقتصادية زاوية الديمقراطية

. السلم شريعة مع وتناقضات معارضات
ㄱ ..تقوم ّا السياسية، والتجمعات الحزاب تشكيل حرية مبدأ على الديمقراطية عقيدة كانت أي

. الحزاب هذه وأهداف وأفكار
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