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ّبهم في اختصموا خصمان هذان{ }...ر

تهمتنا؟ هي وما نحن؟ من
المقدسي محمد أبي الشيخ؛ بقلم

وعلسسى اللسسه رسسسول على والسلما والصلةا ،لله الحمد
والها. ومن وصحبه آله

افسسترض مسسا وأعظم وأهم أول - أّن الله - وفقك اعلم
الكفسسر ؛التوحيسسد هسسو بسسه والعمسسل تعلمسسه عبسسادها علسسى اللسسه

الجسسن خلقست تعسالى: {ومسا قسسال ،بالله واليإمان بالطاغوت
المفسرون: أي ]. قال56[الذاريإات:  ليعبدون} إل والنس

كلمسسة معنسسى وهذا بالعبادةا، ليوحدونني أو وحدي، ليعبدونني
".الله إل إله ل" ؛التوحيد

والعروةا السمى والهدف العظمى الغايإة هو ذلك وأن
جميسسع وأنسسزل الرسسسل، كافة أجله من الله بعث التي الوثقى

ٍة كّل في بعثنا تعالى: {ولقد قال ،كتبه ً أم اعبسسدوا أِن رسول
تعالى: {ومسسا وقال ]،36الطاغوت} [النحل:  واجتنبوا الله

أنسسا إل إلسسه ل أنسسه إليسسه ُنوحي إل رسوٍل من قبلك من أرسلنا
فسسي الحقيقسسي السسسبب وهسسو ،]25فاعبسسدون} [النبيسساء: 

تعسسالى: {ولقسسد فقسسال وأقسسوامهم، الرسسسل بيسسن الخصسسومة
ًا أخسساهم ثمسسود إلسسى أرسلنا هسسم فسسإذا اللسسه اعبسسدوا أِن صسسالح

تعسسالى: {اعبسسدوا فقوله ،]45يإختصمون} [النمل:  فريإقان
حسسال هسسو كمسسا أقسسوامهم لن بالعبسسادةا، الله وحدوا أي ؛الله}
آلهسسة معسسه ويإعبسسدون اللسسه يإعبدون كانوا المشركين من كثير

أخرى.

فسسإن اللسسه، عبسسادةا لمجرد فقط تكن لم الرسل فدعوةا
اللسسه لعبسسادةا كسسانت وإنمسسا اللسسه، يإعبسسدون كانوا أقوامهم أكثر

كسسان أجلسسه ومسسن ،الطسساغوت} واجتنبسسوا اللسسه {اعبدوا وحدها
ُأوذوا الرسسل، أتباع ُعذب وعليه النزاع، وبسسسببه وُسسجنوا، و
ّناس يإفترق ّنسسة، فسسي فريإسسق فريإقيسسن، إلى ال فسسي وفريإسسق الج

السعير.

لمسسن تعسسالى اللسسه ضسسمن السستي السسوثقى العسسروةا هسسو إذ
،النجسساةا مسسدار عليها سبحانه وجعل تنفصم، ل أن بها اعتصم
يإكفسسر فمسسن الغسسي مسسن الرشسسد تسسبين سسسبحانه: {قسسد فقسسال

ُيإؤُمن بالطاغوت ل السسوثقى بسسالعروةا استمسسسك فقسسد بسالله و
يإكفسسر فمسسن{فقسسوله:  ،]256لهسسا} [البقسسرةا:  انفصسساما
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ُيإؤُمن بالطاغوت إلسسه "ل تضسسمنته السسذي التوحيد هو }؛بالله و
ًا كسسان ذلك الله". ولجل إل الفسسوز أراد مسسن كسسّل علسسى ِلزامسس

ّنسسة ّنسسار مسسن والنجسساةا بالج الكلمسسة هسسذها معنسسى يإتعلسسم أن ال
علسسى إليهسسا ويإسسدعو بهسسا ليعمسسل السسوثقى والعسسروةا العظيمسسة
بصيرةا. 

،]16الله} [محمسسد:  إل إله ل أنه تعالى: {فاعلم قال
بصسسيرةا على الله إلى أدعو سبيلي هذها سبحانه: {قل وقال

ِلَم تعلمها فإذا ،]108اتبعني} [يإوسف:  ومن أنا غايإة لي َع
ٍء ولي ُخلق؟ وهدف ُأنزلت الرسل، ُبعث شي وما الكتب؟ و
 أقوامهم؟ مع أتباعهم ونزاع نزاعهم سبب

ّين ومنسسه هسسذها وبيسسن بيننسسا الخصسسومة حقيقسسة لسسك تتسسب
ّدلسة الحكومات مسع نزاعنسا وسسبب تعسالى، اللسه لشسرع المب

ّفسسر ُنبغسسض ولمسساذا جنسسدها ُنك ُنعسسادي و وأنصسسارها، أولياءهسسا و
ُيإعسسذبوننا ُيإحاربوننسسا ولماذا أو نصسسير وكسسّل نحسسن ويإسسسجنوننا و
التوحيد. ُجند من جندي

بسسد ول وإثبسسات، نفسسي ؛اللسسه" إل إلسسه "ل أن فسساعلم
النفسسي ركنسسي بيسسن الجمع من الوثقى العروةا بهذها للعتصاما
ُيإثبسست النفسسي من حوته ما فيها. فينفي والثبات أثبتتسسه، مسسا و

