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 رعشالسابع اخلطاب 
 

 السادسةالرسالة 
 :إىل األمة اإلسالمية

 

 ) على اجلهادالتحريض و احلث(
 

  هـ١٤٢٤ ذو القعدة ١٢
  م٢٠٠٤ كانون الثاين/يناير ٤

 
 )حِفظَه اهللا(للشيخ أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ 

 
 

نفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أ
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ {وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 
 . ]١٠٢:ل عمرانآ[ }ُتقَاِتِه َولَا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ

 
 : أما بعد
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 : من أسامة بن حممد بن الدن إىل إخوانه وأخواته يف األمة اإلسالمية عامة
 

 . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

رساليت هذه إليكم خبصوص التحريض ومواصلة احلثِّ على اجلهاد، لدفع املؤامرات العظام 
 :هر بعضها ظهوراً بيناًاليت ِحيكت وحتاُك ضدَّ أمتنا، خاصةً وقد ظ

 
أسلحة الدمار "، حتت خدعة ١ كاحتالل الصليبيني مبناصرة املرتدين لبغداَد داِر اخلالفة

 .٢ "الشامل

 
  هـ١٤٦ر املنصور رمحه اهللا سنة بناها اخلليفة العباسي أبو جعف 1
 

و " بغ" اا مركبة من  ؛ وهي كلمة اعجمية، قيل... بغداد: ( رمحه اهللاقال احلافظ ابن كثري
 شيطان، و  اسم صنم، وقيل؛" بغ " ؛ وقيل.   اسم رجل ؛"داد" بستان، و  "بغ " ، فقيل؛"داد"
ا تسميتها كره عبد اهللا بن املبارك واألصمعي وغريمه وهلذا  .  عطية الصنم ؛   عطية، أي ؛"داد"
، وكذا أمساها بانيها أبو جعفر املنصور، ألن دجلة كان "مدينة السالم"، وإمنا يقال هلا "بغداد"

 ].١٠١ص/١٠ ج:البداية والنهاية[ ") الزوراء"، ومنهم من يسميها "وادي السالم"يقال هلا 

 

سبة الذكرى يف بيانه مبنا" جون كريي"ل املرشح الدميقراطي يف االنتخابات األمريكية اق 2
 عندما أشار إىل برنامج ... خدع األمريكيني يف خطابه"بوش"إن : (عراقغزو الالسنوية األوىل ل

 ورفض وال يزال يرفض التحدث ،صدام حسني لألسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
 إن هذا الرئيس مل يقل ،لنقلها بكل بساطة... صراحة مع األمريكيني عن تكاليف احلرب

 ). وبالدنا تدفع الثمن،ة حول احلرباحلقيق
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وكذلك احملاولة الشرسة لتدمري املسجد األقصى، والقضاء على اجلهاد وااهدين يف 

 ."مجنيف للسال"ومبادرة  ٣ "خارطة الطريق"فلسطني احلبيبة، حتت خدعة 

 
الربيطانية، " إندبندنت" يف مقابلة نشرا صحيفة "جيمي كارتر"وقال الرئيس األمريكي األسبق 

 يعرفان على األرجح أن املعلومات املتعلقة - بوش وبلري -كانا  : ("هـ١/٢/١٤٢٥ "بتاريخ
هذه ...  معلومات مشكوك فيهابأسلحة الدمار الشامل العراقية املفترضة كانت تستند إىل

 حيث أكدت أن ،احلرب قد استندت إىل أكاذيب وتفسريات خاطئة من قبل لندن وواشنطن
إن ...  وأن العراق ميلك أسلحة دمار شامل"سبتمرب/١١ "صدام حسني مسؤول عن هجمات

 .) مث طالبا البعض بإجياد سبب لشنها،قرار الذهاب إىل احلرب اختذاه

 

 من الواليات املتحدة واألمم ؛ة الطريق عن اللجنة الرباعية الدولية واملؤلفة انبثقت خارط3
القضية  -املتحدة والرئاسة األوربية وروسيا، للوصول إىل حل ائي ملسألة الشرق األوسط 

 عرب مرحلتني أساسيتني تنتهي حبلول العام "السالم" وتعمل على حتقيق - الفلسطينية
 :  ودف إىل،"م٢٠٠٥"
 
وقف االنتفاضة املباركة عرب ما يسمى بوقف العنف، واجراء تغريات جذرية يف بنية : والًأ

السلطة الفلسطينية، يف ااالت املالية واالدارية واألمنية والقانونية، مقابل خروج القوات 
 .  االسرائيلية من املدن الفلسطينية، وتفكيك بعض البؤر االستيطانية الصغرية

 
ن عن قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة بتواصل إقليمي ما، مع ارتباط قيام االعال: ثانياً

، واجياد قيادة فلسطينية جديدة "اسرائيل" باستمرار التعاون األمين الكامل مع "الدولة"تلك 
 ."اسرائيل"خيتارها عميلهم البديل أبو مازن، والتطبيع العريب مع 

 
 :  وضع الكيان اليهودي سلسلة من الشروط أمههاوقبل البدء باملفاوضات اجلديدة هذه،
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 ؛وكذلك احلمالت اإلعالمية الصليبية على األمة اإلسالمية، واليت ُتظهر بوضوٍح عظيم

ِعظََم ما يبيتون من شٍر مستطٍري لألمة عامة، وألهل بالد احلرمني خاصة، وظهرت نوايا 
األمريكيني كذلك يف تصرحياٍت بضرورة تغيري معتقدات ومناهج وأخالق املسلمني، حىت 

 إا حرب دينية اقتصادية، ؛ وبعبارٍة واضحة-٤ على حد تعبريهم -ساحماً يصبحوا أكثر ت
 

 
ربط تقدمي ما يسمى بالتنازالت االسرائيلية باألفعال الفورية ضد املقاومة من جهة، والتغيري ) أ

عرفات لصاحل رئيس الوزراء   اجلذري يف أجهزة السلطة الفلسطينية، وأمهها نقل صالحيات
  – أبو مازن -اجلديد حممود عباس 

 .  للمستوطنات القائمة"النمو الطبيعي"ميد االستيطان حتت مسمى  عدم جت)ب
 رفض االحتكام للجنة الرباعية، واالصرار على املرجعية يف تنفيذ الفلسطينيني لتعهدام )ج

 . األمنية
 . عدم حتديد ماهية الدولة الفلسطينية وترك ذلك للمفاوضات الثنائية) د
 وترك ذلك ملدى حتقيق ،"م٢٠٠٥"نتهي عام عدم االلتزام جبدول زمين حمدد ي) ـه

مؤامرة دولية ؛ خارطة الطريق"عن مقال؛  [.الفلسطينيني باإللزامات الواردة يف خارطة الطريق
 ].لعبد الرمحن الطرابلسي، جملة نداء اإلسالم"/أخرى للقضاء على املقاومة الفلسطينية

 

عربية استجابةً ألوامر سيدها األمريكي ولقد حتولت تلك النوايا إىل واقع، وبدأت األنظمة ال 4
العراق سيعيد النظر باملناهج (بتطبيقها، فها هي الصحف احلكومية تطل علينا بعناوين كـ 

األردن بوادر أزمة بني الربملان واحلكومة بسبب تعديالت مقترحة على مناهج (، و )الدراسية
القمة اخلليجية تركز ( و ،)ناهج الدراسيةجملس األمة الكوييت يناقش اليوم تعديل امل(، و )التعليم

رباء خليجيون يعدون دراسة للتحديات اليت خ (و، )على اإلرهاب وتعديل املناهج الدراسية
أول ملتقى عريب جامع يف بريوت حول التربية  (، و) تقومي املناهج التعليمية؛تواجه دول التعاون

 .، وان يرد كيدهم يف حنرهمنسأل اهللا أن جيعل تدبريهم؛ تدمريهم)... والتعليم
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يريدون إبعاد العباد عن عبادة اهللا ليستعبدوهم وحيتلوا بلدام وينهبوا ثروام، فمن 
العجب أن يفرضوا الدميقراطية وأمركة الثقافة بالقاذفات النفاثة، لذا فإن ما ُينتظر أدهى 

 .وأمر
 

راق إال حلقةٌ يف سلسلة الشر الصهيونية الصليبية، مث يأيت دور االحتالل فما احتالل الع
الكامل لبقية دول اخلليج متهيداً لبسط النفوذ واهليمنة على العامل أمجع، فاخلليج ودوله هو 

عاملي ٥ مفتاح السيطرة على العامل يف نظر الدول الكربى نظراً لوجوِد أكرب خمزوٍن نفطي ،

 
 

% ٦٢,١ بنسبة ، مليار برميل من البترول اخلام٦٤٣,١متتلك الدول العربية املنتجة للبترول  5
من اإلنتاج العاملي، % ٣١,٥ مليون برميل يوميا بنسبة ٢١االحتياطي العاملي، وتنتج حنو  من

 وتصدر حنو 
وإذا أضفنا إيران إىل . لإلحصاءات العاملية مليون برميل من هذا اإلنتاج يوميا، وفقًا ١٧,٥

من % ٧٠,٨ مليار برميل مبا يوازي ٧٣٣,١الدول العربية، فإن االحتياطي النفطي يرتفع إىل 
من اإلنتاج % ٣٦,٧ مليون برميل يوميا بنسبة ٢٤,٦االحتياطي العاملي، ويصل اإلنتاج إىل 

 . ميا مليون برميل يو٢٠العاملي، ويرتفع التصدير إىل حنو 
 

 حيث شكلت وارداا حسب ،للنفط يف العاملويف املقابل متثل الواليات املتحدة أكرب مستورد 
من إمجايل الواردات % ٦٣,٢م حنو ٢٠٠١البيانات األمريكية عن النصف األول من عام 

  ماليني برميل من٣ مليون برميل يوميا منها ١٢وتستورد وحدها يوميا حنو  الدولية من النفط،
سالح "انظر  [ مليون برميل يوميا١,٨السعودية اليت تستورد منها  الدول العربية وعلى رأسها

 ].٢٠٠٢/٤/١٣ ،محد عبد السالم وعالء أبو العيننيأل"  هل يصلح لدعم االنتفاضة؟،البترول
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 ما هو إال خطوة تنفيذية ملا فكرت وخططت له أمريكا من قبل، فاملنطقة فاحتالل بغداد
 .  وهي اليوم مستهدفة كذلك، وستبقى مستهدفة يف املستقبل،كانت مستهدفة يف املاضي

 
 فماذا أعددنا لذلك؟

 
وهذه احلملة الصهيونية الصليبية على األمة اليوم؛ ُتعد أخطر احلمالت وأشرسها على 

 دد األمة كلها يف دينها ودنياهااإلطالق، وهي. 
 

إن احلرب ستستمر سنني طويلة : ( أمل يقل أيضا٦ً ؟)إا حرب صليبية: (أومل يقل بوش
ليس العامل اإلسالمي زهاء ستني دولة؟ أفال تبصرون؟ أمل  أو ٧ ؟)وتستهدف ستني دولة

 !ألمريكيني؟يقولوا إم يريدون تغيري إيديولوجية املنطقة اليت تبث الكراهية ضد ا
 

 ١٦/٩/٢٠٠١"املوافق لـ " هـ ٢٨/٦/١٤٢٢" عقده بتاريخ ،يف مؤمتر صحفيوذلك  6
 ."م
أخطأ الرئيس يف استخدامه هذه : (الًئ قا،مريكان هذه العبارةاألعض الساسة انتقد بقد و

قد هزموا يف تلك احلروب على  -يف احلقيقة  -أن الصليبني ...  وذلك ألسباب منها،العبارة
يد صالح الدين، وليس من املناسب التذكري زمية يف وقت حنن يف أمس احلاجة فيه إىل 

  ].األمريكية" أي يب سي"قناة " / اليننايت "برنامج [) ...النصر
 

 مرة "احلرب الصليبية"إال انه اعاد استعمال مصطلح " بوش"ورغم االنتقادات اليت تعرض هلا 
وِقفوا إىل جانبنا يف هذه احلملة الصليبية : (، حيث قالحديثه إىل اجلنود الكنديني يف أخرى
 .)اهلامة

يبدو أن الرئيس بوش يعتقد حقيقة أنه (: ً"سكروبرت في"اإلعالمي األمريكي قال حىت لقد 
 )!!محلة صليبية، فقد عاد ليستعمل العبارة قبل أيام رغم أنه ُحذر من ذلك يقود
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إم يقصدون اإلسالم وذرَوَتُه قبل كل شيء، فهم يعلمون أم لن ينعموا بثرواتنا وأرضنا 

 !وحنن مسلمون جماهدون، فتدبروا

 
 أن - على فترات متالحقة -لقد صرح القادة االمريكيون : ( االماراتية"البيان"جرية جاء يف  7

ىل ستني دولة، وان أمريكا ستضرب اإلرهاب موجود يف ستني دولة، وان تنظيم القاعدة ميتد إ
اإلرهاب يف كل هذه الدول، أي أن أمريكا ستقوم بضرب دول منظمة املؤمتر االسالمي إضافة 

 إال أن تركيز - مثل الفلبني -إىل بعض الدول االسيوية اليت ستسندها يف مكافحة اإلرهاب 
خرجت ابن الدن والعديد الساسة االمريكيني على منطقة الشرق االوسط، وهي املنطقة اليت ا
 ).  وغريهم- أبو حفص -من اتباعه والقيادات اليت حوله؛ مثل أمين الظواهري، وحممد عاطف 

 
 أعلن - عند بدء العمليات العسكرية يف أفغانستان -يف حديثه للشعب األمريكي : (وجاء أيضاً

ة على الرئيس جورج بوش؛ ان احلرب ضد اإلرهاب هي حرب طويلة، وإا غري قاصر
أفغانستان، بل ستمتد إىل الدول اليت تشجع اإلرهاب وتدعمه، وإىل الدول اليت تأوي 
اإلرهابيني، دون ان حيدد أي من هذه الدول، وقد أثار هذا القلق يف عدد من الدول العربية 
واإلسالمية، خاصة؛ بعدما أعلنت اإلدارة األمريكية عن قوائم األشخاص املطلوبني وعن قوائم 

املؤسسات واملنظمات اليت ترى أا على عالقة بتنظيم القاعدة الذي يرأسه ابن الدن، أو بعض 
 وزاد من القلق العريب واإلسالمي؛ - من وجهة النظر األمريكية -أا تقوم بتمويل اإلرهابيني 

ان األشخاص املطلوبني ونسبة كبرية من املؤسسات واملنظمات الواردة يف القوائم األمريكية 
 مؤسسات ومنظمات إسالمية وعربية، بعضها منظمات أهلية غري حكومية خريية، والبعض هي

