حزب اهلل وحزب الشيطان
الديموقراطية:
إن فلس ففال اوقراطيا ق ففل طلىه ففل لل ففين فو ففي اوقاع ففلال بري ال انس ففذههلا اوو ف ف اوايعسف ف
اوقراطيا قل للين ريسلس ريهنل عظلم يف جقبل ريلهلل اوهلملل

فف

الحزب:
باحلزبقففل لر ففي نففر لرلميففي اوقرليا قففل اوففه ن وسففذال لر ففلل بدهففل ن اففين للففين ري ففق رين
نر ع اوقراطيا قل باحلزبقل ا للل او شيي بوسذر هر نر نر ع اووايل
الديموقراطية والشريعة:
إن اوففقور االسففون باوقراطيا قففل ن روففر اعسففًلن هل نه فلا دهففل دذففت يف ا للوففل اوففه ف
لراان "اإلسالم والديموقراطيةة"ل ألن االسفوم إسفوم باوقراطيا قفل راطيا قفلل بإن إ فقاال
عظففلم احلففخ باظاففي عظففلم اوشففهت بس ف ت عذقًففل وففيباة اففلبت ن ا ف ال بنر ه هففلل ف ف ان
عظلنلن نذضل ان بنذهل ولنل بولفام اظافي بفلورا للفين نفل ريا ذف .األبلل بن وذااجفق اظافي إ ا
نل بجق األبلل برور ورل رين علال بلاذ فلا بن روفر رين ووفان االعسفلن نسفلهلا راطيا قفلا
دهل ن رور رين ووان نسلهلا شقالقلا!لل
ألع .ن رور رين رسًم اوقراطيا قل نع اوشيوهلل
الحزب والشريعة:
ن روففر وسعسففلن رين ووففان نسففلهلا زبق فلا ق ف رين ريم احلففزب ف اوقراطيا قففل برين احلففزب
ا لر ي نر لرلميي اوقراطيا قل اوه ن وسذال لر لل ففذ ا ن روفر رين رسفًم احلزبقفل نفع
اورظلم االسون باوشيوهل االسونقلل
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الحزب:
ب ف ك دلهففل احلففزب ن ف دااة  88نففية يف اولففيلن اووففيهل بزهفف .ري فزابل بنهرففل اولالاوففل دففل
لىاففل زه ففل انإففل إو حففيي با ففقل ولففلل ففزب اويجففل ريي ريميففقلب.ل بدففل جففز يف اولففيلن
اوويه نوان نر ريابع ري زاب بدل فزب نوفان نفر فس ميفق بدفل األ فزاب ل فلاة لفر
 821زب فلا ق ف رين اولففيلن اووففيه ل ففلاة لففر  01جففز ال باأل فزاب اواااى ف اوففه إذهففع
للين حملابل األع قل للق م او وة باوسومل {خمذلا او قلح}
احلففزب ااهللففل نففر اورففلسم بدففل طففام شففلدل طلففاحم بريلهففل م ف ففم ري فزاب بإن مل ولففخ
بهض م بهضلال جرق اويجل بريميقلب .او ور للين اريو.ل اولسم نر اوليلن ريب ح ل{ا رًق}
ب ك نهىن احلزب ريوضلا للىًهللل ب لىال بميل تم زب اويجل ريميقلب.م بنر .ري زاب
اولفيلن {دففل ففس ميففق فزب}م اوالىاففل اوففه إذهففع للفين حملابففل األع قففل للففق م او ففوة
باوسومل {ريارتي د }
اوذاوققلت اولالاول عسذاقع رين عهرب دلهل احلزب يف اولالفل اورتدقفل ل فل " ااه فاا
ببهق
