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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 كتابالكلمة من 

الفكر ينشرون تقمصوا الدميقراطية وصاروا  (1)صهيون عدم قبول أكثر الناس للماسونيةزعماء ملا رأى 
 :املاسوين ابمسها فكانت النتيجة تطبيق التعاليم املاسونية جبعلها أسساً للدميقراطية ويف مقدمتها

بن سبأ ومؤسسو الدولة افصل الدين عن الدولة وتشجيع ما أحدثه زاندقة اليهود وعلى رأسهم  -1
ع آلل البيت واملتمثل يف بناء من الشرك والبدع ابسم التوسل ابلصاحلني والتشي  اح من بين القد   (2)فاطميةال

وجعل السدنة هلا وربط املسلم اجلاهل ابلويل أو شيخ الطريقة يعبده  ,األضرحة واملساجد على قبورهم
وشجع أولئك الزاندقة  ,بدعائه واالستغاثة به واالعتقاد فيه أبنه ينفع ويضر ويعلم الغيب ويدبر الكون

وفرح بذلك املستعمر الكافر  ,التصوف الباطل وأحلوا مشائخ طرقه حمل رجال الكنيسة يف القرون الوسطى
 .ه وحافظ عليه احلكام املتفرجنون املاسونيون ألنه هدم لإلسالم الصحيحوشجع

ه احلق يف منعه عن فليس لولي    ,أعطوا احلرية الشخصية للذكر واألنثى إذا بلغ مثانية عشر عاماً  -2
ي ويف الرأ .. إخل.الزىن واللواط وشرب اخلمر والكسب احلرام كالراب والقمار ومثن اخلمر وأجرة الزىن والسحر

 .أن يعلن رأيه ويدعو إليه إذا كان قبيحاً هداماً  ل   ك  ل  

 .الدميقراطيةوذلك كله جيري ابسم  ,أما يف السياسة ففيما يسمح به احلكام املاسونيون فقط
 

  

                                                           

 معىن املاسونية: البَـنَّاء احلر الذي سيبين هيكل سليمان رمز سيطرة اليهود على العامل. (1)

الفاطميون بعد سقوط دولتهم يف مصر وتفرقهم يف الشام واليمن واملشرق.. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الفرق الباطنية اليت أسسها  (2)
 قال عن هذه الفرق: ظاهر مذهبهم الرفض, وابطنه الكفر احملض.
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 مقدمة مهمة
اإلسالم  الذي أكمل لنا هلل احلمدو  ,ن هداان هللاأوما كنا لنهتدي لوال هلل الذي هداان لإلسالم  احلمد

 .وجعله أفضل الشرائع وأمت علينا به نعمته ورضيه لنا ديناً 
والصالة والسالم على خري خلق هللا وخامت أنبيائه ورسله نبينا حممد الذي أرسله هللا إىل الناس مجيعاً 

 ,ها إايه. فال خري إال دل األمة عليه وال شر إال حذر .بشريًا ونذيرًا وداعيًا إىل هللا إبذنه وسراجًا منرياً 
تركت فيكم شيئني :))وقال ,(1)((تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك:))وقال

 .(2)((لن تضلوا بعدمها كتاب هللا وسنيت ولن يتفرقا حىت يردا على احلوض
( بينت فيه من (شرتاكيةهذه هي اال)بعنوان ) ,هـ 1387م فقد سبق أن ألفت كتاابً طبع عا :أما بعد

وبينت فيه براءة  ,االشرتاكية وحقيقتها وزيف الشعارات املرفوعة هلامراجع موثقة وواقع  ملموس معىن 
واحلديثية اليت أتوهلا دعاة االشرتاكية واستدلوا هبا  وبينت املعىن الصحيح للنصوص القرآنية ,اإلسالم منها

 .كذابً وزوراً على اشرتاكيتهم الباطلة
بل وأعني من  ,أعني املؤمنني به وبدينه ورسوله –وله احلمد واملنة  –أقر هللا سبحانه وتعاىل واآلن وقد 

قوط هذا املبدأ اهلدام حتقيقاً لسنة هللا سبحانه وتعاىل ساكتووا بنار الشيوعية واالشرتاكية من غري املسلمني ب
والذي ال  ,طرة والصراط املستقيمخيالف اإلسالم الذي هو دين احلق والف (3)يف سقوط كل مبدأ وكل نظام

َن :))يقبل هللا سبحانه من أحد  دينًا سواه رَة  م  ْنه  َوه َو يف  اآْلَخ  ْساَلم  د يًنا فـََلْن يـ ْقَبَل م  َتغ  َغرْيَ اإْل  َوَمْن يـَبـْ
ر ينَ   .(4)((اخْلَاس 
وعلى كل عامل وكاتب إسالمي يؤمن مبا أوجب هللا سبحانه عليه من  . أرى من الواجب علي.اآلن

الدعوة إليه سبحانه وتعاىل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر والسعي إلنقاذ اإلنسانية عامة واألمة 
أن نبني للناس مجيعًا حكاماً  :أرى من الواجب احملتم. .اإلسالمية خاصة من أسباب اهلالك والشقاء

. يتهددهم بشقاء .خطراً عظيماً يتهددهم هبالك عقدي وأخالقي واجتماعي واقتصادي وصحيوحمكومني 
 ,الدميقراطية()ـب . هذا اخلطر العظيم هو ما يسمى.حمتوم لكل من وقع يف شراكه وسار يف ركاب الواقعني فيه

واخندع به بعض أدعياء . بل .دعى األخذ به بعض حكام املسلمني تبعًا للغرباذلك املبدأ اهلدام الذي 
الفكر اإلسالمي كما اخندعوا هم وأمثاهلم السابقون ابالشرتاكية فدعوا إليها ونسبوها إىل اإلسالم ظناً آمثاً 
منهم أن الدميقراطية تتفق مع اإلسالم فيما يتعلق ابحلكم وحرية العقيدة والرأي والكسب والتملك يف حدود 

وا أن ما قصدوه ال مكان له يف الدميقراطية مثل ما أنه ال مكان له وفاهتم أن يعرف !ما يسمح به اإلسالم
                                                           

  .أخرجه ابن ماجه, وأبو داود, واإلمام أمحد, والدارمي (1)

 أخرجه احلاكم يف املستدرك بسند صحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه. (2)
 كنظام حزب البعث, والقومية وحنومها من أنظمة الكفر اجلاهلية.  (3)

 .85سورة آل عمران: اآلية  (4)
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جتماعي واملايل ال يف الفساد العقدي واخللقي واالقراطية والعلمانية إال حرية يف الدميوأنه  ,يف العلمانية
ند ألهنا حرية مطلقة ال تقف ع ,هلوالقويل ذلك الفساد الذي حيرمه اإلسالم أشد التحرمي ويكفر من يستح

بني كفر وإميان وال  وال تفرق بني حالل وحرام وال بني شرف وعار وال ,تتقيد خبلق وال فضيلة وال ,حد
. فهي أتخذ من كل وضع اجتماعي ما يتمشى مع نظامها بصرف النظر عن صحته أو .بني صاحل وطاحل

ير ورضاه نـز اخل ةروها يف الغرب فلم يرق هلم من طباعه سوى دايثاجملتمع احليواين نظر إليه منظ   فساده حىت
فأخذوا هبذا اخللق ومنعوا يف أنظمتها تدخل اإلنسان الشريف الغيور يف حمارمه لكي مينع  ,مبشاركته يف أنثاه

اًل _ مث عشرة ةابنته أو ابنه أو من له الوالية عليه من ارتكاب جرمية الزان أو اللواط إذا كان بلغ سن الثامن
حنطاط اخللقي والرذيلة ببعض الدول الغربية حىت مسحت يف أنظمتها للزوجة أن تزين _ بل لقد وصل اال

واإلذن بطالق  أو يقيم ضدها الدعوى رغم حترمي ذلك عند الكنيسة ,ومنعت زوجها أن مينعها من ذلك
وهذا املنع  ,عتداء على الغريمنع االوى مع النظام الدميقراطي من رصيد يف عامل اإلنسانية س ومل يبقَ  ,الزانية

عتداء والعودة إليه من قبل اجملرم مبجرد ع ما جعله سبباً يف تشجيع ذلك االفيه من الضعف والفشل الذري
واملشاهدات التلفزيونية اهلابطة واملغامرات  ,خروجه من السجن الذي جيد فيه الراحة واألكل والشرب واللهو

ويكفي العاقل لكي حيكم  .ستهتار هباوحتدي السلطات واال واخلطف والسرقة لاملشجعة على السطو والقت
وأهنا  ,دمار للدين والدنيا وأهنا ,على الدميقراطية والعلمانية ربيبيت املاسونية ابلفساد الشامل والكفر البواح

ونية احتضنتها . ألن املاس.ستنتهي وتزول: أهنا صارت منذ الثورة الفرنسية ضد الكنيسة مطية للماسونية
. فصار املاسونيون ينفذون ابسم الدميقراطية والعلمانية .وجعلتها شعارًا هلا ليسهل قبول الناس للماسونية

اليت أمجعوا عليها يف مؤمتر  (1)مجيع خمططاهتم اهلدامة واليت رمسوها يف))بروتوكوالت حكماء صهيون((
 ,حرية ,إخاء)وكل ذلك جيري وينفذ حتت الشعار املاسوين ) ,م1897( بسويسرا املنعقد سنة (ابل))

 .((مساواة
التعريف والبيان هلذا املبدأ اهلدام أعاذان هللا ومجيع املسلمني  :وفيما أييت يف فصول هذا الكتاب املبارك

 .وهدى الواقعني فيه صراطه املستقيم ,منه ومن كل سوء ومكروه
 

  

                                                           

 انظر بروتوكوالت حكماء صهيون ترمجة د. خليفة تونسي, وكتاب أسرار املاسونية, للجنرال جواد رفعت آتلخان. (1)
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 (1)الفصل األول
 

 .الدميقراطيةتعريف  -1

 .منشؤها -2

 .مفهومها القدمي -3

 .مفهومها احلديث -4

 .تقمص املاسونية هلا ووضعها لنظامها العاملي احلديث -5

 .ا وعيشهم يف ظلهابب سكوت رجال الدين النصراين عنهس -6

 .سبب حماربة رجال الفكر اإلسالمي الصحيح هلا وحتذير األمة اإلسالمية خطرها -7

 .لإلسالمجبهات حرب املاسونية  -8

 
  

                                                           

 انظر املراجع يف آخر الكتاب. (1)
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 تعريف الدميقراطية -1

كراتوس   :والكلمة الثانية (الشعب):دميوس ومعناها :جمموعة من كلمتني مها (دميقراطية)كلمة 
  .أي سلطة الشعب (السلطة:)ومعناها

يواننيتان معنامها  (دميوس كراتوس)وكلمتا  (حكم الشعب للشعب)أو  (حكم الشعب ابلشعب:)ومعناها
 .ما تقدم ذكره

 :نشأة الدميقراطية ومفهومها القدمي واحلديث -2

 :ادةيإن مصدر الس:)). فقد حتدث عنها أفالطون وقال.وفكرة الدميقراطية فكرة قدمية موغلة يف القدم
 .( أي الشعب(هو اإلرادة املتحدة للمدينة

وصفها أي الدميقراطية  ,امللكية واألرستقراطية واجلمهورية :ووصفها أرسطو يف بيانه أنواع احلكم الثالثة
 .أبهنا اجلمهورية

 .أي الشعب الذي يتوىل زمام أموره بنفسه
اإلقطاع الذي ساد أوراب لقرون  وقد طبقت هذه الفكرة يف بعض املدن اليواننية كأثينا مث قضى عليها

 .طويلة
قعها امللموس وأنظمتها فهو كما يعرب عنه بعض العامة أما مفهوم الدميقراطية احلديث والذي يعرب عنه وا

 كل قبيح حمرم يف شىتب( أي السماح من قبل السلطة (كل مفعول جائر:))الغيورين على دينهم وحمارمهم
 .عتداءاجملاالت شريطة الرتاضي وعدم اال

عن  (دابريجري )فقد قال  ,(1)وينساق مع هذه املعاين مقوالت بعض مفكري الغرب عن الدميقراطية
أي أهنا تسمح ابلكالم ولكنها دكتاتورية يف  .تشاء وتفعل ما يقال لك تقول ما أن :الدميقراطية أبهنا

