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إنذارام األن  
  وام الطّمن" يئةاهلَ "نهجِ ممبا يفْ

  
  

  تأليف األخ ااهد
  القحطاينعبد اهللا نـذيـر 

  - حفظه اهللا -
  

  رسالةٌ مهداةٌ إىل منظّمي محلة
 ))ميكَهكْفيفَس اللَّه((   

  نصرةً لدولة اإلسالم يف العراق
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  توطئة

 خامت األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب دالعاملني، والصالة والسالم على نيب الرمحة وامللحمة، حمم ...
  :وبعد

 الَّذين إِنَّ{: وقال ،]١٨٧اآلية من: عمران آل[}تكْتمونه وال للناسِ لَتبيننه الْكتاب أُوتوا الَّذين ميثَاق اللَّه أَخذَ وإِذْ{: قال تعاىل
  ].١٥٩:البقرة[}عنونَالالّ ويلْعنهم اللَّه يلْعنهم أُولَئك الْكتابِ في للناسِ بيناه ما بعد من والْهدى الْبينات من لْنانـزأَ ما يكْتمونَ

 العلماء فعلى مسلكهم، م ويسلك أصام، ما فيصيبهم مسلكهم يسلكوا أن للعلماء تحذير هذا ويف: (يقول ابن كثري رمحه اهللا
 طرق من املروي احلديث يف ورد فقد شيئا، منه يكتموا وال الصاحل، العمل على الدال النافع، العلم من بأيديهم ما يبذلوا أن

  .١))نار من بِلجامٍ قيامةال يوم ألْجِم فكَتمه علْم عن سئل من((: قال أنه  النيب عن متعددة
 نبيت ومل الناس على ويلبسوا ،الكتاب ختالف بدعا يبتدعون منافقون أقوام كان فإذا (:وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

 كان  وإذا،أهله لىع نكري مل الذي التبديل من فيه وقع مبا قبلنا الكتاب أهل دين فسد كما الدين؛ لدوب الكتاب أمر فسد: للناس
 إىل دعاةً وصاروا للكتاب خمالف وهو حقا؛ قوهلم ظنوا حىت أمرهم عليهم التبس قد: للمنافقني اعونمس لكنهم منافقني ليسوا أقوام
 سماعونَ وفيكُم الْفتنةَ نكُميبغو خاللَكُم ولَأَوضعوا خباالً إِلَّا زادوكُم ما فيكُم خرجوا لَو{: تعاىل قال كما ،املنافقني بدع
مم يوجب إميانا فيهم فإن أعظم هؤالء حبال الفتنة بل هؤالء؛ حال بيان من أيضا بد فال ،]٤٧اآلية من: التوبة[}لَهوقد ،مواال 

 مل ولو بل وتعيينهم؛ رهمذك ذلك اقتضى وإن ،البدع تلك من التحذير من بد فال الدين تفسد اليت املنافقني بدع من بدع يف دخلوا
   .٢)حاهلا بيان لوجب كذلك تكن ومل دين؛ وأا خري وأا هدى أا ضانني قالوها لكن منافق؛ عن البدعة تلك تلقوا قد يكن

 وسكت أنت سكت إذا: فقال. كذا وفالن كذا فالن أقول أن علي يثقل أنه: حنبل بن ألمحد بعضهم وقال: (وقال أيضاً رمحه اهللا
 املخالفة العبادات أو والسنة للكتاب املخالفة املقاالت أهل من البدع أئمة ومثل. السقيم من الصحيح اجلاهل يعرف فمىت ،أنا

 ويصلي يصوم الرجل: حنبل بن ألمحد قيل حىت ،املسلمني باتفاق واجب منهم األمة وحتذير حاهلم بيان فإن؛ والسنة للكتاب
 هو فإمنا البدع أهل يف تكلم وإذا ،لنفسه هو فإمنا واعتكف وصلى قام إذا: فقال .البدع؟ أهل يف يتكلم أو ،إليك أحب ويعتكف

 ومنهاجه ودينه اهللا سبيل تطهري إذ؛ اهللا سبيل يف اجلهاد جنس من دينهم يف للمسلمني عام هذا نفع أن نفبي. أفضل هذا للمسلمني
 لفسد هؤالء ضرر لدفع اهللا يقيمه من ولوال ،املسلمني باتفاق الكفاية على واجب ذلك على وعدوام هؤالء بغي ودفع وشرعته

 إال الدين من فيها وما القلوب يفسدوا مل استولوا إذا هؤالء فإن؛ احلرب أهل من العدو استيالء فساد من أعظم فساده وكان الدين
  .٣)ابتداء القلوب يفسدون فهم أولئك وأما ،تبعا

 به كلّ مسلمٍ أويت علماً من الدين، وقياماً بفريضة إنكار املنكر اليت جعلها اهللا من أسباب خريية فقياماً ذا الواجب الذي ألزم اهللا
هذه األمة، وواجب النصرة للمؤمنني أهل التوحيد الذي أمر اهللا به عباده، وفريضة اجلهاد اليت جعلها اهللا ذروةً لسنام دينه، ومنه 

، وجعلته )هيئة علماء املسلمني يف العراق(رة يف بيان منهج اهليئة اليت ومست نفسها بـ جهاد املنافقني، كتبت هذه الرسالة املختص
  :يف ثالث فصول

  

                                                             
 .حبان والطرباين يف الكبري، وهو صحيح رواه أمحد والترمذي وأبو داود وابن ماجة، وابن - 1

  .٢٣٣/ ٢٨: الفتاوى جمموع -  2
  .٢٣١/ ٢٨: الفتاوى جمموع -  3
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  الفصل األول
  : وفيه ،)املنهج املُعلن للهيئة (

 ."إسالمي "منهج اهليئة منهج -

 ."وطين "منهج اهليئة منهج -

 ."دميقراطي "منهج اهليئة منهج -

 ."مقاوِم "منهج اهليئة منهج -

  الفصل الثاين
  :، وفيه)حقائق شرعية(

 .ل اهللانـز وعالقته مبسألة احلكم مبا أ:التوحيد -

 . وحكم مواالة الكفّار:الوالء والرباء -

 .غايةال والوسيلة: اجلهاد يف سبيل اهللا -

 .فيها اإلسالم وحكم :"الدميقراطية" -

 .فيها اإلسالم وحكم :"الوطنية" -

  الفصل الثالث
  :، وفيه)نهج اهليئةبعض الطوام يف م (

  ...ل اهللانـزمنهج اهليئة ومسألة احلكم مبا أ. ١
  ."!دميقراطية"بالـ حتكم لدولة تدعو اهليئة -
  .!التشريع مصادر أحد وتعتربه اإلسالم حتترم لكن" دينية ال "لدولة تدعو اهليئة -
  ."!الشعب إرادة "من شرعيته يستمد لدستور تدعو اهليئة -
  "!الشعب إرادة "من شرعيته يستمد ال يالذ الدستور ترفض اهليئة -
  .!ملّتهم كانت أياً البالد حكّام خيتار" الشعب "قبل من منتخب" برملاين نيايب "حكم لنظام تدعو اهليئة -
  .!عليهم وتترحم املشرعني الطواغيت استهداف تستنكر اهليئة -
  .!الدين ثوابت من" الدميقراطية "االنتخابات أن تدعي اهليئة -
  .!الشعب إرادة ألا" دميقراطية "النتخابات تدعو ئةاهلي -
  ."!دميقراطية "انتخابات لتنظيم الدولية والقوات باهليئات لالستعانة تدعو اهليئة -
  .!الوضعي العراقي والقضاء املتحدة األمم وهيئة الدويل القانون إىل للتحاكم تدعو اهليئة -
  .!اخلصومات يف للقضاء عيالوض العشائري القانون إىل للتحاكم تدعو اهليئة -

  
  ...هج اهليئة ومسألة الوالء والرباءمن. ٢

  .الطواغيت وأنصار اهليئة -
  .وأنصارهم والعجم العرب وطواغيت اهليئة -
  .والرافضة اهليئة -
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  .والنصارى اهليئة -
  .املشركون والصابئة اهليئة -
  .الشيطان عباد واليزيدية، اهليئة -
  .البعث وحزب والقوميون اهليئة -
  .التوحيد أهل وااهدون ةاهليئ -
  .!اهليئة لسان على النفاق صحوات ظهور يف احلقيقة -
 .اهليئة ومشروع النظام العريب الرمسي -

 
  ...بالضرورة الدين من معلومةٌ أحكامٍ يف الشرعية االحنرافات وبعض اهليئة. ٣

  !.االعتقاد حلرية ودعوا والكفار، املسلمني بني واملساواة اهليئة -
  .!اإلسالم دين من وكونه اإلرهاب، مصطلح وجحود ةاهليئ -
  .!الطّلب جهاد وتعطيل اهليئة -
  .!ورسوله اهللا إىل مرده شرعي كحكم التكفري وتعطيل اهليئة -
  .!املسلمني على احلكم والية الكفار لتولية والدعوة اهليئة -

  
  :الفصل األخري

  ... خامتة يف منهج اهليئة وحكم اإلسالم فيه
 أن يكون هذا العمل املتواضع خالصاً لوجهه الكرمي، تغفر به الذنوب، وتنار به الدروب، :ظيم رب العرش العظيمأسأل اهللا الع

   ..وتنصر به دولة اإلسالم على أرض العراق
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  الفصل األول

   ))هج املُعلن للهيئةاملن(( 
الذين -، وال يستغرب أهل التوحيد "وطين دميقراطي مقاومإسالمي : " ذات منهجٍاهليئة مما نرى فيما تعلن من بيانات ورسائل

الصفات املتناقضة يف مكان واحد، فغايتنا ابتداًء يف  من مجع هذه -املترتبة عليهاالشرعية يعرفون طبيعة هذه املسميات واألحكام 
 ولواقع هذه اهليئة،للشرع أو خمالفته فقته أما صدق هذا التوصيف، ومواهذه الرسالة املختصرة معرفة ما يصف القوم به أنفسهم، 

  ..فله مكان آخر يف الرسالة بإذن اهللا
١- منهج اهليئة منهج "إسالمي :"  

 إىل العلماء توصل): "املفهوم و التعريف، العراق يف املسلمني علماء هيئة(تقول اهليئة عن نفسها يف بيان منشور على موقعها الرمسي 
 املفاهيم من جمموعة حيملون بالشريعة املتخصصني العلماء من جمموعة يضم الذي الكيان: بأنه هومهامف وتعيني اهليئة تعريف

 تعمل هي وكذلك: "، وتقول.."األخرى العلوم يف االختصاص أهل من املسلمون ذلك يف يعاوم اإلسالمية والقناعات واملقاييس
 العلوم معطيات حسب الصحيح املسار إىل اجلهود توجه أن ولوحتا الشرعية، السياسة ورسم اإلسالمية السياسة رسم على

 للرأي جامعة معنوية شخصية ذات هيئة إنشاء على العراق يف املسلمني علماء عزم: "، وتقول"اإلسالمية األمة وعقيدة الشرعية
 يف لنهضتهم املستقيم ريقالط سلوك يف املسلمني أمر ترشيد على تعمل وهي األعداء، خطط وكشف األمة مصاحل وتبين والفتوى،

، "تام باستقالل واألمور القضايا خمتلف يف العراق يف للمسلمني والفتوى الرأي بيان على أيضاً اهليئة هذه وتعمل احلاضر، العصر
 سهالنف ووضعت: "، نشر العقيدة اإلسالمية يف أول األهداف السبعة املعلنة للهيئة فقال)التعريف واملفهوم( ووضع بيان اهليئة

 اإلسالمي التشريع ليسود وفضائله الدين حقائق ونشر النفوس، يف اإلسالمية العقيدة تثبيت .١:منها لتحقيقها تعمل عدةً أهدافاً
  ."كافة احلياة جوانب

 اخلاصة "املفاهيم واملقاييس والقناعات اإلسالمية"إذن، فاهليئة تدعي بوضوحٍ ال لبس فيه أنّ منهجها منهج إسالمي، وإن كان وفق 
اليت حيملها مؤسسوها، أما مدى مصداقية هذا االدعاء، وموافقته ألصول الدين ونصوص الكتاب والسنة، فسنأيت عليها تباعاً بإذن 

  .اهللا
اليت أضفتها اهليئة على املنتمني هليكلها الرئيسي، ومدى مطابقة " علماء"وال نريد يف هذا املكان الضيق أن نكشف مدلول لفظة 

منهج هذه اهليئة الذي مجع من مستهم  املسلمون يف هذه الديار جيداً، وسنركّز على  هؤالء، الذي يعرفهلواقعصف الشرعي هذا الو
  . ما يغنينا عن اإلسهاب واإلطالة، ألن يف ذلك"العلماء"ـب

٢ . منهج اهليئة منهج"وطين:"  
 أبناِء من اخلَيرِين باحترام – ومنة اِهللا من فَضلًا، – حظيت تأسيسها منذُ العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ أنَّ خيفَى فلَا: (تقول اهليئة

، وتقول يف بيان ٤)فالوطَنِية الدينية الثَّوابت من املستمد منهجها وضوح: منها كثرية ألسباب، واألطياف الفئَات خمتلف من العراقِ
، ا بالتمسك إلَّا االحتلَال ينتهي لن اليت، الوطَنِية الثَّوابت علَى نؤكد؛ لالحتلَالِ الثَّالث العام أعتاب علَى نقف إذْ، نوحن: (آخر

 أمام، الصمود يف والفشل، اخلَور من احلَقيقية األسباب تغطية منها يراد اليت، والواقعية املرونة دعوات عن بعيدا، عليها واإلصرار
 الشرعي واجبها تأدية يف استمرارها علَى اهليئَة تؤكِّد كَما: ( ويف بيان آخر،٥)والوطَنِية الشرعية والتزاماَا الصعبة املرحلَة متطلبات

                                                             
 ".اهليئَة ضد اإلعلَامية احلملَة حولَ "٤٩: رقْم بيانٌ -  4
 ".العراقِ علَى الغزو لبدء الثَّانية بالذكرى يتعلق فيما "١٠٠:  بيان رقم-  5
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  . ٦)الوطَنِي خطّها علَى بثباَا
والذي كانت ترفعه ! من قبل حكومة املنطقة اخلضراء) علم اجلمهورية العراقية(بشدة تغيري معامل وتنشر اهليئة بياناً تستنكر فيه 

 العلم يتغري أنْ قَاطعا رفضا ترفض العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ إنَّ: (احلكومات العلمانية البعثية وغريها قبل غزو العراق، فتقول
وهة رمز واديالس ةالوطن لُألمزلٍ وعمب نب رأي ععالش ياقرادته الع٧)وإر.  