النفسي يإكفسي ول نواقضها، ويإجتنب ولوازمها بحقوقها فيأتي
بسسد ل بسسل النفسسي، دون وحسسدها الثبات ول الثبات، دون وحدها

مسسن كسسثير يإظن كما المر وليس المريإن، كل بين الجمع من
ّناس وإلسستزاما معناهسسا معرفسسة دون بهسسا التلفسسظ مجسسرد هسسو ال

السسسبع بالسسسموات ترجسسح عظيمسسة كلمسسة هسسي إذ حقوقهسسا،
ّنة مفتاح وهي بها، ُوزنت إن والرضين جسساء كمسسا ولكسسن ،الج

أسسسنان لسه بمفتساح جساء فمن أسنان، مفتاح الثر: (لكّل في
له). يإفتح لم أسنان له ليس بمفتاح جاء ومن له، فتح

العظيمسسة، الكلمسسة هذها في النفي شق هو "؛إله ل" فس
بقسسوله السسوثقى العسسروةا تعريإسسف فسسي تعسسالى الله فّسرها وقد

ّدمه وإنما ،بالطاغوت} يإكفر {فمن لهميتسسه الثبسسات على ق
ول يإصسسح ل أي النفي، هذا بدون الثبات يإصح فل وخطورته،

واجتنسسابه، بالطسساغوت الكفر دون بالله اليإمان يإنفع ول يإقبل
ّينه وقد بقسسوله: {اجتنبسسوا كافسسة الرسسسل دعسسوةا فسسي تعسسالى ب

الطاغوت}.

عبسسادةا يإتضسسمن وهو فيها، الثبات شق هو "؛الله إل" و
ّينه وقد وحدها، الله الرسسسل دعسسوةا فسسي بقسسوله تعسسالى اللسسه ب

ُيإؤُمن الوثقى العروةا تعريإف وفي الله}، {اعبدوا بالله}. {و

)2(والجهاد التوحيد منبر



من نجن؟ وما 
هي تهمتنا؟

الرسسسل ودعسسوةا التوحيسسد كلمسسة الله" هي إل إله "ل فس
السوثقى العسروةا وهسسي الطسساغوت}، واجتنبسسوا اللسه {اعبسدوا

ُيإؤُمن بالطاغوت يإكفر {فمن بسسالعروةا استمسك فقد بالله و
الوثقى}.

تعسسالى، اللسسه دون مسسن ُعبسسد مسسا كّل : هو"الطاغوت" و
العبسسادةا بعبادته. وتتنوع راٍض وهو العبادةا أنواع من نوع بأي

يإكسسون ومكان. فتارةا زماٍن كّل في الطواغيت صور وتختلف
ًا الطسساغوت ًا أو صسسنم ّنسساس لسسه يإصسسلي وثنسس ويإسسسجدون ال

ويإسسستغيثون الملمسسات فسسي ويإدعونه ويإنذرون، له، ويإذبحون
ًا الطسساغوت يإكسسون به. وتارةا تعسسالى، اللسسه شسسرع غيسسر شسسرع

ّناس يإتحاكم ًا أو إليه، ال ًا ُمشّرع ًا أو حاكم ًا أو نائب ُيإشّرع كاهن
ّناس تعالى. الله به يإأذن لم ما والنهي والمر الديإن من لل

ًا الرسل مطلوب ويإبقى ومكسسان زمسساٍن كسسّل في جميع
ًا اجتنبسسوا أي ،الطاغوت} واجتنبوا الله {اعبدوا يإتغير ل واحد
أنواعها. بجميع الطاغوت عبادةا

اللسسه مسسع بسسه والشسسراك الطسساغوت عبسسادةا تكسسون فقسسد
كمسا تكسون وقسسد ونحوها، والدعاء والصلةا له بالسجود تعالى

ًا، وقبسوله بتنصسسيبه العصسسر شسسرك غالب هو ومتابعسة ُمشسّرع
فسسي المختلفسسة السسدول دساتير ذلك على نصت كما ،تشريإعه

المسسادةا فسسي كمسسا الردنسسي الدسسستور ومنهسسا الزمسسان، هسسذا
أن:  على تنص  التي"والعشريإن الخامسة"

مجلسسس وأعضسساء بالملسسك ُتنسساط التشريإعية  السلطة)أ
المة.

ُتمارس)ب ومهامهسسا صسسلحياتها التشسسريإعية السسسلطة  
ًا الدستور. لمواد ِوفق

ِبَل من فكّل فقسسد البسسواح والكفر المحدث الديإن بهذا َق
ًا المشّرعين هؤُلء اتخذ أشسسركهم تعسسالى اللسسه دون من أرباب

الله. دون من وعبدهم وجل، عّز الله مع

أو بالسجود تعالى الله غير عبادةا فقط الشرك وليس
ّناس، من كثير يإظن كما والذبح الركوع أوسسسع الشسسرك بل ال

أنسسواع من نوع بأي تعالى الله غير عبادةا فهو وأعم، ذلك من
التشسسريإع فسسي تعسسالى اللسسه لغيسسر الطاعسسة ذلسسك ومن العبادةا،

