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مفهوم الحاكمية في 
فكر عبد الله عزام

الول المبحث
لله) إل الحكم (إن 

الللذي والللدرك البشللرية، إليهللا تللردت الللتي الحالة إن
البر في ظهر الذي والفساد النسانية، الفطرة فيه انتكست
إلللى التحللاكم (قاعللدة عللن الخروج بسبب ذلك كل والبحر،

العلج يملللك - الللذي الللله كتللاب إلى والحتكام الله)، كتاب
هللو إنمللا تطوعا، ول نافلة - ليس البشرية تعانيه لما الوحيد

غيابه. مع إيمان ول اليمان،

إسلللم، ول إيملان بلدونها يكلون ل اللتي القاعللدة هذه
.1زمان كل في الساسية المسلم وظيفة وهي

والحللاكم) بلأن الحكللم (بلاب تفتللح الصألول كتب وكل
إنما وسلم عليه الله صألى والرسول ،2وحده الله هو الحاكم
(القللرآن متلللوا وحيللا كللان سللواء إليلله، الللله أنزل بما يحكم

الشريفة). (السنة وهو متلو غير وحيا أو الكريم)،

المة قبل من مفوض السلمية الشريعة في والخليفة
يضع أن أبدا له يحق ول اللهيه، الشريعة لتنفيذ تختاره التي
الشريعة. هذه مع يصطدم شيئا

اللهيللة النصللوص فللي بللالنظر مجتهللدون هم والعلماء
أو تقللع الللتي المشللاكل فللي الرباني الحكم معرفة لمحاولة

اليومية. حياتهم في المسلمين تواجه

وصأفة أسمائه، من اسم ) هو (الحكم الله من والحكم
يللدعي إنمللا يريد بما بالتشريع الحق ادعى فمن صأفاته، من

لفظللا، بهلا ينطق ل كان وإن سلوكا، ويزاولها عمل، اللوهيه
الشللعب أو الشللعب مللن طبقة هو المدعي هذا كان وسواء

واحللدة فالنتيجللة فللرد، أو هيئة، أو منظمه، أو حزب، أو كله،
يخللرج شرك وهذا للناس، التشريع في الله حق انتزاع وهي

.3الله دين من أصأحابه

94 - 93 الجيل) ص بناء في وأثرها (العقيدة راجع 1
القائللل: والئمة الصأوليين بإجماع صأفحاتها تفتح الصأول كتب كل 2

العقيلدة وحلده) أنظلر الحلاكم هلو اللله أن عللى المسلمون (أجمع
)104(ص الجيل بناء في وأثرها

والموضوع ،3ج المعركة خضم لله) في ال الحكم (ان مقال عن 3
(الواقللع شللريط مثل أنظللر الشللرطة، مللن أخرى مواضع في مكرر

5ج العالمي المرير) التآمر

)1(والجهاد التوحيد منبر



مفهوم الحاكمية في 
فكر عبد الله عزام

فحسللب، السلللم هللو والسنة الكتاب إلى التحاكم إن
خلع هو وطاوعية رضى عن البشر كلم إلى فالتحاكم ولهذا
الللله كلم بللترك رضللي من فكل العناق، من السلم لربقة

القللرآن علللى بشللر أي كلم تقللديم أو غيللره كلم وبتحكيللم
ل بعينلله الكفللر هو وهذا السلم، دين في له فلحظ والسنة

.4خفاء ول لبس ول فيه غبش

أو أمريكيللا أو كللان عربيللا الطللاغوت، هللو والطللاغوت
بغيللر يشرعون والذين واحدة، ملة فالكفر روسيا، أو أفغانيا

الشللعائر وأقللاموا وصأللاموا صألللوا وإن كفللار الللله أنللزل مللا
والللدماء العللراض فللي يحكللم الللذي والقللانون الدينيللة،

الكفللر حيللث مللن الحللاكم هويللة يحللدد الللذي هللو والمللوال
.5واليمان

بلله يأذن لم ما الدين من لهم شرعوا شركاء لهم (أم 
لفسللق وإنلله عيلله الللله اسم يذكر لم مما تأكلوا (ول  ،الله)
وإن ليجلللادلوكم أوليلللائهم إللللى ليوحلللون الشلللياطين وإن

.لمشركون) إنكم أطعتموهم

الوضعية) (القوانين الوضعي البشري التشريع فطاعة
.6الملة من صأاحبه يخرج شرك بها القلبي الرضا مع

شللريعة إلللى يتحللاكم لللم أو الله بدين يحكم لم والذي
فليللس ورسوله الله بحكم يرض لم ومن مؤمنا، فليس الله

.7التعبدية الشعائر يقيم كان وإن بمسلم

سللنة ثللم وجللل، عللز الللله كتللاب هي التشريع ومصادر
ثللم الجمللاع، ثللم ،وسلللم عليلله الللله صألللى الكريم الرسول
التاريخ طيلة العلماء عليها اتفق التي المصادر هذه القياس،

ملللة مللن خللارج كللافر فهللو ذلللك بغير شرع ومن السلمي،
 جميعا. المسلمين أئمة باتفاق السلم

الللذي هللو الطللواغيت ينللتزعه الللذي التشللريع وحللق
كللل وفعللل بالباطللل، أمللوالهم ونزع المم ذبح حق يعطيهم
باسللمه، ويتكلمللون يحميهللم، الللذي هو القانون لن جريمة،

106 - 94الجيل) ص بناء في وأثرها (العقيدة انظر 4
الدماء) وتجارة  (أمريكا32 ص2ج المعركة خضم في 5
142 ص3ج المعركة خضم لله) في ال الحكم (إن مقال عن 6
107 ص الجيل بناء في وأثرها العقيدة راجع 7
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(الحللاكم أن بلدنللا في الوضعية الدساتير بعض تنص ولذلك
 !8القانون فلن) فوق الول

ل وربللك كتللابه: (فل محكللم فللي وجللل عللز الللله يقول
فللي يجللدوا ل ثللم بينهللم شللجر فيمللا يحكموك حتى يؤمنون
).تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم

اليللة هللذه نللزول سبب أن مستدركه في الحاكم روى
رسللول إلى المر فرفع قضية، في اختلفا ومنافقا يهوديا أن

اليهللودي فقبللل لليهودي، فحكم ،وسلم عليه الله صألى الله
نحتكللم المنافق: بل وقال التحكيم، المنافق ورفض بالحكم

عليلله الللله صألللى الللله رسللول بحكللم فحكللم بكللر، أبي إلى
واشللتكى عمللر، إلللى وقال: نللذهب المنافق فرفض ،وسلم

فحكللم محمد إلى وقال: ذهبنا لعمر، المنافق على اليهودي
فرفللض، لللي فحكللم بكر أبي إلى وذهبنا الحكم، فرفض لي

وقللال المنللافق، رأس وضللرب سلليفه استل ثم عمر فدخل
الرسللول وأهللدر الللله، رسللول بحكم يرض لم من حكم هذا

رسول بحكم يرضى ل الذي لن دمه، وسلم عليه الله صألى
هدر. ودمه بمسلم ليس الله

أخطللر هللي السللابقة اليللة عنها تتكلم التي القضية إن
لللله) المطلقة (الحاكمية قضية وهي الزمان، هذا في قضية
وليسلت اللله)، إل إلله (ل بمفهلوم تتصل عقدية قضية فهي

 .9فاعلها يفسق فرعية فقهية قضية

الللواقعي العملللي المدلول هو الله أنزل بما الحكم إن
الله). رسول محمد الله إل إله (ل ل

هللذا شللبهنا الللله: لللو رحملله قطللب سيد الشهيد يقول
إللله (ل عليه مكتوب الول الوجه لكان معدنية بقطعة الدين

شللرع إلللى (التحللاكم عليلله مكتللوب الخللر والوجه الله)، إل
يفترقان. ول ينفصلن ل واحدة لعملة وجهان فهما الله)،

والسلطان) (الجهاد  شريط2ج الجهادية التربية 8
نابع وهذا خلفية، قضي وجعلوها العصر مرجئة ذلك في تخبط وقد 9

- مللن الكفللر - الظاهرة العمال بإخراج القاضية أفكارهم فساد من
اليمان. دائرة

الوضللعية بللالقوانين والتشللريع الللله أنللزل مللا بغير الحكم أن والحق
انتفلاء على قطعية دللة يدل الله، تشريع عن بديلة وجعلها وحمايتها
الكفر ال تحتمل أن يمكن ول فاعلها، قبل من اليمان
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إله (ل لن الدين، هذا مفهوم في جدا خطيرة فالقضية
أنللزل بمللا الحكللم وعدم الله، أنزل بما الحكم الله) تعني إل

علز اللله حلق وانلتزاع النلاس، حيلاة فلي اللوهيه نفي الله
الربوبيللة البشللر بعللض وادعاء البشر، حياة تنظيم في وجل
البشر. على

لعدي وسلم عليه الله صألى الله رسول هذا فسر ولقد
للله فقللال الصللليب، يلبللس وهللو عليلله دخل حينما حاتم ابن

الللله رسللول الوثن) فللاعتبر هذا (ألق وسلم عليه الله صألى
قللوله عليلله قللرأ ثللم ،10وثللن الصللليب وسلم عليه الله صألى

الللله دون مللن أربابللا ورهبللانهم أحبللارهم تعللالى: (اتخللذوا
إل إللله ل واحدا إلها ليعبدوا إل أمروا وما مريم ابن والمسيح

لن هللذا، مللن عللدي فللدهش  ،يشللركون) عمللا سللبحانه هو
فللي فهي هذا، تخالف ذهنه في نسجت التي العبودية صأورة
والنللذور والطقللوس الشعائر وإقامة والسجود الركوع ذهنه

قللال: (بلللى.. عبللدناهم، مللا الللله رسول يا فقال والقرابين،
فتلللك فللاتبعوهم، الحلل عليهللم وحرمللوا الحرام لهم أحلوا

عبادتهم).

فلإن وتحليلل، وتحريلم وشلرائع قلوانين إذن فالعبلادة
لللله، فالعبوديللة الللله عنللد من والشرائع القوانين هذه كانت
تقللع فالعبوديللة البشللر عنللد مللن القللوانين هللذه كللانت وإن

الدينيللة بالشللعائر وقللاموا وصألللوا النللاس صأللام ولللو للبشر،
الخرى.

فيهللا لبس ل حاسمة وقضية الوضوح، جد واضحة فهي
مللن أن على جميعا الفقهاء اتفق وقد لعثمة، ول غموض ول

وليست كفر)، فقد الحلل حرم ومن كفر، فقد الحرام أحل
(قل ،والمنع والباحة والتحريم التحليل إل الوضعية القوانين

وحلل حرامللا منلله فجعلتم رزق من لكم الله أنزل ما أرأيتم
.تفترون) الله على أم لكم أذن ءالله قل

محللض أنلله أم للنللاس بالتشللريع الللله لكللم أذن فهللل
افتراء؟!

أمللروا السابقة: (ومللا قبل الية وجل عز الله ختم وقد
واحدا). إلها ليعبدوا إل

كفر فقد الصليب لبس فمن ذلك على وبناء 10
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وجللل عللز الللله غيللر مللن والتشريعات الوامر فتلقي 
وهللو وحللده، ع المشللر فهللو سللبحانه، الله توحيد مع يتنافى
يشركون). عما سبحانه هو إل إله (ل الحكم الواحد

وينفللذوا قللوانينهم يطيعللوا بللأن عبللاده بلله يشللركون
لللله إل الحكللم تعللالى: (إن قللوله من واضح وهذا شرائعهم،

ل النللاس أكللثر ولكللن القيم الدين ذلك إياه إل تعبدوا أل أمر
.يعلمون)

للحصللر تكللون فإنهللا نفللي سللبقها (إل) إذا وحللرف
رب بيللد ومحصللور مقصللور وحللده لللله الحكللم أي والقصر،

العبادة. هي وهذه الحق، الدين هو وهذا العالمين،

هللذه فهموا وسلم عليه الله صألى الله رسول وصأحابة
بخلللدهم يدور كان وما أذهانهم، في واضحه وكانت المعاني

جانبللا القرآن ويضع رسول وبمحمد ربا بالله يؤمن إنسانا أن
البشر. حكم ذلك بعد ويرتضي

يحكم لم تعالى: (ومن قوله على يمرون كانوا وعندما
بخلللدهم يللدور كللان ما ،الكافرون) هم فأولئك الله أنزل بما
منصللة عن شرعه يقصي ثم ورسوله بالله يؤمن مسلما أن

الحكم.

