
قرأت لك؛ تحقيق التوحيد 
بجهاد الطواغيت

لك قرأت
بجهاد التوحيد تحقيق

الطواغيت
نصصبي ل مصصن علصصى والسصصلما والصصصلةا وحده، لله الحمد

.وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا بعده

بعد:  و

الجهصصاد جماعصصة إصصصدارات من رسالة في قراءةا فهذه
الطصواغيت بجهصاد التوحيصد بعنصوان: " تحقيصق وهصي بمصر،

عصصدد الصصصغير، الحجم من رسالة وهي تتبدل"، ل ربانية سنة
حصصوالي منذ الولى طبعتها صدرت صفحة، سبعون صفحاتها

ًا عشر أحد .عام

الواقصصع هصصو: بيصصان الصصصدار هذا من الرئيسي والهدف
هذا في السلمية المة به وتمر تعيشه الذي المهين المرير
فصصي الواقصصع هصصذا مصصن المخرج إلى المسلمين وتنبيه العصر،

وسلم.  عليه الله صلى النبي وسنة تعالى الله كتاب ضوء

معالم بل المة انحطت مقدمتها: " نعم في ُذكر حيث
حقصصائق وبل الشصصرس، معتركهصصا فصصي بهصصا تهتصصدي أصصصول ول

الخبصط هصذا وسصط وفصي الوحشي، صراعها في إليها ترتكز
ً واعتقصصدناها، علمناهصصا أمانصصة نبلغ أن أردنا والتيه بقصصول عمل

ًءا اللصصه وسصصلم: نّضصصر عليه الله صلى المصطفى سصصمع امصصر
وأصصصحاب أحمصصد [رواه سصصمعها كمصصا فأداهصصا فوعاها مقالتي

 السنن].

إلصصى العصصودةا مصصن لبصصد المعصصترك هصصذا وسصصط فصصي نعم
ومصصا الصصصديق، مصصن العصصدو وتحديصصد الطريصصق لتصصبين الصصصول
 ".اهص منهما واحد كل يستحق

" ذكللرت     الللله     إل     إله     " ل     حقائق     عنوان     وتحت
أصللول     أصللل     هللي     الله     إل     إله     ل     شهادة     أن     الرسالة

يهللدينا     الواقع     في     تطبيقها     وأن     المأة،     هذه     عقيدة
ًا،     مأنها     ذكرت     حقائق     لعدة ومألخصها:      أربع

الطواغيت، من البراءةا " تعني الله إل إله " ل أولً: أن
فقصصد بصصالله ويصصؤمن بالطصصاغوت يكفصصر تعصصالى: {فمصصن قصصال

عليم}. سميع والله لها انفصاما ل الوثقى بالعروةا استمسك
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ًا: أنها قصصال الكفصصر، أنصصواع كصصل علصصى الحصصرب تعني ثاني
كلصصه الصصدين ويكصصون فتنصصة تكصصون ل حصصتى تعالى: {وقصصاتلوهم

النصاس أقاتصل أن وسلم: أمصرت عليه الله صلى وقال لله}،
عليه].  [متفق الله إل إله ل يقولوا حتى

ًا: أنهصصا أهصصل مصصع وحصصدتها المواجهصصة وضصصوح تعنصصي ثالثصص
فصصي حسصصنة أسصصوةا لكصصم كصصانت تعصصالى: {قصصد قصصال الباطصصل،
وممصصا منكصصم بصصرءاء إنصصا لقومهم قالوا إذ معه والذين إبراهيم
العصصدواةا وبينكصصم بيننصصا وبصصدا بكم كفرنا الله دون من تعبدون

ًا والبغضاء وحده}.  بالله تؤمنوا حتى أبد

ًا: أن بالقيصصاما إل يتحقصصق ل للحيصصاةا كمنهج تطبيقها رابع
تعصصالى: {وقصصاتلوا قصصال اللصصه، سصصبيل فصصي الجهصصاد بفريضصصة