بعضها:  وإليك ،كثيرةا ذلك على والدلة والتحريإم والتحليل
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أحمسسد المسساما رواها السسذي الصحيح الحديإث في  جاء)1
ًا كسسان الطسسائي حساتم بسسن عسسدي (أن: والترمسسذي ثسسم نصسسراني

يإقسسرأ فسسسمعه وسلم عليه الله صلى النبي على دخل أسلم،
ًا ورهبسسانهم أحبسسارهم تعسسالى: {اتخسسذوا قوله دون مسسن أربابسس

مسسا اللسسه رسسسول يإسسا: فقسسال ،]31اليإسسة} [التوبسسة:  اللسسه...
ُيإحرمسسون الحسسراما لهسسم ُيإحلسسوا يإكونسسوا عبدوهم! قسسال: ألسسم و

عبسادتهم قسال: فتلسك قال: نعسم، فيتبعونهم؟ 1الحلل عليهم
.2)إيإاهم

فوائد:      عدة     الحديث     هذا     وفي

التشسريإع فسي ورهبسانهم لحبسارهم هؤُلء طاعة  أّن)1
ًا تعالى، الله لغير عبادةا كانت الشسسيخ بوّب ولذلك به، وشرك
التوحيسسد" كتسساب في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد
بقسسوله: والحسسديإث اليإسسة  لهذها"العبيد على الله حق هو الذي
أو اللسسه أحسسّل مسسا تحريإم في والمراء العلماء أطاع من (باب

ًا اتخذهم فقد الله حرما ما تحليل الله). دون من أرباب

صسساحبه، يإعسسذر ل الخطيسسر المسسر هذا في الجهل  أن)2
أو بالعبسسادةا اللسسه توحيسسد وهسسو ،السسديإن بأصسسل متعلق أمر لنه

دعسسوةا أجسسل مسسن جميعهسسم الرسل جاء الذي ،اللوهية توحيد
ّناس بسسن عسسدي جهسسل أن تسسر ألم ضدها، من وتحذيإرهم إليه ال
بسسأن النصسسارى مسسن وغيسسرها عنسسه اللسسه رضسسي الطسسائي حسساتم

مسسن يإمنسسع لسسم اللسسه، لغير وعبادةا شرك التشريإع في الطاعة
المسسر وهسسذا ُيإعسسذرون وكيسسف مشسسركين، وكسسونهم تكفيرهسسم

ّنسساس، فطسسرةا فسسي مسسزروع ويإسسرزق يإخلسسق السسذي أن وهسسو ال
بالعبسسادةا ُيإفسسرد أن يإجسسب السسذي وحسسدها هسسو ويإسسسقي ويإطعسسم

والرزق الخلق في أحد ُيإشاركه ل أنه فكما أنواعها؟! بجميع
والمسسر والحكم التشريإع في أحد ُيإشاركه أن يإجوز ل فكذلك

ّ ]. 54والمر} [العراف:  الخلق له {أل

مسسن ُأرسسسلوا رسسسله وكافسسة وجسسل عّز الله كتب وجميع
ً أمة كّل في بعثنا {ولقد أجله واجتنبوا الله اعبدوا أِن رسول

.]36الطاغوت} [النحل: 

ّناس أكثر ولكن الخسسرةا علسسى السسدنيا الحياةا استحبوا ال
مسسن نحسسذرها عنسسدما منهم الواحد تجد ولذلك يإهتدون، ل فهم
ُيإمسساري بالباطسسل يإجادل وأهله، الشرك هذا جوفسساء: بحجسسج و

.التشريإعية السلطة ُيإمارسون أي 1
في معناها روي وقد ،طرقه بمجموع صحيح حديإث وهو أحمد رواها 2

ًا حذيإفة عن اليإة تفسير .صحيح بإسناد موقوف
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ّفرون كيف" !"،ويإصسسوما؟ ويإصسسلي هالل إل إله ل يإقول من ُتك
صسسلةا لهسسم كسسان اليإسسات هذها فيهم نزلت من أن يإعلمون ول

التشسسريإعية السسسلطة أنسساطوا لمسسا ولكنهسسم وعبسسادةا، وصسسياما
لسسم وقوانينهم تشريإعاتهم على وتابعوهم وُحكامهم بعلمائهم

.صيامهم ول صلتهم تنفعهم

أّن ؛الوهسساب عبد بن محمد الشيخ قال بعض قال وكما
إل إلسسه "ل أن يإشسسهدون كسسانوا السسذيإن الكسسذاب ُمسيلمة أتباع
ً رفعوا لكن ،الله" فسسي وأشركوها الكذاب ُمسيلمة وهو رجل
ُكفسسروا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول مسسع النبوةا مقاما ف
ُيإؤُذنسسون، ويإصسسومون ُيإصسسلون كسسانوا أنهسسم مسسع بسسذلك وكسسان و

ًا وأن الله إل إله ل أن أشهد ؛يإقول مؤُذنهم وُمسسسيلمة محمد
ً أشرك من كان فإذا ،الذان آخر  إلى...الله رسول مسسع رجل
ّلسسة مسسن وخسسرج كفسسر النبوةا في الله رسول وإن-  السسسلما م

ُيإصسسلي اللسسه إل إله ل أن يإشهد كان بمسسن  فكيسسف- ويإصسسوما و
ً رفع ًا رجل ًا أو كان عالم ًا أو حاكمسس اللوهيسسة مقسساما إلسسى نائبسس
أنسسواع مسسن غيسسرها أو التشسسريإع في تعالى الله مع أشركه بأن

العبادةا؟!

