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اتهام لئاحة
المتهمون:

ومححن الزمححانآ هححذا حكححام وجميححع البلححد هححذا ) حححاكم1
الوضعية. تشريعاتهم على وعاونهم ناصرهم

أمعححاونيه، الدولحة أمححن محكمحة ) قاضي2 قححاٍض وكححّل و
الوضعية. بالتشريعات يحكم

الححذين وأعححوانهم وأنصححارهم وجنححدهم ) مخححابراتهم3
الوضعي. تشريعهم ينصرونآ

أيقيمونآ الذين المضلين وسدنتهم ورهبانهم ) أحبارهم4
الشححركي الديمقراطيححة ديححن تسححويغ علححى الباطلححة الشبهة
للشعب".  الشعب "تشريع

ّفق أيدهم من ) كّل5 وشححارك باسححمهم وهتف لهم، وص
"الديمقراطية". الباطل دينهم وتفعيل إقرار، في

المسندة:     الرئايسية     التهم

خصائصه أخِص من صفة في وجل عز الله ) مشاركة1
"التشريع".

مححن التشححريع تلقححي أو بصرف تعالى الله غير ) عبادة2
غيره.

تعالى. الله مع المشّرعين المتفرقين الرباب ) إتخاذ3

القححوانين وتقححديم وشححرعه، اللححه أحكححام ) تعطيححل4
عليها. الرضية والتشريعات الوضعية،

ّنححاس يححدعونآ الححذين الموّحدين الله أولياء ) محاربة5 ال
اللهية. التشريعات واتباع الوضعية، بالقوانين الكفر إلى

والغربيين. الشرقيين الكفار من الله أعداء ) موالة5

ّد6 الله.. الخ. بشرع والستهزاء الله سبيل عن ) الص
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الثإبات: 

وتشريعاتكم. وقوانينكم الوضعي ) دستوركم1

المة. ) واقع2

الشهود:

وسلم.  عليه الله صلى رسوله وسنة الله ) كتاب1

الخرة: وفي

كححبيرة ول صغيرة أيغادر ل {كتاب الكاتبين. و ) الكرام2
أحصاها}. إل

ًا أّمًة جعلناكم ) المة:{وكذلك3 شححهداء لتكونححوا وسط
ّناس}. على ال

وجلحححودهم وأرجلهحححم وأيحححديهم المتهميحححن ) ألسحححنة4
- {ويححوم الشححرك هححذا علححى مححاتوا - إنآ وبصرهم وسمعهم

ّنار إلى الله أعداء أيحشر جاؤوهححا إذا حححتى أيوزعححونآ، فهححم ال
يعملححونآ كححانوا بما وجلودهم وأبصارهم سمعهم عليهم شهد

الححذي اللححه قححالوا: أنطقنححا علينححا شهدتم ِلم لجلودهم وقالوا
ٍء كّل أنطق ترجعونآ}. وإليه مرة أول خلقكم وهو شي
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والميححزانآ الكتاب أنزل الذي الحاكمين أحكم لله الحمد
ّنححاس ليقححوم بححه قححامت الححذي العححدل وجعححل بالقسححط، ال

ًا والرض السموات جححور سححواها وما شريعته، في مخصوص
الضلل}. إل الحق بعد تعالى: {فماذا فقال وضلل، وظلم

القائححل والمرسححلين النبياء خاتم على والسلم والصلة
ّنار في الصحيح: (قاضيانآ الحديث في ّنة).. في وقاٍض ال الج
ّا ّنة في الذي أم وليس به، وقضى الحق عرف الذي فهو الج

ّ الحق تعالى. الله شرع في إل

ًا نكتبها أنآ أحببنا ورقات فهذه ًا للحححق، بيان إلححى وإعححذار
ًا الله، ّدىّ لمن وإنذار ّدمها حدوده، تع محكمححة قاضي إلى أنق
غيرهححم قححاٍض وكححّل أميححن) ومعححاونيه، (حححافظ الدولححة أمن

اللححه لشرع المناقضة الوضعية القوانين هذه ظّل في يحكم
حسحبنا فحإنّآ أنفسحنا، عحن الحدفاع فيها أمرادنا تعالى. وليس

ِنعم المولى ِنعم مولنا هو الله، اللححه {إنّآ والوكيل، النصير و
ّانآ كّل يحب ل الله إنّآ آمنوا الذين عن أيدافع كفور}.  خو

ًا أمرادنا وليس فححإنّآ ودينححه، اللححه شححرع عححن الدفاع أيض
ًا، هي الله "كلمة ألححو والحححق العليا" دائمحح عليححه، أيعلححى ول يع

َكنا وقد مثححل علححى وسححلم عليححه اللححه صححلى اللححه رسححول تر
هالححك... وإنمححا إل عنها يزيغ ل كنهارها ليلها البيضاء المحجة
ًة اللححه قححال كما ذلك من المراد ّبكححم إلححى تعححالى: {معححذر ر
ّلهم ّتقونآ}.  ولع ي

*      *      *
القضاة:     أيها     اعلموا

ّلمححه عباده على الله افترض ما وأعظم وأهم أول أنّآ تع
ذلححك وغيححر والحححج والزكاة والصيام الصلة قبل به، والعمل

وحده. الله عبادة أي (التوحيد)، هو العبادات من

أت تعالى: {وما قال ليعبححدونآ}، إل والنححس الجححّن خلقحح
ليوحححدونني أو وحححدي، ليعبححدونني المفسححرونآ: (أي قححال

وأنآ اللححه)، إل إله (ل التوحيد كلمة معنى هو بالعبادة). وهذا
الححوثقى والعروة السمى والهدف العظمى، الغاية هي هذه
أكتبححه. كافححة لها وأنزل رسله، جميع أجلها من الله بعث التي
ّ رسول من قبلك من أرسلنا تعالى: {وما قال إليه أنوحي إل
فاعبدونآ}. أنا إل إله ل أنه
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ّين وقد  بقححوله: وفسححرها الكلمححة هححذه وجححل عز الله ب
ً كححّل فححي بعثنححا {ولقححد ٍةرسححول واجتنبححوا اللححه اعبححدوا أنِآ أاّم

بيححن للخصححومة والرئيس الحقيقي السبب وهو الطاغوت}،
ثمححود إلححى أرسححلنا تعححالى: {ولقححد قححال وأقححوامهم، الرسل
ًا أخاهم يختصححمونآ}، فريقححانآ هم فإذا الله اعبدوا أنِآ صالح