 .األفعال
أي ) .الذي مننحه للشعب يف كل مرة حنتاج فيها إليه االسمالدميقراطية هي  :(غاستون دوكا فايه)وقال 

 .(أهنا جمرد خداع للشعوب
  

                                                           

 .19هـ ص 1419الصادر مع عدد ربيع اآلخر لسنة انظر جملة األسرة ملحق املساء  (1)
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ويف قليل من دول آسيا  الدميقراطي املعمول به يف الغربمن سلبيات النظام 
 :فريقياوأ

ق الشعب الذي حيكمه النظام الدميقراطي وانتشار العداوة بني أفراده نتيجة تعدد األحزاب ر  فَ تَـ  -1
؛ من أجل أن جيمع له أنصاراً يكثر (1)ألن كل حزب يبث الدعاية لنفسه ويذم األحزاب األخرى ويعيبها

رب رئيسه فإذا توصل ذلك احلزب إىل احلكم ق .هبم أصوات الناخبني ملرشحه لكي يصل بذلك إىل احلكم
احلاكم أفراد حزبه وأسند إليهم املناصب اهلامة يف الدولة بطرق مباشرة وغري مباشرة بل إن رئيس احلزب 

 هيتفق معهم سراًي على السري معه يف املنهج السياسي الذي ينتهج ىيكون له أصدقاء من أحزاب أخر 
بذلك وليكونوا كسبًا له يف تطبيق سياسته املخالفة فيعينهم يف بعض الوظائف املهمة لريضي أحزاهبم 

 .األخرى فيصيد بذلك عصفورين حبجر واحدلسياسة األحزاب 

اختالف وجهات نظر األحزاب يف نظام احلكم مبا يف ذلك السياسة الداخلية واخلارجية العامة   -2
منها عدم ثقة رجال إضاعة مال الدولة وضعف مواردها و  :واخلاصة وهذا يؤدي إىل مفاسد كثرية منها

عدم  :ومنها .جتاههمتصرفاهتم  الختالفاألعمال واملزارعني وأصحاب املصانع والشركات ابحلاكمني هلم 
ثقة الدول األخرى هبا ألن أي دولة جماورة أو بعيدة ال تقدم على إبرام اتفاقية أو معاهدة مع ذلك احلزب 

 .ختتلف معه يف سياسته احلاكم ويف علمها أنه سيتوىل غريه من األحزاب وهي

بل إن بعض أفراد األحزاب  ,اً وتكثر اجلرائم على اختالفهاتكثر املشاكل السياسية داخلياً وخارجي -3
األخرى املناوئني للحزب احلاكم يقومون بطرق سرية بتنظيم أعمال الشغب واإلجرام ويدعمون ذلك بطرق 

وهبذه السلبيات وغريها مما مل أنت  ,إلطاحة بهغري مباشرة لكي يشوهوا مسعة احلزب احلاكم مما يسرع اب
يف الدولة اليت حيكمها النظام  واالجتماعي واالقتصاديالسياسي واألمين  االستقرارعلى ذكره يفقد 

كما هي احلال يف أوراب وأمريكا على الرغم مما يف قوانينها األساسية من ضوابط   ,الدميقراطي أو العلماين
بد من جتاوزات متليها املطامع واألهواء وتنفذها السلطة  . ألنه ال.حزاب األخذ هباتلزم يف الظاهر مجيع األ

 .احلاكمة

. أما ابلنسبة للجمهورايت يف الدول العربية ومن حذا .هذا ابلنسبة للدول اآلخذة ابلنظام الدميقراطي
ل أن سجوهنم مليئة حذوها فإن نظام احلكم السائد فيها هو نظام احلكم الدكتاتوري أبسوأ معانيه بدلي

ابألبرايء الصاحلني املؤمنني الداعني إىل اخلري واإلصالح من املسلمني املتمسكني ابإلسالم املطالبني بتحكيم 
بل قد وصل كفر أولئك احلكام العلمانيني املدعني لإلسالم نفاقاً إىل إعالن احلرب ضد  ,شرع هللا سبحانه

يسمح بوجوده امسًا بدليل أنه  إن مان مسح بوجوده منهم وم ,اإلسالم وأهله ومنع وجود حزب إسالمي
ولو ابألغلبية الساحقة لكون الشعب مسلمًا يريد حكم اإلسالم فإن فوزه يلغى  االنتخابإذا فاز يف 

                                                           

 كما هي احلال يف الفرق الرايضية املتنافسة.  (1)
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يف تركيا  الدكتاتوري الطاغي ضد اإلسالم وأهله يف أبشع صوره كما حصل ويتدخل اجليش معلنًا احلكم
 .ويف اجلزائر وغريمها

وما يدعيه حكامها من األخذ ابلنظام الدميقراطي فما هو إال كذب وتضليل لشعوهبم إال يف اإلابحية 
والفساد وحرب اإلسالم وأهله فإن الغرب يسمو عنهم يف ذلك ويعطي لألقليات املسلمة بعض حريتها 

 .وكرامتها
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املاسونية أهم أسباب تقمص اليهود املاسونيني للدميقراطية والعلمانية وانتشار 
 :ابمسهما

القسيسون والرهبان يشرعون من الدين ما مل اب وصار و وابلكنيسة ذرعاً يف أور  ابإلقطاعملا ضاق الناس 
ون ب  ويلعبون ابلناس فينص    ,وينكرون كل جديد يف الكشف وإن كان حقاً بل رمبا قتلوا صاحبه أيذن به هللا

 واإلقطاعويعطون صكوك الغفران  ,نه يف التوبة عن املذنبأنفسهم آهلة متثل هللا يف األرض وتنوب عنه سبحا
يشاؤون من أخذ أمواهلم واستباحة نسائهم وتسخريهم  يفعلون هبم ما ,يف اجلنة مقابل استسالم العامة هلم

وكل ذلك ابسم الدين والالهوت األمر الذي مَكن رجال املاسون اليهود من إقناع رجال  .يف خدمتهم
وكان  ,ودوس كرامة اإلنسان واالستبداداجليش ورجال الفكر بضرورة التحرك الثوري ضد هذا اجلور والظلم 

ملاسونيون أكثر ذلك التحرك يف فرنسا مما أدى إىل قيام الثورة الفرنسية رافعة الشعار الذي وضعه ا
بل بلغ هبم احلنق إىل خنق احلاكم  ؛وصار الثوار يقتلون احلكام والقسس (احلرية واإلخاء واملساواة:)وهو

اإلقطاعي أبمعاء القسيس حىت ميوت لذا كان نظام اإلقطاع وفساد الكنيسة أول وأعظم أسباب تقمص 
سم املاسونية لعلمهم بعداء العامل ار حمل حيل يف الظاه االسموجعل هذا  ,املاسونية للدميقراطية والعلمانية

لليهود وملعرفة الكثريين أن املاسونية مذهب يهودي أريد من ورائه السيطرة على العامل والقضاء على مجيع 
عدا الدين اليهودي فلما رفعوا شعارهم ابسم الدميقراطية أو العلمانية ابلنسبة ملن يتسمى هبا  األداين ما

وحكم الشعب ابلشعب  االنتخابأهنا احلرية واإلخاء واملساواة اليت يراد حتقيقها عن طريق واليت أومهوا الناس 
 .وجدوا هلم قبوالً وانتشرت املاسونية يف العامل انتشار النار يف اهلشيم

فذلك ألهنم رضوا من  (املاسوين)وأما سبب سكوت رجال الدين النصراين عن املذهب الدميقراطي  
الكنيسة هي السبب األول يف قيام الثورة ضدها وفصل الدين عن الدولة نتيجة ن أل ؛الغنيمة ابإلايب

والكفر  ,م ابإلجنيل وحتريفه وتغيري شرع هللااجلرائم اليت ارتكبها رجال الكنيسة ضد الناس إىل جانب تالعبه
 .بوحدانيته كما فعل اليهود ابلتوراة من قبل

هللا ال تستطيع يد التحريف أن متتد إليه ورجاله املخلصون أما دين اإلسالم فهو احملفوظ من عند 
فال جمال لفصله عن الدولة وإبعاده عن احلكم ألنه  ,املتمسكون به على فطرهتم اليت فطرهم هللا عليها

اإلخاء واملساواة على الوجه الصحيح وليس الدميقراطية أو و الوحيد الذي حيقق العدالة  اإلهليالدستور 
د عَ بْـ ذاهب البشرية لذا ال ميكن أن يرضى مسلم غيور ولو كان عاميًا فضاًل عن العامل أن يـ  غريها من امل

وألن فصل الدين عن  ,ألنه يرى يف ذلك الكفر البواح والشقاء احملتوم ؛الدين عن الدولة ويفصل عنها
حاكم إال هللا فهي سياسة الدولة كفر بشهادة أن ال إله إال هللا ألهنا تعين ال معبود حق إال هللا وال مشرع و 

 كلها من المها إىل هائها.
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اإلسالم الصادقني يف إسالمهم املتمسكني به على علم وهدى  لذا ملا رأى املاسونيون فشلهم مع العلماء
 حاربوا اإلسالم واملسلمني من خالل عدة حماور: ,من هللا سبحانه

قيام الدولة الشيوعية اليت ال تعرتف بدين وال وهو العمل على  ,حرب اإلسالم واملسلمني ابلقوة :بدايتها
واليت ال ختاطب الناس بلسان  .(مساواة ,عدالة ,إخاء)بفضيلة وال مبلكية فردية حتت الشعار املاسوين 

اإلقناع واحملاورة وإمنا بقتل كل معارض ولو كان الشعب بكامله فاستخدمت لذلك من زعماء اليهود يف 
هب الشيوعي ولينني قائد احلركة الشيوعية ومن على شاكلتهم وعملت أوراب كارل ماركس مؤسس املذ

السوفيييت وهكذا  االحتادومشلها اسم يف شعوب البلقان, ويف الشعوب األخرى اليت سيطرت عليها عملها 
التصفية اجلسدية اليت القتها الشعوب  لعني إىل الصني غري أن شعب الصني مل يالق  امتد هذا النظام ال

 عالسوفيييت لكون الصني على غري دين وصارت املاسونية تعمل عملها م االحتاداملسلمة والنصرانية يف 
يني يف أوراب وأمريكا ومع الشيوعيني يف روسيا فلما رأت قيام احلركات الثورية يف البالد العربية طالدميقرا

لبالدهم أغروا هبم قادة الشيوعية حىت ارتبط بعضهم ابلشيوعية املستعمر  ومناهضة أكثرها للغرب لكونه
لكوهنا أهون وقعاً وأقل شراً مما يساعد على قبول  ابالشرتاكيةوتعهد هلا بتطبيق هذا املذهب الشيوعي بدءاً 

ومتسكاً به  بل زادهم حباً لدينهم احلق احلمدهللالغوغاء هلا ولكن ذلك مل يضر اإلسالم واملسلمني بشيء و 
 . رب العاملنياحلمدهللوكان عاقبة الشيوعية واآلخذين هبا اخلسران واهلالك و 

أما احملاور األخرى اليت عملوا على إجيادها حملاربة اإلسالم وأهله فهي عن طريق الكيد واملكر واإلفساد 
 :تيةوهي احملاور األربعة اآل ,العقدي واخللقي
راطي بواسطة أمريكا ودول أوراب ملا فيه من أفساد عقيدة وخلق من نشر املذهب الدميق :احملور األول

 .ينخدع به ويقبله من املسلمني
اختاذ املاسونني أفراخًا هلم من أبناء وبنات  :وهو أخطر اجلبهات ضد اإلسالم وأهله :احملور الثاين

ابلدراسات النظرية اإلابحية  موأحلقوهاملسلمني ربوا أكثرهم يف أوراب وأمريكا على االحنالل العقدي واخللقي 
اليت تنأى هبم عن اإلسالم وتعاليمه ويتلقون بواسطتها النظم واألفكار الغربية الكافرة حىت إذا وجدوا من 
الواحد منهم التفرنج والتبعية للغرب وحبه له منحوه أعلى الشهادات وأوصوا به لكي يعطى منصباً قيادايً 

 املسلم.يف بلده 
وهذا الصنف يعرف اآلن ابلعلمانيني, ويف صدر اإلسالم يعرفون ابملنافقني الذين فضحهم هللا وبني 

وهم الذين يتظاهرون ابإلسالم أمام املسلمني  .صفاهتم يف أول سورة البقرة ويف سورة التوبة واملنافقون وغريهم
مقدمتهم احلداثيون أصحاب املذهب  واملسلمني يف اخلفاء ويف لإلسالماملتمسكني ويبطنون الكفر ويكيدون 

