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تْفنة الديماء يف العاملَه اإلسالمي : الفساد والديقراطيةم  
وموجود على موقعه يف اإلنرتنت) لقصيدةل "فتنة الدهيماء" وهو شرح عنوانمطبوع بللشاعر كتيب (  

ــابِ ــخطَ ــدعاً يسي لَ ــيف اخل ١بِ   ابِطَ
   

ــابِحإىل اَأل   ــطُ ب ــالَّ بِ الصابِو  
     

ــذَلْت ــالْ ب ــرقَ ــبِيمحن حولَ وال س  
   

  رــاَء الن ــج ــومفْ ــابِحلا عِ يف ي   س
     

ــذَ ــلك ــالْك أَرتجِ ــداً ولِقَي ب شر  
   

  ــلُ ي ــم الســ يزي هو ــه قين٢ابِر  
     

نـــا فتغَزـــتنةُ الـــدمواًهاِء غَـــز  
   

  ٣ابِيــتا اري بِلَــبِــالن كمــا قــالَ  
     

ــ ــلمنييب املُتصـ ــلِّ سـ   أرضٍ بِكُـ
   

ـ م صـاب عـن  يغنِي م وما   ٤ابِص  
     

ــ ــى الفعاثَ ميف ح ــى ت ــالمِ حت   إس
   

ــا أَ    نعمج بــع شابِتــع شان ٥ي  
     

ــد وأَ ــحى ال فُض ــين ــس ذاطَاطَنيِ ه  
   

  ٦ذا يف كــذَابِى صــدقٍ وهــعلَــ  
     

 ابــر ــخافَات خـ ــحافَات سـ   صـ
   

ــازِ ا   ــاز لإِنجـ ــلْوتلْفَـ   رابِخـ
     

ج ــون ــحونٌ يف حصـ ــاتصـ   ارِفَـ
  

ـ خجذُور الْ   ـرابِ  ريِ مـقِ التمن ع  
     

عــــيِيضوت ــــعميِيوقُــــ وتحب    للر ــرشونذــلَــييف الش ةابِب  

                                                
  لیس ِبْدعًا : لیس شیئًا ُمْبتدعًا . ١
  السراب : َمظَھر الماء الوھمي في األرض المْسَتوَیة عند حرارة الشْمس في الظھیرة . ٢
یح أخرجھ أحمد وأبو داود ، وھي فتنة الدیمقراطیة ألن الدَّْھماء فتنة الدَّْھماء : أي الدھیماء التي ذكرھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم مذمومًة في حدیث صح ٣

 تعني فیما تعني ( العامة ) أي الشعب ، والدیمقراطیة تعني  َمْزعوم حْكم الشعب .
 ال ُیغني ُمصاٌب عن مصاب : أي ال َیْدفع ُمصاب عن ُمصاب . ٤
 . تشعَّب جْمعنا أيَّ اْنِشعاب : أي تفرَّق جْمعنا أي اْفتراق ٥
عسكر نفاق أصبح المسلمون في فتنة الدھیماء كما في الحدیث المذكور فسطاطین أي ُمَعسكرین ؛ ُمعسكر إیمان صادق ال یؤمن بمزعوم الدیمقراطیة ، وم ٦

ن القنوات الفاسدة ومظاھر كاذب وھو المؤمن بسراب بالدیمقراطیة و ُمْفرداتھا الوارد ة في األبیات كالصحافة المنحرفة والتلفاز غیر الُمْنَضِبط  وصحو
المسلمین وإزالة قوة  المیوعة والضیاع وبرامج  الرذیلة والتجویع والتطبیع مع الیھود و ُمَخطَّطات تدخالِت أمریكا والربا والعولمة وتدمیر الجیوش في بالد

  المسلمین إلخ .  