أدوا ول العبححادة، فححي اللححه اللححه} أي: وّحححدوا فقححوله: {اعبحح
ًا معه تعبدوا ّنححاس، كسححائر أقححوامهم لنّآ وذلححك غيره، أحد ال
أة أخححرىّ، آلهححًة معححه يعبدونآ ولكن الله، يعبدونآ كانوا فححدعو

ّناس دعوة لجل تكن لم الرسل لححه، والصححلة الله، لعبادة ال
ّنححاس أكححثر فإنّآ فقط، ونحوه والصيام بهححذه اللححه يعبححدونآ ال

والبراءة وحده، الله عبادة لجل دعوتهم كانت بل العبادات،
ٍد كّل من الطاغوت}.  واجتنبوا الله {اعبدوا سواه، معبو

ّذب وعليه النزاع كانآ ذلك أجل ومن وأتباعهم الرسل أع
أأوذوا أسجنوا... قال و ًا تعالى و لئححن {قححال فرعونآ عن مخبر

ًا اتخححذت ّنححك غيححري إلهحح وبسححببه المسححجونين}، مححن لجعل
ّناس يفترق ّنة في فريق فريقين، ال السححعير، في وفريق الج

تنفصححم، أل بهححا تعححالى الله ضمن التي الوثقى العروة هو إذ
ّين فقححال:{قححد النجاة مدار عليها الله وجعل مححن الّرشححد تححب
َغي، ّطحاغوت يكفححر فمن ال أيحؤُمن بال استمسححك فقححد بحالله و

عليم}. سميع والله لها انفصام ل الوثقى بالعروة

أيؤُمن بالطاغوت يكفر {فمن فقوله التوحيد بالله} هو و
الله". إل إله "ل تضمنته الذي

مححن نححوٍع بأي الله دونآ من أعبد ما كّل والطاغوت: هو 
فححي الطواغيت صور وتتنوع بعبادته، راٍض وهو العبادة أنواع
ًة ومكححانآ، زمححانٍآ كححّل ًا الطححاغوت يكححونآ فتححار ًا أو صححنم وثنحح

ّناس له يصلي ًة وينححذرونآ، لححه يذبحونآ أو ويسجدونآ ال وتححار
ًا يكونآ ّنححاس يتحححاكم الله شرع غير شرع ًا أو إليححه ال مشححّرع

ًا الله دونآ من ًا أو كانآ حاكم ًا أو نائب ّنححاس يشرع كاهن مححن لل
صححور تتنححوع وهكححذا اللححه به يأذنآ لم ما والنهي والمر الدين

الرسحل مطلحوب ويبقحى ومكحانٍآ زمحانٍآ كححّل في الطواغيت
ًا ًا: {اعبدوا جميع الطاغوت}. واجتنبوا الله واحد

ًا كانآ ذلك ولجل ّنححة الفححوز أراد مححن كححّل على ِلزام بالج
ّنححار مححن والنجححاة العظيمححة الكلمححة هححذه معنححى يتعلححم أنآ ال
إلححه ل أنه تعالى: {فاعلم بها... قال ليعمل الوثقى والعروة

الله}. إل
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ٍء ولي خلححق، وهححدف غايححة لي علححم تعلمهححا؛ فإذا شححي
ّنة الموصل الطريق وعرف الكتب، وأنزلت الرسل بعث للج

ّنار. في المردية والخرىّ ال

ّيها لكم يتبين ومنه وبيححن بيننا الخصومة حقيقة القضاة أ
ّفححر نبغضححها نحن ولماذا الله، لشرع المعطلة حكوماتكم أنك و

وكّل نحن، ويسجنوننا يحاربوننا، هم ولماذا أولياءها، ونعادي
التوحيد. دعاة من داعية

بهححذه للعتصححام بححد ول وإثبححات، الله" نفّي إل إله "ل حف
ّلق التي الوثقى العروة يجمححع أنآ النجححاة، مححدار عليها الله ع
النفححي يكفححي والثبححات... ول النفححي ركنححي بيححن فيها المرء
لبحد بحل النفحي، دونآ وححده الثبحات ول الثبات، دونآ وحده

فححي النفي ركن إله" هو "ل المرين.. ف كل بين الجمع من
تعريححف فححي تعححالى اللححه فسححره وقد العظيمة، الكلمة هذه

دعححوة بالطحاغوت} وفحي يكفر {فمن بقوله الوثقى العروة
الثبات على قدمه وإنما الطاغوت}، {اجتنبوا بقوله الرسل
هححذا اللححه" بححدونآ "عبادة الثبات يصح فل وخطورته لهميته
ول يصح ل أي الله"، دونآ من أيعبد ما كّل من "البراءة النفي
والحج والزكاة والصيام والصلة بالله اليمانآ ينفع ول يقبل،

الله عبادة تنفع آخر: ل بمعنى بالطاغوت.. أو الكفر دونآ له
مححن والححبراءة وحده، الله عبادة من لبد بل غيره، عبادة مع

سواه. عبادة

اللححه عبححادة يتضححمن وهححو الثبححات ركححن الله" هو "إل و
الححوثقى العححروة تعريححف فححي تعححالى اللححه بينححه وقححد وحححده،

أيححؤُمن بقححوله: كافححة الرسححل دعححوة بححالله" وفححي بقححوله: "و
الله}. {اعبدوا

ّلكككم ّيهككا     فلع ُينكككر     تقولككوا: ومككن     أن     القضككاة     أ
   ُيعارضه؟     ومن     هذا؟

أنجيبكم نححدعوا وحكححومتكم. إننححا نقححول: أنتححم بححأنْآ فسحح
ّناس نقيضححه إلححى تدعونهم وأنتم العظيم، التوحيد هذا إلى ال

المستبين. البواح الشرك من

ّلكم اللككه،     لغير     ُنصُلي     وهل     تقولون: كيف؟     فلع
نذبككح     أو     اللككه،     لغيككر     نصُككوم     أو     اللككه،     غيككر     نككدعوا     أو

ّناس     نأمر     أو     الله،     لغير     وننذر ذلك؟     بمثل     ال
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أنجيبكم: كل، لله، أيصلي فهو منكم، الله يعبد َمن بل فس
ّنححه للححه، وينححذر للحه، ويذبححح الله، ويدعوا لله، ويصوم فححي لك
فهححو اللححه غيححر مححن التشححريع يأخححذ والتشححريع الحكم أبواِب
أك ًا الله مع أيشر والصحيام الصحلة فحي ل أخحرىّ وآلهحًة أرباب