ًا تعالى قال شسسركاء لهسسم المشسسركين: {أما على منكر
،]21الله} [الشسورى:  به يإأذن لم ما الديإن من لهم شرعوا

القهار} الواحد الله أما خير متفرقون تعالى: {ءأرباٌب وقال
].39[يإوسف: 

الحسساكم رواها مسسا ذلسسك، علسسى الصريإحة الدلة  ومن)2
عنسسه تعسسالى اللسسه رضي عباس ابن عن صحيح بإسناد وغيرها

اسسسم يإسسذكر لم مما تأكلوا تعالى: {ول قوله نزول سبب في
ًا أن:سس ]121عليه} [النعاما:  الله كسسانوا المشسسركين من ناس

فقسسالوا: الميتسسة، يإسسأكلون ل أنهسسم فسسي المسسسلمين ُيإجسسادلون
اللسسه. المسسلمون: قتلهسا قسسال قتلهسا؟ من ميتة تصبح الشاةا
مسسن بسسسكين اللسسه ذبسسح ما أو الله قتل المشركون: ما فقال
ا- الميتسة - يإعنون حراما ذهب مسن بسسكين أنتسم ذبحتسم  وم
ليوحسسون الشسسياطين تعسسالى: {وإن الله ! فأنزل؟حلل حديإد
ُيجادلكم أولياءهم إلى لمشسسركون} إنكسسم أطعتمسسوهم وإن ل

].121[النعاما: 

والرض السسسموات جبسسار مسسن واضح صريإح حكم فهذا
أو واحسسدةا قضسسية في ولو الوضعية التشريإعات ُمتبع أن على

ًا الله غير اتخذ قد تعالى بالله مشرك أنه واحدةا مسألة - ربسس
فسسي الطاعسسة وأن–  يإركسسع أو ويإصسسلي لسسه يإسسسجد لسسم وإن

صسسرفها ومسسن وجسسل، عسسز للسسه توحيسسدها يإجب عبادةا التشريإع
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ًا ذلك واتخذ بالله أشرك فقد تعالى الله لغير "الغير" طاغوت
تعالى. الله دون من يإعبدها

ًا ذلك على الدلة  ومن)3 عن تعالى الله ذكرها ما أيإض
ويإشسسهدون والسلما اليإمان إلى يإنتسبون كانوا ممن طائفة

الكفسسار أطاعوا لكنهم ،ويإصومون ويإصلون الله، إل إله ل أن
بعسسد بسسذلك فكفسسروا الباطسسل وتشسسريإعهم ديإنهسسم بعسسض فسسي

ول صسومهم ول زكساتهم ول صسلتهم تنفعهسم ولسسم إسلمهم،
في المشركين أطاع بمن فكيف "،الله إل إله ل" بس تلفظهم

بعضه؟! في وليس والتشريإع والنهي المر كّل

وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى محمد سورةا في تعالى قال
الهسسدى لهسسم تبين ما بعد من أدبارهم على ارتدوا الذيإن {إن

ّول الشيطان للسسذيإن قسسالوا بسسأنهم * ذلسسك لهسسم وأملى لهم س
يإعلسسم واللسسه المسسر بعسسض فسسي سنطيعكم الله نزل ما كرهوا

وجسسوههم يإضسسربون الملئكسسة تسسوفتهم إذا * فكيف إسرارهم
رضوانه وكرهوا الله أسخط ما اتبعوا بأنهم * ذلك وأدبارهم

للسسذيإن قسسالوا فهسسؤُلء ،]28-25أعمالهم} [محمسسد:  فأحبط
ُنطيعكم ؛الله وديإن الله وشرع الله حكم كرهوا بعض في س

إيإمسانهم، بعسد وارتسدوا فكفسروا الباطل، حكمكم أو شرعكم
الرضسسي: والتشسسريإع الوضعي القانون لعبيد قال بمن فكيف

ُنطيعكم لهم أمسوا بل بذلك، يإكتفوا المر؟! ولم كّل في س
ًا ولتشريإعهم ًا مخلصين حراس أنهسسم لشسسك محضريإن، وجند

المصير. بذلك وأجدر الحكم بهذا أولى

ًا كسثيرةا البساب هسذا فسي الدلسة أّن ؛واعلسم هسذا ل جسد
الهدايإة. أراد لمن كفايإة هذا وفي الوراق، هذها بها تحيط

البسسواح الكفسسر مسسن أن لسسك وظهسسر تقدما، ما عرفت إذا
ًا، اللسسه غيسسر اتخاذ المستبين الواضح والشرك ًء ُمشسسرع سسسوا

ًا المشرع هذا كان ًا أو عالم ًا... وعلمت أو حاكم اللسسه أّن نائب
أن يإغفسسر ل اللسسه {إّن: الشسسرك عسسن كتابه في قال قد تعالى

بسسالله يإشسسرك ومسسن يإشاء لمن ذلك دون ما ويإغفر به يإشرك
ً ضل فقد ًا} [النساء:  ضلل ].116بعيد

