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آمنا با وحده وكفرنا بالشرعية الدولية

عبد العزيز بن ناصر الُجلَِّيل

االحتكام إلى ما يسمى بـ )الشرعية الدولية( من الدعوات التي تتردد على ألسنة بعض السياسيين ،ويراد
بھا :االحتكام إلى القوانين الوضعية التي اصطنعھا الغرب من أجل فرض ھيمنته السياسية ورؤيته الفكرية
على شعوب العالم ،ولكثرة تداول المصطلح في وسائل اإلعالم أصبح بعض المسلمين  -مع األسف الشديد -
يستخدم ھذا المصطلح دون إدراك لمراميه وأبعاده العقدية الخطيرة.

إن من أخطر ما يعانيه المسلمون اليوم ما يقوم به أعداؤھم من الكافرين والمنافقين من التلبيس والتضليل
حتى أصبح ذلك ِسَمة من الِّسَمات البارزة في واقعنا المعاصر .وقد بلغت خطورة ھذا األمر أن انخدع به
بعض المنتسبين للعلم فض ً
ال عن العامة والدھماء ،وذلك بما يقوم به الملبسون الماكرون من تالعب
بالمصطلحات وقلب للحقائق وعرضھا في قوالب مزخرفة وطرحھا في وسائل اإلعالم المختلفة بكثافة
وتكرار حتى ألفتھا األسماع وصار يرِّددھا كثير من أبناء المسلمين عن خبث من بعضھم أحياناً وعن جھل
وتغفيل من بعضھم اآلخر.
ومما زاد األمر خطورة غفلة كثير من أھل العلم عن التصدي لھذه التلبيسات التي يمس كثير منھا صلب
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العقيدة وأركان التوحيد وھوية األمة وأخالقھا .وإن لم يقم أھل العلم بواجبھم في رفع ھذا التلبيس وبيان
سبيل المجرمين تكن فتنة في األرض وفساد كبير.
ومن المصطلحات الكفرية الخطيرة التي تعمل أجھزة اإلعالم الدولية ويتبعھا على ذلك كثير من إعالم
البلدان اإلسالمية ممن ال خالق لھم والتي يجب على أھل العلم فضحھا وتعريتھا وتبيين خطرھا على
العقيدة؛ مصطلح )الشرعية الدولية(؛ حيث يطرح اليوم بكثافة وينادى بترسيخ ھذا المصطلح الوثني في
أذھان الناس وذلك بمناداتھم تارة بـ )احترام الشرعية الدولية( وتارة بـ )تحريم الخروج على الشرعية
الدولية( ومرة ثالثة بـ )االلتزام بقرارات الشرعية الدولية(؛ فماذا يعني ھذا المصطلح الطاغوتي؟.
إن )الشرعية الدولية( ترمي إلى االحتكام وااللتزام بشرع وضعي وضعته الدول الكبرى الكافرة يحكم
عالقات الدول في ھذا العالم َوْفقاً لتشريعاتھم ومعاييرھم وأعرافھم ومصالحھم ،وھذا الشرع الوضعي ھو
تلك القوانين التي وضعتھا الدول الكافرة التي أسست منظمة األمم المتحدة بعد انتصارھا في الحرب
العالمية الثانية – أمريكا وبريطانيا وروسيا – وانضم إليھم بعد ذلك فرنسا والصين وصاغت قوانينھا
لمصالحھا ومصالح حلفائھا في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ؛ فوضعت ما سَّمته بـ )ميثاق األمم المتحدة(
ليكون له المرجعية األولى في كل قضية من قضايا العالم حيث تستمد )الشرعية الدولية( منه األحكام
والقرارات وتستند إليه في الخالفات والنزاعات واإلجراءات .وأصبح العدو يستخدم ھذا المصطلح في
تمرير أي شيء يريده على دول العالم وال سيما دول المنطقة اإلسالمية؛ فتحتل بلدان المسلمين وتغزوھا
باسم )الشرعية الدولية( ،وتؤيد ھذا التيار أو ذلك باسم )الشرعية الدولية( ،وتحارب الدعاة والمجاھدين
باسم )الشرعية الدولية( ،ومن خرج عن ذلك فھو خارج عن )الشرعية الدولية(! ومن أكبر األمثلة على
ذلك تكريس االحتالل اليھودي في فلسطين باسم )الشرعية الدولية(.
الحكم على ھذا المصطلح الطاغوتي في ضوء العقيدة اإلسالمية:
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .ولذا قبل أن نبين حكم ﷲ  -عز وجل  -في ھذا المصطلح يجب أن
نتعرف إلى أھم ما يقوم عليه وھو ما أشير إليه سابقاً في أنه يستند إلى ميثاق ھيئة األمم المتحدة
وقوانينھا التي أذعن لھا كل دول العالم بما في ذلك دول المنطقة اإلسالمية؛ فما أھم بنود ھذا الميثاق الذي