أنّآ المسححلمين دين من ومعلوٌم التشريع، في ونحوها.. لكن
ّقي كالسححجود عبححادة هححو اللححه غيححر محن وقبححوله التشححريع َتل

اللححه كتاب من ذلك على والدلة الله، لغير والصلة والركوع
ّنة أيهححا إليكححم أسححوق كححثير، وسححلم عليححه الله صلى نبيه وس

بعضها: هنا القضاة

والححذي طرقححه بمجمححوع الصحححيح الحححديث فححي ) جاء1
بححن عححدي عن التفاسير وأهل والترمذي أحمد المام أخرجه

ًا - وكانآ الطائي حاتم ّنه أسلم ثم نصراني النبي على دخل - أ
ّتخححذوا قححوله يقححرأ فسمعه وسلم عليه الله صلى تعححالى: {ا

ًا ورهبانهم أحبارهم عححدي: فقال الله..} الية، دونآ من أرباب
اللححه صححلى اللححه رسححول عبححدوهم!! فقححال ما الله رسول يا

ويحرمحونآ الححرام لهحم يحلحونآ يكونحوا وسحلم: (ألحم عليحه
- التشححححريعية السححححلطة يمارسححححونآ - أي الحلل عليهححححم

إياهم). عبادتهم قال: نعم. قال: (فتلك فيتبعونهم؟)،

ورهبححانهم أحبححارهم هححؤُلء طاعححة أنّآ الحديث هذا ففي
ًا الله لغير عبادة كانت التشريع في ًا وشرك ًا أكبر من مخرج

الدين..

ّوب ولذلك اللحه رحمحه الوهحاب عبحد بحن محمد الشيخ َب
العبيححد) علححى اللححه حححق هححو الذي كتابه: (التوحيد في تعالى
تحريححم في والمراء العلماء أطاع من بقوله: "أنّآ الية لهذه

ًا اتخذهم فقد الله حرم ما وتحليل الله أحل ما دونآ من أرباب
الله".

ًا ذلك على الصريحة الدلة ) ومن2 الحاكم رواه ما أيض
قححوله نححزول سححبب في عباس ابن عن صحيح بإسناد وغيره

ًا عليححه} أنّآ اللححه اسححم يذكر لم مما تأكلوا تعالى: {ول ناسحح
يححأكلونآ ل لنهححم المسححلمين يجححادلونآ كححانوا المشّركين من

قححال قتلهححا؟ مححن ميتححة أتصححبح فقححالوا: الشححاة الميتححة،
ذبححح مححا أو اللححه، قتل المشّركونآ: ما المسلمونآ: الله. قال

أنتم ذبحتم - وما الميتة - يعنونآ حرام ذهب من بسكيٍن الله
ٍين ممحا تحأكلوا تعالى: {ول الله فأنزل حلل؟ حديد من بسك

ليوحححونآ الشياطين وإنآ لفسق وإنه عليه الله اسم يذكر لم
لمشركونآ}. إنكم أطعتموهم وإنآ ليجادلوكم أوليائهم إلى
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والرض السححموات جبححار مححن واضٌح صريٌح حكٌم فهذا 
ٍة فححي ولححو الوضححعية التشححريعات أمتبححع بأنّآ ٍة أو قضححي مسححأل

ٍة ّنه واحد ًا، الله غير اتخذ قد تعالى بالله مشرٌك أ لحم وإنْآ ربح
ٌة التشريع في الطاعة وأنّآ يركع، أو أيصلي أو له يسجد عبححاد
تعححالى اللححه لغيححر صححرفها ومححن وجل، عز لله توحيدها يجب
الله. غير عبد فقد

أكفححر مححن أنّآ لكححم وظهححر هححذا عرفتححم وإذا البححواح، ال
ًا، اللححه غيححر اتخاذ المستبين الواضح والشرك سححواء مشححّرع

ًا المشّرع هذا كانآ ًا أو عالم ًا أو حاكم عشححيرة؛ شححيخ أو نائبحح
كتححابه فححي الشححرك علححى حكححم قححد تعححالى اللححه أنّآ وعلمتم

ذلححك دونآ مححا ويغفححر بححه أيشححرك أنآ يغفر ل الله فقال: {إنّآ
ً ضل فقد بالله أيشرك ومن يشاء لمن ًا}. ضلل بعيد

الشححركي دسححتوركم ) مححن25( المححادة أنّآ علمتححم ثححم
بالملححك أتنححاط التشححريعية أنّآ: (السلطة على تنص الوضعي
) (تمححارس24( المححادة نححص المححة). وأنآ مجلححس وأعضححاء

الدستور). في المبين الوجه على سلطاتها المة

ِبححل مححن كححّل أنّآ عرفتححم المحححدث، الححدين هححذا بمثححل َق
اتخححذ قححد وتوحيده؛ تعالى الله لدين المناقض البواح والكفر
ًا المشّرعين هؤُلء مححع أشححركهم تعححالى اللححه دونآ مححن أرباب
من لهم َشرعوا شركاء لهم تعالى:{أم قال عبادته، في الله

ًا وجححل عححز اللححه}. وقححال بححه يححأذنآ لم ما الدين ِكححر علححى أمن
َءأربححاٌب ِم خيححٌر متفرقححونآ المشححّركين: { الواحححد اللححه أ

أحكححَم القهححار}. ويقححول ومححن يبغححونآ الجاهليححة تعححالى:{أف
ًا الله من أحسن يوقنونآ}. لقوم حكم

فححي تعالى الله رحمه كثير ابن الفداء أبو الحافظ يقول
أينكر هذه تفسير اللححه أحكم عن خرج من على تعالى الية: (

ٍر، كّل على المشتمل المحكم ٍر، كّل عن الناهي خي َدل ش َع و
وضححعها التي والصطلحات والهواء الراء من سواه ما إلى

أل كححانآ كما الله، شريعة من مستند بل الرجال الجاهليححة أهحح
بححآرائهم يضححعونآ ممححا والجهححالت الضللت من به يحكمونآ