كافة}.  يقاتلونكم كما كافة المشركين

المظلصصم الواقصصع عصصن الحديث إلى الرسالة انتقلت ثم
صصصورةا فصصي قسمين إلى عنه الكلما قسمت حيث والمحير،
سؤالين: 

الواقع؟ هذا في الله حكم أولً: ما

ًا: كيف مقتضصصى على الواقع هذا تغيير إلى السبيل ثاني
 الله؟ حكم

فصصي بصصالبحث إل يتم ل عنه فالجواب الول السؤال أما
هما:  مسألتين،

الواقع.  لهذا الشرعي  التوصيف)1

الواقع.  هذا حيال الشريعة توجبه  ما)2

فبصصدأت أجملصصت ما تفصيل في الرسالة استطردت ثم
وهي:  الولى، المسألة عن بالحديث

كمثال مصر واختارت الواقع، لهذا الشرعي التوصيف
اهتمصصاما ومركصصز السلمي، العالم قلب بصفتها وذلك واضح،

غيصصره ويقصصاس للدراسة يصلح مثال وهو وأملهم، المسلمين
عليه. 

لواقع الشرعي التوصيف هو الرسالة: "... ما في جاء
أربع في يتلخص مصر التوفيق: حال وبالله والجواب مصر؟
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- وشصصعب تساندها مرتدةا - وطائفة كافرةا عبارات: حكومة
 ". اهص حائر مسلم - وشباب تائه

هللذه     أوجلله     ذكللر     فللي     الرسللالة     شللرعت     ثللم
فبللدأت     التفصلليل،     وجلله     علللى     الربللع     العبللارات

تحتهللا     ذكللرت     "؛  كللافرة     حكومأللة  "  الولللى:      بالعبارة
الحكومأللة     كفللر     علللى     تللدل     الللتي     البشللعة     الصللور

الخاتصار:      سبيل     على     مأنها     نذكر     المصرية

قصصوانين واسصصتبدال اللصصه بشصصريعة الحكصصم أولً: عصصدما
بها.  ملفقة مختلطة

ًا: الستهزاء تأخيرهصصا فصصي ذلصصك ويتمثصصل بالشريعة، ثاني
مجلصس علصى تعصرض ورقصة جعلهصا أو عليهصا، غيرها وتقديم
عليها.  العتراض أو لقرارها الشعب

ًا: الحكصصم أن المعصصروف بالديمقراطيصصة... ومصصن ثالثصص
الرسصصالة ذكرت أوجه عدةا من السلما تناقض الديمقراطية

أوجه:  ثلثة منها

حكم أساس على تقوما الديمقراطية الول: أن الوجه
والحلل الشصصعب حرمصصه مصصا فالحراما بنفسه، نفسه الشعب

تعالى.  الله حكم إلى النظر دون أحله، ما

سصصيادةا مبدأ على تقوما الديمقراطية الثاني: أن الوجه
تعرض وإل القانون مخالفة لحد يجوز ل أنه بمعنى القانون،
خالفه. أو تعالى الله دين القانون هذا وافق وسواء للعقوبة،

أسصصاس علصصى تقصصوما الديمقراطيصصة الثصصالث: أن الصصوجه
هصصذا وفصصي الصصرأي، عصصن والتعصصبير العتقاد في الحرية إطلقا
الشرعية. الحدود وإسقاط تعالى الله دين عن للردةا تسويغ

ًا: اسصصتحلل ويتمثصصل الحلل، وتحريصصم المحرمصصات رابع
ونصصصها: " ل المصصصري الدسصصتور  مصصن)66( المصصادةا في ذلك

عليصصه ينصصص لصصم مصصا كصصل أن أي "، بنصصص إل عقوبة ول جريمة
ليصصس فهصصو جريمصصة ليصصس أنصصه القصصانون وبالتصصالي الدسصصتور
الحصصاديث ومئصصات اليصصات عشصصرات اجتمعصصت وإن بجريمصصة،

