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المواجهة حتمية
الرحيم الرحمن الله بسم

 ّلَه إإّن َتَرىَ ال إنيَن إماْن اْش إما ْلُمْؤ َلُهْم َأنَُفَسُهْم ا َأمْاَوا َأّن َو ّنَة َلُهْم إب ْلَج ا
ُلوَن إت إل إفيِ ُيَقا إبي إه سَإ ّل ُلوَن ال ُت َيْق ُلوَن َف َت ُيْق ًدا َو إه َوْع ْي َل إة إفيِ َحّقا َع ّتْوَرا ال

إل إجي إْلنَ إن َوا ْلُقْرآْ إه َأْوَفىَ َومَاْن َوا إد إه إماْن إبَعْه ّل إشُروا ال ْب َت ُكْم َفاسْإ إع ْي َب إذيِ إب ّل ا
ُتْم َيْع إه َبا إلَك إب َذ ْلَفْوُز ُهَو َو إظيُم ا ْلَع ا

يرـيـد، لـمـا الفعال والمعيد المبدأ ،الشديد والبطش المجيد، العز ذي الله الحمد
ـدار واتقاه خافه لم المكرم والوعيد، بها النإذار بعد بالنار عصاه ممن المنتقم ـم ـب لـه

ـم فريقين وجعلهم قسمين، خلقه ّمقس من فسبحان ،مزيد خير كل من فيها " فمنـه
إمَل مَاْن  ." وسعيد شقي إلًحا َع إه صَإا إس َنْف إل َء َومَاْن َف ْيَهسسا َأسَإسسا َل ّبسسَك َومَاسسا َفَع َر

ٍم َظّل إد إب إبي ْلَع .إل

                    
                     
                  
                

  

   .  

   … 

؟ لمن الحديث هذا
ـه إرـضـاء سعيه في ّالجاد دينه، بتعاليم الملتزم للمسلم خطاب الحديث هذا ،رـب
النار.  عذاب من والنجاة الجنة بنعيم الفوز على الحريص

ـه يتحرك ،صدره جنبات بين السلم يحمل الذي للمسلم خطاب الحديث هذا ،ـب
ى حريصـا ،المسـلمين بـأمر مهتما  ويعيش.له ويتحرك شـأنإهم ورفعـة نإصـرتهم عل
دولتهم. وإقامة

ـشـهدت التي العصيبة السنين هذه يعيش الذي المسلم به نإخاطب الحديث هذا
وينهـمـر ،قلـبـه فينفـطـر ،البـشـر حـيـاة ـعـن وانإحساره السلم غياب تشهد زالت وما

ـهـذا ورأب الفـسـاد ـهـذا لـصـلحا وجـهـده طاقته بكل ًساعيا وهناك هنا ويتحرك دمعه
الصدع.

ـهـذه إـعـادة  طرـيـق...الطرـيـق ـعـن وـصـدق ّبـجـد يبحث مسلم لكل حديث هذا
لسلمها. المة

عـشـرات مـنـذ المـسـلمين أـصـاب اـلـذي العضال الداء فيه صّنإشخ الحديث هذا
ـعـودة  طرـيـق...الطرـيـق ملـمـح من الكثير فيه ونإحدد الدواء فيه ونإصف... السنين

المم. قيادة  وإلى...إسلمها إلى المة
وطريقنا سبيلنا
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المواجهة حتمية
 إه ُقْل إذ إليِ َه إبي ْدُعو سَإ َلىَ َأ إه إإ ّل َلىَ ال إصيَرٍة َع َنَا َب إنيِ َومَاْن َأ َبَع ّت ا

ْبَحاَن إه َوسُإ ّل َنَا َومَاا ال إكيَن إماْن َأ إر ْلُمْش ا

          :
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 إنيَن إماْن إما ْلُمْؤ َدُقوا إرَجاٌل ا ُدوا مَاا صَإ ّلَه َعاَه إه ال ْي َل ْنُهْم َع إم َقَضىَ مَاْن َف
َبُه ْنُهْم َنَْح إما إظُر مَاْن َو َت ْن ُلوا َومَاا َي ّد إديًل َب ْب َت

الليم الواقع

،الرـثـاء إـلـى يدعو حال في اليوم غدت – للناس أخرجت أمة خير – السلم أمة
أمـر تجهـل مسـتذلة .. شـعوب.متأخرة هزيلة ضعيفة ممزقة ودويلت ضائعة خلفة
...خيراتـهـا عـلـى وسيطرة واستغلل لديارها جنبيأ  احتلل...دنإياها أمر وتهمل دينها

الرض واحاباسـت الـذين-  والملحـدة والنصارى اليهود- أعدائها من وطغيان استعلء
والعرض.  والمال
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المواجهة حتمية

ـانإت التي للخلفة أثر عن يبحث ،الغرب إلى يرتد ثم الشرق إلى البصر ويرنإو ـك
تـلـك  ـحـتى.حـسـير وـهـو ًخاسئا البصر فينقلب ،الله بكتاب يحكم واحد بلد عن ينقب

الـسـلم ـحـظ يـكـن لم السنين عشرات منذ الحتلل ربقة من تخلصت التي البلدان
الستعمار.  تحت ترزحا زالت ما التي تلك في حظه من أفضل فيها

لـشـرعة تنكـروا ون،ـيـدين ل علمـانإيون ولكنهـم أبنائهـا مـن وقادتها حكامها نإعم،
المسلمون  وذاق...للقرآن أدبارهم  ولوا...الشيطان شرعة بها واستبدلوا ،الرحمن

ـى ـديهم عـل ـل أصــناف أشــد أـي ـذيب التنكـي الحكــم عــن الســلم يّــُح ونإ...والتـع
الـسـرة  ـعـن...والثقاـفـة والعلم التعليم عن..  والقضاء التشريع  عن...والسياسة
ـشـرحا ـفـي تيمية ابن قال ،1للغرباء ىفطوب ،بدأ كما غريبا السلم  وعاد...والمجتمع

 :تعالى قال وقد عنه، فيه الداخلون ارتد إذا غربته تكون ما  أعظم..." الحديث هذا

 ّيَها َأ إذيَن َيا ّل ُنوا ا ّد مَاْن آْمَا َت ُكْم َيْر ْن إه َعْن إما إنسس إتيِ َفَسسسْوَف إدي ْأ ّلسسُه َيسس ٍم ال إبَقسسْو
ّبُهْم إح َنَُه ُي ّبو إح ُي ّلٍة َو إذ َلىَ َأ إنيَن َع إما ْلُمْؤ إعّزٍة ا َلىَ َأ إريَن َع إف َكا ْل ُدوَن ا إهسس إفسسيِ ُيَجا
إل إبي إه سَإ ّل ٍم َلْومَاَة َيَخاُفوَن َوَل ال إئ        . َل

                
                    

                 ".
...         .

       ...     
    .
        ...      :
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       ..

   
      :  َد ّلُه َوَع إذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آْمَا ْن ُلوا إما إم َوَع

إت إلَحا ّنُهم الّصا إلَف َتْخ َيْسسس إض إفسسيِ َل َْلْر َلَف َكَمسسا ا َتْخ إذيَن اسْإسس ّلسس إهسسْم إماسسْن ا إل ْب َق
َنّن ّك ُيَم َل َنُهْم َلُهْم َو إذيِ إدي ّل َتَضىَ ا ّنُهْم َلُهْم اْر َل ّد َب ُي َل إد إماْن  َو إهْم َبْع إف ًنسسا َخسسْو َأمْا

! 

 …نَهاية مان لها بد ل حيرة
له تحفظ التي الجماعة عن بحثه في يجتهد النجاة، سبيل يتلمس المسلم يقف

،إـسـلمية راـيـات ترـفـع الجماـعـات ـمـن العـشـرات هـنـاك  ـفـإذا.شريعته وتقيم ،دينه
دينه.  ونإصرة لخدمته تعمل أنإها .. وتعلن.السلم سماب وتتحدث

 وـتـزداد.أـخـرى ًأحيانـإـا  وتتـبـاينً...أحيانإا تتشابه وسبل مناهج تطرحا جماعة وكل
 ؟ الحق على الجماعات هذه  أي...الفجوة

.الفكر.. ويطيل… النظر يدفع وحين
 هريرة أبي حديث من مسلم رواه 1
297 ،ص18ج تيمية  ابن2
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المواجهة حتمية
...الدخيل عن الصيل ويتميز… المستورة الحقائق تظهر

منـهـا ـيـءبر الـسـلم ّةـضـال فاـسـدة عقاـئـد يحملون .. من الجماعات هذه ففي
ـهـذا كـخـوارج اـلـدين ـمـن ،ومروقها ضللها قرون منذ المة علماء كشف وقد ً،تماما

شطحات يحملون ومن والتبين، التوقف وجماعات والهجرة التفكير جماعة – العصر
…الضالة الصوفية

اـلـدين يـخـرج .. فل.عنـهـا يزـيـد ل ًنإسكا شعائر السلم حسبت أخرى وجماعات
تـكـون اـلـدين خدـمـة أن ـظـن من هؤلء عوم الحياة، بنظم له علقة ول المحراب من
هــذه وراء وليس ،الخلفية المسائل فروع في والغوص ومذكراتها الكتب قراءة في

للمسلمين. نإفع أو عمل الدراسة

ـع ول ًحقا تنصر .. ول.منكر عن تنهى ول بمعروف تأمر ل الجماعات هذه إن تمـن
حـب آثـروا أن بعـد طغـيـان أو فسـاد مـن البلد فـي يقع بما أتباعها يهتم  ولً...باطل

والنإعزال!! السلمة
 ؟ الدين من هذا فأين 

الفـتـاوى يـصـدرون ً،وـصـخبا ًـضـجيجا البلد يملئون ،العلماء زي يرتدون وآخرون
السلطة علماء ،الطغاة ييرض  وما...الحكام هوى وفق مّوتحر لّتحل التي والحكام
وـسـيئاتهم الحـكـام ـضـللت لـتـبرير اـلـدين رونّ ويـسـخ..الكـلـم ـفـونّ يحر...والفتـنـة

. فهؤلء وإسقاطهم محاربتهم من المسلمين ومنع ،وفسقهم كفرهم على وتأييدهم
ربـحـت فـمـا ،الدنإيا من زائل بعرض دينهم وباعوا بالهدى الضللة اشتروا… وأمثالهم
ـيـوم إـلـى هموأـضـلو فتـنـوهم ـمـن ووزر وزرـهـم وعليـهـم مهـتـدين كانإوا وما تجارتهم