بيننسسا السستي الخصسسومة حقيقسسة عرفسست ؛ذلك عرفت إذا
وبيسسن التوحيسسد أهسسل بين النزاع وأصل الحكومات، هذها وبين

مناصب أو كراٍس على ليس فهو وأولياءها، وجندها أنصارها
ّنساس مسن كسثير يإتوهم  كما- مال أو أرٍض أو تسرى  فسأنت- ال

ّناس أبعد التوحيد هذا أتباع بسسل الحكومسسات، مناصسسب عسسن ال
أهسسل مسسن كنسست - إن مخلصين كانوا إن إليه يإدعونك ما أول
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المناصسسب تلسسك ترك - هو للطاغوت الموالية المناصب هذها
.وأهله الشرك من للنجاةا واجتنابها

الطاغوت} هو واجتنبوا الله {اعبدوا تعالى الله فقول
أو فسسروع إنكسسار علسسى كسسذلك الصسسراع وليسسس حياتهم، منهاج
أو مرقسسص أو سينما أو خمارةا واقع جزئيات... كتغيير إصلح
بيننسسا وأصسسله الصسسراع حقيقسسة هي هذها أن ظن . ومن.نحوها.

سسسبب عرف ول الرسل، دعوةا حقيقة يإفهم لم فإنه وبينهم،
كمسسن بسسذلك والمنشسسغل ،أقسسوامهم وبيسسن بينهسسم الخصسسومة

ٍد فسسي سطحية جروح بعلج يإنشغل سسسرطان فيسسه يإعسسج جسسس
قاتل. خبيث

ذلسسك مسسن وأعظسسم أخطسسر-  قومنسسا يإسسا-  الخصسسومة إن
ٍد في إنها بكثير، خلسسود إنهسسا وإيإمسسان، كفر وفي وشرك، توحي

ّنة في السعير. في أو الج

علسسى وناصسسرها ووالها تابعها ومن الحكومات هذها إّن
ًا أنفسهم من جعلوا قد شركها أن إل أبسوا تعسالى، للسه أنسداد

ٍة في ُيإشاركوها التشسسريإع، وهي أل صفاته، أخّص من هي صف
- لهسسم دسسساتيرهم نصسست - كمسسا التشسسريإعية السلطة فجعلوا
؛معنسساها السسذي "،الديإمقراطيسسة" ديإنهسسم علسسى تسسابعهم ولمسسن
فالشسعب للشسسعب؛ اللسسه تشسسريإع ل ،للشعب الشعب تشريإع
فسسي التشسسريإعية السسسلطة أصسسحاب هسسم حسساكمه وبأمر بنوابه
الواحسسد اللسسه أما خيسسر ُمتفرقسسون {ءأربسساب.. البلد. هسسذها

؟!القهار}

النظسساما هسسذا اختارهسسا السستي الديإمقراطيسسة هسسي هسسذها
ًا وأنصسسارها ًا، ديإنسس متفرقسسون، أربسساب فيهسسا المشسسرع ومنهاجسس

ّناس شرعوا الله.  به يإأذن لم ما الديإن من لل

أن الحسسوال مسسن حسساٍل فسسي يإجوز فل ؛الله ديإن في أما
ًا الله، غير المشرع يإكون اللسسه رسسسول كان... حسستى من كائن
إل هسسو إن التشسسريإع، لسسه يإحسسل ل فسسإنه وسلم عليه الله صلى
الحد. الواحد المشرع عن ومبلغ نذيإر

جميع في وجل عز الله توحيد إلى الناس ندعوا فنحن
هسسذا إلسسى يإسسدعونهم وهسسم ،التشسسريإع ذلك ومن العبادةا، أنواع

ُيإزيإنسسونه البسسواح، والكفر الصراح الشرك هسسي . هسسذها..لهسسم و
ذلسسك أجل ومن ،الحكومات هذها وبين بيننا الخصومة حقيقة
يإعادوننسسا هسسم ذلسسك أجسسل ومسسن ونعسساديإهم، نبغضسسهم نحسسن

. {ول.وعسسذبونا. واعتقلونسسا طاردونسسا أجلسسه ومن ويإسجنوننا،
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اسسستطاعوا إن ديإنكسسم عسسن يإردوكسسم حسستى ُيإقاتلونكم يإزالون
حبطسست فأولئسسك كافر وهو فيمت ديإنه عن منكم يإرتدد ومن

ّنسسار أصسسحاب وأولئك والخرةا الدنيا في أعمالهم فيهسسا هسسم ال
].217خالدون} [البقرةا: 

هذها على ُننكرها التي الجريإمة هذها عظم عرفت وإذا
قاطبسسًة الرسسسل أنكرتهسسا التي الجريإمة عين وأنها الحكومات

ونعسسادي منها ونتبرأ نبغضها نحن لماذا فهمت أقوامهم، على
أو عليهسسم ُنسسسلم حسستى ول نسسودهم، ول نحبهسسم فل أنصسسارها،
بالتوحيسسد ورازقها خالقها لله تشهد التي اليد فإن ،ُنصافحهم

ًا ُتصافح أن لتأبى أو صسسفاته، أخسسص في غيرها معه تشرك يإد
ًا الزنسساد علسسى وتقبسسض التوحيسسد أنصسسار زند في القيد تشد يإد

