
للمسلمين المعاصر الواقع على نظرة الثالث الفصل
---

الحكم ترك من بشأنآ الشرعية الدألة سبق فيما أوجزنا أنآ بعد والنآ
واجب هو وما الوضعية، القوانين به واستبدل سبحانه، الله أنزل بما

ًا موجزة نظرة نلقي تجاهه، المسلمين المسلمين واقع على أيض
الله بشريعة الحكم قضية الخطيرة القضية بهذه يتعلق فيما الحالي

إليها. والتحاكم
تنج لم كلها المسلمين بلدأ أنآ المتأمل الناظر انتباه يلفت ما فأول

وتجبر الله، أنزل ما بغير تحكم حكومة قطر كل ففي الفتنة، هذه من
إليه.  التحاكم على الناس

مقدرات على الكفرية العظمى القوى بسيطرة هذا ربطت فإذا
العالم على المفروضة الفتنة هذه أنآ لك لتبين والمم، الشعوب
بلدأ على للسيطرة المجرمين أكابر من مقصودأة سياسة السلمي

المستكبرين هؤلءا يكتف لم لماذا لك وإخضاعها. ويتبين السلما
وثرواتهم، المسلمين بلدأ على والقتصادأية العسكرية بالسيطرة

هؤلءا يصر لماذا شريعتهم؟ إلى بينهم فيما يتحاكمونآ وتركهم
والسلوكية والفكرية بل التشريعية النظم تغيير على المستكبرونآ
للمسلمين؟ والجتماعية

نفسه. فالسلما السلما طبيعة من تنبع السؤال هذا على الجابة إنآ
ًا ليكونآ للناس أنزل ًا حياتهم على مهيمن شؤونهم كل في لهم ومرشد

ًا بالحق الكتاب إليك (وأنزلنا ًا الكتاب من يديه بين لما مصدق ومهيمن
من جاءاك عما أهواءاهم تتبع ول الله أنزل بما بينهم فاحكم عليه

في قابعة عقيدة ليكونآ السلما سبحانه المولى ينزل الحق).لم
ًا ول والمعابد، الدأيرة ًا سلوك العاما العمل إلى يتعدى ل شخصي
والعدل.  الحق أجل من والجهادأ

ًا جعلته السلما في الخاصية وهذه خطر المجرمين، أكابر على خطر
منهج إلى وإعادأتها المنحرف، الحياة واقع تغيير إلى أتباعه يدعو لنه
للناس أخرجت أمة خير (كنتم المستقيم وصراطه الصحيح الله

حتى بالله) (وقاتلوهم وتؤمنونآ المنكر عن وتنهونآ بالمعروف تأمرونآ
سبيل في يقاتلونآ آمنوا لله) (الذين كله الدين ويكونآ فتنة تكونآ ل
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أولياءا فقاتلوا الطاغوت سبيل في يقاتلونآ كفروا والذين الله
ًا). وخطر كانآ الشيطانآ كيد إنآ الشيطانآ دأعوة ليس لنه ضعيف

إلى العبادأ عبادأة يتركوا أنآ كافة للناس دأعوة ولكنه محلية ول قومية
ًا للناس كافة أرسلناك (إنا العبادأ رب عبادأة ًا). بشير ونذير

عقيدته في قوته تكمن السلما قديم- أنآ -من العداءا أدأرك فقد لذا
يكن لم ولذا الباطل، وإزهاق الحق لحقاق تسعى التي وأحكامه،

ًا الكتفاءا المسلمين على والسيطرة السلما على القضاءا في كافي
ًا بهزيمتهم ًا وانتهابهم عسكري ًا. كل وتحطيمهم اقتصادأي هذا سياسي

ًا، وأكثر وأخطر أهم لمرحلة المقدمة كانآ السلما سلخ وهي أل إلحاح
ويصبح تاريخهم، عن واقعهم ينفصل حتى المسلمين، نفوس من

لها قبول ول الضمير في لها وقع ول الشعور في لها أثر ل باردأة ذكرى
السلوك. في لها ممارسة ول الفكر في

المسلمين- تضيع نفوس من السلما سلخ -وهي الخطوة هذه وبدونآ
أتباعه.  وهزيمة عليه القضاءا في السلما أعداءا جهودأ كل

تغييب وهي: أنآ أل عليها والتأكيد إبرازها نودأ التي الحقيقة هي هذه
المني -بالقهر بها العلمانية القوانين واستبدال الحكم عن الشريعة
ًا أساسية مصلحة السياسي- تمثل والتزوير الفكري والخداع ومنهج