ذـلـك ينقص ل تبعه من آثام مثل الثم من عليه كان ضللة إلى دعا "…ومن.  3الدين
.  4شيئا" آثامهم من

ـلبعـضـه...  وتنكر ببعضه  ترضى...ئه ّوتجز السلم تبغض… أخرى وجماعة تقـب
ـسـطوة أو ـحـاكم لغـضـب يعرـضـها ل  وـمـاة...مـشـق ول فـيـه نإـصـب ل ـمـا اـلـدين من

ـذكر  ويـضـربون...الطرف ونّيغض الجماعة هذه تباعأ  تجد...لهذا ،حكومة ًـصـفحا اـل
،الـلـه ـسـبيل في الجهاد عن  ويتقاعدون...المنكر وإنإكار بالحق بالصدع الله أمر عن

إليـهـم يلقـيـه بـمـا يقـتـاتون تـجـدهم  وهؤلء...الرض في المفسدين الطغاة ومحاربة
)...الـشـرعية قـنـواته( خلل ـمـن فيعلـمـون ً،ـفـاجرا أو كان ًاكافر حاكم  أي...الحاكم

فاروق الملك نإسب عواّدإ ،الله على الكاذبون بالدين المتاجرون السلطة  علماء3
           النبي إلى الفاجر

              
               
               
               

 !!!
 مسلم  رواه4
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المواجهة حتمية
ـت ول بعقيدة تؤمن ل التي السياسية كالحزاب ً تماماه...وحكم بأمره ويلتزمون تثـب

.              5مبدأ على

مرنـإـاُأ اـلـذي الـحـق ـعـن  ابتعدت...الساحة تمل التي ،السلمية الجماعات هذه
مـنـه ـحـذرنإا اـلـذي التـحـذير ـفـي  ووقعت...الجادة عن  وحادت...السبيل ّتفضل ،به

:قوله في وتعالى سبحانإه الموالى
 ُنوَن إما ُتْؤ إض َأَف َبْع إب إب َتا إك ْل ْكُفُروَن ا َت َبْعٍض َو ُء َفَمسسا إب إلسسَك َيْفَعسسُل مَاسسْن َجسسَزا َذ

ُكْم ْن إة إفيِ إخْزيٌِ إإّل إما َيا ْلَح َيا ا ْنَ ّد َيْوَم ال إة َو َيامَا إق ْل ّدوَن ا َلىَ ُيَر ّد إإ إب َأَش َذا ْلَع  ا

             
...        ...      
 …  ّيَها َأ إذيَن َيا ّل ُنوا ا ُلوا آْمَا ْدُخ إم إفيِ ا ْل إبُعوا َوَل َكاّفًة الّس ّت َت

إت ُطَوا إن ُخ َطا ْي ُه الّش ّنَ ُكْم إإ ُدّو َل ٌن َع إبي    مُا         
 .

    : ُتْم ْن ْيَر ُك إرَجْت ُأمّاٍة َخ إس ُأْخ ّنا ْأمُاُروَن إلل إف َت ْلَمْعُرو ْنَهْوَن إبا َت َو
إر َعْن َك ْلُمن ُنوَن ا إما ُتْؤ إه َو ّل  . إبال
 :  إتَب ُكْم ُك ْي َل َتاُل َع إق ْل ٌه َوُهَو ا ُكْم ُكْر . َل

    ُلوُهْم إت ّتىَ َوَقا ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل إل 0. 

النذير وجاءكم
ـقـادة معـظـم ـكـان مـعـدودات، ـسـاعات  وخلل1981 سنة / سبتمبر أيلول في

الجمهورية.  رئيس من بقرار مصر سجون مودعين السلمية الجماعات
ونـبـوينه المـسـلمين ـعـونّووير ًفـسـادا الرض ـفـي يعيثون عونفر جنود وخرج

 11والطفال والنساء الرجال  ويختطفون...المنازل
الـسـلمية اـلـدعوة علمأ زعـبـل وأـبـي والـسـتقبال الليـمـان ـسـجون وـشـهدت

السواد. حالك مجهول مصيرا يواجهون بالغلل لينّمكب

من بالسادات اشادوا كما مبارك بحسني يشيدون المسلمين الخوان  بعض5
،العلمانإي الوفد حزب مع تحالفوا الشعب مجلس لدخول سياستهم  وفي!!!قبل

وسراج زغلول وسعد النحاس: زعماءه ومدحوا ،والضلل الكفر ئمباد صاحب
فيو ،الله بدين اهتمام أدنإى عنهم يعرف ولم السلم على  حربا كانإوا الذين ،الدين
تحت الجميع وعمل النصارى مع المشتركة المؤتمرات عقدت النإتخابات سبيل
مجال هذا ليس ،وكثير كثير من قليل  هذا).والصليب الهلل( الوطنية الوحدة شعار

السلمية) والمجلت والمصور الوفد، جرائد (انإظر  فيه التفصيل
85 :الية البقرة :سورة الكريم  القران6
208"  البقرة " سورة الكريم  القران7
110 الية عمران آل " سورة الكريم  القران8
216 " الية البقرة " سورة الكريم  القران9
39 النإفال" الية " سورة الكريم  القران10
 عشر الخامسة دون صبيا عشرون هناك كان لالعتقا قرار  في11
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المواجهة حتمية
ـتي تلك  حتى...الفواه متّ وكم...اليدي وقيدت الزنإازين وفتحت ـادنإت اـل ...ـه

12والبقاء العهد ) بطول ( المؤمن الرئيس  ودعت...وسالمت

ـعـن المختلـفـة والمناـهـج الـسـبل  وعـجـزت...واللفـتـات الـشـعارات وـسـقطت
 وتتـكـرر...وكـيـده الـطـاغوت بـطـش ـمـن إنإـقـاذهم ـفـي تفـلـح  ولم...أصحابها حماية
. 13الضعفاء المسلمين مع عصر كل في الكافر الحاكم مأساة

وـتـبين الحقيـقـي اـلـداء  تـشـخص...والرـكـام الزـيـف تزيل صحوة من بد ل وكان
الهوان. لهذا الربانإي العلج
إفُروا إإّل  :تعالى وقال ُكْم َتن ْب ّذ ًبا ُيَع َذا إليًما َع إدْل َأ ْب َت َيْسسس ُكسسْم َقْومًاسسا َو ْيَر َوَل َغ

ُه ًئا َتُضّرو ْي  َش 4 .
    "          

              "     
    "     "

        ...     .
    ...     ...  

   .
   ...    ...      

 ..   ...    …
         …

الطريق واتضح
خاـلـد بـيـد العـسـكري الـعـرض منـصـة عـلـى المنطلـقـة الرصاـصـات ـكـانإت لـقـد

ـبـوادر ـمـن تلـهـا  وـمـا1981 ـسـنة أكتوبر - في  الله  رحمهم- وإخوانإه السلمبولي
للـسـلوب ـشـافيا عملـيـا وبيانإـا واـضـحا إعلنـإـا  ـكـانإت...المـسـلحة الـسـلمية الـثـورة

…تعالى لمره والستجابة الله لدين للنإتصار به القيام يجب الذي الصحيح الشرعي

مـصـر فرـعـون عـلـى – واـحـدة دقيـقـة ـمـن أـقـل في – الطلقات هذه قضت لقد
 ففـتـحً...فـسـادا الرض ـفـي ـعـاث اـلـذي الـشـيطان ذـلـك حـيـاة  وأنإـهـت...وطاغوتها
ـام  وهزئ...الدين من ِروسخ السجون َبَر ...الـشـرع بأحـك ْك َت ُه ُهسسَو َواسْإ ُد ُنسسو َوُج

إض إفيِ َْلْر إر ا ْي ْلَحّق إبَغ ّنوا ا َظ ّنَُهْم َو َنا َأ ْي َل ُيْرَجُعوَن َل إإ 6 

1980 سنة بالسماعيلية السلمية الجماعات قادة ببعض السادات لقاء  في12
الذي هذا عهدك في البقاء بطول لك الله نإدعو: " له يقول التلمسانإي الستاذ وقف
"  بالحرية فيه نإتمتع

ثم ،65 وسنة ،54 سنة مذابح  ثم48 سنة  سجون؟!!المسلمون يتعظ  أل13
!! للسلم وعدواته الكافر الحكم طبيعة يدرك عاقل من  فهل... 81 سنة معتقلت

39 " الية التوبة " سورة الكريم  القران14
القطان  ابن) ق25( داود وابو احمد  رواه15
39 القصص" الية " سورة الكريم  القران16
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المواجهة حتمية
          ...  

...     …
     ...      ...  
  -      -     . 

             ... 
      …
       ...

            ...    
   .

       …
      …

 …ينصر وسيف … يهدي كتاب
ْد  :تـعـالى يـقـول َنا َلَق ْل َنا َأْرسَإس َل إت ُرسُإس َنسا ّي َب ْل ا إبا َن ْل ْنََز َأ َتساَب مَاَعُهسْم َو إك ْل ا
إميَزاَن ْل َيُقوَم َوا ّناُس إل إط ال إقْس ْل َنا إبا ْل ْنََز َأ َد َو إدي ْلَح إه ا ْأٌس إفي ٌد َب إدي إفُع َش َنسسا َومَا

إس ّنا َلَم إلل َيْع إل ّلُه َو ُه مَاْن ال ْنُصُر َلُه َي إب َوُرسُإ ْي ْلَغ ّلَه إإّن إبا إويِّ ال إزيٌز َق  َع  8

  " :            
   ..". 

            :      –   -
   –    –. 

   : "           
 " 

               ...  
 .

               
...  .

  ...     ...     ...
  ...        …

         ...   
...           . 

السابقين فضل نإنكر ولسنا ،السادات بقتل للمسلمين نإصر يتحقق مرة ولأ ل17
. جميعا الله رحمهم واخوانإهم سرية صالح والشيخ قطب سيد الشيخ أمثال

25 الحديد" الية " سورة الكريم  القران18
 الشرعية السياسة ،تيمية  ابن19
393  وص20  وج13 ص10،ج الفتاوي  مجموع20
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المواجهة حتمية
   –    –  :   ...  
      …

:         . 
:       . 
:     . 
:        . 
 :   -    -     . 

    :   
      .       
             ُلوَن َوَل َيَزا

ُكْم َنَ ُلو إت ّتىَ ُيَقا ُكْم َح ّدو ُكْم َعْن َيُر إن َطاُعوا إإْن إدي َت .  اسْإ
              .

 ُلوُهْم إت ّتىَ َوَقا ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل  إل

          :
     …        ...
    ...   ...        .