بااهللففل باوالىاففل باوزنففية باوايطففل بااففز بطسففم وفف .فوففية الميففل بلسففوي وفف .بمي ف اففل
بجففقو بجففقو احل فياس"ل بريا ف ا عسففذاقع رين علففال رين احلففزب طسففم بجففز او ف ي وفف .بمي ف
ال بورا ل لر اورلس اظايورل بح ا انلذ لا عسفذاقع رين علفال رين دلهفل ” " Party, Partay
ف فاا Party
يف وس ففلن اوال ففيب وس ففذههل يف به ففى او ففقبل األا ففيين لل ففين نه ففىن ففزبل وهف ف
بلحلزبل
حزب اهلل وحزب الشيطان:
إن ه ف ففزب از ب ففزب اوشففقالن ه ف طففيلال باولففيلن طسففم اورففلس إو اواففل ريطسففلم بإو
اواففل ااى ف بإو اواففل ري فزاب نففر ج ففل االرففلن بنففر ج ففل نالبلففل اولسففلن بلوللففت بلففقم
نالبلذفف.ل" ا ففونر باووففلفي با رففلفخل إ ا نففل الذلففق ا ففي بلسففلع .بطل فف .ف ففا نففونرم بإ ا جقففق
بلسلع .بطل ف .ف فا دفلفي م بإ ا ريطفي بط فل بلسفلع .بريعف .مل وهذلفق بلل ف .ف فا نرفلفخل باعاوطفلا نفر
اا ل رين زب اوشقالن اارلن دلفي بنرلفخم ب زب از با ق نونرل
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تشوش المؤمن والموافق:
إن ا ففونر باووففلفي فقففذم اوذهففلاو للق هففل بس ف اول بًققزاففل بس ف اول ريوض فلال بووففر ش ففقل
ا رلفخ و فهت ًققفز ب ايولف.ل بفقف .لفقم ًققفز بهضف م اوف هىل ب ف سف ل لهفي بفر ا افلب
اوف از لرفف .واففل بففر رففلن اوه سف ميففل ت اوسففي بدل ففت اويسففال ميففلين از للقفف .بسففلم
او ي دلن وهلم ري ل ا رلفلني بذا لا اوريب ميلين از للق .بسلم  -لر عاس .الزاول اوفرت يف
عاس .فقلال و .ول وال ل ريعل نر م؟ فقلال و .نل
عهمم رين اورالق وقس ل لاة فلط لر لقم االلذلل بلوليلن باوشيوهل زقه ل بلوللت بل لفقم
ي جز نر ريجزا اوشيوهل ريب الذلل شف نفل فا حف اولفيلن بحف اوشفيوهل الذلفل ا
الذلل ب ّ
ن ل نل ا نر اوليلن باوشيوهل ريب طاو .واظلا ناج لا ولواي ريب دذلبذ .ريب فهل .بدفل ف األنفاا
ف نرلفلفلا بإهلفف .يف وففهر ري ففل ا رففلفلنيل بد ف نففر ا سففلهني طففق ففزل ريطففقان م يف ف
اورلالل فذ ا للين دل نسلم رين و ذم ريشق ا ذهلم ن ل لهي او از لر.ل
ا طق اريوذم رين اوقراطيا قل باحلزبقفل اوذق ف لر في نفر لرلميفي اوقراطيا قفل اوفه ن وسفذال
لر ل ذهلاي نع االسوم بريهنهل يف رلطى بجقال نسفذهي وفق االسفوم م بريوضفلا طفق ف هفذم
نر اوذهيوالت رين ا سلم ن رور .رين ووان نسلهلا راطيا قلا بنسلهلا زبقلال ببرل للين لفقم
دق رور ولهسلم رين وفقافع لفر احلفزب بولفال إن احلفزب يف االسفوم بدقف وهذفرب عاسف.
نر زب از؟