ً وحلفائهم الغربيين الصليبيين من المستكبرين أكابر معركة في أصيل
والمسلمين. السلما ضد اليهودأ
الخطورة، غاية في أخرى تفاصيل لنا تتكشف الحقيقة هذه ضوءا وفي
أعداءا وبين السلما أعداءا المستكبرين هؤلءا بين مثلً: العلقة منها

وأجهزة والقضاة والمفكرين والكتاب الحكاما من بلدأنا في الشريعة
وطلب الفتاوى وبائعي المعاصرين والمرجئة السلطة وعلماءا المن

المناصب.
ًا يشكلونآ هؤلءا كل ًا حلف ًا يتراص السلما ضد واحد خلف صفوف

الجديدة. اليهودأية الصليبية حملتهم في الجددأ الصليبيين من قادأتهم
ًا مجرميهم أكابر خلف جموعهم تنتظم واشنطن في الحكاما من بدءا

ًا السلحا يحمل جندي أقل إلى نصل حتى أبيب وتل النظم عن دأفاع
ًا لسرائيل المستسلمة العلمانية والمؤمنين. اليمانآ على وعدوان
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ًا، ونزيدها عليها نؤكد أنآ نودأ أخرى حقيقة أعداءا أنآ وهي وضوح
الشريعة لقصاءا حربهم في يعتمدونآ واليهودأ الجددأ الصليبيين السلما

الجبهة هذه الفكرية. وجنودأ الجبهة أخطرها من جبهات، عدة على
الحكاما شرعية إثبات أجل من الشرعية الحقائق تشويه إلى يسعونآ

السلما. بلدأ على المفروضين
حكامنا تعتبر والدعوة، للعلم المنتسبين من طائفة هؤلءا رأس وعلى

ًا المرتدين بإسباغ وتطالبنا الطاعة، لهم تجب شرعيين حكام
تلك أعدائنا، مع الخونة هؤلءا أبرمها التي التفاقات كل على الشرعية
للقوات كقواعد واستخدامها بلدأنا، احتلل إلى أدأت التي التفاقات
ًا الطائفة تلك وتدعو اليهودأية، الصليبية إلى المتحمس الشباب أيض

وبإذنهم الحكاما هؤلءا عبر واليهودأ المريكانآ ضد الجهادأ يحصر أنآ
وإشرافهم!!

ً فهي شناعات، عدة بذلك الطائفة هذه فارتكبت اعترفت قد أول
ًا وهي ورسوله، لله المحاربين المرتدين الحكاما بشرعية قد ثاني
الجرائم تلك والمسلمين، السلما حق في جرائمهم بشرعية اعترفت

أو الظاهر العسكري الوجودأ صورة في إما بلدأنا لحتلل أدأت التي
لعداءا تقدما التي والمساعدات والتفاقيات التنازلت صورة في

وقهرهم سيطرتهم في يتمادأوا لكي واليهودأ الصليبيين من السلما
ًا المسلمة. وهي لمتنا بمحاولة الجهادأ إجهاض إلى تهدف ثالث

أعداءا لعبيد الجهادأ قيادأ يسلموا أنآ ومطالبتهم المجاهدين استغفال
السلما.
نودأ للسلما المعادأية الفكرية الكتيبة هذه عناصر من أخرى وطائفة

دأين دأعوتهم حقيقة وهؤلءا الديمقراطية، دأعاة وهم أل إليها، نشير أنآ
ً والديمقراطية، والوطنية العلمانية على يقوما إليه يدعونآ جديد بدل

اليمانآ في والخوة لله كله المر إسلما على يقوما الذي السلما من
الشريعة. إلى والتحاكم

تشجيعهم في السلما أعداءا نفاق بإثبات المجال هذا في وسنكتفي
هي إليها يدعونآ التي فالديمقراطية الديمقراطية، إلى للدعوة

المسلح.  والحتلل النتخابات وتزوير القهر دأيمقراطية
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نوع عن لك تكشف السلمي العالم دأول إلى واحدة نظرة إنآ
هناك تكونآ أنآ يمكن أمريكا. هل أصدقاءا لدى الديمقراطية

وزج بالدبابات المظاهرات فيها قمعت التي الجزائر في دأيمقراطية
هناك تكونآ أنآ يمكن هل السجونآ، إلى النتخابات في بالفائزين

الشرطة بقوة النتخابات فيها تزور التي مصر في دأيمقراطية
الطوارئ أحكاما فيها وتفرض نطاق أوسع على التعذيب فيها ويمارس