               
   .
 إذيَن ّل ُنوا ا ُلوَن آْمَا إت إل إفيِ ُيَقا إبي إه سَإ ّل إذيَن ال ّل ُلوَن َكَفُروا َوا إت إل إفيِ ُيَقا إبي سَإ

إت ّطاُغو ُلوا ال إت َء َفَقا َيا إل إن َأْو َطا ْي َد إإّن الّش ْي إن َك َطا ْي إعيًفا َكاَن الّش   َض
  : "             

             " .
             .

  :                                              :  

             –  
   -            

بمواجهته وذلك الله حكم يخالف الذي الحكم نإظام وإسقاط ،للقتال دعوتنا  إن21
من الدين فرائض كل في الموسع الجهد باستفراغ قيامنا ينفي ل والعتاد ،بالسلحا
المسلحة الكتائب إقامة مع المنكر عن والنهي بالمعروف والمر الله إلى الدعوة

للجماعة-  السلمي العمل ميثاق بنود شرحا في ذلك تفصيل  وانإظر.المجاهدة
. السلمية

 62ص الشرعية  السياسة22
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  !!  ُء َلُهْم َأْم َكا إن إماْن َلُهْم َشَرُعوا ُشَر ّدي َذْن َلْم مَاا ال ْأ إه َي إب
ّلُه َلْوَل ال إلَمُة َو إل َك ْلَفْص إضيَِ ا َنُهْم َلُق ْي إإّن َب إميَن َو إل ّظا َذاٌب َلُهْم ال إليٌم َع  َأ   5

            
             ...  
                
             ...

    ...         
   ...    ... ...    ...

               !!
  ...              
 .

تحكم .. ول الوضعية بالقوانَين تحكم بلدنَا)1(
السإلم بشرعة

ّنَا تعالى:  يقول َنا إإ ْل ْيَك َأنََز َل َتاَب إإ إك ْل ْلَحّق ا ُكسسَم إبا َتْح ْيسَن إل إس َب ّنسسا َأَراَك إبَمسا ال

ّلُه ُكْن َوَل ال إنيَن َت إئ ْلَخا إصيًما إل َخ 6 
           ..      

   : 
)(    :    : َيُة إنَ إنَيِ الّزا ُدوا َوالّزا إل إحٍد ُكّل َفاْج َوا

ْنُهَمسسا َئسسَة إما َدٍة إماا ْلسس ُكْم َوَل َج ْذ ْأُخسس إهَمسسا َت ْأَفسسٌة إب إن إفسيِ َر إه إديسس ّلسس ُتسسْم إإْن ال ُكن
ُنوَن إما إه ُتْؤ ّل إم إبال َيْو ْل إر َوا إخ ْد اْل َيْشَه ْل َبُهَما َو َذا إئَفٌة َع إنيَن إماْن َطا إما ْلُمسسْؤ ا 

7.

وخمسين مائة من اكثر منذ بالتدريج حدث والتشريع الحكم عن السلم  تنحية23
 مستقلة دراسة الى ذلك بيان ويحتاج عاما

اللقاءات الف خلل من واعوانإه للحاكم كاملة الدعوة ووصلت الحجة  اقيمت24
للشبهة مجال ول والرسائل والنشرات المؤتمرات او والعامة والخاصة المباشرة

. المصرية السلمية والمجلت الشعب مجلس مضابط  انإظر.قط ذلك في
21 "اليةالشورى "سورة الكريم  القران25
105 " الية النساء سورة":  الكريم  القران26
2 النور" الية " سورة الكريم  القران27
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              "  

... "      .

               
    .

              –   
  .

        … 

  : ُبوا َوَل َنَىَ َتْقَر ّنَُه الّز إحَشًة َكاَن إإ َء َفا إبيًل َوسَإا  سَإ 9 

       "    "    "    
   ".

        .

         ...   ...   
        .

        "      
               
                 
            - -   .

  /      :
 "     


   –         -

    ...      .

  / : 
  "              
".

 /:
 "              ".  

        ...          

مالك والمام .والتغريب الجلد هي البكر عقوبة يرون واحمد الشافعي المام 28
واجب.  غير يرونإه افنالح بينما النساء دون الرجال على التغريب يرى

32 اليةالسراء"  " سورة الكريم  القران29
 عليه  متفق20
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المواجهة حتمية
ِكر   إذا     المحصن ز    –    ... – ب
   ...         .

    واستبدلت  ألغيت      -   - وشريعة
.

       !!
        .

 ُكْم َلْم َومَاْن ّلُه َأنََزَل إبَما َيْح إئَك ال َل ُأْو إفُروَن ُهْم َف َكا ْل ا  1

إذيَن   : : القذف  تبديل)2( ّل إت َيْرمُاوَن َوا َنا ْلُمْحَص َلْم ُثّم ا

ُتوا ْأ إة َي َبَع َأْر َء إب َدا ُدوُهْم ُشَه إل إنَيَن َفاْج ًة َثَما َد ْل ُلسسوا َوَل َج َب ًة َلُهسسْم َتْق َد َشسسَها
ًدا َب إئَك َأ َل ُأْو إسإُقوَن ُهْم َو ْلَفا إذيَن إإّل ا ّل ُبوا ا إد إماْن َتا إلَك َبْع َلُحوا َذ َأصْإ إإّن َو َف
ّلَه إحيٌم َغُفوٌر ال  32َر

ثمانإين       ،      :- والقذف
                
       .

        :
 /23 :
                  
     !!

    . ..
            
 الفاسإقون هم أولئك الله انَزل بما يحكم لم ومان  3

)(       :   :   ْد َومَاْن إد َت ُكْم َيْر ْن إه َعْن إما إن َيُمْت إدي َف
إفٌر َوُهسسَو إئسسَك َكسسا َل ُأْو َطسسْت َف إب ُلُهْم َح َيا إفسسيِ َأْعَمسسا ْنَ ّد إة السس إخسسَر إئسسَك َواْل َل ُأْو َو

إر َأصْإَحاُب ّنا ُدوَن إفيَها ُهْم ال إل َخا 4.

       ":    "           
  :          . ..

         

44 " الية المائدة " سورة الكريم  القران31
5-4 " الية النور " سورة الكريم  القران32
47 " الية المائدة " سورة الكريم  القران33
217 " الية البقرة " سورة الكريم  القران34
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  !!!         ...     
   .

..         "      " 
         !!       
        )    (   /  
                  
           .

 / :
    )        (       
   .

               
      .

                
               

       !!           
 

)(        : ّيَها َأ إذيَن َيا ّل ُنوا ا ّنََما آْمَا ْلَخْمُر إإ إسُر ا ْي ْلَم َوا
َْلنََصسساُب َْلْزَلُم َوا إل إماسسْن إرْجسسٌس َوا إن َعَمسس َطا ْي ُه الّشسس ُبو إن َت ُكسسْم َفسساْج ّل َلَع

إلُحوَن ُتْف  6 
   : "     "        

        .          
   .

        : 
     .

بين مطلقا فارق ل انإه ،1984 سنة هخطب احدى في مبارك حسني  صرحا25
،مصري فكلهما ،المسيحي عن المسلم يميز ما هنا فليس الدين بسبب المصرين

السادات وعود  وكانإت!!!المسلم على له ولية ل الذمي ان مقالة من وسخر
العلم وزير لسان على وغيرها) 1976( مصر مجلة نإشرته ما زوجته وتصريحات

شنودة للبابا تاكيدا تحمل كلها ،وأميركا بأوروبا رحلتهم في الصاوي المنعم السبق
. البلد في ابدا السلمية الشريعة تطبيق بعدم

90 " الية المائدة " سورة الكريم  القران36
 وغيره داود ابو  رواه37
الشافعي وقال ،جلدة ثمانإون الشرب حد أن رواية في واحمد حنيفة ابو  قال38

.  جلدة اربعون واحمد
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 )                 

     (

      :
:            

        .
:       .
:                  

                .

               
             !!  
                ,   
  . 

               
             

               
    . 

    ...   ..
           . ..  

    !!

          !! ...  ..!
     !     !!

   –     .
  –    –          

       .

              
   .  

            
          .

.45  ص1976/مايو/17 والخمسون الخامسة الجلسة  الشعب مجلس  مضبطة39
.1984 –السلمي الجنائي الفقه في محاضرات ،عتيبة  محمد40
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   –    –   –      
       .

              
             .
      

    

)(       :     
    ُق إر إرَقُة َوالّسا َطُعوا َوالّسا َيُهَما َفاْق إد ْي ًء َأ َبا إبَما َجَزا َكَس

َكاًل إه إماْن َنَ ّل ّلُه ال إزيٌز َوال إكيٌم َع َح 2

           )    
       (  .
    :   ّنََما ُء إإ إذيَن َجَزا ّل ُبوَن ا إر ّلَه ُيَحا َلُه ال َوَرسُإو

َيْسَعْوَن إض إفيِ َو َْلْر ًدا ا ُلسسوا َأْن َفَسسا ّت ُبوا َأْو ُيَق ّل ّطسسَع َأْو ُيَصسس إهْم ُتَق إدي ْيسس َأ

ُلُهْم َأْرُج إض إماْن ُينَفْوا َأْو إخَلٍف إماْن َو َْلْر إلسسَك ا َيا إفسسيِ إخسسْزيٌِ َلُهسسْم َذ ّدنَ السس
َلُهْم إة إفيِ َو إخَر َذاٌب اْل إظيٌم َع . َع

      ...          
     –      – 

           .
  /          -  
       .
  /  ..            

 .

    ..          !!
    :

 )                 .
                

  -     )..         ..(   
                   ...

الدكتور قدمه ما مثل ، السلمية والقوانإين المشروبات تقديم عن  التفاصيل41
دورات في اسماعيل ابو صلحا والشيخ  ،75 سنة سبتمبر في معتوق اسماعيل
الشعب مجلس مضابط في : مسجلة رفضها تم .. وكيف ذلك بعد المجلس
عدد العتصام مجلة وفي ،122 عدد النور جريدة .. انإظر السلمية والصحف

( الجديد الشعب مجلس تشكيل  وفي...هذا يومنا  وحتى1952 سنة رمضان
التحاد امين ،السود التاريخ صاحب المحجوب رفعت  تعين  ثم)1984-1989

. للمجلس رئيسا الناصر عبد ميثاق وصاحب اشتراكي
 .38 المائدة" الية "سورة الكريم القرآن 42
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    ...             