أو عباس ابن كلم تجد التفاسير في تقرأ عندما ولذلك
عنللد عنهللم الللله رضللي غيرهللم أو حذيفللة أو مسللعود ابللن

يصللرفونها الللله كتللاب فللي اليللات هللذه لمثللل تفسلليرهم
من الله شرع ينفي أن أما ،11الحكم في يجور الذي للقاضي

وأمللوالهم وأعراضهم الناس دماء في ويحكم بالكلية الحكم
يللدعي يبقللى ثللم وغيرهللم ونللابليون وأنطللون جللون قوانين

.12أبدا الصحابة ذاكرة في يمر لم فهذا السلم،
الللله رضي عباس ابن عن طاووس عن الحاكم مارواه إلى يشير 11

فأولئك الله أنزل بما يحكم لم تعالى: (ومن قوله في قال أنه عنهما
- انظللر كفر دون كفر الملة، عن ينقل كفرا ليس الكافرون) إنه هم

وانظر يخرجاه، ولم السناد صأحيح الحاكم  وقال2/313 المستدرك
 -.2/61 كثير ابن تفسير

عبللاس ابللن قللول مللن المقصللود عللزام الللله عبللد الشهيد وضع وقد
وجلله كل من واستوفاه فيه المر وجه وبين التفسير، هذا من وغيره
1280132 ص الجيل بناء في وأثرها العقيدة - انظر

هللذه - عنللد كانوا السلف بعض بأن الشهيد الشيخ قاله ما والحق 12
علن ويعللدل الحكلم فلي يجللور اللذي القاضلي الى - يصرفونها الية

وذلللك السلللمية، الدولللة نظللام فللي عليلله المنصللوص الللله حكللم
الملة هلذه علملاء ملن والمتقدمون السلف وأن رشوة، أو لمصلحة
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علمللاء أذهللان فللي حاسللمة واضللحة القضللية فبقيللت
مثللل بمصيبة السلمية المة أصأيبت وما ،13والخلف السلف

المللة بهللا وقعللت مللا المصلليبة هذه أن المصيبة.. على هذه
الردن اجتللاح ثللم بغللداد، هولكللو دخللول بعللد إل السلللمية
جلده قلانون يطبلق أن وأراد الشلام، نحو وتوجه وفلسطين

الملكية. السياسات (بالياسق) أو المسمى خان جنكيز

والنهايللة): (مللن (البدايللة كتللابه في كثير ابن ذكر ولقد
النبيللاء خللاتم الللله عبللد بن محمد على المنزل الشرع ترك

فكيللف كفللر، فقد المنسوخة الشرائع من غيره إلى وتحاكم
يكفر هذا أن شك عليه؟! ل وقدمها الياسق إلى تحاكم بمن

 .14المسلمين) بإجماع

بعضلهم حمللل حلتى هلذا، علللى صألراحة العلماء ونص
ومللن كفللر، فقد الكتاب بهذا حكم وقال: (من ،بيده الياسق
كفر). فقد إليه تحاكم

الللله شللرع ويقصللي الزمللان آخر في مسلم ياتي أن أبدا يتوقعوا لم
فللي رأينللاه مللا ذلك الدين! ويؤكد هذا في يبقى ثم الحكم منصة عن

فقللال: (وإن الموضللوع هللذا عن حديثه عند الطحاوية العقيدة شرح
وعللدل الواقعللة، هللذه في وعلمه الله، أنزل بما الحكم وجوب اعتقد

كللافرا ويسللمى عللاص فهللذا للعقوبللة، مستحق بأنه اعترافه مع عنه
جهللده بللذل مللع فيها الله حكم جهل وإن أصأغر، كفرا أو مجازيا كفرا

أجللر للله مخطللئ فهللذا وأخطأه، الحكم معرفة في وسعه واستفراغ
مغفور). وخطؤه اجتهاده
فللي الواقعللة) أي هللذه (فللي قللوله عند الطحاوية شارح كلم فتأمل
لينفللذ الحللاكم أو القاضلي واعترضللت وقعت واحدة مسألة أو قضية

العاصأي. أو المجرم على عمليا الحكم فيها
عنللد المفهللوم هذا يؤكد ثم ذلك، للعقوبة) يؤكد مستحق (بأنه وقوله
تخصللص (فيهللا) فإنهللا كلمللة فيها) فتأمل الله حكم جهل (وان قوله

فللي وسللعه واسللتفراغ جهللده بذل (مع قوله وكذلك قضية، أو حادثة
وخطللؤه اجتهلاده عللى أجللر للله مخطئ فهذا وأخطأه الحكم معرفة

).364ص الطحاوية العقيدة (شرح مغفور) - انظر
الحكام عن البتة يتكلم ل الطحاوية شارح أن واضحا لنا يتبدي وهكذا
بشريعة ويستبدلونه الحكم منصة عن نهائيا الله شرع يقصون الذين
بل المحاكم، هذه الى يتحاكموا أن البشر يجبرون ثم وأنطون، جون

الله! بشرع تحكم محاكم ينشئوا أن الله عباد ويمنعون
أن مللن أوضللح الللله ديللن فللي واضللح الحكللام هللؤلء حكم لن وذلك

أحكللام يعيللدوا حللتى الملة من خارجون كفار فهم عالم، على يلتبس
أخرى مرة الحكم منصة الى وشرعه الله

التربيللة المطلقللة/ سلسلللة  (الحاكميللة214 رقللم شللريط أنظللر 13
11الجهادية) ج

118ص عشر الثالث المجلد والنهاية البداية 14
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مفهوم الحاكمية في 
فكر عبد الله عزام

تحكللم محكمللة للنللاس، محكمللتين هولكللو ووضللع
يللترددون ل الناس فكان بالياسق، تحكم ومحكمة بالسلم،

بالكفر. الياسق محكمة إلى ذهب من على الحكم في

المسللمين حكلام ملن إنصللافا أكللثر هولكلو كلان وقد
واحللد نظللام إلللى التحللاكم علللى الناس أجبروا لنهم اليوم،

الله). شرع بغير تحكم التي (المحاكم

- باشللا علللي محمللد وانتللدبوا مصللر، نللابليون دخللل ثم
فللي ومسللخه الللدين بهللذا بالطاحللة للغرب) ليقللوم كعميل
مستشللارا للله وكللان ببطء، الناس ويكفر المسلمين، قلوب

( لوب). دكتور اسمه فرنسيا

جديللدة، بعقليللة ليعللودوا فرنسللا إلى ببعثات بعث وقد
الزهللر، علمللاء الطهطللاوي) مللن (رفاعة أرسل ممن وكان

الثيلاب ولبلس والجبلة العماملة خللع فرنسللا وصأللل وعندما
ولمللا الغربيللة، بالحضللارة وافتتن الرقص، وتعلم الفرنجية،

تلخيص في البريز أسماه: (تخليص كتابا ألف مصر إلى عاد
 باريس. قصة تلخيص في المصفى الذهب باريس) يعني

،15الناس حياة في فطبقوه الفرنسي القانون وترجموا
والمنللابر بالشللعائر المسللاس لن والمنللابر الشعائر وتركوا

 النجليز أما بلدنا، كحكام أحمق إل يفعله ل هذا

الشعوب، عليهم يثيروا أن من أدهى فهم والفرنسيون
والقللانون العقوبللات، قللانون تللدريجيا، الللله ديللن وا وغيللر

الحللوال إل القللوانين وكللل المللدني، والقللانوي التجللاري،
أن يريللدون ل لنهللم والطلق، بللالزواج المختصة الشخصية

غير قوانين إلى يتحاكموا أن يرفضون الذين النصارى يثيروا
 !16قوانينهم

تطللبيق وهللو محنكللا، ذكيللا لئيمللا خبيثللا نهجللا ونهجللوا
المسللاس وعللدم الحيللاة، مجللالت فللي الفرنسللي القللانون

خدعللة ذلللك وفللي الظللاهرة، الدينيللة والشللعائر بالمسللاجد
خدعة؟! وأي والعامة للدهماء

قطعهللا جميللع تفككت ساعة كمثل مثله السلم فكان
هللي، كمللا الظاهريللة وصأللورتها بهيكلهللا وبقيللت داخلهللا من

التربية سورة ظلل ) من60( شريط أنظر 15
 المجلللد11ج التربيللة المطلقللة/ سلسلللة  الحاكمية214 شريط 16

الثالث
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مفهوم الحاكمية في 
فكر عبد الله عزام

فللي ومسللخ العللالمين، فللي وأثللره الللدين هللذا روح فضللاع
بجللوهره الللدين هللذا وتبللدل تفكيرهللم، وفللي الناس نفوس

.17حقيقة غير من صأورة وصأار وحقيقته،

ويسللتبدلها الوضعيه القوانين من قانونا أحد ع يشر ول
أفضللل القانون هذا أن ذهنه في ويمر إل وقانونه الله بشرع

واح كفلر وهذا المرحلة، لهذه الله قانون من ك ل ب فلي يش
الملة. هذه أهل من أحد ذلك

ثلثا الفجر صألة إن يقول من بين فرق أي هناك ليس
وليللس سللنة، سللجن القاتل حكم إن يقول من وبين ركعات

أشهر ستة سجن الزاني عقوبة إن يقول من بين فرق هناك
وقللد النللاس، علللى محللرم رمضان صأيام إن يقول من وبين
وممللن القضللية، هللذه فللي الحاضر العصر في العلماء أفتى
وقال: شاكر محمود وأخوه شاكر أحمد المحدثا بذلك أفتى

ول فيلله خفللاء ل بللواح كفللر الوضللعية بللالقوانين العمللل إن
باطلة الوضعية القوانين ظل في القضاء ولية وإن مداورة،

.18تصحيح ول إجازة تلحقه ل أصأليا بطلنا

تحضلليري فللترة - إبللان مصللر في أعيش كنت وعندما
حللول الخلفات م) واشتدت1972( سنة الدكتوراة لرسالة

هللذا فللي النللاس أرى وأنللا الفللرق وتشللعبت التكفيللر قضية
وعكفلت كلثيرا، القضلية هلذه - شلغلتني المتلطلم الخضم

هللذا أصأللول مللن نابع برأي لخرج والصأول الفقه كتب على
وما به خرجت ما وخلصأة ،19المرسلين سيد نهج ومن الدين
ورهبللانهم أحبللارهم تعللالى: (اتخللذوا قللوله خلل من فهمته
الله). دون من أربابا

الللذين الرض فللي للطللواغيت النللاس عبادة قضية إن
إنهللا جللدا، خطيللرة قضللية الللله، أنللزل مللا بغيللر عللون يشللر

الدين. هذا دائرة من صأاحبه يخرج الذي الكبر الشرك

التحليللل خطللورة علللى دليل مظعون بن قدامة وقصة
الللله رضللي عمللر عهد في الخمر شرب قد وكان والتحريم،

عللز الللله لن سللبيل علللي لك ليس فقال بجلده، فأمر عنه،
)214( وشللريط التوبللة، سللورة ظلل ) مللن60( شللريط أنظللر 17

المطلقة الحاكمية
وراجللع ،11ج التربيللة المطلقة/ سلسلللة  الحاكمية214 شريط 18

) مللن60( وشريط ،118الجيل) ص بناء في وأثرها (العقيدة كتاب
التوبة ظلل

القضية هذه في البحث هذا إلى دفعته التي السباب الشيخ شرح 19
التوبة سورة تفسير من ) وغيره56( رقم شريط في
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مفهوم الحاكمية في 
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جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على يقول: (ليس وجل
اتقللوا ثللم الصالحات وعملوا وآمنوا اتقوا ما إذا طعموا فيما

عنللد عمللر فوقللف. المحسللنين) يحب والله وأحسنوا وآمنوا
عنلله، الله رضي علي فقال الصحابة علماء وجمع الية، هذه

جلللدناه، وإل مرتللدا يقتللل فإنه الخمر يستحل كان إن اسأله
قللالوا: حرام، قال الخمر؟ حكم ما قدامه وقالوا: يا فسألوه

فاجلدوه. إذن

بالشللام شربوا قوما أن عنه الله رضي علي عن وروي
وعمللر علللي فللأجمع الية، هذه وتأولوا حلل لنا وقالوا: هي

علللي أجمللع - هكللذا قتلللوا وإل تلابوا فللإن يسللتتابوا أن على
.20-  مخالف لهما يعرف ولم الصحابة بحضور وعمر

كفللر فقللد النظللرة استحل تيمية: (من ابن يقول وكما
بالجماع). كفر فقد الخبز حرم ومن بالجماع،

وهللذا جللدا، خطيللرة قضللية والتحريللم التحليللل فقضية
أي فلي وتحريلم تحليلل إل التشلريع وليلس التشريع، معنى
الدول. من نظام

كللافر، فهللو للخمارات الدولة في الرخص يعطي فمن
يكسللرون الللذين الشباب على القبض يلقون تجدهم ولذلك

الدولللة! فمللن قللانون يحللترمون ل أنهللم بحجللة الخمللارات
كفر. فقد الحلل حرم ومن كفر، فقد الحرام استحل

بللالجواز) قضللية عليلله الحكللم (أي الشلليء واستحلل
الخمللر يشللرب فالللذي وفعلهللا، مزاولتهللا عللن تماما تختلف
وحلل جائز الخمر أن قال من بينما بكافر، ليس حياته طيلة
كللافر - فهو واحدة مرة ول يشربها لم ولو واحدة مرة - ولو
إسلللمه تجديللد عليلله ويجللب زوجته تطلق الملة، من خارج

جديد. من

والمذين اللمه، أنمزل مما بغير عون يشر والذين
نوضممح أن نسممتطيع التشممريع، هممذا إلى يتحاكمون

: بالتفصيل منهم الدين هذا موقف

وأثرها العقيدة وكتاب التوبة، سورة ظلل ) من60( شريط راجع 20
-لل 124ص الجيل بناء في بهللا اسللتدل الللتي الروايللة وهللذه ،125 