الديموقراطية والشريعة:
بعيجع ق قريت نللوذرل وذُا م ا س ول جققة بعلال
إن اوقراطيا قففل ف عظففلم بإ ااة اوشففهت ب ا ف ري ولن ففل نففر اوشففهت ب روففي بففل بإقففق
بلوذشيوهلت اوسهلبولل باوشيوهل عظلم احلفخ اوفه سفذهق ري ولن فل نفر از هفلوم ففذ ا رين
اوقراطيا قل وقس بشيوهل إسونقل اوه رور االلذهل للق لم ببرل للفين ف ا فلوفقراطيا قان
وقساا حبزب ازل
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 -2الحزب والشريعة:
بد ف وا احلزبقففل عظففلم بإ ااة اوشففهت بو ا ف ري ولنفف .نففر اوشففهت ب ف ا لر ففي نففر لرلميففي
اوقراطيا قففل اوففه ن وسففذال لر ففلل باوشفيوهل ف سففذاا از بطلعاعفف .فففذ ا احلزبقففل وقسف بشففي
نر شياىع از فذ ا احلزيب وقس حبزب ازل
 -0ن اجفق بطافل ا فرتام ولوافي بولوفلفي يف قفلة فزب ازم إ ا وفر ووفان اوفااطاني ولوافي
بولولفيور بطال ا رتام زب ازل
 -4وففقس إ ففلا سففذاا اوواففي يف عظففلم ففزب ازم إ ا رين اوف ور طففق دذ فاا يف عظلنفف " .عفزابل
عشل ل رل يف إ لا سذاا اوواي" ف م وقساا حبزب از احللقل ل
 -5ن واجق ه محلول ن ل ئ بطااعني ري فل اا باوههفل يف ف ا انإفل يف عظفلم فزب ازم
إ ا رين او ور وهرببن ح ا اوذه وقساا حبزب ازل
 -6ن واجففق اوههففل بلففلعان ا ففيطم  2821وه ف طففلعان األ فزاب يف إ ففلا ففزب ازم إ ا
إن او ور وهاان نولعلا ا يف عظلن م ف م وقساا حبزب ازل
 -7ن اجفق ميفااة او فرم يف ا فلا اوفه وسفور فق فل فزب ازم إ ا رين اوف ور وسفوران يف
ا لا ا هللل فق ل ميااة او رم ف م وقساا حبزب ازل
 -8إن رينف ف ففزب از و ففر ةل ففخ اولقق ففل بو ففر وذً ففال ب ففقبن الاق ففل اوف فيريس م إ ا رين اوف ف ور
وذ هان رين ا ةلخ اولققل بن والاين اريس .ف م وقساا حبزب ازل
 -9إن رين زب از ور وسهح ولرسل بذل قل وق م إ ا او ور وذ هان رين ا وسهح ولرسل
ل قل وق ف م وقساا حبزب ازل
 -81بن و ففاخ ا س ففلهان اوف ف ور ففم ففزب از يف اجذهلل ففل مم إ ا اوف ف ور و ففالان يف
اجذهللل م ف م وقساا حبزب ازل
 -88ن ولففال ريي ري ففق نففر زللففل ففزب از " إن بجففت للف صفين ريسففًق رينففلم او ففرم ريب إن
بجففت للف ص ف عففل جففل ز ألوف س نوبففس او لبففلم إ ا اوف ور ولاوففان ف ا اولففال ف ففم وقسفاا حبففزب
ازل
ففزب از يف ديس ف ااه ااوففل اورتدقففل للففين محلوففل اوقسففذاا اووففلفي بللففين
 -82ن ةل ف
محلول ا ل ئ بانعلوبلت اوولفية م إ ا او ور ةلاان ح ا احلل ف م وقساا حبزب ازل
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ففزب