 قبل الصدري، التيار وهو ،املقاومة من جزءاً ما يوماً ميثل كان الذي الشق إىل ننتقل: سؤال: (ويف لقاء صحفي مع حارث الضاري
جواب حارث . الصدري؟ التيار خطوة تقيم كيف. القدمي هوجه إىل والعودة املقاومة مع العالقة ترميم يف نيته عن التيار أعلن أيام

 عراقي وطين توجه بكل نرحب بدورنا وحنن الوطين، الصف إىل للعودة حقيقية اخلطوة هذه تكون أن نتمىن واهللا: الضاري
 وقامت اخلطر تاستشعر البداية من املسلمني علماء فهيئة: (، ويف لقاء آخر٨)موحداً يبقى وأن يتحرر أن للعراق يريد وحدوي
 جلمع هو العراق يف عندنا واستخدامه الديين، الواجب من جزء هو الوطين الواجب ألن الوطين وأقول والوطين، الديين بواجبها
 اليت اجلهات بعض من أستغرب أنا لذلك كثرية، متعددة ومشارب ومذاهب أديان من متعددة أطيافاً ميثلون الذين العراقيني شتات
 وبني اإلسالم؟ دولة وبني الوطن بني مييزون هم هل ماذا؟ على أو ملاذا؟ أدرى وال! بالوطنية وتتكلم وطنية اهليئة وتقول اهليئة تنتقد

  .٩)؟اإلسالم مال وبني الوطن
 حىت اعتربت بامتياز ال شائبة فيه، وال تترك فرصة متاحة إال وأثبتت ا انتمائها هلذا املنهج،" الوطين"لذلك فإنّ اهليئة تعتنق املنهج 

 اغتالت فقد): (٥٥(، كما قالت يف البيان املرقم "شهداء يف سبيل الوحدة الوطنية"من قُتل من أعضائها على يد الروافض وغريهم 
 وإمام، املسلمني علَماِء هلَيئَة العام املقَر يف والتنسيق املتابعة قسم مقرر) الزيدي حممد حازم (الشيخ اليوم هذَا صباح، اإلجرام يد

 يف جبد الساعني من كَانَ اليت، الوطَنِية والوحدة اِهللا سبِيلِ يف شهيدا مات أنه وحسبنا .الصدرِ مدينة يف السجاد جامعِ وخطيب
  .١٠)ذلك أَجلِ من، الكثرية اجلهود بذل وقد، الصف ووحدة الكَلمة مجع علَى عاملًا، سبِيلها

  .وبيانات القوم وإصدارام طافحةٌ يف تقرير هذه املسألة وإثباا بإصرار، وسيأيت بعض ذلك قريباً أن شاء اهللا
٣ . منهج اهليئة منهج"دميقراطي:"  

ملا تريده من " الدميقراطية"قليل الورود يف كالم اهليئة، إال أا ال تتردد يف اإلفصاح عن رؤيتها " الدميقراطية"ورغم أن مصطلح 
، االحتلَالِ وقُوات العراقية األطراف بعض بني الدائر اجلدل تتابع، العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ فإنَّ: (نظام احلكم، حيث تقول

 الظُّروف هلَا توافرت إذَا، االنتخابات مع أنها تؤكِّد أنْ يئَةاهل تود وعليه. التعيني أم باالنتخاب السلْطَة نقل بكيفية يسمى ما حولَ
 فإنَّ األحوالِ كُلِّ ويف: (، وتقول١١)ومكَوناته الشعب فئَات لكُلِّ العادل ومتثيلها، اهتهانـزو جنَاحها لضمان، املوضوعية والشروط

بعالش ياقرة ينتظر كله العة الفرصاتيات خلوض املؤاباملَة انتخة شةنـزو حرادلَة يهحتظَى وع ةرعية، بالشابتورِه وكتسمبلء د 
 منه يقصى ال له مستقبل رسم على  اهللا بإذن  مجيعاً قادرون فنحن أحد، به يستأثر فلن العراق مستقبل أما: (وتقول ،١٢)إرادته
 ويكون العرق، أو الطائفة إىل النظر دون البالد إعمار وإعادة احملنة جماوزة على القدرة وذوي الكفاءة بأهل األمور فيه تناط أحد،
 أيضاً وميكننا عرقية، أو طائفية برامج يعتمد سياسي عمل أي فيه وحيظر املشروعة، بالوسائل للسلطة السلمي التداول قوامه

                                                             
 .، عضو اهليئة من قبل مغاوير داخلية احلكومة العراقية"السامرائي جاسم الكرمي عبد الشيخ اغتيال بِجرِمية املتعلِّق "٢٠٩:  بيان رقم-  6
 ".العراقي العلم تغيري حولَ "٣٣:  رقْم بيانٌ -  7
 . حوار صحفي أجرته صحيفة السبيل، منشور على موقع اهليئة-  8
 .جراه موقع املسلم، منشور على موقع اهليئة حوار صحفي أ-  9

  ".العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَة عضو الزيدي حازم الشيخ اغْتيالِ  حولَ "٥٥:  بيان رقم-  10
 ".االنتخابات موضوع حولَ "١٤:  بيان رقم-  11
 ".االنتخابات  حولَ "٨٦:  بيان رقم-  12
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 بال اجلميع فيه يشارك دستور الطامعني، وأطماع االحتالل حراب عن بعيداً اجلميع حقوق حيفظ للبالد، جديد دستور على االتفاق
  .١٣)استثناء

، أبنائه قبل من العراق حيكم وأن ومدنياً تداولياً احلكم يكون أن إىل تدعو -أي اهليئة– إا: (يقول حارث الضاري يف لقاٍء صحفي
 يأيت ،يهنـزو حر اقتراع خالل من احلقيقي التوافق على ئموقا ،واخلارجية الداخلية اهليمنة عن بعيد حقيقي توافق إجياد وإىل

 أن -أي األمريكان–أرادوا  إذا هذا: (ويقول يف لقاٍء آخر .١٤)الدولة رئيس أو احلكومة رئيس خيتار نيايب مبجلس للعراقيني
 إاء إيل يسارعوا أن -!مريكانأي األ- فعليهم العراق، يف الشاذة األوضاع يصححوا أن وأرادوا البقاء، أرادوا إذا أما خيرجوا،
 مها عميلة وغري حمايدة "تكنوقراط" حبكومة يأتوا  أن-!أي األمريكان– وعليهم والطائفية، العرقية على املبنية السياسية العملية
  .١٥)املنحازة ةالطائفي احلالية االنتخابية املفوضية عليها تشرف ال يهةنـز وطنية عراقية وانتخابات إلحصاء حتضر البلد مصلحة

 لالحتالل، الرافضة املقاومة العراقي الشعب قوى هي االحتالل انسحاب بعد العراق ستحكم اليت القوى إن اعتقد: (ويقول أيضاً
 التفاهم خالل من وذلك اخلبيثة، خمططاته كل ورفضت وقاومته االحتالل عارضت اليت العراقي الشعب مكونات كل متثل وهي
: ويقول ،١٦)كان مكون أي من غريه، أو الربملان خالل من العراقيون عليهم يتوافق ملن النتخابات اإلعداد مث ومن املرحلة، لعبور

. التاريخ فجر من ذلك له اهللا أراد وكما كان كما وشعبا أرضا الواحد. للغري تبعية كل من احملرر العراق هو نريده الذي العراق(
 العراق. األسباب من سبب بأي أحد على ألحد متييز أو فئاته من لفئة إقصاء ودون اهمسو دون ألبنائه يكون الذي اآلمن املستقر
 طبقية أما. التحرير بعد ما عراق املستقبل، لعراق ونتصوره نتمناه ما هذا. املنطقة يف وتوازن واستقرار امن عامل يكون الذي

 يقره ما على وبناء اهة،نـزو حبرية ينتخبه الذي الربملان، خالل من التحرير بعد العراقي الشعب شكلها فيحدد النظام) هيكلية(
 فورا خيرج أن فرييد طريقة بأي خيرج أن االحتالل نريد: (ويقول أيضاً، ١٧)احلقيقيني ممثليه خالل من الشعب خيتاره الذي الدستور

 االقتراع بطريق بينهم فيما يتفقون موه ،ألهله العراق يعود مث ،وسهالً أهال عليها متفق جبدولة خيرج أن يريد ،وسهالً فأهال
   .١٨)أبنائه من يقوده من العراق ويقود للعملية السلمي التداول وبطريق

   :بااليت تتلخص واليت، مباشرة االحتالل بعد نشأا منذ املطلقة ثوابتها على زالت ال فاهليئة ذلك: (ويقول أيضاً
  .ادتهسي واستعادة العراق من االحتالل خبروج املطالبة. ١
  .وشعبا أرضا وحدته على احملافظة. ٢
  .واإلسالمية العربية هويته على احملافظة. ٣
  .دوليا ا املعترف الطبيعية حدوده على احملافظة وكذلك، ثرواته و ومقدراته وثقافته حضارته على احملافظة. ٤
 من ساملة يهةنـز وطنية انتخابات خالل من بينهم مافي االختياري توافقهم خالل من وحيكمونه يقودونه أبنائه إىل العراق عودة. ٥

  .واخلارج الداخل قوى من عليها اهليمنة
 الفكرية مذاهبها خمتلف على لالحتالل املناهضة الوطنية القوى من غريها مع اهليئة حتقيقها إىل تسعى اليت اهلداف أهم هي هذه

 يف األطراف أو اجلهات من واحدة جهة أو واحد طرف من حيكم أن نميك ال العراق أن أيضا أثبتوا كما....والدينية والسياسية
                                                             

 ".ووسطه العراق جنوب يف وأهلنا إخواننا إىل مفتوحة رسالة: " السادسة من الرسائل املفتوحة الرسالة-  13
 .، منشور على موقع اهليئةاليوم روسيا قناة حوار صحفي مع -  14
  . ، منشور على موقع اهليئةالعريب القدس حوار صحفي مع صحيفة -  15

 أن يصححوا األمور بأيد أمريكية، - إن أرادوا البقاء–، وهلم "دميقراطيا" املتاحة هلم، فلهم أن خيرجوا ليحكم العراقيون أنفسهم اليت تبذل للكفار واخليارات! الحظ النصائح الثمينة
  !!.أيضا" دميقراطية"مادام التصحيح بطريقة 

 .، منشور على موقع اهليئةالين اون ايست مدل حوار صحفي مع موقع -  16
  .، منشور على موقع اهليئةالين اون ستاي مدل حوار صحفي مع موقع -  17
  .، منشور على موقع اهليئةاجلزيرة حوار صحفي مع قناة -  18
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  .١٩)واألعراق واألديان املذاهب كل ومن كلهم أبناءه مشاركة من البد بل العراق
 جتري حمرر، عراق يف يكمن األزمة من للخروج السبيل أن اهليئة تعلن واآلن: (ويقول بشار الفيضي، املتحدث الرمسي باسم اهليئة

 هلا ويكون للسلطة، السلمي التداول وتتبىن والعرقية، الطائفية احملاصصة عن البعيدة التعددية، على قائمة يهةنـز سياسية ليةعم فيه
  .٢٠)اجلهات مجيع من واحدة مسافة على ويقف عرقية، أو طائفية أو حزبية والءات له ليس وطين جيش