التي الكويت في دأيمقراطية هناك تكونآ أنآ يمكن هل طويلة، لعقودأ
في دأيمقراطية هناك تكونآ أنآ يمكن هل أمريكية، قاعدة تعتبر

قريته بقصف كابل حكومة مخالف فيها يعاقب التي أفغانستانآ
العراق في دأيمقراطية هناك تكونآ أنآ يمكن وأهله. هل دأوره وإحراق

كانآ ودأباباتهم!! لقد بطائراتهم صليبي مليونآ ربع وطأة تحت وهي
ًا يردأدأونآ الديمقراطية دأعاة صوته، يملك ل قوته يملك ل الذي أنآ دأائم
روحه!! يملك ل بالذي بالك فما
العقيدة في أمريكا. انحراف بها ترحب التي الديمقراطية هي هذه

السلوك!! في ونفاق
بحرية رأيها لتبدي تركت لو المسلمة المة لنآ واضح؛ والسبب
اليهودأي، الصليبي العدوانآ ولرفضت العملءا الحكاما هؤلءا لرفضت
أمريكا غرض فإنآ دأيارها. لذا لتحرير بالجهادأ حكامها ولطالبت
الفرصة إتاحة ليس للديمقراطية الدعوة من اليهودأية والصليبية
إلى التحاكم منع هو الحقيقي غرضها ولكن حريتها، لتنال للشعوب
إليها، بالتحاكم وتطالب حولها وتلتف المة إليها تنتمي التي الشريعة

والكذب الغش أنواع كل فيها يباحا التي القذرة الحرب ولكنها
والخداع.

كانت إذا أنه وهي سريعة، بإشارة إليها نتطرق أنآ نودأ أخرى حقيقة
بلدأ في بالشريعة الحكم عدما مظهر هي الوضعية الدساتير

في ذلك مظهر هي الدولية والهيئات المتحدة المم فإنآ المسلمين،
الدولية. العلقات

على المسيطرة القوى إرادأة عن لتعبر المتحدة المم صممت لقد
وبالتالي الثانية، العالمية الحرب في وحلفائها ألمانيا هزيمة بعد العالم
مع بالتحالف إسرائيل قياما أعلنت التي العالمية الصهيونية خدمة
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تلك  نهاية بعد السوفيتي التحادأ ومباركة والغرب المتحدة الوليات
الحرب.

ًا المتحدة المم في الغلبية رأي إلى التحاكم إل يكن لم ولو لكفاه عيب
ًا لرادأة الخضوع إليه ضم وقد بالك فما السلما، منهج عن انحراف

الخمسة. المجرمين أكابر
العادأل العالمي بالنظاما بالتبشير مواثيقها تطفح التي المتحدة فالمم
دأولها كل على تسيطر النسانآ، وحقوق الشعوب حرية على القائم
العقوبات ويفرضونآ العالم مصير في يتحكمونآ أعضائها، من خمسة

المم أعضاءا بقية ويلتزما يشاءاونآ، من على والحروب بل والحصار
قراراتهم. بتنفيذ المتحدة

والسلوك الغربي الفكر في الصيل النفاق مظاهر من مظهر وهذا
الخرين، على تطبيق تطبيقانآ، لها الغربية القيم فكل الغربي،
ذلك، من لكثر النفاق تعدى أنفسهم. بل على متناقض آخر وتطبيق

كانت فإذا تطبيقانآ، لها المن مجلس يصدرها التي القرارات فحتى
قابلة غير فهي أمريكا أو الهند أو إسرائيل مصلحة ضد القرارات هذه

التنفيذ، فورية فهي مسلمة أو عربية دأولة ضد كانت إذا أما للتنفيذ،
تلتزما ل أنها أمريكا إعلنآ وهو أشنع، دأرجة النفاق في زادأوا ثم

الذي الوقت في ومصالحها، بأمنها يتعلق فيما المتحدة المم بقرارات
المتحدة. المم قرارات من تريده بما يلتزما ل من كل فيه تعاقب
إلى بإيجاز نشير أنآ أردأنا وإنما ذلك، في الستطرادأ مجال هنا وليس
ًا,ً ومدى عقيدة السلما عن النحراف مدى لرادأة الخضوع وسلوك
الدولية     بالشرعية يسمى بما العتراف جراءا المجرمين أكابر

الخدع. من ذلك غير إلى الدولي والمجتمع
الخبيث والهدف الشريعة على الحرب خطورة لنا تبين أنآ بعد والنآ