 مبا فيها الدول العربية -اآلخر مؤسسات اقتصادية هلا نشاط متشعب يف العديد من دول العامل 
 إال أن ملكيتها وإدارا الشخاص من العرب واملسلمني، والواقع ان هذه القوائم -واإلسالمية 

لنت عنها اإلدارة األمريكية مل يصحبها أي بيانات تؤكد أو توضح تورطها ملا تسميه اليت أع
 ]. هـ١٤٢٢/شوال/٦ [")اإلرهاب"الواليات املتحدة األمريكية بـ 
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 :فيا أيها املسلمون

 
إن األمر خطري واخلطب جلل، وإين واهللا حريص على دينكم ودنياكم، كيف ال؟ وأنتم 

 والرائد ال يكذب أهله، فأعريوين أمساعكم وقلوبكم إخواين يف الدين، وأهلي يف النسب،
 .لنتدارس حول هذه اخلطوب املدهلمة، وكيف السبيل للخروج من هذه احملن امللمة

 
ِإنْ أُِريُد ِإلَّا {: وللحديث عن ذلك أقول كما قال نيب اهللا شعيب عليه الصالة والسالم

،  مستعيناً ]٨٨:هود [}ا ِباللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوِإلَْيِه أُِنيبالِْإْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّ
باهللا، متوكالً عليه، مستجيباً ألمره بأن ال أخشى يف اهللا لومة الئم، متحرياً للصدق، 
صادعاً باحلق، مبتغياً رضى اخلالق وإن غضب اخللق، فآجالنا إىل انتهاء وأرزاقنا يف 

 عن نصرته وقد تعين اجلهاد إال من د عن قول احلق ونصرته؟ وال يقعالسماء، فعالم َنْجُبُن
 .خسرت جتارته، وَسِفَه نفسه وُحِرَم خرياً عظيماً

 
وعليه؛ فإن أول خطوة للخروج من هذا التيه هي بالرجوع إىل اهللا تعاىل، نستغفره ونتوب 

رمي عليه الصالة إليه من املعاصي توبة نصوحاً، وتدي بقرآنه العظيم وسنة نبيه الك
 .والسالم

 
كما ينبغي علينا أن نبحث عن األسباب الرئيسة اليت أدت إىل احنراف املسرية عن الصراط 
املستقيم من الداخل، وعن القوة الفاعلة يف هذا االحنراف، فإننا وبدون عناء سنجد أن 

 :أبرزهم
 



 

- ٩- 

                                    

 .٨األمراء) ١
 .٩ وعلماء وخطباء السوء) ٢

 
أنَّ امرأة من محس "روى اإلمام البخاري يف صحيحه؛ : (بو قتادة الفلسطيينأقال الشيخ  8

 الذي جاء - أي اإلسالم - على هذا األمر الصاحل سألت أبا بكر الصديق فقالت؛ ما بقاؤنا
قالت؛ وما األئمة؟ قال؛ أَما . اهللا به بعد اجلاهلية؟ قال؛ بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم
 ". قال؛ فهم أولئك الناس. كان لقومك رؤوس وأشراف يأمروم فيطيعوم؟ قالت؛ بلى

 
 وتطبيقهم شريعة الرمحن، ونشرهم العدل يف فصالح األمراء بقيامهم على أمر اإلسالم،

بكر رضي اهللا  األحكام، وفسادهم بتركهم دين اهللا تعاىل، وبعدم إقامته يف الناس، وقد علّق أبو
 . "ما استقامت بكم أئمتكم"،  فساد الناس بفساد األئمة؛تعاىل عنه

 
ألنّ الناس على دين "يف شرحه هلذا احلديث؛ " فتح الباري"اهللا يف قال احلافظ بن حجر رمحه 

 ". مال وأمال،ملوكهم، فمن حاد من األئمة عن احلال
 

ومن أجل أمهية األمراء وقيمتهم يف احلياة فإنّ الشارع احلكيم أمر املسلمني وحثّهم على 
ر على الناصح املقوم، قال مراقبتهم من أجل تقومي اعوجاجهم، ولو أدى هذا إىل حصول الضر

 رواه أمحد بسند -" أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر"صلى اهللا عليه وسلم؛ 
 – ...صحيح

 
وهذا كلّه يف احلاكم املسلم، أما احلاكم الكافر فقد وجب على املسلمني خلعه وإزالته، قال 

ع أو بدعة خرج عن حكم  كفر وتغيري للشر- أي األمري -فلو طرأ عليه "القاضي عياض؛ 
: مقاالت بني منهجني ) ["الوالية وسقطت طاعته، ووجب على املسلمني القيام عيه وخلعه

١٠.[ 
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 .١٠ ن ظلموا من قيادات العمل اإلسالميوالراكنون إىل الذي) ٣

 
 مث ، ويوالون الكفار،وكذلك حكام املنطقة خيادعوننا: (... يقول الشيخ اسامة بن الدن 9

هيئات غرضها ومما يزيد يف هذا اخلداع هو استحداث  .يدعون أم ما زالوا على اإلسالم
وقد يستغرب الناس عندما نتحدث عن أن بعض اهليئات املنتسبة إىل . التدليس على الناس

 - من حيث تدري أو ال تدري -الشرع واملنتسبة إىل الفقه وإىل العلم أا تقوم ذا الدور 
فغرض النظام من إظهار بعض العلماء على شاشات التلفاز وعرب حمطات اإلذاعات إلفتاء 

 ولو كان كذلك لظهر الصادقون من العلماء ، ليس هذا هو الغرض األساس هلذه املهمة،ناسال
 ولكن الغرض أن هذه ، وعلى احملطات اإلذاعية احمللية،على شاشات احملطات احمللية وغريها

 .اهليئات هلا مهمة يف الظروف احلرجة ويف ساعات الصفر
 

 ، األمريكية الصليبية وأدخلها إىل بالد احلرمنيكما رأينا من قبل عندما واىل النظام القوات
 فكان صمام األمان للناس أن هذه اهليئة وأمثاهلا صدرت فتاوى ،وضج الناس وضج الشباب

 وما هو للمسلمني بويل أمر على -" ويل األمر"بإحلاق اإلجازة لتصرف احلاكم َومسوه بـ 
 .]١: جيةتوجيهات منه) [ فينبغي االنتباه إىل ذلك-احلقيقة 

 

ولعل هذا الصنف أشد االصناف خطراً وأعظمها ضرراً، ألنه يلبس احلق بالباطل، يقول  10
 أن تستخدم احلكومة ، اجلهادى أيهما أخطر عل؛ونتساءل: (الشيخ اإلمام أمين الظواهري

 أم أن تستخدم احلكومة ؟ صحافيا مأجورا ملهامجة اجلهاد- يف مصر أو يف غريها -الكافرة 
  يف ذلك؟" اإلخوانمجاعة"
 
شك أن استخدام اإلخوان يف مهامجة اجلهاد أعظم خطراً، إذ تصد عن سبيل اهللا باسم  ال

أخي  أال تري يا.. . اهللا، فتخدع بذلك ضعاف اإلميان قليلي العلم من املسلمنيالدعوة إىل
 قد يويل - سلطانه من مجاعات اجلهاد ى إذا أحيط به وخشي عل-ن الطاغوت املسلم أ

 اهـ...)  وليضرب اجلهاد باسم اإلسالم؟، ليلبس علي الناس باسم اإلسالم،اإلخوان الوزارة
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 .وإعالميو الدولة ومن سار على أثرهم) ٤
 

 
 

فقد استمرت األنظمة املتحكمة يف أمتنا اإلسالمية يف املكر : (ويقول الشيخ الظواهري أيضاً
بعد أن أدركوا خطورة مواجهة اإلسالم  -تفتق ذهنهم عنه   وكان من آخر ما،لإلسالم وأهله

رفهم عن الفريضة العينية  تفتيت صف املسلمني وص أن جلأوا إىل- اوة الظاهرة املكشوفةبالعد
سيما احلاكمني لبالد املسلمني، واتبعوا للوصول إىل  وهي جهاد الكفار واملرتدين وال، الشرعية

 ويف ، تشجيع الدعوات اليت تتزي بزي براق جذاب؛هذا التفتيت وسائل شىت من أمهها
 ؛ أمرينإىلحقيقتها تؤدي 

 
ليم حباكمية املوىل سبحانه  أال وهو ركن التس، التنازل عن أهم أركان عقيدة املسلمني؛أوهلما
  واتباع أصول اجلاهلية الدميقراطية يف التشريع اليت تعين التسليم حبق البشر يف اختيار ما،وتعاىل

 تلك احلكومات املرتدة  نبذ اجلهاد العيين الواجب ضد؛وثانيهما ...يرونه من تشريعات وعقائد
والتشنيع عليه ودعوة اليت حتكم بالد املسلمني، بل ومعاداة وتسفيه من يدعو إىل ذلك 

 ... والتربؤ منه أمام هؤالء الطواغيت، القضاء عليهاحلكومات إىل
 

ومن هذه اجلماعات اليت تدعوا إىل هاتني الدعوتني املفرقتني لصفوف املسلمني، مجاعة اإلخوان 
 حيث دأبت على شجب العنف وإعالن -  وخاصة يف هذه السنوات األخرية- نياملسلم

اإللتزام بالشرعية الدستورية، شرعية القوانني اجلاهلية، شرعية إنكار حق املوىل سبحانه وتعاىل 
إن هذه اجلماعة تستغل محاس الشباب املسلم لتضمه إيل صفها بل لتدخله ... يف التشريع لعباده
 )تحول جمرى محيته اإلسالمية من جهاد الطواغيت إىل املؤمترات واالنتخاباتيف ثالجتها، ول

 ]. اإلخوان املسلمني يف ستني عاماًاحلصاد املر؛[ اهـ
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واحلقيقة املرة هي؛ أن األمراء قد متكنوا من إغواء وإغراء كثٍري من أفراد هذه الشرائح، مث 
 – إال من رحم اهللا -قاموا بتكميم أفواه من أىب منهم 

 
 لكي ال يلتبس ،ز بني احلق والباطلوحيث أن من هدي القرآن والسنة الصدق والتماي

َولَا َتلِْبُسوا الَْحقَّ ِبالَْباِطِل {: على الناس احلق فيضلوا عن الصراط املستقيم، قال اهللا تعاىل
 ].٤٢:البقرة [}َوَتكُْتُموا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ

 
ألفاظها الشرعية، وإلزالة اللبس جيب تسمية األمور بأمسائها احلقيقية، والتعبري عنها ب

والسيما عندما نتحدث عن هذه القوى املؤثرة يف مسرية األمة، حىت يتسىن لنا أن نأخذ 
التصور الصحيح عنهم وعن أفعاهلم، ليسهل علينا معرفة التعامل معهم، حيث إن احلكم 

 .على الشيء فرع عن تصوره
 

زل اهللا ويسري على غري لذا فإن اللفظ الشرعي يف وصف احلاكِم الذي حيكم بغِري ما أن
هدى اهللا سبحانه وتعاىل، أو يناصر الكفار حتت أي مسمى، كتقدمي التسهيالت 

 .١١ العسكرية أو تنفيذاً لقرارات األمم املتحدة ضد اإلسالم واملسلمني؛ فهذا كافر مرتد
 

 أنه ؛أال فليعلم كل مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض: ( رمحه اهللاركقال الشيخ أمحد شا 11
 جنيليز والفرنسيني وأحالفهم وأشباههم من اإل- إذ تعاون مع أعداء اإلسالم مستعبدي املسلمني

 فضال عن أن ينصرهم ، أو ساملهم فلم حيارم مبا استطاع، بأي نوع من أنواع التعاون-
 أو ، إنه إن فعل شيئا من ذلك مث صلى فصالته باطلة،بالقول أو العمل على إخوام يف الدين

 أو حج ،فال فصومه باطل أو صام فرضا أو ن،تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهوره باطل
 أو ، فزكاته باطلة مردودة عليه، أو أخرج صدقة تطوعا، أو أدى زكاة مفروضة،فحجه باطل

 ليس له يف شيء من ذلك أجر بل عليه فيه ،تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه
 .اإلمث والوزر
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كما وإن هذه القوى املؤيدة للطغاة عن علم وبغري إكراه؛ هلا نصيب من هذا الظلم الذي 

 .١٢ ُيرتكب كلٌ حبسبه

 
عمله من كل عبادة تعبد ا  حبط ، أنه إذا ركب هذا املركب الدينء؛أال فليعلم كل مسلم

 ومعاذ اهللا أن يرضى ا مسلم حقيق ،لربه قبل أن يرتكس يف محأة هذه الردة اليت رضي لنفسه
 ].١٣٧ ص: كلمة احلق [ اهـ)ذا الوصف العظيم يؤمن باهللا وبرسوله

 

  أنه ال ميكن لكافر أن يفسد يف؛اعلم( :ل الشيخ العالمة عبد القادر بن عبد العزيزوقي 12
األرض أو أن يظلم أُمة من الناس إال بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده ومينعونه ممن يريد أن 

والبقاء  فال بقاء للحاكم الكافر... يقتص منه، فال بقاء للكافر وإفساده إال بأعوانه وأنصاره
 احلكام هؤالء ظيم يف بالد املسلمني إال بأنصاريترتب عليها من الفساد الع ألحكام الكفر وما

 الذين ُيضلون الناس ويلبسون عليهم، أو أنصاره ؛الطواغيت، سواء يف ذلك أنصاره بالقول
 الذين حيمون احلكام والقوانني ومينعوم ممن يريد القصاص منهم وينصروم عليه، ؛بالفعل

ون ولذلك فال عجب من أن يصف اهللا تعاىل جنود احلاكم الكافر باألوتاد، ألم هم الذين يثبت
سورة  [}َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد{ُملكه وحكمه، وهم سبب بقاء الكفر، وذلك يف قوله تعاىل 

وهذا كله يف بيان جرمية أنصار الطواغيت وأم هم السبب احلقيقي لدوام ... ]١٠: الفجر
ول الكفر والفساد، فال ميكن لكافر أن ُيفسد أمة ويظلمها إال بأعوان ينصرونه، وإذا كان رس

رواه " [أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني" ؛اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال
 فكيف مبن يعينهم على كفرهم؟ وكيف مبن يعينهم على إيذاء املسلمني ]الترمذي وأبو داود

ومن الناحية الواقعية فإن معركة املسلمني مع احلكام الطواغيت ألجل خلعهم ونصب  وقتاهلم؟
اجلامع يف طلب [اهـ ) مسلم هى يف احلقيقة معركة مع أنصارهم من اجلنود وغريهمحاكم 