تتحاكم إليه دول العالم ويسمى بالشرعية الدولية؟
إن ميثاق األمم المتحدة طاغوت وقانون ليس كأي قانون وضعي عادي وليس ھو مجرد وثيقة تأسيسية
لمنظمة األمم المتحدة ،فقد جعله واضعوه أكبر من ذلك بكثير .إن خبراء القانون الدولي وفقھاؤه يعلنون
بوضوح وصراحة أن الميثاق ھو أعلى مراتب المعاھدات الدولية ،وأعظم قواعد القانون الدولي مكانة!
ولذلك نصت المادة ) (103من ھذا الميثاق نفسه على أنه) :إذا تعارضت االلتزامات التي يرتبط بھا
أعضاء األمم المتحدة َوْفقاً ألحكام ھذا الميثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به ،فالعبرة بالتزاماتھم
المترتبة على ھذا الميثاق(.
ومعنى ذلك أنه ال يجوز ألي دولة ملتزمة بھذا الميثاق أن تبرم أي اتفاق دولي أو تختار وتلتزم بشرع
بينھا وبين دولة أخرى تتعارض أحكامه مع القواعد واألحكام الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،ولو كان
شرع ﷲ العزيز الجبار!
ومعلوم أنه ال يمكن ألي دولة االنتساب لعضوية األمم المتحدة حتى تعلن التزامھا واحترامھا لھذا الميثاق
وتسلم له تسليماً؛ إذ إن إجراءات االنضمام إلى األمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة التي ترغب في
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االنضمام إلى األمم المتحدة طلباً بذلك إلى األمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب مصحوباً بإعالن
قبول االلتزام بميثاق األمم المتحدة.
وكذلك األمر بالنسبة للفصل من األمم المتحدة ،فإن »المادة السادسة« من الميثاق تنص على أنه يجوز
للجمعية العامة أن تفصل عضواً من األعضاء إذا أمعن في انتھاك مبادئ الميثاق.
وھذا البند قد يطبق على أي أحد إال الدول الكبرى التي وضعت األمم المتحدة لرعاية مصالحھا أص ً
ال ،ولذلك
تتمتع بحق )الفيتو( الذي يضمن لھا ذلك ،وعلى رأسھا أمريكا التي ترعى مصالح دولة اليھود من خالله،
بل إن الميثاق وأممه المتحدة قد أمست شرطياً يحرس مصالح ھاتين الدولتين على كل صعيد ،وال يجادل
في ھذا حتى العميان.
وعلى كل حال؛ فھيئة األمم المتحدة منظمة خاضعة للنفوذ اليھودي  -الصليبي منذ تأسيسھا ،ومن يراجع
أقسامھا وإداراتھا وأسماء القائمين عليھا يعرف ھذا معرفة اليقين] ،[1وھي التي أشرفت على تقسيم
فلسطين عام 1947م ،وطعن ھذه المنظمة وطعن إداراتھا ومنظماتھا المختلفة في دين اإلسالم وشرائع
القرآن بِّين واضح مكشوف ،واسمھا )األمم المتحدة( من أعظم األدلة على اتحاد وتناصر وتعاضد وتعاون
الدول المشتركة فيھا.
والذين ينادون بالشرعية الدولية وااللتزام بھا واحترامھا وتنفيذ قراراتھا يتعامون عن ھذه الحقائق
الدامغة.
ويبين الدكتور علي العلياني في كتابه )أھمية الجھاد( ھذا األمر بياناً واضحاً حيث يذكر بعض بنود ميثاق
ھيئة األمم الذي تستند إليه الشرعية الدولية ونختار ھنا بعضھا:
يقول  -حفظه ﷲ تعالى  :-جاء في ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) :إن غاية ما يرنو إليه عامة
البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة .(...إن ھذه العبارة اعتراف وإقرار بحرية اإللحاد
وعدم مجاھدة المرتدين وعدم إفزاع الكفار ونعوذ با من حقوق ھذه نتائجھا.
 وجاء في المادة الثانية )إن لكل إنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز؛ كالتمييز بسببالدين (....قلت :إن ﷲ لم يجعل المؤمن كالكافر في كل شيء ،بل للمؤمن معاملة وللكافر معاملة ،ومن
راجع أحكام أھل الذمة في اإلسالم عرف الفرق بين حقوق المسلم وحقوق الكافر ،ولكن أين المتدبرون
لكالم ﷲ وكالم رسوله؟!
 وجاء في المادة الثامنة )لكل شخص أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية ...إلخ(.قلت :ال يجوز للمسلم اللجوء إلى المحاكم التي ال تحكم بالكتاب والسنة ،قال ﷲ  -تعالى َ} :-فإن َتَناَزْعُتْم