ثي الذين يبثون مسهم ضد اإلسالم وأهله يف رموز يتعارفون عليها يف أشعارهم املنثورة التافهة ويف ااحلد
 مقاالهتم الكفرية الضالة.
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وسائل اإلعالم والبث املباشر الذي يكتوي العامل اإلسالمي اآلن بناره وتعاين من شره  :احملور الثالث
والسرقة واخلطف  االغتيالأكثر البيوت املسلمة ملا يبث فيه من اإلحلاد واخلالعة واجملون وأفالم التدريب على 

سونية بغيتها ضد اإلسالم وهذا اخلطر والغزو املدمر هو السالح الذي وجدت فيه املا ,واخليانة وغري ذلك
ر دينه على الدين كله ولو كره ه  ظْ جل سي  عز  و .. لكننا نؤمن أبن هللا .واملسلمني ولو على املدى البعيد

 .الكافرون
هو أهنم عملوا على تشجيع الشرك واخلرافة وتقديس  ,الذي اختذه املاسونيني حملاربة اإلسالم  :احملور الرابع

م من دون هللا بدعاء اجلهال وعلماء السوء هلم واختاذهم وسائط عند هللا يطلبون األئمة واألولياء وعبادهت
منهم الشفاعة واملدد وشفاء املريض والرزق والولد وتفريج الكروب, ويعتقدون فيهم أهنم يعلمون الغيب وأن 

اسونية تقدس ر الكون بل إن املهللا جعل هلم أو لبعضهم أن يقولوا للشيء كن فيكون, وأن منهم من يدب  
الطواغيت الداعني إىل ذلك وتصفهم ابلوالية كما هي حال رجال الكنيسة الذين قامت ضدهم الثورة 
الفرنسية فشجعوا غالة الرافضة والصوفية ومن اتبعهم من اجلهال وهم خلق كثري على  بناء األضرحة 

احلج هلا والذبح والنذر ألهلها  والقباب على القبور واختاذ املساجد عليها وعلى جعل السدنة عليها وعلى
 إىل آخر ما حيصل عندها من الشرك واخلرافة املخرجني عن دين اإلسالم.

مسلك  واتباعهمعلماء الضالل ل املشركون من الَّ ومع هذا البالء يف العقيدة فقد سلك أولئك الض  
واء يف زوااي التصوف والرهبانية الفاسدة اليت مل يسبقهم إليها نـز طيني يف عزل الدين عن الدولة واالالدميقرا

وصار هذا الصنف من علماء السوء هم املقربون لدى احلكام العلمانيني  ,إال النصارى واليهود واجملوس
 .الذين تسند هلم املناصب الدينية موالدميقراطيني وه

صلى هللا عليه وسلم البعيدون عن  ن لرسولهوحدون هلل تعاىل املتبعو أما علماء اإلسالم املخلصون امل
الشرك واخلرافة الداعون إىل توحيد هللا تعاىل وحتكيم شريعته واألخذ ابإلسالم يف كل جماالت احلياة فإن 

وحينًا تصفهم ابإلرهابيني وتلحقهم ظلمًا وزوراً  ,املاسونية حتارهبم وتبعدهم وتتهمهم ابلتخلف والرجعية
على  االعتداءملا فيه من  ,ابية رغم أهنم يعلنون براءهتم من ذلك اإلرهاب وحيرمونهأبصحاب احلركات اإلره

 .األبرايء والتخريب الذي هنى هللا عنه
ولكي يستعدوا  ,إال لكي يشوهوا اإلسالم الصحيح وأهله املتمسكني به من انحية االهتاموما ذلك 

حىت ال  ,صحيحة إىل اإلسالم ةاربوا كل دعو عليهم احلكام العلمانيني من انحية أخرى لكي حياربوهم وحي
ْم َواَّللَّ  م ت م  ن ور ه  َوَلْو َكر َه :))وصدق هللا العظيم إذ يقول ,يبقى منه إال االسم َفْـَواه ه  ي ر يد وَن ل ي ْطف ئ وا ن وَر اَّللَّ  أب 

هْل َدى َود ين  احلَْ  (8)اْلَكاف ر وَن  ق   ل ي ْظه رَه  َعَلى الد  ين  ك ل  ه  َوَلْو َكر َه اْلم ْشر ك وَن ه َو الَّذ ي أَْرَسَل َرس وَله  اب 
(9)))(1). 

                                                           

 .9, 8سورة الصف: اآليتان  (1)
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 الفصل الثاين
 أسس الدميقراطية والعلمانية

* * * 
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 الفصل الثاين
 أسس الدميقراطية والعلمانية

الدميقراطية فإنه وصف للعلمانية جيدر بنا أن نعرف العلمانية إبجياز رغم أن ما جاء يف هذه الرسالة عن 
 .من ابب أوىل

 :تعريف العلمانية
وهي دعوة إىل إقامة احلياة على غري الدين وتعين يف جانبها السياسي ابلذات  ,تعين الالدينية أو الدنيوية

 .له بكلمة العلم واملذهب العلمي البتة ةصل وهي اصطالح ال .الالدينية
 :العلمانيني ومعتقدهم اليت ينشروهنا ويعلنوهناومن مجلة أفكار 

مع احلضارة ويدعو  مئيتالالطعن يف اإلسالم والقرآن والنبوة واعتباره طقوساً وشعائر روحية وأنه ال  -1
 .للتخلف والرجعية

 .فصل الدين عن السياسية وإقامة احلياة على أساس مادي -2

فهي تزيد على الدميقراطية بكشف القناع  .األسرةنشر اإلابحية والفوضى األخالقية وهدم كيان  -3
 .(1)احلياة كما هي احلال يف الدميقراطيةاالعرتاف ابلدين هنائياً إىل جانب فصله عن السياسة و بعدم 

مستمدة من  لعلمايناأما أسس الدميقراطية والعلمانية فقد وضع املاسونيون أسساً للمذهب الدميقراطي و 
املاسوين ال خترج عنه وأهم هذه األسس  االجتاهيف نظام املاسونية حبيث تسري الدولة الدميقراطية أو العلمانية 

 :ما يلي
فصل الدين عن الدولة وعزله حبيث ال يتجاوز الصالة يف املسجد والصيام واحلج واألذكار وعقد  -1

الزواج واملرياث وتشجيع ما من شأنه إفساد هذه العبادات وهو الشرك ابهلل املتمثل يف بناء األضرحة 
قيدة املسلم بربطها واملساجد على القبور وجعل السدنة هلا الستقبال الذابئح والنذور اهلدااي وتدمري ع

بصاحب القرب واختاذه واسطة عند هللا تعاىل وتشجيع التصوف الباطل الذي نشأت عنه تلك اخلرافات 
والشركيات والبدع وإحالل شيوخ الطرق الصوفية حمل رجال الكنيسة يف العصور الوسطى لكي خيرج املسلم 

الباقي الذي ال يسمح للماسونية وال ألي  الدين الوحيدمن دينه احلق فيسهل القضاء على اإلسالم ألنه 
 .مذهب ابطل أن يوجد يف األرض

ويعمل املاسونيون على تولية املشائخ الصوفيني املشركني املناصب الدينية ليكونوا لعبة يف يد كل حاكم 
بلون علماين وإبعاد علماء اإلسالم املوحدين السائرين على منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم والذين ال يق

 .الكفر واالحنالل

                                                           

 املوسوعة امليسرة لألداين واملذاهب املعاصرة, إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي. (1)
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هذا ابلنسبة للمسلمني أما ابلنسبة للدين النصراين فإنه معزول منذ دخله التحريف بفعل أهله لكن عزله 
 .م1789الكلي مت بقيام الثورة الفرنسية ضد الكنيسة سنة 

احلكام عن أما ابلنسبة للداينة اليهودية فإهنا مل تفصل عن الدولة بل جعلت السادة هلا يف تولية وعزل 
. أما شريعة موسى عليه وعلى نبينا .رفيعين ابلضرورة الدين اليهودي احمل.. وهذا .طريق أعضاء الكنيست

 .أفضل الصالة والسالم فإهنا مفصولة ومبعدة كغريها ألهنا حق من عند هللا تبارك تعاىل
 :الداينة اليهودية احملرفة عن الدولة إىل عدة أسباب أمههافصل ويرجع عدم 

أن املسيطر على وضع القوانني القدمية واملستجد فيها هم املاسونيون الصهاينة فهم ال يريدون شيئاً يبقى 
من األداين سوى الداينة اليهودية وهذا برهان من الرباهني على أن املاسونية هي املسيطرة على الدميقراطية 

 .والعلمانية واحلكومات اآلخذة هبا
عليها الواقع أن الشخص الذي يرشح نفسه يف انتخاابت الرائسة يف الدول  ومن أوضح الرباهني اليت دل

 ,الغربية وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية يعلن قبل كل شيء والءه لليهود ولدولتهم يف فلسطني
وصل إىل كرسي الرائسة نفذ وعوده بكل فإذا  ,خلإ. .وأنه سيكون يف صفهم مدعيًا أهنم أصحاب حق

ن حاد عن ذلك من الرؤساء ووقف ضد اليهود ولو يف بعض قضاايهم جلورها وعدم شرعيتها كان مو  ,دقة
تتم من قبل اخلالاي وغريه, وخطة تنفيذ االغتيال ي يندكما حصل للرئيس كمن قبلهم   االغتيالمصريه 

غرائهم أو بطريق استئجار شخص أو أشخاص وإ ,املاسونية السرية بطرق مباشرة يقوم هبا بعض أفرادهم
 .ابملال حىت يقوموا بذلك

العلمانيون  األساس الثاين من أسس الدميقراطية والعلمانية واليت يلتزم احلكام الدميقراطيون أو -2
 :ابألخذ هبا وتنفيذها

إعطاء احلرية املطلقة للفرد يف احلرية الشخصية لكل من بلغ سن الثامنة عشرة من ذكر أو أنثى ليس 
 ,أو املنع من الفساد اخللقي مهما كان قبحه طاملا أن ذلك بطواعية منه االعرتاضألبيه وال ألمه عليه حق 

. إخل شريطة .وإعطاء احلرية املطلقة يف الكسب من حالل أو حرام كالراب ومهر البغاء والقمار وإمثان اخلمور
 .عدم التعدي

اسونية تشجع أصحاب األفكار بل إن احملافل امل ,ويف الرأي لكل أن يعلن رأيه مهما كان قبيحاً وهداماً 
اهلدامة اليت حتارب العقيدة الصحيحة واألخالق الفاضلة ومتنحهم املكافآت والرتب وترشح كبارهم للجوائز 

ملا ظهرت فيها  (أوالد حارتنا)نوبل اليت منحت للروائي املصري جنيب حمفوظ على روايته جائزة العاملية مثل 
يف وقت  ,ابهلل عز وجل وبدينه وبرسوله صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم واالستهزاءالسخرية 

الذي مل مينحوا املربزين من املسلمني يف شىت العلوم بل مل مينحوا ذلك الروائي نفسه اجلائزة على رواية أخرى 
 .أرقى منها
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هم أما يف و غرب ومن حذا حذمما جيب أن يعلم أن هذه احلرية املطلقة ال تعطى يف الرأي إال يف ال
احلكومات اليت تدعي الدميقراطية أو العلمانية وتتخلى عن اإلسالم يف العامل اإلسالمي فإهنا متنع منعاً اباتً 

فال يقبل إال األصوات اليت  االنتخابله مساس حبكمهم وسيادهتم ومتنع احلرية يف  حرية الرأي يف كل ما
 ,إهنم ميثلون احلكم الدكتاتوري يف أقبح صوره ومعانيه اليت عرفها التاريخ. ولذا ف.روهناتنتخبهم واليت يزو  

يف اجلمهورايت العربية واإلسالمية تشرف عليها املاسونية إشرافاً كاماًل حبيث يلغى  االنتخاابتوهلذا فإن 
مريكا أي فوز يكون يف صاحل اإلسالم واملسلمني بل تتحرك القوات احلربية واملساعدات العسكرية من أ

. بل قد جتاوزوا ذلك إىل وصف املسلمني .وفرنسا ودول أوراب لقمع أي حركة إسالمية تطالب حبقها
املطالبني ابحلق من أبوابه املشروعة بكل هدوء وحسن حوار وصفوهم ابألصوليني يف السنني األخرية وعمموا 