بهللا - واسللتدل - ايضا الطحاوية شارح - أوردها الله - رحمه الشهيد
365 - 364الطحاوية) ص العقيدة (شرح أنظر المرجئة على للرد
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يممأمر     - الممذي     الدولممة     فممي     الول     أول: الحمماكم
الملة. من خارج كافر  هذا:  -     القوانين     وسن     بالتشريع

فممي     القمموانين     يقننممون     الذين     ثانيا: المقننون
كفللرة  هللؤلء:  اللممه     لشممرع     المخممالف     التشممريع     هممذا

أو قننللوا لو حتى والعزى، اللت عند الذين والكهنة كالسدنة
الله. لدين مصادمة واحدة قانونية مادة صأاغوا

وافللق  إذاالمة:     مجلس     أو     النواب     ثالثا: مجلس
- علللى المجلللس هللذا داخللل فللي - ممللن واحللد أي وقللع أو

مللا تحللرم أو الللله حللرم مللا تحل واحدة مادة أو واحد قانون
السلم. من يخرج الله أحل

فللي التجمللع يحللرم أو الجهللاد، يحللرم قللالوا لللو فمثل
أو المنكللر، عللن والنهي بالمعروف المر يحرم أو المساجد،

يجللوز ل أو الميللراثا، فللي للرجللل مسللاوية يقللول: المللرأة
واحللدة علللى ع وق الطلق; فمن يجوز ل أو بالثانية، الزواج
السلللم ملللة مللن وخللرج الللدين بهللذا كفللر فقللد منهللا

.21والمسلمين

الشللعب وأمللا: عممام     بشممكل     رابعمما: المسمملمون
مللن وكللل قلبلله، فللي ولللو القللوانين هللذه يرفللض أن فيجب
الفجللر يصلللي إمللام وراء يصلي كمن فهو راضيا إليها تحاكم
ركعات. ثلثا

هذه عن راضية غير ساخطة السلمية الشعوب ولكن
لرفضللهم السلللم مللن يخرجون ل - ولذلك - غالبا القوانين

رد فللي إليهللا يتحللاكموا أن أحيانللا مضللطرون وهم قلبيا، لها
المللودودي السللتاذ كللان وإن عنهللم، الظلللم ورفع حقوقهم

ن خيلر أموالنلا وتهدر حقوقنا تذهب يقول: (لن نصلل أن م
شكوانا). إليها ونرفع المحاكم هذه إلى

فللي ويثبتللوهم الطواغيت مع الناس من يقف من وأما
أو لتثللبيته حللاكم مع وقف فمن للحكم، يرشحوهم أو الحكم

وأنلله الللله، بشللرع يحكللم لن أنه يعلم - وهو للحكم ترشيحه
أو دنيويه مصلحة أجل من وذلك الوضعية، القوانين سيطبق

يعامل ول السلم ملة من يخرج - فإنه نفس شهوة أو هوى
المسلمين. كمعاملة

التوبة سورة تفسير ) من60( شريط 21
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مللع وقفللوا الللذين الباكسللتاني الشللعب مللن كللثيرا إن
ولكللن بجهلهللم، معللذورون فهللم يعلمللون، ل جهلللة بينظيللر
أيللدها أو بينظيللر مللع وقللف من وكل أبدا، يعذرون ل العلماء

بقللوانين سللتحكم وأنهللا الله، بشرع تحكم لن أنها يعلم وهو
لنهم علماء، كانوا ولو الله، دين من خارج كافر فهو وضعية
.22يعلمون وهم لدنيا أو لمصلحة أو لهوى وقفوا

المصلللحين مللن شللنق وكللم العلمللاء، مللن ذبللح وكللم
العلمللاء هللؤلء أمثللال مللن بفتللوى الصللادقين المخلصللين
كمللا الرض، شلليوخ أكللبر مللن بفتللوى أحيانا بل المأجورين،

.23قطب سيد إعدام بجواز الزهر شيخ أفتى

مللن أكللثر الحيللاء شللرك علللى الللتركيز يجللب ولللذلك
الموات! شرك على التركيز

الللذين الحكللام أولئللك الحيللاء، بشللرك مبتلة المة إن
العلمللاء وغيللر العلمللاء مللن وكللثير لنفسهم، الناس ونديعب

ويتفللاخرون ويؤيللدونهم، الطللواغيت هللؤلء بجللانب يقفللون
أن يعلمللون ول الطللواغيت، هؤلء دول في العليا بالمناصأب

!24السلم من خارج معظمهم وأن كفر، ذلك

لشللرع المصللادم التشللريع بهللذا بقلبلله ولو رضى فمن
عليلله الللله صألللى الللله رسللول قللال كمللا لنه كفر، فقد الله

جاهللدهم ومللن مللؤمن، فهللو بيللده جاهللدهم : (فمللنوسلللم
وليلس ملؤمن، فهلو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه

إيمان). من خردل حبة مثقال ذلك وراء

ملا بغيلر تشلرع اللتي المحلاكم إلى يذهب الذي وأما 
حكمه؟ ما سارق سرقه أو ضاع له حقا ليستخلص الله أنزل

ولكللن حقه، ضاع ولو المحاكم هذه إلى يذهب ل أن الفضل
ة هلذه - فلي إليها تحاكم إذا يخللص أن يسلتطيع - ول الحال

أعلم. والله بآثم فليس المحاكم هذه خلل من إل حقه

هللذا أو القللانون هللذا ينفذ  الذي:  خامسا: (القضاة)
النظللام يطبللق أن ويتمنللى ويكرهلله يحبلله ل وهللو التشللريع
ل ولكللن حللرام، وراتبلله حللرام وعمله فاسق فهو السلمي

السلم. من يخرج

11ج المطلقة/ التربية ) الحاكمية214( شريط 22
والسلطان)  (الجهاد2ج التربية 23
شريط وراجع ،11ج  التربية214 رقم المطلقة الحاكمية شريط 24

التوبة سورة ظلل  من56 رقم
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فللي يرافللع الللذي  المحللامي:  سادسا: (المحامين)
حرام. وراتبه حرام، عمله الوضعية المحاكم هذه

في الشريعة كلية أساتذة من سبعة اجتمعنا أننا وأذكر
المحللامي، عمللل حللول نقللاش بيننللا ودار الردنيللة، الجامعة
بالشللروط حلل المحللامي عمللل أن نتيجللة إلللى ووصألللوا
التالية: 

الله. حكم حكمها يناقض قضية في يرافع ل أ) أن

صألاحبها أن يظلن وهلو إل قضللية فلي يرافللع ل ب) أن
مظلوم.

أو ظالمللا مللوكله أن للله وتللبين قضللية في رافع ج) إذا
القضية. أثناء ينسحب أن عليه يجب الحق على ليس

عمللل بللأن ومللتيقن بحرمتهللا مطمئللن زلللت فل أنا أما
.25مطلقا حرام الوضعيه القوانين ظل في المحاماة

هللم وإنما مشرعين ليسوا  هؤلء:  سابعا: (الوزراء)
هللذا، فللي العمللل لهللم يجللوز ل فاسللقون فهللم منفللذون،
.26السلم من يخرجون ل ولكن حرام، ورواتبهم

بأعيانهم:      هؤلء     على     الحكم

العمللال، هذه - يزاولون - الن المسلمين من (كثير 
ل يعلمللون! ونحللن ل وهللم المكفللرات هللذه فللي وواقعيللن
بهذه نكفرهم أن أردنا وإذا بالكفر، عليهم نحكم أن نستطيع
الله! دين من المة %) من80( نخرج حينئذ فإننا الصفات

لهللم ونللبين دينهللم، النللاس نعلللم أن علينللا يجب ولكن
أن وبعللد الخطيللرة، المكفللرات هللذه لهم ونوضح عقيدتهم،

يصر من عندها المكفرات بهذه ونعلمهم الحجة عليهم نقيم

التوبة سورة تفسير ) من60( شريط 25
.11ج الجهادية التربية المطلقة/ سلسلة الحاكمية 26

صأعبة بشروط البرلمان وأباح الوزارة، دخول حرم الشيخ أن نلحظ
فللي حق أي دون للتنفيذ التشريع أو الدستور يتلقى الوزير لن وذلك

بالشرط سبق ما وكل يعترض، أن له يحق البرلمان بينما العتراض،
أو يوافللق أو يوقللع ل أن وهللو الللوزارة أو البرلمللان سللواء الساسي

الملة من خرج وإل الله لشرع مناقضة جزئية بأي يرضى
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ملللة مللن خللارج كللافر فهللو المللور وهللذه الفعال هذه على
.27السلم)

جللد قضللية الله شرع غير إلى والتحاكم الحكم فقضية
(الشللرك بلله وإيمللانه النسللان كفللر يحللدد وأمللر خطيللرة،

.28الكبر)

تللأكلوا تعللالى: (ول قوله عند قطب سيد الشهيد يقول
الشللياطين وإن لفسللق وإنلله عليلله الللله اسللم يذكر لم مما

إنكللم أطعتمللوهم وإن ليجللادلوكم أليللائهم إلللى ليوحللون
)121(النعام:  لمشركون)

بالشللرك الللوثن عابللد علللى يحكللم الللذي يقللول: إن
ل هللؤلء الطللاغوت إلللى يتحللاكم الللذي تكفيللر مللن ويتحرج
لمشللركون)، إنكللم أطعتمللوهم تعللالى: (وإن قللوله يقرأون

العبادة. بمعنى هنا والطاعة

أي هنللاك وصأللراحة: ليللس وضللوح وبكللل نقللول ونحن
مللن وبيللن ركعللات أربللع المغللرب صألللة يقول من بين فرق
أمللر هللذا أبللدا، فرق ل شهران، سجن السارق عقوبة يقول
الله، لدين تبديل وهذا حاسم، رباني أمر وهذا حاسم، رباني
يللدعي الللذي بيللن فللرق هنللاك وليس الله، لدين تبديل وهذا

النصللارى مع الكنيسة في للصلة الحد يوم ويذهب السلم
غير وقانون شريعة إلى ويتحاكم السلم يدعي مسلم وبين

السلم. شريعة

أحبللارهم تعللالى: (اتخللذوا قللوله تفسللير هللو فهللذا
الللله رسللول قللول وتفسللير الللله)، دون من أربابا ورهبانهم

عليهللم وحرمللوا الحللرام، لهم : (أحلواوسلم عليه الله صألى
.29عبادتهم) فتلك فاتبعوهم الحلل

التوبة سورة ) تفسير78( رقم شريط 27
درسللوا الللذين بلله ابتلللي مللا مثللل شاكر: وهللذا أحمد الشيخ قال 28

ايضللا! الللذين ونسللائها السلللمية المللم رجال من الروبية القوانين
بهللا، وحكمللوا عنهللا، والللذب بهللا، والشغف حبها، قلوبهم في أشربوا

أعللداء الهدامين المبشرين صأنع اساسها تربية من ربوا بما واذاعوها
يكونللون ويكللادون يتللوارى، مللن ومنهللم يصللرح، من ومنهم السلم،

العقيللدة شللرح حاشللية - أنظللر راجعللون إليلله وإنللا لللله فإنللا سللواء
الكتللب - دار العلمللاء مللن مجموعللة تحقيللق )،364(ص الطحاويللة
لهور/ باكستان السلمية،

التوبة تفسير ) من60( رقم شريط 29
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عقديللة دينيللة قضللايا الحكللم ونظام والحكم فالتشريع
للخللوة: أنتللم قلللت كللثيرا ولللذلك سياسللية، قضايا وليست

شللرك علللى تركللزون ول المللوات شللرك علللى تركللزون
البللدوي السيد قبر إلى يذهبون الذين على تركزون الحياء،

الحكلللام وتلللتركون بقبلللورهم، ويتمسلللحون والجيلنلللي
عللون ويللد لنفسللهم، النللاس يعبللدون الللذين والطللواغيت

يتلفظوا. أن دون عمليا اللوهية

قضللية بهللم والسللتغاثة وقبورهم بالموات التمسح إن
د ت ق ا تجلد فل ،30المثقفيلن للدى انته ح مثقف بقلبر، يتمس

للحكللام النللاس تعبيللد قضللية هللي الن الهللم والقضللية
مجموعللات عنللده والبللدوي الجيلنللي كان ولو والطواغيت،

عللن يتكلللم أن أحللد يسللتطيع ل الحكللام كبقية الشرطة من
بها! والتمسح قبورهم

لللله) إل الحكم تعالى: (إن قوله على تركزوا أن بد فل
يحكمللون الللذين والطواغيت الحكام يوالي الناس من وكثير
علللى والضللراء السللراء فللي معهللم يقفللون الله، شرع بغير

أنللك والمصلليبة الكفللر، يللوالي أنه يدري ول والباطل، الحق
سللخطه عليلله يصللب إنسللان صأللدر فللي حرزا رأى إذا تجده

بتشللريع رضللاه بسللبب الكفر في واقع أنه يعلم ول وغضبه،
.31العالمين رب تشريع غير

الحكومممات     ظممل     فممي     الكفممار     أمممان
الوضعية: 