الحل؟ هو وما العمل؟ هو الهاما: وما السؤال يبرز ورائها، من
اليهودأي الصليبي للحلف بالتصدي المسلمة الدولة إقامة هو الحل
الحكومة وتنصيب العملءا الحكاما وخلع السلما بلدأ من قواته لطردأ

عنها. والدفاع المسلمة
تجدي ل السلمية الحلول أنآ عينين ذي لكل اتضحت قد الحقيقة ولعل
ًا الحتلل في الباطشة القوة يستخدما الذي الصليبي التكبر أماما شيئ
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بالدبابات نفسه يفرض الذي الحكومي البطش وأماما لبلدأنا، المباشر
والتزوير.

وفضح السلما أعداءا في للنكاية واللسانآ باليد الجهادأ إل يبق فلم إذنآ
مخططاتهم.

النبي قال وأتباعهم والمرسلين النبياءا طريق ولكنه طويل طريق إنه
الحق على يقاتلونآ أمتي من  طائفة تزال لوسلم: " عليه الله صلى

  )1524 ص: 3ج:  مسلم صحيح" (القيامة يوما إلى ظاهرين
والباطل الحق يتدافع أنآ وتعالى سبحانه المولى سنة اقتضت وقد

ذو الله ولكن الرض لفسدت ببعض بعضهم الناس الله دأفع (ولول
الحق ظهور من بد فل الباطل طغى إذا العالمين). ولذا على فضل

ًا تنشأ استشرائه بعد الباطل ومقاومة لمقاومته، ًا. شيئ فشيئ
على واستعصاءاه الحق، ظهور تمثل نعيشها التي المرحلة وهذه

الردأ مرحلة بداية ثم العالمية، الكفر قوى ضغط تحت النكسار
ًا والنكاية، ًا وليس وأخير الطليعة حول والتفافها المة تعاطف آخر

ًا المجاهدة الطليعة واكتساب المجاهدة، ًا عمق حواجز يتخطى شعبي
لمدافعة الجهادأ راية حول ويتوحد والوطن، والعرق والجنس اللونآ
السلما. أعداءا

مقاومتها المجاهدة الطليعة على اليائسين من كثير وسيستنكر
الدنيا في ول الدين في يفقهوا لم العالمية. وهؤلءا الكفرية للهيمنة

ًا، البشر أحوال في الجارية السنن ول المم تاريخ ول لم أنهم كما شيئ
مدى عن يعرفوا ولم المعاصرة، الصليبية المادأية تركيب يفقهوا
ًا، واهترائها ضعفها عقيدة في الكامنة القوة مدى يدركوا لم بل شيئ
يدركوا لم بل المسلمة، المة بها تتمتع التي الهائلة والطاقات السلما

حرموا تخاذلوا لما أعداؤها. ولكن أدأركه ما الرسالة أمة خطورة من
وقيدوا فلكه، في ودأاروا الذليل، بواقعهم والتصقوا البصيرة، من

ًا بأيديهم، بأغلله أنفسهم التضحية. على الهمة تحملهم أنآ من خوف
اللئيم الطبع خديعة وتلك   عقل العجز أنآ الجبناءا يرى

بالكسل المرءا ويغري المعالي عن    صاحبه عزما يثني السلمة حب
ًا فاتخذ إليه جنحت فإنآ ًا أو الرض في    نفق فاعتزل الجو في سلم
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صدق إلى واطمئنانآ ربهم، وعد من يقين على فهم الجهادأ أهل أما
وبصيرة لعدائهم التصدي على تعينهم نفس بهمة رسالتهم. يتمتعونآ

وثمارها التوحيد عقيدة بركات من هذا وكل حولهم، من العالم بأحوال
لنهدينهم فينا جاهدوا (والذين والجماعة، والحركة النفس في الطيبة
سبلنا).

الله- شريعة -لتحكيم الجهادأ طريق عن الخواطر بعض هذه كانت
عليها. ومن الرض الله يرث أنآ إلى السلما عليه آدأما لدنآ من الممتد

غير من فيها كانآ وما ومنته، الله توفيق من فهو خير من فيها كانآ فما
الشيطانآ.  ومن كاتبها نفس من فهو ذلك
توكلت عليه بالله إل توفيقي وما استطعت ما الصلحا إل أريد (إنآ

أنيب).  وإليه
محمد سيدنا على الله وصلى العالمين، رب لله الحمد أنآ دأعوانا وآخر
وسلم. وصحبه وآله
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