الملكيحة السياسحات محن التتحار بحه يحكحم وكمحا وأهحوائهم،
الياسححق، لهححم وضححع الححذي خانآ جنكيز ملكهم عن المأخوذة

ٌة وهو ٍم مححن مجموع كتاٍب عن عبار مححن اقتبسححها قححد أحكححا
َع ّلححة والنصححرانية اليهوديححة مححن شححتى شححرائ السححلمية والم
نظححره مجححرد مححن أخححذها الحكححام مححن كححثيٌر وفيها وغيرها،
ًا بنيه في فصارت وهواه، ًا شرع كتححاب علححى يقححدمونها ٌمتبع

ّنة الله ذلحك فعححل فمحن وسحلم، عليحه الله صلى رسوله وس
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فل ورسححوله اللححه أحكم إلى يرجع حتى ِقتاله يجب كافٌر فهو
ٍر) اه. ول قليٍل في ِسواه أيحكم كثي

وبيححن بيننححا والعداوة الخصومة حقيقة تعرف تقدم ومما
وبيححن التوحيححد أهححل بيححن النححزاع وأصححل الحكومححات، هححذه

أو مناصححب أو كراسححي علححى ليححس فهححو وأوليائهححا، أنصارها
ٍه أو ماٍل أو أرٍض ّناس، من كثيٌر يتوهم كما جا تححرىّ فححأنَت ال

ِد مححن هححم الخححالص التوحيححد هححذا أتبححاع أنّآ ّنححاس أبعحح عححن ال
كححانوا - إنْآ إليه يدعونك ما أول بل الحكومات، هذه مناصب

المواليححة المناصححب هححذه أهححل مححن كنححَت وإنْآ مخلصححين
ًا وأهلححه، والتشححريع الشححرك لهححذا المناصححرة أو كنححَت قاضححي

ًا ًا مخابرات أو حاكم أجندي أم بترك الله إلى الِفرار - هو أو ِتلكحح
وأهلححه.. فقححول الشححرك هححذا من للنجاة واجتنابها المناصب

منهححاج الطححاغوت} هححو واجتنبححوا اللححه تعالى: {اعبححدوا الله
حياتهم.

إصححلح أو فححروع إنكححار علححى كححذلك الخصححومة وليسِت
مرقص أو سنيما أو خمارة كتغيير مهترٍئ، واقع في جزئيات

وأصله الخصومة لب هو هذا أنّآ ظّن ومن نحوه، أو ملهى أو
ول الرسححل دعوة حقيقة يفهم لم فإنه وبينهم، بيننا وحقيقته

أقححوامهم، وبيححن بينهححم الحقيقيححة الخصححومة سححبب عححرف
ٍد في سطحية جروح بعلج كالمنشغل بذلك والمنشغل جسحح

أج قاتل. خبيث سرطانآ فيه يع

إنهححا وأعظم، بكثير ذلك من - أخطر قوم - يا الخصومة
ٍد في ٍر في وشرك، توحي ّنححة فححي خلود إنها وإيمانآ، كف أو الج
السعير. في

ّيهحححا هحححذه حكحححومتكم إنّآ محححن - وأمثالهحححا القضحححاة - أ
قححد شححركها علححى وناصححرها تابعهححا ومححن الخرىّ الحكومات

ًا أنفسهم من جعلوا في أيشاركوه أنآ إل أبوا تعالى، لله أنداد
التشححريع، وهححي أل ألححوهيته خصححائص أخححِص مححن هححي صفة

ًا دسححاتيرهم نصححت - كمححا التشريعية السلطة فجعلوا - حقحح
الذي "الديمقراطية"، المحدث دينهم على تابعهم ولمن لهم

اللححه تشححريع ل للشححعب الشححعب (تشححريع معنححاه حقيقححة
أصحححاب هححم وحححاكمه ونححوابه ومجلسححه للشعب) فالشعب

حكححومتكم اختححارته الححذي الدين هذا في التشريعية السلطة
أم وليس ًا يقولونآ عما الله تعالى الحاكمين، أحك ًا.. أعلو كبير

َءأرباٌب خيححٌر {آلله القهار؟}، الواحد الله أم خيٌر متفرقونآ {
يشركونآ؟}. ما أم
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الدولححة ديححن أنّآ تزعمححونآ وحكومتكم؛ القضاة أيها إنكم
الديمقراطيحة ديحن تختححارونآ نفسحه الحوقت وفححي السحلم،
ًا المحدث الكفري ولححه يبغححونآ الله دين {أفغير للحكم نظام
ًا والرض السححموت فححي مححن أسححلم ًا طوعحح وإليححه وكرهحح

يرجعونآ}.

تصححلونآ لححه ربكححم اللححه أنّآ تزعمححونآ وحكححومتكم؛ إنكم
ًا وتنتخبونآ تختارونآ وتصومونآ،ثم أتشركونهم خلقه من عبيد

لكححم {أٍف التشريعية؟ السلطة ألوهيته، خصائص أخِص في
تعقلونآ؟}. أفل الله دونآ من تعبدونآ ولما

ثححم كتححابكم؛ القححرآنآ أنّآ تزعمححونآ وحكححومتكم إنكححم
ًا، وراءكم تتخذونه أتعرضونآ ِظهري المطهححرة، أحكححامه عححن و

تشححريعات السححماوية، اللححه حححدود وعلححى عليهححا وتقححدمونآ
الرضية. وقوانينكم الوضعي دستوركم

المحححاكم هححذه فححي بححه المعمححول عندكم النافذ والحكم
أم هو ليس وغيرها، كتححابه فححي والرضين السموات جبار حك
أم هحو بل العظيم، الحذين المتفرقيحن، وآلهتكحم أربحابكم حكح
يححأذنآ لم ما الدين من وقوانينكم دستوركم في لكم شّرعوا

الله..  به

- إنآ سححتجدونها الحتي الرئيسححية اتهامكم لئحة هي هذه
ًة أيغححادر ل كتححاٍب في - مفّصلة ِشرككم من تتوبوا لم صححغير
ًة ول تحححت أمندرجححة فححروع فهححو سواها وما أحصاها؛ إل كبير

ٍد وكححّل النكححراء، الجريمححة هححذه هححذه أنصححار يححا منكححم واححح
ِرج الوضححعية التشححريعات أيخ أم لححه سحح يححوم الحححاكمين أحكحح