شْيٍء َفُرُّدوُه إلَى َّ
ِفي َ
سوِل إن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبا َّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويالً{ ]النساء:
ﷲِ َوالَّر ُ
.[٩٥
 وجاء في المادة الثامنة عشرة )أن لكل فرد أن يغير عقيدته(. وجاء في المادة الحادية والعشرين )إن إرادة الشعب ھي مصدر سلطة الحكومة(.قلت :إن اختيار أھل الحل والعقد – من العلماء واألمراء ورؤوس األجناد المتمسكين بالكتاب والسنة – ھو
الذي يبنى عليه تعيين الخليفة ،وال أقول دھماء الناس وعجائزھم ،والحكومة مقيدة بشرع ﷲ وال يجوز
لھـا الحكــم بالھــوى أو بالجھل؛ فال يتلقى المسلم التشريع إال من ﷲ.
 جاء في المادة السابعة والعشرين )ال يصح بحال أن تمارس ھذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراضاألمم المتحدة(.
قلت :بل يجب مخالفة أكثر أغراض األمم المتحدة؛ ألن مخالفة أصحاب الجحيم ھو اقتضاء الصراط
المستقيم ،وبھذا يظھر أن الخضوع ألنظمة ھيئة األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مثل
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الخضــوع للقانــون الرومــاني أو الخضوع لـ )الياسق( الذي تحاكم إليه التتار؛ فھي طاغوت يشرع للبشر
من عند نفسه ،نسأل ﷲ أن يرد المسلمين إلى دينھم الحق ويھدي األمم المتحدة إلى اإلسالم.
 وجاء في مقاصد ھيئة األمم المتحــدة ومــبادئھــا ما يلي: - 1حفظ السلم واألمن الدولي  ،وتحقيقاً لھذه الغاية تتخذ الھيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب
التي تھدد السلم؛ إلزالتھا ولقمع أعمال العدوان وغيرھا من وجوه اإلخالل بالسلم وتتذرع بالوسائل السلمية
َوْفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحلِّ المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتھا.
 - 2إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين
الشعوب وبأن يكون لكل منھا تقرير مصيرھا وكذلك اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز السلم العام.
 - 3تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية
واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً
بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء.
 - 4جعل ھذه الھيئة مرجعاً لتنسيق أعمال األمم وتوجيھھا نحو إدراك ھذه الغايات المشتركة].[2
الحكم الشرعي في ھذه المواثيق والقوانين الدولية:
وبعد الوقوف على أھِّم بنود الشرعية الدولية المنبثقة من قوانين ھيئة األمم المتحدة نصل إلى معرفة حكم
ﷲ فيھا:
َّ
ُ
َ
َ
ت َوُيْؤِمْن ِبا َّ ِ َفقِدَ
يقول ﷲ  -عز وجل } :-ال إْكَراَه ِفي الِّديِن قد َّتَبَّيَن الُّر ْ
شُد ِمَن اْلَغِّي فَمن َيْكفْر ِبالطاُغو ِ
صاَم َلَھا َو َّ
ﷲُ َسِميٌع َعلِيٌم{ ]البقرة.[٦٥٢ :
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِف َ
ﷲ َواْجَتِنُبوا الَّطاُغوَت{ ]النحل ،[٦٣ :في
ويقول  -سبحانه َ} :-ولََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ أَُّمٍة َّر ُ
سوًال أَِن اْعُبُدوا َّ َ
ھاتين اآليتين يبين ﷲ  -عز وجل  -أن التوحيد والعبودية الحقة  -عــز وجل  -ال تصح إال بالكفر
بالطاغوت واجتنابه وعبادة ﷲ  -عز وجل  -وحده ،بل قد قدم الكفر بالطاغوت على األمر باإليمان با -
عز وجل  -ألن اإليمان با ال يصح إال بالكفر بالطاغوت ،والطاغوت ھو كل ما تجاوز به العبد حَّده من
معبود أو متبوع أو مطاع.
يقول الشيخ ]عبد الرحمن[ الدوسري  -رحمه ﷲ تعالى  -عند آية الكرسي :فالطاغوت مشتق من الطغيان،
وھو مجاوزة الحد ،يقال )طغى الماء( إذا ارتفع مده عن قامة اإلنسان بحيث يغرقه ،فكل من تجاوز حَّده
الذي حَّده ﷲ له من وجوب عبادته  -سبحانه  -والوقوف عند حدوده بالتزام شريعته ،فتجاوز ذلك وسعى