              َلْم َومَاْن

ُكْم ّلُه َأنََزَل إبَما َيْح إئَك ال َل ُأْو إفُروَن ُهْم َف َكا ْل ا 3       
   ّلَه إإّن ُكْم ال ْأمُاُر ّدوا َأْن َي إت ُتَؤ َنَا َْلمَاا َلىَ ا إلَها إإ َذا َأْه إإ ُتْم َو َكْم ْيَن َح َب

إس ّنا ُكُموا َأْن ال إل َتْح ْد ْلَع ّلَه إإّن إبا إعّما ال ُكسسْم إنَ ُظ إع إه َي ّلسسَه إإّن إبسس إميًعا َكسساَن ال سَإسس
إصيًرا  َب  4  ..     ..        
              

                ..

  .. – 

 –          

              ..
   – 


  -      !!..

       ..
-            

       .      
         .

-              
  ,           ,    .

.44 " الية المائدة " سورة الكريم  القرآن43
.58 " الية النساء " سورة الكريم  القرآن44
فتصلح ، تقنينها يتم حتى الوقت بعض الى حاجة في السلم شريعة .. إن  يقولون45

لتطبيق المناخ وتهيأت تمهيد الى حاجة في البلد !! .. وكذلك والتنفيذ لتطبيق
الكذوبة فهذه كذبا لإ يقولون إن أفواههم من تخرج كلمة  وكبرت!!!الشرع أحكام

والمنافقون السلطة ماءلع  يروجها...الله شرع على الدنإيئة والغرية القبيحة
تاريخ عن  ويتعامون...المبين حق ينكرون الخبثاء هؤلء  إن...والحمقى والجهال

قرنإنا عشر ثلثة من الكثر السنين الف خلل الله شرع حكمها التي السلمية المة
يرددون سقطوا خوالشي بعض أن له سفأي مماو .ويقودها المة يظلل الله وشرع
المشاهير حدأ قالف لل. وض كفر من عليه هي لما تبرير في الحكومة ترهات

طوابض الى العودة من وظيفتها تؤدي الوضعية القوانإين تعديل لجان بدأت لقد:"..
لةأمس لةأالمس نإو ،مهامها انإجاز في التوفيق لها ونإرجو السلمية، الشريعة

الشيخ كلم  من!!!الله شاء ان غدا فيصدر ،اليوم التشريع يصدر لم نإ و...وقت
 م. 23/12/1984 تاريخ هرامأال جريدة ،للرأي نإدوة في الغزالي محمد

هذا يأتي أن الى المسلمون يفعل الغد؟! وماذا هذا سيكون متى ترى ونإقول،
( الجديد الشعب مجلس في اتشريعية اللجنة الغافلون... فرئيس الغد؟!... ولينتبه

قضايا في القيم محكمة من الخر. المتهم عبد حلمي )* هو1984-1989
نإاروز!!..  حنا هو التشريعية اللجنة عثمان... ووكيل رشاد مع المخدرات
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 –الله لدين المخلصون المجاهدون منهم بل – كذلك – الزهر علماء كل  ليس46
0منهم وقليل
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 ُبَرْت إلَمًة َك إهْم إماْن َتْخُرُج َك إه ُلوَن إإْن َأْفَوا ًبا إإّل َيُقو إذ َك  8 

 ...          
       . ..

       .. :  
  :إذيَن ّل ا ُلوَن   ُك ْأ َبا َي إذيِ َيُقوُم َكَما إإّل َيُقومُاوَن َل الّر ّل ُطُه ا ّب َتَخ َي

َطاُن ْي ْلَمّس إماْن الّش ا (49( 
  : ّلُه َيْمَحُق َبا ال إبيِ الّر ُيْر إت َو َدَقا ّلُه الّص إحّب َل َوال َكّفاٍر ُكّل ُي

ٍم إثي  َأ (50(.
الزكاة في المتمثل والتعاون، التكامل على يقوم القتصادي السلم نإظام إن

والتجارة المالكية .. ونإظام.المال شؤون في الخاصة أحكامه يندولل والصدقات،
وموكله الربا  أكل ويلعن والربا، الميسر ذلك في يحرم الله .. وشرع.والبيوع

وكاتبه. وشاهديه

..ً إقراضا.الربوية.. المعاملت على المال نإظام  يقوم.مصر.. في ولكن
ًا... للحرام اعتبار ما دون المواطنين مع المنكر بهذا الحكومة وتتعاملواقتراض

القائم. والخبث.. .الواقع

بالربا) .. نإشرت التعامل تبيح التي القوانإين دستورية في الفصل يتم وبعنوان( متى
الفوائد دستورية في الطعن قضية زالت المقال: ما - هذا84الوفد-مايو/  جريدة

1404 رمضان عدد –السلم منار مجلة غراب.. عن محمد المستشار كلم  انإتهى47
بتصرف. ـه

5 الية الكهف سورة الكريم  القرأن48
.275 البقرة،" الية "سورة الكريم،  القرآن)49(
.276 البقرة،" الية "سورة الكريم،  القرآن)50(
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المواجهة حتمية
أمام التداول تحت سنوات- مستمرة ست الزهر- منذ جامعة أقامتها التي الربوية

يوجد ل .. فقال: إنإه.الزهر محامي القضية في ترافع العليا، الدستورية المحكمة
وقال: إن ً،شرعا محرم الربا أن في ويؤمن إل قضاء رجل ول محكوم ول حاكم

نإص أن إلى انإتهت وكلها المفوضين هيئة تقارير فيها وقدمت استوت قد القضية
ًربا تعتبرهاو المال تأخير على الفوائد تبيح التي المدنإي القانإون  من226 المادة
...ًشرعا ًمحرما

البنوك كل نإظم تعديل بالضرورة عليه يترتب المادة هذه دستورية بعد الحكم
.)51(الربوية بالفوائد تتعامل التي مصر في الن القائمة

ذكرنإاه؟؟ ما يكفي .. ترى.. هليكفيِ؟ لأ

شرب حد .. تبديل.الردة حد .. تعطيل.القذف حد تبديل.. .الزنإا حد تبديل
التشريعات والميسر.. وسن الربا .. إباحة.والحرابة السرقة يّحد . تبديل.الخمر.

الله الحاكم ومبارزة حربا يعد مما ثيركوال الكثير ذلك  وغير.للشريعة.. المناقضة
..وشرعه.
ـسـقناه ـمـا . ولـعـل.الـكـافرة. والقوانإين النظم من مستنقع في تعيش مصر إن

 الحق.. بكلمة يجهر أن للمسلم يحق .. وهنا.شك ليهإ يرقى ل ًدليل يعد

ماداورة..  ول فيه خفاء ل بواح كفر الوضعية القوانَين "إن
مارتد".. كافر بها يحكم الذيِ الحاكم وإن

الثقات.. المة علماء جهر .. وبه.المبين الحق .. هو.فهذا
 إذيَن ّل ّلُغوَن ا َب إت ُي إه إرسَإاَل ّل َنَُه ال َيْخَشْو ًدا َيْخَشْوَن َوَل َو ّلَه إإّل َأَح ال

َكَفىَ إه َو ّل ًبا إبال إسي  َح (52(.

بالقوانَين والحكم السإلم بشرعة الحكم (ب) ترك
بواح.. كفر  الوضعية

مارتد كافر والوضعية بالقوانَين يحكم الذيِ والحاكم

 ّبَك َفَل ُنوَن َل َوَر إما ّتىَ ُيْؤ ّكُموَك َح َنُهْم َشَجَر إفيَما ُيَح ْي ُدوا َل ُثّم َب إج إفيِ َي
إهْم إس ْيَت إماّما َحَرًجا َأنَُف ّلُموا َقَض ُيَس إليًما َو َتْس (53(.

المستشار أحدهما في الرئيس وكان دورتين في ذلك قبل القضية  عرضت)51(
فاروق يلحظ- أن  –النصر سيف فاروق خرلوا الحالي، العدل وزير عطية ممدوحا
بترحليها قام منهما وكل  عطية لممدوحا ) خلفا1988( العدل وزير هو النصر سيف

حزيران/ في المعاش إلى سيحال الحالي المحكمة رئيس فيها، ليفصل يليه من إلى
بشرع يعبث هكذا ، للمحكمة جديد رئيس القضية ينظر وبذلك1984 سنة يونإيو
الله.

.39الحزاب،" الية "سورة الكريم،  القرآن)52(
.65النساء،" الية "سورة ،الكريم القرآْن )53(
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المواجهة حتمية

" اليمان نإواقض عنوان .. تحتياسإين نَعيم ماحمد الدكتور يقول.1
تعالى: الحياة. قال هذه في للعباد المتحان موضوع عبادته في الله توحيد كان لذا
َلْقُت  َومَاا إجّن َخ ْل إْلنََس ا إن إإّل َوا ُدو ُب َيْع  إل (54(.

أماران: يناقضها الله إل إله ل أن شهادة نأ يتضح هنا ومان

العبادة. أنإواع من نإوع بأي يعبد لن الخالق استحقاق  نإفيالول:
وتعالى، سبحانإه الله مخلوقات من مخلوق لي الستحقاق هذا إثباتالثانَيِ: 

الكفر في حبهاص يدخل المرين هذين أحد يتضمن اعتقاد أو تصرف أو قول فكل
أوتي ما بسبب الله به يأذن لم ما تشريع في الحق له أن ادعى من . ويكفر..والردة

ومن الحلل، وتحريم الحرام، تحليل في الحق له  أنإه فيدعي والحكم، السلطان من
جعل ما تغيير أو العورات وكشف والربا الزنإا تبيح التي والحكام القوانإين وضع ذلك
المقادير تغيير أو  رسوله سنة في أو الله كتاب في المحددة العقوبات من لها الله

في الشارع قدره مما وغيرها والعبادات والكفارات والمواريث الزكاة في الشرعية
والسنة. الكتاب

حقوق من ادعته بما لها الطواغيت- ويعترف بهذه يؤمن من الكفر في ويدخل
ْكُفْر َفَمْن تعالى:  اللوهية.. قال إت َي ّطاُغو إماْن إبال ُيْؤ إه َو ّل ْد إبال َتْمَسَك َفَق اسْإ

إة ْلُعْرَو ْثَقىَ إبا ْلُو إفَصاَم َل ا ّلُه َلَها انَ إميٌع َوال إليٌم سَإ  َع (55(..