 ].العلم الشريف
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إال أنين أُهيُب بأبناء العمل اإلسالمي أن يعزلوا قيادام اليت ركنت إىل الذين ظلموا، 
وينصبوا قيادات قوية أمينة تقوم بواجبها يف هذه الظروف العصيبة، بالدفاع عن األمة 

 .اإلسالمية
 

  زنادقةء فهؤال-الشعائر  كاجلهاد وغريه من -وأما اإلعالميون املستهزئون بشعائر الدين 
 .مرتدون ١٣

 
الزندقة كلمة فارسية معربة وأصلها : (، عبد املنعم مصطفى حليمةيقول الشيخ أبو بصري 13

سب ما ، وحقيقتها إبطان الكفر واإلحلاد، وإظهار الكفر واإلميان معاً أو متفرقاً، حب"زنده كَْرد"
 !يقتضيه املوقف، وُتلزم به احلاجة، وتسمح به الفرص

 
 كلما سنحت له الفرصة - مراراً وتكراراً - هو الذي يعتقد الكفر وُيظهره ؛وعليه فالزنديق

لذلك وظن أن الساحة خالية من األعني اليت تراقبه أو حتصي له كالمه ومواقفه، فإن ُعرف 
ظهاره للكفر، تراه ُيسرع إىل اإلنكار واجلحود، وأدين بالدليل القطعي وسئل عن سبب إ

ويتأول لكفره وكالمه مبا يصرفه عن داللته املكفرة صراحة، وأنه ما أراد الكفر، وما أراد إال 
ويف املقابل تراه ُيظهر أنه مسلم !! اإلحسان واخلري والتوفيق، ولكن حنن مل نفهم مراده وقصده

صالة والزكاة وغري ذلك من أركان الدين، ولو طلبت مؤمن يشهد بشهادة التوحيد، ويؤمن بال
منه الشهادة ألتاك ا من فوره ومن دون أي تردد ليصرف عن نفسه وصف الزندقة وحكمه 

 ).!وتبعاته
 

 أنه ُيقتل كفراً وردة وال ُيستتاب، فاالستتابة ؛حكم الزنديق يف دين اهللا: (مث قال حفظه اهللا
النفاق يف "؛ قال مالك رمحه اهللا... !بشيء، فمما ُيستتاب؟تكون من شيء والزنديق ال يعترف 

عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا ُشهد عليه ا دون 
اقتلوا الزنديق "؛ وقال أبو حنيفة رمحه اهللا]... ١٩٩ص/١ج :اجلامع ألحكام القرآن" [استتابة
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 .هذا فيما يتعلق بأهم القوى املؤثرة يف احنراف مسريتنا من الداخل

 
أما احلديث عن كيفية دفِع هذه القوى املعادية من اخلارج، فذلك يستلزم منا أن ننظر يف 

د هذه احلروب الصليبية السابقة على بالدنا، لنأخذَ منها الدروس والعرب مبا بعيننا لص
 . اهلجمة، وأخذ التصور عن أهم أسباب تلك اهلجمات، وكيف مت دفعها ومقاومتها

 
إن احتالل الغرب لبالدنا قدمي جديد، والتدافع بيننا وبينهم واملناطحة وكسر : فأقول

القرون قد بدأ منذ قرون، وسيستمر، ألن سنة التدافع بني احلق والباطل ماضيةٌ إىل قيام 
َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم {: بالد والعباد بإقامتها، قال اهللا تعاىلالساعة، وصالح ال

أي لوال مدافعة املؤمنني ": ، قال أهل التفسري]٢٥١:البقرة [}ِبَبْعٍض لَفََسَدِت الْأَْرُض
، فانتبهوا إىل ١٤ "بالقتال للكافرين لغلب عليها الكافرون ولفسدت األرض بإفسادهم

 .١٥ افع هذه، وال حوار مع احملتلني إال بالسالحسنة التد

 
، "زنادقة العصر"من مقال ]) [٣٧ص: إكفار امللحدين" [فسراً؛ فإن توبته ال ُتعر

 ].هـ٢١/٦/١٤٢١

 

َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدَمْت َصَواِمُع {قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل  14
ياء واملؤمنني من أي لوال ما شرعه اهللا تعاىل لألنب]: (٤٠: احلج[} َوِبَيع َوَصلََوات َوَمَساِجُد

 ،ه أرباب الديانات من مواضع العباداتنيت الستوىل أهل الشرك وعطلوا ما ب،قتال األعداء
 وبه ،فاجلهاد أمر متقدم يف األمم. ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة

فمن . ل أمةلوال القتال واجلهاد لتغلب على احلق يف ك... صلحت الشرائع واجتمعت املتعبدات
استبشع من النصارى والصابئني اجلهاد، فهو مناقض ملذهبه، إذ لوال القتال ملا بقي الدين الذي 

 ].٦٦ص/١٢ج: التفسري) [يذب عنه
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وبنظرٍة لطبيعة الصراع بيننا وبني الغرب جند أم قد غزوا بالدنا قبل أكثر من ألفني 
ومخسمائة عام، فلم يكن هلم دين قومي وال خلق سليم، وإمنا كانت دوافعهم السلب 

 .رة قرونوالنهب، فبقي أجدادنا يف الشام حتت احتالهلم ألكثر من عش
 

 
 
دفع مبثل فالباطل متبجح ال يكف وال يقف عن العدوان إال أن ُي: (ل الشهيد سيد قطبوقيو

 بل ال بد من ،حلق ليقف عدوان الباطل عليهالقوة اليت يصول ا وجيول، وال يكفي احلق أنه ا
وال بد من !  حتميه وتدفع عنه، وهي قاعدة كلية ال تتبدل ما دام اإلنسان هو اإلنسان؛القوة

 وما وراءها من أسرار يف عامل النفس ،وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الداللة
 ].٢٤٢٥ص: يف ظالل القرآن) [وعامل احلياة

 

فهؤالء ال يفهمون إالّ منطق الذبح والقتل والدم الذي : (قول الشيخ أبو حممد املقدسيي 15
ق عالنية حىت يشرد م من هو من الدين وال يردعهم عن غيهم وطغيام إالّ ذلك املنط

لْأَْعَناِق َسأُلِْقي ِفي قُلُوِب الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب فَاْضِرُبوا فَْوَق   ا{: قال تعاىل. . . خلفهم
فَِإمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْرِب فََشرْد {: وقال عز من قائل، ]١٢: األنفال [}َواْضِرُبوا ِمْنُهْم كُلَّ َبَناٍن

ِإذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فََضْرَب الرقَاِب {: وقال عز وجل، ]٥٧: األنفال [}ِبِهْم َمْن َخلْفَُهْم
فهذا التوجيه الرباين هو اللغة الوحيدة اليت ، ]٤: حممد [}فَُشدُّوا الَْوثَاَق ْنُتُموُهْمَحتَّى ِإذَا أَثَْخ

الضرب فوق  "و، "ضرب الرقاب "و" اإلثخان"؛ تدحر باطلهم وتدفع شرهم وعداوم
 كما يقول -  فإا احلرب، حبز الرقاب وقطع الرؤوس"تشريد من خلفهم "و، "األعناق
 ].١٤٢٥/رجب/٤من خطبة مجعة له، يف سجن قفقفا، ) [!ا احلرب أجل إ- !أعداؤنا
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ومل نستطع أن زمهم إال بعد بعثة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم والتزامنا باإلسالم حقاً، 
 ونوَر قلبها ١٦ الذي أعاد تشكيل وصياغة الشخصية العربية، فحررها من اجلاهلية

وعقلها وفجَر طاقاا، وعند ذلك مل يقف يف وجه كتائب اإلميان أحد، ال العرب وال 
؛ الفرس والتتر، والترك والروم والرببر، وكانت "اهللا أكرب" واوى أمام صيحات العجم،

 .ريادة العامل بأيدينا، ننقذهم من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد سبحانه
 

مث ملا َضُعَف متسكنا بديننا وفسد حكامنا؛ أصابنا الوهن، فأعاد الروم علينا الكرة بعد 
ملشهورة، إىل أن أخذوا منا املسجد األقصى، ولكن بعد تسعني قروٍن حبروم الصليبية ا

على يد  ١٧ - بفضل اهللا -سنة استعدنا قوتنا بعودتنا لديننا، فاسترجعنا املسجد األقصى 

 
هل اجلاهلية مقصورة على قرون مضت أو ُسئل الشيخ عبد الرمحن الدوسري رمحه اهللا؛  16

 : فأجابتتجدد صبغتها يف الناس؟
ليست مقصورة على قرون، بل قد تزيد اجلاهلية يف قرن على ما قبله من القرون، إذ هلا طوابع (

. تصف ا كل فرد وكل أمة عتت عن أمر را ورسله وتبعت أهواءها يف كل شيءخاصة ي
حىت إن جاهلية اليوم تعترب أفظع من كل جاهلية سبقتها، ألن فيها من اإلغراء على كفر النعم 
وإنكار اخلالق أو التنكر لدينه وشريعته والتهجم على حكمته واالستهانة بعزته وحتسني اخلالعة 

فجور وذهاب الغرية واحلياء ما مل يكن يف حميط أيب جهل وأيب هلب وما قبله من والرذيلة وال
 .]٤٥-٤٤ص: األجوبة املفيدة ملهمات العقيدة) [كل جاهلية

 

ملا كان ضحى يوم : ( قال ابن كثري رمحه اهللا، هـ٤٩٢سنة القدس أخذ الصليبيون  17
 أخذت الفرنج لعنهم اهللا بيت اجلمعة لسبع بقني من شعبان، سنة ثنتني وتسعني وأربعمائة،

املقدس شرفه اهللا، وكانوا يف حنو ألف ألف مقاتل، وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني ألف قتيل 
: البداية والنهاية[ اهـ)  من املسلمني، وجاسوا خالل الديار، وتربوا ما علوا تتبرياً

 .]١٥٦ص/١٢ج
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 واملنهج؛ اإلسالم وذروة ١٨ قائد حكيم ومنهج قومي، فالقائد؛ صالح الدين رمحه اهللا
 .نا اليوم وهو ما جيب أن نسعى إليهوهذا ما يلزم، ١٩ سنامه؛ اجلهاد يف سبيل اهللا

 
 

وفيها كانت الفتوحات : (محه اهللاقال السيوطي ر هـ، ٥٨٣ املسلمون سنة ا منهممث استرجعه
الكثرية، أخذ السلطان صالح الدين كثرياً من البالد الشامية اليت كانت بيد الفرنج، واعظم 

، وكان بقاؤه يف يد الفرنج إحدى وتسعني سنة، وأزال السلطان ما "بيت املقدس"ذلك؛ 
 كنيسة منها مدرسة  ما أحدثوه من الكنائس، وبىن موضعالفرنج من اآلثار، وَهَدَمأحدثه 

 ].٥١٩ص: تاريخ اخللفاء...) [للشافعية، فجزاه اهللا عن اإلسالم خرياً

 

 "تكريت" هـ يف ٥٣٢؛ ولد سنة  الناصر صالح الدين يوسف بن أيوبالسلطان امللك 18
 يف ى جلها هـ، وله من العمر سبع ومخسون سنة، قض٥٨٩، وتويف سنة من أرض العراق

 .ديهيجعل فتح بيت املقدس على اجلهاد، وأكرمه اهللا بأن 
رمحه اهللا، فقد كان ردءاً لإلسالم وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة اللئام، : (... قال ابن كثري

 وكان أهل دمشق مل يصابوا مبثل مصابه، وود كل منهم لو فداه بأوالده  وذلك بتوفيق اهللا له،
وتفاءلوا بأنه ...  حيضر به اجلهاد إنه دفن معه سيفه الذي كان ؛ ويقال... وأحبابه وأصحابه

مل خيلف أمواالً وال أمالكاً ..  . يكون معه يوم القيامة يتوكأ عليه، حىت يدخل اجلنة إن شاء اهللا
وقد كان متقلالً يف ملبسه،  ... - حىت إىل أعدائه -جلوده وكرمه وإحسانه إىل أمرائه وغريهم 

بل كان مهه األكرب ومقصده األعظم ... روهوال يعرف أنه ختطى إىل مك..  . ومأكله ومركبه
نصرة اإلسالم، وكسر أعدائه اللئام، وكان يعمل رأيه يف ذلك وحده، ومع من يثق به ليالً 

وكان مواظباً على ... واراً، وهذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل، والفوائد الفرائد
جلماعة يف صالة قبل وفاته بدهر طويل، حىت  إنه مل تفته ا ؛ الصلوات يف أوقاا يف اجلماعة، يقال

وكان حيب مساع القرآن واحلديث والعلم، ويواظب على مساع ... وال يف مرض موته
وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند مساع احلديث، وكان كثري التعظيم لشرائع ... احلديث
 .]٥ص/١٣ ج:البداية والنهاية) [ الدين
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 : من أمههاسباب عدة أإىل  -بعد توفيق اهللا سبحانه وتعاىل  - ترجع هزمية العدو الصلييب 19
 
إحساس األمة خبطورة اهلجوم الصلييب بسبب مهجيته، والتدمري والتقتيل والتشريد والقهر ) ١

 . لهتواإلذالل الذي تعرض
قيام العلماء بدورهم يف التحريض والتعبئة، وتذكري األمة مبكانة القدس الشريف الدينية، ) ٢

 .التوسعية ل اجلهاد والشهادة، وتوعيتهم حبقيقة العدو وطبيعة أهدافهوفض
عار شجلهود ضد العدو الصلييب، أي كان بدأ ااهدون التحرك اجلاد من أجل توحيد ا) ٣

 ".فلنترك خالفاتنا جانبا ولنتحد مجيعا حول جهاد عدونا املشترك"املرحلة 
 البديل الصحيح ...جلهادية ضد الصليبينيظهور عماد الدين زنكي كقائد عام للحركة ا) ٤

لعجز احلكام وضعفهم، وفشلهم السياسي والعسكري، بسبب جديته وجهاده، ألن الرجل 
 .وضع كل إمكانياته يف خدمة اهلدف اإلسالمي املرحلي املتمثل يف جهاد الصليبيني

جموعة من ز اإلمام صالح الدين األيويب الذي واصل املسرية اجلهادية، وقام مبوبر) ٥
 . ، وتوحيد السلطة والقرار يف مصر الشيعية كانت أمهها إزالة دولة الفاطميني،اخلطوات

 - ٥٧٢[ترتيب أوضاع ااهدين الداخلية يف كل من مصر والشام ملدة ست سنـوات ) ٦
، وعدم توسيع دائرة الصراع مع الصليبيني، وباملوازاة حتقيق جمموعة من ] هـ٥٧٧

بعد حطني، بدأت املدن والقالع .  هـ٥٨٢توجت زمية العدو يف حطني االنتصارات اليت 
الصليبية تستسلم، فاجته اإلمام صالح الدين صوب القدس الشريف، ومت فتحها بعد حصار 