.جريمة العمل هذا أن على

- الفاسصصد الصل هذا مع الرسالة: " ولنسترسل تقول
ًا أن لو -، بنص إل عقوبة ول جريمة ل أنه إلصصى ذهصصب مواطنصص
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يكصصون فمصصاذا الخمصصر مصصن قصصدحين فاحتسصصى مرخصصص محصصل
ًا، آثم هو وصفه؟، ًا، بريء وهو شرع جريمصصة {ل ولنصصه قانونصص

وهو الخمر ببيع له مرخص المحل بنص} ولن إل عقوبة ول
ل الوضصصعي القانون لن القانون، نظر في جريمة يرتكب لم

ً الحراما صار وهكذا الخمر، شرب يحرما " اهص.  حلل

ً أن فتقصصول: " ولصصو ذلصصك فصصي الرسالة وتستطرد رجل
ذلصصك غيصصر أو العلمانيصصة، أو الشيوعية إلى السلما من انتقل
اللصصه شصصريعة انتقصصص أو للسصصلما، المناقضصصة المصصذاهب مصن

أو وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي سّب أو منها وسخر تعالى،
ًا؟ حكمه فما بالفشل اتهمه  شرع

ًا: ليصس للقتصل، مسصتحق السلما عن مرتد هو وقانونص
إل عقوبصصة ول جريمصصة ل لنصصه اعتقاده في حّر لنه شئ عليه
 ". اهص بنص

ً لصصذلك الرسصصالة وضصصربت قضصصاةا بصصه حكصصم بمصصا مثل
الجصصامعي الصصدكتور زيد أبو نصر قضية في الوضعية المحاكم

الشصصرعية، الحكصصاما مصصن سصصخريته مصصن بصصالرغم كفصصره بعدما
الرسصصالة ذكصصرت ثصصم العصصصر، لصصروح موافقتهصصا عدما وإدعائه

الكفرية.  المادةا هذه حول أخرى أمثلة

بإسصرائيل؟ العصتراف فصي قولكم ما" عنوان:  وتحت
السصصتفتاء تصصم صحيح عمل القانون  في"الرسالة:  تقول "،

عن زيادةا تريدون وماذا البرلمان، في عليه والموافقة عليه
وإن فباطصل الشصريعة فصصي وأمصا شصرعيا؟، يكصون حتى ذلك

أرض فلسصصطين لن مجلس، وألف استفتاء ألف عليه وافق
اليهوديصصة الكفصصر لدولصصة شصصرعية ول بصصالقوةا انتزعت مسلمة
 . اهص" شرعيا حلل الحراما البرلمان يجعل وهكذا عليها،

الثانيصصة المصصادةا مسصصألة مناقشة إلى الرسالة تنتقل ثم
فتقول: "، الله إل إله  ل" لص صراحة ومناقضتها الدستور من

بل العتراف هو وحده تعالى لله التشريع بحق  والعتراف"
التشصصريع بحصصق والعصصتراف ومضصصمونا، معنصصى اللصصه إل إلصصه

الحقيقصصة فصصي هصصو جزئيصصا أو كليصصا تعصصالى اللصصه لغيصصر والحكصصم
الله.  لغير باللوهية اعتراف

هصصي السصصلمية "الشصصريعة تقصول الصصتي الثانية والمادةا
رئيسصصي إله "ل بالضبط للتشريع" تساوي الرئيسي المصدر

.."،رئيسصصية. غيصصر ولكنها الله غير بآلهة تقر أنها أي الله"، إل
الشصصريعة( تقصصول التي الثانية المادةا كانت  وإذا"قولها:  إلى
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المصصادةا فصصإن ،)للتشصصريع الرئيسصصي المصصصدر هصصي السصصلمية
فكيصصف ،)اشصصتراكي ديمقراطي الحكم نظاما(تقول:  الرابعة
 الثانية؟ المادةا وبين هذا بين الجمع