رهابيني تربيرًا إللغاء هم يف سلك اإلو مسلم مستمسك بدينه وحاولوا أن يدخلهذا الوصف ليشمل كل 
 .وملالحقتهم والتضييق عليهم االنتخابحقهم يف 

وضد فإذا قدر هللا لزعيم مسلم اهلداية وانشرح صدره لتحكيم شريعة اإلسالم يف بلده أعلنوها حرابً ضده 
 .حكومته وأغروا به أتباعهم حياربونه ويكيدون له

للة اليت تنشر يف الصحف وتبث يف اإلذاعات ضد وما املضايقات والتحدايت والكتاابت الظاملة املض
حكومة اململكة العربية السعودية والتنديد بدعوهتا إىل اإلسالم وإقامة هيئات األمر ابملعروف والنهي عن 

 ! ومثل ذلك ما!مما تقوم به املاسونية من الكيد لإلسالم وأهله بعضاً املنكر وتنفيذ احلدود الشرعية إال 
 احلكومات واألحزاب اليت تدين ابإلسالم وتسعى للحكم به يف أحناء العامل.حصل ضد 

إن هللا سبحانه ابملرصاد لكل ظامل ميلي له مث أيخذه أخذ عزيز مقتدر  :ال ؟ولكن هل هذا داع لليأس
ن نَي َوَلك نَّ )َوَّلل َّ  اْلع زَّة  َول َرس ول ه  :)والعاقبة للمتقني طال الزمان أو قصر وصدق هللا العظيم إذ يقول  َول ْلم ْؤم 

ْم َواَّللَّ  م ت م  ن ور ه  َوَلْو َكر َه ):)وحيث يقول (1)اْلم َناف ق نَي اَل يـَْعَلم وَن(( َفْـَواه ه  ي ر يد وَن ل ي ْطف ئ وا ن وَر اَّللَّ  أب 
هْل َدى َود ين  احلَْ ):)ويقول (2)((اْلَكاف ر ونَ  ه  َوَلْو َكر َه ق   ل ي ْظه رَه  َعَلى الد  ين  ك ل   ه َو الَّذ ي أَْرَسَل َرس وَله  اب 

َواَل ):)وصدق هللا العظيم إذ يقول .فالويل كل الويل ملن حارب هللا ورسوله وعباده املؤمنني ,(3)((اْلم ْشر ك ونَ 
َْهل ه   نـَْيا َويـَْوَم يـَق وم  إ انَّ لَنَـْنص ر  ):)ويقول (4)((حيَ يق  اْلَمْكر  السَّي  ئ  إ الَّ أب  ر س َلَنا َوالَّذ يَن َآَمن وا يف  احْلََياة  الد 

 .(5)((اأْلَْشَهاد  

                                                           

 .8سورة املنافقون: اآلية  (1)
 .8اآلية سورة الصف:  (2)

 .9سورة الصف: اآلية  (3)
 .43سورة فاطر: اآلية  (4)

 .51سورة غافر: اآلية  (5)
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ظهر علمه يف الصادقني وما حيصل من إرهاصات وحتدايت وأذى للمؤمنني فإمنا هو سنة هللا سبحانه لي  
قال هللا  ,ظهر علمه يف الكاذبني وليجازي على ذلك وإال فهو هبم عليم قبل االبتالءوليمحصهم ولي  

َب النَّاس  َأْن ي رْتَك وا َأْن يـَق ول وا َآَمنَّا َوه ْم اَل يـ ْفتَـن وَن  (1)امل ):)تعاىل ْن قـَْبل ه ْم  (2)َأَحس  َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَّذ يَن م 
 .(1)(((3)َصَدق وا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاذ ب نَي  فـََليَـْعَلَمنَّ اَّللَّ  الَّذ ينَ 

ْن د ون  اَّللَّ  ):)وقال سبحانه ذ وا م  ْنك ْم َوملَْ يـَتَّخ  ت ْم َأْن ت رْتَك وا َوَلمَّا يـَْعَلم  اَّللَّ  الَّذ يَن َجاَهد وا م  بـْ َواَل أَْم َحس 
ن نَي َول يَجًة َواَّللَّ  َخب رٌي مب َ  ت ْم َأْن َتْدخ ل وا اجْلَنََّة َوَلمَّا ):)وقال سبحانه ,(2)((ا تـَْعَمل ونَ َرس ول ه  َواَل اْلم ْؤم  بـْ أَْم َحس 

ول  َوالَّذ يَن َآَمن وا َمَعه  َمىَت أَيْت ك ْم َمَثل  الَّذ يَن َخَلْوا م ْن قـَْبل ك ْم َمسَّتـْه م  اْلَبْأَساء  َوالضَّرَّاء  َوز ْلز ل وا َحىتَّ يـَق وَل الرَّس  
 .(3)((َنْصر  اَّللَّ  َأاَل إ نَّ َنْصَر اَّللَّ  َقر يبٌ 

أن احلق يف رائسة الدولة والدخول يف  :األساس الثالث من أسس النظام الدميقراطي والعلماين -3
إمنا هو للعلماين الذي يؤمن ابلدميقراطية ويدعوا إليها حبذافريها ويؤمن مببدأ فصل الدين عن  االنتخاابت

وال يرضى ببعض احملرمات اليت تبيحها  الكنسيةيصلي أو يصوم أو نصرانياً يقوم بطقوس وإن كان  .الدولة
 ,هذا من جهة املراد انتخابه وترشيحه للرائسة ,بد أن خيضع لنظامها وينفذ مضامينه الدميقراطية فإنه ال

نتخب مبوجب ي  يكون انخبًا ال بد أن يكون مؤمنًا ابلدميقراطية وقوانينها.. أما من سمح له أبن ومن ي  
. .االقرتاعبعد األوراق اليت ترشحه من صندوق الشرع احملمدي املطهر الذي جاءت به مجيع الرسل فهذا ت  

املقدم ولو كان ة عند فرز األصوات ابلكثرة ال ابلصالح واخلريية فمن كثرت أصوات الناخبني له فهو والعرب 
فاجرًا واملنتخبون له فجارًا إذ أن العربة ابلكم ال ابلكيف يف النظام الدميقراطي السائد يف أوراب وأمريكا 

أما يف اجلمهورايت العربية وحنوها فال بد من شرط آخر خفي ينفذ  .شريطة أن يكون املنتخب دميقراطياً 
  واالحتيالابلتزوير 

 
 .حلاكم الذي بيده السلطة أو من يريدا ب  خَ تَ نْـ وهو أن يكون امل

أو جملس األمة مصدر إلصدار القرارات اجلديدة واملفسرة ملواد القانون  الربملان :األساس الرابع -4
اجململة واليت ال تدخل حتت صالحيات رئيس الدولة ورئيس وزرائها وانتخاب أعضائه يكون حبسب كثرة 

 .األصوات اليت ترشح الشخص للعضوية بصرف النظر عن صالحه اخللقي وعدمه

قراطي أو العلماين وإن كان هذا مل يكن نصاً يشغل حيزاً األساس اخلامس من أسس املذهب الدمي -5
من القانون فإن العرف املتفق عليه بني الدول الغربية واالتفاقيات املربمة فيما بينها تنص على ذلك يف 

على الدويالت اإلسالمية  واالحتاد االجتماعهذا األساس املاسوين هو حترمي  ,اجلملة وتطبقه يف التفصيل
الدولة العثمانية بعد احلرب العاملية وترتيك تركيا على يد العلماين امللحد ربيب املاسونية بعد إسقاط 

 .مصطفى أاتتورك والقيام ضد أي حركة إسالمية تستهدف ذلك

                                                           

 .3إىل  1سورة العنكبوت: اآلايت من  (1)

 .16سورة التوبة: اآلية  (2)

 . 214سورة البقرة: اآلية  (3)
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السوفيييت فعلى العكس من ذلك قد حرم النظام الدميقراطي  االحتادأما أمريكا ودول أوراب مبا يف ذلك 
إىل حظريهتا  االنفصالوللحكومة العامة رد أي والية تريد  ,واالنفصالالتفرق والشيوعي على والايهتا 

وهكذا فرنسا  ,ولذا ترى أن الوالايت املتحدة األمريكية تزيد على اخلمسني والية حتت رائسة واحدة ,ابلقوة
 .(1)وبريطانيا فإهنما يتكوانن من جمموع والايت ومثلهما روسيا

( ضد أي تصويت مجاعي من قبل )ابلفيتو الكبار استعمال حق النقض املعروفومن حق هذه الدولة 
أعضاء هيئة األمم املتحدة وصار استعماله بصفة شبه مستمرة لصاحل دولة اليهود ضد أي قرار يدينها 
ابلظلم أو يوجب عليها التخلي عن شيء ترغبه يف فلسطني أو خارجها وهذا أيضًا برهان من عشرات 

 .لتعاليمهاة للماسونية الصهيونية وخضوعها ثبتة لتبعية الدول الدميقراطيالرباهني امل
القانون الفرنسي والقوانني األخرى  اختاذاألساس السادس من أسس الدميقراطية أو العلمانية هو  -6

املستمدة منه ومن النظم املاسونية اليت هي األصل فيه قانواًن وشريعة حتكم هبا الدول الدميقراطية وعدم 
مبا خيالف ذلك إال ما يرى السياسيون يف تلك الدول ضرورة تغيريه بصفة مؤقتة أو دائمة حتت  االعرتاف

أشرفوا على وضع مواد القانون يسيطرون على تلك الدول ويوجهوهنا والذين إشراف اخلرباء املاسونيني الذين 
األمة ):)يث جاء يف املادة الثالثةم ح1789احلقوق الفرنسي الصادر عام  إعالن :الفرنسي واليت من مجلتها

(( مث ثبت ذلك وىل احلكم إمنا يستمد سلطته منهاالسيادة ومستودعها وكل هيئة وكل شخص يت مصدر
ر يف العامل ابمسيهما مث انتشرت املاسونية بعد هذا الدستو  ,م1791يف الدستور الفرنسي الصادر عام 

الصهيونية وحماربة اإلسالم فصار كل مؤمن ابلدميقراطية أو ( خلدمة اجلديدين )الدميقراطية والعلمانية
 :وقد يقول قائل ,العلمانية حاكماً هبا أو داعياً إليها ماسونياً خادماً للصهيونية حمارابً لإلسالم شاء أم أىب

إن بعض مواد القانون الفرنسي مأخوذة من موطأ اإلمام مالك فيكون موافقًا لإلسالم ومستمدًا منه يف 
 .ض األموربع

أن ذلك األخذ من شريعة اإلسالم من قبل واضعي  :أو التساؤل هو االعرتاضواجلواب على هذا 
القانون الفرنسي من املاسونيني إمنا هو يف مسائل توافق أهواءهم ولكي يتألفوا هبا املسلمني الذين حتت 

ن وَن ب بَـْعض  :))القرآن العظيم حكمهم يف فرنسا أو يف مستعمراهتا ألهنم كما أخرب هللا عنهم سبحانه يف أَفـَتـ ْؤم 
(( وهو ما ال َوَتْكف ر وَن ب بَـْعض  ):)وهذا يشمل التوراة واإلجنيل والقرآن وهو ما وافق أهواءهم ,(2)((اْلك َتاب  

. والذي أخذوه من تعاليم اإلسالم مسائل معدودة يف أمور .يوافق أهواءهم والكافر ابلبعض كافر ابلكل
 .ة الزوجية واملرياث والوالية على األوالد الصغار وحنو ذلكتتعلق ابحليا

                                                           

ة من جهة أخرى فذلك ملا بني املذهبني من تضاد وما حيصل من عداء بني الدول الدميقراطية يف أمريكا وأوراب من جهة وبني الشيوعي (1)
 من انحية ولتسابق الفريقني من أجل السيطرة على العامل الثالث من انحية أخرى.