 أن مفتاح القدس - كما أدرك إمامنا صالح الدين -وعليه، فلقد أدرك العدو الصلييب  .قصري
احلروب : انظر [.ترب مقدمة ضرورية ال ميكن جتاوزهايوجد يف مصر، أي السيطرة عليها تع

 ].، جملة األنصار أمين اهلاليليب، ألبني املاضي واحلاضر الصليبية
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وكذلك احلال؛ مل يتم حترير بالد العامل اإلسالمي يف القرن املاضي من احتالل الصليبيني 
العسكري إال برفع راية اجلهاد يف سبيل اهللا، والذي يستميت الغرب اليوم لتشويهه، وقتل 

املنافقون، ألم ، ويناصرهم يف ذلك "مكافحة اإلرهاب"من حيمل رايته حتت اسم 
 .يعلمون مجيعاً أن اجلهاد هو القوة الفعالة إلحباط مجيع مؤامرام

 
فهذا هو السبيل فاتبعوه، ألننا إذا ابتغينا دفعهم بغري اإلسالم فسنكون كالذي يدور يف 
حلقة مفرغة، وسيكون حالنا كحال أجدادنا الغساسنة، كان هم الواحد من كربائهم أن 

، ليقوم حبماية مصاحلهم، "ملك"من عند الروم، وإن أُطلق عليه لقب يكون ضابطاً لأل
؛ حكام "الغساسنة اجلدد" وهذا هو حال ٢٠ وذلك بقتل إخوانه من عرب اجلزيرة

 .٢١ العرب اليوم

 
 ،يف العهد الذي ماجت فيه العرب جرات القبائل(:  قال صفي الرمحن املباركفوري20

 ... ]ةالضجاعمعرفوا باسم و[ ...سارت بطون من قضاعة إىل مشارف الشام وسكنت ا
فاصطنعهم الرومان؛ ليمنعوا عرب الربية من العبث، وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم 

ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاىن امليالدى إىل ايته ... ملكًا، مث تعاقب امللك فيهم سنني
تصروا تقريبا، وانتهت واليتهم بعد قدوم آل غسان، الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وان

 عليهم، فولتهم الروم ملوكًا على عرب الشام، وكانت قاعدم مدينة بصرى، ومل تزل تتواىل
هـ، ١٣ حىت كانت وقعة الريموك سنة ، مللوك الرومالغساسنة على الشام بصفتهم عماالً

  اهـ) يف عهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه... وانقاد لإلسالم آخر ملوكهم
 .]٢٥ص: ق املختومالرحي[

 

إن املتأمل يف واقع هذه األنظمة احلاكمة اليوم يف أرض : ( يقول االستاذ عبد اهللا النفيسي21
 أن هذه األنظمة مل تتسلّم زمام األمور يف بالد املسلمني ؛اإلسالم تتكشف له حقيقة هامة وهي

إذا كان من الواجب اعتباطاً، هذه األنظمة هي امتداد طبيعي لالستعمار الغريب الكافر، و
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 :فيا أهل اإلسالم

 
إن مل تأخذوهم جبريرم يف القدس وأرض الرافدين، أخذوكم خبذالنكم وسلبوكم أرض 

 وحسبنا اهللا ونعم - إال أن يشاء اهللا -بغداد وغداً الرياض، وهلّم جراً احلرمني، فاليوم 
 .الوكيل

 
 فكيف السبيل لوقف هذا الطوفان اهلائل؟

 
لعلكم تذكرونَ أن األمةَ خالل العقود املاضية قد حاولت حماوالٍت كثرية ملقاومِة التحالف 

دياناٍت بشرية كثرية الصهيوين الصلييب لتحرير فلسطني، وركضت لفترات طويلة خلف 
، حتت وغريها ٢٤ والدميوقراطية ٢٣ والشيوعية واالشتراكية ٢٢ كالقوميةيف املنطقة، 

 
الشرعي علينا أن ُنقاتل القوى االستعمارية الغربية الكافرة حىت يكون الدين كلّه هللا، فمن 
البديهي أن ُنقاتل هذه األنظمة اليت ُتعترب اجلبهة األمامية هلذه القوى الغربية االستعمارية 

 ].الفصل الثاين/اإلسالم واخلروج على احلاكم) [الكافرة

 

 العربية وغري -فإن اعتناق مبادئ القومية ... (: هيد ادد عبد اهللا عزام رمحه اهللايقول الش 22
 كفر ينقل عن امللة وخيرج من االسالم، فمن اعتنق مبادئ القومية -العربية كالكرد وااليرانية 

فإنه خيرج من االسالم؛ فال تؤكل ذبيحته، وال تنكح البنت القومية، وال يزوج القومي من 
املسلمني، وال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه، وال يقرب يف مقابر املسلمني، وال يرد عليه بنات 

من أبيه املسلم، وال يرثه أبناؤه  وال يرث الشاب القومي... السالم، وال يترحم عليه إذا مات
إن كانوا مسلمني وخيالفونه يف مذهبه القومي، وإذا اعتنق الشاب القومية وهو متزوج مسلمة 

تطلق منه وحترم عليه، وإذا بقيت على صلة به؛ فالصلة اجلنسية بينهما زنا، وأوالدمها أوالد ف
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زنا، وعورة املرأة املسلمة أمام الفتاة القومية كعورا أمام الرجل، فال حيل هلا كشف رأسها 

  .أمام الفتاة القومية، واملرأة اذا اعتنقت القومية وهي متزوجة مسلما ينفسخ العقد حاال
 

فنقول؛ إن الصالة والصيام ال يقبالن مع "! ان بعضهم يصلي ويصوم أحيانا"سيقول أناس؛ 
إن كثريا من احلزبيني منتفعون من أجل املناصب "وسيقول آخرون؛ ... فساد العقيدة والشرك

، فنرد عليهم؛ حنن ال نعلم الغيب وجنري أحكامنا على الظاهر "واألموال يقبلون على احلزب
 على ما خيرج من أفواههم وندع قلوم إىل اهللا عز وجل، فالقاعدة العامة؛ أن وحناسبهم

القومي كافر، واالستثناء إمنا هو استثناء من عموم القاعدة، فال يثبت إال بدليل قوي يرجح 
على األصل، أي أننا إذا تأكدنا من شاب أنه يكره القومية وحيب انتهاءها ويقاوم يف الواقع 

نا حنكم له باالسالم، وال بد من معرفة أن هؤالء املنتفعني هم انصار الكفر م  فإن،انتشارها
 . ينتشر وعلى أكتافهم يقوم

، فنرد عليهم؛ اجلاهل يعلم "إن معظم األفراد جهلة باحلكم الشرعي"وسيقول فريق ثالث؛ 
وثق بدينهم ويبني له احلكم، فإن أصر فإنه حيكم عليه بالكفر، فإذا كتب بعض العلماء الذين ي

 )مقاالت أو كتبا يف تكفري القوميني، فإن هذا يكفي يف التبليغ، ومل يبق اجلهل عذرا بعد البيان
 ].للشيخ عبد اهللا عزام/  القومية العربية؛كتاب[اهـ 

 

الشيوعية حرب على كل األديان، ويف (: يقول الشهيد ادد عبد اهللا عزام رمحه اهللا 23
يانة اليهودية فلم تتعرض هلا الثورة البلشفية، وكانت حجة لينني؛ أن أما الد. مقدمتها اإلسالم

 !! اليهود شعب مظلوم حيتاج إىل دينه ليستعيد حقوقه املغتصبة
 

إن اهللا مل خيلق اجلنس "، " الدين أفيون الشعوب"يقول ماركس؛ ... ومن أقواهلم يف األديان
يقول ستالني؛ ". الدين خرافة وجهل "يقول لينني؛ ".البشري بل اإلنسان هو الذي خلق اهللا

 ... "جيب أن يكون مفهوما أن الدين خرافة، وأن فكرة اهللا خرافة وأن اإلحلاد مذهبنا"
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 مبا ال يدع جماالً للشك -اجلمهوريات وامللكيات، فهذه القوى املادية كلها أثبتت أخرياً 

 
 وإن كان -فكل شيوعي كافر خارج من اإلسالم ; بناء على ما تقدم من مبادىء الشيوعية

مة فالزواج زىن،  فال يزوج من بنات املسلمني، واذا تزوج مسل-يصلي دائما أو أحيانا 
 أوالد زىن، وال تؤكل ذبيحة الشيوعي، وال يغسل إذا مات وال يكفن وال يصلى عليه ؛واألوالد

 ألنه ال يتوارث أهل ملتني ،وال يقرب يف مقابر املسلمني، وال جيوز ألبنائه املسلمني أن يرثوا منه
هذه فتوى .  وقرا زىنشىت، وكذلك ال جيوز زواج البنت الشيوعية من املسلم، والعقد باطل،

مجيع العلماء يف العصر احلديث، وهي فتاوى شيوخ األزهر كذلك، ومنها؛ فتاوى الشيوخ 
أنظر فتاوى عن الشيوعية للشيخ عبد احلليم [حسنني خملوف، حممد البخيت، عبد احلليم حممود 

 ].للشيخ عبد اهللا عزام/ كتاب؛ السرطان األمحر[ ])حممود

 

 يوناين - الدميقراطية -اعلم أن أصل هذه اللفظة اخلبيثة : (مد املقدسيبو حمأ الشيخ يقول 24
 ؛وتعين" كراتوس" الشعب، و ؛وتعين" دميوس"وليس بعريب، وهي دمج واختصار لكلمتني؛ 

حكم "احلرفية هي؛ " الدميقراطية"احلكم أو السلطة أو التشريع، ومعىن هذا أن ترمجة كلمة 
 ". تشريع الشعب"أو " سلطة الشعب"أو " الشعب

كفر باهللا العظيم وشرك برب السماوات واألرضني ومناقضةٌ مللِِّة التوحيد ودين ... فالدميقراطية
املرسلني، ألسباب عديدة وعديدة، منها؛ ألا تشريُع اجلماهري أو حكُم الطاغوت وليست 

 للدستور وليس ِوفقاً لشرع اهللا ثانياً؛ ألا ُحكم اجلماهري أو الطاغوت، وفقاً... ُحكَم اهللا تعاىل
 إخوة -فالدميقراطية ... ثالثاً؛ إنَّ الدميقراطية مثرةُ العلمانية اخلبيثة وبنتها غري الشرعية... تعاىل

 إذاً دين غري دين اهللا تعاىل، إا ُحكُم الطاغوت وليست ُحكُم اهللا تعاىل، إا شريعةُ -التوحيد 
ت شريعةَ اهللا الواحد القهار، والذي يقبل ا ويتواطأ عليها من أربابٍٍ ُمتشاكسني متفرقني وليس

اخللق، فهو يف احلقيقة قد قبل أن يكون له حق التشريع ِوفقاً ملواد الدستور وأن يكون تشريعه 
 ].الديقراطية دينكتاب؛  [اهـ) هذا مقدماً على شرع اهللا الواحد القهار
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 أا خضعت للتحالف الصلييب الصهيوين بقيادة أمريكا، وقد شب الناس عليها وشابوا -
وهم يسريون خلفها، وإذا م يرجعون إىل ما قبل نقطة الصفر، فكفى ركضاً خلف 

 .السراب، وكفى لعباً بعقوِل أويل األلباب
 

ويف مثل هذه احلاالت العصيبة يرى بعض دعاة اإلصالح ضرورة أن تتحَد مجيع الطاقات 
أفرادهم، كلٌّ الشعبية والرمسية، وتتحد طاقات احلكومات مع أبنائها جبميع شرائحهم و

 .فيما حيتاج إليه، لصد هذه اهلجمة الصليبية الصهيونية
 

 هل هذه احلكومات يف العامل اإلسالمي مهيأةٌ ؛ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو
 ألن تقوم ذا الواجب؟ بالدفاع عن امللة واألمة؟ وأن تتربأَ من والئها ألمريكا؟ 

 
خيها يف قضايا األمة املصريية، ليتبني لنا مالمح ومعامل فتعالوا لننظر نظرة موضوعية لتار

سياستها، حىت ال يسري بنا هؤالء إىل طريق مسدود، ولئال جيربوا أمراً قد ُجرَب لعقوٍد 
  . طويلة

 
 :أوالً؛ موقفها من العدو الصلييب يف احلرب العاملية األوىل

 
عثمانية، فإن هؤالء احلكام خرجوا عندما هجم على العامل اإلسالمي وأراد إسقاط الدولة ال

على هذه الدولة، وفرقوا مجاعة املسلمني وسامهوا مسامهة فعالةً يف القتال ضدها، مما أدى 
إىل سقوطها حتت االحتالل الصلييب، وتقسيمها إىل بضٍع ومخسني دولة، وكان الدور 

 . ائهوالشريف حسني وأبن البارز يف تلك اخليانات للملك عبد العزيز آل سعود
 

 :ثانياً؛ قضية فلسطني
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إن مواقف هؤالء احلكام يف هذه القضية احملورية منذ تسعة عقود هو تعهدهم لإلجنليز 
بالسماح لليهود بتكوين دولٍة هلم على أرض فلسطني، مث اخلذالن ألهل فلسطني، بل 

 عبد واملخادعة هلم مراٍت عديدة لكي يلقوا السالح، كان من أبرزها حماولة متت للملك
، "األمم املتحدة "ـالعزيز آل سعود، مث ملا صدر قرار املنظمة الصهيونية، أو ما ُيعرف ب

لتقسيم فلسطني وإلقامة دولة يهودية فيها؛ مل حيرك حكام العرب ساكناً، بل بقوا أعضاء 
ى يف هذه املنظمة، ومازالوا إىل اليوم، ومل يفعلوا شيئاً ُيذكر للحيلولة دون ذلك إال مبا يند

 .له اجلبني
 

فلما قامت دولة اليهود، بعد قرار التقسيم بعام؛ نشبت حرب مصطنعة، مث ما لبث حكام 
الدول العربية أن وافقوا على توقيع هدنٍة مؤقتة استجابةً ألمر أمريكا، واليت طلبت منهم 
يف العام الذي يليه هدنةً دائمة، وهكذا كادوا يئدون فلسطني وأهلها وهم أحياء، ولكن 

 .  اهللا سلّم
 

مث استمرت املؤامرات مروراً مبؤمتر مدريد وما تبعه، وتواصلَ السعُي إلجهاض االنتفاضة 
 - للميالد ٩٦ املوافق - للهجرة ١٤١٦عام " شرم الشيخ"األوىل، مث ما جرى يف مؤمتر 