في ثابت هو لما مناقضة تشريعات إصدار في الحق ينتحل حاكم قام فإذا
الله دين عن وارتد كفر سبحانإه أحله ما يحرم أو الله حرم ما يحلل والسنة، الكتاب
ومن للناس شرع بما السلم شريعة عن الخروج يسعه أنإه بذلك يعتقد لنإه القويم
.)56(الكافرين من كان ذلك اعتقد

ْكَمتعالى:  يقول.2 َأَفُح إة   ّي إل إه ْلَجا ْبُغوَن ا إه إماْن َأْحَسُن َومَاْن َي ّل ْكًما ال ُح
ٍم ُنوَن إلَقْو إق  ُيو (57( .
الية: لهذه تفسيره فيِ كثير ابن الماام قال

الناهي خير كل على لمالمشت المحكم الله حكم عن خرج من على الله " ينكر
وضعها التي والصطلحات والهواء الراء من سواه ما إلى وعدل ،شر كل عن

الضللت من به يحكمون الجاهلية أهل كان كما الله شريعة من مستند بل الرجال
الملكية السياسات من التتار به يحكم وكما وأهوائهم بآرائهم يضعونإها والجهالت
كتاب عن عبارة وهو ""الياسق لهم وضع الذي خانزجنكي ملكهم عن المأخوذة

والملة والنصرانإية اليهودية من شتى شرائع من اقتبسها قد أحكام من مجموع
نيهب في فصارت وهواه نإظره مجرد من أخذها الحكام من كثير منها السلمية،

.56 الذاريات،" الية "سورة الكريم،  القرآْن)54(
.256البقرة،" الية "سورة ،الكريم القرآْن )55(
عن: محمد نإقل : أركانإه- حقيقته- نإواقصه،اليمان كتاب ياسين، نإعيم  محمد)56(

.السإلم ونَواقضالوهاب، عبد بن
50 النساء،" الية "سورة الكريم،  القرآن)57(
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منهم ذلك فعل فمن  رسوله وسنة الله بكتاب الحكم على يقدمونإها ًمتبعا ًشرعا

قليل في ل سواه يحكم فل ورسوله الله حكم إلى يرجع حتى قتاله يجب كافر فهو
.)58(كثير ول

الوضعي- الياسق- القانإون هذا من نإصوصا كثير ابن الماام وأورد.3
به حكم ثم المسلمين به وحكم الهجري السابع القرن في جنكيزخان ابتدعه الذي
أحكام في الكثيرة المخالفات كثير ابن وأوضح بعده من أسلموا  الذين)59(أبناؤه

ذلك على تعقب ثم الله حكم خالفت التي والمعاملت الموال و الحدود في الياسق
النإبياء خاتم الله عبد بن محمد على المنزل المحكم، الشرع ترك .. فمن.قوله

الياسق إلى تحاكم بمن فكيف كفر المنسوخة الشرائع من غيره إلى وتحاكم
عليه؟ وقدمها
.)60( المسلمين بإجماع كفر ذلك فعل من   

الية: كثير ابن تفسير على تعليقه  فيشاكر" "أحمد الشيخ يقول.4
 ْكَم إة َأَفُح ّي إل إه ْلَجا ْبُغوَن ا  َي يحكم أن الله شرع في هذا مع "أفيجوز )61) 

يبالي ل الملحدة الوثنية أوروبا تشريعات من مقتبس بتشريع بلدهم في المسلمون
نإعلم فيما قط بهذا يبلوا لم المسلمين إن خالفها؟ أم السلم شرعة أوافق واضعه

وأشد حال أسوأ الن المسلمون كان التتار- ثم عهد– العهد ذلك في إل تاريخهم من
القوانإين هذه في تندمج تكاد الن السلمية المم نل أكثر من منهم وظلما ظلما

في المر يقول: "إن .. ثم.الياسق بذلك شيء أشبه هي والتي للشريعة المخالفة
مداورة ول فيه خفاء ل بواحا فرك هي الشمس وضوحا واضح الوضعية القوانإين هذه
إقرارها أو لها الخضوع أو العمل في كان من كائنا للسلم ينسب ممن لحد عذر ول

.)62(نإفسه حسيب امرئ وكل نإفسه امرؤ فليحذر

تفسير على تعليقه في العلم يوسإف الشيخ يؤكده المعنىَ ونَفس.5
فيقول: كثير ابن
للسلم ديار واقع هذا يصور " أل انخجنكيز من وكم فيها ياسق من فكم اليوم ا
هو هذا أليس القرآن بدل إليه يحكم ميثاقا بلد كل واتخذ شرعة قائد كل وضع حيث

.)63(الله رحمه كثير ابن إليه أشار الذي هبعين الضلل

ابن قول على تعليقه  فيالله- الفقيِ- رحمه حاماد الشيخ وقال.6
في إليها يتحاكمون الفرنإجة كلم من اتخذ نم منه وشر هذا السابق" ومثل كثير

.67 ،ص2كثير،ج ابن  تفسير)58(
يحكمون كونإهم بسبب قتالهم ووجوب التتار بكفر السلم علماء  أفتى)59(

إسلمهم التتار أعلن أن بعد يتغير لم فيهم الحكم وهذا الله أنإزل ما بغير المسلمين
- الممتنعة الطائفة بحث في ذلك تفاصيل (يراجع بالياسق الحكم على واستمروا

للسلمية). لجماعةا ا
.العربيِ الفكر 218ص ،والنهاية البداية كثير،  ابن)60(
.50ليةالمائدة" ا  سورةالكريم،" القرآْن )61(
سنة توفي ،171ص4ج المائدة، سورة ،التفاسإير عمدة شاكر،  أحمد)62(

1958.
.234الدولة،ص عن الدين فصل الكيلنإي،  إسماعيل)63(
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رسوله وسنة الله كتاب من له وتبين علم ما على ويقدمها والموال والفروج الدماء

 ينفعه ول الله، أنإزل بما الحكم إلى يرجع ولم عليها أصر إذا مرتد كافر شك بل فهو
.)64(ونإحوها والحج والصيام الصلة أعمال ظواهر من عمل أي ول به تسمى اسم أي

رحمه فقال راهويه بن اسإحق الماام أيضا الجماع نَقل وقد.7
كافر أنإه الله أنإزل مما شيئا دفع أو ورسوله الله سب من أن المسلمون الله:"أجمع

.)65(الله أنإزل ما بكل مقرا كان وإن بذلك مرتد

المثلة  "ومنالله- عودة- رحمه القادر عبد المستشار يقول.8
السلمية بالشريعة الحكم عن المتناع الحاضر عصرنإا في الكفر على الظاهرة
الله أنإزل بما الحكم أن السلم في والصل منها، بدل الوضعية القوانإين وتطبيق
.)66(محرم" الله أنإزل ما بغير الحكم وأن واجب،

الختام: بمسك القاطعة الدلة هذه ونَختم
.. أستاذالرحمن عبد عمر الدكتور السإتاذ الشيخ فضيلة قول.9

أمن محكمة أمام التاريخية كلمته الزهر- في الدين- جامعة أصول بكلية التفسير
في الول والمتهم الجهاد، لتنظيم (كأمير حوكم  حيث1983 سنة العليا الدولة

فضيلته:  يقول)67(القضية)

وـضـعها والتي الكفر دول من المستوردة بالقوانإين الحكم فإن "... وبعد     
في صريحة هي التي المواد في سيما ول السلمية، البلد في القانإون الرجال بعض

الرـبـا فإباـحـة ـشـك، إلـيـه يرـقـى ل رـيـب.. وـضـلل ل كـفـر والـسـنة، الكـتـاب مخالفة
ـارب والسارق والزانإي الخمر شارب على الحد وإلغاء الزنإا، وممارسة ـو والمـح ونإـح

المـسـلمون .. فلينتـبـه.ـبـه راـضـيا الـقـانإون ذـلـك إـلـى يتـحـاكم ـمـن يكـفـر وـكـذا ذلك،
لفـصـل مـهـوإعلنإ الـصـريحة المخالـفـات ـهـذه عـلـى ويحاـسـبوها أنإفـسـهم ويراجـعـوا
ـهـذا فـقـط!!! ـفـإن الشخـصـية بالحوال تختص وأنإها والسياسة الحكم عن الشريعة

كـفـر، السياـسـة ـعـن اـلـدين فـصـل كفران الكلم هذا في يجتمع بل فيه، ريب ل كفر
آخر...". كفر سلطانإا الله به ينزل لم ما وتشريع

.396 ،صالتوحيد كتاب شرح المجيد فتح )64(
الرسإول. شاتم علىَ المسلول الصارم تيميه،  لبن)65(
بالعدام عليه وحكم ،709ص ،2ج ،الجنائيِ التشريع عودة، القادرة  عبد)66(

.1954 سنة
عليا- أكبر دولة أمن  حصر462/81 رقم الجهاد بقضية – المشهورة  القضية)67(

رأسهم على ) متهما302واثنان( ثلثمائة حوكم القضاء.. حيث تاريخ في قضية
لقب مسلح سري تنظيم تأسيس بتهمة الرحمن عبد عمر الدكتور الشيخ فضيلة
إسلمية.. وعقدت دولة إقامة بغرض إسلمية بثورة والقيام البلد، في الحكم

م.30/9/1984 حتى4/12/1982 تاريخ من المحاكمة

 )21( 



المواجهة حتمية

المسلمين علىَ يجب الكافر المستبد (ج) الحاكم
وقتاله.. وخلعه عليه القيام

ُلوُهْمتعالى:  يقول إت ّتىَ َوَقا ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل  إل (68(.

   الله رسول دعانإا عنه- قال الله رضي – الصامت بن عبادة عن
               
  ":  .         .."   "
")( .

-       :    :   
                 

  :              
                 

   )(.

-        :  ْكَم َأَفُح إة   ّي إل إه ْلَجا ا
ْبُغوَن  َي  (71( .

               
      "  "     -
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-         / ..   :

)            
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       "            
  "        (")(.

-            :      )
       :(

.39النإفال" الية "سورة الكريم،  القرآن)68(
عليه.  متفق)69(
.229،ص12،جالنوويِ شرح ماسلم  صحيح)70(
.306ص توحيد ماجموعة )71(
، إسكندرية حقوق بكلية دبوس- الستاذ وعزله) د. صلحا الخليفة( توليته  كتابة)72(

.373ص
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     ..        إفُروا إثَقاًل إخَفاًفا انَ َو
ُدوا إه ُكْم َوَجا إل َأمْاَوا ُكْم إب إس َأنَُف إل إفيِ َو إبي إه سَإ ّل  ال (74(.

      ..    ..  
..