بلد ذلللك غيللر أو أمريكي أو إنجليزي نصراني دخل إذا
إسلللمية، تسللمى بلللد إلللى دخول تأشيرة وأخذ المسلمين،

اله عللى أملان تعتلبر التأشيرة هذه فإن وز ول ودمله، م يج
النصللراني هللذا لن البلللد، تلللك داخللل عليلله العتللداء لحللد

المسلللمين أن يعلللم كللان ولللو المللان، باسللم دخللل الكافر
أنلله ويظللن الكللافر هللذا دخللل فقد أصأل، يدخل لم سيقتلوه

المسلمين. أمان في داخل

التوبللة: سللورة تفسللير  مللن78 شللريط في الشهيد المام يقول 30
ل ولكللن أكللبر، شللرك وهللو الملللة، مللن يخرج كفر بالقبور الستغاثة
أول لهلم اللبيين ملن فلبلد جهلال، لنهلم بأعيانهم تكفيرهم نستطيع

تكفيرهم قبل وتفهيمهم
أماكن في مكرر والموضوع التوبة سورة تفسير )من56( شريط 31

أشرطته في متعددة
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قتممل يجوز بل إطلقه، على ليس الحكم وهذا
أساسيين:  بشرطين هؤلء

قبيحللا عمل يعمللل أنلله علمنللا  إذاالول:     الشممرط
- - مثل النصللرانية ينشللر كللأن الشرعية أهدافنا مع يصطدم

يضللر عمل أي أو والتخريب الفساد ينشر أو المسلمين، بين
- - ثقللة عللالم يحللدده الضرر وهذا الشرعية، وأهدافنا بديننا

مللن بللد ل بللل والجهللل، الهوى على وليس البلد، علماء من
المر. بهذا ثقة عالم استفتاء

فإذا جدا، مهم الشرط وهذا  النذار،الثاني:     الشرط
مثل: للله فنقللول أول، بلدنللا مللن يخللرج بأن ننذره قتله أردنا
أنلله يعللرف حللتى هللدر، فدمك وإل بلدنا من تخرج أن عليك
محللارب، ليس ولنه المان، في حقه ننزع وحتى آمنا، ليس
أو المسللمين، وجله فلي سللحه يشلهر الذي المحارب لن

بلدنللا إلللى أدخلللك الللذي لن بلدنللا من مثل: أخرج له نقول
لللك نسللمح ل ونحللن نافللذ، غير وأمانه كافر المان وأعطاك

بنفسه نجا فقد خرج فإن معينة، فترة له فنحدد بيننا، بالبقاء
هدر. ودمه قتلناه وإل

لقتلاله يشلترط الكلافر أساسلي; لن شلرط فالنلذار
فكيللف العاديللة، الحالللة في الجزية وإما السلم إما النذار،

أن أولللى بللاب المان؟! فمللن باسم المسلمين بلد دخل إذا
نقتله. أن قبل ننذره

يمكللن ل الكتللاب أهللل مللع العلقللات تنظيم أن والحق
.32الله بشرع تحكم إسلمية دولة ظل في إل تطبيقه

السلم:      ودار     الكفر     دار

التي الدار بأنها: هي السلم دار الشهيد المام ف يعر
حاميللة وتكللون الللله، حكللم وتنفللذ السلمية الشريعة تطبق

أجللل من وتقاتل الله، سبيل في الجهاد علن وت للمسلمين
إمللام الللدار هللذه فللي ويكللون الرض، فللي المسلمين إنقاذ
ويقسلم بالجهللاد، ويلأمر الحللدود، يقيللم شلرعيه، بيعة مبايع

كللل فللي لنقللاذهم ويجاهللد المسلللمين، ويحمللي الغنللائم،
الرض.

الرض، فللي المسلللمين الدولللة هللذه تتبنللى أن بللد ول
القامللة فللي الشللرعي حقلله وتمنحه إليها، يلجأ من وتحمي

التوبة سورة تفسير ) من58( شريط 32

)15(والجهاد التوحيد منبر



مفهوم الحاكمية في 
فكر عبد الله عزام

الحقللوق جميللع ويمللارس بلله، يتنقل سفر وجواز البلد داخل
فيها.

وتعللادي المسلللمين توالي أن الدولة لهذه بد ل وكذلك
أن بللد ل مكان في لمسلمين اضطهاد حصل فإذا الكافرين،

جميلع وتقطللع لهلم وتنتصللر عنهللم، واللذود مشكلتهم تتبنى
أن يجللب وكللذلك كللانت، أيا الظالمة الدولة تلك مع علقاتها
محللترمين والعلمللاء الللدار هللذه داخللل المسلللمون يكللون

نراهللم ل مخزيين، مخذولين مبعدين الفسق وأهل مقربين،
الدولة. في كبير منصب أو شورى مجلس أو وزارة في

نسللتطيع ل بهللذا تتصللف ل الللتي الدولة فان وبالمقابل
قللد - كلها - تقريبا الرض فإن ولذلك إسلم، دار نسميها أن

دار نعللدها أن نسللتطيع - ول - الن الللدار هللذه مللن خلللت
شللاء - إن أفغانسللتان في الدولة هذه بانتظار ونحن إسلم،

- الله

يللأوون دار للشلليعة هناك يكون أن جدا المؤسف ومن
- إيللران - وهللي الرض فللي الشلليعة مصللالح وتتبنللى إليهللا

هللي إيللران الن يعتبرون الرض في والشيعة عنهم، وتدافع
- أهللل السللنه أهللل مللن المسلللمون بينمللا وقبلتهللم، أمهللم

الن! حتى دار لهم يوجد - فل الحقيقي السلم

يجب - عندها السلم - دار الدار هذه وجود حالة وفي
- أن ونفسلله دينه على يأمن - ل الرض في مسلم كل على

.33إليها يهاجر

البرلمان:      في     الدخول     حكم

هيد الملام بيلن أن بعد ا بغيلر الحكلم أن علزام الش م
بمللادة ولللو التشللريع وأن المللله، مللن مخللرج كفر الله أنزل

ملة عن يخرج كفر رسوله وسنة الله لكتاب مناقضة واحدة
السلم.

يؤيللدها أو عليهللا يوقع أو يقرها أو عليها يوافق من وأن
فلي رأيله بعلرض نبلدأ هلذا بعلد السللم، ملن ويخرج يكفر

الحكومللات ظللل فللي البرلمانللات فللي والمشللاركة الدخول
بسللبب مسللتقل فصللل الموضللوع لهذا أفردنا وقد الوضعية،

السلللمي العللالم فللي أخيرا أثير وما حوله التساؤلت كثرة
البرلمانات. حول

2 - ص2ج والعداد الهجرة في 33
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حكللم عللن أمللاكن عللدة فللي الشللهيد المللام سللئل
فقللال: البرلمللان البرلمانللات؟ فللي والللدخول المشللاركة

يخللرج كفللر الللله أنللزل مللا بغير والتشريع تشريعي، مجلس
أمللر فهللذا التشريع هذا على المجلس وافق فإذا الملة، عن

وعقيدتهم. دينهم على جدا خطير

معارضللة بنيللة البرلمللان فللي دخللولهم كللان إذا أمللا
فللي والوقللوف ضللدها والوقللوف الكافرة الوضعية القوانين

والسلللم العامللة، المصلللحة ترجحلله أمللر فهذا الظلم، وجه
والمفاسللد، المصللالح إلللى ينظللر الظللروف هللذه مثللل فللي

المفسللده، أم المصلللحة المللر هللذا فللي أرجح أيهما فينظر
 .34للحرام يتعرضوا أو يقعوا ل أن بشرط ولكن

جمللع أم نللائب جمللع هو هل ندري ل النواب ومجلس 
ومجلللس مصائب، معظمه لن المصيبة هي والنائبة ،35نائبة

الرفللاعي هاشللم قال وكما بها، يلعب لعبة بلدنا في النواب
فيه: 

ما بغير يفتحون لدمى تحركهم تهوى كما هم ها
فما تهوى

شئت إن ليصفقوا جمعوا قد أنهم لنعلم إنا
تتكلما أن

يديك على صأار والن مهمل كما كان قبلك فالظلم
 منظما

أو يصادق أو يوقع أن النواب مجلس في لحد يحق ول
وافللق فللإن السلللم، تخللالف قانونية جزئية أية على يوافق
- الملللة مللن يخللرج السلللم تصللادم قانونية جزئية أية على
- اوغيره بالمرأة الرجل مساواة قانون مثل

أي يعللارض أن المجلللس أعضللاء مللن واحد لكل بد ول
يعللارض لللم فللإن السلللم، تصادم الدولة في قانونية جزئية
السلم. من يخرج ورضي ووافق

أن نريللد كنللا إن البرلمانللات فللي الدخول من بأس ل 
لن الللوزراء، مجلللس بخلف خلللله، من ودعوتنا ديننا ننصر

مجلللس بينمللا فيه، الدخول يجوز ول تنفيذي الوزراء مجلس
فيه تقول أن وبإمكانك الدولة، مراقبة عن عبارة هو النواب

)81(ص وبناؤها الخلفة هدم 34
إليه ينتسب ومن المجلس بهذا مستهزءا الشيخ قالها 35
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مللا ينفذ الذي الوزراء مجلس بعكس بأس، ل فهذا تشاء، ما
به. يؤمر

مجلللس داخللل مراقبون لنا يكون أن الدولة قبلت فإن
وفعلللت سللرقت بأنهللا الدولللة ويفضللحون يعارضون النواب

الخيانللات ويفضح كذا، وسرق كذا فعل الفلني والوزير كذا،
بللأس ل فهللذا بالمجرمين، الحكم بتنفيذ ويطالبون والرشوة

الله. شاء إن

هللذه فللي مخطئا أكون وقد رأيي، فهذا حال كل وعلى
وإن الشيطان، فمن أخطأت فإن مصيبا، أكون وقد الفتوى،
بنللا ويجللن الحللق يلهمنللا أن الللله ونرجللو الللله، فمللن أصأبت

.36الباطل

يجيممز     الشممهيد     المممام     أن     ذلممك     مممن     نخلممص
بشروط:      البرلمان     في     الدخول

المعارضللة بنيللة البرلمللان فللي الللدخول يكللون  أن)1
ضدها. والوقوف الوضعية للقوانين

الللدعوة كنصللرة شللرعية لمصلللحة ذلللك يكللون  أن)2
الخونللة وكشف الظلم ضد والوقوف عنها والدفاع وحمايتها

دمللاء يمتصللون الللذين البلللد، فللي واللصللوص والمجرميللن
الشعوب.

شللرع تعارض قانونية مادة أية على أحد يوقع ل  أن)3
عليلله الله صألى رسوله وسنة الله كتاب وتصادم ودينه، الله

وخللرج بالله كفر واحدة مادة على وافق أو عقو وإن ،وسلم
الملة. من

فممي     الحاكميممة     مفهوم     من     به     خرجنا     ما     خلصاة
يلي:      فيما     نلخصه     ،  عزام     الشهيد     المام     رأي

حللق والشرائع القوانين وسن البشر حياة تنظيم أ) أن
ولللو للبشللر ع وشللر المللر هللذا فللي نازعه ومن وحده، الله

نللازع - فقللد - سللبحانه ومنهاجه شرعه تناقض واحدة بمادة
أكبر. شركا لله بالله وأشرك الوهيته في الله

هؤلء من الوضعية القوانين يأخذون الذين ب) وكذلك
- ولللو فيهللم لتحكم للبشر ويقدمونها والمقننين المشرعين

التوبة سورة ظلل ) في56( شريط من 36
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الللله ديللن عللن خللارجون كفللار أيضللا - فهللؤلء واحللدة مادة
ألوهيته. في لله منازعين أيضا هؤلء ويعتبر بالله، مشركون

بقلللوبهم ولللو يرضون أو يوقعون أو يوافقون ج) الذين
- ولللو وشللرعه الللله لقللوانين المناقضللة الوضعية بالقوانين

ومن الله دين من يخرجون أيضا - هؤلء واحدة قانونية مادة
القلللبي، الرضى أو التوقيع أو الموافقه بمجرد السلم، ملة

علللى سللمون يللق الللذين هللذا فللي يللدخل ذلللك علللى وبنللاء
الوضعية. الدساتير على المحافظة

المناقضلله الوضللعية القللوانين هللذه ينفللذون  الللذين)د
يعيشللون غيرهللم، أو قضللاة أو وزراء كانوا سواء الله لشرع

بهللذه راضللية غيللر قلللوبهم ولكللن الوظللائف، هللذه وراء من
ويعتللبرونه السلللمي النظللام تطللبيق ويحبللون القللوانين
حللرام، ورواتبهللم حللرام، عملهللم فسللاق، فهللؤلء الفضللل،

يكفرون. ل ولكن

هللذه إلللى يتحللاكم أن الشللعب اضطر  الشعب: إذال)ه
يسللتطيع ول مظلمتلله وعلللى حقلله علللى ليحصللل القللوانين
- ملع إثلم عليه وليس بأس، ل - فهذا بهذا إل عليها الحصول

كللله وهللذا حقلله، ضللاع ولللو أفضللل إليهللا الللذهاب عللدم أن
غيللر القوانين لهذه باغضا يكون أن وهو الساسي، بالشرط