بدعمهم لليهود والنصارى ضد املستضعفني من أهلنا يف فلسطني، مث مبادرة بريوت اليت 
ت االعتراف باليهود، وجزءاً كبرياً مما احتلوه من أرض فلسطني، وأخرياً مؤامرة تضمن

 ."خارطة الطريق"
 

وخالل هذه املؤامرات ينثرون بعض األموال على أهل فلسطني من باب ذر الرماد يف 
العيون، وإال فالتاريخ والواقع يشهد عليهم خالل العقود التسعة املاضية أم مل يرجعوا 

 .ن فلسطنيشيئاً م
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إال أن مما يثري الدهشة والذهول ويبعث على االمشئزاز؛ موقُف هؤالء احلكام من أَُسِر 
ااهدين الذين يقومون بالعمليات االستشهادية، فقد كانوا ينتظرون خريهم فجاؤوهم 
بشرِهم، فلم يكتفوا بشجبها وإمنا قاموا مبا هو أشد وأنكى، فانظروا إىل حال تلك األسر،  

تأملوا حال كل أخٍت من أخواتنا األرامل هناك ممن قُِتلَ زوجها على يد اليهود، وقَدَم و
ابنها نفسه رخيصةً يف سبيل الدين والذوِد عن حياض املسلمني، فجاء جنوُد اليهوِد بعد 
أن تركهم أصحاب العروش واجليوش ليعيثوا يف أرض القدس فساداً ويهلكوا احلرث 

قوة من بيتها إىل الطريق، مث نسفوه مبا فيه ومل ميكنوها من أخذ والنسل، فأخرجوها بال
متاعها الزهيد، فسارت هائمةً يف الطرقات على وجهها، والدموع قد أخذت جمراها، 

 ال تدري إىل أين تتجه، وال إىل - حنسبه واهللا حسيبه -وهي جتر صغارها وصغاَر الشهيد 
فضل اهللا كان بعض أصحاب القلوب الرحيمِة أين تسري من تكاثِر املصائب عليها، ولكن ب

من بالِد احلرمني وغريها يرسلون بعض زكوام هلذه األسر من األرامل واأليتام، خيففون 
عبد اهللا بن عبد  املتكرب؛ ٢٥ ا بعض مصام، فإذا بذلك األمري الفظ الغليظ اجلواظ

 !!!لعمليات يأمر مبنع احملسنني من إرسال أمواهلم، حىت تتوقف االعزيز
 

 !فأي قلٍب هذا الذي يأمر ذه األفعال؟
 !أهو قلب بشر؟

 !أم أنه قَْد قُدَّ من حجر؟
 !وأي نذالٍة هذه؟
 !وأي خسٍة هذِه؟

 
يد الواو وآخره معجمة؛ الكثري اللحم املختال يف بفتح اجليم وتشد جواظ؛ : (قال ابن حجر  25

: فتح الباري [) وقيل الفاجر، وقال ابن فارس؛ قيل هو األكول،مشيه، حكاه اخلطايب
 ].٦٦٣ص/٨ج
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 أو الدفاع اأن َتَتَتبَع دريهماٍت تصلُ إىل األرملِة واليتيِم واملسكني، وكيف ُيرجتى اخلري لن

 . القلوب القاسيةعن البالد والعباد من أمثال هؤالء أصحاب
 

 أن هؤالء والة أمر لنا، وسيقومون ؛وبعد هذا كله يزعم املنافقون عباد الدرهم والدينار
 !!بالدفاع عنا

 
وإن تعجب فعجب قولُ بعض دعاة اإلصالح؛ بأن طريق الصالح والدفاع عن البالد 

 !٢٦ والعباد مير بأبواب هؤالء احلكام املرتدين
 

 
كان القدماء يضربون : (... - عمر بن حممود أبو عمر -يقول الشيخ أبو قتادة الفلسطيين  26

 وهل ظلم الكافرين يف ؟ادل دمويَّة صدام حسنياملثل ببطش التتار، ولكن هل بطش التتار يع
كل تارخيهم مع املسلمني يعادل كفر وظلم القذايف؟ وهل خبث اليهود يعادل خبث امللك 
حسني؟ وهل تعذيب النازيني يعادل تعذيب سجون مصر؟ وهل حكم النصارى يف لبنان يعادل 

 ؛نظام يعادل نظام آل سعود -قط  -وهل مرَّ يف تاريخ اإلنسانية  حكم النصرييني يف سوريا؟
 ؟ليس هناك مثّ وثيقة بني احلاكم واحملكوم، فاحلاكم ميلك كل شيء والناس عبيده وخدمه

كفر ما بعده كفر، وإجرام ما بعده ! أي َعَراقة يف اإلجرام والكفر تسري يف دماء هؤالء القوم؟
 .إجرام

 
 وجود اخلري يف هؤالء أنه رجلٌ خمبول، وإن فواهللا إنَّ رجالً من املسلمني يفكِّر حلظة يف احتمال

إنّ هؤالء احلكَّام  .رجالً يفكِّر بطريقة أخرى غري السيف يعاجل ا هؤالء القوم أنَّه رجل خمبول
 .]٩١: بني منهجني) [وطوائفهم ال ينفع مهم إالّ اهلرس حىت النهاية
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 عذر يف القعود عن اجلهاد، فهذا ال ُيبيُح لكم أن تركنوا إىل إن كان لكم: فأقول هلؤالء
الذين ظلموا فتحملوا أوزاركم وأوزاَر من ُتِضلّون، فاتقوا اهللا يف أنفسكم، واتقوا اهللا يف 

فَلَا {: أمتكم، وإن اهللا تعاىل غين عن مداهنتكم للطغاِة من أجِل دينه، وقد قال سبحانه
،  وَألنْ يقعَد املرُء يف أدىن ٢٧ ]٩-٨:القلم [} َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ*ُتِطِع الُْمكَذِِّبَني 

 .طريِق احلق خري له من أن يقَف يف أعلى طريق الباطل
 
 عن مقاومة القوات - بلسان احلال واملقال - إن دول اخلليج قد شهدت بعجزها :ثالثاً

، فكيف ٢٨  كما هو معلوم-أمريكا  وعلى رأسهم -العراقية، واستنجدوا بالصليبيني 
 ! ستقف هذه الدول أمام أمريكا والقوات العراقية اليت ُتَجنُد اليوم حتت إمرا؟

 
ن، وااللتقاء يف منتصف فهي املساومة إذ: ( هذه اآليةيف تفسرييقول الشهيد سيد قطب  27

فصاحب العقيدة ال !  وفرق بني االعتقاد والتجارة كبري- كما يفعلون يف التجارة - الطريق
 إا حقيقة ، بل ليس يف العقيدة صغري وكبري،يتخلى عن شيء منها ألن الصغري منها كالكبري

 وما كان ،نها أبدا ال يطيع فيها صاحبها أحدا، وال يتخلى عن شيء م،واحدة متكاملة األجزاء
 وذلك حال ،ميكن أن يلتقي اإلسالم واجلاهلية يف منتصف الطريق، وال أن يلتقيا يف أي طريق

 جاهلية األمس وجاهلية اليوم وجاهلية الغد كلها -اإلسالم مع اجلاهلية يف كل زمان ومكان 
 ، تقبل قسمة وال صلة إن اهلوة  بينها وبني اإلسالم ال تعرب، وال تقام عليها قنطرة، وال-سواء 

 ].٣٦٥٨ص: يف ظالل القرآن) [!وإمنا هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه التوفيق

 

، "هـ١٨/١/١٤١١" يف خطابه بتاريخ  ال سلوليقول عدو اهللا فهد بن عبد العزيز 28
 لقد أعقب ؛أيها األخوة... : (والذي اعلن فيه بداية االحتالل الصلييب العلين لبالد احلرمني

إقدام العراق على حشد قوات كبرية على حدود  - أي غزو الكويت –لك احلدث املؤسف ذ
اململكة العربية السعودية، وأمام هذا الواقع املرير وانطالقا من حرص اململكة على سالمة 

أعربت اململكة العربية السعودية عن رغبتها يف ... أراضيها ومحاية مقوماا احليوية واالقتصادية
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ومن معه يوم غزو العراق للكويت، عندما أطلقوا " جابر الصباح"إن القرار الذي اختذه 

يتم التفاهم سيقام للريح، هو القرار الراجح الذي سيتخذه مجيع حكام اخلليج، ما مل 
بينهم وبني أمريكا على أن يتخلوا عن عروشهم احلالية، وُيْعطَوا وظائَف دون ذلك 
 ملخادعة العوام ومحايِة مصاحل أمريكا، وأن يتعهدوا بأن ال يسألوا عن النفط ودخله،

 .كم االنتقايل يف العراقكحال عمالئهم يف جملس احل
 

زامية وممث إن مما يؤكد على نفسيارضوخهم للمحتل وكيفية التعامل معه؛ هو  اال
 .استقباهلم ألعضاء ذلك الس االنتقايل والتعاون معهم

 
 :وخالصة القول

 
 ا يف اهلجوم على دولة عربية، بينهم وبينها عهودإن هذه احلكومات أيدت أمريكا وساند

جامعة " يف للدفاع املشترك، زادت من توثيقها له قبل اهلجوم األمريكي بأياٍم معدودة
 . ، مث نقضتها عن بكرة أبيها، فهذا ُيظهُر موقفها يف القضايا األساسيِة لألمة"الدول العربية

 

 
 قوات عربية شقيقة وأخرى صديقة، حيث بادرت حكومة الواليات املتحدة األمريكية، اشتراك

كما بادرت احلكومة الربيطانية ودول أخرى حبكم عالقات الصداقة اليت تربط بني اململكة 
العربية السعودية وهذه الدول، إىل إرسال قوات جوية وبرية ملساندة القوات املسلحة السعودية 

السياسة اخلارجية للمملكة ) [ا الدفاعي عن الوطن واملواطنني ضد أي اعتداءيف أداء واجبه
 ].٧٥٠-٧٤٩ ص  :العربية السعودية مائة عام
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 إن هذه األنظمة تذبذبت كثرياً خبصوص اختاذ موقف بشأن استخدام القوة واهلجوم :رابعاً
م األم"على العراق،  فمرةً ترفض املشاركة مطلقاً، ومرة أخرى تقيُد ذلك مبوافقة 

، مث تعود لرأيها األول، ويف احلقيقة أن عدم املشاركة يأيت متشياً مع الرغبات "املتحدة
الداخلية هلذه الدول، إال أم أخرياً استسلموا ورضخوا للضغوط األمريكية، وفتحوا 
قواعدهم الربية واجلوية والبحرية مسامهةً يف احلملة، برغم اآلثار الكبرية واخلطرية اليت 

لى ذلك، وأمهها؛ أن ذلك ارتكاب لناقٍض من نواقض اإلسالم، وخيانةٌ عظمى ستترتب ع
لألمة، وما يتبع ذلك من غضٍب شعيب، ويئِة األجواِء للخروج على هذه األنظمِة العاجزِة 

 .اخلائنِة املرتدة
 

وأهمُّ وأخطُر من ذلك يف نظرهم؛ أال يفتح باب إسقاط األنظمة الدكتاتورية بالقوة 
 من اخلارج، وخاصةً بعدما رأوا أسَر رفيِق درم السابق يف اخليانِة والعمالِة املسلحة
، عندما أمرته بإشعال حرب اخلليج األوىل ضد إيران ملا خرجت عن طاعتها، ٢٩ ألمريكا

 
فهو النظام : (يقول الشيخ الشهيد يوسف العيريي رمحه اهللا عن الطاغوت صدام ونظامه 29

م من أمريكا واملنطقة املدعوم من أمريكا عندما وصل السلطة عرب االنقالب، وهو النظام املدعو
يف حرب إيران، وبعد أن بدأ يقوى وخشيت أمريكا من ضرره، زينت له غزو الكويت 

 كما أحملت له بذلك السفرية األمريكية يف ،ودفعته لذلك، وظن هو أا ستبقى مكتوفة األيدي
ضر من ، وجترأ وأقدم على الغزو بعد صدور الضوء األخبغداد قبل غزو الكويت بأسبوع تقريباً

 فانقلبت عليه وجرعته السم، ،أمريكا، فأكل الغيب الطعم، وأمريكا ال عهد هلا وال ميثاق
فاضطر ملواجهتها ملدة عقد من الزمان، إال أنه اار يف اية املطاف، فالدول العربية ستمر 

) خمريةأمريكا، فهي مسرية ال  هلا  عليها إال أن تسري حنو ما تريدبنفس مرحلة نظام صدام، وما
  .]مستقبل العراق واجلزيرة العربية، إعداد مركز الدراسات[
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، وما ٣٠ فأكلت احلرب األخضر واليابس وأدخلت املنطقة يف تيٍه مل خترج منه إىل اليوم
 . تداعياااحلروُب الالحقةُ إال من 

 
فهم يعلمون أن الدور قادم عليهم، وهم ال ميلكون اإلرادة الختاذ القرار الصعب لصد 

 وقد حيلَ بينهم - من وجهة نظرهم -العدوان، فضالً عن أن ميلكوا القوة املادية لذلك 
 . بعيدوبني إنشاِء قوٍة عسكريٍة كبرية ِلَما أُِخذَ عليهم من عهوٍد ومواثيَق سريٍة منذُ زمٍن 

 
 ومما يوضح موقفهم من قضايا األمة؛ ما قاموا به من مناصرٍة ألمريكا بفتِح :خامساً

قواعدهم مسامهةً منهم معها يف محلتها الصليبية على أفغانستان، وال خيفى أن هذه مناصرةٌ 
 . ٣١ ومظاهرةٌ صرحيةٌ للكفاِر على دولٍة إسالمية، وذلك كفر أكرب خمرج من امللة

 
" ٥٠٠"حبوايل  ]هـ ١٤٠٨ – ١٤٠٠ [لحرب العراقية اإليرانيةلقُدرت اخلسائر اإلمجالية  30

مليار دوالر خسائر العراق، " ٢٢٠"مليار دوالر خسائر إيران و " ٢٨٠"مليار دوالر، منها 
عافهم من اجلرحى واملعوقني، وخسائر يف املنشآت النفطية  وأض،ألف قتيل" ٤٥٠"إضافة إىل 

اإلمجالية هلذه احلرب املادية مليار دوالر للبلدين، أي أن التكلفة " ٥٠٠"واالقتصادية تقدر بـ 
 .مليار دوالر" ١٠٠٠"تقدر بـ 

 

 أن الدخول حتت راية النصارى الكفار والقتال معهم ؛فليعلم كل مسلم: (قال العلماء 31
 كالقتال معهم، أو أن يكون قوة إسناٍد هلم، أو يقوم ،تهم بأي نوع من أنواع اإلعانةوإعان