 .85سورة البقرة: اآلية  (2)
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الكافرة فتهدمها من أصوهلا وتفضح  تيةأما األحكام الشرعية اليت أتيت على أسس الدميقراطية الطاغو 
نكروا ما بوا شريعة موسى وعيسى وحرفومها وأأهلها واليت تقدم ذكر أمهها فقد كفروا هبا وحاربوها كما حار 

فيهما من البشارات خبامت املرسلني نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم واألمر ابتباعه وهذا مصداق ما أخرب 
ن وَن ب بَـْعض  اْلك َتاب  َوَتْكف ر وَن ب بَـْعض  ):)هللا به عنهم يف آايت كثرية من القرآن العظيم مثل قوله تعاىل أَفـَتـ ْؤم 

نْ  نـَْيا َويـَْوَم اْلق َياَمة  يـ َرد وَن إ ىَل َأَشد   اْلَعَذاب  َوَما اَّللَّ  َفَما َجزَاء  َمْن يـَْفَعل  َذل َك م  ْزٌي يف  احْلََياة  الد  ك ْم إ الَّ خ 
وهذا الوعيد قد توعد هللا به املسلم حاكماً أو حمكومًا إذا سلك مسلك اليهود  ,(1)((ب َغاف ل  َعمَّا تـَْعَمل ونَ 

ن املفروض يف املسلم . إذ إ.إذا مل يوافق هواه أعاذان هللا من ذلك يف األخذ ببعض الكتاب وترك البعض
مهما ويرضى حبكمهما ك   واملرجو منه أن يكون آخذاً كتاب ربه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم بقوة حي  

ْنص رْك ْم َويـ ثـَب  ْت إ ْن تـَْنص ر وا اَّللََّ يَـ :))م ال أتخذه يف ذلك لومة الئم وهللا يؤيده وينصره قال هللا سبحانهسل   وي  
 .(2)((أَْقَداَمك مْ 

إذا كان املاسونيون اليهود هم املسيطرون على الدول الغربية فلماذا ال  :وقد يعرتض معرتض أو يتساءل
 ؟.اإلغراء واخلديعةالعامل ابلقوة إذا مل تكف وسائل يعلنوهنا دولة يهودية وحيكمون 

أهنم مل يسيطروا على الغرب السيطرة الكاملة ومل يعلنوا هلم أسرارهم املاسونية ألهنا يف الغالب  :واجلواب
. بل ومل يفصح دعاهتم عن هويتهم اليهودية وإمنا يدخلون يف صفوف حكام .دول نصرانية معادية لليهود

طالية واألسبانية والروسية يانية واإلتلك الدول ووظائفها املهمة ابهلوية األمريكية والفرنسية واإلجنليزية واألمل
خل كما هي حال املنافقني من . إ.من تلك الشعوب هلم احلق يف العمل والتصويت أفرادوغريها ابعتبارهم 

 بن عبدهللااليهود املاسونيني الذين دخلوا يف صفوف املسلمني للدس والكيد هلم والتفريق بينهم كما فعل 
. فهم يكتفون مبا حصلوا عليه ومبا سيحصلون .اإلسالم ليكيد له وألهله سبأ اليهودي املنافق الذي أظهر

 .علن احلرب ضدهمعليه على املدى البعيد يف سرية حىت ال ت  
 

  

                                                           

 .85سورة البقرة: اآلية  (1)

 .7سورة حممد: اآلية  (2)
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 الدميقراطيون والعلمانيون
 ينشئون الدولة اليهودية وحيموهنا

على  (1)(إسرائيلاليهود املسماة زوراً ) قيام دولة :( عليهاملاسونينيا مت حصول الصهاينة )ويف مقدمة م
الدميقراطية وعلى رأسها أمريكا وأوراب ابلرعاية  يد بلفور الزعيم الدميقراطي الربيطاين مث تعاهدهتا الدول

 .واحلماية والسالح واملال
هودية الكربى يويعتربها اليهود األساس للدولة الهذه الدولة سيطرت على املسجد األقصى وفلسطني 

نسأل هللا أن خييب آماهلم وأن يرد كيدهم يف حنورهم وأن ينصر يت حيلمون هبا من النيل إىل الفرات ال
وهذا لن يتم إال جبهاد إسالمي خالص هلل حتت املسلمني عليهم لكي يسرتدوا املسجد األقصى وفلسطني 

حتكيم شريعته كجهاد راية اإلسالم وحده اليت يرفعها قائد مسلم صادق يف إسالمه يريد نصر اإلسالم و 
والذين أعادوا فتحه  ,الذين فتحوا بيت املقدس يف عهد أمري املؤمنني عمر رضي هللا عنه األولنياملسلمني 

 .بقيادة صالح الدين
لت مهنا اليت عنبثقة عن هيئة األمم وغريها بل إوحتتضن املاسونية الصهيونية املنظمات اإلنسانية الدولية امل

عملت على إجياد هيئة األمم من قبل لتكون أداة لتدس يف أطباق عسلها السم الزعاف على إجيادها كما 
لت املاسونية على إجياد تلك املنظمات املاسونية واملنظمات الدولية مع ,للدول اإلسالمية والعربية

لألفكار املاسونية ومنها الفكر الدميقراطي والعلماين والذي يراد اطية لتكون مدارس وحماضن ومنابت الدميقر 
اإلسالمية خاصة والذي ينخدع به الكثري من الكبار أن ينشأ عليه األطفال يف العامل عامة ويف الدول 

 .اإلعاانت املالية والصحية والتعليمية وغريهااجلهال عن طريق 
ة لألمم املتحدة واملهتمة ابجلانب الثقايف مل تقف عند حد مة اليونسكو التابعوعلى سبيل املثال فإن منظ

( تنشره يف أكرب ابسم )كتاب يف جريدة . بل تبنت مشروعاً جديداً .نشر الثقافة الغربية العلمانية فحسب
رف املسؤولون عن حتريرها بتلوث أفكارهم ابلفكر العلماين وتنكرهم لدين جريدة سيارة يف كل قطر عريب ع  

يكونوا أداة  أن األحواليقبلوا أبي حال من  ن أهل الفكر اإلسالمي املستنري لنن غريهم ماإلسالم أل
 .املاسونيون اوجنوة يستنجي هب واإلحلادلنشر الكفر 

مجيعها ضد عقيدة اإلسالم وقد اختار املسؤولون يف املنظمة مخسة وعشرين كتاابً من إنتاج العلمانيني 
ف طباعتها ونشرها على نفقة املنظمة وذلك خالل سنتني تقوم يالوتك ,وضد كل شرف وفضيلة وشريعته

 .يف كل شهر بنشر كتاب يف تلك الصحف املأجورة

                                                           

وعلى نبينا الصالة والتسليم برئ من اليهود الذين غضب هللا عليهم ولعنهم وعلى وذلك ألن نيب هللا إسرائيل وهو يعقوب عليه السالم,  (1)
 رأسهم الصهاينة.. ألهنم مشركون ابهلل كافرون بدين احلق حمرفون للتوراة كافرون هبا على وجه احلقيقة.
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الختيار كتاب يف جريدة زمرة من العلمانيني احلداثيني من شىت  االستشاريةوقد اختارت املنظمة اهليئة 
من أول نشرة هلا وكل هذا الشر تنشره  يةاالستشار وقد ذكرت أمساء الكتب وأمساء اهليئة  ,األقطار العربية

املاسونية بني املسلمني يف صحف تصدر يف بلداهنم بواسطة أذانهبا من أبنائهم فإان هلل وإان إليه راجعون 
َواَل حيَ يق  اْلَمْكر  ):)العظيم وهللا حسبنا ونعم الوكيل وحنن على يقني أبن هللا سبحانه سيخزيهم وصدق هللا

َْهل ه  السَّي  ئ  إ الَّ    .(1)(( أب 
ولكننا نذكر قادة البالد اإلسالمية عامة والعربية خاصة أبن يتقوا هللا فيحافظوا على دين اإلسالم وعلى 

وعن اإلعالم عقيدة أهله مبحاربة هذه األفكار اهلدامة واإلحلاد الكبري إببعاد العلمانيني عن املراكز القيادية 
ركب املاسونية وصار ذنباً هلا ابعتناقه املذهب منهم بفإهنم شر وخطر يتهددهم قبل شعوهبم. أما من التحق 

َوَسيَـْعَلم  الَّذ يَن ):)الدميقراطي والعلماين وتطبيقه يف بالده فلينتظر عقوبة هللا إن عاجاًل أو آجاًل قال تعاىل
َقل ب ونَ  َقَلب  يـَنـْ   .(2)((ظََلم وا َأيَّ م نـْ

 
  

                                                           

 .43سورة فاطر: اآلية  (1)

 . 227سورة الشعراء: اآلية  (2)
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 اليت متخضت عنها الثورة الفرنسيةاإلفرازات 
 :(1)ضد الكنيسة يف جمال الفكر واألدب

وجد الشعب الفرنسي وغريه من الشعوب األوربية أنفسهم بعد التخلص من رق الكنيسة واستبدادها 
ومل يكن هلم عقيدة صحيحة تستنري هبا عقوهلم وأفكارهم  ,يف فراغ فكري وحرية مطلقة يف الرأي والشخصية
سن يف ارتكاسهم يف مآ رئيساً  الم احلق فكان ذلك سبباً كما هي عند املسلمني املتمسكني بدين اإلس

لنفسه من فلسفة للحياة حسبما متليه عليه  َنظَّرَه ر هلم ماظ   نَ تباع كل انعق يـ  اإلحلاد والزندقة واإلابحية وا
  :العاطفة واهلوى فتمخض عن ذلك األفكار اهلدامة الكثرية ومنها

وهذه الفكرة اإلحلادية  ,يقي الذي سبق به أصحابه الطائفة العقالنيةرتاث الوثين اإلغر بعث ال -1
تتيه من املاشية املهملة الضائعة اليت  املارقة عن الدين والفضيلة جعلت اآلخذين هبا واملتبعني ألرابهبا قطعياً 

 ,ورابله ,ترباك :اب اخلياليون مثلامليدان الكتَّ يف غياهب ظلمات األفكار الفاسدة املتضاربة وساد يف هذا 
  .واملوسيقيون ,حاتوننوال ,والرسامون ,وسرفانتس ,وشكسبري

هذا رد فعل لرتكيز الكنيسة و  ,فيهاابحلياة الدنيا والوجود اإلنساين  االهتماموهي  :احلركة اإلنسانية  -2
وساد  ,خل.. إ.لوثي وتقديس القديسنياعلى عامل اآلخرة والغلو يف الرهبانية املبنية على االعتقاد الشركي الث

دانيت( وحذا أصحاب هذه الفكرة حذوه وكان شكسبري ميثل أرقى ما وصلت :)يف ميدان هذه احلركة قدمياً 
األوربية وهي يف لباهبا تتلخص يف اكتشاف اجلنس البشري لقيمته وأمهيته اليت أضاعتها إليه حركة النهضة 

كمها الشهوة حتاليت  الناحية املادية البحتة :وهم يعنون بتلك القيمة لإلنسان ..الكنيسة وعصور اإلقطاع
  .واليت ال تتقيد بدين وال فضيلة ,اهلوىو 

ب التمتع ابللذات والشهوات اجلسدية احملرمة وإشباع ىل اإلابحية والرومانية وبعث مذهالعودة إ -3
وكانوا يطلقون  ,وأما الروح فال يعريوهنا أي اهتمام ,وات والغرائز واعتبار االهتمام ابجلسد كل شيءنـز ال

 جيداً  إذ إن مذهباً  ,ولكنها مل تدم طويالً  (الكالسيكية)على تلك السلبيات الثالث يف العصور املاضية 
  :ا يسمىقد ظهر وهو م

وكل اهتمام أصحابه منصب على التعليم اإلحلادي  ,ر التنوير على حد وزعمهمالرومانسية أو عص -4
 ..والصناعي وعلى السياسة وأتليه الطبيعة وإنكار اخلالق عز وجل وتقديس العقل وإقامته مقام الوحي

م نفسه والنفس اإلنسانية وكانت النتيجة مرة ملا صدموا بعجز العقل عن تفسري الطبيعة بل وعجزه عن فه
( الذي وصف ورائد هذا املذهب )روسو ..وا الشعور العاطفي وجعلوا العاطفة هي احملكمةكلها لذا أهلَّ 

  .(المارتنيا)كيتس( ووحنا حنوه )فاوست( و) ,نفسه أبنه راهب الطبيعة وليس الكنيسة

                                                           

 ملخص من كتاب العلمانية من منشورات جامعة أم القرى.  (1)
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حركة قامت ضد الرومانسية اعتربت الزعماء الرومانسيني شعراء لإلقطاع واملسيحية وأهنم الواقعية:  -5
الثورة  :. ولذا فإن أهم قضااي الواقعية.الشعوب من الظلم واالستبداد ما تعانيهعاشوا يف عامل اخليال وأمهلوا 