و رضلي فلإن السلمي، النظام تطبيق ويحب عنها راض ول
السلم. من ويخرج يكفر بقلبه

للبشللر وتقللديمها الوضللعية القللوانين سللن  مجللرد)و
علللى قطعية دللة يدل بالله كفر الفعل هذا إليها، ليتحاكموا

فل مباشللرة بكفللره فتحكللم فللاعله، قلب من اليمان انتفاء
القللوانين لهللذه ذيللن المنللف بخلف الكفللر، إل فعله يحتمل

فهللم وإل القلللبي، الرضللى تحقللق تكفيرهللم فللي فيشللترط
حرام. وعملها فساق

هللذه فللي - واقعيللن - الن المسلللمين مللن  كللثير)ي
بالكفر، عليهم نحكم أن ينبغي ول يعلمون ل وهم المكفرات

عقيللدتهم لهللم ونوضللح الحللق دينهللم للنلاس نبين أن بعد إل
بحقيقللة جهلللة المسلللمين معظللم لن الحجللة عليهم ونقيم
وعقيدتهم. دينهم
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الثاني المبحث
الصائل دفع قاعدة

الضرورات على للحفاظ جاء السماء من نزل دين كل
يجب المال) ولذا العقل، النفس، العرض، الخمس: (الدين،

الصائل. دفع السلم فشرع الضرورات، هذه عن الدفاع

 إذامسمملما:     كممان     ولممو     العممرض     على     أ) الصائل
ولللو الفقهللاء باتفللاق دفعه وجب العرض على الصائل صأال
يجوز ل المرأة أن على الفقهاء نص فقد ولذا قتله، إلى أدى
عرضها. على خافت إذا للسر تستسلم أن لها

دفعلله  فيجللبوالمممال:     النفس     على     ب) الصائل
مذهبي في الراجح الرأي مع ويتفق الفقهاء، جمهور بإجماع

الصائل. قتل إلى أدى ولو والشافعي، مالك

شهيد، فهو ماله دون قتل الصحيح: (من الحديث وفي
فهللو دينلله دون قتللل ومللن شللهيد، فهللو دملله دون قتل ومن

.37شهيد) فهو أهله دون قتل ومن شهيد،

رجل أن خلفا نعلم الحديث: (ل هذا بعد الجصاص قال
علللى أن حللق بغيللر ليقتللله رجللل علللى سلليفه شللهر لللو

.38قتله) المسلمين

ولللو النللار فللي فهللو الصائل تل ق إذا الحالة هذه وفي
.39شهيد فهو المظلوم تل ق وإذا مسلما، كان

المسلللم الشرطي قتل لنا يجوز سائل: هل يسأل وقد
- البللوليس قسللم إلللى يأخذنا جاء إذا العابد الصائم المصلي

والنسائي والترمذي داود وأبو أحمد رواه صأحيح حديث 37
)1/2402( الجصاص أحكام 38
)16(ص وأحكام آداب الجهاد في 39
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الله أنزل ما بغير تشرع التي الحكومات هذه في يحدثا كما
؟! 40-

والتوضليح البيللان ملن بلد ل السؤال هذا على وللجابة
عموما. المسألة هذه حول

عللن الدفاع يجب أنه على الفقهاء إجماع علمنا أن بعد
تستسلللم أن لللك يجللوز ل أنه ذلك من نستنتج فإننا العرض،
عرضك. لينتهك البوليس إلى يقودك أن يريد لنسان

إلى الشرطة يرسلون بلدنا في الحكام بعض كان فإن
أو بزوجتلله يأتون وهناك السجن إلى بهم ليأتوا الخوة بيوت
يجللوز ل الحالللة هذه في فإنه أمامه، عرضها وينتهكون أخته
الموت. حتى لهم تستسلم أن أبدا

الليللل وهللن فللي بيتللك إلللى الشللرطي جلاء إذا وكذلك
الغرفللة يللدخل تركتلله أنللت فللإذا النوم، غرفة عليك واقتحم

بحجللة غطاءهللا يكشللف وتللتركه النللوم ثيللاب فللي وزوجتللك
العللالمين، رب عند آثما تكون الحالة هذه ففي عنك، البحث
بالكلمللة، دفعلله عليك ويجب الموت، حتى تقاومه أن ويجب

فكس أبى فإن اليد، قبضة أو بالعصا فالضرب يندفع لم فإن
هللذا كللان ولللو هللدر، ودملله فللاقتله أبى فإن ورجليه، يديه ر

النار، في فهو قتل فإن عابدا، صأائما قائما مسلما الشرطي
.41شهيد فأنت أنت قتلت وإن

قتللل يجللوز أنلله علللى الفقهاء تيمية: (واتفق ابن يقول
فوق) فما دراهم ثلثة منك يأخذ أن أراد إذا الصائل المسلم

ويحاربللك دينللك ويسلللب عرضللك ينتهك أن يريد بمن فكيف
يؤمنللوا أن إل منهللم نقموا (وما الله)؟! إل إله (ل تقول لنك
.الحميد) العزيز بالله

شاب كل ذهن في واضحة القاعدة هذه تكون أن بد ل
الشللباب ضللد المعركللة اشللتدت أن بعللد وخاصأللة مسلللم،

أجهزتهللا توحللد العربيللة الللدول بعللض بللدأت وقللد المسلللم،
شأفتهم. وتستأصأل الطيب الشباب جذور تقتلع حتى المنية

دفللع قاعللدة اسللمه صأار والذي العالمي ) التحريض257( شريط 40
الصائل

رقم شريط في الشرطي قتل حكم حول الفتوى هذه الشيخ كرر 41
التوبة سورة تفسير  من82
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القبللض يلقللوا أن المجرمللون حللاول إذا المرأة وكذلك
يجللوز - فل للنتهاك سيتعرض عرضها أن تعلم - وهي عليها

المللوت حللتى تقللاوم أن ويجللب للسر، تستسلم أن أبدا لها
طريقة. أو وسيلة بأية

جمهور فإن ذكرنا فكما والمال النفس عن الدفاع وأما
النفس. عن الدفاع وجوب يرون العلماء

فللي الللدعوة ترى فقد النفس عن للدفاع بالنسبة وأما
تراهللا، لمصلللحة والللدفاع المقاومللة عدم الوقات من وقت

كللانت إن ذلللك، عن الله أمام مسؤولة حينئذ القيادة وتكون
ل. أم شرعية مصلحة المنع ذلك في تريد

قيللادة أو لللدعوة أبللدا يجللوز فل العرض عن الدفاع أما
الللدفاع لن عرضلله، عللن يدافع أحدا تمنع أن إسلمية حركة

العيان. فروض في أحد يستأذن ول فرض العرض عن

الحركللات أبنللاء يللذبحون بلدنللا فللي الحكللام تجللد
ويزجللون المشانق، أعواد على أفذاذها ويعلقون السلمية،

حرمللة كللل على ويعتدون السجون، غياهب في بالمسلمين
الشللباب هللؤلء انتفللض فللإذا طويلللة، سللنوات ومبدأ وقيمة
والرجوللة والنخلوة السللمية والغيلرة الحميلة بهلم وثارت
ودينهللم وكيللانهم أنفسللهم عللن ويللدافعون يقاومون وقاموا
المللأجورين السلطين علماء حينئذ يتصدى بالزوال، المهدد

الطيللب الشللباب بهللؤلء فيفتللون بالكلمللات، التشللدق ويبدأ
متهورون! متشددون، متطرفون أنهم

يللذبحون الللذين السلللطة زبانيللة مللن المجرمللون أمللا
مظلومللون! وحينئللذ فهللؤلء كالدواب ويعاملونهم الجماهير

العلمللاء هللؤلء فيفتي والخور، والجبن للخذلن التبرير يأتي
العامة! والمصلحة العام الجو مراعاة من بد ل بأنه

ينفذون إنما العلماء من التطرف عن يكتبون الذين إن
أمريكللا سياسللة ينفللذون الللدين، هللذا علللى عالمية مؤامرة

التطللرف، ضللد صأللحفها امتلت الللتي الدول تلك وبريطانيا،
عرض بقوله فارموا التطرف عن العلماء من كتب من وكل

لللدينهم بللائعين للسلطة، - مأجورين - غالبا وهؤلء الحائط،
عللن فابعدوه التطرف عن مقال وجدتم وحيثما بخس، بثمن

لغو. فهو جانبا وارموه والسنة، الكتاب
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ملن والهللدى البينللات من أنزلنا ما يكتمون الذين (إن 
ويلعنهللم الللله يلعنهللم أولئللك الكتاب في للناس بيناه ما بعد

.اللعنون)

الرض، دواب اللعنللون) أي مجاهللد: (يلعنهللم قللال
فيصلليب الخير لكتمانهم السوء علماء فتلعن الجدب يصيبها

الجدب. المنطقة

- هللم الحللق يكتمللون - الللذين العلمللاء هؤلء أمثال إن
فللي السللبب هللم وكللانوا الشباب، من كثير كفر في السبب

كله. بالدين أوروبا كفر

أن السلللمية بلدنللا فللي السلطين بعلماء الولى كان
لهللم: مكللانكم ويقولوا بلدهم، طواغيت أمام الحق يتكلموا

خضراء. كل دمرتم لقد والنسل، الحرثا أهلكتم فقد قفوا

مللا حكللامهم جرائللم عللن العلمللاء هللؤلء سكوت ولول
مللن يعبدون الرض في آلهه كأنهم صأاروا حتى حكامنا تجرأ
الله. دون

الزهلر شليخ وأمثلال الطلواغيت هلؤلء يتبجلح ل كيف
الفتاح) أمللام عبد (علي اسمه شابا يجادلون الوقاف ووزير
الزهللر ومفللتي طويللل نقللاش وبعللد النللاس، من غفير جمع

الظلللم عللن ويللدافعون بالباطللل يجللادلون الوقللاف ووزيللر
أقللول: والنسل، الحرثا أهلك ظالم عن يدافعون والجرام،

في يبق ولم الشاب هذا أمام المفتي أحرج النقاش هذا بعد
وأمللرا جهللادا أخيللرا: تقولللون قللال أن سللوى شلليء كنللانته

مللن القمللح نشللحد ونحللن المنكللر عللن ونهيللا بللالمعروف
أمريكا؟!

أمللام يقللول المفللتي هللذا وأمثال الحكام يتبجح ل كيف
 الكلم؟! هذا الجماهير

في عظموه ولوصأانهم صأانوه العلم أهل أن ولو
لعظما النفوس

حتى بالطماع محياه ودنسوا وهان أهانوه ولكن
 42تجهما

دفع (قاعدة العربي الوجود ضد العالمي ) التحريض257( شريط 42
وخطللب محاضللرات فللي مكللرر الموضللوع هللذا ومعظللم الصللائل)،

)2(ج والسلطان) التربية (الجهاد شريط مثل أنظر الشيخ، ودروس
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وأعللوانهم: الطللواغيت قبل من مكان كل في صأيحات
هللؤلء إلللى إنتبهللوا والتطللرف، إيللاكم والللتزمت، إيللاكم

يمكللن كيللف لهللم ليفتللوا بالمشللايخ ويللأتون المتطرفيللن،
يمكن العنف؟! كيف ضد والوقوف الديني التطرف مكافحة
الجهاد؟! محاربة

تهمتهللا الكنانللة أرض فللي الن المحللاكم معظللم إن
يزجللونهم الجهللاد، تهملة علللى يعدمونهم الجهاد، هي الولى

مللن أعظللم الرض فللي استكبار السجون! فأي غياهب في
هذا؟!

علللى خروجللا يصللبح والجهللاد عللدل، أصأللبح الفسللاد
بالنواصأللي عليلله يؤخللذ مجرمللا فللاعله ويعتللبر السلللطان
مكان! كل في المشانق أعواد إلى ويساق والقدام،

الللديني، التطللرف مكافحللة باسللم السلللم يكللافحون
إذا لحيللة مللن خوفا يرتعدون أنهم والعجيب التزمت، وباسم
جيل يريللدون إنهم امرأة، عورة ستر إذا جلباب ومن طالت،
تنفيلللذا الرذيللللة، ووحلللل الجنلللس مسلللتنقع فلللي غارقلللا

الرهيبة. للمخططات

وأذنابهم الطواغيت هؤلء يعنيه الذي الديني والتطرف
أيهللا التطللرف فللأين عزوجللل، الللله بللدين اللللتزام هللو

الظالمون؟!