بتأمني خطوط اإلمداد، أو تأمني خطوط التموين وجلب الطعام والشراب هلم، أو يقوم بنقلهم 
أورسم  من موضٍع إىل غريه، أو سهل ذلك هلم، أو قام على حراستهم، أو قام بتحديد

ال اإلشارات وتنسيق االتصاالت، أو غري ذلك، مما يساعد يف إدارة اإلحداثيات، أو بإرس
 فقد كفر باهللا ،العمليات القتالية، أو أشار عليهم برأي، وغري ذلك من أوجه املساعدة واإلعانة
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 ولعل من املواقف الظاهرة اجللية اليت تنبئ مبوقف حكام اخلليج؛ إذا تعرَض :سادساً

أحدهم لضغوٍط أمريكيٍة حىت يسلم املناطق النفطية هلا؛ هو دعمهم اجلماعي ملا ُسمَي بـ 
 حيث طالبوا صداماً بأن ُيَسلَّم العراَق وشعَبُه وِنفْطَُه على طبٍق كغنيمٍة ،٣٢ "مبادرة زايد"

 يتنحى عن السلطة ويوفروا له جلوءاً سياسياً حبجة أال تسفك الدماء يف العراق، باردة، وأن

 
ناصر  وعلي اخلضري؛ عن بيان للمشايخ) [العظيم، وارتكب ناقضاً من نواقض اإلسالم باإلمجاع

 .]أمحد اخلالدي والفهد

 

 واللجوء إىل موقع ختتاره، مع ،إىل ختلي القيادة العراقية السابقة عن السلطة" املبادرة"دعت  32
 وقد .توفري ضمانات دولية هلا، ووضع العراق حتت وصاية األمم املتحدة وجامعة الدول العربية

 .اخلليجي املبادرة باإلمجاع" التهاون" جملس أيد
 

ان ... اكدت الصحف االماراتية" : ( م٣/٣/٢٠٠٣"يخ جاء يف جريدة الوطن القطرية، بتار
بشجاعة وتبصر ما يردده اآلخرون خلف الكواليس، ... االمارات العربية املتحدة طرحت

 ان هذه املبادرة قالت ؛"أخبار العرب"اكدت صحيفة " مبادرة شجاعة وحكيمة"وحتت عنوان 
 كالة انباء االمارات عن عبد اهللاونقلت و... يف العلن ما ظل يردده اآلخرون خلف الكواليس

الكل جممع على ان صدام حسني ال بد ان يغادر العراق، ولكن ال "؛ ... قوله -  بن زايد-
 "). لديه جرأة الشيخ زايد- مع االسف -يوجد قائد عريب 

 
يف املؤمتر الصحايف اخلتامي الجتماع وزراء  -محد بن جاسم -قطر دويلة وقال وزير خارجية 

إن دول اخلليج تدعم بقوة مبادرة " : (هـ٣٠/١٢/١٤٢٣" اخلليجي "اونهالت"جملس خارجية 
 !).الشيخ زايد، وترى أا مهمة جدا
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 مع ما -على هذا املبدأ ِمراراً وبال حياء، وظاهر هذا املبدأ " سعود الفيصل"وقد أكد 
 ُيظهُر أن حكاَم اخلليج إذا تعرضوا لضغوٍط أمريكيٍة الحتالل مناطق النفط فسوف -سبق 

 . ا فيهم حاكم الرياضيكررون نفس املوقف مب
 

 ومن أظهر الدالئل اليت تنبئ مبوقف احلكام جتاه صد العدوان؛ موقُف كبريهم، :سابعاً
عندما أطّْت جزيرةُ العرب حتت جنازير الدبابات األمريكية، وضجت حبارها من حامالت 

لمهم الطائرات الصليبية بأحدث العتاد واألسلحة الحتالل املنطقة، فإذا بكبريهم الذي ع
إن هذه (: اخلنوع خيرج على املأل ليبث يف األمة االستسالم واملذلة واخلضوع، ويقول

 !!، يا للعار والشنار ٣٣ )احلشود ليست للحرب
 

 وإن كنت تدري فاملصيبةُ أعظم *** إذا كنت ال تدري فتلك مصيبةٌ
 

 يستطيُع أن  إن احلاكم الذي يؤمن ببعض األفعال اليت سبق ذكرها، ال:وخالصةُ القول
 ! يدافع عن البالد، فكيف إذا كان يؤمن ا كلِّها ومارسها مراٍت ومرات؟

 

 
استقدام القوات  ه الذي اعلن فيهيقول عدو اهللا فهد بن عبد العزيز ال سلول، يف خطاب 33

 أن هذا مع تأكيد تام على: (... -"٢٨" والذي سبق نقل مقطع منه، هامش – الصليبية
 تفرضه الظروف الراهنة اليت تواجهها ، وامنا لغرض دفاعي حمض!!االجراء ليس موجه ضد احد

اململكة العربية السعودية، وجتدر االشارة هنا إىل ان القوات اليت ستشارك يف التدريبات 
 وستغادرها فورا !!املشتركة بينها وبني القوات املسلحة السعودية، سيكون تواجدها مؤقتا

السياسة اخلارجية للمملكة العربية انظر؛ !!) [ندما ترغب اململكة العربية السعودية يف ذلكع
 ]. السعوديةوزارة اخلارجية، اصدار ٧٥٠-٧٤٩ ص ،السعودية مائة عام
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إن الذين يؤمنون مببدأ مناصرِة الكافرين على املسلمني، وُيهدرونَ دماَء إخوام وأعراضهم 
 وال خيفى أن هذا -وأمواهلم حىت َيْسلَُموا، مدعني أم حيبون إخوام ولكنهم مكرهون 

 إن هؤالء مؤهلون للسري على نفس املبدأ ضد بعضهم البعض يف -اه ال يعترب شرعاً اإلكر
دول اخلليج، بل إن هذا املبدأ قابل للتوسع يف داخل الدولة الواحدة ذاا، فمثال إن حاكم 
الرياض مؤهل بأن يفرط باملنطقة الشرقية والوسطى وغريها لألمريكيني، والشمالية وجزءاً 

 ومن - مثالً – "أبو عريش"و " صامطة"و  "جيزان"هود، مقابل أن تسلم له من الغربية للي
 -قرأ وتدبر تاريخ امللوك قدمياً وحديثاً َعِلَم أم مؤهلون للقيام بأكثر من هذه التنازالت 

  –إال من رحم اهللا منهم 
 

م وسجنهم واامهم مبذهب بل إن احلاكم قد بدأ عملياً بالتفريط يف أبناء البالد، مبطارد
 حنسبهم شهداء واهللا -اخلوارج يف تكفري املسلمني زوراً وتاناً، واملبالغة يف قتلهم 

 ٣٤ يف ربيٍع األول من هذا العام "انفجارات الرياض" وكل ذلك كانَ قبلَ -حسيبهم 

 
إصدار /، الفصل الرابععملية شرق الرياض وحربنا مع أمريكا وعمالئها" جاء يف كتاب؛ 34

 خرج جمموعةٌ من ، هـ١٤٢٤ ر من ربيع األول هلذا العاميف احلادي عش": (مركز الدراسات
شباب اإلسالم، وضربوا جممعات الصليبيني يف شرق الرياض، يف واحدٍة من أقوى العمليَّات 
النوعيَّة، حتى اضطر بعض املسؤوليني األمريكيني إىل االعتراف بأنَّ العمليَّة عمليَّة كوماندوز 

 جممع شركة ؛أحدها؛ مات على ثالثة جممعات لألمريكانجكانت اهل. متّت بتخطيط دقيق
 ؛والثاين . االستخبارية األمريكيَّة، إحدى أكرب وأغمض شركات االستخبارات يف العامل"فينيل"

 . جممع جداول؛والثالث .جممع احلمراء السكين بغرناطة

 

ت أوراق املسئولني وقد أنكت هذه العمليات يف الصليبيني حبمد اهللا نكايةً بالغةً، وخلط
األمريكيني، وذكّرت األمريكان أنهم لن حيلموا باألمن حتى يعيشه املسلمون واقعا يف فلسطني، 

 .)وحتى خترج مجيع اجليوش الصليبية من جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم
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اليت يتحجج ا النظام، وإمنا جاءت هذه احلملة يف سياق تنفيذ تعليمات أمريكا لعلهم 
، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البالد للصليبيني، خمالفاً ٣٥ ضاهاينالون ر

للدين مستهزئاً مبشاعر املسلمني، متحدياً لرجولة الرجال من أبناء احلرمني، وبالتايل هو 
الذي أخلَّ باألمن على احلقيقة، ولضيق املقام هنا أفردُت هذه املسألة يف رسالٍة خاصة 

 . أرجو أن تصلكم قريباً بإذن اهللاببالد احلرمني 
 

 
 

نه  يف املنطقة، فإ"الصهيوصلييب"وكلما زاد النفوذ : (يقول الشيخ الشهيد يوسف العيريي 35
يزيد معه السعار الرمسي من قبل احلكومات ضد ما هو إسالمي وخارج رغبام، فهل كان 
أحد يصدق أن يأيت على األمة زمان يكون أكثر املعتقلني يف سجون بالد اإلسالم هم أهل 
اجلهاد والدين؟ أكان أحد يصدق أن يكون اجلهاد جرمية تضرب احلكومات على ممارسها بيد 

 أحد يتصور أن يصل احلد باحلكومات إىل تسليم أبنائها للصليبيني؟ إن من حديد؟ هل كان
إحصائية بسيطة ملن هم يف سجون الدول اإلسالمية، يتبني أن العدو األول هلذه احلكومات هو 
اجلهاد وااهدين، وأن كل صادع باحلق ال خياف يف اهللا لومة الئم، يفرض عليه احلصار أو 

الناصر  لصليبيني، لقد كان هذا منهجاً قدمياً متبعاً، وما أفعال عبديعتقل أو يشرد أو يسلم ل
وغريه من احلكام يف زمانه بأبناء األمة خبافية على أحد، وهلك مجال وجاء يف األمة ألف شر 
غري مجال، واليوم زاد شر مجال العصر بكافة أشكاهلم ومسميام عندما رأوا الصليب زجمر 

ورة س [}َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ{ ؛وأحسنهم حاالً من يقول ،عليهم، سارعوا خلطب وده
أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ { ؛ وبعضهم حاله كما أخرب اهللا عنهم بقوله،]٥٢ :ملائدةا

لَا ُنِطيُع ِفيكُْم أََحدا أََبدا  َو َمَعكُْمكَفَُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب لَِئْن أُْخِرْجُتْم لََنْخُرَجنَّ ِلِإْخَواِنِهُم الَِّذيَن
 فيا حسرة على هذه ،]١١ :ورة احلشرس[} َواللَُّه َيْشَهُد ِإنَُّهْم لَكَاِذُبونَ َوِإنْ قُوِتلُْتْم لََنْنُصَرنَّكُْم

مستقبل العراق واجلزيرة العربية، إعداد مركز [) األمة اليت توىل فيها شرها وأكفرها
 .]الدراسات
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وإن مما يلخص حال األمة وتكالب األعداء عليها مع عمالة احلكام للكافرين، وخيانتهم 
للدين وإظهار بطشهم بالشعوب، وختاذل اجلماعات اإلسالمية عن اجلهاد؛ هذه األبيات 

 :واليت يف معظمها للدكتور يوسف أبو هاللة، يقول
 

 يلهو ا القسيس واحلاخام *** ألعوبةًواألمةُ الكربى غدت 
 

 سيانَ إن قعدوا وإن هم قاموا *** هي مثلُ قوٍم يف األمور مكانةً
 فوق العروِش هياكلٌ وِعظام *** عظماؤها واحلادثات تبيدها

 
 واملسلمونَ عِن اجلهاِد صيام *** والقدس، ويح القدِس ِديس عفافُها

 ما بالُ طهرِك دنسته طُغام *** ِكبغداد يا دار اخلالفِة وحي
 
 عمن أغار على ِحماِك تعاموا *** ما بالُ من باألمِس خانوا دينهم
 وعلى اليهوِد أرانب ونعام *** أعلى الشعوِب قساور صيالةٌ

 
 وطين استبيح وشب فيِه ِضرام *** مل يبق يل دار أيفُء لِظلّها

 !أَيك، فهلْ أَشدو ولست أُالم؟ *** قد الح يلأنا طائر .. يا أميت
 

 !هي أن شر ِعداِتنا احلُّكّام؟ *** أأُعاب إن صارحتكم حبقيقةً
هى أنعدكُلِّ زنديٍق وي ِمن *** اموِإم ويِدمخ للمسلمني 

 
 يف حِني هم داٌء لنا وِحمام *** يتظاهرونَ بأم عونٌ لنا

 أين التِقي الشهم واملقدام ***  مده اجتاح الدناجيش النصارى
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 الذي تتعرض له املنطقةُ عموماً، ي فقد ظََهَر مدى اخلطر احلقيقوبناءاً على ما تقدم؛
وجزيَرةُ العرِب خصوصاً، وأصبح واضحاً بأن احلكام غري مؤهلني إلقامة الدين والدفاع 

أم ينفذون خمططات أعداء األمة وامللة، ومؤهلون عن املسلمني، بل قدموا األدلة على 
 . للتفريط بالبالد والعباد

 
 : املنهج الذي كانوا يسريون عليهواآلن بعد أن عرفنا حال احلكام؛ ينبغي أن ننظر يف
 أم يسريون وفق أهوائهم وشهوام، ءإن املتأمل يف منهج هؤالء احلكام يتضح له بغري عنا

هم الشخصية ووالءام الصليبية، فااللتزام باإلسالم ليس من ووفق ما تقتضيه مصاحل
الثوابت يف منهجهم ودينهم، وإمنا هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، مما يتوافق 

أَفَُتْؤِمُنونَ {:  كما بينه تعاىل بقولهمع أهوائهم وحيافظ على ملكهم، وذلك كفر أكرب
َبْعٍض فََما َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمْنكُْم ِإلَّا ِخْزي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا ِبَبْعِض الِْكَتاِب َوَتكْفُُرونَ ِب

،  فالثابُت ]٨٥:ةالبقر [}َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ ِإلَى أََشد الَْعذَاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَملُونَ
 . غرياألساُس عندهم؛ هو الثباُت يف امللك فقط ال

 
، إمنا اخلللُ يف م قصر احلكلفاخللل ليس يف قضية فرعيٍة كفساد شخصي حمصوٍر داخ

املنهِج من أساسه، وذلك عندما انتشر ذلك االعتقاُد اخلبيثُ واملبدأُ اهلدام يف معظم نواحي 
 احلياة؛ بأن السيادة والطاعةَ املطلقتني للحاكم، وليستا لدين اهللا تعاىل، أي أن العبوديةَ
للحاكم وليست هللا تعاىل، وتلك هي احلقيقةُ املهمة اليت ُيخاِدُع فيها احلكام، وإن تستروا 
يف بعض البلدان حتت عباءة اإلسالم، وخاصةً بعد أن َسخروا جيشاً من العلماِء واخلطباِء 

قرٍن من  منذ "الطاعِة لويلِّ األمر"والكتاِب ومجيِع أجهزِة اإلعالِم للمبالغِة يف تضخيِم معىن 
 بعيداً عن القيود اليت قيدها ا دين اهللا تعاىل، حىت أصبَح احلاكُم وثناً ُيعبُد من ،الزمان

 ومن أََبى من العلماِء مداهنتهم؛ فله السجن - كما هو احلالُ يف بالد احلرمني -دون اهللا 
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  والدميقراطيةحىت ُيَداِهَن ُمكرهاً، وكما أم تستروا يف بلداٍن أخرى حتت عباءة الربملان
٣٦ . 
 