أحد رواد الواقعية يف  (اكبلز ). وكان .ضد التقاليد اإلقطاعية واملسيحية وهو جتديد للثورة ضد الكنيسة
  .رواايته

األدب األورويب :)وعلى رأس زعماء هذا االجتاه وهو :من الواقعية إىل الالمعقولية :ب املعاصراألد -6
على األدب املعاصر ملا فيه من مدارس ه النقاد قوالالمعقول اسم أطل ,داروين وفرويد :(امللحد املعاصر

ين على الفلسفة احليوانية و ( ومدار أفكار دار الالمعقول)اقعي يصف الواقع وهو و الضياع ويصفونه إبنه أدب 
بذلك املشاعر الروحية لإلنسان والعقل الذي ميزه هللا به  فيلغىإرجاعه أصل اإلنسان إىل أنه قرد  :مثل

يف الناحية تعميق فكرة احليوانية يف اإلنسان حىت جيعلها ترتكز  :ومدار الفكر الفرويدي وجعله به مكلفاً 
هم يبنون ومن حذا حذو  (الالمعقول)عاصر أصحاب األدب األورويب املو  .اجلنسية بشىت صورها اهلابطة

وبطل الرواية  .ويؤكدون اإلحساس ابلضياع ,وعلى إنكار الدين ,تفكريهم على إنكار اخلالق جل وعال
الشهواين  :وعند الواقعيني ,لصويفالعاشق أو ا :وعند الرومانسيني هو .عند الكالسيكيني هو معناه الصحيح

الذي مصريه اخليبة  ن. أي اإلنسا.الصعلوك أو املتشرد :(أي عند املعاصرين)ويف أدب الضياع  ,أو املادي
  :وأبرز مدارس الضياع .والضياع

رفض اإلميان ابهلل كما تصوره  :وأبرز معاملها ,ساة البشريةتعرض بعض جوانب املأ :الوجودية -أ
 .رغم أنوفهم يليهه حمصور مقهور أمام القدر اإلهلواإلنسان الذي حتاول أت ,األداين ولكنها ال جتد البديل
 :بفساد هذا الفكر الذي ينادي به وفشله فيقول يف إحدى رواايته (البري كامو)وقد اعرتض بطل الوجوديني 

وهلذا جيب على املرء  ؛(سيد)إله( بدون )ابلنسبة ملن هو وحيد بدون  . إن عبء األايم خميف.آه اي عزيزي
  .إهلاً  أن خيتار سيداً 

امليكانيكية اليت ادعت بفهم الكون عة نـز مدرسة ظهرت يف القرن التاسع عشر رد فعل لل :الرمزية -ب
 .ولة إىل األبدوأسراره عن طريق العقل والعلم فهي تسعى إلدراك ما تلح الفطرة عليه بينما هي ستظل جمه

وبرز االجتاه الضائع الناهج  ,فوظحما برزت الوجودية يف إنتاج أنيس منصور واملاركسية يف كتاابت جنيب وكم
( أدونيس:)( وقبله الشعار اللبناين امللقباملطر)يف شعر )شاكر السياب( كما يف أنشودة هنج الالمعقول 

حذوهم من املنافقني السياب وأدونيس ومن حذا  :احلداثيونمسه األصلي أمحد سعيد علي فنهج أولئك وا
( ك احلداثيون هنج اليهودي )اليوتهنج أولئ ,( املدعني لإلسالم من عرب اجلزيرة العربية وغريهاالعلمانيني)

فراخ اإلفرنج من اإلجنليزي وأخذ تالمذته من أ وكان ظهوره به يف الشعر ,ر احلرالذي ظهر مبا يسمى الشع
 ثل ابكثري والسياب يرتمجون الشعر األورويب إىل العربية منثورة مث جاء اجليل التايل الذي كان هزيالً العرب م
يف كل شيء يف هذا اهلذاين املسمى ابلشعر احلر مثل حممد الفيتوري يكتبون أو ينشدون ذلك  ممسوخاً 

http://www.sh-alomar.com/


24 

 

alomar.com-www.sh 
 
 

 هذه هي الدميقراطية 

فسخني من دينهم ومن كل املتء الزمرة من احلداثيني العرب . فهؤال.الشعر احلر ضد كل فضيلة ومعىن مجيل
   .الضائعني امللحدين إال جراثيم االستعمار أو الغزو الصلييب الذي سيطر على هؤالء فضيلة ما هم

َا يـَْهَتد ي ):)وصدق هللا العظيم إذ يقول ,ل هللا أن يهدي أحيائهم صراطه املستقيمأنس َمن  اْهَتَدى فَإ منَّ
ه  َوَمْن َضلَّ  َهال نَـْفس  ل  َعَليـْ َا َيض    .(1)((فَإ منَّ

 
  

                                                           

 . 15سورة اإلسراء: اآلية  (1)
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 األخريالفصل 
 حقيقة الدميقراطية والعلمانية

واحلكم على املؤمن هبما الداعي إليهما يف ضوء 
 اإلسالم
* * * 
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 الفصل األخري
 قيقة الدميقراطية والعلمانية ح

 واحلكم على املؤمن هبما الداعي إليهما يف ضوء اإلسالم
فهما مذهب كفري وضعته املاسونية  ,الدميقراطية والعلمانية امسان ملسمى واحد يف حقيقتهواخلالصة أن 

ختالف من ا )وما قد يوجد يف أنظمتهما ياً وضد العامل أمجع اثن ,الً د الكنيسة وابلتايل ضد اإلسالم أو ض
هلا على رسله, نـز أللقرآن والسنة وجلميع كتب هللا اليت ( فهما نظام خمالف بينهما فإنه لفظي ال جوهري

بعد قيام احلجة عليه ابلبيان له  ا املخالفة لإلسالم خمتاراً منظمتهواملؤمن هبما املصحح هلما أو لبعض مواد أ
 ,وحتكيمهما أهنما كفر وأنه جيب الكفر هبما واإلميان ابهلل سبحانه وبكتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم

فإن اتب وإال قتل  ,يستتاب إن كان مسلماً مرتداً عن اإلسالم,  والرضى حبكمهما والتسليم لذلك ي عترب
دة نواقض من عرتكب ألنه قد ا ؛ه أقاربهوال يرث ,دفن مع املسلمنيوال ي   ,ى عليهصلَّ ل وال ي  غسَّ ال ي   ,كافراً 

  :ومنها ,نها للحكم عليه ابلكفريكفي واحد م ,نواقض اإلسالم اجملمع عليها
َوَمْن ملَْ حَيْك ْم ):)سبحانههللا تصحيح مذهب كفري خمالف لإلسالم واإلميان به وتطبيقه وقد قال  -1
َا أَ  نَـه ْم ):)وقال تعاىل ,(1)((فَأ ولَئ َك ه م  اْلَكاف ر ونَ  َل اَّللَّ  نـز مب  ن وَن َحىتَّ حي َك  م وَك ف يَما َشَجَر بـَيـْ َفاَل َوَرب  َك اَل يـ ْؤم 

ْم َحَرًجا مم َّا َقَضْيَت َوي َسل  م وا َتْسل يًما((مث َّ اَل جيَ   ه  أن الكفر ابلبعض كفر  ناً مبي   وقال تعاىل ,(2)د وا يف  أَنـْف س 
ْزٌي يف  :)ابلكل ْنك ْم إ الَّ خ  ن وَن ب بَـْعض  اْلك َتاب  َوَتْكف ر وَن ب بَـْعض  َفَما َجزَاء  َمْن يـَْفَعل  َذل َك م  احْلََياة  )أَفـَتـ ْؤم 

نـَْيا َويـَْوَم اْلق َياَمة  يـ َرد وَن إ ىَل َأَشد   اْلَعَذاب  َوَما اَّللَّ    َواْحَذْره ْم َأنْ ):)وقال تعاىل ,(3)(( ب َغاف ل  َعمَّا تـَْعَمل ونَ الد 
  .(4)(( اَّللَّ  إ لَْيكَ لَ نـز يـَْفت ن وَك َعْن بـَْعض  َما أ  

وهذا كفر صريح  ,ورجعية وعزله عن السياسة الدولية واعتباره ختلفاً االستهزاء بدين اإلسالم وأبهله  -2
سياسة  (ال إله إال هللاألن كلمة التوحيد ) ؛به مجلة وأبعظم أركانه وهو الشهاداتن على وجه اخلصوص

والطاغوت يشمل الصنم  ,. فليس مبؤمن هبا من مل يكفر ابلطاغوت ولو قاهلا يف اليوم ألف مرة.ودولة كلها
م قبيلة أو عادة اجتماعية لْ وكل مذهب أو نظام أو س   ,ومن دعا إىل تقديس نفسه وطاعته يف معصية هللا

 ,ل هللانـز ومن حكم بغري ما أ ,اضر بد وهو ومن ع   ,ي علم الغيبع  دَّ وكل ساحر وكاهن يَ  ,خمالفة لإلسالم
املتمسكني به  واملستهزئ بدين اإلسالم أو أبهله .اتً كل واحد من هؤالء يسمى طاغو   .وإبليس لعنه هللا

لف أو ميدحه لكنه يقول أبن تشريعاته أو الذي يعيبه ويصفه ابلرجعية والتخ وكذا ,كافر ولو كان مازحاً 

                                                           

 . 44سورة املائدة: اآلية  (1)

 . 65سورة النساء: اآلية  (2)

 . 85سورة البقرة: اآلية  (3)

 .  49سورة املائدة: اآلية  (4)

http://www.sh-alomar.com/


27 

 

alomar.com-www.sh 
 
 

 هذه هي الدميقراطية 

نه صاحل وحق ولكنه يصحح الدميقراطية أببل الذي يدعي اإلميان ابإلسالم و ,بعضها ال تصلح هلذا الزمان
إنه جيوز األخذ هبا مع اإلميان أبن  :غريمها من املذاهب الكافرة كالبعثية والقومية ويقولو أو العلمانية أ
ألنه بذلك مل  أبن اعتقاده هذا كفر ابهلل تعاىل؛ فإنه حمكوم بكفره بعد إقامة احلجة عليه ,اإلسالم حق

 ,ومل يؤمن ابهلل حق اإلميان والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن حتصر منها ما تقدم ,يكفر ابلطاغوت
ت ْم َتْستَـْهز ئ وَن ))):واملتنقصنيوقوله تعاىل يف حق املستهزئني  َّللَّ  َوَآاَيت ه  َوَرس ول ه  ك نـْ  ( اَل تـَْعَتذ ر وا َقدْ 65ق ْل أاب 

  .اآلية (1)َكَفْرمت ْ بـَْعَد إ ميَان ك ْم(

ين كله شاكلتهم هو بغض الدالدميقراطيون والعلمانيون ومن على فيه الثالث الذي وقع  الناقض -3
ض الدين ابلنسبة للبعض اآلخر والكراهة النتصاره واحلكم به وقيام دولته اليت وبغض بع ,ابلنسبة لبعضهم

ار الباطل عليه وحب وانتصواملسرة الخنفاضه  ,وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر ,حتكم به يف كل شيء
وهذا أعظم أنواع الكفر وهو ما يسمى  ,أخل. .والسرت واحلجاب ختالط وبغض العفةاإلابحية والتهتك واال

  .-والعياذ ابهلل  -ابلنفاق االعتقادي الذي صاحبه خملد يف انر جهنم ويف الدرك األسفل منها 

هو مواالة أعداء  :ونوالعلماني الناقض الرابع من نواقض اإلسالم الذي وقع فيه الدميقراطيون -4
ملؤسسني إلسالم نفسه واتباع أئمة الكفر ابل معاداة ا ,إلسالماباإلسالم ومعاداة أولياء الرمحن املتمسكني 

نظرين هلا ومعاداة إمام املتقني وسيد األنبياء واملرسلني حممد صلى هللا عليه وسلم لتلك النظم الكافرة وامل
 َوَمنْ ):)فقال ,على من ابتغى غريها ابلطرد واخلسران وخمالفتهم له وللشريعة اليت بعثه هللا هبا ورضيها وحكم

ْنه  َوه َو يف   ْساَلم  د يًنا فـََلْن يـ ْقَبَل م  َتغ  َغرْيَ اإْل  ر ينَ  يـَبـْ رَة  م َن اخْلَاس  يف بيان كفر من يتوىل  وقال تعاىل ,(2)((اآْلَخ 
ْنك ْم فَإ  :)منه الكافرين وحيبهم ويعتنق مذهبهم أو بعضاً  نـْه مْ َوَمْن يـَتَـَوهلَّ ْم م  وقال النيب صلى  ,اآلية (3)((نَّه  م 