 
٢ 

        
وِوتجيــــع وفَــــطْبِوت يــــعتح  
   

  أَمرِلــي ــدا لكَ ــت ــخلَ كُ ابِلَّ ب  
     

ــاةٌ ــ مرابــ ــةٌ ووعولَمــ   زعنــ
   

ــ   َأليــو ش ـ كَة ــأي نـ ول ابِة  
     

  وان شــهر كُــلَّ شــهرٍ  وللنســ
   

ــابِ   ــذٌ للْكتـ ــاواةٌ ونبـ   ١مسـ
     

حـ م ــا بعـ ـ لْن ــر التسـ   اوِيدهم فكْ
   

ــادر بالْ          ــا اجلَن ــابِفَجاَءتن   عق
      

ــن مم وكــمــ كَــرٍنقــد صفــاً اررع  
   

ـ   ريبِقْتبِ        طـابِ مـ اخل   ابِن اخلطَ
     

ـ وأَ   ف لَـــونة ألْـــالعـــوانُ اخلَلْـ
   

ــبِ   ــا رلَ كالش فــز عٍ...وعدابِر  
     

وســرــكُــ علَّ يومٍ وانــتخاب  
   

ــتاس انرعــر أَهيش الــدنعــ   ابِخ  
     

ولْلــــعمالِ تــــرشيزوفَــــر ح  
   

  ــول ــالَّبِ م ــالَبِ نلطُّ ــلِ الطِّ أج  
     

وـــلفَلنو الان انـــوشن  زفَـــو  
   

ــالُ بِ    ــات تكَ ــنقَاب ــلَ سابِا ح  
     

ــي ــع الن يشاخبوــنَ ع ــلَ ى ظُنون  
   

  ــو ــلملت نوانقَ يــح الس ابِك!  
     

ــ ـ م أَوكَ ــوا جهـ ــوداً أَفْن   داًوو نقُ
   

ــ   ــوكَ م سارا ذَوــه ــاً يف إِاب ابِي  
     

ــفَ ــيج ملَ نوــم ى هــو ــوِطَ ا س لٍي  
   

ــوأَ   ــوهـ ــيضِ الغـ   رابِامٍ بِتبيِـ
     

ــ ــولَ ــوا قَو عملُ لــن كَي الً مــث ــ     رٍيــورٍ لَع ــى ن ــعل   ابِواجلَادوا بِ
                                                

ھنَّ بالرجال ونْبٌذ للقرآن الذي فیھ : (وِللرِّجاِل علیھنَّ دَرجة) البقرة ، وقد وصل إلینا بعد ومن َبالیا الدیمقراطیة إشھاُر النساء في فعالیاٍت كل شھر ومساواٌة ل ١
دیمقراطي وتلوَّنت الخالعة بألف ذلك الَجْنَدر وھو تْزویج الّرجال بالّرجال والنِّساء بالنِّساء ، وصار الُمنكر َمعروفًا ِبتقریب ِخطاِب بعض الدعاة من الِخطاب ال

انین والنََّشاَوى ، أْسكرت الموسیقى كما ُیسِكر شْرب الخمر ، وزاد الخداع بما ُیسمَّى األعراس االنتخابیة في مثل نقابات العمال واتحادات الطالب والفنلون ، و
من ھذه الجھود في ُمربَّع الشریعة لنجحوا  وصار الناس َیِعیشون على أوھام وأحالم ، وَتمَّ إنفاق الجھود والنقود لتبییض الغراب الدیمقراطي ، ولو عِملوا قلیًال

اإلْغراء بأحالم تداول السلطة   في الدنیا واآلخرة .  وآفة التزویر في االنتخابات الدیمقراطیة  ترفع الرُّویبضة باستمرار ، وإذا لم ینفع التزویر فاالنقالب ، وأما
  مرة ، في حین إن نتائجھا َمْحسومة في كل مرَّة .    فھو حیلة إلقناع الناس بأكذوبة االنتخابات  حتى یدخلوھا في كل