المبدل. الكافر الحاكم في الشرع لحكم هام تفصيل وفيه الحكام، أحوال  بحث)73(
.41التوبة" الية ،"سورةالكريم القرآْن )74(
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 إنيَن إماْن إما ْلُمْؤ َدُقوا إرَجاٌل ا ُدوا مَاا صَإ ّلسَه َعاَه إه ال ْيس َل ْنُهسسْم َع إم َقَضسىَ مَاسْن َف
َبُه ْنُهْم َنَْح إما إظُر مَاْن َو َت ْن ُلوا َومَاا َي ّد إديًل َب ْب َت

 )24( 



المواجهة حتمية

للمواجهة الثانإية الشرعية الحتمية
شرائع مان شريعة عن الممتنعة الطائفة قتال وجوب

السإلم
بالشهادتين ونَطقت عنه اماتنعت ماا بوجوب أقرت وإن

ممتنـعـة طائـفـة ـكـل أن على المة علماء تيمية: " أجمع ابن السلم شيخ يقول
الدين يكون حتى قتالها يجب فإنإه المتواترة الظاهرة السلم شرائع من شريعة عن
أو الـحـج أو الـصـيام أو المفروـضـة الصلوات بعض عن امتنعت طائفة فأيما ، لله كله
ـاحا أو والميسر والزنإا والخمر والموال ، الدماء تحريم التزام عن ـارم ذوات نإـك المـح
ـات ـمـن ذلك وغير الكتاب أهل على الجزية ضرب أو الكفار جهاد التزام عن أو واجـب

لوجوبـهـا الجاـحـد يكـفـر والتي وتركها جحودها في لحد عذر ل التي ومحرماته الدين
خلفـا فيـه أعلـم ل ممـا وهذا بها مقرة كانإت وإن عليها تقاتل الممتنعة الطائفة فإن
.)75(العلماء" عند

ًا: " فثبت وقال ـعـن ـخـرج ـمـن يقاـتـل أنـإـه الـمـة وإجـمـاع والـسـنة بالكتاب أيض
.)76(" بالشهادتين تكلم وإن السلم شرائع من شريعة

ُلوُهْمتعالى:  قال إت ّتىَ َوَقا ُكوَن َل َح َنٌة َت ْت ُكوَن إف َي ّديُن َو ّلُه ال إه ُك ّل إل (77(.

  : "             
   ")(.

  :ّيَها َأ إذيَن َيا ّل ُنوا ا ّتُقوا آْمَا ّلَه ا َذُروا ال إقيَِ مَاا َو َبا إماْن َب ُتْم إإْن الّر ُكن

إنين إما إإْن مُاْؤ ُلوا َلْم َ* َف ُنَوا َتْفَع َذ ْأ إه إماْن إبَحْرٍب َف ّل إه ال إل  َوَرسُإو (79(.

        ":       
                   

   ")(.

     ":          
                :
 إإْن ُلوا َلْم َف ُنَوا َتْفَع َذ ْأ إه إماْن إبَحْرٍب َف ّل إه ال إل  ..    َوَرسُإو

                   
   )(.

.الفتاوىَ ماجموع تيميه،  ابن)75(
.14ص ،الشرعية السياسإة تيميه،  ابن)76(
.39النإفال،" الية "سورة ،الكريم القرآْن )77(
.الفتاوىَ ماجموع تيميه،  ابن)78(
.279-278 البقرة،" اليتان "سورة الكريم، القرآْن )79(
.596ص ،2البقرة،ج سورة ،القرآْن أحكام العربي،  ابن)80(
الفتاوىَ. ماجموع تيميه،  ابن)81(
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.السلمانَية الحكام  الماوردي،)82(
.النوويِ شرح ماسلم )83(
النوويِ. شرح ماسلم  صإحيح)84(
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المواجهة حتمية
عنه. امتنعت ما بوجوب مقرة كانإت وإن
بالشهادتين. تنطق مسلمة كانإت وإن
كقتالها. قوتل الطائفة هذه أعان ومن
على القيامة يوم أيضا.. ويبعث قوتل مكرها الطائفة هذه صف في خرج ومن

نإيته.
بالقتال. هي تبدأ لم وإن ًابتداء واجب وقتالها
تركتها التي السلم شرائع تلتزم حتى قتالها عن المسلمون يكف ول

ذلك. من ستوثقونيو
للمسلمين- لهم- أي يكن لم وإن الطائفة هذه بقتال مأمورون والمسلمون

رايته. تحت يقاتلون ممكن إماما
الطائفة هذه رؤساء بلدهم حكام كان وإن ، بقتالهم مأمورون هم بل

.  الممتنعة
البغاة قتال جنس من ليس الطائفة هذه وقتال .
بتأويل عليه خارجون أو المام طاعة عن خارجون فالبغاة .
شرائعه عن أي ، السلم عن خارجة فإنإها الطائفة هذه أما  .
والخوارج الزكاة مانإعي بمنزلة فهم .
والخوارج الزكاة مانإعي قتال جنس من فقتالهم  .
عنه امتنعت ما وجوب تجحد لم أنإها طالما تكفر ل الطائفة وهذه .
مرتدين بالجحود صاروا فقد جحدوا إذا أما  .
إلى يعودوا حتى قتالهم عن المسلمين يكف ول المرتدين كقتال يقاتلون

.)85( أخرهم عن يقتلوا أو دينهم

أمر الحنيـف الشـرع إن ن تمتنـع طائفـة أي بقتـال ي شـرائع مـن شـريعة أي ع
أو الميسر أو والربا الخمر تحريم التزام عن أو الحج أو الزكاة أو الصلة عن السلم

وأحكامه. الله حدود تعطل التي

كـفـر، كـلـه اـلـدين اـلـداء: رـفـض موطن إلى مشيرا جريشه علي الشيخ يقول
ـي، الرفض فتنة من أخطر التجزئة فتنة تكون وقد كفر، الدين بعض ورفض لن الكـل
الـمـر ويلتـبـس ، ـبـالخبيث والطـيـب ، بالباطل الحق يلتبس أو أشد يكون بها الضلل

تحتـه ـهـم مـا إن مشـرعة، والـمـآذن مفتحة المساجد رأوا متى فيظنون الناس على
ـلة، وآخرها الحكم أولها عروة، عروة ينتقص الله وشرع شرعي، حكم ـة الـص والفتـن
أعـلـن ـقـد ـسـبحانإه الـلـه كان والغواية. وإذا التزين والختلل الضلل جانإب إلى تعني
الرـبـا، وـهـي الـسـلم أحـكـام مـن واحد حكم إقامة عن للمتناع رسوله وحرب حربه
ـام، جل بل الحكام من كثير إقامة عن المتناع صار إذا تكون حرب فأي وـمـن الحـك

إذيَن إإّن ورسوله!!   الله حرب يطيق ذا ّل ّدوَن ا ّلَه ُيَحا َلُه ال إئسسَك َوَرسُإو َل إفسسيِ ُأْو
ّليَن َذ َل  ا (86( .

شرائع من شريعة من المتنعة بحث( لطائفة في الحكام هذه تفاصيل  يراجع)85(
عبد عمر الشيخ فضيلة عنه السلمية- وقال الجماعة أعدته السلم) الذي

قط.  موضوعه- مثله يؤلف- في الرحمن: لم
.72-71ص ،السإلماية الشريعة أصإول جريشه،  علي)86(
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  َدُقوا إرَجاٌل ُدوا مَاا صَإ ّلَه َعاَه إه ال ْي َل ْنُهْم َع إم َبُه َقَضىَ مَاْن َف ْنُهْم َنَْح إما َو
إظُر مَاْن َت ْن ُلوا َومَاا َي ّد إديًل َب ْب  َت (89(.

بغير تحكم لكونإها والكفر مسلمين، أصلها لكون السلم معانإي فيها اجتمعت  أي)87(
الله. شرع

.28،جـتيميه ابن الفتاوىَ، ماجموع )88(
.23 الحزاب،" الية "سورة الكريم، القرآْن )89(
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للمواجهة الثالثة الشريعة الحتمية
الخلفة .. وإقاماة للمسلمين خليفة تنصيب وجوب

السإلماية.

ـمـن أـسـاس عـلـى كلـهـا الحـيـاة ـشـؤون تنظـيـم بداهة تعني السلم شمولية إن
وـهـو بالخلـفـة الـسـلم ـفـي يسمى ما هو الحكم أو الدولة، نإظام أن شك ول الدين،

الغراء. الشريعة عنه تغفل لم أساسي ركن

ْذتعالى:  قال إإ ّبَك َقاَل  َو إة َر َك إئ ْلَمَل ّنَيِ إل إعٌل إإ إض إفيِ َجا َْلْر إليَفًة ا َخ (90(.

     ":          
      :ُد َداُوو َيا ّنَا   َناَك إإ ْل إليَفًة َجَع إض إفيِ َخ َْلْر ا

ُكْم ْيَن َفاْح إس َب ّنا ْلَحّق ال إبا (91(.   : َد ّلُه َوَع إذيَن ال ّل ُنوا ا ُكْم آْمَا ْن إما
ُلوا إم إت َوَع إلَحا ّنُهم الّصا إلَف َتْخ َيْس إض إفيِ  َل َْلْر  ا (92( .     

  ".

        ":     :ِّنَي إإ إعٌل   َجا
إض إفيِ َْلْر إليَفًة ا             َخ

               
             ."

        -   : -   "  
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     "            
                 

 ..

              
             ")(.

    ":          
")(.

.30الية البقرة"، "سورة ،الكريم القرآْن )90(
.26 الية ص"، "سورة الكريم،  القرآْن)91(
.25الية النور"، "سورة الكريم، القرآْن )92(
مسلم.  رواه)93(
.161،صالشرعية السياسإة تيميه،  ابن)94(
.205،ص12ج ،النوويِ شرح ماسلم )95(

 )29( 



المواجهة حتمية
  :"             

          –   -   
      ")( .

   : "          
               

     "(97(.

  :  "           
           

      "..

  :         ..    
     ..             

 :                  
     ")(.