تعددي وتوافقي، " دميقراطي"وضوح ال لبس فيه أن اهليئة تدعو لنظام حكم بين بتومما مر ذكره من بيانات القوم وتصرحيام، ي
الذي ينتخب باالقتراع احلر " الربملان"قائم على التداول السلمي للسلطة، تمثّل فيه كل أطياف وملل وطوائف العراقيني عن طريق 

 العراقيني على اختالف أديام وعقائدهم دون متييز، على ليشرع الدستور الذي سيحكم البلد مبوجبه، ويكون الدستور ممثال لكل
كما تصرح اهليئة ! أن يكون اإلسالم املصدر الرئيسي للتشريع إضافة للمصادر األخرى، وال يعين هذا الدعوة حلكم إسالمي ديين

 سيدنا علَى والسلَام والصلَاةُ، العاملَني رب ِهللا احلمد": (ياً للتشريعرئيس مصدرا اإلسلَام اعتبار عدم حولَ) "١٩: (يف البيان رقم
  :وبعد.أمجعني وصحبِه آله وعلَى، حممد
 يقُوم أنْ يسمح لن أنه: العراقِ يف االحتلَالِ دولَة ممثل األمرِيكي السفري صرح، استفهام علَامة من أكثر طياَا يف حتمل خطوة ففي
  .للتشريع الرئيسي املصدر اإلسلَام اعتبار علَى إعداده جيري الذي، املؤقت نونالقَا

 القَانون فقهاء ينطلق أنْ يعين بلْ، دينية دولَة إلَى البلد ينقلب أنْ يعين لَا للتشريع الرئيسي املصدر اإلسلَام اعتبار أنَّ: هنا ونسجل
 أنَّ األمر يهمه من يعلم أنْ جيب .........املرحلَة هذه يف بلدنا ظروف مع يتلَاءم وهذَا، اإلسلَامية بتالثَّوا من واالجتهاد النظَر يف

 غري القَانون يصدر ويوم، جتَاهله ألحد حيق ولَا، العراقي شعبنا أطياف من األعظم اجلزء عليه يتفق مجاهريي مطلب االعتبار هذَا
  )!!.العراقي الشعب بثقَة حيظَى لنف، له متضمن

٣ . منهج اهليئة منهج"قاوِمم:"  
 هي الوطنية املقاومة: (واملقاومة اليت ال خيلو بيان أو تصريح للهيئة من تبنيه ونصرته، يعبر عنها أمينها العامل حارث الضاري بقوله

 ،ومنهجنا معدننا معرفة من جيدا تيقنوا العرب إخواننا أن إىل ةباإلضاف: (، ويقول يف لقاء صحفي٢١)فقط احملتل تستهدف اليت
 من ضد وفزاعة مكررة مشاعة أصبحت واليت ،بنا وإلصاقها اإلرهاب مة عليه تنطلي ما تصديق وعدم ،املقاومة من الثابت وموقفنا

 الذي املؤمتر ضمن من بدأت القوى ههذ: (، فيسأله الصحفي عن طبيعة هذه القوى الوطنية املقاومة لالحتالل فيقول)يعارضهم
 ويزيدية وسنة وشيعة وأكراد عرب من لالحتالل املناهضة الوطنية القوى كل مجع والذي ،املاضي ٢٥/٧ يف القوى هذه عقدته

 املؤمتر هذا تستضيف دولة أي اآلن وننتظر ومذاهبه، وقومياته طوائفه ومكونات العراقي اتمع فئات ومجيع ومسيحيني
 الصدري، التيار وهو املقاومة من جزءاً ما يوماً ميثل كان الذي الشق إىل ننتقل: سؤال: ( ويف مقابلة مع جريدة السبيل.٢٢)ادهالنعق
فيجيب  الصدري؟ التيار خطوة تقيم كيف ،القدمي وجهه إىل والعودة املقاومة مع العالقة ترميم يف نيته عن التيار أعلن أيام قبل

 عراقي وطين توجه بكل نرحب بدورنا وحنن الوطين، الصف إىل للعودة حقيقية اخلطوة هذه تكون أن مىننت واهللا: حارث الضاري
  .٢٣)موحداً يبقى وأن يتحرر أن للعراق يريد وحدوي

 الرأي سيكسبون ،»القاعدة «هم يقاومون الذين إن يقولون حني لذلك: (ويقول الفيضي عن صفات املقاومة اليت تدعو هلا اهليئة
 إم نقول وكنا ،»القاعدة«و العراقية املقاومة بني دائما نفرق وكنا اللعبة ذه سمحت تكن مل اهليئة املقاومة، ويضعفون الدويل العام

                                                             
 .، منشور على موقع اهليئةيقني وكالة حوار صحفي أجرته -  19
  . لقاء صحفي مع املتحدث الرمسي للهيئة منشور على موقعها-  20
 .عمان/ والثقافة للفكر الوسطية نتدى مؤمتر مل-  21
 . حوار صحفي أجرته معه صحيفة الرياض، منشور على موقع اهليئة-  22
  . يف حوار مع جريدة السبيل، منشور على موقع اهليئة-  23
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  .٢٤)الدولية واملواثيق السماوية الشرائع تشرعه ما حقا وميارسون العراق أبناء
 هو ،على الصعيد الوطين - أي اهليئة–ومن أهم منجزاا  (:بدمشق املسلمني علماء هيئة مكتب مدير العكيدي عامر الشيخ ويقول

تبنيها منهج املقاومة السياسية لالحتالل، ودعمها املعنوي الالحمدود للمقاومة املسلحة بكافة فصائلها وتوجهاا واليت تستهدف 
ها الروح الوطنية والتسامح واالنتماء نبذها للطائفية والعرقية وإشاعت، وإاء االحتالل وحترير العراق وإعادة استقالله ووجوده

  .٢٥)األصيل للعراق باعتباره املشترك الذي جيمع العراقيني ويصهرهم يف بوتقة واحدة ليقفوا بوجه االحتالل وأعوانه
ال املذكور يف نصوص الكتاب والسنة، والذي هو قت" اجلهاد"الذي تتبناه اهليئة خيتلف عن مفهوم " املقاومة"إذن مفهوم مصطلح 

ل اهللا، فاملقاومة مصطلح نـز للكفار لتكون كلمة اهللا هي العليا، ويكون الدين كلّه هللا، وتحكم األرض مبا أ ومدافعتهاملسلم
 وضعي، ومفهوم هذا املصطلح مفهوم مطاطي يدلّ على معان حمتملةعليها، فهي قد تعين ال ميكن ضبطها أو ترتيب حكم شرعي 

قتال الطوائف وامللل األخرى كالعلمانيني قد تعين وكذلك . أهل التوحيد وهو اجلهاد يف سبيل اهللان قبل مللكفار القتال الشرعي 
والنصارى وغريهم، واليت قد جتتمع لدفع الظلم عن نفسها وطرد األجانب وعبدة الشيطان واالشتراكيني والقوميني والوثنيني 

  . احملتلّنيالغزاة
وال يلزمها " الدميقراطي"و" الوطين"ي من قبل اهليئة مقصود قطعاً حىت ال يناقض منهجها واختيار مثل هذا املصطلح الوضع

باألحكام الشرعية املترتبة على تبني فريضة اجلهاد الشرعي، القائم أساساً على املفاصلة بني املسلمني وغريهم، والذي ال يؤمن 
  ".الدميقراطية"ل اهللا، وليس بـنـز على وجه األرض، واحلكم مبا أ، وتكون غايته الكربى إزالة الشرك من"الوطنية"باحلدود 

                                                             
 . لقاء مع موقع اهليئة، منشور عل الشبكة-  24
 . حوار أجرته صحيفة البصائر الناطقة باسم اهليئة، وهو منشور على موقعها-  25
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  الفصل الثاين
   ))حقائق شرعية(( 
  ...دـوحيـ الت.١

 إِلَّا والْأنس الْجِن خلَقْت وما{: وهو علّة اخللّق، وغاية التكليف، وحق اهللا على عباده الذي خلقهم ألجله وكلّفهم به، قال تعاىل
 إِال أُمروا وما{: ، وقال]٥ اآلية من: البينة[}حنفَاَء الدين لَه مخلصني اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما{: ، وقال]٥٦:الذريات[}نليعبدو
 اهللا حق ما أتدري معاذ، يا((: يث الصحيح يف احلد، وقال النيب ]٣١اآلية من: التوبة[}سبحانه هو إِال إِلَه ال واحداً إِلَهاً ليعبدوا

 شيئا، به يشركوا وال يعبدوه أن: العباد على اهللا حق: ((قال أعلم، ورسوله اهللا: قلت ،))اهللا؟ على العباد حق وما العباد، على
ا وهذا؛ ))شيئا به يشرك ال من يعذب ال أن: اهللا على العباد وحقواستفاضت اإلسالم أهل عليه أمجع مم كلّ يف األدلة ا 

  .الرساالت
من األفعال، والعبادات، : إفراد اهللا تعاىل مبا اختص به نفسه: [والتوحيد لغةً من اإلفراد، أي جعلُ الشيء واحداً، وتوحيد اهللا هو

 ،]٦٥:مرمي[}سمياً لَه تعلَم هلْ بادتهلع واصطَبِر فَاعبده بينهما وما واَألرضِ السماوات رب{: تعال قال، ]واألمساء والصفات
  .للتوحيد الثالثة األقسام هذه وتقرير إثبات يف متظاهرة جاءت القران آيات ومعظم

  
  - ل اهللانـز مبا أأقسام التوحيد وعالقتها مبسألة احلكم -

  :بالتشريعوعالقته ) التوحيد العلمي اخلربي(إفراد اهللا بالربوبية واألمساء والصفات، . ١
 كل خالق فاهللا ؛]والتدبري وامللك، كاخللق،: العباد إىل النازلة بأفعاله تعاىل اهللا إفراد[ وهو ):توحيد الربوبية( القسم األول - 

 وما واَألرضِ السماوات ملْك وللَّه{: اخللق هلذا مالك وهو ،]٦٢:الزمر[}وكيلٌ شيٍء كُلِّ علَى وهو شيٍء كُلِّ خالق اللَّه{: شيء
 من: يونس[}اَألمر يدبر الْعرشِ علَى استوى ثُم{: امللك هذا ألمر مدبر وهو ،]١٧اآلية من: املائدة[}يشاُء ما يخلُق بينهما
  ].٣اآلية

، وهو )التدبري الشرعي(يف الدنيا، وفالحهم باآلخرة ومن أفعال اهللا الداخلة يف تدبريه ألمور خلقه، أنه شرع هلم ما فيه صالحهم 
 من: األعراف[}الْعالَمني رب اللَّه تبارك واَألمر الْخلْق لَه أَال{: أمره ويه وحكمه وقضائه فيما اختلف فيه العباد، قال تعاىل

{ : ، وقال يف نفس السورة]١٦٤اآلية من: األنعام[}شيٍء كُلِّ رب وهو اًرب أَبغي اللَّه أَغَير قُلْ{: ، وقال يف سورة األنعام]٥٤اآلية
ريأَفَغ ي اللَّهغتكَماً أَبح وهي ولَنـزأَ الَّذ كُمإِلَي ابتالً الْكفَص١١٤اآلية من: األنعام[}م.[  

 ومنذرِين مبشرِين النبِيني اللَّه فَبعثَ واحدةً أُمةً الناس نَكَا{: ل من عنده يف آيات أخرىنـزوقال عن هذا الكتاب والشرع املُ
 بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك لْنانـزأَ إِنا{: ، وقال]٢١٣اآلية من: البقرة[}الناسِ بين ليحكُم بِالْحق الْكتاب معهم لَنـزوأَ
١٠٥اآلية من: النساء[}اسِالن.[  
ال الكتب وتشريع الشرائع اليت حتكم بني الناس من أفعال الربوبية اليت اختص ا اهللا لنفسه، وذم وتوعد من نازعه فيه، قال نـزفإ

 أَوحينا والَّذي نوحاً بِه وصى ما الدينِ نم لَكُم شرع{: ، وقال]٤٨اآلية من: املائدة[}ومنهاجاً شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ{: تعاىل
ك{: ، وقال]١٣اآلية من: الشورى[}إِلَيكُمذَل كْمح اللَّه كُمحي كُمنيب اللَّهو يملع يمك{ :، وقال]١٠اآلية من: املمتحنة[}حإِن 

كْمإِال الْح لَّهأَال{: ، وقال]٦٧ واآلية٤٠يةاآل: ، ويوسف٥٧اآلية من: األنعام[}ل لَه كْم{: ، وقال]٦٢اآلية من: األنعام[} الْحلَه 
كْمالْح هإِلَيونَ وعجر٨٨اآلية من: القصص[}ت.[  