التشصصريع حصصق تعطصصي لنهصصا بالله شرك والديمقراطية
تبيصصح علميصصة اشصصتراكية الميثصصاقا بنصصص والشتراكية للشعب،

تملصصك بحجصصة وشركاتهم الناس أموال على الستيلء للدولة
تقنين وهذا الجتماعي، العدل لضمان النتاج لوسائل الدولة

 ". اهص المحرما لستحلل

ًا الرسالة تذكر ثم فصصي بها المعمول القوانين من كثير
الشصصريعة مصصع صصصراحة تصصصطدما والتي مصر غير وفي مصر
ًا ًا نص يلصصي: " وهصصذه مصصا السياقا هذا في تقول أن إلى وروح

تصصدل العربيصصة الصصدول بعصصض دساتير من ذكرناها التي المواد
الناس وحياةا والتقنين التشريع في المرجع أن على بوضوح

- - البشر الثورةا قيادةا أو الملك أو المة لمجلس يكون إنما
مصصادةا فصصي السصصلمية الشصصريعة أو السصصلما لفصصظ يصصذكر ولم

ا واحصدةا إلصى يحتكمصون ل القصوما أن يصبين وهصذا سصبق، مم
قصصانون، ول دسصصتور فصصي ل لهصصم، مرجعا يجعلونه ول السلما

مصصن السصصلمية الشصصريعة أن علصصى الدسصصاتير بعض نص وأن
أن تطصصالب الصصتي للشصصعوب خداع بمثابة هو التشريع مصادر
". العيصصون في للرماد ذرا يكون أن يعدو ول بالسلما، تحكم

 اهص

" كصصافرةا " حكومصصة العبصصارةا تصصوجيه الرسصصالة تختصصم ثم
اللصصه، بشصصريعة الحكصصم وجوب بيان في العلماء أقوال بإيراد
ًا شّرع من وكفر الله.  حكم بها يعدل وضعية أحكام

وابصصن تيميصصة، ابصصن السصصلما العلمصصاء: شصصيخ هؤلء ومن
والميصصصن الفقصصصي، حامصصصد ومحمصصصد شصصصاكر، وأحمصصصد كصصصثير،

اللصصه رحمهصصم قطب، وسيد إبراهيم، بن ومحمد الشنقيطي،
ًا، أسره.  الله فك الرحمن عبد عمر والدكتور جميع

العبللارة     عللن     الحللديث     في     الرسالة     شرعت     ثم
فتقول:     وتوجيهها     الثانية

؛تسصصاندها مرتصصدةا قولنصصا: وطائفصصة وجصصه بيصصان " وفي 
فرعصصون عصصن العزيصصز كتصصابه فصصي وتعصصالى تبصصارك اللصصه يقصصول

كصصانوا وجنودهمصصا وهامصصان فرعصصون {إن وجنصصوده ووزرائصصه
ُنصصري تبصصارك وقال خاطئين}، وهامصصان فرعصصون وتعصصالى: {و
تعالى: {فأخصصذناه وقال يحذرون}، كانوا ما منهم وجنودهما
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عاقبصصة كصصان كيصصف فصصانظر اليصصم فصصي فنبصصذناهم وجنصصوده
النصصار إلى يدعون أئمة تعالى: {وجعلناهم وقال الظالمين}،

يعرضصصون تعصصالى: {النصصار وقصصال ينصصصرون}، ل القيامة ويوما
فرعصصون آل أدخلصصوا السصصاعة تقصصوما ويصصوما وعشيا غدوا عليها
العذاب}.  أشد

فرعصصون {آل التبصصاع أن تصصبين السصصابقة اليصصات وهصصذه
فقصصد وهامصصان}، {فرعصصون المتبوعين حكم وجنودهما} لهم

خصصاطئين}، {كصصانوا والحكم الثم في بينهم تعالى الله سوى
فصصي فنبصصذناهم وجنصصوده {فأخصصذناه الدنيويصصة العقوبصصة وفصصي