لذا فحال مجيع الدول العربية يف احنطاٍط سحيق يف مجيع مناحي احلياة، يف أمور الدين 
 .والدنيا

 
 

 وما حكم من ميارسها ؟يكم يف الدميقراطيةأما هو ر: "ُسئل الشيخ اإلمام أمين الظواهري 36
ام الشريعة اإلسالمية، وحتديداً كمن املسلمني؟ وما حكم من ميارس منها ما هو متوافق مع أح

 : حفظه اهللا، فأجاب"مبدأ الشورى؟
 التوحيد، الن الدميقراطية تدعو إىل  فالدميقراطية خمالفة لعقيدة؛اما عن اجلزء األول من السؤال(

حاكمية اجلماهري، وحنن ندعو إىل سيادة الشريعة املبنية على افراد احلاكمية هللا سبحانه، وهذا 
والذي ميارس الدميقراطية من املسلمني ... الذي نقول به هو امجاع علماء املسلمني بال خالف
 .يهعليه ان يصحح توحيده ويربأ من االحنراف الذي هو ف

 
أما عن اجلزء الثاين من السؤال؛ فقد بين على مقدمة خاطئة، فليس يف الدميقراطية ما يشبه 
الشورى، فالشورى نظام إسالمي تدير به اجلماعة املسلمة أمورها وختتار به أولياء امورها، 
وتراقب مسارهم مبمارسة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهي  بذلك جزء اصيل 

 .النظام اإلسالمي، ال يتصور نزعها منه وممارستها يف غريهمن 
 

وللشورى أحكام تفصيلية ليس هذا جمال ذكرها، ولكنها تتصادم مع أي نظام غري إسالمي، 
العدالة "بق مبدأ طيف نظام غري إسالمي؟ وكيف ن" ال اجتهاد مع النص"فمثالً كيف نطبق مبدأ 

) احلل والعقد أو أهل الشورى يف نظام غري إسالمي يف احلكام أو املسؤولني أهل "الشرعية
 .] هـ١٤١٧، إصدار املكتب اإلعالمي جلماعة اجلهاد، حمرم الكلمة املمنوعة[
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ويكفي أن َتْعلََم أن اقتصاد مجيع الدول العربية أقلُّ شأناً من دولٍة واحدٍة كانت يوماً من 
  أال وهي األندلس املفقود-  يوَم أن كنا متمسكني باإلسالم حقاً-األيام جزءاً من عاملنا 

، ألن هناك ٣٨ ، فأسبانيا دولة كافرة، ومع ذلك فاقتصادهم أقوى من اقتصادنا٣٧
حساباً وعقاباً للحاكم، وأما يف بالدنا فال حساَب وال عقاب، وإمنا السمُع والطاعةُ 

 .والدعاُء له بطوِل العمر
 

 الكثري منا الفهُم الصحيُح والشاملُ وما وصلنا إىل هذه احلالة املزرية إال ألنه قد غاب عن
 - كالصالِة والصيام -لديِن اإلسالم، واقتصر فهمهم على أنه أداٌء لبعض الشعائر التعبديِة 

وهي على أمهيتها العظمى إال أن ديَن اإلسالم يشملُ مجيَع شؤوِن احلياة؛ الدينية والدنيويِة 
فيها امليزان الذي نزن به أفعال الرجال  مبا - كاالقتصادية والعسكرية والسياسية -أيضاً 

من احلكام والعلماء وغريهم، وكيفية التعامل مع احلاكم وفق احلدود اليت وضعها اهللا تعاىل 
له فال يتجاوزها، كالتشريع من دون اهللا، ومواالة الكفار ومناصرم على املسلمني، أو 

 .العبث واالختالس اهلائل من مال األمة العام

 
هـ، وتعاقبت عليها الدول  ٩٢فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصري رمحهما اهللا، سنة  37

هـ،  ٨٩٧األندلس سنة واملمالك اإلسالمية، حىت سقوط مملكة غرناطة، آخر دول اإلسالم ب
 .على أيدي عباد الصليب

 

 عشر يف قائمة ميزانيات الدول، حيث بلغت ميزانيتها السنوية ة الثانيةحتتل اسبانيا املرتب 38
 وهي أكرب الدول - بليون دوالر أمريكي، بينما حتتل الدولة السعودية ١٠٩م ، ٢٠٠٤سنة 

 بليون، أي تقريبا نصف ٥٦ث بلغت ميزانيتها ، حيادية والعشرين املرتبة احل-العربية ميزانية 
ميزانية اسبانيا، اليت ال متلك من املوارد الطبيعية ما يوجد يف املناطق اليت تسيطر عليها الدولة 

 .السعودية
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 أن هذه األفعال ِمَن نن الناس يظنون أن هذا من صالحيات ويل األمر، وال يعلمووكثري م

، وال جتُب لُه فيها الطاعة، بل إن تشريعه من ااحلاكم؛ هي من الكبائِر العظاِم يف شريعتن
 َبعَد إعداِد ما ٣٩  يوجُب اخلروَج عليه،دون اهللا ومواالته للكفار كفر أكرب خمرج من امللة

 .٤٠ يلزم
 

 وتدبروا فيهما التضح هلم ذلك - علينا ي وهذا ما ينبغ-ولو أم قرؤوا القرآن والسنة 
، وكان قد ٤١ جلياً يف نصوٍص كثرية، ومن ذلك حديثُ عدي بن حاٍمت رضي اهللا عنه

تنصَر يف اجلاهلية، وكان يظن كما يظن كثري من الناس أن اتباَع السادِة والكرباء من 
 

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك، بل جتب (: قال ابن حجر 39
أمجع العلماء على (: قال القاضي عياضو ،]١٣ص/٧ج: الفتح[اهـ ) جماهدته ملن قدر عليها

: مسلمشرح [اهـ ) أن اإلمامة ال تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل
 ].٢٢٩ص/١٢ج

 

جيب االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل يف وقت : ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية40
 ].٢٥٩ص/٢٨ج: الفتاوي[اهـ  )به فهو واجبسقوطه للعجز، فإن ما ال يتم الواجب إال 

 

،  الطائي، اجلواد ابن اجلواد، املشهور، وقد وفد على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شعبان41
دم ا على  هـ، وملا ارتدت العرب ثبت على اإلسالم هو وقومه، وكان أول صدقة ق٧ُسنة 

 حروبه، وفقئت عينه يوم مه، شهد فتح املدائن، وشهد مع عليأيب بكر صدقة عدي وقو
إحتاف  [ هـ٦٨ سنة، وتويف سنة ١٢٠رة، عاش اجلمل، وله يف الكرم حكايات مشهو

 ].٤٠١ص: الكرام، للمباركفوري
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يف حتليل ما حرم اهللا أو حترمي ما أحل اهللا ليس عبادةً هلم وليس كفراً باهللا األمراء والعلماء 
تعاىل، ألنه مل يصلِّ هلم ومل يصم، ولكنه عندما دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، ٤٢ ]٣١:ةالتوب [}اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَبابا ِمْن ُدوِن اللَِّه{: وهو يقرأ هذه اآلية
بلى، إم حرموا عليهم احلالل، وأحلوا هلم ”: ، فقال“ !فقلت؛ إم مل يعبدوهم”: قال

 . ٤٣ ]رواه أمحد والترمذي [“احلرام فاتبعوهم فتلك عبادم
 

 
 – أن العبادة هي االتباع يف الشرائع: (قال الشهيد سيد قطب رمحه اهللا يف تفسري هذه اآلية 42

 فاليهود والنصارى مل يتخذوا األحبار - بنص القرآن وتفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والرهبان أرباباً؛ مبعىن االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم، ومع هذا فقد حكم 
اهللا سبحانه عليهم بالشرك يف هذه اآلية، وبالكفر يف آية تالية يف السياق، رد أم تلقوا منهم 

 يكفي العتبار من يفعله - دون االعتقاد والشرائع -حده الشرائع فأطاعوها واتبعوها، فهذا و
أن الشرك باللّه ... مشركا باهللا الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين

يتحقق مبجرد إعطاء حق التشريع لغري اللّه من عباده، ولو مل يصحبه شرك يف االعتقاد بألوهيته 
 ].١٦٤٢ ص: يف ظالل القرأن...) [لهوال تقدمي الشعائر التعبدية 

 

ويف احلديث دليل على أن طاعة األحبار والرهبان يف : (قال اإلمام عبد الرمحن بن حسن 43
وهذا قد وقع فيه ... معصية اهللا؛ عبادة هلم من دون اهللا، ومن الشرك األكرب الذي ال يغفره اهللا

... ا خالف املُقَلد، وهو من هذا الشركذإكثري من الناس مع من قلدوهم، لعدم اعتبارهم الدليل 
وأما طاعة األمراء ومتابعتهم فيما خيالف ما شرعه اهللا ورسوله؛ فقد عمت ا البلوى قدمياً 

: فتح ايد بشرح كتاب التوحيد [)وحديثاً يف أكثر الوالة بعد اخللفاء الراشدين، وهلم جرا
 ]. ٤٠٦-٤٠٥ص
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فانتبهوا إىل هذه اآلية، فهذه اآلية الكرمية وهذا احلديث الشريف يبينان بوضوح وجالء؛ 
 واتباعهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا؛ اريمهأن طاعة احلاكم أو العامل أو غ

 . عبادةٌ هلم من دون اهللا، وهذا شرك أكرب خمرج من امللة، عافانا اهللا وإياكم من ذلك
 

وذلك ما عقَّب به سبحانه وتعاىل يف آخر اآلية الكرمية ونزَه نفسه الشريفة عنه، حيث 
َما {: ما قال تعاىل يف نفس اآلية وذلك بعد،]٣١:التوبة[ }ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِركُونَ{: قال

، ويف ذلك بيانٌ على أن التشريع ]٣١:التوبة [}أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا ِإلَها َواِحدا لَا ِإلََه ِإلَّا ُهَو
، ومن أهم مقتضياِت ٤٤ يف التحليل والتحرمي عبادة، وهو من أخص خصائِص األلوهية

، الركن األول من أركان اإلسالم، وهي رأس اإلسالم، ويف " إله إال اهللاأن ال"شهادِة 
، "أن ال إله إال اهللا"هذا تنبيه عظيم جداً للذين يظنون أن اإلسالم هو جمرد التلفظ بشهادة 

 
 ...ما أن احملكم للقوانني الوضعية كافركو: ( رمحه اهللايقول اإلمام محود بن عقالء الشعييب 44

فإن املشرع للقوانني والواضع هلا كافر أيضا، ألنه بتشريعه للناس هذه القوانني صار شريكا هللا 
 أََْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الديِن َما لَْم َيأْذَنْ ِبِه{؛ قال تعاىل، سبحانه وتعاىل يف التشريع

وقال عز ، ]٢٦: الكهف[} َولَا ُيْشِرُك ِفي ُحكِْمِه أََحدا{؛  وقال تعاىل،]٢١ :الشورى[} اللَُّه
 وهلذا ملا مسع عدي بن ،]٣١ :التوبة [}اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَبابا ِمْن ُدوِن اللَِّه{؛ وجل

أليس "؛ ، فقال صلى اهللا عليه وسلم!"؟دهم إنا لسنا نعب!يا رسول اهللا"؛  قال،حامت هذه اآلية
فتلك "؛ ، قال"بلى"؛ ، قال"حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه

 . "عبادم
 

 أن التحليل والتحرمي والتشريع من خصائصه ؛فتبني من اآلية الكرمية من حديث عدي بن حامت
)  فهو شريك هللا يف خصائصه،الف شرع اهللاسبحانه وتعاىل، فمن حلل أو حرم أو شرع ما خي

 .] هـ١٠/٢/١٤٢٢: فتوي يف التحاكم إىل القوانني الوضعية[
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 "أن ال إله إال اهللا"وال يعلمون أن هلا مقتضيات إن مل يلتزموا ا فهم مل يلتزموا بشهادة 
٤٥ . 
 