ي نوع من أنــواع المكــر واالحتــيال أو القھــر واإلرھــاب أو التشريع في
في أن يكون معبودًا ال عابدًا بأ ِّ
التحليل والتحريم والتقنين؛ فھو طاغوت يجب الكفر به؛ ببغضه وعداوته واالبتعاد عنه وبغــض أحبــابه
وأعــــوانه ،وال يصح اإليمان با قطعاً إال بالكفر بالطاغوت .وكل من يدعو إلى مبدأ قومي يلتقي المسلم
فيه مع الطوائف الضالة أو إلى مذھب مادي من المذاھب اليھودية؛ فھو من الطواغيت الذين يجب الكفر
بھم وبغضھم وعداوتھم واالبتعاد عن ھمزاتھم ،فمن حقق الكفر بالطاغوت بجميع أنواعه ،وحقق اإليمان
با بحصر المحبة له ومن أجله وفي سبيله ،وبغض كل ما يبغضه ﷲ من أي شخص أو عمل؛ }َفَقِد
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى{ ]البقرة.[3][٦٥٢ :
وھل اتباع طاغوت الشرعية الدولية وطاعة قوانينه إال إيماناً به وقد أمرنا أن نكفر به ،قال ﷲ  -عز وجل
} :أََلْم َتَر إَلى اَّلِذيَن َيْزُعُموَن أََّنُھْم آَمُنوا ِبَما أُنِزلَ إَلْيَك َوَما أُنِزلَ ِمن َقْبِلَك ُيِريُدوَن أَن َيَتَحاَكُموا إَلىت َوَقْد أُِمُروا َأن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِريُد ال َّ
ضَّلُھْم َ
شْيَطاُن َأن ُي ِ
الَّطاُغو ِ
ضالًال َبِعيًدا{ ]النساء.[٠٦ :
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يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لھذه اآلية) :ھذه اآلية ذامة لمن عــدل عــن الكتــاب والسنــة وتحاكمــوا
إلــى ما سواھما من الباطل ،وھو المراد بالطاغوت ھا ھنا(.
ويقول ابن القيم في إعالم الموقعين) :من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول  -صلى ﷲ عليه
وسلم  -فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه(.
ويقول الشنقيطي في تفسيره )أضواء البيان() :وكل تحاكم إلى غير شرع ﷲ فھو تحاكم إلى الطاغوت(.
إن الكفر بالطاغوت واإليمان با  -عز وجل  -ھما ركنا كلمة التوحيد )ال إله إال ﷲ( وھو دين نبينا محمد
 صلى ﷲ عليه وسلم  -وملة أبينا إبراھيم  -عليه الصالة والسالم  -الذي أمرنا ﷲ  -عز وجل  -باتباعھاوذلك في قوله  -سبحانه َ} :-قْد َكاَنْت َلُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي إْبَراِھيَم َواَّلِذيَن َمَعُه إْذ َقالُوا ِلَقْوِمِھْم إَّنا ُبَرآُء
ِمنُكْم َوِمَّما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن َّ
ضاُء أََبًدا َحَّتى ُتْؤِمُنوا ِبا َّ ِ َوْحَدُه{
ﷲِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلَبْغ َ
]الممتحنة.[٤ :
وبعد:
ﷲ لزمُن غربٍة ھذا الزمان الذي تغيب فيه ھذه األصول على وضوحھا.
فإنه و ِ
لقد آن أوان أن يترك العلماء عزلتھم التي يعيشون فيھا عن واقع األمة وما يحاك لھا من التلبيس حيث
أراد أعداؤھا من الكفار والمنافقين أن يغيبوا أھل العلم ويقصوھم عن بيان ھذه المحكمات وغيرھا من
القضايا والنوازل التي تنتظر األمة قول أھل العلم فيھا.
فھل يعي أھل العلم دورھم واألمانة الثقيلة الملقاة على كواھلھم؟ }َوإْذ َأَخَذ َّ
ﷲُ ِميَثاَق اَّلِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب
س َوال َتْكُتُموَنُه{ ]آل عمران.[٧٨١ :
لَُتَبِّيُنَّنُه ِللَّنا ِ
نسأل ﷲ  -عز وجل  -أن يھدينا صراطه المستقيم ،وأن يبصرنا سبيل المؤمنين ويرزقنا اتباعه ،وسبيل
المجرمين ويلھمنا اجتنابه ،والحمد رب العالمين.
--------------] [1للتعرف إلى ھذه األسماء انظر  :كتاب )أھمية الجھاد في نشر الدعوة اإلسالمية( ،للدكتور علي العلياني.
] [2أھمية الجھاد في نشر الدعوة اإلسالمية ،ص ) (459-445باختصار وتصرف يسير.
] [3صفوة التفسير في تفسير آية الكرسي.
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المشاركات446 :