  :َأْن إقيُموا   ّديَن َأ َتَفّرُقوا َوَل ال إه َت إفي (99(.
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     :
سليم … بصيرا … مجتهدا … عدل … مسلما … عاقل … بالغا … حرا … ذكرا
.  الصحيح على ـ قرشيا … بالحروب خبيرا… العضاء

محله. هذا ليس تفصيل ذلك وفي

الماـمـة أن عـلـى العلـمـاء، اتـفـاق العتـصـام، كـتـابه ـفـي الـشـاطبي الـمـام ركز
الشرع. علوم في والفتوى الجتهاد رتبة نإال لمن إل تنعقد ل الكبرى

والشورى. دعامتين.. العدل على السلمي- يقوم حكمال نإظام – والخلفة

.019ص ،خلدون ابن ماقدماة )96(
.106ص ،4حا والنحل، الملل  الفصل)97(
.181-143صالنسفية، العقائد شرح )98(
13الشورى،" الية "سورة ،الكريم القرآْن )99(
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فروـعـه.. أو بـعـض ـفـي يتـشـابه ـقـد الـعـالم، في حكم نإظام أي عن يختلف وهو

جوهريا. اختلفا غيره عن يختلف ككل جزئياته.. ولكنه

الدنإيا. وسياسة الدين حراسة في النبوة، لخلفة موضوعة السلم في فالمامة
ـاداه عنه- لمن الله الصديق- رضي بكر أبو ذلك أوضح وكما ،الفقهاء عرفها كما ـا نـإ ـي

. الله رسول خليفة ولكن الله، خليفة لست فقال الله، خليفة
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       رسول حول نإحن  بينما: "العاص بن عمر بن الله عبد  قال100
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أربع ابن وهو القسطنطينية بفتح مراد بن الفاتح محمد العثمانإي الخليفة  قام101
هائلة ومدفعية ،مقاتل ألف ثلثمائة الجيش في قيادته تحت وكان سنة وعشرين

ظرفا اساي بن المسلم المؤرخ أورد وقد ،حربية سفينة وعشرون مائة من وأكثر
شريف والى بمصر المماليك سلطان إلى الفاتح محمد السلطان بين الرسائل من

ذي الله بحبل مجتمعين والنإعام بالبركة لله عممه العام هذا فهمنا" فيها جاء ،مكة
السلم في الغزاة فرض داةأ الى العلم الملك بفضل متمسكين والكرام الجلل

  ى..تعال بأمره  مؤتمرين-الجهاد فريضة-
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بأحداث وتسليحه الجيش تنظيم عادأ القانإونإي سليمان السلطان عهد  في102
جيوش وهزم ،درودمش جزيزة على  واستولى1524 سنة بلغراد فغزا السلحة

حتى أوروبا شرق في هفتوحات  واستمرت(موداكس) ةموقع  في1987 سنة المجر
البلد في المساجد واقام العثمانإية للدولة الجزية دفع  على(فردينانإد) الملك أصر

كما المفتوحة الجزائر من الخامس كارل الملك طرد كذلك واستطاع ،المفتوحة
ع وارتف)تبريز( احتل حتى وتعقبهم الصفويين الشيعة من بغداد تخليص استطاع

وبلد افريقيا وشمال اوروبا شرق والمجر  والبلقان)النإاضول( فوق التركي الهلل
.  كلها العرب

النإجليز واستولى ىبخار ثم قند وسمر طشقند الروس  غزا1868 سنة  في103
ثم قبرص جزيرة واحتلوا السلمية، المغل دولة على  فقضوا1857 سنة الهند على
فقد اليونإان  أما1918 سنة  وفلسطين1914 سنة العراق  ثم1882 سنة مصر

الف تسعين ارغمت ان  بعد1897 سنة كريت جزيرة على الحصول استطاعت
سنة الجزائر فاحتلت الصليبية الفرنإسية الجيوش اما ،منها  الهجرة على مسلم
ايطاليا  اما1920 سنة  والشام1912 سنة  ومراكش1881 سنة  وتونإس1830

فرنإسا الصليبي الحتلل دول الصومال  واقتسمت1912 سنة وليبيا ارتيريا فاحتلت
ايطاليا. و انإجلتراو
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2ج المعاصر الدب في الوطنية التجاهات حسين محمد  محمد104
39ص نإفسه  المصدر105
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المواجهة حتمية
والسـلم عنك لفةـالخ هوتلمـس عليك أنإداس أخـت يا

ظلم نـالميـالع ّوعم تـطويفليتها السماء عن الهلل طوي
تقام انـالحس ُعَمُالج ول عىـيسدـموح عليك فما الذان خفت

واحيـونإ ممالك كـعلي تـوبكابرـومن مآذن كـعلي ضجت
حاحاـس عـدممب كـعلي يـتبكةـحزين رـومص ٌوالهة الهند
ماحا الخلفة الرض نـم أمحا وفارس والعراق لأتس والشام

نإجـنـي الـيـوم إـلـى زلـنـا ـمـا اـلـتي الرهيـبـة ... المأـسـاةالمأساة تلك كانإت وهكذا
ـا، ـذ مرارتـه ـا قوونـإ ـا...مغبتـه هزيـلـة دويلت إـلـى تفـتـت ـقـد الـسـلم أـمـة ـهـي  فـه
10للستعمار وذيول وأعوان ن،ومرتد وكفار فاسقون زنإادقة حكمها  تولى...متطاحنة

اه  ويتمثلـون...نإهجـه على  ويسيرون...مرهأب تمرونأ ي6 ...رضـاه  ويطلبـون...خط
وأدرـكـوا تمامـا، التارـيـخ درس وعـوا الله أعداء  ولكن...هذا على اقتصر المر وليت

أي ـفـي أـخـرى ـمـرة قيامـهـا بإمكانإية نإذير هو لخر بلد من وانإتقالها الخلفة تاريخ أن
.هرجال له وقام. ..أسبابه المر لهذا تهيأت إذا إسلمي عربي بلد

علـى طمئـني أن قبـل البلد يـترك أن بصـالغا المحتـل  أبـى...ذلك اجل فمن
ـيـوقظ وـقـودا الحنـيـف الـسـلم ـيـترك أن ـكـذلك ـبـىأ و...بـعـده ـمـن العملء خلـفـائه

وخلفته.  حكمه عادةل له اخلص من  ويحرك...به المؤمنين

 وـكـان...وـشـرائعه ومنهـجـه بمعتـقـداته السلم على ،الضروس الحرب فكانإت
اـلـتي ،الـفـاجرة  الـكـافرة-العلمانإـيـة –السلم محل ليحل زرعوه الذي الجديد الدين

107 1924 سنة تركيا في اتاتورك كمال مصطفى الملحد ذلك علمها رفع

نَنس مل لكننا
 وقصصا...يحكى ًتاريخا لديهم وأصبحت ...الخلفة نإسوا قد المسلمون كان إذا
ىترو

نإنس.. لم فإنإنا 
...لحدها  وحفروا...أسقطوها قد العداء كان وإذا

.. نإنس لم فإنإنا 

المحتلون أخذ ولذا ،بقاؤها طال مهما ترحل أن الحتلل لجيوش بد ل  كان106
السم حرب في الثيم مخططهم تنفيذ في مكانإهم يمضي بديل او ذيل عن يبحثون

،البلد أبناء من العسكرين الضباط من افضل يجدوا فلم عليه والقضاء ،بعادهإو
في واسرع ،بالسلطة شغفا اكثر الضباط فهؤلء ،الخسيسة المهمة بهذه يقومون
وفتكا بطشا اشد وهم ،وتلبيتها الوامر تنفيذ في استجابة واكثر ،الحكم الى الوصول

قد الجديدة العسكرية الطبقة فهذه كله ذلك من همأال ثم ،مقاومة او معارضة لي
ول ،حراما تستنكر ول دينا تحترم  ل)غربية  –علمانإية( يجعلها خاصا إعدادا أعدت
متعاقبة، عسكرية ثورات العربية البلد شهدت وهكذا  –وجاها سلطانإها سوى يعنيها

على وتحقق وسانإدتها، الحتلل قوى باركتها ،1952 سنة مصر ،1949سنة سورية
كتاب والمسلمين.( من السلم ضد والرهاب والتنكيل، البطش انإواع أشد ايديها

المم-مايلزكوبلنإد). لعبة– جريشة- بتصرف/ وانإظر الفكري- علي الغزو اساليب
،به يحتذى ومثل سوةأو قدوة البلد حكام اتخذه اتاتورك الحقير الملحد  هذا107

عبد جمال خطه وترسم ،النحاس مصطفى به شادأف ،وضلله نإهجه على ساروا
 واصبحت.الدولة عن الدين فصل في مقالته وكرر السادات به وافتخر ،الناصر

. البلد في المطبقة الشريعة هي العلمانإية
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المواجهة حتمية
...والهوال الصعاب فيه  تواجهً...وشاقا ًطويل إليها الطريق كان وإذا

...نإنسى .. ولن.نإنس لم فإنإنا 
.. .قط إيمانإنا يتزعزع ولن… وسنمضي

 .ستعود.. خلفتنا إن
. .النبوة. مناهج على ستعود
...جديد من العالم لتقود ستعود

.. .ذليل بذل أو عزيز بعز
. وأهله الشرك به يذل  وذل...وأهله السلم به الله يعز ًعزا

  "              الله رسول قال
                   
                   




                  " 
  … ".

        )       
                   

     .

،عبيدة أبي عن الطبرانإي أخرجه ،والبزار يعلى وابو مسنده في احمد  رواه108
. الصحيحة الحاديث سلسلة في اللبانإي أخرجه

7ص الصحيحة الحاديث سلسلة في اللبانإي  اخرجه109
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المواجهة حتمية
للمواجهة الرابعة الشرعية الحتمية

المغتصبة. المسلمين بلد تحرير وجوب
.العداء أيديِ مان المسلمين أسإرىَ اسإتنقاذ وجوب

الدين. لنشر الجهاد وجوب

 إتْل ُيَقا ْل إل إفيِ َف إبي إه سَإ ّل إذيَن ال ّلسس َة َيْشسسُروَن ا َيسسا ْلَح َيا ا ْنَ ّد إة السس إخَر َومَاسسْن إبسساْل
إتْل إل إفيِ ُيَقا إبي إه سَإ ّل َتْل ال ُيْق إلْب َأْو َف إه َفَسْوَف َيْغ إتي إظيًمسسا َأْجًرا ُنَْؤ * َومَاسسا َع

ُكْم ُلوَن َل َل إت إل إفيِ ُتَقا إبي إه سَإس ّلس إفيَن ال َتْضسَع ْلُمْس إل إماسْن  َوا إء الّرَجسا ّنَسسسا َوال
إن َدا ْل إو ْل إذيَن َوا ّل ُلوَن ا َنسسا َيُقو ّب َنسسا َر إرْج إه إماسسْن َأْخ إذ إة َهسس َيسس ْلَقْر إم ا إل ّظسسا ُلَهسسا ال َأْه

َنا َواْجَعل ْنََك إماْن َل ُد ّيا َل إل َنا َواْجَعل َو ْنََك إماْن َل ُد إصيًرا َل  َنَ  10 

            ...  
...            
  .

           
         .

 إفُروا إثَقاًل إخَفاًفا انَ ُدوا َو إه ُكْم َوَجا إل َأمْاَوا ُكْم إب إس َأنَُف إل إفيِ َو إبي إه سَإ ّل ال
ُكْم إل ْيٌر َذ ُكْم َخ ُتْم إإْن َل َلُمون ُكن ََتْع 11 .