ًا القيامة ًا يلقاه كتاب اليححوم بنفسك كفى كتابك {اقرأ منشور
ًا}.  عليك حسيب

أحكم للمجححرم العححدام ليححس الشححركية الجريمححة هذه و
ّنححم "مؤُبد" فححي البدي الخلود هو بل فيستريح، ِد إلححى جه أبحح

َيقضححي مالححك يححا {ونححادوا البححدين إنكححم قححال ربححك علينححا ِل
كححارهونآ}، للحححق أكثركم ولكن بالحق ِجئناكم لقد ماكثونآ،
ّنححم نار لهم كفروا {والذين ول فيموتححوا عليهححم أيقضححى ل جه
أف ّفحح وهححم كفححور، كححل نجححزي كححذلك عححذابها مححن عنهححم أيَخ

ًا نعمحل أخرجنحا ربنححا فيها يصطرخونآ كنحا الحذي غيححر صحالح
النححذير وجححاءكم تححذكر من فيه يتذكر ما أنعّمركم لم أو نعمل

نصير}. من للظالمين فما فذوقوا
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ّيهححا أظنكححم ول ّنححاس أعححرِف ِمححن - وأنتححم القضححاة أ ال
أمر عليكم - يخفى الرضية والتشريعات الوضعية بالقوانين

أكتبححه أعظححم فححي اللححه حكححم الححتي الخطيححرة الجريمححة هذه
فقححال الوجود؛ في بها الله أعصي جريمة أعظم أنها المنزلة

ذلححك دونآ مححا ويغفححر بححه يشرك أنآ يغفر ل الله تعالى: {إنّآ
اللحه ححرم فقحد بحالله يشحرك محن وقال: {إنه يشاء}، لمن
ّنة عليه ّنار ومأواه الج وقححال: أنصححار}، مححن للظالمين وما ال
ِئن الخاسرين}. من ولتكونّن عملك ليحبطن أشركَت {ل

ً لكم وسنضرب مححن فالمثلححة بعيححد، من نأخذه لن ِمثال
الرضححية الوضححعية تشريعاتكم - على وغيرها الجزاء قوانين

فّصححلنا وقد - كثير، والرض السموات جبار لشرع المناقضة
ِم علححى تعمححل كيححف وبينححا فيها القول الشححريعة أصححوِل هححد

كتابنححا فححي أجلهححا، مححن أأنزلححت التي والضرورات السماوية،
لكححن الغححاب"، شححريعة عححن النقححاب "كشححف الموسححوم

ً لكم سأضرب ًا ِمثال الححتي محكمتكم قوانين من فقط واحد
أتحاكموننا ًة وذلك بها، س هي إذ عليكم، الحجة إقامة في زياد

) مححن12/2( المححادة وهححي اللححه؛ كتححاب فححي مقامة واضحة
والتي  وتعديلته،1953 ) لسنة13( رقم المفرقعات قانونآ
ِته فححي أوجححد من أنّآ: (كّل على تنص َع أو نقححَل أو حححوز أو بححا

ًة اشترىّ علححى اسححتعمالها بقصد ترخيٍص بدونآ مفرقعًة ماد
ٍه بالعدام). أيعاقب مشروع غير وج

ّيها فتأملوا ترخيححص) (بححدونآ أمشححّرعكم قححول القضححاة أ
أيرّخص أيبيح الذي ذا فمن أيحل و أيحّرم و ليححس إنححه عندكم؟ و
شححريعتنا ففححي المتفرقححونآ، المشححّرعونآ أربححابكم بححل اللححه

يحححّرم - الححذي الحححد الواحححد المشححّرع العظيمححة السححماوية
ّلل، أيبيح ويح أيرّخص، و اللححه - هححو لحكمه معقب ول ويحكم و
أعححدة بإعداد أمرنا بل لنا سبحانه رخص وقد القهار، الواحد ال
قححوة}. مححن اسححتطعتم مححا لهححم فقال: {وأعدوا دينه لعداء
ليشححمل نكححرة جححاء العظيمححة اليححة هححذه {قوة} في ولفظ
غيرها، أو مفرقعات أو قنابل كانت سواء العدة، أنواع جميع

المححادة في أربابكم لكم شّرع فقد ودينكم شريعتكم في أما
الححترخيص) عنححدكم (سححلطة بأنآ المفرقعات قانونآ ) من2(

الغححرض، لهححذا ينتححدبه شححخص أي أو الححدفاع بححوزير ممثلححة
علححى نفسححه القانونآ ) من3( المادة ) من2( الفقرة ونصت

رخصححة حالححة أية في تمنح أنآ الترخيص لسلطة يجوز (ل أنه
الوزراء... الخ). مجلس موافقة أخذ قبل المفرقعات لصنع

أر ذكره جل الله إنّآ أينححزل سححمواته فححوِق مححن يححأم فححي و
{وأعححدوا}، فيقححول أكتبححه أعظححم فححي المطهححرة تشححريعاته
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- الححذي كتححابكم فححي لكححم أيَشححّرعونآ المتفرقححونآ وأربححابكم
يجححوز) ول (ل - فيقولححونآ اللححه كتححاب على أحكامه تقدمونآ
لكححم شححّرعها الححتي الجهححات إل ذلححك فححي أمبيححح أو أمرخححص

َءإلٌه يشركونآ}. عما الله تعالى الله مع مشّرعكم... {

المححادة: (بقصححد تلححك فححي مشححّرعكم قححول تححأملوا ثححم
ٍه علححى استعمالها يحححدد الححذي ذا فمححن مشححروع)، غيححر وجحح
أدق: من بمعنى أو دينكم؟ في المشروع غير من المشروع

ًا عندكم؟ المشّرع الله هو ٍء لي وطبق تشريعه؟ يكونآ شي

يحححدد الححذي فالمشححّرع الموّحححدونآ؛ نحححن عنححدنا أمححا
الفححرد الحححد، الواحححد اللححه هححو المشروع غير من المشروع

أنآ ديننححا فححي يجوز ل أحدا،إذ ذلك في معه أنشرك ل الصمد،
ٌد فيه أيشاركه ًا أح اللححه صححلى اللححه رسول حتى كانآ من كائن

نححذير، إل هو إنْآ بمشرع هو فما الخلق، أشرف وسلم، عليه
ّلغ الحد.  الواحد المشرع عن ومب

نمتلكهححا قححوة كححّل اسححتعمال ديننا في لنا الله شرع وقد
ًا كححانوا سححواء اللححه، أعداء ضد ونستطيعها غيرهححم، أو يهححود