 ، فينفي فعل]أنه ال مشرع إال اهللا: [فال يصح للعبد إميان، وال يستقيم له دين، حىت يعقد قلبه على هذه احلقيقة تصديقاً وإقراراً
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  .التشريع عما سوى اهللا، وال يثبتها إال هللا
 فمن اعتقد أنّ غري اهللا له حق التشريع وأطاعه واتبعه عليه، فقد اتخذ من دون اهللا رباً وجعله نداً له يف أفعاله وربوبيته، قال - 

أنه :  وكان نصرانيا فأسلموعن عدي بن حامت ، ]٣١اآلية من: ةالتوب[}اللَّه دون من أَرباباً ورهبانهم أَحبارهم اتخذُوا{: تعاىل
 مسع النيبذُوا{:  يقرأ هذه اآليةخات مهاربأَح مهانبهراباً وبأَر نم وند قال . إنا لسنا نعبدهم:  فقال،}اللَّه: )) مونحرأليس ي

  .٢٦))فتلك عبادم(( :بلى، قال :  فقال،))لونه؟حرم اهللا فتح أحلّ اهللا فتحرمونه، ويحلون ما ما
 ومن اعتقد أن له حقّا يف التشريع مبا مل يأذن به اهللا، فقد جعل من نفسه نداً هللا ورباً ينازعه يف تدبريه الشرعي، وهذه هي حقيقة - 

 لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم{: قال تعاىل، وهو شرك الربوبية، )وغريهم" برملانيني("شرك الطواغيت املشرعني على اختالف أشكاهلم 
نينِ ما الدم أْذَنْ لَماهللا ي ذُوا{: اهللا قول أرأيت: حلذيفة قيل: قال البختري أيب ، وعن]٢١اآلية من: الشورى[}بِهخات 

مهاربم أما": قال ؟}...أَحموا وإذا استحلوه، شيئا هلم أحلّوا إذا واكان ولكنهم هلم، يصلون وال هلم، يصومون يكونوا مل إحر 
  ".٢٧ربوبيتهم كانت فتلك حرموه، هلم اهللا أحلّه شيئا عليهم

، إفراد اهللا تعاىل مبا أثبته لنفسه من األمساء والصفات، يف كتابه أو سنة نبيه [ وهو ):توحيد األمساء والصفات(  القسم الثاين- 
 السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس{: ، قال تعاىل)طيلٍ، وال متثيلٍ، وال تكييف، وال حتريفتع: ونفي ما نفاه عن نفسه، من غري

ريصعطّل ما أثبته اهللا ورسوله ]١١اآلية من: الشورى[}الْبفنثبت هللا أمسائه وصفاته، وكما يليق جبالله، فال ن ، مثّّلهوال ن ،
ى ما واه العقول القاصرة، وال نحرف معانيها أو نصرفها على غري مرادها، كما روي عن بصفات املخلوقني، وال نكيف صفاته عل

االستواء معلوم، والكيف جمهول، اإلميان به واجب، والسؤال : (اإلمام مالك رمحه اهللا، حول استواء الرب عز وجلّ على عرشه
  . ٢٨)عنه بدعة

 وصف به نفسه من صفات الكمال، من العلم والرمحة واحلكمة والقسط، ونفى له على عباده، مبانـزوقد وصف اهللا شرعه الذي أ
 معهم لْنانـزوأَ{: ، وقال]٢٩اآلية من: األعراف[} بِالْقسط ربي أَمر قُلْ{:عن هذا الشرع الظلم واجلور واحليف، قال تعاىل

ابتانَ الْكيزالْمو قُوميل اسالن طسإِنَّ{: ، وقال]٤٢اآلية من: ملائدةا[} بِالْق اللَّه رأْملِ يدوقال]٩٠اآلية من: النحل[}بِالْع ، :
}كُمذَل كْمح اللَّه كُمحي كُمنيب اللَّهو يملع يمك{: ، وقال]١٠اآلية من: املمتحنة[}حافُونَ أَمخأَنْ ي يفحي اللَّه هِملَيع ولُهسرلْ وب 

كأُولَئ مونَ همأَنَّ{: ، وقال]٥٠اآلية من: النور[}الظَّالو اللَّه سبِظَالمٍ لَي بِيدلْعا{، ]١٨٢اآلية من: عمران آل[}لمو كببِظَالمٍ ر 
بِيدلْعا{، ]٤٦اآلية من: فصلت[}لما وبِظَالمٍ أَن بِيدلْعل{]٢٩اآلية من: ق.[  

 متصف بكلّ صفات أن شرع اهللا: [ وال يستقيم له دين، حىت يعقد قلبه على هذه احلقيقة تصديقاً وإقراراًفال يصح للعبد إميان،
 يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم{: ، وأنّ كل ما سوى شرع اهللا، فهو جاهلية، وإتباع للهوى، وظلم وإضاللٌ للعباد، قال تعاىل]الكمال
نمو نسأَح ناللَّ مكْماً همٍ حقَوونَ لنوق{: ، وقال]٥٠:املائدة[}يكُمفَاح مهنيا بلَنـزأَ بِم ال اللَّهو بِعتت ماَءهوا أَهمع اَءكج نم 
ق{: ، وقال]٤٨اآلية من: املائدة[}الْحككَذَلنـزأَ واهكْماً لْناً حبِيرنِ علَئو تعبات اَءهوأَهم دعا بم اَءكج نلْمِ ما الْعم لَك نم اللَّه 
نم يلال واقٍ ولِ{: ، وقال]٣٧:الرعد[}وب عبات ينوا الَّذظَلَم ماَءهورِ أَهيلْمٍ بِغع ني فَمدهي نلَّ مأَض ا اللَّهمو ملَه نم 

رِيناص٢٩:الروم[}ن .[  
  :أشرك يف هذا القسم من التوحيد صنفانوالناس ممن 

 صنف عطّل هذه الصفات بالكلية، فوصف شرع اهللا بكل صفات النقص، من الظلمِ واجلورِ والتخلّف والرجعية، ونفى عنه ما - 
                                                             

26  - نهرواه أمحد والترمذي وحس.  
  .سورة التوبة:  تفسري الطربي-  27
 .٢٥|٣:  جمموع الفتاوى-  28
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ا يف التعطيل أثبته لنفسه من صفات الكمال، وهؤالء هم طوائف العلمانيني واملالحدة واملنافقني، الذين أبغضوا شرع اهللا، فسقطو
-٨:حممد[}أَعمالَهم فَأَحبطَ اللَّه لَنـزأَ ما كَرِهوا بِأَنهم  ذَلكأَعمالَهم  وأَضلَّ لَهم فَتعساً كَفَروا والَّذين{: املكفّر، قال تعاىل

٩.[   
شرع اهللا عدلٌ ورمحةٌ : خلوقني وأباطيلهم، فقالوا وصنف مل ينفوا صفات الكمال عن شرع اهللا، لكنهم مثّلوها بصفات شرائع امل- 

رمحة وحكمة، وعدالة وتقدم، فأثبتوا صفات الكمال هللا، ومل ينفوها عن شرائع الطواغيت، وهذا " الدميقراطية"وحكمة، وكذلك 
: ن الصنف األول،هو التمثيل املكفّر، وهؤالء الذين عادة ما يضفون على أنفسهم صفة اإلسالم زوراً، يلحقون مبن سبقهم م

}كذَل مهقَالُوا بِأَن ينلَّذوا لا كَرِهلَنـز م اللَّه كُميعطني سضِ فعرِ باَألم اللَّهو لَمعي مهارر٢٦:حممد[}إِس.[  
 وجلّ، عز الرب صفات نفى فمن والتمثيلُ، والتشبيه التعطيلُ، :ضدان له اخلربي العلمي فالتوحيد: (قال ابن القيم رمحه اهللا

  .٢٩)توحيده ومتثيلُه تشبيهه كذّب م، ومثلّه خبلْقه شبهه ومن توحيده، تعطيلُه كذّب وعطلها،
  :ل اهللا، والتحاكم إىل شرع اهللانـز، وعالقته باحلكم مبا أ)توحيد اإلرادة والطلب( والعبادة، لوهيةباأل إفراد اهللا -٢
: أفعال العباد الصاعدة إليه، قال تعاىل: ، وهي]إفراد اهللا بالعبادة[وهو ): توحيد األلوهية(د  وهو القسم الثالث من التوحي- 
: ،وقال]٣٦اآلية من: النساء[}شيئاً بِه تشرِكُوا وال اللَّه واعبدوا{، ]٥٩اآلية من: األعراف[}غَيره إِلَه من لَكُم ما اللَّه اعبدوا{
}هإِلَي عصيد مالْكَل بلُ الطَّيمالْعو حالالص هفَعروهذا النوع من التوحيد هو الذي ألجله خلق اهللا اخللق، ]١٠اآلية من: فاطر[}ي ،

 رسولٍ من قَبلك نم أَرسلْنا وما{:، وقال]٥٦:الذريات[}ليعبدون إِال واِألنس الْجِن خلَقْت وما{: وأرسل إليهم الرسل، قال تعاىل
  ].٢٥:االنبياء[ }فَاعبدون أَنا إِال إِلَه ال أَنه إِلَيه نوحي إِال
   فما هي العبادة اليت ألجلها خلق اهللا اخللْق، وأرسل الرسل؟- 

، فكلّ ٣٠)واألعمال، الباطنة والظاهرةهي اسم جامع لكلّ ما حيبه اهللا ويرضاه، من األقوال : العبادةُ: (يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا
 ى عن تركه وذم ا أمر اهللا به ومدح فاعله وأثابه، وجعله من صفات املؤمنني، أوما حيبه اهللا من أفعال العباد الصاعدة إليه، مم

، يصدق عليه اسم  تركه من صفات العصاة واملنافقني واملشركني، وجعل)عقوبة أو حرماناً لألجر (تاركه، ورتب على ذلك وعيداً
  .العبادة، ومن العبادات ما يكون من اعتقاد القلب، أو قول اللسان، أو عمل اجلوارح

عبودية الناس حلاكمية اهللا املطلقة على وومن أعظم العبادات اليت أمر اهللا العباد ا، وجعلها من لوازم اإلميان، إفراده باحلكم، 
  :صنفني

 تتبِع وال اللَّه لَنـزأَ بِما بينهم فَاحكُم{: العبادة خاصة بأولياء األمور واحلكام، قال تعاىلوهذه : ل اهللانـز احلكم مبا أ-١
ماَءهوا أَهمع اَءكج نم قكُلٍّ الْحا للْنعج كُمنةً معراجاً شهنم{،]٤٨اآلية من: املائدة[}وأَنو كُماح مهنيا بلَنـزأَ بِم ال اللَّهو بِعتت 
ماَءهوأَه مهذَراحأَنْ و وكنفْتي نضِ ععا بلَنـزأَ م اللَّه كا{،]٤٩اآلية من: املائدة[ }إِلَيي داوا دإِن اكلْنعيفَةً جلي خضِ فالْأَر 
كُمفَاح نياسِ بالن قال بِالْحبِعِ وتى توالْه{]٢٦اآلية من: ص[ ،}اانـزأَ إِنلْن كإِلَي ابتالْك قبِالْح كُمحتل نياسِ بمن: النساء[}الن 

  ].١٠٥اآلية
  ومن أفعال العباد، واحلكم ذه الشرائع عبادةٌ)الربوبية(ال األحكام من أفعال اهللا النازلة إىل عباده نـزفتشريع الشرائع، وإ

  ).األلوهية(مر اهللا ا أولياء األمور واحلكام صاعدة إىل اهللا، أال
 اللَّه لَنـزأَ بِما يحكُم لَم ومن{، ]٤٤اآلية من: املائدة[}الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه لَنـزأَ بِما يحكُم لَم ومن{:وقال تعاىل
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كفَأُولَئ مونَ هم{ ،]٤٥اآلية من: املائدة[}الظَّالونم لَم كُمحا يلَنـزأَ بِم اللَّه كفَأُولَئ مقُونَ ه٤٧اآلية من: املائدة[ }الْفَاس.[  
ل اهللا ليس من نوافل العبادات، بل يف أصل إميان احلكام، وأن كل ما سوى حكم اهللا فهو إتباع نـزومن ذلك يتبين أن احلكم مبا أ
 أكرب مخرج من امللّة، قال ابن كثري رمحه اهللا وهو يصف التتار، الذين حكموا الناس ل اهللا كفرنـزللهوى، وأن احلكم بغري ما أ

 جيب كافر فهو :منهم ذلك فعل فمن وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول وسنة اهللا بكتاب احلُكم على يقدمونه": (..الياسق"بقانون 
 اهللا لشرائع خمالفة كله ذلك ويف: (، وقال عنهم)٣١كثري وال قليل يف سواه يحكّم فال ورسوله، اهللا حكم إىل يرجع حىت قتاله،