ابو الحوراء
مشرف

بارك ﷲ فيكم أخي الغالي ابو الحسن األزدي على الموضوع القيم
وجزى ﷲ الكاتب خير الجزاء ,,

#3

05-10-2009

المشاركات1,111 :

abo_omer
عضو متألق

بارك ﷲ فيك

05-10-2009

#4
المشاركات2,782 :

عبد ﷲ الجزائري
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

بارك ﷲ فيك أخي ابو الحسن األزدي وجزى ﷲ الناصح الكاتب عبد العزيز بن ناصر الُجلَِّيل عنا خيرا
نسخة توجه مباشرة ألتباع حماميس فقادتھم
يعشقون التكلم واإلحتكام لشرعية الشركية

05-10-2009

معتز دغمش

#5
المشاركات13,594 :

طالب في كلية الفل وجة االسالمية

موضوع قيمة
بارك ﷲ فيك اخي
ووفقنا ﷲ واياك الي ما يحبه ويرضاه

05-10-2009

دحية المقدسي

#6
المشاركات254 :

عضو مشارك

آمنت با وحده وكفرت بالشرعية الدولية

05-10-2009

أسد عربي
عضو متألق
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الدولة :دولة العراق اإلسالمية
المشاركات1,018 :
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بارك ﷲ فيك أخي الحبيب ) أبو الحسن األزدي ( وبارك ﷲ فيك الكاتب .