     " :          
               

    ". 

    : "          
               
   ...   : إفُروا إثَقاًل إخَفاًفا انَ معنى في نإهمأول  َو

.113" عليه تعين كما عليهم فتعين الصف حاضر

فـقـد الـسـلم، ديار الكفار وطئ إذا فأما"  : الجوينيِ الحرماين إماام قال 
إـلـى ويطـيـروا يخـفـوا أن المسلمين على يتعين نإهأ على قاطبة الشريعة حملة اتفق

طاـعـة ربـقـة ـعـن ينـسـلون العدـيـد أن إـلـى انإتـهـوا ـحـتى ووـحـدانإا زرافات مدافعتهم
ـة ومذهب المة دين هذا كان ذاإو الستبداد على الجهاد ويبادرون السادة ـأي ،الـم ـف
لو الدنإيا وأموال الحاجة إليها مست لو الحوال هذه أمثال هجوم  في للموال مقدار
ـولي المنهج تعريض وجب فإذا ،توازيها ولم تعدلها لم دم بقطرات قبلت وتعـيـن المـت

 74-73 " اليتان النساء " سورة الكريم  الثران110
41 " الية التوبة " سورة الكريم  القران111
2ج القران احكام ،العربي  ابن112
 الكافي ،قدامى  ابن113
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المواجهة حتمية
ـدى ومن ،العدا ومصادمة الردى ورطات على التهاوي المدافعة ،محاولة في ـي أـب ـف
.114واعتدى ظلم فقد تمردا ذلك

حل مما أشد عدوان  وأي...واعتدى ظلم فقد ًتمردا ذلك في أبدى  من...نإعم 
 اـلـذينالدعـيـاء... الخونـإـة الـعـرب حـكـام يفعـلـه مـمـا اعظم تمرد وأي اليوم؟ بالمة
وإرهابا.  وقتل فسادا فيها  يعيثون...للعداء نإهبا المسلمين بلد تركوا

؟؟؟؟ اليوم فلسطين أين
القصى المسجد اد وغالرض... شعوب ّ.. أحط.والخنازير القردة دأحفا احتلها لقد
اليهود!!  أيدي في ًأسيرا – الحرمين  وثالث...القبلتين ىأول

أربع منذ الملحدة الروس يشنها إبادة حرب  في...المسلمة أفغانَستان
!! ًمشردا المسلمين من لجئ مليين ثلثة من  وأكثر...سنين
.. .وبورماا وكمبوديا وتايلنَدا الفلبيين في المسلمين مذابح
في يذبحون مسلم آلف ثلثة من  أكثر..؟! الهندية سإامآْ ماذابح نَسينا وهل

!! معدودة ساعات
هذا  تدفع...كلمة مجرد  أو...صرخة ترتفع ول وتهدر المسلمين دماء تهون لماذا

 الهوان؟
؟؟!!  هذا من أشد ذل أي
  ؟!والصوماال وتنزانَيا أثيوبيا مذابح من المسلمون أين

أرتيريا؟!  فيِ المسلمين للثوار ومان
لتضيف ،الخرى تلو الواحدة .. وتتساقط.المسلمين بلد تتهاوى وهكذا

وتركستان ىوبخار والهند النإدلس بعد المغتصبة السلمية الدول تعداد إلى المزيد
!! ..مجيب من وما ّملب من  وما...الكثير  وغيرها...أوروبا شرق وبلد
؟؟!  أبصارنإا سكرت هل ترى

 ...إخوانإنا أنإات تعد فلم أسماعنا، على ضرب أم
 أذانإنا؟ إلى تصل المسلمين أسرى وصرخات

الولـيـة ـفـإن مستـضـعفين ـسـراءُأ يكونإوا أن ل"...إ:  العربي ابن القاضي يقول
إـلـى تـخـرج ـحـتى تـطـرف عين منا يبقى بأل ،بالبدن واجبة لهم والنصرة قائمة معهم

ل ـحـتى اـسـتخراجهم في أموالنا جميع نإبذل أو ذلك يحتمل عدونإا كان إن استنقاذهم
راجعــون إليه ّاوإنإ لله اّ فإنإ.العلماء وجميع مالك المام قال وكذلك ،درهم لحد يبقى
الـمـوال خزائـن وبأـيـديهم الـعـدو أـسـر ـفـي إخوانإـنـا تركـهـم مـن بالخلق حل ما على

.115" والجلد والقوة والعدة الحوال وفضول

ُلوا  :تعالى قال  إت إكيَن َوَقا إر ْلُمْش ُكْم َكَما َكاّفًة ا َنَ ُلو إت َلُموا َكاّفًة ُيَقا َواْع
ّلَه َأّن إقيَن مَاَع ال ّت ْلُم   ا

               
               –    
  –                

1ج الغياتي ، الجريني114
203  ص8ج الفتاوي مجموع ،تيمية  ابن115
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   ُتْم ْل َيَة َأَجَع ْلَحاّج إسإَقا َة ا إعَماَر إد َو إج ْلَمْس إم ا ْلَحَرا آْمَاَن َكَمْن ا
إه ّل إم إبال َيْو ْل إر َوا إخ َد اْل إل إفيِ َوَجاَه إبي إه سَإ ّل َتُووَن َل ال َد َيْسس ْنس إه إع ّلس ّلسُه ال َل َوال

إديِ ْلَقْوَم َيْه إميَن ا إل ّظا . ال

               
  :

تلعـب العبادة في أنإك لعلمـت          أبصرتنـا لو الحرمين عابد يا
تتخضـب بدمائنـا فـنحـورنإا         بدمـوعـه جيده يخضب مـن

تتعـب الكـريهة يـوم فخيولنا        باطـل في خيله يتعب كـان أو
الطيـب والغبار السنابك ومـع          عبيرنإا ونإحـن لكم العبير ريح

يكـذب ل صادق صحيح قـول         نإبينـا مقـال مـن أتانإا ولقـد
تلهـب نإار ودخان امرئ أنإـف        في الله خيـل غبار يسـتوي ل

يكـذب ل بميـت الشهيد ليـس        بيننـا ينطـق الله كتـاب هـذا

الكـفـرة  وتـسـلط...اـلـديار  وـضـياع...وـهـوان ذل مـن المـسـلمين أصـاب ما إن
اـلـذي الـعـذاب ـمـن وهذا القتال، عن والقعود الجهاد تركهم بسبب إل يكن لم الفجار
إفُروا إإّل  الجهاد تاركي تعالى الله به يوعد ُكْم َتن ْب ّذ ًبا ُيَعسس َذا إليًمسسا َعسس إدْل َأ ْب َت َيْسسس َو

ُكْم َقْومًاا ْيَر ُه َوَل َغ ًئا َتُضّرو ْي ّلُه َش َلىَ َوال ٍء ُكّل َع إديٌر َشيِْ َق 16.

       " :         
                

    ...       ".

    ّدوا إع َأ ُتْم مَاا َلُهْم َو َطْع َت إماْن ُقّوٍة إماْن اسْإ إط َو َبا إل إر ْي ْلَخ ا
ُبوَن إه إه ُتْر ُدّو إب إه َع ّل ُكْم ال ُدّو َ َوَع 17.

       : "         
                 
                

   

            

                 

39 " الية التوبة " سورة الكريم  القرآن116
60 " الية النإفال " سورة الكريم  القران117
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         .

       :  "         
                  

                  
". 

           
   –               

.. .التفصيل من وبشيء

لوثها التي ،المغتصبة السلمية البلد اددلستر يخرج ًجيشا مصر تعد أن يمكن هل
جزر حتى وأفغانإستان بالهند ومرورا ولبنان بفلسطين بدءا المحتلون الكفار

 الفلبين؟
سبيل في وتبذل المسلمين أسرى لنإقاذ تتقدم أن المصرية للحكومة يمكن هل
والنإفس؟ الموال ذلك
العالم تغزو ،التوحيد راية ترفع جيوش تجيش أن الحالي الحكم ظل في يمكن هل

 الجهاد؟؟ فرض وتقيم والعدل الحق تنشر الله سبيل فيو الله باسم

سبق. لما إجابة النفي سوى يجد لن عاقل أي إن 
. إسهاب لمزيد يحتاج ل واضح والمر 

لفرائضه ًاعتبارا يقيم  ول.وشرعه السلم يحترم ل مصر في العلمانإي الحكم إن
ذلك.  وغير والجهلء المنافقون أدعى مهما ،وأوامره

بالمعية!! كيف الله وتبارز وحكومته وقادته ،الله سبيل في مصر جيش يقاتل فكي
المتقين بالمؤمنين  تزخر...بهم ممتلئة مصر وسجون المسلمين أسرى نإنقذ

المخلصين!!  والمجاهدين
وفتحت ،الصلح معاهدات معهم أقامت وقد- اليهود –الله أعداء مصر تحارب كيف
 ...البلد لهم

المعذبين؟!  فلسطين لمسلمي البشعة الخيانإة وتمت
بلدنإا..!  في الحكم واقع وبين السلم يفرضه ما بين شتان

.. .صرحاء لنكن ثم
الضعفاء حديث يكون أن يزيد ل وغيرهما وأفغانإستان فلسطين عن الحديث إن

… والواهمين والعاجزين
.. .بحال ذلك يتعدى ول والشجون السى يثير حديث إنإه
.. .ويصبرها نإفسه يعزي ،يملك ل من حديث إنإه

35ص المسلم منهاج الجزائري بكر  ابو118
مسلم  رواه119

 )39( 



المواجهة حتمية
أمام تنطفئ ما  سرعان...وحماس شعارات عن تزيد ل ،تصدق حين الكلمات وتلك

.الليم واقعتا

.. .أنإفسنا مع القول .. ولنصدق.صرحاء فلنكن 
...بمصر يبدأ الطريق إن

..  .الفجار العلمانإيين سيطرة من مصر تتحرر أن بد ول 
...والنصارى اليهود تبعية من مصر تتحرر أن بد ول
.. .المسلمين حكم إلى مصر تعود أن بد ول

.. .العاص بن عمرو حاضنة وتعود
.. .اليوبي الدين صلحا وقلعة
 ملحدة أو نإصارى أو يهود أمامنا يقف  لن...وحينئذ

 إئٍذ َيْومَا ُنوَن َيْفَرُح َو إما ْلُمْؤ إر ا َنْص إب إه *  ّل ُء مَاْن َينُصُر ال إزيُز َوُهَو َيَشا ْلَع ا
إحيُم  الّر 20.
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