 
٣ 

        
وللتــــوِزــــرِ فَــــيبال ي ىنار  
   

  وقد عي   ـهكالش بِضيوابِلُـو الـر  
     

ــن مــ و ــفْي ملَ علِ التــوِز ير مــر   اًكْ
   

ــ   أعــ اد ــراً بِــ ز قَوالفَّ هانالبِق  
     

ـ  ــالم التـ وأحــد لِ فاوي انــت ابٍخ  
  

  ــامِ الت ــحلإِحكَ ــاي لِ في انــت ابِخ  
     

ــ ــا يف الْوإنحديــي زلَف ثــانم  
   

ــراً بِــ    بج ــك ــام املُلْ   ١رابِاحلِْيق
     

ــ ــ دوقَ جالر مــز ســلُ فَو ــا ملَ الٌج  
   

  تلنــظ ــحأَرٍ ويـ ــذَابِلَـ   امٍ كـ
     

ــلُوســرصاا م ــلُوــسا اِإلخوانَ فــياه  
   

  ــلُو سنَّ يف العــا اُألرد ــم يابِيلِ الن  
     

ــلُوا اَأل ــانَس ــي فْغ ــوال ناملُع نىم  
   

ـ زوما جنـت اجلَ    ائ ـن مم ـابِ رص  
     

  اًبهم دروســأَمــا تكْفــي تجــارِ  
   

  لــرابِ  ري ــلُ يف الس ماملُؤ عــد ت  
     

   ــج هاطُ نقْرــامل ــاحِ ف ــا ص ي زِدو  
   

ــج الكِّ    هن ــه غَي ضــاق نــي ابِت  
     

ــع ــةٌ وردت شـــ   اراًدمقْراطيـــ
   

ــةَ الثِّ    ــةً مزيفَـ ــمزينـ   ابِيـ
     

ــت ـ خ ــلَّ قَـ ـ ادع كُ ــلَّ يـ   ومٍومٍ ك
  

ــذَ    ــة عـ ــاظ منمقَـ   ابِبألْفـ
     

فيهــا   ي ــدتواملُر غْــدى الوــاو ــ     ســاملٍ ب ــأكْبرِ ع ــحبِ ابِيلْ بِالص  
                                                

  . َوَرد في حدیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم الذي أخرجھ أحمد وغیره ِذْكر مرحلة الُمْلك الجبري التي نحن فیھا ، أي الُحْكم العسكري . ١
فسھ ، كما جاء في األبیات في مصر واألردن وأفغانستان والیمن والجزائر ، وجاء وُأْكُذوبة االنتخابات الدیمقراطیة َینتج  عنھا كل مرة الُحْكم العسكري ن     

م الكبیر أو حتى بالصحابي لو فیھا أن نھج الدیمقراطیة یخالف نْھج القرآن من حیث الشعارات الُمَزیَّفة الخادعة ، ومساواة الَوْغد والُمرتّد عند التصویت بالعاِل
  ستدالل باآلیة القرآنیة یساوي االستدالل بأي رأٍي في البرلمانات ، ألن كل استدالل فیھا َمطروٌح للتصویت . افترْضناُه موجودا ، بل إن اال

 !! فھل أصبحت الدیمقراطیة ربًا للتْشریع في التصویتوتجد في البرلمانات َمن یزُعمون أنھم َیْفَتدون الشریعة مع أنھم ُیثِخنونھا بأنیابھم بإسقاط أحكامھا ب    
  البرلمانات إذا اكتمل النصاب ؟! 

عندما یْرفع المفتونون وھل ھذا الرب سافٌر ظاِھٌر عند النصارى  في التشریع  ال َیْخجلون منھ ، وعند المسلمین ُمَغلٌَّف أحیاًنا بحجاب اإلسالم أو الشورى      
! رغم أنھم ُیْسِقطون بالتصویت الدیمقراطي شْرع اهللا فُیْصِدرون قوانین الربا ، ِشعار الدیمقراطیة اإلسالمیة  أوالشورویة  ،  فینسبونھا لإلسالم والشورى ؟

قیات التسھیالت والقواعد وقوانین الجنسیات والحدود الجغرافیة التي ُتَمزِّق المسلمین ، وقوانین السیاحة التي تْسَمح بالفساد والُخُمور ، ویصادقون على اتفا
  العسكریة لألجانب...إلخ .  



