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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

-----------------

  املقدمة

---  

  ملاذا هذه الرسالة

---  

  -مان والعصوررغم مرور األز -قضية التسليم لرب العباد حبقه سبحانه يف التشريع للعباد الزالت

أحد أهم قضايا كل زمان وكل عصر إن مل تكن قضيته األوىل، وبالتايل فهي أحد أخطر قضايا 

عصرنا وزماننا. وهذا معىن من املهم إبرازه ألهل احلق يف هذا الزمان حىت تطمئن قلو�م إىل أ�م 

  خيوضون نفس املعارك اليت خاضها الرسل وأتباعهم من أهل اإلميان يف كل زمان. 

وحىت يدركوا باألمثلة الواقعة املعاصـــرة أن معركة احلق والباطل هي معركة واحدة متصـــلة، منذ أن خلق 

معركة �ا إاألرض ومن عليها, -ســـــــــــــــبحانه وتعاىل-اخللق إىل أن يرث اهللا -ســـــــــــــــبحانه وتعاىل-اهللا 

  دة يف أهدافها وميادين صراعها ومتيز أطرافها وأن تغريت الصور وتبدلت القشور. واح

يقول احلق ســبحانه: (ولقد بعثنا يف كل أمة رســوالً أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 

اهللا ومنهم من حقت عليه الضـــاللة فســـريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني)، ويقول عز 

من قــائــل: (وكــذلــك جعلنــا لكــل نيب عــدواً من ا�رمني وكفى بربــك هــاديــًا ونصـــــــــــــــرياً)، ويقول احلق 

ســـبحانه: (شـــرع لكم من الدين ما وصـــى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصـــينا به إبراهيم وموســـى 

يه من يشــــــــاء تيب إلاهللا جيكرب على املشــــــــركني ما تدعوهم إليهوعيســــــــى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه  

ويهدي إليه من ينيب)، ويقول احلق ســــــــــــبحانه: (وكذلك نقص عليك من أنباء الرســــــــــــل ما نثبت به 

فؤادك وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني)، ويقول احلق سـبحانه: (تلك من أنباء الغيب 

يقول احلق و نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصـــــــــــرب إن العاقبة للمتقني)،

سبحانه: (قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نرتك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء إنك 

  ألنت احلليم الرشيد).



3                -المقدمة                                              

والقرآن الكرمي يف تناوله الواسع والواضح واحلاسم لتلكم القضية احملورية حرص على إظهار أطراف 

طهم بأقرا�م وأشباههم عرب األزمان والدهور، يقول احلق ، وربهذه املعركة اخلالدة يف زمان النيب 

ولو أ�م إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا ليطاع بإذن اهللاإىلأرسلنا من رسول وماسبحانه: (

فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر لوجدوا اهللا تواباً رحيماً، الرسولاهللا واستغفر هلم 

أنزلنا ناإ، ويقول احلق سبحانه: (أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)ال جيدوا يف مثبينهم

استحفظواا مبهدى ونور حيكم �ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبارفيهاالتوراة 

مل حيكم ومنمثناً قليالً بآيايتمن كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشون وال تشرتوا 

أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف فيها، وكتبنا عليهم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

ومن مل حيكم مباقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له واجلروحباألنف واألذن باألذن والسن بالسن 

ديه من التوراة ا بني يوقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقاً مل،الظاملونأنزل اهللا فأولئك هم 

وليحكم للمتقني،وهدى وموعظة اإلجنيل فيه هدى ونور ومصدقاً ملا بني يديه من التوراةوآتيناه

، وأنزلنا إليك الكتاب الفاسقونهمومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه

وال تتبع أهواءهم عما فاحكم بينهم مبا أنزل اهللاهعليباحلق مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً 

ومنهاجاً ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم شرعةجاءك من احلق لكل جعلنا منكم 

  .إىل اهللا مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون)اخلرياتفيما آتاكم فاستبقوا 

جديدة يف احلاكمية؟ وماذا عسـاها أن تضـيف ملا سـبقها ولكن قد يتسـاءل القارئ: ملاذ تؤلف رسـالة 

عاة ألفاضـل العلماء والد-قدمية وجديدة، مسـتقلة يف موضـوعها أو مشـمولة مع غريها-من مؤلفات 

  من األئمة املتقدمني أو األجلة املتأخرين يف هذه القضية؟.