05-11-2009

ابوالحسن االزدي

#8
المشاركات19 :

عضو جديد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو الحوراء

بارك ﷲ فيكم أخي الغالي ابو الحسن األزدي على الموضوع القيم
وجزى ﷲ الكاتب خير الجزاء ,,

حّياك ﷲ أبا الحوراء ،،
َ
شرف ُ
ت بمرورك ،،
محبك ،،

05-12-2009

ابوالحسن االزدي

#9
المشاركات19 :

عضو جديد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة abo_omer

بارك ﷲ فيك

وفيك بارك  ،،أبا عمر ،،
سعد ُ
ت بإطاللتك ،،
محبك ،،

منذ  4أسابيع

ابو الحوراء

#10
المشاركات446 :

مشرف

نسأل ﷲ أن يفك أسر الشيخ عبد العزيز الجليل ,,

منذ  4أسابيع

ابوالحسن االزدي

#11
المشاركات19 :

عضو جديد

ربي أسألك أن تثبت شيخنا وتزيده من نعمك و فضائلك  ،آمين
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شكر ﷲ لك أبا الحوراء  ،وزادك من فضله ،،
كان ﷲ لعلمائنا و أسرانا  ،آمين

#12

منذ  4أسابيع

المشاركات1,306 :

محمد البغدادي
عضو متألق

جزاكم ﷲ خيرا

منذ  4أسابيع

#13
المشاركات109 :

أبو حيدر الكندي
عضو مشارك

جزاك ﷲ خير
لآلسف حتى من الملتزمين من ينادي باالعتراف بالشرعية الدولية
بارك ﷲ فيك

منذ  4أسابيع

#14
المشاركات2,087 :

المھاجرالصحراوي
عضو متألق

نسأل ﷲ أن يفك أسر الشيخ عبد العزيز الجليل
آمنت با وحده وكفرت بالشرعية الدولية

منذ  4أسابيع

#15
المشاركات1,289 :

ابو بكر المھاجر
عضو متألق

بارك ﷲ فيك أخي الحبيب ) أبو الحسن األزدي ( وبارك ﷲ فيك الكاتب
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منتديات الفلوجة اإلسالمية <  :::المنتديات العامة  < :::منتدى الحدث ) قضايا األمة اإلسالمية ( < منتدى المشاركات
المميزة

آم ن ا ب ا

وحده وكفرنا بالشرعية الدولية  /للشيخ عبد العزيز الجليل فك ﷲ أسره
التعليمـــات

اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

ص ف حة  2م ن 2 1 > 2
أدوات الموضوع
منذ  4أسابيع

داع ٍ للمجاھدين

انواع عرض الموضوع
#16
المشاركات886 :

عضو مجتھد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابوالحسن االزدي

ربي أسألك أن تثبت شيخنا وتزيده من نعمك و فضائلك  ،آمين
شكر ﷲ لك أبا الحوراء  ،وزادك من فضله ،،
كان ﷲ لعلمائنا و أسرانا  ،آمين

اللھّم آمين آمين وبارك ﷲ بكم

منذ  4أسابيع

محّب رؤية الرحمن

كبار كّتاب منتديات الفل وجة االسالمية

#17
الدولة :دولتنا اإلسالمية الغالية بالعراق إن شاء ﷲ
المشاركات3,589 :

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
وبارك ﷲ بكم
وحفظ المولى شيخنا الغالي وفّك أسره ولعن من ظلمه

منذ  4أسابيع

7/3/2009 12:55 PM

#18

1 of 3

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?t=61584&page=2

 -...آمنا با وحده وكفرنا بالشرعية الدولية  /للشيخ عبد العزيز الجليل فك ﷲ أسره  -الصفحة 2

المشاركات507 :

الغضب األسود
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ابوالحسن األزدي بارك ﷲ فيك وجزاك ﷲ خير متصفحك ھذا فيه خيرآ كثير اسال ﷲ ان يكون في عون شيخنا الصادع بالحق الشيخ عبدالعزيز
الجليل وان يفك اسره
اخي الحبيب ابوالحسن ھل الشيخ عبدالعزيز فك ﷲ أسره لديه محاضرات او دروس او خطب صوتية
وان وجد مقاالت انفعنا بھا رفع ﷲ قدرك