ّتححب ّنححة الجزيححل، والثححواب العظيححم، الجححر ذلححك علححى ور ج
المتقيححن، للمجاهححدين أأعححدت والرض السححموات عرضححها

ّنة الكتححاب مححن الباب هذا في شريعتنا في والنصوص والسحح
المكانآ. هذا يحصرها أنآ من أكثر

ّيها أنتم عندكم أما الله مع أشركتم من - يا المشركونآ أ
ًا آخرين مشّرعين العبادة في من - فمعلوم متفرقين وأرباب

المشححّرعين الرباب أنّآ الوضعي دستوركم  من)25( المادة
ل (تشححريعهم و الّمححة)، مجلححس وأعضاء (الملك هم عندكم
فححي الدسححتور) كمححا مححواد ِوفححق كححانآ إذا إل ينفذ أو يمارس
ضححد المفرقعححات هححذه اسححتخدام فإنآ ولذلك )،24( المادة
ّد اليهود ً وشححرعكم دينكححم في أيع مشححروع) غيححر (اسححتعمال

ًا وحكومححة حكححومتكم بين السلم معاهدة إقرار بعد خصوص
التشححريعي مجلسححكم ِقبححل مححن قانونهححا وتصديق إسرائيل،

هححذا علححى أتعححاقبونآ فححإنكم  ولححذلك1994  لسححنة14 برقححم
- دينكححم فححي المحححرم اللححه دين في - المشروع الستعمال

العدام.  إلى تصل قد بعقوبة

أنواع من نوٍع كّل استعمال لنا شّرع وجل عز ربنا فالله
ّتححب الله، أعداء من وغيرهم اليهود ضد القوة ذلححك علححى ور
تحريحم لكححم شحّرعوا المتفرقحونآ وأربححابكم والثحواب، الجر

كانت إنآ العدام عقوبة ذلك على ورتبوا ضدهم، استعمالها
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بححل اللححه مححع المفرقعححات.. {ءإلححٌه علححى تحتححوي القوة هذه
يعلمونآ}. ل أكثرهم

عليه الله صلى نبيه لسانآ على لنا شرع ذكره جل الله 
(ل  أنححه؛ البخححاري يرويححه الححذي الصحححيح الحديث في وسلم
والنفححس الزاني الثيب ثلث بإحدىّ إل مسلم امرٍٍئ دم يحل

لكححم شححّرع وأنتم للجماعة)، المفارق لدينه والتارك بالنفس
ًء دينكم في أربابكم المسححلم دم أنآ السححابقة المادة على بنا
أيعححدم الثلث، هححذه غير في يحل الموّحد أو قنابححل حححاز إنآ ف

ٍة مفرقعححات ٍة لغايحح عنحد مشحروعة غيحر اللحه، عنححد مشححروع
أربابكم.

السححابق الحححديث فححي كمححا ديننا في لنا شرع ربنا والله
للجماعة... وأنتححم المفارق لدينه والتارك الزاني الثيب قتل

دمححه حفححظ بححل قتلححه عححدم دينكححم فححي أربححابكم لكححم شرع
الححزوج وتنازل المرأة برضا الزنا كانآ إنآ بالبراءة له والحكم

اللححه مححع {ءإلححٌه ،1الزوجية الحياة باستمرار ورضي حقه عن
ً تذكرونآ}. ما قليل

- قتححل السححابق الحححديث فححي - كمححا لنا شرع ربنا والله
ّدل المرتد أو الشححريعة مححن بشححيء المستهزئ أو لدينه المب

عليححه اللححه صححلى الرسححول أو الححدين أو للححرب السححاب
لنآ دمححائهم حفححظ أربححابكم لكححم شححرع وسححلم...وأنتححم

ًا، هكححذا العتقححاد حريححة يكفححل وشححرعكم دسححتوركم مطلقحح
ّدها أو الححردة علححى يعاقب ما ودينكم شرعكم في فليس يعحح
إنآ الححدين أو للرب الساب العدام.. وكذلك تستحق جريمة
أيحكم فبماذا حوكم ّي ؟ س مححع بجريمتححه؟ تختص المحاكم وأ

العدام! حكم إل له ليس مرتد الله دين في أنه

حقيقححة وإظهححار دسححاتيركم، فححي اللححه أحكححم وبيححانآ
البيححانآ هححذا قححوانينكم، وتناقض وتهافت وسفاهة مشرعيكم

{ومححن القححول أحسححن مححن ويعححده عليححه، اللححه أيحؤُِجر الححذي
ً أحسن ًا وعمل الله إلى دعا ممن قول مححن إني وقال صالح

(سححب وتشححريعكم؛ دينكححم فححي أتسحمونه المسلمين}. هححذا
النححبي عححن المشححّركونآ أسححلفكم قححال كما لسانآ)، وإطالة
ّا وسححلم عليححه اللححه صححلى ّيححن لمحح وأربححابهم آلهتهححم زيححف ب

ّنححا الححتي (الدياثة) الجححزاء قوانين في معلوم أمر وهذا 1 سححقوطها بي
أنزل التي للضروريات وهدمها ، الشريعة لصول مصادمتها ووضحنا

"كشححف تقححدم مححا في إليه المشار كتابنا في أجلها، من الشرائع الله
قححانونآ ) مححن284( المححادة وانظححر الغححاب"، شححريعة عححن النقححاب

أعله. إليها المشار الزنا بجريمة يتعلق فيما ، الردني العقوبات
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ّفه ديننححا)، وعححاب آباءنححا وشححتم أحلمنححا المشححّرعين: (سحح
ًا بححه {وأرادوا فححأنتم ولححذلك الخسححرين}، فجعلنححاهم كيححد
بهححذه العمححل بححترك نصحححكم مححن فتعححاقبونآ بهححم تقتححدونآ
ّذر الباطلححة الوضححعية القوانين ّنححاس ودعححا منهححا، وححح إلححى ال
الله شرع واتباع المتفرقين، المشرعين الرباب من البراءة
تصححل قحد لسانآ) التي (إطالة بتهمة تعاقبونه القهار، الواحد

سححنوات) ومحكمتهححا (ثلث إلححى شححرعكم فححي عقوبتهححا
عسكرية.