غصصدوا عليهصصا يعرضصصون {النصصار القصصبر عصصذاب وفصصي اليصصم}،
والنشصصور القيامصصة يصصوما الخرويصصة العقوبصصة وفصصي وعشصصيا}،

- جميصصصعا اللصصه ووصفصصصهم ينصصصرون}، ل القيامصصة {ويصصوما
".النار}  إلى يدعون {أئمة - بأنهم والمتبوعين التابعصين

ِعينصصة الطائفصصة فهصصذه" قولهصصا:  إلى الحكصصاما لهصؤلء الُم
وهصصم كالحكصصاما، مرتصصدةا طائفة فهي حكمهم، تأخذ المرتدين
تعصصالى: لقصصوله وذلصصك للكفصصار موالتهم بسبب أيضا مرتدون

ومصصن المؤمنين دون من أولياء الكافرين المؤمنون يتخذ {ل
تقصصاةا منهصصم تتقوا أن إل شيء في الله من فليس ذلك يفعل

المصير}.  الله وإلى نفسه الله ويحذركم

ل ذلصصك اللصصه: ومعنصصى رحمصصه الطصصبري جريصصر ابن قال
علصصى توالصصونهم وأنصارا، ظهرا الكفار المؤمنون أيها تتخذوا
المصصؤمنين، دون مصصن المسصصلمين علصصى وتظصصاهرونهم دينهصصم

مصصن {فليصصس ذلصصك يفعصصل من فإنه عوراتهم، على وتدلونهم
اللصصه وبصصرئ اللصصه، مصصن برئ فقد بذلك شيء} يعني في الله
 الكفر. اهص في ودخوله دينه عن بارتداده منه،

اليهصصود تتخصصذوا ل آمنصصوا الصصذين أيهصصا تعصصالى: {يصصا وقال
فإنه منكم يتولهم ومن بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى
منهم}. 

يتصصولهم تعالى: {ومن الله: قوله رحمه القرطبي قال
ّيصن منهصصم}، {فصصإنه المسصصلمين، علصصى يعضدهم منكم} أي ب

للمسلم الميراث إثبات يمنع وهو كحكمهم، حكمه أن تعالى
 ". اهص القيامة يوما إلى باقا الحكم هذا ثم المرتد، من

هصصذه فصصي هصصاما أمر على التنبيه إلى الرسالة تنتقل ثم
الطائفة هذه في يوجد أن إمكان مع فتقول: "هذا المسألة،
بالعذار يعذرون مسلمون أشخاص للحكاما المعينة المرتدةا
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وبقصصي حقصصه، فصصي العصصذار هصصذه انقضصصت مصصن أما الشرعية،
مختصصارا الشصصرعي بحكمهصصا عالمصصا الحكومصصة لهصصذه مسصصاندا

مثلها.  عينا مرتد فهو قاصدا

يهمنصصا ولكن الطائفة هذه أعيان تتبع يهمنا ل هنا ونحن
عليه سار عظيم، شرعي أصل وهذا كطائفة، حكمها معرفة

ذلصصك علصصى قولها: " وبناء  إلى..." وقتالهم المسلمين جهاد
ول بالشرطصصصة باختيصصاره مسصصلم يلتحصصق أن يحصصل ل فصصإنه

هصصاتين لن الكفصصر، أحكصصاما عصصن يدافعصصصون الصصذين بصصالجيش
أحكاما للناس يشرع الذي الكافر الحاكم تحميان الطائفتين

التي الحديدية القبضة وهم باتباعها، ويلزمهم الله، دون من
". الكفصصر هصصذا تغييصصر حصصاول من كل الكفر أنظمة بها تضرب

 اهص

مأسللألة     نفسلله     السياق     في     الرسالة     ذكرت     ثم
ويخسللف     الكعبة     يغزو     الذي     الجيش     وحديث     المكره

هللذه     فللي     المكللره     وجللود     أن     على     للتدليل     وذلك     به
فقالت:      قتالها،     مأن     يمنع     ل     الطائفة