الطغللاة، مللن التطللرف إن الظالمين، من التطرف إن
ولللم حللق بغير الناس يظلمون الذين هؤلء من التطرف إن

ومقدساتنا. وأعراضنا دمائنا عن يدافعوا

إنمللا مكان، كل في يلحقون الذين الشباب هؤلء وأما
بلدهللا تسللترد أن تريللد ربهللا إلللى راجعللة مؤمنللة فئللة هللم

اليهللودي الزحللف مللن بلدهللم يحمللوا أن أجللل من بالجهاد،
الفقللر يعللم ل كيللف 43المللة هذه به ابتليت الذي الكفر ومن
ومجرم؟! ول فاسق كل إل يقربون ل والحكام الهزائم وتعم

تقي. صأالح شاب كل إل يطاردون

لتفلر الناصألر عبد أيام في تنصرت قد بكاملها أسرا إن
مللن كللثيرا الليللل! إن جللوف فللي المخللابرات مطللاردة من

الكبريتيللك) (حللامض فللي ألقللوا المسلمين بلد في الشباب

والسلطان) (الجهاد  شريط130 ص2ج الجهادية التربية 43
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الطاهرات أعراض من كثيرا بخار! إن إلى مباشرة فتحولوا
حكامنا! زبانية قبل من انتهكت وبناتهم إخواننا زوجات من

ليبيللا فللي عليها يفرض الطاهرات المؤمنات البنات إن
المعسللكرات تحضللر أن بعد إل الثانوية المرحلة تدخل ل أن

وت بالبنلات، الشلباب فيهلا يختللط التي الشتراكية الثورية
بنللت لي يحق ول القانون، باسم رسميا العراض فيها نتهك

هللذه تحضللر أن بعللد إل تللتزوج حللتى أو وظيفللة تللدخل أن
المعسكرات.

الللتي الكاملللة بللالقرى الفاضللل علماؤنللا يقللول وماذا
بالجرافللات وجرفللت النظللام أيللدي علللى العراق في أبيدت
بالغازات؟! أهلها وقتل

والعللراض، للحرمللات وانتهللاك مكللان، كل في جرائم
هللذا وبعد والتشريع، الحكم عن الدين هذا إقصاء عن ناهيك
هللؤلء يتهمللون هللذا التطللرف؟! أبعللد عللن علماؤنللا يكتللب

المعتدلون؟! إذا والتطرف؟! فمن بالتهور الطيبين الشباب

ن عجبي ينتهي ول اء هلؤلء م عللى يتكلملون إذ العلم
مللن وانطلقللوا السللر، مللن تحللرروا  الللذين- الشباب هؤلء
العلماء هؤلء يسكت - ثم دينهم عن يدافعون العبودية قيود
السفاحين! المجرمين أولئك عن

- الفريقللي يذبللح - وهللو النجليللزي قصللة أقللرب ومللا
أحللد النجليللزي ذاك يذبللح فبينمللا العلمللاء، أولئللك بقصللة

فقللال تذبللح، الللتي بيللده ألنجليللزي ض ع إذ الفريقييللن
متوحش! إنه النجليزي: أنظروا

القلذافي حلق فللي يفتللون وبملاذا علماؤنللا يقلول ماذا
كفللر والللذي السللجن، فللي ووضللعه إل موحللدا ترك ما الذي
الللدين مللن المعلومللات وأنكللر نهللارا، جهللارا ورسللوله بالله

بالضرورة؟!

فللي ل ت ق الللذي السللد بحللافظ علماؤنللا يقول ماذا
المسلمين؟! من ألفا وأربعين اثنين حماة

السللجانون إليلله وصأل الذي بالتبجح علماؤنا يفتي ماذا
الللتي الزنزانللات على يوم ذات أحدهم طاف وقد بلدنا، في

مللات الخللوة أحد له: إن فقالوا الطيبون، إخواننا فيها يرزح
صأفاقة وبكل قال نفعل؟ ماذا التعذيب، شدة من الليلة هذه
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واحللد.. حنللودي إل مللات مللا كلللب السللتين أولد  (يا:وتبجح
)!؟الرئيس من فين وشنا

إيمللان مللن ذرة أو علللم من أثارة عنده أحد يشك فهل
صأللائما كللان قتللله؟! ولللو يجللب هللذا أن فقلله على اطلع أو

عابدا. قائما

متشددون؟! هؤلء متطرفون؟! وهل هؤلء فهل

فللي وعذاب الدنيا في خزي الظلم لهذا الستسلم إن
احبه يسلتحق بلل علذر ليس الضعف لن الخرة، علذاب صأ

فيم قالوا أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم الذين النار: (إن
أرض تكلن ألللم قلالوا الرض في مستضعفين كنا قالوا كنتم
وسللاءت جهنللم مللأواهم فأولئللك فيهللا فتهاجروا واسعة الله

ل والوللدان والنسلاء الرجلال ملن المستضعفين إل مصيرا،
.سبيل) يهتدون ول حيلة يستطيعون

والكللبير والمريض والعرج العمى فقط عنه فالمعفو
إلى الطريق تعرف ل والمرأة السن في والصغير السن في

.44سبيل تهتدي ول حيلة تستطيع ول الهجرة

والفتممممن     الكفممممر     أئمممممة     45  إغتيممممال
والضلل: 

سلليرة مللن ثابتتين حادثتين الشهيد المام سرد أن بعد
وهما:  وسلم عليه الله صألى الكريم الرسول

يللد علللى الشللرف بن كعب  إغتيالالولى:     الحادثة
صأللى الله رسول من بأمر عنه الله رضي مسلمة بن محمد

الللله لرسول كعب إيذاء كثرة بسبب وذلك ،وسلم عليه الله
بلسانه. المسلمين ونساء وسلم عليه الله صألى

الللله عبللد يللد علللى رافع أبي  اغتيالالثانية:     الحادثة
وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسول بأمر وكذلك عتيك، بن

دفع (قاعدة العربي الوجود ضد العالمي ) التحريض257( شريط 44
الشلليخ، أشللرطة مللن كثير في مكررة مواضيع أيضا وهذه الصائل)،

والسلطان) ) (الجهاد99 ص2(ج التربية مثل أنظر
الجهادية التربية سلسلة - أنظر الكمائن طريق عن غيلة قتلهم أي 45

حيث الفرة مواضع في لهم القرطبي: اقعدوا وقال )،1/101 (مجلد
ج الرابللع (المجلللد للقرطبي القرآن لحكام الجامع - أنظر يرصأدون

73ص8
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ولهللذا وسلللم عليلله الللله صألللى الللله لرسللول عداوته لشدة
الدين.

ثابتتان. الصحيحين - في ذكرت - كما والحادثتان

قللال: الحللادثتين، هللاتين الشللهيد المللام سرد أن فبعد
رسللول أن علللى دللتهما في قاطعان واضحان نصان هذان
الللدعوة طريللق مللن أزال قللد وسلللم عليلله الللله صألللى الله

ل الصارم لن وذلك اغتيال، بالقوة الكفر رؤوس من رأسين
والعقللول المللدبرة الللرؤوس لماطللة اسللتعماله مللن بللد

الللدين، هللذا أمللام والعراقيللل الحابيل تنصب التي المفكرة
اليهود. زعماء من رافع وأبو الشرف بن وكعب

.مرصأد) كل لهم تعالى: (واقعدوا الله قال وقد 

علماؤنللا: أحكللامه: (قللال فللي العربللي بن بكر أبو قال
إنللذارهم - قبللل الللدعوة قبللل اغتيللالهم جواز على دليل هذا
فاعتللدوا عليكللم اعتللدى تعالى: (فمن قوله عند وكذلك ،- )

علللى دليل علماؤنا: (هذا قال ،عليكم) اعتدى ما بمثل عليه
اسللتحل مللن مللال وتحللل دمللك أبللاح مللن تبيللح أن لللك أن

.46مالك)

الكريمة: الية بنص الكريم القرآن في فرض والغتيال
كمينللا، لهللم واقعدوا مرصأد) يعني: تخفوا كل لهم (واقعدوا

.47-  غيلة - قتلهم فرض الغتيال أن يعني هذا

ضللرورة المللدبرة ورؤوسللهم الكفللر أئمللة واغتيللال
نيللر مللن البشللرية لتخليللص جللاء الللدين هللذا لن شللرعية،

أن يمكللن ول العبللاد، عبللادة مللن العبللاد ولنقللاذ العبوديللة،
النللاس يعبدون طواغيت من وحده الله إلى الطريق تخلص

هللؤلء فسلليبقى المللبين، النللور هللذا أمام ويقفون لنفسهم
- سلنة السلنة هلذه تبقلى وللذلك زمان، كل في الطواغيت

وقللادة الكفللر أئمللة رؤوس وإزالللة ملحلله - ضرورة الغتيال
وضللرورة ثللابت، ربلاني شللرعي وحكللم طللبيعي حللق الفتن

هللؤلء لن الللدين، هللذا أمللام العوائللق لزالة عقلية منطقية

العربلي ابلن وكلم مسلمة)، بن محمد (قوائم المعركة خضم في 46
)2/902ج القرآن (أحكام كتابي عن الشهيد الشيخ نقله

) وقللال101ص الول (المجلللد والبنللاء الجهاديللة التربيللة فللي 47
قبللل اغتيللالهم جواز على دليل الية: هذا هذه - عند - ايضا القرطبي

8ج الرابللع (المجلللد للقرطبي القرآن لحكام الجامع - انظر الدعوة
73ص
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للجمللاهير، بحقيقتلله الدين هذا وصأول دون حائل الطواغيت
- الضلللل رؤوس - اغتيللال السللنة هللذه إهمللال سللبب ولقد

والشللر الكللبير الظلللم مللن الشللرعي الحكللم هللذا وإهمللال
ودفعللت الللويلت عللانت الللتي السلللمية للمللة المسللتطير

يعلمله ل ما وأموالها ودمائها أعراضها من الفادحة الضرائب
الله. إل

بيللن اللهيلله والشرعة النبوية السنة هذه تطبيق وكان
بلللأرواحهم يغلللامرون أفلللراد قبلللل - ملللن والخلللر الحيلللن

 سللببا- ابكامله للمة تخليصا وأموالهم بأنفسهم ويخاطرون
النسللان، حيللاة إلللى السللوائم حيللاة مللن المللة لنتشللال
السامقة. القمة إلى السن المستنقع من الجيال وانتشلت

سللليمان فعللله ما الزمان هذا في الرائعة المثلة ومن
جيللش مللن المسلللمين فخلللص (كليللبر)، قتل عندما الحلبي
الفرنسيين. من ضخم

ا وكلذلك عنلدما لبنلان فلي المتحمسلين أحلد فعلله م
التضللحية بهللذه وسلللم عليلله الللله صألى فخل بنفسه ضحى
وجبروتهم. المارينز شر من لبنان في الناس

الفغللان المجاهللدون نفللذها رائعللة جللدا كللثيرة وأمثلة
هللذه فللي حصللرها نسللتطيع ل الضلل وأئمة الكفر برؤوس

السطور.

إن     عليهمما،     نسير     أن     بد     ل     بخلصاة     نخلص     وبهذا
وأهله:      الدين     لهذا     العزة     أردنا

الللذي الموقللف جميعللا المسلللمون يقللف أن بللد أ) ل
الللله، أعللداء تجللاه يتأرجللح ول والللبراء، الولء عقيدة تتطلبه
واليهوديللة، والروسللية المريكيللة البضللائع مقاطعللة وأقلهللا

ومؤيلللديهم وأعلللوانهم اليهلللود أنصلللار هلللم والمريكلللان
ومؤازريهم.

مسلمة) بن محمد (قوائم نسميها قوائم ترتب ب) أن
الرض، فللي الضلللل لئمللة الغتيللال سللنة خللهللا مللن تنفذ

فللي الطللواغيت من الشرك وأئمة الكفر سدنة عليها وندرج
.48وربوبيته ألوهيته في الله ينازعون الذين الرض،

الله أنزل ما بغير ويشرعون لنفسهم الناس يعبدون الذين أي 48
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معها، يتعاطف أو إسرائيل يمد يهودي كل عليها وندرج
ونللدرج البشللرية، تعللذيب وزبانيللة الكفللر أئمللة عليها وندرج
تتبجللح الللتي والعلمانيللة الملحللدة الحللزاب زعمللاء عليهللا

للسلم. ومناوأتها بإلحادها

اليهللود بجللانب وقللوفه يعلللن مللن عليهللا: كللل ونللدرج
.49البقاع سائر ومن الصأقاع أي من ويؤيدهم

يجللب وعقللابهم والكفار المجرمين مع تعاملنا أن على
السلمية، بالدعوة وبطشهم إيذائهم درجة حسب يكون أن
ليللس كللثيرا السلمية الدعوة آذى الذي المجرم عقاب لن

إيللذاء مللن كسللبوا ممللا درجللات فلكللل الخريللن، كعقللاب
الللله رسللول كللان وكللذلك الللله، سبيل عن والصد المؤمنين

الللدعوة أمللام وقفللوا الللذين يعامللل وسلللم عليلله الله صألى
.50المؤمنين آذوا الذين وأمام السلمية

شكوك تزول كيماهامته الهندي يورد فتى من أل
والتهم الناس

سلليوف ويللا أقبلللوا، الللله جنللد ويا اركبي، الله خيل فيا
.51أرعدي سماء ويا أبرقي، الله

الرابع) الجزء المعركة خضم (في مسلمة بن محمد قوائم 49
التوبة سورة تفسير ) من70( رقم شريط 50
فللي مفصلللة الصللائل دفع قاعدة ذكرت مسلمة، بن محمد قوائم 51

مللن مختصرة ذكرتها وهنا وأشرطته، الشيخ كتب من كثيرة مواضيع
مللن والمللال والعللرض النفس عن الظلم دفع وهو فقط واحد جانب

بلد فللي الوضعية الحكومات في مسلمين أنفسهم يسمون من قبل
أتطرق فلم المسلمين بلد على الصائلين الكفار دفع أما المسلمين،

وكتبه الشيخ أشرطة من كثيرة اماكن في إليه الرجوع ويمكنك إليه
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الثالث المبحث
والبراء الولء

قومللا تجللد كتللابه:  (ل محكللم فللي وجل عز الله يقول
ولللو ورسوله الله حاد من يوادون الخر واليوم بالله يؤمنون

كتللب أولئك عشيرتهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو ءباءهم كانوا
تجللري جنات ويدخلهم منه بروح وأيدهم اليمان قلوبهم في
عنلله ورضللوا عنهللم الله رضي فيها خالدين النهار تحتها من

.المفلحون) هم الله حزب إن أل الله حزب أولئك

الصاممطلحا     في     والبراء     الولء     مفهوم
الشرعي: 

الللله) ولللن إل إللله (ل عقيدة هي والبراء، الولء عقيدة
- والللبراء - الللولء العقيللدة بتلللك إل الشللهادة هللذه تتحقللق
الللله فللي الشرعي: الحللب الصأطلحي المفهوم في وتعني

مسلللم، لكللل والنصللرة مسلم لكل الحب الله، في والبغض
وبالمقابلل وأرضلله، السلللم عللن للللدفاع رخيصا الدم ودفع

منهم والتبرؤ بهم، التشبه وعدم وبغضهم، للكافرين، العداء
والثقللافي الفكللري الميللدان فللي ومنللازلتهم ومحللاربتهم
والعسكري.