 
٤ 

        
  أْير آنــالقُر ــدليلُ بِـ ــلِ التـ   بـ

   
  ــابِي ــاوِي أَي رأْيٍ يف اخلطَـ   سـ

     
ــقُي ــولُـ ــديهايرِونَ الشـ   عةُ نفْتـ
   

ــابِ    ن ــألْف ــذِّئَاب بِ ــا ال هنثْخوي  
     

ـــوِويف التصح يتواخ ـــمســـتيار  
   

ـ   وكَ   الص ـقَاطوا بِإِسـمسم ح؟ابِو  
     

ــا   باطُ رــر ــبح املقْ أص ــد ــلْ ق   فه
   

ــقَويف الْ   ــابِ؟اع صبِالن ــد بعي ات  
     

ــ ــ لْوه ــه و سع رــاف ىنــار صد الن  
   

  ــوع ــد املُن سلمــي م ناحل ــع ابِ؟ج  
     

  هه أُنـــاسشـــبرى يوالشـــوبِ
   

  وأين التبـر مـن أَدنـى التـرابِ؟      
     

ــي ــريجـ ــر نفـ ــه نفَـ   ارِي نهجـ
   

  ١جمـــاراةً لتخفيـــف اخلَـــرابِ  
     

ــدروا ــوراً قَ ــذْراً فَطَ ع تــم يف الص  
   

  راً يف مــو ــابِ وطَ ــايرة الركَ س  
     

ــراً   قَس ــاب هاِإلر ــم قْحــوراً ي   وطَ
   

ــهــو اجلوال يخلُــ   ــن املُصم ابِاد  
     

   ــاةبِــالَ أَن اتكَــرــي املُنضمتو  
   

  وتســرِع بِــاجلميعِ إِىل تبــابِ    
     

  ونهـــي املنكَـــرات بِـــه نجـــاةٌ
  

ــارِي كَــ    املُج ــن ــي مولك ابِيح  
     

ويـ ع ــي كَـ صي يــط وال فَي ــع ــ    احلَ ملالو ــاب ــن ش سالةَ بِلَيــي بِاش  
                                                

حیانًا یبررون الُمساَیرة جاري نْھج الِمْقراط نفٌر كثیر من أجل تخفیف شرِِّه بزْعمھم ألنھ مفروض كما یقولون ، فأحیانًا یسكتون عنھ وأحیانًا ُیساِیرون ، وأُی ١
  ر من ذلك . بالتضرُّ -الذي شَرعھ اهللا السترداد الحقوق المغصوبة بالقوَّة  -بخوفھم من تھمة اإلرھاب ویصاب الجھاد الشْرعي  

م تكن الُمجاراة لألعداء وتمضي المنكرات على َعَجل في ظل الِمقراط لتصل بالناس إلى الھالك ، وال نجاة منھ إال بالنْھي عنھا ال بُمجاَراتھا وُمحاباتھا ، ول   
  بّد من نقاء الوسیلة من الشوائب .  في أي وْقٍت سبیًال لصّد ھجومھم ، وال كان العصیان وسیلةً الستئناف الطاعة فیما بعد ، ألنھ ال

ي بالد المسلمین والذین یتركون النْھي عن المنكرات بحجة الحفاظ على المكاسب كالذي یصطاد جرادة واحدة وَیفِقد عْشرًا . ومن ركب سفینة الدیمقراطیة ف    
الُمْدِبِرین سوف یْنزل علیھ ما نَزل علیھم من العذاب ، قال تعالى:  دون أن یحتِسب إلیقافھا سوف یغرق مع أصحابھا عند سكوتھ عن إْبحارھا ، ومن یجالس

  (واتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة) األنفال . 
 إالَّ والمفترض بمنطق الِمقراط أن كل إنسان حّر ولو في الوقوف ضد الِمقراط ، فكیف یوجد من یْخشى الوقوف في وجھ الِمـقراط ؟ وأنھ ال خیار    

ما في الحدیث المتفق الُمـساَیـرة ؟ ھذا تناقٌض یدل على التھافت . إن الذي ینطبق على الُمسایرین الُمسارعین ھو دخول ُجْحر الضَّب مع الیھود والنصارى ك
  علیھ . 