عصصن كلمصصه فصصي الله رحمه تيمية ابن قال ذلك " وفي
القتصصال يشهد إيمانه يكتم مؤمن وفيهم يقاتلون الكفار: وقد

يوما ويـبعث القتال على مكره وهو الهجرةا، يمكنه ول معهم
صصصلى النبي عن الصحيح الحديث في كما نيته، على القيامة

مصصن ببيصصداء هم فبينما الكعبة جيش وسلم: {يغزو عليه الله
فيهصصم إن اللصصه رسصصول فقيصصل: يصصا بهصصم، خسصصف إذ الرض

نيصصاتهم... على وسلم: يبعثون عليه الله صلى فقال المكره،
رحمصه أيضصا قولهصا: " وقصال ... إلصى"عليه] [متفق الحديث

حرمصاته ينتهصك أن أراد الذي الجيش أهلك تعالى الله: فالله
التمييصصز علصصى تعصصالى قصصدرته مصصع المكره وغير فيهم المكره
علصصى يجصصب فكيصصف نيصصاتهم، علصصى يبعثهصصم أنصصه مصصع بينهصصم،

المكصصره وغيصصر المكصصره بيصصن يميزوا أن المجاهدين المؤمنين
ه مدع ادعى لو بل ذلك، يعلمون ل وهم لصم مكرهصا خصرج أن

...."الفتاوى] [من دعواه. اهص بمجرد ذلك ينفعه

تقاتصل مرتصدةا الطائفة هذه أن قولها: " والحاصل إلى
ًا الشصصرعية الحجصصة عليهصصم قامت وقد المرتدين، قتال مصصرار

ًا أقامها من فقتلوا وجصصه فهصصذا يبصصالوا، ولصصم واحصصد تلصصو واحصصد
 ". اهص مرتدةا وطائفة كافرةا قولنا: حكومة

الشللعب     وضللع     تللبيين     في     الرسالة     شرعت     ثم
فقالت:      الثالثة     العبارة     في
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الشصصعب هصصذا أن فبيانه تائه: قولنا: شعب وجه " وأما
ل بالكافر، بالفاسق المسلم فيه اختلط قد المسصلم حصتى ب

أفكاره.  وتلوثت عمله اختلط

الحكصصاما إلصصى بالرجوع ُيعرف الشعب هذا في فالحكم
أظهصصر مصن أن وهصي السصنة، أهصصل عنصد المعتصصبرةا الشصرعية
كصصان والزكصصاةا والصصصلةا الشصصهادتين مثصصل السصصلما علمصصات

ًا ًا ُيظهصصر أن إلصصى مسلم ًا أظهصصر ومصصن للسصصلما، ناقضصص كفصصر
جهصصل مصصن شصصرعي عذر كل عنه انتفى فإن حاله، في نظرنا

كصصان ومصصن الكفصصر، هصصو فحكمصصه قصد أوعدما معتبر إكراه أو
ًا أفصصراد نتتبصصع ل ونحن الله، بشرع عذرناه الشرع في معذور

يكصصون كصصأن حصصاله، معرفة إلى الحاجة دعت من إل المجتمع
ًا أو وجنوده الطاغوت أعوان من أو بدعصصة أو ضللة إلى داعي
الدعوةا.  وجه في عثرةا حجر كان

إل لحكصصامهم نتطصصرقا فل وجماهيرهم الناس عامة أما
ذلك.  غير أو ميراث أو نكاح في ذلك المر استدعى إذا

السصصلمية الحكومصصة إقامصصة في دواؤهم الناس وعامة
ًا الله جعلها التي إلصصى لهصصم وهاديصصة النصصار، من لشعوبها حرز

لخصصص وقصصد وتتداخل، المور فتختلط غيابها في وأما رضاه،
َعاَمصصل مصصاردين، عصصن فتصصواه فصصي هصصذا السلما شيخ ُي فقصصال: 