المسلللمين مع يعيش ول السلم عي يد فالذي ولذلك
شللك دينه ففي لبغضهم، يبغض ول لحبهم، يحب ول آلمهم،

الللدين هللذا إطللار عللن خارجللا يكون وقد دخل، عقيدته وفي
الشللمس وضوح واضحة العقيدة هذه ظهرت بالكلية! ولقد

عليلله الله صألى الله رسول أيام المنورة المدينة مجتمع في
أخللاه أو المشللرك أبللاه يقتللل الصللحابي كللان عنللدما وسلم

القتال. ساحات في عزوجل الله إلى تقربا المشرك

الللله رضللي عبيللدة أبي في السابقة اليات نزلت ولقد
القمللة لللك يوضللح وهذا بدر، معركة في أباه قتل عندما عنه

علللى تربيتهللم خلل مللن هللؤلء، إليهللا ارتقى التي السامقة
 .وسلم عليه الله صألى الله رسول يدي

(ابن قريظة بني زعيم مسعود بن محيصة قتل وعندما
مللا محيصللة : يللا- اكللافر - وكللان الكبير أخوه له شينه) قال

أمرنللي لللو من بقتله أمرني  لقد:محيصة قال قلبك، أقسى
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عليلله الله صألى الله رسول أمرني لقد - يعني لقتلتك بقتلك
لقتلتك- بقتلك أمرني ولو بقتله، وسلم

القرابة أو العربية الجزيرة أو المدينة أو مكة تعد فلم 
بعللد وحللدها العقيدة هي إنما المجتمع، هذا في الرابطة هي
وداخل الكل حول متجمعين الحضيض، في غارقين كانوا أن

الصمة:  بن دريد عنه يعبر كان الذي القبلي، السياج

أرشد غزية ترشد وإن  غويتغوت إن غزية من إل أنا وهل

ووضللعهم وسلم عليه الله صألى الله رسول فانتشلهم
أن بعللد بلله العللالم فسللادوا الللدين، لهذا السامقة القمة في

الشخصية. الحظوظ كل من وتجردت النفوس صأفت

المحبللة علللى قائمللة المسلم المجتمع في الصلت إن
التوحيد، كلمة على مبنية وكلها والنصرة، والموالة والموده

منللي، وهللو منلله أنللا أخللي فهللو الكلمة بهذه ارتبط من فكل
جللواز لللون كللان سللواء أخللرى رابطة أو أخرى وشيجة دون

يشبهني. لم أم البشرة في شابهني أو جوازي، كلون سفره

والهللدف التقللوى، هي والوشيجة اليمان، هي الرابطة
سبحانه. الله رضا هي والغاية الجنة هو

أخيلله علللى عنلله الللله رضي عمير بن مصعب مر ولقد
فقللال أسليرا، عللوف بلن الرحملن عبلد يلد فللي وهو الكافر

أخللي السللير: يللا أخوه له فقال أسيرك، على د ش مصعب
دونللك) (فلمللا مللن أخي مصعب: (إنه فقال هكذا، له أتقول

منه). تبرأ لله عدو أنه له تبين

والبراء - الولء العقيدة هذه أن الله أعداء رأى وعندما
يحللاولون بللدأوا وقوتهم، المسلمين تجمع في السبب - هي
حسللب أو العللرق حسللب أو اللون حسب المسلمين تجميع
تتقللزز الللتي النتنللة القوميللات فظهللرت الجنللس، أو الرض

كفللروا للللذين مثل الللله نتنهللا: (ضللرب رائحللة مللن النفوس
عبادنللا مللن عبللدين تحللت كانتللا لللوط وامللرأت نللوح امرأت

ادخل وقيل شيئا الله من عنهما يغنيا فلم فخانتاهما صأالحين
.)01(التحريم:  الداخلين) مع النار

الشللباب مللن خمسللة يللد علللى القوميللة بللذور وبللدأت
ويعقللوب مكللاريوس، وشللاهين اليللازجي، (ناصأيف النصارى
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مستنقع في الناس والبستاني.. وغيرهم) يجمعون صأروف،
النتنة. العربية القومية

انهيللار فللي السبب هي العربية القومية كانت فقد ولذا
بعللد فيصللل وابنه حسين الشريف يد على العثمانية الخلفة

الباب. هذا من عليهم ودخلوا عقولهم في النجليز لعب أن

- القوميللة - وحللل الوحللل هللذا فللي المسلمون وغرق
وبللدأت السللاس، هللذا علللى مللذر شللذر المللة وتمزقللت
وأن جديللد مللن النللاس تجميللع تحللاول السلللمية الحركللات
السامقة الدين هذا قمة إلى الهابط الوحل هذا من تنتشلهم

إلى بهم تصل أن تستطع لم أنها إل العطر، شذا يستروحون
السلللمية الللدعوة أصأللحاب مللن كللثير زال ول القمللة، تلللك

السللم ينصلر أن يريلد مصللري فهو القومية، بهذه متأثرين
بقية عليه وقس عداها، بما علقة له وليس فقط، مصر في

السلمية. البلد

أذهللان فللي تمامللا واضحه غير والبراء الولء عقيدة إن
وعلللى مكللان أي في الله دين لقامة نسعى إننا المسلمين،

بللد ول والوطنية، القومية قيود من نتحرر أن بد ل أرض، أي
كللان، حيللث الللدين بهذا لننطلق السفر جواز لون ننسى أن

النللاس يتجمللع مكان أي في إسلمي مجتمع إلى نصل حتى
فيه.

واضللح: (قللد الللله فللي وبغللض مطلللق الللله في تحاب
قللالوا إذ معلله والللذين إبراهيللم فللي حسنة أسوة لكم كانت

بكللم كفرنا الله دون من تعبدون ومما منكم براء إنا لقومهم
بللالله تؤمنللوا حللتى أبللدا والبغضللاء العداوة وبينكم بيننا وبدا

.وحده)

شلليء كللل ومحبللة الله محبة هي والبراء الولء عقيدة
تيميللة: (ليللس ابن يقول يبغضه، شيء كل تبغض وأن يحبه،

إليلله والتقللرب الله محبة في إل تامة لذة ول سرور للقلوب
محبللوب كل عن بالعراض إل الله محبة يمكن ول يحبه، بما

الخليللل إبراهيم ملة وهي الله، إل إله ل حقيقة وهذه سواه،
فمعنللاه الللله رسللول محمللد الثاني شقها أما النبياء، وسائر
أملر فيملا وسللم عليله اللله صألى الله رسول متابعة تجريد

زجر). عنه عما والنتهاء

هم ما لناس الله عباد من إن(الصحيح:  الحديث وفي
القيامللة يللوم والشللهداء النبيللاء يغبطهللم شهداء، ول بأنبياء
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قللال: هللم هللم، مللن قالوا: تخبرنللا تعالى، الله من لمكانتهم
أمللوال ول بينهللم أرحللام غيللر علللى الللله بللروح تحللابوا قوم

ل نللور علللى وإنهللم لنللور وجللوههم إن ووالللله يتعاطونهللا،
وقلرأ ،)النلاس حزن إذا يحزنون ول الناس خاف إذا يخافون

يحزنون). هم ول عليهم خوف ل الله أولياء إن الية: (أل

الللله فللي المللوالة اليمللان عرى أوثق(الصحيح:  وفي
.)الله في والبغض الله في والحب الله، في والمعاداة

وحقت في، للمتناصأحين محبتي حقت(الصحيح:  وفي
فللي، للمتبللاذلين محبللتي وحقللت ،فللي للمللتزاورين محبللتي

النللبيون بمكللانهم يغبطهللم نللور مللن منللابر علللى المتحابون
.)والشهداء والصديقون

معهم السكن وعدم الكفار هجرة على التحريض وفي
منهللا: ،كللثيرة آثار جاءت وجوههم، في والوقوف ومعاداتهم

.)مثله فإنه معه وسكن المشرك جامع من(

- مثللل بكفللره مجاهرا كافرا أن حزم: (ولو ابن ويقول
دور مللن دار علللى - غلللب وغيرهللم والقللذافي السد حافظ

بهللا المالللك هو أنه إل حاله على بها المسلمين وأقر السلم
ديلن غيلر بلدين معللن وهللو ضلبطها فللي بنفسله والمنفلرد

وإن معلله وأقللام عللاونه مللن كللل معلله بالبقاء لكفر السلم
مسلم). أنه ادعى

أي فللي المسلللم نصللرة تعنللي والللبراء الللولء وعقيدة
الحللق، على أنه عرفنا إن أرض أي في معه والوقوف مكان

أذهللان فللي العقيللدة هللذه غبللش تللبين كللثيرة صأللور وهنللاك
وشللعارات رايللات تحللت النللاس تجمللع منهللا المسلللمين،

وباسلم الجنلس وباسم القوم وباسم الوطن باسم مرفوعة
العلمانية.

هللذه تحت يتجمعون الذين -: إن  بوضوح- انقوله لكننا
ديللن مللن يخرجون عنها وينافحون إسلمية الغير الشعارات

- أيللا الشللعارات هللذه مللع وقفللت فإن يعلمون، ل وهم الله
عنهللا ودافعللت عنهللا - ونللافحت كللان اسللم أي وتحت كانت
الله. دين من تخرج فأنت

إلللى انتبلله إليهللا، وتللأوي تنطوي التي الراية إلى فانتبه
- وهللو تعللالى قللوله إلللى وانظللر عنهللم تللدافع الذين الناس
بينلله الصلة وشيجة بانقطاع ويعلمه السلم عليه نوحا ينادي
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-: ابنلله ينجللي أن عزوجللل الللله مللن طلب أن بعد ابنه وبين
.صأالح) غير عمل إنه أهلك من ليس إنه نوح يا (قال

مللن توبته يعلن - وهو الصالح - النبي نوح إلى انظر ثم
أن بك أعوذ إني ربي (قال: 52قدمه به زلت الذي الخطأ هذا

مللن أكللن وترحمني لي تغفر وإل علم به لي ليس ما أسئلك
.الخاسرين)

والبراء.. هذه الولء عقيدة ضرورة تدركون ل (وأنتم 
فللي الللله أن تعللرف أن هللي العقيللدة العقيللدة.. وليسللت

- وتقول - سبحانه كأيدينا ليست يده أن أو فحسب، السماء
واجللب بلله واليمللان مجهللول والكيللف معلللوم - السللتواء

واحدة. جلسة في نحفظها - هذه بدعة عنه والسؤال

حيللاته، النسللان تكلللف التي والبراء الولء عقيدة لكن
النسان يقف أن فيها الدماء، دفع منها الثمن، الباهظة وهي
الللذي اللوهيللة توحيللد ملن طللرف وهللو بأسرها، الدنيا أمام

الللله فللي الحللب إل اليمللان النبيللاء: وهللل أجللله من جاءت
للله وأعطللى للله، وأبغلض للله أحب الله.. من في والبغض

بللذلك إل الللله ولية تنال ول الله، ولية تنال فبذلك لله ومنع
(53.