  .هللا مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه لنسأ (4)((..من تشبه يقوم فهو منهم):)هللا عليه وسلم

هذا ابلنسبة ملن يظنون أهنم مسلمون مبجرد النطق ابلشهادتني وأتدية بعض شعائر اإلسالم الظاهرة ممن 
لرمحن عبداورحم هللا الشيخ العالمة  ,اويدعون إليه ,وغريمها من مذاهب الكفريؤمنون ابلدميقراطية والعلمانية 

واملاسونيني وفضح أذانهبم من  فقد فضح املاسونية ,بن حممد الدوسري الداعية اإلسالمي املعروف
رن الرابع ر منهم يف أواخر القوحذ ,ني وبني فسادهم وإفسادهميالدميقراطيني والعلمانيني والبعثيني والقوم

ا يشبه الغفلة أو اجلهل هبذا ذلك العهد الذي كان العامل العريب واإلسالمي فيمعشر اهلجري حىت هنايته 
  .انحية ولكثرة الواقعني فيه من انحية أخرى من ر منهاألمر اخلطري لقلة من يبي نه وحيذ  

                                                           

 . 65, 66سورة التوبة: اآليتان  (1)

 . 85سورة آل عمران: اآلية  (2)

 . 51سورة املائدة: اآلية  (3)

 .3512أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب اللباس, ابب يف لبس الشهرة, رقم  (4)
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نسأل هللا للجميع اهلداية إىل  , ال حيتاج إىل بيانني   ص وحنوهم فأمرهم بَ ل  أما امللحدون من الكفار اخل  
  .صراطه املستقيم

 (1)(األستاذ حممد شاكر الشريف يف كتابه )حقيقة الدميقراطيةعنهما قال مها كما  والدميقراطية والعلمانية
. . أساس الدميقراطيةحيث قال يف الفصل الثالث يف ذكر العالقة بني الدميقراطية والعلمانية بعد أن بني  

إىل عزل الدين عن  الكفرية اليت ترميذهب من املذاهب ن الدميقراطية مأ :وعلى ذلك ميكننا القول):)قال
مانية كما لالوجه السياسي للعفالدميقراطية إذاً هي التعبري السياسي أو  مجيع النواحي السياسية.. يف التأثري

طية والعلمانية نستطيع أن اوهذه العالقة بني الدميقر  ,أن االشرتاكية والرأمسالية تعبري اقتصادي عن العلمانية
الفلسفي لنظرية السيادة األساس منا أن نظرية العقد االجتماعي اليت هي لع اندركها بكل سهولة ويسر إذ

ل الثورة الفرنسية اليت أقامت دولة علمانية ألول مرة ثقوم عليها الدميقراطية كانت يف نفس الوقت متاليت ت
  .يف اتريخ أورواب املسيحية

 :بذها والكفر هبا وأن امسها يف اإلسالمحكم الدميقراطية يف اإلسالم وأهنا كفر بواح جيب ن مث أردف مبيناً 
َفَمْن ):)ملن ادعاه كما قال تعاىل فر به ليتحقق اإلميان ابهلل تعاىلالطاغوت الذي أوجب هللا سبحانه الك

ْلع ْرَوة  اْلو ثـَْقى اَل اْنف َصاَم هَلَا َواَّللَّ   َّللَّ  فـََقد  اْسَتْمَسَك اب  لطَّاغ وت  َويـ ْؤم ْن اب  يٌع َعل يٌم َفَمْن َيْكف ْر َيْكف ْر اب  مسَ 
ْلع ْرَوة  اْلو ثـَْقى اَل اْنف َصاَم  َّللَّ  فـََقد  اْسَتْمَسَك اب  لطَّاغ وت  َويـ ْؤم ْن اب  يٌع َعل يمٌ اب    .(2)((هَلَا َواَّللَّ  مسَ 

 األصولوحقيقة  لنا حقيقة الدميقراطيةنت وإذ قد تبي  ):)(3)ال دميقراطية يف اإلسالم :فقال حتت عنوان
الكفر الغليظ والشرك ابهلل   لنا ما اشتملت عليه منواألسس اإلحلادية اليت تنطلق منها الدميقراطية وتبني  

أن نسمع من  . إذ تبني لنا حقيقة ذلك بكل وضوح وجالء يصبح من األمور املنكرة جداً .القديرالعلي 
شباه أأو  ,أو الدميقراطية اإلسالمية ,اإلسالم نظام دميقراطيأن  (( أواإلسالمإن الدميقراطية من ):)يقول

  .امللفقة من كلمة احلق وهي اإلسالم ومن كلمة الباطل وهي الدميقراطية األمساءذلك من 
مث يردف األستاذ حممد شاكر الشريف يف كتابه املذكور ذلك ابملوقف اإلسالمي الواجب على األمة 

غريمها من أنظمة الكفر على اختالف مشارهبا فيقول  راطية أو العلمانية أواه الدميقاإلسالمية اختاذه جت
  :(4)النظام الدميقراطي ابطل شرعاا  :حتت عنوان

أو البالد اليت وتصبح الداير  شرعاً  لى أسس إحلادية كفرية يصبح ابطالً والنظام الدميقراطي بقيامه ع))
وهو الذي له على الناس حق  من احلاكم أو الوايل املعرتف به شرعاً  ةخالي أو بالداً  تعلوها أحكامه دايراً 

  :الطاعة وحق النصرة وهذا يرتتب عليه

                                                           

 .41-40ص:  (1)

 . 256سورة البقرة: اآلية ( 2)

 . 41حقيقة الدميقراطية, ص  (3)

 .42ص  (4)
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  .ه ال والية شرعية للنظام الدميقراطي على املسلمنيأن -1

  .رباء وليس الوالءالأن عالقة املسلم هبذا النظام هي عالقة  -2

حكام النظام الدميقراطي عليهم العمل إلزالة  الذين تعلو دايرهم أو بالدهم أأن على املسلمني -3
 (غياث األمم) يين يف كتابهإمام احلرمني اجلو  وقد كتب ,هذه األحكام حىت تعلوها أحكام النظام اإلسالمي

فيما جيب على املسلمني فعله عندما ختلو بالدهم عن احلاكم الشرعي املعرتف به فانظره فإنه  عظيماً  فصالً 
  .حقيقة الدميقراطية(ة من كتاب )حول هذه املسأل انتهى ما نقلته .مهم

 ,على العامل اإلسالمي ,جواد رفعت آتلخان :لكتاب أسرار املاسونية للجنرال األزهروإن توزيع  :قلت
وما قاله وما كتبه علماء األزهر  , والدميقراطيني هبانيوأخذ العلماني ,يةنوما تضمنه من فضح أسرار املاسو 

هذا يتضمن إنكار  ,ة وحتذير العامل اإلسالمي الوقوع يف شباكهما يف مناسبات عدةعن أخطار العلماني
يف حني أن  ,واحلكم عليهما ابلفساد ,علماء األزهر كغريهم من علماء املسلمني هلذين املذهبني الضالني

ديث الكثرية يف األحارسوله صلى هللا عليه وسلم وشهادة  , سبحانه يف كتابه يف اآلايت الكثريةشهادة هللا
هذه الشهادة  ,عاب اإلسالم وحكم بغريهمن تضمنت احلكم ابلكفر على واليت  اليت ذكران بعضًا منها,

  .. وكفى ابهلل شهيداً .فوق كل شيء
 

*  *  * 
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 الذي مموقف املسلم من احلاك
 ل هللانـز حيكمه بغري ما أ

 
*  *  * 
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 موقف املسلمني من احلاكم
 ل هللانـز حيكمهم بغري ما أالذي 

مدع  مهم حاكم غري مسلم أولذين حيكجيب أن ت فهم عن موقف املسلمني ا وهنا مسألة :قلت
ويرفض احلكم مبا  ,لإلسالم لكنه حيكم فيهم ابلنظام الدميقراطي أو العلماين أو غريمها من أنظمة الكفر

  :ألعداء هللا أو تقليداً   هلواهيف الكل أو البعض اتباعاً  ل هللانـز أ
أن نرى  هللا أرحم الرامحني وأحكم احلاكمنينرى أن اإلسالم العظيم الذي هو تشريع  :يف هذه احلال

ام فيأمر كاء يف كيفية التعامل مع أولئك احلاملنهج السليم العادل البنَّ  سبحانه يرسم لعباده املؤمنني هللا
  :سبحانه الرعية احملكومني أبمرين

معه املناصحة فإنه أيذن بل أيمر بعزله وتولية  فإذا مل جتد   ,مبناصحة احلاكم ودعوته إىل احلق :األول
يتوىل والذي  ,مفسدة مساوية أو راجحة ل هللا بشرط أن ال يرتتب على عزلهز نـحاكم مسلم حيكم مبا أ

ئمة والنصيحة هلل ولرسوله ولدينه وألذلك أعيان األمة, ويف مقدمتهم علماؤها املشهود هلم ابإلخالص 
  .املسلمني وعامتهم

يستطيع إظهار دينه من أما إن كانت الرعية ضعيفة وليس هلا شوكة فإن هللا سبحانه أيمر  :ألمر الثاينا
هللا ابحلكمة ويتقدم لذلك احلاكم ابلنصيحة كلما أمكنه ذلك ويدعو هللا  ىلإ والدعوة إليه أن يصرب ويدعو

ذا وإ ,ابهلجرة إىل دار اإلسالم إن أمكن ذلك ظهر دينه فإنه مأمور شرعاً أما من ال يقدر أن ي   ,يةاله ابهلد
)إ نَّ الَّذ يَن تـََوفَّاه م  اْلَماَلئ َكة  :)قال هللا تعاىل ,به حىت جيعل هللا له خمرجاً  بدينه متمسكاً  معتزالً  مل ميكن يبقى

ت ْم قَال وا ك نَّا م ْسَتْضَعف نَي يف  اأْلَْرض   ْم قَال وا ف يَم ك نـْ ه  ر وا ف يَها  ظَال م ي أَنـْف س  َعًة فـَتـ َهاج  قَال وا أمََلْ َتك ْن أَْرض  اَّللَّ  َواس 
ريًا  َن الر  َجال  َوالن  َساء  َواْلو ْلَدان  اَل َيْسَتط يع وَن  (97)فَأ ولَئ َك َمْأَواه ْم َجَهنَّم  َوَساَءْت َمص  إ الَّ اْلم ْسَتْضَعف نَي م 

يَلًة َواَل يـَْهَتد وَن َسب ياًل  ه ْم وََكاَن اَّللَّ  َعف وًّا َغف ورًا  (98)ح   فهذه ,(1)(((99)فَأ ولَئ َك َعَسى اَّللَّ  َأْن يـَْعف َو َعنـْ
األخري, ودليل األمر األول آايت وأحاديث األمر دليل على حاديث األاها من اآلايت و اآلايت وما يف معن

ْن َبين  إ ْسرَائ يَل :)ىلومنها قوله تعا ر وهي كثرية جداً ابملعروف والنهي عن املنكاألمر  )ل ع َن الَّذ يَن َكَفر وا م 
َا َعَصْوا وََكان وا يـَْعَتد وَن  َكان وا اَل يـَتَـَناَهْوَن َعْن م ْنَكر  فـََعل وه    (78)َعَلى ل َسان  َداو وَد َوع يَسى اْبن  َمْرمَيَ َذل َك مب 

ق ونَ ..):)ا َكان وا يـَْفَعل وَن(( إىل قولهلَب ْئَس مَ  كال ):)وقوله صلى هللا عليه وسلم ملا قرأ هذه اآلايت .(2)((فَاس 
  .((ولتأخذن على يد السفيه ,عن املنكر ن  ولتنهو   ,ابملعروف ن  والذي نفسي بيده لتأمر  

  .((ولتأطرنه على احلق أطراً )) ,((الظامل):)ويف رواية

                                                           

 . 99إىل  97سورة النساء: اآلايت من  (1)

 . 81إىل  78ة املائدة: اآلايت من سور  (2)
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بعضكم ببعض مث يلعنكم كما  هللا أن يضرب قلوب أو ليوشكن ,ه على احلق قصراً ولتقصرن:))ويف رواية
 .(1)((لعنهم

فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطيع  منكم منكراً  من رأى:))وقوله صلى هللا عليه وسلم
 .(2)((ضعف اإلميانفبقلبه وذلك أ