 -80د ففل األ ف فزاب او ففه ريسس ف ف بفل ف فلا ول ف فااعني اووهلوق ففل ااه ااو ففل اورتدق ففل ف ف ف
اوشقالن م ألن اوقسذاا اووهليل شقالال
 -84إن زب از ور ةل إن للين اسم از م إ ا او ور ةلاان للين حف اسفم از ف فم
وقساا حبزب ازل
 -85ن جيل ففس ففزب از يف اعل ففس ا هل ففخ فق فف .مي ففااة او ففرم بن وهه ففل لف فلا ألس ففلاب
اوقراطيا قففل م إ ا او ف ور جيلسففان بوههلففان يف اعففلوس ا هللففل فق ففل ميففااة او ففرم ف ففم وقس فاا
حبزب ازل

المةةرةرة :إن ففزب از وهلففم بوهذلففق ريعفف .ن اا ففل وفف .يف إ ففوق اوولهففل ب واففل اوواففي بيف

دذلبذ ففل بيف فهل ففل إن يف لوففل احلقففلة {وه ف لوففل ا ففات ريب طاففع لضففا نففر األلضففل }ل
بريوضلا وهلم زب از بوهذلق ريع .ن لح ريوال اوواي بن ُ لل احليام بوفا دلعف برقفل الو فل
{ بوا دلع برقل ريعل س طقم اوقبول االسونقل بس طقم اوشفيوهل يف احلقفلة دل فل}ل فهف وا ن
وذال احلوم يف احلزب ساا اسذههل .دقزب ريم دآولل ف ا فا نفل اف فق فل احلزبقفان الميفل
زب اويفل ل
ألعر ففل ففزب از عهل ففم بعهذل ففق رين اورق ففل ا لو ففل ن ال ف نل ق ففل ب و ففم ش ف او ف ي يفض فف.
اوشيوهل االسونقل إن لول إديا ا لًئ ب لول احليب!
األحزاب في ترةيا وحزب اهلل:
دهل ن اين ريع .ن واجق ريي نل ة نر  85نفل ة اوسفلوال دي فل يف فزب ازل بووفر ف
ا اا دل ل ناجا ة يف األ زاب اوسقلسقل يف يدقفلل إ ا رين األ فزاب يف يدقفل الميفل األ فزاب
او ور وقلان داهنم زب از بوقلان ايبج م يف اوايوخ الطلنل اوشيوهل ف فم اوف ور ةف بن
اورلس بلسذالول اوقور با رذهان إوق م وقساا حبزب ازل
إن زب از وهلم بوهذلق ريعف .وفر وي وفت ف  85نفاا اوسفلوال دي فل ف ريهنفم وفر ة فاا
األناا بور ة اا او ور الواا يف ل ا انا ولب بوا دلعاا ريطفلاحمل برين ف ا
ني ويب
ور ورسًم نع إرلهنم بليفلهنمل
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بريوضلا وهلم زب از بوهذلق رين اوايوخ ا اميل إو اوقبول االسونقل با قل ب ا فا يوفخ
اورففيب ميففلين از للقفف .بسففلم بنر ًفف.ل ن اجففق إن نوسسففل با ففقة اوففه ذ ففع باا ف ا اوايوففخ
با ر ج ب

ا وسسل ا سهلة بلسم "اتحاد الجماعات اإلسالمية".

بعرذ ف نللوذرففل بلظوففلت اوففه ف دي ورففل ميففاا بريبميففلو ا رففلفلني او ف ور ففم ففزب اوشففقالن
بمياا بريبميلو ا سلهني او ور م زب از
ألم تةر للةا الةرين تولةوا قومةا هلل ةل اهلل عاةيمم مةا وةم مةو م ول مةومم ويحا ةون عاةا
ال رب ووم يعامون * أعد اهلل لمم عراباً شةديداً لهمةم سةاا مةا ةةاهوا يعماةون * اتذةروا
أيمةةاهمم ةوةةة ف ةةدوا عةةن سةةميع اهلل فامةةم عةةراب ممةةين * لةةن تالوةةي عةةومم أمةةوالمم ول

أولدوةةم مةةن اهلل شةةيلاً أوللةةا أاةةحاب الوةةال وةةم فيمةةا ثالةةدون * يةةوم يمعة مم اهلل ةميعةاً
فيحا ةةون لةةا ةمةةا يحا ةةون ل ةةم ويحلةةمون أهمةةم عاةةا شةةيا أل لهمةةم وةةم ال ةةا بون *
استحو عايمم الشيطان فأهلاوم ةر اهلل أوللا حزب الشيطان أل لن حزب الشيطان
وم الذاسرون * لن الرين يحادون اهلل ولسولا أوللا في األ لين * ةتل اهلل ألهللامن أهةا
ولساي لن اهلل قوي عزيز * ل تجد قوماً يؤموةون بةاهلل واليةوم ا ثةر يةوادون مةن حةاد اهلل

ولسةةولا ولةةو ةةةاهوا بةةابمم أو أبوةةابمم أو لثةةواهمم أو عشةةيرتمم أوللةةا ةتةةل فةةي قاةةوبمم

اإليمان وأيةدوم بةروم موةا ويةدثامم ةوةات تجةري مةن تحتمةا األهمةال ثالةدين فيمةا أبةداً
لضا اهلل عومم ولضوا عوا أوللا حزب اهلل أل لن حزب اهلل وم الذاسرون {24-41
سولة المجادلة}.

مرحوم ةمال الدين ثوةا أوهللاي {قابالن}
 29ابقع األبل }8998/81/7{ 8482
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