الة يف أليف هذه الرســوهو ســؤال هام للقارئ ولكاتب الرســالة، ألن إجابته تكشــف عن الغرض من ت

  بالذات يف هذا الوقت بالتحديد.املوضوعهذا 

فكاتب هذه الرسالة مل يهدف إىل تكرار ماسبقه إليه أفاضل العلماء يف هذه القضية اخلطرية، اليت مل 

باعتبارها أحد أهم القضـــــــــــــايا العقدية الرئيســـــــــــــية اليت من أجلها -رغم مرور األزمان-تفقد خطور�ا 

  وبعثت الرسل وانعقدت العداوة ونشب اجلهاد بني أهل احلق وأهل الباطل.أنزلت الكتب 
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وكاتب هذه الرســــــالة ال يطمع أن يضــــــيف إىل من ســــــبقوه شــــــيئاً, ولكنه يهدف إىل أن يوضــــــح عدة 

  أمور:

قط على ال تشــــــــن ف-وهي معركة قدمية جديدة-أن معركة العدو الصــــــــلييب اليهودي على أمتنا أوهلا:

واالقتصـــــادي، بل وقبل كل ذلك ومعه وبعده على املســـــتوى الفكري والســـــلوكي املســـــتوى العســـــكري 

املعركة على وبالتايل-وخاصـة يف قضـية ملن تكون احلاكمية-واالجتماعي. واملعركة على عقيدة األمة 

شـــــــــــــــريعة األمة هي املعركة األهم، نظراً ملا يرتتب عليها من آثار فادحة اخلطورة، تغري حال األمة من  

  -حاملة رســــــالة التوحيد الشــــــاهدة على الناس اآلمرة باملعروف الناهية عن املنكر-األمة اخلامتة كو�ا

  إىل جتمع تابع فاسد متهالك متهتك متناحر.

أن خصــومنا يف هذه املعركة يشــكلون حلفاً مرتابطاً ال يقتصــر على اجليوش الغازية وال البنوك وثانيها:

، بل ميتد إىل داخل بالدنا وجمتمعاتنا يف صـــــــــورة حكام مســـــــــتبدين الدائنة وال الشـــــــــركات الناهبة فقط

يف صـــــــــــــــورة علمـاء  -وهم األخطر-وكتـاب مـأجورين ومفكرين منحرفني وقضــــــــــــــــاة جـائرين، وأخرياً 

  السالطني واملرجئة املعاصرين.

  لذا تأمل هذه الرسالة إىل توضيح الرتابط بني أعداء الداخل واخلارج يف أهدافهم ويف جنودهم. 

يف أثناء حتديدها ألطراف الصــــــراع يف هذه احللقة املعاصــــــرة من ســــــلســــــة -ما �دف هذه الرســــــالة ك

إىل كشـــف -الصـــراع املمتد عرب الزمان حول حق املويل ســـبحانه وتعاىل يف التشـــريع خللقه دون ســـواه

هداف اللثام وإســــــقاط القناع عن أعداء اإلســــــالم املتزيني بزيه الذين مييعون قضــــــية احلاكمية خدمة أل

أعداء اإلســــالم من الصــــليبيني اجلدد واليهود وأذنا�م من حكام ديار اإلســــالم، يقول احلق ســــبحانه: 

(وإذا رأيتهم تعجبك أجســـامهم وإن يقولوا تســـمع لقوهلم كأ�م خشـــب مســـندة حيســـبون كل صـــيحة 

  عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا أىن يؤفكون).

تغاء ملرضاة اهللا سبحانه وتعاىل وإرشاداً ألهل احلق إىل معامل مواقعهمهذا ما ترمي إليه هذه الرسالة اب

ومواقع أعدائهم يف ميدان الصـــــراع اخلالد بني أهل الكفر واإلميان حول التســـــليم لرب البشـــــر حبقه يف 

احلكم والتشـــريع خللقه، وحتذيرهم من عيون أعدائهم املندســـني بينهم، والســـاعني إىل زعزعة صـــفوفهم 

  حها جحافل الصليبيني اجلدد وحلفائهم من اليهود من أجل فتات زائل ودنيا خسيسة.حىت جتتا
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فما كان يف هذه الرسـالة من خري وهدى فهو من توفيق املوىل وحده صـاحب الفضـل واملنة ال شـريك 

له، وما كان منها من غري ذلك فهو من نفس كاتبها ومن الشـــــــــــــــيطان، (إن أريد إال اإلصـــــــــــــــالح ما 

وفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب). وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، اســـــــــــــــتطعت وما ت

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم.

                      أمين الظواهري                                                                         

م2003غسطسهـ، أ1424مجادى اآلخرة                                                     