 (3)((بعقابه هللا أن يعمهم ونه أوشكَ ري   غاس إذا رأوا املنكر ال ي  نإن ال):)وقوله صلى هللا عليه وسلم
وسرية الرسول صلى هللا عليه وسلم  ,ايت واألحاديثصحيحة وما يف معناها كثري من اآل وكلها أحاديث

مني حاكمهم سالمي احلق الذي جيب على املسليف عبادته ومعاملته ودعوته وجهاده وحكمه هي املنهج اإل
كي ابلنسبة ملن صلى هللا عليه وسلم يف العهد املبسريته  ونومهم األخذ به ففي حال ضعفهم أيخذوحمك

ويف حال قوهتم وعزهتم أيخذون بسريته صلى هللا عليه وسلم يف العهد  ,ال قدرة هلم على إظهار دينهم
وهكذا يف مجيع األحكام والواجبات  ,يدور مع علته كما هو معلوم يف علم األصولألن احلكم  ؛املديين

. وكل واجب .ألن هللا سبحانه ال يكلف نفساً إال وسعها ؛فإن املسلم مطالب مبا يقدر عليه وما ال فال
 .يسقط ابلعجز عنه

 :موضوع التعامل مع احلكام :ويف مقدمتها ومن القواعد األصولية اليت جتب مراعاهتا يف كل األمور
فإذا كانت املصلحة ال حتصل إال ابرتكاب مفسدة  ,مقدم على جلب املصاحل درء املفاسد :قاعدة*  

 .راجحة أو مساوية فإهنا ترتك
 .بد من أحدمها ارتكاب أخف الضررين دفعاً ألكربمها إذا كان ال :وقاعدة*  
وكل  ,أي عند عدم حصوهلما معاً  ,حتصيل املصلحة الراجحة وترك املرجوحة عند تزامحهما :وقاعدة*  

 . على كمال دين اإلسالم ويسره ومتام النعمة بهاحلمدهللو  ,ذلك قد دلت عليه النصوص من القرآن والسنة
حيصل من التصرفات اخلاطئة اليت يرتكبها أفراد من املتدينني القاصرين يف علمهم وعقلياهتم  وأما ما

وحكمتهم ضد احلكام أو أعواهنم أو األجانب دون أن يستشريوا يف ذلك العلماء احملققني املعروفني بعلمهم 
ال يقرها اإلسالم وال يصح جتهادهم أو ما ميليه عليهم قادهتم فإهنا تصرفات ابطلة وإمنا مبجرد ا ,وحكمتهم

. بل إهنا صارت سببًا يف اعتداء أعداء اإلسالم من العلمانيني ومن الطوائف الكافرة على .نسبتها إليه
مثقال ذرة من إميان أو قلبه املسلمني اآلمنني فيقتلوهنم قتاًل مجاعياً _ والعياذ ابهلل _ ال يقدم عليه من يف 

  .رمحة أو إنسانية

                                                           

 . 3774أخرجه أبو داود يف سننه, يف كتاب املالحم, ابب األمر والنهي, رقم  (1)

 . 70أخرجه مسلم, يف كتاب اإلميان, ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان, رقم  (2)

. وأخرجه الرتمذي يف سننه يف كتاب 3995أخرجه ابن ماجه يف سننه, يف كتاب الفنت ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر, رقم ( 3)
 .2049ل العذاب إذا مل يغري املنكر, رقم و نـز الفنت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, ابب ما جاء يف 
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 ني احملاربني لإلسالم وأهله من يستغل ذلك ويكلف بعض زابنيته بفعلين احلكام العلمانم اً ضبل إن بع
إال ابمسه الدين تنهض مشاعر من ال يعرفون سوي ,ه مسعة الدين وأهلههذه اجلرائم ضد األبرايء لكي يشو   

له لكي يبقى يف يف حماربة الدين وأه وأتييداً  لكي جيد منهم عوانً  ؛من الغوغاء والفساق ضد أهل الدين
  .رائسته وتسلطه

فليعلم الذين ينشدون احلق وحيبون أن يعرفوا الدميقراطية أو غريها من املذاهب اهلدامة على  ؛هلذا
داعهم هبم أو خلوفهم أو اتباعاً ألهلها الخن. .حبقيقتها . وليعلم من أخذوا هبا من املسلمني جهالً .حقيقتها

وعيني تفرجنني ومن الشيدعاة الدميقراطية التعساء من العلمانيني وامل . وليعلم الذين ال يعلمون من.منهم
جهوا إىل شعوهبم الثائرة . والذين تو .اليت كانوا يعبدوهنا (الشيوعية)ط صنهم الذي أسقط يف أيديهم بسقو 

االشرتاكي من جرائم اإلحلاد  ارتكبوه يف ظل النظام الشيوعي أو تغطية ملا ونفاقاً  هار التوبة كذابً ضدهم إبظ
. ليعلم .. والذين أعلنوا أبهنم سيأخذون ابلنظام الدميقراطي.واإلابدة وكبت احلرايت وتعميم الفقر والبؤس

أم مل  . شعروا بذلك.وأهنم سائرون حنو اهلاوية ,ىل الكفر البواحهنم دعاة إىل املاسونية الصهيونية وإاجلميع أ
  .!!يشعروا

طية والعلمانية وكل املذاهب اجلاهلية إىل السقوط وإعالن اآلخذين هبا اوإنين على يقني أبن مرد الدميقر 
أنظمة خمالفة للحق والعدل والفطرة السوية اليت فطر هللا سبحانه  التخلي عنها كأختها االشرتاكية ألهنا مجيعاً 

  .الناس عليها
 ,الدميقراطية والعلمانية ومجيع املذاهب املخالفة لإلسالم مجيعها تبديل خللق هللافالشيوعية واالشرتاكية و 

فال تقبل الفطرة اإلنسانية السوية الشيوعية لتطرفها يف سلب حريتها وحىت يف الفساد اخللقي ألهنا 
ي الفطرة أ –. وال تقبل .حد ترفضه الفطرة السويةالق احلرية الشخصية اخللقية على طإكالدميقراطية يف 

إىل الضياع والدمار يف أمر الدين  قراطية والعلمانية إلغراقهما يف إطالق احلرايت املؤديالدمي –السوية 
إلنسان احلرية يف مجيع اجملاالت ألنه الذي يعطي ل ؛. وإمنا تقبل اإلسالم وتعيش سعيدة يف ظله.والدنيا

  ؟.وماذا بعد احلق إال الضالل ,فهو وحده احلق ,على الوجه السليم العادل املتفق مع فطرته
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 أحكام السفر
 قامة بينهمإىل بالد الكفار واإل

 
*  *  * 
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 حكام السفر إىل بالد الكفار واإلقامة بينهمأ
 

 السفر إىل بالد الكفار واإلقامة بينهم ولو يف مكان إقامتهم اخلاص هبم يف بلد إسالمي مخسة أنواع: 
 وليس هلا حمرم عندها وكمن سافر مكلفاً  مثل أن أييت ابمرأة هو حمرمها ,وذلك للمضطر ,واجب :األول

  .بد منه من قبل ويل أمر املسلمني ملا ال
 وهو أهل لذلك بشرط أن يكون عارفاً  أجل الدعوة إىل هللا تعاىل مته منره وإقافمن كان س :الثاين

  .هار دينهإظعلى  قادراً  ,يف الدين  من الفتنةآمناً  ,لدينه
الدين  هاربشرط العلم وإظ ,وهو من كان سفره وإقامته من أجل التجارة أو العالج ,مباح :الثالث

  .واألمن من الفتنه يف الدين
يف  ولو كان صاحلاً  هار دينه ومل يكن مضطراً إظوهو ملن مل يقدر على  ,كبرية من كبائر الذنوب  :الرابع

  .سه فإنه ال يعذرفن
للكفار ويتشبه هبم ويسلك مسالكهم  وهو ملن يظهر املوافقة ,-والعياذ ابهلل  –ردة عن اإلسالم  :اخلامس

 .احملرمة ويتوالهم
وأن يثيبين وكل من  ,ذا اجملهود وأن يهدي به من ضل عن سبيلهأسال هللا القريب اجمليب أن ينفع هب

  .وهللا املستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل ,م يف طبع هذا الكتاب ونشره وكل من يدعو إىل احلقيساه
  .ري فيهيهذا وقد أذنت لكل من أراد طبع هذا الكتاب وتوزيعه لوجه هللا أو بقيمة بشرط عدم التغ

  . رب العاملنياحلمدهللوآخر دعواان أن  ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وسلم
 

 محاد العمربن لرمحن عبدااملؤلف/ 
 هـ25/1/1422
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 من املراجع
 

  .ن العظيمالقرآ -1

  .السنة النبوية املطهرة -2

  .نواقض اإلسالم وحكم املرتد يف كتب الفقه من كل مذهب -3

  .ترمجة د. خليفة التونسي ,بروتوكوالت حكماء صهيون -4

  .إصدار الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ,املوسوعة امليسرة لألداين واملذاهب املعاصرة -5

لغين عبدا ,يف اجملالس النيابية دراسة أصولية ملشاركة اإلسالميني ,اإلسالميون وسراب الدميقراطية -6
  .الرحال

  .مد قطبحم ,مذاهب فكرية معاصرة -7

وسليمان حممد أمني  ,ترمجة نور الدين رضا الواعظ ,نرال جواد رفعت آتلخاناجل ,أسرار  املاسونية -8
  .هـ1405جملة األزهر لشهر ذي القعدة هدية  ,القابلي

  .حقيقة الدميقراطية حممد شاكر الشريف -9

 .من منشورات جامعة أم القرى ,العلمانية -10

 
 

*    *    * 
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اإلحلادية منظمة اليونسكو على نشر األفكار  من أمثلة سيطرة املاسونيني على هيئة األمم الرتكيز يف* 
  41 ..واالحناللأفراخ هلم على نشر اإلحلاد أس حتريرها ر الصحف العربية اليت ي واتيشجار

  42  ..............        ................البالد اإلسالمية عامة والعربية خاصةنصيحة لقادة * 

  43          ..واألدبفرنسية ضد الكنيسة يف جمال الفكر فرازات اليت متخضت عنها الثورة الاإل* 

حقيقة الدميقراطية والعلمانية واحلكم عليهما وعلى اآلخذ هبما يف  –الفصل األخري 
 49                                                                          ضوء اإلسالم 

   49          .........من نواقض اإلسالم اليت ارتكبها النظام الدميقراطي والعلمانية واملؤمنون به* 

  51           .....................قراطية والعلمانية مذهب كفري جيب الكفر به وحماربتهالدمي* 

 55          ....... ................................السياسي للعلمانية الدميقراطية هي الوجه* 

 55 ...          .......................عن العلمانية....والرأمسالية تعبري اقتصادي  االشرتاكية* 

  55           .................الذي تقوم عليه الدميقراطيةنظرية العقد االجتماعي هي األساس * 

 56           ..............والبلد الذي حيكم به ليس بلد إسالم النظام الدميقراطي ابطل شرعاً * 

   57.  .النظام كتاب أسرار املاسونية الذي يفضح هذا  األزهر يندد ابلدميقراطية والعلمانية وينشر* 

 ...............             .....................................ريكامدميقراطية أورواب وأ* 

  58           ...................ل هللانـز موقف املسلمني من احلاكم الذي حيكمهم بغري ما أ* 

 58          .. ..............للحاكم الذي حيكم بلدهم بغري اإلسالم ءالعلماوجوب مناصحة * 

 58 ............          .................................العامة من احلكامو ماء لموقف الع* 

 64           ...................................من القواعد األصولية املهمة اليت جيب اتباعها* 

  65 -64    ...وأهله مائهلعالقاصرين ليست حجة ضد اإلسالم و  ئة من بعضالتصرفات اخلاط* 

ى ته إبشاعة الفوضى والقتل يف القر قيام  بعض احلكام العلمانيني أبعمال إجرامية بواسطة زابني* 
 65ونسبة ذلك هلم ووصفهم ابإلرهابيني.  ينينياملتدواألماكن املسلمة وهم يف هيئة متنكرة يف زي 

 66 ...........................................         .ذاهب اهلدامة عموماً التحذير من امل* 

 67       ....................................  .أحكام السفر إىل بالد الكفر واإلقامة بينهم* 

  63        ........................................... ...........................املراجع* 

  63         ...............................................................فهرس الكتاب* 
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