 األنبياء، خامت ،اهللا عبد بن حممد على لنـزامل احملكم الشرع ترك فمن والسالم، الصالة عليهم األنبياء عباده على لةنـزامل
  ... ٣٢)املسلمني بإمجاع كفر ذلك فعل من هعلي وقدمها "الياسا" إىل حتاكم مبن فكيف كفر، املنسوخة الشرائع من غريه إىل وحتاكم

وهذه هي العبودية العامة، اليت كلّف اهللا ا كل عباده، وأمرهم بأوكد األدلة أن ال يصرفوها إال إليه، :  التحاكم إىل شرع اهللا-٢
 اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء في تنازعتم فَإِنْ{: ، وقال]١٠اآلية من: الشورى[}اللَّه إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما{: قال تعاىل
 بِما آمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم{: ، وقال]٥٩اآلية من: النساء[}ذَلك اآلخرِ والْيومِ بِاللَّه تؤمنونَ كُنتم إِنْ والرسولِ

 وربك فَال{: ، وقال]٦٠:النساء[}يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من لَنـزأُ اوم إِلَيك لَنـزأُ
  ].٦٥:النساء[}تسليماً ويسلِّموا تقَضي مما حرجاً أَنفُِسهِم في يجِدوا ال ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ ال

اع واخلالف والشجار، مع الرضا وانتفاء احلرج من حكم اهللا يف القلب، نـزهي الرد إىل شرع اهللا يف معرض ال: (وعبادة التحاكم
  ).والتسليم هلذا احلكم واالنقياد له يف الظاهر

اع، يف أي مسألة، أياً كان حجمها نـزهو اخلالف وال: لمٍ مكلّف فالسبب الذي جيعل هذه العبادة فرضاً واجباً على كلّ مس
 في تنازعتم فَإِنْ{: اع إىل شرع اهللانـزهو رد هذا ال: ، وركن هذه العبادة}اللَّه إِلَى فَحكْمه شيٍء من فيه اختلَفْتم وما{: ونوعها
هو الرضا بالقلب حلكم اهللا، واالنقياد بالظاهر لذلك : ، وشرطا هذه العبادة اليت ال تصح إال ا}والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيٍء

  .}تسليماً ويسلِّموا قَضيت مما حرجاً أَنفُِسهِم في يجِدوا ال ثُم{: احلكم
ان العباد، فمن مل يتحاكم إىل شرع اهللا يف معرض ومن ذلك يتبين؛ أن عبادة التحاكم ليست من نوافل العبادات، بل يف أصل إمي

اع فقد كفر وانتفى عنه اإلميان، ومن حتاكم إىل غري شرع اهللا فقد حكّم الطاغوت وحتاكم إليه، وهذا شرك أكرب ألنه عبادة نـزال
 إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ قَبلك من لَنـزأُ وما إِلَيك لَنـزأُ بِما آمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم{: للطاغوت، قال تعاىل

الطَّاغُوت قَدوا وروا أَنْ أُمكْفُري بِه رِيديطَانُ ويأَنْ الش ملَّهضالالً ييداً ضع٦٠:النساء[}ب.[  
 مسائل من املؤمنون فيه تنازع ما كل تعم ،الشرط سياق يف نكرة ،}شيٍء في تنازعتم فَإِنْ{ :قوله أن: (يقول ابن القيم رمحه اهللا

 اإلميان انتفى الرد هذا انتفى فإذا ولوازمه، اإلميان موجبات من الرد هذا جعل أنه ومنها: مث قال... ،هوخفي هجلي ،هلّوجِ هقّد ،الدين
 ، رسوله وسنة اهللا كتاب إىل واجلهاالت اخلصومات وارد :أي: (، ويقول ابن كثري رمحه اهللا عن نفس اآلية٣٣.)ضرورة

 ذلك يف إليهما يرجع وال والسنة، الكتاب إىل اعنـزال حمل يف يتحاكم مل من أن على فدلّ بينكم، شجر فيما إليهما فتحاكموا
  .٣٤)اآلخر باليوم وال باهللا مؤمنا فليس

، "املعرفة واإلثبات"، أو توحيد "العلمي اخلربي"، يسمى بالتوحيد )تهربوبيته، وأمسائه وصفا(إفراد اهللا عز وجل يف : فائـــدة
مبعرفة ما اختصه اهللا لنفسه من أفعاله، وأمسائه وصفاته، وإثباا له وإفراده ا وحده، : وهو توحيد االعتقاد، ذلك أنه يتحقّق
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 ينعقد قلبه على إفراد اهللا بالتشريع، كونه من أفعال لذلك ال يصح توحيد العبد حىت.. وانعقاد القلب على ذلك انعقاداً جازماً
   .الربوبية، وإثبات كلّ صفات الكمال اليت وصف اهللا ا شرعه، واليت أثبتها اهللا بأوضح األدلة وأبينها

العبادة هللا ، وهو توحيد العبادة، والذي يتحقق بإخالص "اإلرادة والطلب"، فيسمى بتوحيد )ألوهيته(أما إفراد اهللا عز وجل يف 
ل اهللا، نـزلذلك ال يصح توحيد العبد حىت يوحد اهللا يف حاكميته، ويكون ذلك باحلكم مبا أ.. ،على ما شرع رسول اهللا 

 وإِلَيه لْحكْما لَه وجهه إِال هالك شيٍء كُلُّ هو إِال إِلَه ال آخر إِلَهاً اللَّه مع تدع وال{: والتحاكم إىل شرع اهللا، قال تعاىل
  ].٨٨:القصص[}ترجعونَ

أن اخللق والرزق من أفعال : توحيد املعرفة واإلثبات، وتوحيد اإلرادة والطلب، متالزمان، فمن اعتقد مثالً:  وقسمي التوحيد
 أَمن{: يدعو غريه، قال تعاىلالربوبية، وأن اهللا موصوف بأنه اخلالق والرزاق، واملعطي واملنعم، فإنه البد يدعوه طلباً للرزق، وال 

، وهذا هو ]٦٤:النمل[}صادقني كُنتم إِنْ برهانكُم هاتوا قُلْ اللَّه مع أَإِلَه واَألرضِ السماِء من يرزقُكُم ومن يعيده ثُم الْخلْق يبدأُ
رض، فمعظم الناس يقر بتوحيد الربوبية، لكنه يشرك بالعبادة الشرك الذي سقط فيه الناس منذ ظهر الشرك على وجه األ

 قيل إذا أم إميام من(:  عباس ابن قال، ]١٠٦:يوسف[ }مشرِكُونَ وهم إِال بِاللَّه أَكْثَرهم يؤمن وما{: ، قال تعاىل)األلوهية(
  .٣٥!)به مشركون -مع ذلك- وهم اهللا :قالوا اجلبال؟ خلق ومن األرض خلق ومن ،السموات خلق من: هلم

، فإنّ ذلك ال يكفيه وال يكون حمقّقاً للتوحيد، ]ال مشرع إال اهللا، وأنّ شرعه متصف بكل صفات الكمال: أنه[فكذلك، من اعتقد 
  ].وأنه ال يحكم إال بشرعه، وال يتحاكم إال إليه: [حىت يفرد اهللا يف العبادة حكماً وحتاكماً

  - الكفر بالطاغوتإال بتحقق  ي ال التوحيد-
، ] إال اهللامعبود حبقال : [، ومعىن هذه الكلمة عند املسلمني أهل السنة] إال اهللاإلهال : [حتقيق التوحيد يكون بتحقيق كلمة التوحيد

 من قَبلك من أَرسلْنا وما{: املعبود الذي تأهله القلوب حمبةً وتعظيماً، فاهللا هو املعبود، قال تعاىل: فمعىن اإلله يف لغة العرب هو
 ذَلك{: ، كما أنه هو املعبود احلق، وما سواه من معبودات كثرية فباطلة، قال تعاىل}فَاعبدون أَنا إِال إِلَه ال أَنه إِلَيه نوحي إِال رسولٍ

ال [هو ]  إال اهللاإلهال [، فكان معىن ]٦٢:احلج[}الْكَبِري الْعلي هو اللَّه وأَنَّ الْباطلُ هو دونِه من يدعونَ ما وأَنَّ الْحق هو اللَّه بِأَنَّ
  ]. إال اهللامعبود حبق

وهذه الكلمة العظيمة، اليت كان حتقيقها أو نقضها، سبب للسعادة أو الشقاوة يف الدنيا واآلخرة، ال يتحقق معناها إال بنفيٍ 
وهو : وإثبات. ، أي نفي العبودية عما سوى اهللا من املعبودات الباطلة، وهو ركن الكفر بالطاغوت]ال إله[وهو : ينف. وإثبات

  .، أي إثبات العبودية هللا، املعبود احلق واملستحق للعبادة، وهو ركن األميان باهللا]إال اهللا[
 بِالْعروة استمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن{:  قال تعاىل. وهذان مها ركنا هذه الكلمة اليت ال قيام للتوحيد إال ما

  ]. واإلميان باهللالكفر بالطاغوت: [ احلق لكلمة التوحيد هوقتضى، فيكون امل]٢٥٦اآلية من: البقرة[}الْوثْقَى
  – ل اهللا طاغوتنـزاحلاكم بغري ما أ  -

  ].١١:احلاقة[}الْجارِية في حملْناكُم الْماُء طَغا لَما إِنا{: الطغيان، أي جماوزة احلد، قال تعاىلوالطاغوت لغةً من 
ذلك أن املعبود من دون اهللا، قد جتاوز حد العبودية، وأصبح نداً هللا .. ٣٦هو كلّ ما عبد من دون اهللا: والطاغوت عند السلف

 واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسوالً أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَد{، )صرِفت له العبادة من دون اهللا( وألوهيته ،)أفعاله(ونازعه يف ربوبيته 
٣٦اآلية من: النحل[}الطَّاغُوت.[  
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 وإن كان املعبود غري عامل . فإن كان املعبود داعياً لعبادة نفسه، أو راضياً بذلك، فهو طاغوت على احلقيقة عند نفسه وعند العابد
، فإن املُشرك يكون عابداً لرأس )كاملالئكة واألنبياء والصاحلني الذين يعبدهم الناس من دون اهللا(بعبادة الناس له، أو منكر لذلك 

 أَنتم مكَانكُم أَشركُوا للَّذين نقُولُ ثُم جميعاً نحشرهم ويوم{: الطاغوت، وهو الشيطان الذي زين له عبادة غري اهللا، قال تعاىل
كُمكَاؤرشا ولْنيفَز مهنيقَالَ بو مهكَاؤرا شم متا كُنانونَ  إِيدبعتفَكَفَى  هِيداً بِاللَّها شننيب كُمنيبا إِنْ وكُن نع كُمتادبع نيلافلَغ {

  ].٦٠:يـس[}مبِني عدو لَكُم إِنه الشيطَانَ تعبدوا ال أَنْ آدم بنِي يا إِلَيكُم أَعهد أَلَم{: ، وقال]٢٩:يونس[
 ملن منه بقهر إما دونه، من فعبد اهللا، على طغيان ذي كل أنه ،"الطاغوت"يف عندي القول من والصواب: (يقول الطربي رمحه اهللا

  .٣٧)شيء من كان ما كائنا أو صنما، أو وثنا، أو شيطانا، أو املعبود، ذلك كان وإنسانا له، بدهع ممن بطاعة وإما عبده،
 -١: مخسة رؤوسهم كثريون والطواغيت: (والطواغيت املعبودة من دون اهللا كثرية، قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا

 ومن -٥ ،الغيب علم من شيئا عىاد ومن -٤ ،نفسه عبادة إىل الناس دعا ومن -٣ ،راضٍ وهو بدع ومن -٢ ،اهللا لعنه إبليس
  . ٣٨)اهللا لنـزأ ما بغري حكم

 وما إِلَيك لَنـزأُ بِما آمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم{: ل اهللا، من رؤوس هذه الطواغيت، قال تعاىلنـزفاحلاكم بغري ما أ
، قال يف }بعيداً ضالالً يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ ويرِيد بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يدونَيرِ قَبلك من لَنـزأُ

 أن ؤمننيامل عباده تعاىل اهللا أمر الذي ،الطاغوت إىل حاكم فقد ، رسوله وسنة اهللا كتاب غري إىل حاكم من فكل: (فتح ايد
 ،حده به جتاوز فقد غريمها إىل حتاكم فمن ؛ما حيكم كان ومن   رسولهوسنة اهللا كتاب إىل إال ليس التحاكم فإن ،به يكفروا
  .٣٩)يستحقها ال لةنـزم لهنـزوأ ، ورسوله اهللا شرعه عما وخرج

 مقبوال كان سواء احلق، ودين اهلدى غري إتباع يف طاعوامل اهللا، معصية يف واملُطاع: (ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
 اهللا كتاب بغري حاكم من إليه حتوكم من مسى وهلذا طاغوت، هو اهللا، ألمر املخالف أمره مطاعا أو اهللا، لكتاب املخالف خربه