ّبونآ الذين بينما الشححوارع ملؤُوا الذين والدين، الرّب يس
أروقبححوا حصححل وإنآ عححتيب، ول عليهححم رقيب فل والديار أو و
ًا تتدنى قد مهترئة ساقطة عقوبة ذلك فعقوبة أعوقبوا أحيانحح

قححل اللححه؟ مححع {ءإلححٌه مدنية محكمة ومحكمتها الشهر، إلى
أيهححا فالمثلححة وهكححذا صححادقين}، كنتححم إنآ برهححانكم هححاتوا

- كثيرة المستبين - الواضح الشركي الباب هذا في القضاة
المقصود وليس منه، الله إلى نبرأ الذي دينكم من ومتنوعة
ّيق، المكانآ هذا في حصرها لمححن كفايححة أذكححر فيما لكن الض

الهداية. أراد

ننكرها التي الجريمة عظم عرفتم تقدم، ما عرفتم فإذا
أتحاكمونآ وأنكم حكومتكم، وعلى عليكم يححدي بيححن عليهححا س
ٍذ فيهححا وسقط هلك ومن الحاكمين، أحكم أيعححذب ل {فيومئحح

الححتي الجريمححة هححي أحححد}. إذ وثححاقه أيوثححق ول أحححد عححذابه
أعصححي ذنححب وأعظححم أقححوامهم، علححى قاطبة الرسل أنكرها

الوجود. في به الله

ل ولمححاذا بالمشححركين، نسححّميكم لمححاذا لكم يتضح ومنه
ًا نقف كمححا لكححم نقححول ولمححاذا الشركية، لمحاكمكم احترام
وممححا منكححم بححرءاؤا {إنححا لقححومهم معه والذين إبراهيم قال

المشححرعين أربححابكم مححن اللححه}. بححرءاؤا دونآ مححن تعبححدونآ
الوضححعية قححوانينكم مححن بححرءاؤا المتفرقيححن، المختلفيححن
الححذين ومحامييكم الشركية ومحاكمكم الرضية ودساتيركم
الكفرية. والدساتير القوانين إلى يتحاكمونآ

ًا والبغضححاء العححداوة وبينكححم بيننا وبدا بكم {كفرنا  أبححد
وحده}. بالله تؤُمنوا حتى

ّيها إننا معتقليححن أيححديكم بيححن اليححوم - نقححف القضححاة - أ
وقححانونكم بشححرعكم تحكموننححا و طاغوتكم باسم تحاكموننا
ّوننححا الوضعي، أنآ مححع والعححدام والسححجن بقححوانينكم وتخوف

أمانينا. أسمى الله سبيل في الموت
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ّكركم ونحن السححموات جبار يدي بين ستقفونآ بأنكم أنذ
ًا ترجمانآ، وبينه بينكم وليس والرض هححذا مححن أعظم موقف
ًا كفرتححم إنآ تتقححونآ {فكيححف وأخححوف وأخطححر يجعححل يومحح
ًا}. الولدانآ شيب

يرجححع ربهححم عنححد موقوفححونآ الظححالمونآ إذ تححرىّ {ولو 
ول القحول بعحض إلحى بعضحهم ِعفوا الحذين يق أتضح للحذين اس

َتكبروا ّا أنتححم لححول اس َتكبروا الححذين * قححال مححؤُمنين لكنحح اسحح
ِعفوا للذين أتض جححاءكم إذ بعححد الهححدىّ عن صددناكم أنحن اس

ِعفوا الذين * وقال مجرمين كنتم بل أتض َتكبروا للذين اس اسحح
لححه ونجعححل بححالله نكفححر أنآ تأمروننا إذ والنهار الليل مكر بل

ًا ّا الندامة وأسّروا أنداد فححي الغلل وجعلنححا العححذاب رأوا لم
يعملونآ}. كانوا ما إل أيجزونآ هل كفروا الذين أعناق

والرض، السححموات جبححار يححدي بيححن سححتقفونآ أجححل؛ 
ببعححض، بعضححكم ويكفححر بعححض، مححن بعضححكم سيتبرأ ويومها
ًا بعضكم ويلعن ًا الله دونآ من اتخذتم إنما {وقال بعض أوثانحح
بعضححكم يكفححر القيامححة يوم ثم الدنيا الحياة في بينكم مودة
ًا بعضححكم ويلعححن ببعض مححن لكححم ومححا النححار ومححأواكم بعضحح

ناصرين}. 

لنكححم منهححم، وتححبرؤونآ بهححم سححتكفرونآ نعححم... هنححاك
لححم للححه وطاعححة عبادة أعظم هي البراءة هذه أنآ ستعلمونآ
إلى فترجعوا كّرة لكم أنآ لو فستتمنونآ الدنيا، في تحققوها

أتعلنوا الدنيا وأربابهححا والقححوانين المحححاكم هذه من براءتكم ل
أنآ العححذاب يححرونآ إذ َظلمححوا الححذين يححرىّ {ولححو المشّرعين

ًا للحه القوة الحذين تحبّرأ * إذ العحذاب شحديد اللحه وأنآ جميعح
ّتبعوا ّتبعوا الذين من ا السححباب بهم وتقطعت العذاب ورأوا ا

ّتبعوا الذين * وقال تححبرؤوا كمححا منهححم فنتححبرأ كرة لنا أنآ لو ا
ّا هححم ومححا عليهححم حسححرات أعمححالهم اللححه أيريهححم كححذلك من

النار}. من بخارجين

أو لتصححلوا ل الححدنيا، إلححى ترجعححونآ لححو نعم... ستتمنونآ
المشححّرعين هححؤُلء مححن ذلححك قبححل لتتححبرؤوا بححل لتصححوموا
أنآ يومهححا سححتعاينونآ لنكححم ومحاكمهم، الوضعية وقوانينهم

إل أتقبححل ل العبححادات وسححائر والحج والزكاة والصيام الصلة
(الكفححر الول التوحيححد كلمححة ركححن هححي الححتي الححبراءة بهذه

وصححيام وصلة أعمال عن يقول وجل عز فالله بالطاغوت)،
عمل من عملوا ما إلى اليوم: {وقدمنا ذلك في المشّركين

ًء فجعلناه ًا}. هبا منثور
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تنححدموا أنآ قبححل اليححوم منهححا، لتتبرؤوا ندعوكم نحن فها
القضححاة معشححر يححا ينفعكححم لححن فيومهححا النححدم، ينفع ل حين