 : قولوخالصة ال
 

إن غياب الفهم الشامِل لديِن اِهللا كمنهٍج جلميع شؤون احلياة، مبا يف ذلك منهج اإلسالِم 
يف حماسبة احلكام، ألنه باستقامتهم على املنهج على دين اهللا تعاىل تستقيم أمور البالد 
 والعباد، فغياب هذا الفهم من أكرب مواطن اخللل يف حياة األمة اليوم، فيجب أن نعي هذه
املسألة وعياً تاماً ونفقهها وحنن نبدأ مسرية اإلصالح اليوم لنسري على الصراط املستقيم 
بإذن اهللا تعاىل، وال نذهب يف التيه لقرٍن آخر من الزمان، ومن الكتب املفيدة يف ذلك 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا " اإلميان"واليت شرحت اآلية الكرمية السابقة؛ كتاُب 
للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ رمحهم اهللا تعاىل، " فتح ايد"وكتاُب تعاىل، 

 .للشيخ حممد قطب" مفاهيم ينبغي أن تصحح"وكتاب 
 

 
بد من  ال(... :  يف معىن كلمة التوحيد ومقتضيااقال عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهللا 45

القيام اعتقاد وجوب عبادة اهللا وحده ال شريك له، واإلقرار بذلك إعتقاداً ونطقاً، وال بد من 
، وال بد من الرباءة مما ينايف ذلك عقداً وقوالً وفعالً، وال يتم ة اهللا وحده، طاعة هللا وانقياداًبعبود

ذلك إال مبحبة القائمني بتوحيد اهللا ومواالم ونصرم، وبغض أهل الكفروالشرك ومعادام، 
قيقة، فإن هذه األشياء وال تغين يف هذا املقام األلفاظ اردة وال الدعاوى اخلالية من احل

 – ٣٣:  ص/القول السديد يف مقاصد التوحيد) [متالزمة، مىت ختلف واحد منها ختلفت البقية
٣٤.[ 
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وهكذا؛ ظهر أن احلكام عاجزون وخائنون، وأم مل يسريوا على منهج اإلسالم القومي، 
ة األمة خالل  يف مسريتبل ساروا وفق أهوائهم وشهوام، وهذا هو سبب االنتكاسا

العقود املاضية، وبالتايل يتضُح لنا جلياً أن احللَّ يكمُن يف التمسِك بدين اهللا تعاىل الذي 
أعزنا اهللا به خالل القرون املاضية، وتنصيِب قيادٍة قويٍة أمينة تقيم القرآن فينا وترفُع رايةَ 

 .اجلهاد حقاً
 

 يف أقوامهم ني والزعماء املطاع كالعلماء- فيجُب على الصادقَني ممن يعنيهم األمُر
أن يتنادوا ليجتمعوا يف مكاٍن آمن بعيداً عن ظل هذه  -واألعياِن والوجهاِء والتجاِر 

األنظمة البطّاشة، ويشكلوا جملساً ألهل احلل والعقد ليسدوا الفراغ الذي حصل بسقوط 
و لألمة، واحلق هلا هذه األنظمة شرعاً وعجزها عقالً، حيث إن احلق يف تعيني اإلمام إمنا ه

 -يف محلِه على اجلادة إذا احنرف عنها، واحلق هلا يف عزله إن ارتكب ما يوجب ذلك 
 وهذا الس املؤقت يتشكل من احلد األدىن املمكن من الطاقات -كالردة واخليانة مثالً 

 إىل -ة  إال فيما تبيحه الشريعة يف حالة الضرور-والكوادر دون أن يفتئتوا على بقية األمة 
أن تستكملَ بقيةُ األعداد عندما تتحسن األوضاع بإذن اهللا، ويكون منهجهم كتاب اهللا 
وسنة رسوله عليه الصالة والسالم، ويبدؤون بتوجيه املسلمني إىل األولويات املهمة يف 

على أن يكونَ من أوىل أولوياهتم هذه املرحلة احلرجة، ويأخذوا بأيديهم إىل بر األمان، 
، والدفاع عن بيضة اإلسالم وأهله وحياضه، وحتريض لكلمة حتت كلمة التوحيدتوحيد ا

املسلمني على اجلهاد واإلعداد، وتيسِري وصول السالِح إىل الناس، خاصةً األسلحة اخلفيفة 
وإعالن النفري العام يف وألغام الدبابات،  ٤٦ "اآلر يب جي"ومضادات الدروع كقواذف 

 
ظهر  ،ضد اآللياتبشكل عام هو قاذف صاروخي، يرمى من على الكتف، ويستعمل  46

د أثبت جدارةً م، وق١٩٥٩ عام تطويره مث قام الروس ب،أول منوذج له بعد احلرب العاملية الثانية
زال هذا السالح  وفعاليةً كبرية ملا ميتاز به من مميزات عديدة قلما تتوفر يف سالح آخر، وما

واحداً من أكثر القواذف الصاروخية اخلفيفة انتشاراً يف العامل، ويستخدم يف مجيع اجليوش اليت 
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، وحسبنا لروم اليت بدأت يف العراق وال يعلم أين ستنتهياألمة استعداداً لصد غدرة ا
 . اهللا ونعم الوكيل

 
 :فيا إخواين يف اهللا

 
ينبغي أن يكون عندنا يقني جازم؛ بأن جناتنا وسعادتنا يف الدنيا واآلخرة هي بإقامة 

 ٤٧ اإلسالم واجلهاد، فبهما عزتنا وسعادتنا كما يف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ٤٨  سننه عن ابن عمر رضي اهللا عنهمايف

 
العمليات تتسلح من مصادر شرقية، وقد استخدم هذا القاذف على نطاق واسع يف معظم 

العسكرية اليت خاضتها اجليوش العربية واملقاومة الفلسطينية ضد اليهود، وخاصة يف حرب 
م حيث أثبت فاعلية كبرية يف تدمري دبابات اليهود وآليام، كما استعمل بشكل واسع ١٩٧٣

 الصنيوروسيا ، منها؛ يف أفغانستان أثناء الغزو الروسي، ويصنع هذا السالح يف عدد من الدول
 .]فما بعده -١١العدد / انظر نشرة البتار[إيران ومصر و

 

 بكسر أو –بو داود بن االشعث بن إسحاق األزدي السجستاين أهو احد أعالم احلديث،  47
 هـ وتويف يوم اجلمعة، منتصف شوال، ٢٠٢ صاحب السنن، ولد سنة –فتح فكسر فسكون 

يب داود احلديث كما ألني لداود ألني أل:  برع يف صناعة احلديث، حىت قيل، هـ٢٧٥سنة 
كتبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ألف حديث انتخبت منها ما : احلديد، قال

 ].٤٦١ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري[تضمنته السنن 

 

وعية العلم، اسلم صغرياً مبكة، وهاجر إىل املدينة، أول مشاهده  من أزهد الصحابة، وأ48
 ].١١ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري [ هـ، ودفن بذي طوى٧٣سنة اخلندق، تويف مبكة 
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إذا تبايعتم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ”
 .“ذالً ال يرتعه حىت ترجعوا إىل دينكم

 
 ، أعزنا اهللا باإلسالمحنن قوم(: رضي اهللا عنهما ٥٠  أليب عبيدة٤٩ وقد قال اخلليفة عمر

 .٥١ ] احلاكمرواه [)ومهما ابتغينا العزة بغريه أذلنا اهللا
 

 
ثاين اخللفاء الراشدين، كان نادر الوجود طوال حقبة التاريخ، مأل اآلفاق حكماً وعدالً  49
 سنة ست من النبوة، شهد املشاهد ،سلم يف ذي احلجة، وكان سفري قريش يف اجلاهلية، أوفتحاً

وفارس والشام ومصر زغريها، قتله ابو لؤلؤة، غالم املغرية  قكلها، له مشاهد وفتوح يف العرا
 .]٢٦ص: إحتاف الكرام، للمباركفوري [ هـ٢٤سنة / بن شعبة، فتويف شهيداً يف حمرم 

بو عبيدة عامر بن اجلراح بن هالل القرشي الفهري، احد العشرة املبشرين باجلنة، أهو  50
ية، وشهد بدراً واملشاهد كلها، واخرج يوم أحد ناسلم قدمياً، وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثا

احللقتني التني دخلتا يف وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفيه، فوقعت ثنيتاه، قاد جند 
إحتاف [ سنة ٥٨ هـ، وله ١٨عون عمواس سنة املسلمني يف فتوح الشام، وتويف يف طا

 ]٢٨٣ص : الكرام، للمباركفوري

 

 خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام ومعنا أبو ؛ قال،ابن شهاب وروى احلاكم من طريق 51
 وخلع خفيه فوضعهما على ، فأتوا على خماضة وعمر على ناقة فرتل عنها،عبيدة بن اجلراح

 أأنت تفعل !يا أمري املؤمنني: ( فقال أبو عبيدة، وأخذ بزمام ناقته فخاض ا املخاضة،عاتقه
 ما يسرين !؟خذ بزمام ناقتك وختوض ا املخاضة ختلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأ؟هذا

أوه لو يقل ذا غريك أبا عبيدة جعلته نكاال ألمة حممد : ( فقال عمر،)أن أهل البلد استشرفوك
 فمهما نطلب العز بغري ما أعزنا اهللا ، فأعزنا اهللا باإلسالم، إنا كنا أذل قوم،صلى اهللا عليه وسلم

 ).به أذلنا اهللا



 

- ٤٧- 

                                    

فينبغي على دعاة اإلصالح أن يعلموا أن الطريق إلصالح األمة وتوحيدها حتت كلمة 
التوحيد؛ ليس باحملاضرات النظرية وتأليف الكتب فقط، ولكن البد أيضاً من مشروع 

 ابتدءاً بالدعاء واالبتهال إىل اهللا، وانتهاًء -كلٌ حبسبه  -عملي تنخرط فيه األمة كلها 
 .بالقتال يف سبيل اهللا

 
 وكيف يبقى ،فالقتال يف سبيل اهللا؛ جزٌء ال يتجزأ من ديننا، بل هو ذروة سنام الدين

، وهو ضرورةٌ ُمِلحةٌ حلياة أمتنا وعزها وبقائها، وقد صدق ٥٢ !؟الدين بدون ذروته
، هذه هي )أنت تقاتل؛ إذن فأنت موجود(: ال معلماً ألبنائهعدونا وهو كذوب، إذ ق

احلقيقة اليت يعلموا أبناءهم ويرسلون إلينا بعكسها، كما أن القتال مطلقاً ضرورةٌ لبقاء 
 فقد أشَعلَْت - مبا يف ذلك تاريخ أمريكا -الدول الكربى، وانظروا التاريخ إن شئتم 
ن ذلك من أعظم ضروراا امللحة، فيوَم ، أل٥٣ عشراِت احلروب خالل ستة عقود فقط

أن تتخذ الواليات املتحدة األمريكية قراراً صادقاً بإيقاف احلروب يف العامل؛ فهي تعلم قبل 
 فاحذروا - وذلك قادم بإذن اهللا -غريها أن ذلك اليوم هو بداية تفكك والياا وايارها 

 
أوال أدلك على رأس األمر : (ليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنهقال صلى اهللا ع 52

 ؛ وأما ذروة سنامه، فالصالة؛ وأما عموده... فاإلسالم؛ أما رأس األمر؟وعموده وذروة سنامه
 ).فاجلهاد يف سبيل اهللا

 وهو أعلى ما فيه ،وأما ذروة سنامه: (قال ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا يف شرح هذا احلديث
 كما هو قول اإلمام أمحد ، وهذا يدل على أنه أفضل األعمال بعد الفرائض، فهو اجلهاد؛عهوأرف

 ].٢٤٧ص: جامع العلوم واحلكم) [واألحاديث يف هذا املعىن كثرية جدا... وغريه من العلماء

 

للمزيد عن التاريخ القذر للواليات املتحدة الصليبية، راجع كتاب الشيخ ايب جندل  53
 ". أكرب خربت أمريكااهللا"األزدي؛ 
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ألا يف احلقيقة دعوةٌ لتخذيلنا كل دعوٍة إللقاء السالح حتت اسم الدعوة للسالم، 
 .واستسالمنا، وال ُيَروُج ملثِل هذه الدعوات إال جاهلٌ أو منافق

 
 :وقبل اخلتام

 
 وأُوصي نفسي -  يف فلسطني والعراقاسيم وال –أَُحرُض شباب اإلسالم على اجلهاد 

املسلمني أثناء وإياهم؛ بالصرب والتقوى، وأن يثخنوا يف العدو بقوة، مع احلرِص على دماء 
 - يف مسألة التترس، وُيقَدُرَها بقَْدِرها علماؤهم الصادقون اذلك، وأن حيذروا وال يتوسعو

 بالصرب والتقوى، اللهم اجعلنا من فإننا إمنا نرجو نصر اهللا ٥٤–كل عمليٍة على حدة 
 .الصابرين املتقني

 
، "شفاء صدور املؤمنني" عن مسألة التترس يف كتابه بتفصيل تكلم الشيخ أمين الظواهري 54

جيب أن حيرص ااهدون على تكرار : (قال حفظه اهللا بعد ان نقل أقوال العلماء يف املسالة
 باالبتعاد عن ؛كانإنذار املسلمني املخالطني للطواغيت وأعوام وأسيادهم من اليهود واألمري

مقارهم ومكاتبهم ومواكبهم وجتمعام، إال إذا أدى هذا اإلنذار إىل كشف ااهدين وإنزال 
وال ريب أن هؤالء املخالطني للكفار واملرتدين وأعوام أقل حرمة يف الدين من ... خسائر م

أما من ُيقَتل من . رسني ماملسلمني املكرهني املتترس م، الذين أباح العلماء رمي الكفار املتت
 إذا كان هذا االختالط النتفاع أو جتارة وما -  فالذي يلزم ااهدين خاصة؛هؤالء املسلمني

دية إىل  ويؤجل دفع ال... فيه الكفارة إن علموه مسلماً والدية- أشبه ذلك من أغراض الدنيا
الرمي أو التفجري نظنهم شهداء، وهؤالء الذين ُيقتلون يف هذا  . عن حاجة اجلهادأن يفيض املال

وهؤالء املسلمون إذا "؛ هونرى فيهم ما قاله العامل ااهد شيخ اإلسالم بن تيمية رمحة اهللا علي
) ]٢٨/٥٤٧الفتاوي  ["قتلوا؛ كانوا شهداء، وال يترك اجلهاد الواجب ألجل من ُيقتل شهيداً

 .]م١٩٩٦/مارس شفاء صدور املؤمنني،[
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 :ويف اخلتام

 
ةً مسعناها ممن قبلنا من أجدادكم أنقل إىل شباب اإلسالم يف كل مكان كلماٍت قصري

الذين عركتهم أحداث السنني يف أرض فلسطني، وَمرت على رؤوسهم عشرات املبادرات 
 :  واملصائب اليت  تدعو إىل السالم فأذكركم ا، تلَك هيتواملؤامرا

 
 سيحدثونك يا بين عن السالم
 إياك أن تصغي إىل هذا الكالم
 ٥٥ صدقتهم يوماً فآوتين اخليام

 
 ] ...٢١:يوسف [}َواللَُّه غَاِلب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس لَا َيْعلَُمونَ{
 
 ].٢٠١:البقرة [}َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّاِر{
 

، والسيما يف فلسطني والعراق اللهم إين أسألك أن تثبت أقدام ااهدين يف كل مكان
 وكشمري والشيشان وأفغانستان،

 
اللهم سدد رميهم واربط على قلوم وألف بينهم ومدهم مبدد من عندك وانصرهم على 

 عدوك وعدوهم، فإنه ال ناصر هلم إال أنت يا قوي يا عزيز،
 

 
 .هاشم الرفاعيلشاعر ل" الجئوصية "من قصيدة  55
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يه  ويؤمر فاللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذلُّ فيه أهل معصيتك
 ...باملعروف وينهى فيه عن املنكر 

 
 ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 ٥٦. والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني

 
 أُسامةُ بن محمِد بِن الَِدنْ

  خراسانَ–أَفْغانستانَ 

 
إىل هنا انتهت حماضرة الشيخ ااهد أسامة بن الدن حفظه اهللا، مع التنبيه أن النقل مت  56

 يف نشورةاحملاضرة بصوت الشيخ أسامة بن الدن موبشكل حريف عن شريط صويت للشيخ، 
 ".يا أمة اإلسالم"عنوان ب، "منرب التوحيد واجلهاد"قسم الصوتيات يف 