  .٤٠)..طغاة وعادا فرعون اهللا ومسى طاغوت
 إليه، وحتاكم الطاغوت حكّم ، فقد الرسول به جاء ما غري إىل حاكم أو كمحتا من أن :سبحانه أخرب مث: (قال ابن القيم رمحه اهللا

 أو ورسوله، اهللا غري إليه يتحاكمون من قوم كل فطاغوت مطاع، أو متبوع أو معبود من حده العبد به جتاوز ما كل :والطاغوت
  ).هللا طاعة أنه يعلمون ال فيما يطيعونه أو اهللا، من بصرية غري على يتبعونه أو اهللا، دون من يعبدونه

 يكفر وال ،به يكفر أن مرأُ وقد ،الطاغوت إىل حاكم فقد ، ورسوله اهللا غري إىل خصمه حاكم ومن: (وقال يف طريق اهلجرتني
  .٤١.)وحده هللا احلكم جيعل حىت بالطاغوت العبد

: ، مع اهللا املعبود احلق، قال تعاىل ملوسى هو املنازعة على الربوبية واإللوهية: وكما تقدم، فإن القدر املشترك لكل الطواغيت
}بنَ إِلَى اذْهوعرف هى إِنا فَقَالَ{: ، وقال على لسان فرعون الطاغوت]١٧:النازعـات[}طَغأَن كُمبر 

 إِلَهاً اتخذْت لَئنِ قَالَ{، ]٣٨اآلية من: القصص[}غَيرِي إِلَه من لَكُم علمت ما الْمُأل أَيها يا{: ، وقال]٢٤:النازعـات[}اَألعلَى
، فأعلن فرعون أنه هو الرب وهو اإلله، وهذه هي حقيقة الطواغيت يف كلّ عصر ]٢٩:الشعراء[}الْمسجونِني من َألجعلَنك غَيرِي

ا ما كان حيكم به وأطاعوه عليها، وحتاكموا ، وكانت عبودية أتباع فرعون، أم اتبعو)منازعة اهللا عز وجلّ يف الربوبية واأللوهية(
 قَومه فَاستخف{: ، وقال]٢٩اآلية من: غافر[}الرشاد سبِيلَ إِال أَهديكُم وما أَرى ما إِال أُرِيكُم ما فرعونُ قَالَ{:إليها، قال تعاىل
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وهفَأَطَاع مهوا إِنماً كَانقَو نيق٥٤:الزخرف[}فَاس[.  
 إذا العامل، طواغيت فهذه(ل اهللا، نـزهم احلكام بغري ما أ: فإذا علم ذلك، تبين أن أعظم الطواغيت املعبودين يف األرض اليوم

 إىل الرسول وإىل اهللا إىل التحاكم وعن الطاغوت، عبادة إىل اهللا عبادة عدلوا عن أكثرهم رأيت معها، الناس أحوال وتأملت تأملتها
فاألرض كلها اليوم تحكم بشرائع هؤالء . ٤٢)ومتابعته طاعة الطاغوت إىل رسوله ومتابعة طاعته وعن لطاغوت،ا إىل التحاكم

  .الطواغيت
  – ل اهللانـزحتقيق التوحيد والكفر بالطاغوت احلاكم بغري ما أ  -

ل اهللا، نـزلطاغوت احلاكم بغري ما أأن حتقيق التوحيد مستلزم للكفر بالطاغوت ألنه ركنه األول الذي ال يصح إال به، ومنه هذا ا
، ومنه يتبين أمهية هذا املوضوع، وأنه }بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ{: وكما مر تفصيله، قال تعاىل

 اهللا، إال إله ال قال من: (( يف صحيح مسلميان به، قال ليس من نوافل األمور، بل ال يصح للمرء إميانه وال يستقيم دينه إال باإلت
 يبني ما أعظم من وهذا(: ، قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا))اهللا على وحسابه ودمه ماله حرم اهللا دون من يعبد مبا وكفر
 كونه وال بل بذلك، اإلقرار وال بل لفظها، مع اهامعن معرفة وال بل واملال، للدم عاصماً ا اللفظ جيعل مل فإنه اهللا، إال إله ال معىن

 مل تردد، أو شك فإن اهللا، دون من يعبد مبا الكفر ذلك إىل يضيف حىت ودمه ماله حيرم ال بل له، شريك ال وحده اهللا إال يدعو ال
  .٤٣)منازعلل أقطعها ما وحجة أوضحه، ما بيان من له ويا أجلّها، ما مسألة من هلا فيا ودمه، ماله حيرم

  – هل اهللا، ومراتبنـزصيغة الكفر بالطاغوت احلاكم بغري ما أ  -
، فالعلم بالطاغوت ومعرفته، هو أول ]١٩اآلية من: حممد[}اللَّه إِال إِلَه ال أَنه فَاعلَم{: قال تعاىل.. معرفة هذا الطاغوت: أوالً -

لناس يف هذا النوع من الشرك، وصرف العبادة للطواغيت مراحل الكفر به، واجلهل بالطواغيت من أعظم أسباب سقوط ا
 إِن{: ، فمن مل  يعرف الطاغوت فإنه ال حمالةَ ساقطٌ يف عبادته، قال تعاىل)طاعةً وإتباعاً وحتاكماً(ل اهللا نـزاحلاكمني بغري ما أ

كْمإِال الْح لَّهل روا أَال أَمدبعإِال ت اهإِي كذَل ينالْقَ الدمي نلَكو اسِ أَكْثَرونَ ال النلَمعغاية هو العلم فهذا: (قال ابن القيم رمحه اهللا. }ي 
 ال كان وان لذاته، مطلوب هو، إال إله ال وأنه تعاىل، بوحدانيته ، فالعلم}اللَّه إِال إِلَه ال أَنه فَاعلَم{ تعاىل :وقال املطلوبة، اخللق
 وصفاته بأمسائه تعاىل الرب يعرف أن :ألنفسهما مطلوبان أمران فهما له، شريك ال وحده عبادته من معه بد ال بل وحده، به يكتفى
  . ٤٤)ومقتضاها مبوجبها يعبد وان وأحكامه، وأفعاله

املعبود من دون وهذه مترتبة على اليت قبلها، فبعد معرفة الطاغوت : اجتناب هذا الطاغوت وترك عبادته والتحاكم إليه: ثانياً - 
 من: النحل[}الطَّاغُوت واجتنِبوا اللَّه اعبدوا أَن رسوالً أُمة كُلِّ في بعثْنا ولَقَد{: اهللا، وجب اجتنابه رأساً واعتزاله، قال تعاىل

 من: مرمي[}اللَّه دون من يعبدونَ وما اعتزلَهم فَلَما{، ]١٦اآلية من: الكهف[}اللَّه إِال يعبدونَ وما اعتزلْتموهم وإِذ{، ]٣٦اآلية
 أجتنبكم: أي: (، قال ابن كثري يف هذه اآلية]٤٨اآلية من: مرمي[}ربي وأَدعو اللَّه دون من تدعونَ وما  وأَعتزِلُكُم{، ]٤٩اآلية
  ).له شريك ال وحده ريب وأعبد: أي} ربي وأَدعو {اهللا، دون من تعبدوا اليت آهلتكم ومن منكم، وأتربأ

ل اهللا، ساقطاً يف عبادته، موالياً له ومطيعاً ألمره، ومتابعاً له على شرعه، ومتحاكماً نـزفمن كان جاهالً بالطاغوت احلاكم بغري ما أ
 الطَّاغُوت اجتنبوا والَّذين{: تناب هذا الطاغوت، قال تعاىلإليه؛ وجب عليه التوبة واإلنابة إىل اهللا، وال يكون ذلك ابتداًء إال باج

 اهللا، إىل وتابوا: يقول: (، يقول الطربي يف تفسريه هلذه اآلية]١٧:الزمر[}عباد فَبشر الْبشرى لَهم اللَّه إِلَى وأَنابوا يعبدوها أَنْ
  ).التأويل أهل قال ذلك يف قلنا الذي وبنحو واألنداد، اآلهلة من سواه مما والرباءة ه،بطاعت والعمل بتوحيده، اإلقرار إىل ورجعوا
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وهذا من لوازم الكفر بالطاغوت، وهو حكم اهللا يف الطواغيت وأنصارهم كما ... تكفري هذا الطاغوت وتكفري أنصاره: ثالثاً - 
 فرعونَ إِنَّ{: ، وقال]٤٤اآلية من: املائدة[}الْكَافرونَ هم فَأُولَئك اللَّه لَنـزأَ بِما يحكُم لَم ومن{: صرح القرآن، قال تعاىل

الْكَافرونَ  أَيها يا قُلْ{: ، وهذا هو مقتضى قوله تعاىل على لسان النيب ]٨اآلية من: القصص[}خاطئني كَانوا وجنودهما وهامانَ
ال  دبا أَعونَ مدبعت{ وقوله على لسان إبراهيم ، :}انكَفَر بن قول الشيخ سليماني، كما سيأيت يف سورة املمتحنة، }بِكُم 

  : مسحان
ــار ــذا وإظه ــدين ه ــصريح ال ــم ت   هل

ــالكفر    ــم إذ بـ ــشر هـ ــار معـ   كفـ

    
ــداوةٌ ــدو وعـ ــض تبـ ــاهر وبغـ   ظـ

  أفكـــار لكـــم أمـــا للعقـــول يـــا   

    
، وقد يكون غري )ل اهللا والساحر ومدعي علم الغيبنـزكاحلاكم بغري ما أ(صاً عاقالً والطاغوت الذي جيب تكفريه قد يكون شخ

وغريها من " الدميقراطية"كاألوثان واألصنام املعبودة من دون اهللا، وكذلك املناهج الكفرية اليت يتحاكم إليها الناس، كالـ(عاقل 
  ).املناهج اجلاهلية، اليت استبدل ا الناس شريعة الرمحن

وهذا من أهم األحكام املترتبة على تكفري الطواغيت وأنصارهم، فعالقة املسلم بغريه مبنية على ... الرباءة منهم كلّهم: رابعاً - 
  :، فاملسلم مأمور]الوالء والرباء[أصل عظيم من أصول الدين، وهو 

  . م على أعدائهمملودم بالقلب، ومتابعتهم على احلق، ونصر:  مبواالة املؤمنني، املتضمن- 
  .لبغضهم بالقلب، وخمالفتهم على الباطل، وإظهار العداوة هلم:  والرباءة من الكفار املتضمن- 

 منكُم آُءبر إِنا لقَومهِم قَالُوا إِذْ معه والَّذين إِبراهيم في حسنةٌ أُسوةٌ لَكُم كَانت قَد{: قال تعاىل على لسان إبراهيم عليه السالم
، ]٤اآلية من: املمتحنة[}وحده بِاللَّه تؤمنوا حتى أَبداً والْبغضاُء الْعداوةُ وبينكُم بيننا وبدا بِكُم كَفَرنا اللَّه دون من تعبدونَ ومما

، وقال ]٧٧-٧٥: الشعراء[}فَإِنهم عدو لِّي إِال رب الْعالَمني  م وآباؤكُم اَألقْدمونَأَنت  قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ{وقال 
 وساَءت جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن{: تعاىل

األمر بعبادة اهللا :  األول؛أصل دين اإلسالم وقاعدته أمران( ::، قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا]١١٥:النساء[}مصرياً
ن اإلنذار عن الشرك يف عبادة اهللا والتغليظ م:  والثاين.وحده ال شريك له  والتحريض على ذلك واملواالة فيه وتكفري من تركه

   .٤٥)ذلك واملعاداة فيه وتكفري من  فعله
 الَّذين{: وهذه أعلى مراتب الكفر بالطاغوت، وهو جهاده وقتاله مع أنصاره واإلغالظ عليهم، قال تعاىل... قتاهلم: خامساً -

 كَانَ الشيطَان كَيد إِنَّ الشيطَان أَولياَء فَقَاتلُوا الطَّاغُوت، سبِيلِ في يقَاتلُونَ كَفَروا والَّذين اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ آمنوا
، لذا كان اجلهاد يف ]١٢اآلية من: التوبة[}ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ ال إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ فَقَاتلُوا{: وقال ].٧٦:النساء[}ضعيفاً

لة أهله أعلى املنازل يف الدنيا واآلخرة، وكان نـزة سنام هذا الدين، وقبته وأعلى ما فيه، ومسبيل اهللا من أعظم األعمال، وذرو
، فهم املهديون يف ٤٦ااهدون يف سبيل اهللا محققني لتمام التوحيد وركن الكفر بالطاغوت، فكانوا أعظم الناس أجرا يف هذا املوطن

،، ]٦٩:العنكبوت[}الْمحِسنِني لَمع اللَّه وإِنَّ سبلَنا لَنهدينـهم فينا جاهـدوا ينوالَّذ{: الدنيا واملكرمون يف اآلخرة، قال تعاىل
 الدنيا إىل يرجع أن يتمىن الشهيد، إال شيء من األرض على ما وله الدنيا، إىل يرجع أن يحب اجلنة، يدخل أحد ما: ((وقال 