 
٥ 

        
ــ ــا الطَّوم طْاعت بِات ــب ــيمالْلَ   عاص

   
ــغوال الْ   بالْاي ــب كست ــابِات عم  

     
نمل نيــارِك ــروإنَّ التـــ   اتكَـــ

   
ــزعمِ الْ   ــبِ ــابِجِ ســلِ اكْت ييف ن د  

     
  ــد ــد جه ــرادة بع ــطَاد اجلَ كَمص  

   
  وعشر قـد هـربن مـن اجلـرابِ      

     
ـ  ن ركسـابٍ   ومتبِـال اح نيـفالس ب  

   
ــحابِ   الص ــع ــيغرق  يف الســفنيِ م س  

     

ـ  ــن للمـ ومــاً د ــن جليس   بِرين يكُ
   

ــاً شــريكاً يف الْيكُــن أيضــ   ذابِع  
     

ـ      روأنــت بِمنطــقِ املقْــراط حـ
   

  فكيف تـالم مـن أجـلِ الغيـابِ؟      
     

ــ ض ــر حــةُ ج جنرــلَ الف ــو دخ   بول
   

  فهل تلـج اجلُحـور مـع الضـبابِ؟      
     

ــذُّيولُ وإن ــى ال رضــن ت ــنا ول صحر  
   

ــذِّ   ــاَلُ ال ــذِّفأَذي ــن ال ١ابِئَئَابِ م  
     

ــلْ ــى اليتر وه ــض هأوِ الن ــود ىصار  
   

ــو ــم الك دقَ ــحكَ ــت ــاب بِلَ يتابِا ار  
     

بــالمِ ر ــن ؛ ولإلسـ ــيعوا لـ   تضـ
   

ــانُ   موإد ــابِ الت ع ــر لِ شــاز   ن
     

ــوح الع ــب زِاجِســي ع ينــاه ننِ الت  
  

ــارِيطَ ا إذَ   ــوا مقَ ــ كَرِه   ٢رابِاخلَ
  

ــاً    ــى اغتراب ــائرين كَفَ ــلْ للْح ــاغترابِ     فقُ ــةَ بِ ــوا اخلالَفَ ــن ترِث   فلَ
                                                

ال بكفر كامل سافر صریح دون مواربة ورغم ھذه المساَیرة فلن ترضى ذیول األعداء عن الُمسایرین ولن یرضى األعداء أنفسھم من الیھود والنصارى إ ١
المتمّسكین بدینھ ، وأكبر  ألن اهللا قال في كتابھ : (ولن ترضى عنك الیھود وال النصارى حتى تتبع ملتھم) البقرة . وفي األبیات الباقیة نصائح بأن اهللا لن ُیضیع

  عیب ھو اإلدمان في التنازالت عن أحكام الدین . 
ة عن ن المنكر وقول الحق فیكفیھ النْھي بقلبھ مع عدم التكلُّم بالباطل  وعَدم َتھِنَئة الخراب الدیمقراطي . ونقول للحائرین كفاكم ُغْربوَمن عَجز عن النْھي ع    

  الدین باستیراد الدیمقراطیة فلن َتِرُثوا خالفة اإلسالم باالغتراب عن اإلسالم . 
قبول بأيِّ تأویل ، والحلوى ال تحتِمل الخْلط بالتراب ، وھذا القول من شخص جرَّب سراب الدیمقراطیة وخْلط الدین بالطاغوت الدیمقراطي ُمنَكر غیر م    