والتنديإد. الشرك أهل من الله لعداء نصرةا

قال: (أل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح وقد
ٍء علسسى أدلكسسم السسسلما أفشسسوا تحسساببتم؟ فعلتمسسوها إن شسسي
إذ ،والتنديإسسد الشرك أهل مع ل التوحيد، أهل بين أي ،بينكم)
ًا تجد تعالى: {ل قال محبتهم، أو مودتهم تجوز ل هؤُلء قومسس

ّدون الخر واليوما بالله ُيإؤُمنون ّد من ُيإوا ولو ورسوله الله حا
عشسسسيرتهم} أو إخسسسوانهم أو أبنسسساءهم أو آبسسساءهم كسسسانوا

].22[المجادلة: 

ُيإمارسسسها السستي الشسسرك جريإمسسة ِعظسسم يإعسسرف من إن
ِقن سوف وأنصارهم المشرعون هؤُلء الخيانسسة مسسن بسسأن ُيإو

أو وجسسوههم فسسي فيبسسش باطلهم على يإقرهم أو يإداهنهم أن
مسسن مسسع ذلسسك يإفعسسل كيسسف إذ والمحبسسة، المسسودةا لهسسم ُيإظهر

ومولها. خالقه شرع ويإعادي يإحارب

ًا   وتدعي الله أعداء أتحب إمكاٍن في ذاك ما له حب

وتبغسسض اللسسه فسسي تحب أن ؛اليإمان عرى أوثق من إن
ويإنصسسرها، اللسسه وشسسرع التوحيسسد يإحسسب مسسن فتحسسب الله، في

إلى أضف ،ويإنصرها الباطل وشرع الشرك يإحب من وتبغض
ا ذلسك ن ومصسافحتهم هسؤُلء عسن الرضسى إظهسار فسي م م

ّناس على التلبيس الحسق تلبسسوا {ول: تعسالى قسسال وقسد ،ال
].42تعلمون} [البقرةا:  وأنتم الحق وتكتموا بالباطل

بنصسسرةا ُتجسساهر مسن يإسسا الجنسسدي، أو الضسسابط أيإها فأنت
المحسسدث وقسسانونهم تشسسريإعهم وتحمسسي المشسسركين هسسؤُلء

عليك والسلما مصافحتك وعن عنك يإعرض عندما الوضعي،
ً كنسست - إن يإجسسب التوحيسسد أهل بعض ّدر - أن عسساقل لهسسم تقسس
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حريإصون لك، النصح في مخلصون بذلك أنهم وتعرف ذلك،
ّنسساس وقودها نار من إنقاذك على أن شسسك ول والحجسسارةا، ال
يإضسسعف ممسسن خيسسر معسسك، الصسسريإح الموقسسف هسسذا يإقف من

ُيإصسسافحك والتقية بالرخصة فيأخذ يإبسسّش أو عليسسك، ويإسسسلم و
ًا وجهك في ًا أو مداهنة أو خوف الخيسسر هسسذا فإن لشّرك، دفع

ُيإبقيسسك نفسسسه عسسن شّرك يإدفع ًا و ٍر فسسي ُمنغمسسس عظيسسم، شسس
ًا ثمنسسه تسسدفع قسسد مسسبين وإنسسك بخسسسران القيامسسة يإسسوما باهظسس

.المبين الخسران هو وذلك النفس

فيه، واقع أنت الذي الشرك بحقيقة نعرفك عندما إننا
عظيمسسة هاويإسسة فسسي السسسقوط مسسن لمنعسسك بحجزتسسك نأخسسذ

ُمسسدافعتنا إل تسسأبى وأنسست ،المصسسير وبئسسس جهنسسم قرارهسسا
جاملك أو خافك  ومن..ذلك. على بالذى وُمقابلتنا وُمعاداتنا
ًا يإسسراك وهسسو باطلسسك علسسى وأقسسرك فسسأنت الهلك فسسي ضسسالع
عنه. ترضى

والقسانون الدستور عبد ويإا الشرك نصير يإا-  عليك إننا
الشسسرك هذا من وخلصك هدايإتك وعلى لمشفقون، والله- 

ٍز الله،ومن ورضوان الجر من بذلك نناله لما لحريإصون، فو
ًا في وفلح مسسن وكسسثير أننسسا نتسسذكر عنسسدما الداريإن.. خصوص

وأخرجهسسم اللسسه، فهسسداهم ضالين مثلك قبُل كانوا قد إخواننا
أن نحسسب كذلك فنحن ،التوحيد نور إلى الشرك ظلمات من

غايإسسة فسسي معسسك نحسسن ولسسذلك الخيسسر، مسسن ِنلنسساها مسسا تنسسال
يإسسدك ونضسسع وضسسوح، بكسسّل مرضسسك علسسى ُنطلعك الصراحة،

ومآلسسك بحالك وتعريإفك حكمك ببيان الداء أصل على وندلك
فسسإنه والتوحيسسد، الحق ترفض فل هذا، على ُمت إن الله عند
بعسسض فيسسه وجسسدت ولسسو فسساقبله وأمراضسسك، ِشسسركك دواء

خيسسٌر العسسسل من أحلى عاقبتها المرارةا من فقليل ،المرارةا
ٍةا من ٍةا خسار أبديإة. ومرار