هذا جريمتكم كانت إنآ كفيل أو وكيل أو محامي أو استئناف
{إنآ تمييححز ول عفححو يشححمله ل الجرم وهذا العظيم، الشرك

يشاء}. لمن ذلك دونآ ما ويغفر به أيشرك أنآ يغفر ل الله

ّيها - عليكم - والله إننا فأجسححادكم لمشفقونآ، القضاة أ
ّناس وقودها نار على تقوىّ ل هذه ملئكححة عليها والحجارة ال

يححؤُمرونآ مححا ويفعلححونآ أمرهم ما الله يعصونآ ل شداد غلظا
ًا}. للكافرين جهنم {وجعلنا حصير

ن ونححذرهم التوحيد، هذا إلى الناس ندعوا قمنا إننا  م
ًا إليحه، وأربحابكم أنتحم تدعونهم الذي الشرك هذا منحا حرصح

ًا النححار، هححذه مححن وإيححاهم إنقححاذكم علححى علححى منححا وحرصحح
عبححادة ومن التوحيد، نور إلى الشرك ظلمات من إخراجكم

العباد. رّب عبادة إلى العباد

قححوانينكم إلححى وتحاكموننا مليككم باسم تحاكموننا أنتم
العظيححم العلححي اللححه باسححم إل نحححاكمكم ل ونحن الشركية،

العظيم. العلي الله شرع وإلى

ًا الزنحازين في عذبتمونا أنتم هححذه لجححل طويلححة شححهور
الكتابححات، هححذه مثححل لجححل وآذيتمونححا العظيمححة، الححدعوة

بمححححاكمكم وخوفتمحححوهم بحححالفواحش إخواننحححا وهحححددتم
وسجونكم. وقوانينكم

جهنححم، وبعذاب العظيم العلي بالله إل نخوفكم ل ونحن
ّنم إنهححا السجونآ، كهذه - ليس هو ال اله ل الذي - والله فجه
القيامححة يححوم يححؤُتى سّجين}، لفي الفجار كتاب {إنآ سّجين
أيغمس الدنيا أهل بأنعم ّنححم في ف أيقححال واحححدة، غمسححة جه ف

ًا رأيت له: هل رب!! يححا واللححه قححائلً: ل فيقسححم قححط؟ نعيم
إنّآ أحححد}، وثححاقه يوثححق ول أحححد عححذابه يعححذب ل {فيومئححذ

قيل مهما مخابراتكم كعذاب أو كعذابكم ليس هناك العذاب
فيه.

والتعححذيب، الضرب من إخواننا أظافر سقطت لقد نعم
وتححوّرمت ومححرات، مححرات الَجلححد مححن جلححودهم وتبححدلت

أنتفت أجسادهم أمنعححوا لحاهم، و ًا النححوم مححن و طويلححة، أيامحح
اللححه، شححاء إنآ يضححيع ولححن يهححونآ، اللححه سبيل في ذلك وكّل

والقبول. الخلص فنسأله
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أه رضَي إذا غِضَب أم الحّي              أقامأنبالي فل الل
أر المي

وتحلوا السجونآ تطيب  دين ونصرة رب لمرضاة
المنونآ

عححذاب علححى تقححوونآ المسححاكين!! هححل أيهححا أنتم ولكن
سححوف بآياتنححا كفححروا الححذين {إنّآ البححدي السححرمدي الخرة

ًا أنصليهم ّدلناهم جلححودهم نضححجت كلمححا نار ًا بحح غيرهححا جلححود
ًا كانآ الله إنآ العذاب ليذوقوا ًا}. عزيز حكيم

ّيها     يا أمين:     حافظ     القضاة... يا     أ

ّذاب مححن نفسححك وأّمححن الثأر من نفسك احفظ اللححه، عحح
ولححم آمنححوا {الححذين للموّحححدين إل أمححانآ ول أْمححن ل فهنححاك
ِبسححوا ٍم إيمححانهم َيل مهتححدونآ} وهححم المححن لهححم أولئححك بظلحح

بشرك. بظلم: أي

قدسححية عدالححة ظححل تحت أتحاكم أنآ قبل نفسك وحاكم
عمححل مححن ذرة مثقححال تنقص ول تغفل ل والميزانآ، الحكام
ًا ذرة مثقال يعمل {فمن ذرة مثقححال يعمححل ومححن يره، خير

ًا يره}. شر

ًا: وأخير

ًا الكلمات بهذه الله يفتح أنآ فعسى ًا، قلوبحح ًا أغلفحح وأعينحح
ًا، ًا عمي ّا وآذان ّا... أم السححموات فطححر فوالححذي أحكامكم صم

ًا إذ نعبححأ، أو بهححا نبححالي ل إننححا والرض تملكححونآ ل أنكححم يقينحح
ًا، لنفسكم ً شيئ ًا لنا تملكوا أنآ عن فضل ًا، أو نفع فالمر ضر

هححو وليححس بعححد، ومن قبل من وحده العظيم العلي لله كله
المتفرقين.. لربابكم ول لكم

يقضححونآ ل دونححه مححن والححذين بححالحق يقضححي {واللححه
ٍء}، جححّف إذ بعد قراراتكم أو لوائحكم إلى ليس والمر بشي

ّا قححال المحفححوظا، اللححوح فححي ما رسححلنا لننصححر تعححالى: {إنح
{فاقِض الشهاد}، يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين

ّنما قاض أنت ما ّا إنححا الححدنيا، الحيححاة هححذه تقضي إ بربنححا آمنحح
خطايانا}. لنا ليغفر

يدري العرش ذي وعند موعدنا والبعث لكم بلغي هذا
ّناس الخبر ما ال
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محاكمة محكمة أمن الدولة 
وقضاتها إلى شرع الله

الهدىّ. اتبع من على والسلم

 المقدسي محمد أبو وكتب؛
الثاني ربيع  من28 سواقة، سجن

 1416 سنة من
الله صلى المصطفى هجرة من

 وسلم وآله عليه

لهم... مولى مولنا... ول الله

ّفق الشوط انتهى فإذا المنافق... الجمع الخير... وص
ًا نعلي سيظل علححى رأسي عل الرؤوس... إذا فوق عالي

المشانق... عقد

ارتياحي... الحّرىّ عبراتك في دموعك... ليس كفكف
سلحي... فاحمل محبتي صدقت سبيلي... إنآ هذي
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