                                                             
  .٣٣:  جمموعة التوحيد - ٤٥
 خرج  إذا  تستطيع  هل((  :قال ،))أجده ال :((قال .اجلهاد يعدل عمل على دلين :، فقال اهللا رسول إىل رجل جاء: قال عنه اهللا كما يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي  -  46

 .ذلك؟ يستطيع ومن :قال ،))تفطر؟ وال وتصوم تفتر وال فتقوم مسجدك، تدخل أن ااهد
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  .٤٧))ةالكرام من يرى ملا مرات، عشر فيقتل
 حقيقة ظاهرة، وهي أنّ الصراع القدري بني اإلميان والكفر حمصور بني هاتني  عليهواملتتبع ملا عليه أهل األرض اليوم ال ختفى

ل اهللا، وأنصارهم وأتباعهم ومن دار يف فلكهم، على اختالف صورهم وطوائفهم نـزالطواغيت احلاكمني بغري ما أ: الفئتني
ومرتدين على وجه البسيطة؛ وأهل اإلسالم اخلارجني على هؤالء الطواغيت املُدافعني لكفرهم، قال ومناهجهم، كفاراً أصليني 

  ].٢٥١اآلية من: البقرة[}الْعالَمني علَى فَضلٍ ذُو اللَّه ولَكن اَألرض لَفَسدت بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَوال{: تعاىل
ة ممن نفَر من أهل التوحيد نصرةً للدين، وقياماً حبق رب العاملني، حتقيقاً للتوحيد، وكفراً بالطواغيت احلاكمني وهؤالء هم القلّ

 الَّذين أَيها يا{: ل اهللا، مستجيبني ومنقادين ألمر ربهمنـزوأنصارهم، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلّه هللا وتحكم األرض مبا أ
، ]٣٩اآلية من: ألنفال[}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ ال حتى وقَاتلُوهم{، ]١٤اآلية من: الصف[}اللَّه أَنصار واكُون آمنوا

}ينالَّذوا ولُونَ كَفَرقَاتي يبِيلِ فس لُوا الطَّاغُوتاَء فَقَاتيلأَو طَانيلُوا{، ]٧٦اآلية من: النساء[}الشةَ فَقَاتمالْكُفْرِ أَئ مهانَ ال إِنمأَي 
ملُوا{، ]١٢اآلية من: التوبة[}لَهقَات ينالَّذ كُملُوني نوا الْكُفَّارِ مجِدلْيو يكُملْظَةً فلُوا{، ]١٢٣اآلية من: التوبة[}غقَاتو نيرِكشالْم 
  ].٣٦اآلية من: التوبة[}ةًكَافَّ يقَاتلُونكُم كَما كَافَّةً

 أَكْثَر وما{، ]٤٩اآلية من: املائدة[}لَفَاسقُونَ الناسِ من كَثرياً وإِنَّ{وهؤالء هم أتباع األنبياء، وهم القلّة القليلة يف كل وقت، 
: ، قال ابن القيم رمحه اهللا]٧٠اآلية من: املؤمنون[}كَارِهونَ للْحق وأَكْثَرهم{، ]١٠٣:يوسف[}بِمؤمنِني حرصت ولَو الناسِ

 وعن، الطاغوت عبادة إىل اهللا عبادة نع عدلوا أكثرهم رأيت ،معها الناس أحوال وتأملت تأملتها إذا ،العامل طواغيت فهذه(
 مل وهؤالء، ومتابعته الطاغوت طاعة إىل رسوله ومتابعة طاعته وعن، الطاغوت إىل التحاكم إىل الرسول وإىل اهللا إىل التحاكم
 والقصد الطريق يف خالفوهم بل، قصدهم قصدوا وال - تبعهم ومن الصحابة وهم- األمة هذه من الفائزين الناجني طريق يسلكوا

، للداعي يستجيبوا ومل، ذلك عن أعرضوا الرسول وإىل اهللا لنـزأ ما إىل تعالوا هلم قيل إذا بأم هؤالء عن تعاىل أخرب مث، معا
  .٤٨..)غريه حبكم ورضوا

                                                             
 . متفق عليه-  47
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  ...الوالء والرباء. ٢

  .واملفارقة ٥٠املباعدةاإلعذار و من :، والرباء واملتابعة٤٩ من الدنو والقرب:الوالء لغةً
 واملؤمنني ورسوله اهللا حمبة، اليت تدخل يف ٥١هو جمموعة األقوال واألفعال الباطنة والظاهرة[: وأصل الوالء والرباء يف الشرع

  .]ذلك كل يف وحزم الكفار مفارقة مع ،مونصر متابعتهمو
 فَإِنَّ آمنوا والَّذين ورسولَه اللَّه يتولَّ ومن{: ، وقال]٥٥اآلية من: املائدة[}آمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما{: قال تعاىل

بزح اللَّه مونَ هبالا{: قال، و]٥٦:املائدة[}الْغا يهأَي ينوا الَّذنذُوا ال آمختت رِيناَء الْكَافيلأَو نم وند نِنيمؤونَ الْمرِيدأَنْ أَت 
 ذَلك يفْعلْ ومن الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين الْمؤمنونَ يتخذ ال{: ، وقال]١٤٤:النساء[}مبِيناً سلْطَاناً علَيكُم للَّه تجعلُوا
سفَلَي نم ي اللَّهٍء في٢٨اآلية من: عمران آل[}ش.[  
 وركن الكفر بالطاغوت، اليت ال من لوازم التوحيدأصلٌ من أصول الدين، وأوثق عرى اإلميان، و ة من الكفار ومعاداموالرباء

 هللا هو االستسالم( : عن دين اإلسالم قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا،يقهايصح للمرء إميانه وال يستقيم إسالمه إال بتحق
وهذا األصل مما اتفق عليه أهل اإلسالم، وثبت بأدلّة قطعية صرحية، . ٥٢)وأهله الشرك من والرباءة بالطاعة، له واالنقياد بالتوحيد،

 وتعاىل سبحانه اهللا أن فاعلم: واملشركني الكفار معاداة فأما(: ق رمحه اهللاوهو مما علم من الدين بالضرورة، يقول الشيخ محد بن عتي
 هذا من أبني وال أكثر األدلة من فيه حكم تعاىل اهللا كتاب يف ليس أنه حىت فيها، وشدد مواالم وحرم إجيابه، وأكد ذلك أوجب
  .٥٣)ضده وحترمي التوحيد وجوب بعد احلكم،

  - مواالة الكفّار -
  .فالن يلي فالن، وفالن يوايل فالن ويتواله، أي يدنيه ويقربه: من الدنو والقُرب، يقالكما مر غةً املواالة ل

هو اتخاذ الكفار أولياء، يدنيهم ويقرم باملودة، أو يتابعهم على ما هم عليه من الكفر، أو يعينهم على املسلمني : [ومواالة الكفّار
كفر أكرب مخرج من امللّة، وناقض من نواقض اإلسالم اليت أمجع عليها أهل العلم، ذه الصورة كفّار ومواالة ال ].بقولٍ أو عمل

  :وتكون بإحدى ثالث صور، جاءت األدلة بإثباا
  ..املنافية للبغض: املودة. ١

اً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ من ال تجِد قَوم{: واملودة من أعمال القلوب اليت نهي املسلم عن صرفها للكفار، قال تعاىل
مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادادلة[}حفاملسلم مأمور ببغض الكفار، ، ]٢٢من اآلية: ا

  .وإضمار العداوة هلم
  ..املنافية للمخالفة: املتابعة. ٢

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير {:  ومتابعتهم على كفرهم، قال تعاىل أو طاعتهموهي مشايعة الكفّار
 كَفَرواْ الَّذين تطيعواْ إِن آمنواْ الَّذين أَيها يا{: وقال، ]١١٥:النساء[}سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصرياً

وكُمدرلَى يع قَابِكُمواْ أَعبنقَلفَت رِيناسخ  ِلب اللَّه الَكُموم وهو ريخ رِيناصفاملسلم مأمور ،]١٥٠-١٤٩: آل عمران[}الن 
  .، ومعصيتهم فيما يأمرون بالقول والعملباطلهممبخالفة الكفار على 
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  ..املنافية للعداوة: النصرة. ٣
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياَء {: وهي إعانة الكفار ومظاهرم على املسلمني بالقول أو العمل، قال تعاىل

 فاملسلم مأمور بإظهار ].٥١:سورة املائدة[} ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم إِنَّ اللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمنيبعضهم أَولياُء بعضٍ
  .العداوة للكفار، وإعالن بغضه هلم باللسان واجلوارح

 كما إنه أثبت ،]٧١من اآلية: التوبة[} والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍوالْمؤمنونَ{: والقرآن أثبت املواالة بني املؤمنني، فقال تعاىل
  . ]٧٣من اآلية: ألنفالا[}والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ{: املواالة بني الكفار، فقال تعاىل

 وجعل عالقة املسلم بغريه قائمة على أصل عظيم من أصول لكنه نفى املواالة بني املؤمنني والكفّار، بآيات متكاثرة ومتضافرة،
ملودم بالقلب، ومتابعتهم على احلق، ونصرم على الكفار؛ ويف : الدين؛ هو الوالء والرباء، فاملسلم مأمور مبواالة املؤمنني املتضمنة

قَد {: على باطلهم، وعداوم بالقول والعمل، قال تعاىللبغضهم بالقلب، وخمالفتهم : املقابل فإنه مأمور بالرباءة من الكفار املتضمنة
كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآُء منكُم ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا 

يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا عدوي {: وقال .]٤من اآلية: املمتحنة[}م الْعداوةُ والْبغضاُء أَبداً حتى تؤمنوا بِاللَّه وحدهوبينكُ
 اَءكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعوقالْح نا {: وقال .]١من اآلية: املمتحنة[}مونَ كَمكْفُرت وا لَودو

  .]٨٩من اآلية: النساء[}كَفَروا فَتكُونونَ سواًء فَال تتخذُوا منهم أَولياَء
عندهم الْعزةَ فَإِنَّ العزةَ  كَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِني أَيبتغونَيتخذُونَ الْ  الَّذينبشرِ الْمنافقني بِأَنَّ لَهم عذَابا أَليما {: وقال

توا يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً ولَعباً من الَّذين أُو{: وقال .]١٣٩- ١٣٨: النساء[}للّه جميعا
نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهاتاَء ويلأَو الْكُفَّارو كُملقَب نم ابت{: وقال ].٥٧:املائدة[}الْك اَءكُمذُوا آبختوا ال تنآم ينا الَّذها أَيي

و انميلَى الْأع وا الْكُفْربحتاس اَء إِنيلأَو كُمانوإِخونَومالظَّال مه كفَأُولَئ كُمنم ملَّهوتي نيف كتاب اهللا]٢٣:التوبة[}م وغريها كثري ،.  
عن كثري من األفعال ى اهللا املسلمني وحفظاً هلذا األصل العظيم، وسداً للذرائع اليت قد تكون وسيلة وسبباً ملواالة الكفار،  - 

  :منهاواليت  صرفها للكفار، عمنالظاهرة و
  .٥٤واملداهنة لغةً من الدهان، وستر الشيء وتليينه خمالفةً للباطن: النهي عن مداهنتهم. ١

هي ستر العداوة الظاهرة، واللّني بالكالم والتعامل يف موضع الغلظة الواجبة، والسكوت عما ينبغي اإلنكار : [ومداهنة الكفار
، "بذل الدين ألجل الدنيا"، وعرفها بعض أهل العلم بأنها ]بتغاء مصلحة دنيوية، وذلك ا٥٥عليه، وتكون فيما دون املواالة املُكفّرة

وهي حمرمة ألا انتقاص للرباءة الواجبة من الكفار، وهي مما يبغضه اهللا، ويحبها الكفار، ألا ذريعة ووسيلة الستدراج املسلم إىل 
وقد جاء بيان ذلك مفصالً بأم أرادوا : (قال يف أضواء البيان. ]٩:القلم[}دهنونَودوا لَو تدهن فَي{: مواالة الكفار، قال تعاىل

ومالينته ،ج من املداهنةالتدر ٥٦) معهم إىل ما بعدها من تعطيل الدعوة.  
 دون من لَكُم وما النار مسكُمفَت ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا وال{: تعاىل فقال ذلك، عن اهللا ى وقد( :يهمإل كونالر النهي عن. ٢