ّدلس أن نرضى ل فنحن لن ،ُنخادعسسك أو المر عليك ُن
اللسسه فمسسن قبسسل مسسن كنتسسم لنا: {كذلك يإقول ذكرها جّل الله

ونتحمل صرحاء، معك فنحن ولذلك ،]94عليكم} [النساء: 
منكسسم الصسسراحة هسسذها علسى أذى مسن ننساله ما ذلك أجل من

التي والمصيبة الشرك، لخطورةا إل ذلك وما أوليائكم، ومن
فيها. أنتم

وراءك وإن لخطيسر، واللسسه الشسرك نصسير يإسا المر إن
ًا ّنسساس وقودها نار ل شسسداد غلظا ملئكسسة عليهسسا والحجسسارةا ال

نحسساول ونحسسن ُيإسسؤُمرون، ما ويإفعلون أمرهم ما الله يإعصون
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أنسست وانقسساذك لهسسدايإتك مخلصسسين ونعمسسل بسسدعوتنا جاهديإن
ّنار تلك من وأمثالك العظيم.  الشرك هذا ومن ال

قبسسض عنسسد عنسسه ستسسسألك مسسا أول الملئكة أن واعلم
من وغيرها والزكاةا والصياما الصلةا عن السؤُال قبل روحك

ُتسأل الركان، الشسسرع وعسسن ؟فيسسه ُكنَت الذي الصف عن س
أن فإيإسساك ؟تتسسولها كنسست السسذي والحسسزب ؟تنصرها كنت الذي

ًا تمسسوت أن وإيإسساك وأهلسسه، الشسسرك صسسف فسسي تهلسسك نصسسير
السسذيإن تعالى: {إن قال ،الشيطان وحزب الوضعي للتشريإع
قسسالوا: كنتسسم؟ قسسالوا: فيسسَم أنفسهم ظالمي الملئكة توفاهم

واسعة الله أرض تكن قالوا: ألم الرض في مستضعفين كنا
ًا} وسسساءت جهنسسم مسسأواهم فأولئسسك فيهسسا فتهسساجروا مصسسير
يإزعمسسون كسسانوا أناس في نزلت اليإات ]. فهذها97[النساء: 

مشحًة المشركين صف يإهجروا لم ولكنهم واليإمان السلما
تعسسالى اللسسه فوصسسفهم 3والتقاعد كالراتب والرزق بالمسكن

ّيسسن }،أنفسسسهم ظسسالمي{ بسسأنهم سسسؤُال أول أن سسسبحانه وب
أي }،كنتم؟ فيَم{أرواحهم:  قبض عند إيإاها الملئكة تسألهم

وأنصسسار الشسسيطان أوليسساء صسسف أفسسي كنتسسم؟ صسسٍف أي فسسي
وأنصسسار الرحمسسن، أوليسساء صسسف فسسي أما والتنديإسسد؟ الشسسرك
 والتوحيد؟ الشريإعة

صسسف فسسي كسسانوا أنهسسم الحقيقسسي الجسسواب كسسان ولمسسا
طالمسسا واهيسسة بحجة بالعتذار لذوا ؛والتنديإد الشرك شريإعة

باجتنسساب ننصحهم عندما اليوما القانون عساكر من سمعناها
الملئكسسة فتجيبهسسم }،الرض في مستضعفين كنا{باطلهم: 

واسعة الله أرض تكن ألم{ هذها الباطلة حجتهم عليهم رادةا
وجنسسد الشسسرك لنصسسار نقسسول وكسسذلك ؟}،فيهسسا فتهسساجروا

أيإسسديإكم بيسسن زالسست مسسا الفرصسسة إن اليسسوما الوضعي القانون
رزقسسه وأبسسواب واسسسعة، اللسسه فسسأرض السعير، نار من للنجاةا
الطسساغوت جنسسد واتركسسوا الشسسرك صسسف من فهاجروا كثيرةا،
ٌد الله قال الذيإن الحزاب} من مهزوما هنالك ما فيهم: {جن
السسذيإن التوحيد وجند الشريإعة أنصار من وكونوا ،]11[ص: 

لسسم المسسذكوريإن هسسؤُلء الفائسسدةا مسسن لمزيإسسد تعسسرف أن تنبيه: يإجب 3
لمسسا ولكنهسسم ورضسساهم، باختيسسارهم المشسسركين جيسسش إلسسى يإنضسسموا
دار إلسسى السسوقت ذلسسك فسسي مكسسة وهي الكفر دار من بالهجرةا قّصروا

ًا المديإنسسة وهسسي السسسلما ومسسساكنهم وأرزاقهسسم أمسسوالهم علسسى خوفسس
مسا حكمهسسم فكسسان للكفسسار، ُمسسساكنين مخسسالطين وبقسسوا ومصسسالحهم

بسسالهجرةا لتقصسسيرهم الكسسراها بسسذلك ُيإعسسذروا ولسسم اليإسسات، من عرفته
عليها. فكيسسف قادريإن كانوا حين المر بادئ في المشركين ومفارقة

جنسسدهم من وصار الوضعي القانون مشرعي صفوف إلى انضم بمن
ًا وأنصارهم ًا مختار ًا؟ بذلك فرح مسرور
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الغسسالبون} [الصسسافات: لهسسم جنسسدنا فيهسسم: {وإن اللسسه قسسال
173 .[