 ". اهص يستحق بما والكافر يستحق بما فيها المسلم

تللوجيه     إلللى     ذلللك     بعللد     الرسللالة     تطرقللت     ثللم
:  "     حائر     الرابعة: " شباب     العبارة

الطصصرقا تنصصازعته وقصصد الشصصباب عصصن تحصصدثت حيصصث
بكصصثير وتلعبت الحق، سبيل وضوح رغم السبل به وتفرقت

أو التوحيد، أوليات يعلم ل أكثرهم وأن والهواء، الراء منهم
ينصصج لصصم علمها وإن الفقه، أبجديات يعلم لم ولكنه ذلك علم
ًا وقصصف كلصصه هصصذا مصصن سلم ولو الدنيا، شرور من بيصصن حصصائر

الباطصصل، ضصصراوةا وبين عاتقه على الملقاةا المسؤولية عظم
يتخذ وتارةا يتهور، وتارةا يتأنى وتارةا يحجم وتارةا يقدما فتارةا

بها.  يتهرب مسالك

الصصتي الحقصصة الطائفصصة بخصصروج بشصصرت ذلصصك مصصع لكنها
الغثصصاء هصصذا كصصل مصصن يخرج " ثم فتقول: دينه، بها الله ينصر

تلحق ومتابعتها وخدمتها محبتها يرزقنا أن الله عسى طائفة
فصصي وتصدخل المنصورةا، وسلم عليه الله صلى النبي بطائفة
أخصصذه كمصصا المر تأخذ وسلم، عليه الله صلى الحبيب متابعة
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ًا سصصلفها ل ومواجهصصة فيصصه، قعصصود ل وعمل فيصصه، هصصزل ل جصصد
منها.  لبد وأمانة عنها مناص ل ومسئولية منها، مهرب

بهصا ويستسصقى النصصصر بهصا يتنصزل التي الطائفة وهذه
المشصصتتون، والضصحايا المجهولصون البطصال هصؤلء الغمصاما،

حصصديثنا نصصوجه جميعصصا هصصؤلء إلصصى المشصصردون، والضصصعاف
قولها: " إلى "، والنجاةا الحق طريق إلى ونوجههم وشجوننا

ّدل ّدلوا، وما الناس ب النصصاس وخصصان وتمسصصكوا، الناس وباع ب
ول عقيصصدتهم، يبصصدلوا لصصم وحفظصصوا، النصصاس وأضصصاع وأدوا،
موهومة، مصلحة للدعوةا يعرفوا ولم بالباطل، الحق خلطوا

حاكمصصا ول رئيسصصا يبصصايعوا ولصصم سبيل، بالطاغوت للقرار ول
المفلحصصون} هصصم الله حزب إن أل الله، حزب {أولئك كافرا
 ". اهص

جصصواب فصصي الولصصى المسصصألة عصصن الحديث ينتهي وهنا
.الول السؤال

الشللريعة     تللوجبه     وهي: مأا     الثانية     المسألة     أمأا
بللإيراد     الرسللالة     اكتفللت     فقللد     الواقللع،     هللذا     حيللال
كلما     ثللم     الصامأت،     بن     عبادة     رواية     وهو     واحد     حديث

الحديث،     هذا     شرح     في     حجر     وابن     النووي     المأامأين
فقالت:

رضي الصامت بن عبادةا على قال: دخلنا جنادةا " عن
ّدث الله أصلحك قلنا مريض، وهو عنه الله ينفعصصك بحديث ح
قصصال: دعانصصا وسلم عليه الله صلى النبي عن سمعته به الله

علينصصا: أخصصذ فيما فقال فبايعناه، وسلم عليه الله صلى النبي
ومكرهنصصا منشصصطنا فصصي والطاعصصة السصصمع علصصى بايعنصصا أن

أن إل أهلصصه، المر ننازع ل وأن علينا، وأثرةا ويسرنا وعسرنا
برهان.  فيه الله من عندكم بواحا كفرا تروا