ومحبللة والللبراء الللولء عللن تتكلللم الللتي اليللات إن
عللن تتكلم التي اليات من أكثر الكافرين ومعاداة المؤمنين

عقيللدة ضللرورة أدرك يللوم وكللل الخمسللة، السلللم أركان
شخصللا أو بأشللخاص تبللاع المللم أن وأدرك والللبراء، الللولء
العلماء اشترط هنا ومن بكاملها، أمة يبيع أن يستطيع واحدا

يبلايعه ورعللا تقيا فقيها عالما مجتهدا الدولة رئيس يكون أن
- والللولء وجللدوا - إن الجتهللاد أهللل من القل على أربعون

.54-  والعقد الحل - أهل والتقوى

إل إللله (ل مقتضلليات أول هللي والللبراء الللولء فعقيللدة
اسلتقرت وإذا عنهلا، تنفللك ل اللتي مسللتلزماتها ومن الله)،

ول أن بلد فل القللوب في وملن وحركلات، أفعلال إللى تتح
 والبراء الولء عقيدة ثمارها

6ج والبراء/ التربية الولء شريط 52
85 - 84الكبرى) ص  (المؤامرة1ج الول النار خط من كلمات 53
72الكبرى) ص  (المؤامرة1ج الول النار خط من كلمات 54
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والبغض الله في الحب إلى صأاحبها تدفع أن بد ل التي
مللن النماذج يثمر الذي أعدائه، وبغض أوليائه حب الله، في

والفذاذ. التضحيات

أن شللهادة تحقيللق -: (إن الله - رحمه تيمية ابن يقول
ول لللله، إل يبغض ول لله إل يحب ل أن تقتضي الله إل إله ل

الللله أحللب مللا يحللب وأن لللله، إل يعللادي ول لللله إل يللوالي
حللل مكللان أي في المؤمنين ويوالي الله، أبغضه ما ويبغض

.55قريب) أقرب كان ولو الكافرين ويعادي وا،

اليمللان عللرى أوثللق(حسللن:  بإسللناد الطبراني وروى
الللله فللي والحللب الللله، فللي والمعللاداة الللله فللي المللوالة
.56)الله في والبغض

هذا وفي له، والبغض له بالحب إل تنال ل الله ولية بل
مللن(عنهمللا:  الللله رضللي عبللاس ابن عن جرير ابن رواه ما

فللي وعللادى الللله فللي ووالى الله في وأبغض الله في أحب
اليمللان طعللم عبد يجد ولن ،بذلك الله ولية تنال فإنما الله
 .57)ذلك يكون حتى وصأومه صألته كثرت وإن

تعللالى الللله كتلاب فللي عللتيق: (ليلس بن الشيخ يقول
ن أبيلن ول أكلثر الدلة من فيه حكم - اللولء الحكلم هلذا م

.58ضده) وتحريم التوحيد وجوب - بعد والبراء

بنللى قال: من أنه عنهما الله رضي عمر ابن عن وصأح
بهللم وتشللبه ومهرجللانهم نيروزهللم فصنع المشركين بأرض
.59القيامة يوم معهم حشر كذلك وهو يموت حتى

جعللله أنه هذا القول: (وظاهر هذا عند تيمية ابن يقول
.60المور) هذه مجموع في بمشاركتهم كافرا

الللولء بعقيلدة واليملان وجلل عز الله توحيد فإن ولذا
أوليللاءه، وتناصأللر الللله حللزب فللي تدخل أن تقتضي والبراء
فللي وتجاهللد ديللارهم عللن وتللدافع معهللم تعيللش أن وتحللب

)62( تيمية لبن بالقدر الحتجاج أنظر 55
الطيالسللي وعنللد )،11537( الكبير المعجم في الطبراني أنظر 56

1728 برقم الصحيحة الحاديث سلسلة في  وهو378
)1/312( الولياء حلية أنظر 57
للقحطاني والبراء الولء أنظر 58
)274( للقحطاني والبراء الولء أنظر 59
)200(ص المستقيم الصراط اقتضاء أنظر 60
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وأمللوالهم، ودمللائهم المسلللمين أعللراض لحماية الله سبيل
معهم. والعيش الكفار تكره وأن

الجغرافيللة الحللدود تتجللاوز أن بللد ل سابقا ذكرنا وكما
والعشلليرة والعللرق واللللون بللالجنس والتعلللق والزمانيللة

والسللوائم البهللائم تلتقللي كمللا نلتقي ول والحرفة، والصنعة
والكل. الحظيرة على

أرض تربطنللا ل وأن السفر، جواز لون ننسى أن بد ول
هللي رابطتنللا لن قللوم، ول لغللة ول وأنهللار بجبللال محللدودة
واللقللاء اليمللان، وشلليجة هللي والوشيجة اليمانية، الرابطه

وحدها. العقيدة هذه على

يدخل أن والبراء الولء بعقيدة يؤمن لمن أبدا يمكن ل
مللن قللادته كللان ولللو العللرب، كللالقوميين قللومي حزب في

نصللارى ومؤسسلليه قيللاداته كللانت إذا فكيف المتمسلمين،
وميشلليل المسلليح، عبللد وجللورج سللعادة، كأمثال: أنطللوان

عفلق!

في ينطوي أن والبراء بالولء يؤمن لمن أبدا يمكن ول
المريكية للمخابرات جاسوسا يكون أن أو الماسونية سلك

أو السلللم، تحارب لجهة مخابرات يكون أن أو الروسية، أو
الللله، وأوليللاء أهللله ويحللارب للحق يكيد لطاغوت مخابرات

مكان. كل في الشيطان ويوالي

الحلفللاء والللى من موحدا مؤمنا يكون أن يمكن وكيف
السلمية؟! العثمانية الدولة ضد وبريطانيا

الصللحب مللن نمللاذج والبراء الولء عقيدة صأنعت ولقد
ول منلله، مثللال ذكرنللا الخيللال مللن ضللربا تحسللبه ما الكرام
مللا أحللد: (والللله يللوم قللال الذي وقاص أبي بن سعد ننسى

ابلن عتبلله قتلل علللى كحرصألي قط رجل قتل على حرصأت
وقاص). أبي

تقللف الللتي الللدول مللن والللبراء الللولء عقيللدة فللأين
ل ونحللن دولتهللم، وتجللاه الفغللاني الجهللاد تجللاه متفرجللة
ودولتلله، الجهللاد تجللاه الللدول هللذه من موقف أي نستغرب

المصللالح بيللن الموازنللة علللى قراراتهللا تقللوم أنظمللة لنهللا
وزيللر لسان هذا عن عبر وقد والضرار، والمنافع والمفاسد
قال عندما جمعة سعد الستاذ على ردا البريطانية الخارجية

البريطللاني: (إن الللوزير قللال حق)، أصأحاب سعد: (نحن له
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مصللالح فيهللا السياسللة بللاطل، ول حقللا تعللرف ل السياسللة
علن تماما يختلف القائمة، النظمة منطق هو فهذا ومنافع)،

أساسللها قيللم ت الللتي الدولة منطق وعن الدين هذا منطق
.61والبراء الولء عقيدة على

الطواغيت:      قيود     من     كامل     تحرر

بالمللام معرفللة أدنللى للله من كل عند بدهيا أمرا أصأبح
تربطلله قيللود أي مللن الكامللل بتحللرره امتاز قد بأنه الشهيد

حيللاته طيلللة تجللد ولللن الحكومات، من حكومة أو بطاغوت
وبقللي حكومللة، أو حللاكم ضللغط تحت وقع أو خضع أنه كلها

أداء مللن يتمكن حتى ما، بجهة رابط أي يربطه ل أن حريصا
أن دون بهللا يللؤمن التي الحق كلمة ويقول الشرعي، واجبه

الرض. في أحدا يخشى

النللف المتللورم الرجللل ذلللك ذاكرتللي عن يغيب (ول 
مسلؤول الرجلل هلذا كلان إذ المكتلب، إللى يوملا جاء الذي
مللع وجلللس الخليجيللة، البتروليللة الللدول لحللدى تابعللا كبيرا

الجهللاد علللى وأرغمتملوه إبنللي أخللذتم وقللال: أنتللم الشيخ،
من يتكلم وبدأ جهادكم، تساعد فدولتنا لي تحضره أن فأريد

تقللول؟! وقللال: مللاذا عينيلله، عن نظارته الشيخ علو! وخلع
أحللرارا بلدنللا مللن أحللرار.. جئنللا نحللن منه، علينا لحد ليس

مملا أحلدا نعلرف ل وكفلى، مجاهدون نحن كذلك، وسنبقى
سمع ما هول من فاه الرجل ففتح دولتكم، ول أنتم ل تقول،

آبلاد إسلللم فلي بلده بسفارة واتصل كلم، دون انصرف ثم
- ونحلن بالشليخ السلفير اتصلل وبالفعل سمع، بما يخبرهم

جئنا مجاهدون بأننا الشيخ فأكد ذلك، على - يعاتبه جالسون
 .62سلطة) علينا لحد وليس الجهاد، هذا لخدمة

عللن فيه يتحدثا عزام الشهيد لمامنا المجال فلنترك 
- عنللدما بريطانيللا فللي تصدر المغترب) التي( لمجلة نفسه
سللؤال وتحللت م)،1989( سنة أوائل في حوارا معه أجرت

شخصلليا، عليلله الغربللي العلم هجللوم سللبب عن إليه وجه

.36ص الرابع الجزء المعركة خضم والبراء/ في الولء عقيدة 61
أنهللا ال الشلليخ ومقللالت أشللرطة في مكرر والبراء الولء وموضوع

كتللاب مثل أنظللر كتبهللا، الللتي والمواضلليع الشرطة ثنايا في موزعة
الهليللة) ص (الحللرب عنللوان  تحللت1ج الول النار خط من كلمات

72الكبرى) ص (الموامرة عنوان  وتحت98 - 97
عزام الله عبد الشهيد المام مناقب كتاب من اقتبست 62
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يعلمللون فلنهم شخصيا يهاجمونني كونهم الشيخ: (أما قال
علللي، سلطة الرض في لطاغوت ليس أنه غيرهم من أكثر
الللتي الردن مللع حللتى دولة، أية مع مصلحة أية تربطني ول

أر ولم سنوات، أربع منذ أدخلها لم فالردن جنسيتها، أحمل
تسللتطيع ول الفللترة، هللذه منللذ أهلللي ول عمللان فللي بيللتي

معنويللة أو نفسية ضغوطا علي تزاول أن الرض في سلطة
فلللو أرضللها، فللوق أعيللش الللتي باكسللتان حللتى ماديللة، أو

أفغانستان. داخل ودخلنا أرضها لها تركنا أنيابها عن كشرت

- أعلم - والله الرض هذه غادرت لو أني يعلمون وهم
.63)الله رحم من إل الجمع ويتفرق السامر فسينفض

طللواغيت مللن براءتلله الشللهيد المللام يعلللن وأخيللرا 
مللداهنتهم مللن طهرا قد ولسانه قلمه وأن وحكامها، الرض

الحكللام من حاكما مدحت ما فيقول: (ووالله لهم، والتزلف
لللله، والحمللد هللذا عللن طهر قد ولساني اليام، من يوم في
أبللدا، دنيللاهم فللي نطمع ول شيئا، الحكام دنيا من أخذنا وما
سللطرا يللداي خطللت مللا والللله ثللم ذلك، عن نترفع وإننا بل

- الرض حكللام مللن لحللاكم مللدحا فيلله حيللاتي طيلللة واحدا
.64- ) ذلك على لله والحمد

70 - 69ص المغترب مجلة مع البشرية) حوار (سعادة كتاب من 63
لضللياء مدحه وأما التوبة، سورة تفسير  من72 رقم شريط أنظر 64

هللذا أن على الفغاني، الجهاد تجاه لمواقفه الشيخ مدحه فقد الحق
عللن تمامللا يختلف مقتله بعد الحاكم مدح لن مقتله، بعد كان المدح
القضللية تجللاه فيصللل الملللك موقللف ذكللر وكللذلك حياته، في مدحه

تضللغط حللتى عليهللا ليضغط أمريكا عن البترول الفلسطينية, فقطع
أمريكللا اضللطرت وبالتللالي فلسللطين، مللن لتنسللحب إسرائيل على

لقتله.
بهللا شللهد مواقللف ذكللر هللو - وإنمللا الحقيقللة - في مدحا ليس وهذا

فل ولذا المواقف، هذه بسبب للتصفية أصأحابها وتعرضوا بل العالم،
وجحدها. إنكارها ينبغي

الللله عبللد الشللهيد أسسه الذي الخدمات مكتب هامة: بقي ملحظة
الطللواغيت قيود من التامة البراء - سياسة السياسة هذه ينهج عزام

الللذي الرجل أن إل المنهج، هذا على السير بعده من تلميذه - وقرر
فلي سلقط المكتللب فلي علزام اللله عبللد الشلهيد بعد المور تسلم

بعللض مللع السللعودية، المخللابرات أحابيللل فللي الطريللق وسللط
يسير أن يحاول من كل - ضد بيشاور في والمدسوسين المشبوهين

وفرغلله الخللدمات مكتللب , فللدمرمعزا الله عبد الشهيد سياسة في
واحللدة حقيقللة إل حقيقة غير من فارغة صأورة وأضحى محتواه، من

ويمسللح الشهيد المام بناء ما يدمر - حتى الشكل - بهذا بقاؤه وهي
آثاره! بقية

زمللن منللذ حيكللت الللتي الدولية والمؤامرات المسرحية، تمت وبهذا
وتقللويض الطواغيت لرهاب منبعا يعتبر كان الذي المكتب، ضد بعيد
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بللالله إل قللوة ول حللول ول أنفسنا، عن الكلم وحسبنا
أنفسللنا، تزكيللة مللن عزوجللل الللله ونستغفر العظيم، العلي

أنللت إل إللله ل أن أشللهد إليللك وأتللوب اللهللم وسللبحانك
.65إليك وأتوب أستغفرك

عروشهم!
70ص المغترب مجلة مع - حوار البشرية سعادة 65
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