للحسسق فسسإن وصسسولة، جولسسة اليسسوما للباطسسل كانت فإن
ل آٍت اللسسه ونصسسر بسسالخواتيم، العبرةا وإنما وصولت، جولت
لهسسم نصر وأعظم الموّحديإن، وُجندها المتقين لوليائه محالة

وهزيإمة الموّحديإن نصر تشاهد وعندما . ويإومها.يإلقونه. يإوما
الشسسرك نصسسير يإسسا-  أمانيسسك أسسسمى سسستكون المشسسركين

تزكسسي، أو تصوما أو لتصلي ل الدنيا إلى ترجع أن-  والقانون
ّله ذلك قبل لتحقق بل الطسساغوت وتجتنسسب التوحيسسد، كلمة ك

صسسياما أو زكسساةا ول صلةا تقبل ل التي الوثقى العروةا فتحقق
بدونها.  غيرها أو

هلك سسسبب وتعسسرف الحقسسائق تعسسايإن  عنسسدما!نعسسم
وبكسسّل بالدستور لتكفر الرجوع ستتمنى المشركين... هناك

تعسسالى: قسسال ،منسساص حيسسن أوليائه... ولت من وتبرأ شرك،
ِبعوا الذيإن تبرأ {إذ ُت َتبعوا الذيإن من ا ْو ا وتقطعت العذاب ورأ
ًةا لنا أّن لو اتبعوا الذيإن  وقال* السباب بهم منهسسم فنتبرأ كر
ومسسا عليهم حسراٍت أعمالهم الله ُيإريإهم كذلك منا تبرؤا كما
ّنار} [البقرةا:  من بخارجين هم ].167-166ال

وتكفسسر اليسسوما منهسسم تتسسبرأ لم إن ؛الدستور عبد يإا أجل
وسسستتمنى النسسدما، يإنفسسع ل ساعة فستندما الدنيا في الن بهم
واجتنبسست والتنديإسسد الشسسرك مسسن فتسسبرأت التوحيد حققت لو

الطاغوت. نصرةا

ّنسساس أمسسر قد الله إن يإجتنبسسوا أن كتسسابه محكسسم فسسي ال
ُيإريإسسدون فقسسال بسسه، يإكفسسروا وأن الطسساغوت، أن تعسسالى: {

...نعسسم ،بسسه} يإكفسسروا أن ُأمروا وقد الطاغوت إلى يإتحاكموا
ّدل به، يإكفروا أن ُأمروا ً ظلموا الذيإن فب قيسسل الذي غير قول

ً ،لهم به؛ ويإكفروا منه ويإبرأوا الطاغوت يإجتنبوا أن من فبدل
ًا لسسه وكسسانوا وناصسسروها ظسساهروها ًا مخلصسسين حراسسس وُجنسسد
ّلوها محضريإن وعنسسدما القيامسسة يإسسوما فإنهم ولذلك ،ووادوها تو

اللسسه جنسسب فسسي تفريإطهسسم ِعظم ويإعرفون الحقائق ُيإعايإنون
أو مارسسسوها، السستي الشسسرك جريإمسسة وشناعة وتوحيدها وديإنه

ًا، بعضهم ويإلعن ببعض بعضهم سيكفر ناصروها، ولكسسن بعض
دون مسسن اتخسسذتم إنما تعالى: {وقال قال ،الوان فوات بعد
ًا الله يإكفر القيامة يإوما ثم الدنيا الحياةا في بينكم مودةا أوثان

ًا بعضكم ويإلعن ببعض بعضكم ّنسسار ومأواكم بعض لكسسم ومسسا ال
].25ناصريإن} [العنكبوت:  من
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شسسريإعة نصسسرةا إلسسى الشسسرك نصير البدار... يإا فالبدار
فسسي صسسّح فقد ،والقانون الطاغوت شريإعة من والبراءةا الله

اللسسه رسول عن والطبراني أحمد الماما رواها الذي الحديإث
الزمسسان آخسسر فسسي قال: (سسسيكون أنه وسلم عليه الله صلى

اللسه غضسب فسي يإغسدون البقسر كأذناب سياط معهم شرطة
مسسن تكسسون أن الطبراني: (فإيإاك وزاد لعنته)، في ويإروحون
بطانتهم).

بطانتهم. من تكون إيإاك... أن فإيإاك

ونحسسن الصسسوت بهسسا تهمتنسسا... رفعنسسا وهذها دعوتنا هذها
في إليها ودعونا ،المخابرات زنازيإن في بها وصدعنا طلقاء،

ول القيد ُيإغيرها ولن نموت وعليها نحيا أجلها ومن السجون،
ًا عنها نتنازل ولن التعذيإب، ول الرهاب أو السجون من خوف

تعالى الله شاء - إن نستقيل ولن نقيل لن المنون، أو الجلّد
ًا لنا تكون أن لنفسك - فاختر خليلً. أو عدو

ًا لدعوتنا تكون أن لنفسك واختر .خذول أو نصير

الهدى. اتبع من على والسلما

المقدسي عاصم محمد أبو
به الله نّجى الذي اليوما في منها الفراغ وكان

ّوها وأهلك موسى عد
الله صلى المصطفى هجرةا  من1416 سنة

وسلم وآله عليه
 الردن/ سواقة سجن
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