منھا اللوم واإلحباط واالنتخاب وكان عضوًا فاعًال في البرلمان ، وفتنة الدھیماء (الدیمقراطیة) بالء فلیحرص العاقل على اجتنابھا ، والقصیدة لیس المراد 
     من یرید التفكیر وإعادة النظر ، بل ھي دعوة  لعموم المسلمین الذین شّرفھم اهللا بوراثة القرآن إلعادة النظر ، وأسأل اهللا المثوبة .وسد الطریق أمام 

  
  َمَقاِریط : جمع ِمْقَراط . ٢



 
٦ 

        
 ــد ــطُ ال ــر وخلْ ــاغُوت نكْ   ينِ بالط

   
ــرق الْ   ــوإنْ طَ ــلَّم ــابِ ؤولُ كُ ب  

     
ــا   ــالوةَ مل ينلْهـ ــن رام احلَـ   ومـ

   
ـ      الوةَ بِــالترابِإذا خلَــطَ احلَـ

     
ــبِريٍ   ــن خ لٌ مــو ــولُ ق ــذا الق   وه

   
ــابِ    ختــرابٍ وان ــن س م عــب شت  

     
وهــذي الفــتــالءٌ نى بةُ الكُــرب  

   
  فكُن يا صـاحِ مـن أهـلِ الصـوابِ      

     
ــد القَ ــا قَص ــوم صمــو ــومٍ يدة لَ   قَ

   
ــابِ     اِإلي ــو حةٌ نــو عد ــن   ولك

     
ــاً ال خ ــدمها عمومـ ــاًأُقَـ   صوصـ

   
ــ   مــل فوا بِمــر ن شالك ــابِرياث   ت

     
ــلِّ املُ ــللكُـ ــلِّ أرضٍسـ   مني بِكُـ

  
ــ   جوأَرـ و اَهللا ح ــناً يف الثَّـ ابِسو  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  



 
٧ 

  
  فتنة الدهيماءتقريظ على قصيدة 

  . الم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، والصالة والس احلمد هللا

  : أما بعد

 إِوسن أَم ، واليت هي حتذير فجزى اهللا الشيخ حممداً الصادق خريا على املعاين اليت تضمنتها هذه النصائح القيمة
أدالعصر اِءو واليت حتتاج من الدعاة إىل الت ،نبه إىل مخهارِاط ..  

  . سابقاً يف جملس النواب ، وعضو ، وزير العدل السابقسابقاً  مي مدير جامعة اإلميانعبد الوهاب الديل/الدكتور -١

  . التنميةاملوارد وحممد اآلنسي نائب رئيس جامعة اإلميان لشئون /الشيخ -٢

  . اًمدير عام مدارس حتفيظ القرآن باملعاهد سابقو ، مدير عام مدارس التحفيظ يف وزارة التربيةحممد الغيلي /الشيخ -٣

  . صاحل أمحد الوعيل أستاذ جبامعة صنعاء/الدكتور -٤

  . يف جملس النواب سابقًا عضو، وعبد اللطيف هائل أستاذ جبامعة صنعاء /الدكتور -٥

  . يف جامعة اإلميانسابق عبد العزيز احلشار مدرس /ستاذاأل -٦

  .سابقاً  حعضو اهليئة العليا للتجمع اليمين لإلصال حممد محود اخلميسي/األستاذ -٧

  . حيدر أمحد الصافح أستاذ باملعهد العايل للتوجيه واإلرشاد/الدكتور -٨

  . عبد العزيز حممد الزبريي الداعية املعروف/األستاذ -٩

  . عضو جملس النواب سابقًاو،  صاحل الظبياين أستاذ جبامعة صنعاء/الدكتور -١٠

  . لى آله وصحبه وسلمواحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على نبينا حممد وع
  

*            *            *  
  

  

  