اللھم رب العرش العظيم يا من تملك كل شئ وال نملك أي شئ ويا من خضعت له رقابنا ويا واحد أحد يا فرد يا صمد ويا من حمل نوح في
السفينة ويا من أخرج يونس من بطن الحوت ويا من نصر موسى على فرعون ويا من أنقذ عيسى من براثن اليھود ويا نصر محمد صلى ﷲ
عليه وسلم من مشركي مكه فك أسرى أخوننا المظلومين في سجون الطواغيت
اللھم يا من أمره بين الكاف والنون فكھم مما فيھم يا ﷲ........
اللھم انتقم من أعداء األمة.
ومن المتآمرين عليھا.
ومن أذالئھا وانجاسھا.
اللھم خلص ھؤالء العباد الصالحين.
اللھم إنھم عبيدك  ،أبناء إمائك الطاھرات  ،بنات اإلسالم دينك الحق  ،وأنت ياربي وعدت  ،ووعدك الحق  ،من يدعوك تستجب له.
فاستجب يا مجيب دعوات المظلومين.
اللھّم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باإلجابة  ،فھا نحن يا موالنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنّـك باإلجابة قدير نعم المولى ونعم
النّـصير.
وصلّـى ﷲ وسلّـم وبارك على محّمد وعلى آله وصحبه وسلّـم.
وﷲ أن العين لتدمع دما من ھول ما نراه من دولة الشرك وطاغوت العصر!!......؟؟ اللھم أرنا فيھا يوما أسودا .......يا ﷲ...

#19

منذ  4أسابيع

المشاركات216 :

سعد القرشي
عضو موقـ وف

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة الغضب األسود

ابوالحسن األزدي بارك ﷲ فيك وجزاك ﷲ خير متصفحك ھذا فيه خيرآ كثير اسال ﷲ ان يكون في عون
شيخنا الصادع بالحق الشيخ عبدالعزيز الجليل وان يفك اسره
اخي الحبيب ابوالحسن ھل الشيخ عبدالعزيز فك ﷲ أسره لديه محاضرات او دروس او خطب صوتية
وان وجد مقاالت انفعنا بھا رفع ﷲ قدرك

اللھم رب العرش العظيم يا من تملك كل شئ وال نملك أي شئ ويا من خضعت له رقابنا ويا
واحد أحد يا فرد يا صمد ويا من حمل نوح في السفينة ويا من أخرج يونس من بطن الحوت
ويا من نصر موسى على فرعون ويا من أنقذ عيسى من براثن اليھود ويا نصر محمد صلى
ﷲ عليه وسلم من مشركي مكه فك أسرى أخوننا المظلومين في سجون الطواغيت
اللھم يا من أمره بين الكاف والنون فكھم مما فيھم يا ﷲ........
اللھم انتقم من أعداء األمة.
ومن المتآمرين عليھا.
ومن أذالئھا وانجاسھا.
اللھم خلص ھؤالء العباد الصالحين.

اللھم إنھم عبيدك  ،أبناء إمائك الطاھرات  ،بنات اإلسالم دينك الحق  ،وأنت ياربي وعدت ،
ووعدك الحق  ،من يدعوك تستجب له.
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فاستجب يا مجيب دعوات المظلومين.

م أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باإلجابة  ،فھا نحن يا موالنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما
اللھ ّ
وعدتنا إنـ ّك باإلجابة قدير نعم المولى ونعم النـ ّصير.
مد وعلى آله وصحبه وسلـ ّم.
وصلـ ّى ﷲ وسلـ ّم وبارك على مح ّ
وﷲ أن العين لتدمع دما من ھول ما نراه من دولة الشرك وطاغوت العصر!!......؟؟ اللھم أرنا فيھا يوما
أسودا .......يا ﷲ...

تفضل بارك ﷲ فيك موقع الشيخ وبه كل ماتريد
/http://islamlight.net/aljiliyl
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