عبصصادةا حصصديث شصصرح فصصي اللصصه رحمصصه النصصووي قصصال
أن علصصى العلمصصاء عيصصاض: أجمصصع القاضصصي المصصذكور: قصصال

انعزل، الكفر عليه طرأ لو أنه وعلى لكافر، تنعقد ل المامة
". ...إليها والدعاء الصلةا إقامة ترك لو قال: وكذا

اللصه: وينعصزل رحمصه حجصر ابصن قولهصا: " وقصال إلصى
فصصي القيصصاما مسصصلم كل على إجماعا... فيجب بالكفر المير
فعليصصه داهصصن ومصصن الثصصواب، فلصصه ذلك على قوي فمن ذلك،
 ". اهص الرض تلك من الهجرةا عليه وجبت عجز ومن الثم،
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كيللف  "  وهللو:      الثللاني     السللؤال     إجابللة     وأمأللا
حكللم     مأقتضللى     علللى     الواقللع     تغييللر     إلللى     السللبيل

بقولها:     الرسالة     لخصته     فقد     "،  الله؟

في عليه منصوص الشرعي التغيير سبيل إن " فنقول
اللصصه سصصبيل فصصي والقتصصال الكفصصار جهاد وهو تعالى، الله دين

يقصصاتلونكم كما كافة المشركين تعالى: {وقاتلوا قال تعالى،
لهصصم أيمان ل إنهم الكفر أئمة تعالى: {فقاتلوا وقال كافة}،
 ينتهون} ". اهص لعلهم

فللي     هامأللة     أمأللور     عللدة     على     الرسالة     أكدت     ثم
مأنها:      المضمار،     هذا

شصصروط فيهصصم تحقق لمن قدري وعد الله نصر  أن)1
ًا {وكان النصر المؤمنين}.  نصر علينا حق

الجهصصاد بهصصذا للقيصصاما الشصصامل العصصداد مصصن  لبصصد)2
قوةا}.  من استطعتم ما لهم {وأعدوا

مسصصتوى علصصى يكصصون أن يجصصب العصصداد هصصذا  أن)3
المواجهة. 

يشصصمل كما اليماني العداد يشمل العداد هذا  أن)4
المادي.  العداد

الولصصى بالدرجة سياسي عسكري عمل التغيير  أن)5
بالشريعة.  منضبط ولكنه

له.  العداد عليه وجب الجهاد عن عجز من  أن)6

يجصصب " هكصصذا فقالت: هذا في الرسالة استطردت ثم
يهصصاجر أو بلصصده، فصصي يجاهصصد أن إمصصا المسلم، حال يكون أن

اما آخصر بلد في ليجاهد ّد أو الجهصاد، رايصة فيصه تق ِعص للجهصاد ُي
اللصصه سصصبيل فصصي للجهصصاد المناسصصبة الفرصصصة وينتظصصر عصصدته
أو وينصصاور، ويهصصادن عقصصبيه علصصى وينكص يقعد أن أما تعالى،
ًا دينه ويبيع وينافق يساوما الموحصدون يعصرف فل جزءا، جزء
 اهص ". السلوب هذا الرسل وأتباع

الكلمات:      بهذه     الرسالة     خاتمت     ثم
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بصصه وبعصصث كتبصصه، به أنزل الذي الله دين فإن ؛" وختاما
إل إلصصه ل أن شهادةا مقتضى وهو الخالص، التوحيد هو رسله

تكون ل حتى لتحقيقها والجهاد الله، رسول محمدا وأن الله
دون من الرض في تعبد بشرية وطواغيت أخرى آلهة هناك
 ". اهص الله

الرسصصالة، هصصذه فصصي قصصراءةا مصصن لنصصا الله يسره ما هذا
تكتمصصل حصصتى الصصصل إلصصى بصصالرجوع إخواننصصا جميصصع وننصصصح
المرجوةا. الفائدةا

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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