اللَّه ناَء ميلأَو ونَ ال ثُمرصنوعدم النار مبسيس ذلك على وتوعد الظلمة، إىل الركون عن وتعاىل سبحانه فنهى ،]١١٣:هود[}ت 
 أهل إىل ركن فمن ،]١٣اآلية من: لقمان[}عظيم لَظُلْم الشرك إِنَّ{: تعاىل قال كما الظلم، أنواع أعظم هو والشرك النصر،
  . واآلخرة الدنيا يف خيذله وأن بالنار، اهللا يعذبه ألن مستحق فإنه أعماهلم، من بشيء رضي أو إليهم مال: أي الشرك،

 لَك تجِد ال ثُم الْممات وضعف الْحياة ضعف اكلَأَذَقْن إِذاً  قَليالً شيئاً إِلَيهِم تركَن كدت لَقَد ثَبتناك أَنْ ولَوال{: تعاىل وقال
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 ركن لو وأنه قليال، شيئا املشركني إىل لركن ، لرسوله تثبيته لوال أنه: وتعاىل سبحانه فأخرب، ]٧٥-٧٤:االسراء[}نصرياً علَينا
  .٥٧)منهم اليد وقطع عاداهم بل هم،إلي يركن فلم ثبته اهللا ولكن مضاعفا، واآلخرة الدنيا عذاب ألذاقه إليهم

 فهو بقوم تشبه من(: ( اهللا رسول قال: قال عمر، ابن عن سننه يف داود أبو روى :الظاهرة األفعال يف م التشبه النهي عن. ٣
 م، بهاملتش كفر يقتضي ظاهره كان وإن م، التشبه حترمي يقتضي أن أحواله وأقل جيد، وإسناده(: اإلسالم شيخ قال). )منهم
  .)]٥١اآلية من: املائدة[}منهم فَإِنه منكُم يتولَّهم ومن{: تعاىل قوله يف كما

 دليل) )املشركني خالفوا( (فلفظ ...اللحى بإعفاء أمر مث مطلقاً، املشركني مبخالفة  فأمر(، ٥٨))خالفوا املشركني: ((وقال 
  .٥٩)للشارع مقصود أمر املخالفة جنس أن على
 اإلمام روى: (اهللا رمحه شيخ اإلسالم قال: ، أو توليتهم املناصب املهمةاملسلمني بأسرار إليهم واإلدالء بطانة اختاذهم عن النهي. ٤

 اهللا مسعت أما اهللا، قاتلك مالك: "قال نصرانياً، كاتبا يل إن:  لعمر قلت: قال  األشعري موسى أيب عن صحيح بإسناد أمحد
 ،!"حنيفاً؟ اختذت أال، ]٥١اآلية من: املائدة[}بعضٍ أَولياُء بعضهم أَولياَء والنصارى الْيهود تتخذُوا ال آمنوا الَّذين هاأَي يا{: يقول
 أقصاهم إذ أدنيهم وال اهللا، أذهلم إذ أعزهم وال اهللا، أهام إذ أكرمهم ال: "قال ،"دينه وله كتابته يل املؤمنني أمري يا: "قلت: قال
  .٦٠")اهللا
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  ...اجلهاد يف سبيل اهللا. ٣
، ولذا ٦٢األمر حتصيل يف والطاقة الوسع ، فهو بذل٦١الطاقة وهو بالضم أو اجلُهد املشقّة، وهو بالفتح اجلهاد لغةً من اجلَهد: اجلهاد

  .ا الشرعيةمسي الفقيه جمتهداً ألنه يبذل ما يف وسعه من جهد الستنباط األحكام من أدلّته
 يف فهو العليا، هي اهللا كلمة لتكون قاتل من: ((، قال ]هو القتال يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا: [واجلهاد يف الشرع

وهذا هو املعىن اخلاص للجهاد الذي إذا أطلق لفظه فال ينصرف إال إليه، وجهاد الكفار له معىن أعم دلّت عليه . ٦٣))اهللا سبيل
بذل ما يف الوسع من جهد وطاقة يف مدافعة الكفار، بالقلب واللسان واملال والنفس، لتكون كلمة : [كتاب والسنة، وهونصوص ال

 علَى فَضلٍ ذُو اللَّه ولَكن األرض لَفَسدت بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَوال{: ، قال تعاىل]اهللا هي العليا
الَمالْعوقال ]٢٥١:البقرة[}ني ،)) :فهو بيده جاهدهم فمن: ((، وقال٦٤))وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم املشركني جاهدوا 
  .٦٥))خردل حبة اإلميان من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن،

 أخص الكفار وجهاد والنفس، واملال، واللسان، بالقلب، :مراتب فأربع واملنافقني الكفار جهاد وأما: ( قال ابن القيم رمحه اهللا
 رشد القرطيب ابن ، لكن لفظ اجلهاد إذا أطلق فال يراد به إال القتال يف سبيل اهللا، قال٦٦)باللسان أخص املنافقني وجهاد باليد،

 سبيل يف اجلهاد أن إال سبيله، يف جاهد فقد اهللا اتذ يف نفسه أتعب من فكل الدين، على املشركني قتال السيف وجهاد: (رمحه اهللا
  .٦٧)صاغرون وهم يد عن اجلزية يعطوا أو اإلسالم، يف يدخلوا حىت بالسيف الكفار جماهدة على إال بإطالقه يقع فال أُطلق إذا اهللا

  -  اجلهاد يف سبيل اهللا عبادة -
ا عليهم كما مل حيصل ألي أمة قبلهم، فكما أنه فرض الصيام عليهم واجلهاد عبادةٌ عظيمة، كتبها اهللا على هذه األمة، وفرضه

من : البقرة[}الْقتالُ علَيكُم كُتب{: ، فإنه فرض عليهم القتال بقوله]١٨٣من اآلية :سورة البقرة[}الصيام علَيكُم كُتب{: بقوله
، فإنه أمرهم أن جياهدوا ]١٠٢ من اآلية :عمران آل[ }تقَاته حق للَّها اتقُوا{: ، وكما أنه أمرهم أن يتقوه حق تقاته]٢١٦اآلية 

، وجعل اهللا هذه الفريضة باقية الزمةً للطائفة املنصورة ]٧٨اآلية من: احلج[}جِهاده حق اللَّه في وجاهدوا{: يف سبيله حق جهاده
 لنـزفي - قال -  القيامة يوم إىل ظاهرين احلق على يقاتلون أميت من طائفة تزال ال: ((من هذه األمة حىت تصيح الساعة، قال 

  .٦٨))األمة هذه اهللا تكرمة. أمراء بعض على بعضكم إن ال، :فيقول. لنا صلّ تعال :أمريهم فيقول مرمي ابن عيسى
  - اهللا أعلى مراتب الكفر بالطاغوت  اجلهاد يف سبيل -

 سنامه وذروة الصالة، وعموده اإلسالم، األمر رأس: ((ى ما فيه وأظهره، قال واجلهاد ذروة سنام هذا الدين، وقبته وأعل
 آمنوا الَّذين{: ، وهو أعلى مراتب الكفر بالطاغوت حتقيقا للتوحيد، الذي هو أحق حقوق اهللا على العبيد، قال تعاىل٦٩))اجلهاد

 كَانَ الشيطَان كَيد إِنَّ الشيطَان أَولياَء فَقَاتلُوا الطَّاغُوت سبِيلِ في ونَيقَاتلُ كَفَروا والَّذين اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ
 سنام ذروة اجلهاد كان: (، لذا كانت منازل أهله أعلى املنازل يف الدنيا واآلخرة، يقول ابن القيم رمحه اهللا]٧٦:النساء[}ضعيفاً

، فااهدون يف ٧١)واآلخرة الدنيا يف األعلون فهم الدنيا، يف الرفعة هلم كما ،٧٠اجلنة يف نازلامل أعلى أهله ومنازل وقبته اإلسالم،
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 لَمع اللَّه وإِنَّ سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا والَّذين{: سبيل اهللا هم املهديون يف الدنيا، ومن أكرم خلق اهللا يف اآلخرة، قال تعاىل
ِسنِنيح٦٩:العنكبوت[ }الْم.[  

 والَّذين {تعاىل قوله عليه دل كما، العلم بأبواب حميطة هي اليت للهداية موجباً اجلهاد كان وهلذا (:رمحه اهللا اإلسالم شيخ قال
 حنبل بن وأمحد املبارك بن اهللا عبد اإلمامان قال وهلذا، تعاىل سبله مجيع هداية فيه جاهد ملن فجعل ،}سبلَنا لَنهدينهم فينا جاهدوا
 لَنهدينهم فينا جاهدوا والَّذين {:يقول اهللا ألن، معهم احلق فإن، الثغور أهل عليه ماذا فانظروا، شيء يف الناس اختلف إذا: وغريمها

 إىل يرجع أن يتمىن الشهيد، إال ،شيء من األرض على ما وله الدنيا إىل يرجع أن حيب اجلنة يدخل أحد ما: (( وقال .٧٢)}سبلَنا
  .٧٣))الكرامة من يرى ملا مرات، عشر فيقتل الدنيا

  - اجلهاد يف سبيل اهللا على نوعني -
  ... أثبتت األدلّة، وفصل أهل العلمكما
يضاً جبهاد الفتح، ، ويسمى أ]وهو القتال يف سبيل اهللا، طلباً للكفار يف عقر دارهم، لتكون كلمة اهللا هي العليا: [جهاد الطلب. ١

  . ألنّ به تفتح البالد، وترفع فيها راية التوحيد، وتحكَّم الشريعة، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلّه هللا
 فَإِنْ مرصد كُلَّ لَهم قْعدواوا واحصروهم وخذُوهم وجدتموهم حيثُ الْمشرِكني فَاقْتلُوا الْحرم اَألشهر انسلَخ فَإِذَا{: قال تعاىل

 بِالْيومِ وال بِاللَّه يؤمنونَ ال الَّذين قَاتلُوا{: ، وقال]٥:التوبة[}رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّوا الزكَاةَ وآتوا الصالةَ وأَقَاموا تابوا
 وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى الْكتاب أُوتوا الَّذين من الْحق دين يدينونَ وال ورسولُه اللَّه محر ما يحرمونَ وال اآلخرِ

 الصالة، ويقيموا اهللا، رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس، أقاتل أن أمرت: ((وقال ]. ٢٩:التوبة[}صاغرونَ
  .٧٤))اهللا على وحسام اإلسالم، حبق إال وأمواهلم، دماءهم مىن عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، يؤتواو

وحكمها أا فرض على الكفاية، أي إذا قام ا طائفة من الناس وحصلت الكفاية، سقط الفرض عن الباقني، وإن مل حتصل الكفاية 
والسالمة من .٥والذكورة، .٤والبلوغ، .٣والعقل، .٢اإلسالم، .١ :٧٥أثم كلّ من توفرت فيه شروط الوجوب، وهي تسعة

وإذن الدائن ملن كان مديناً، .٨وإذن الوالدين، .٧، )االستطاعة املادية(والقدرة على اإلنفاق .٦، )االستطاعة البدنية(الضرر 
  .وإذن السيد ملن مل يكن حراً.٩

لإلسالم، وإمام هلم، وهو الذي يستنفر لغزو الكفار وطلبهم يف عقر ومن لوازم هذا النوع من اجلهاد أن يكون للمسلمني دار 
  .٧٦))به ويتقى ورائه من يقاتل جنة اإلمام وإمنا: ((دارهم، قال 

: اهللا رمحه قدامة ابن وقال أهل العلم أن هذا النوع من اجلهاد يكون أقلّه مرة يف العام قياساً على اجلزية املأخوذة من الكفار، يقول
 فكذلك النصرة، عن بدل وهي عام، كل يف الذمة أهل على جتب اجلزية ألن عام؛ كل يف مرة -أي جهاد الطلب–يفعل  ما لوأق(

  .٧٧...)عدة أو عدد يف ضعف باملسلمني يكون أن مثل عذر، من إال مرة، عام كل يف فيجب اجلهاد، وهو مبدهلا
، فالغاية من قتال الكفار يف هذا النوع من ] الصائلني عن ديار اإلسالموهو القتال يف سبيل اهللا، دفعاً للكفار: [جهاد الدفع. ٢

ودفع شر الكفار، ومفسدة كفرهم عن ديار املسلمني . اجلهاد، هو حفظ بيضة اإلسالم، وحقن دماء املسلمني، وصون أعراضهم
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  .اليت صالوا عليها وجاسوا خالهلا
 اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا{: ، وقال]١٥:ألنفالا[}الْأَدبار تولُّوهم فَال زحفاً كَفَروا الَّذين لَقيتم اإِذَ آمنوا الَّذين أَيها يا{: قال تعاىل

ينالَّذ كُملُونقَاتنِ{: ، وقال]١٩٠:البقرة[}يى فَمدتاع كُملَيوا عدتفَاع هلَيثْلِ عا بِمى مدتاع كُملَي١٩٤اآلية من: قرةالب[}ع.[  
وحكم هذا النوع من اجلهاد أنه فرض عني، أي ال يسقط عن عني املكلّف املُخاطب بفريضة اجلهاد، ويأمث القاعد عنها وإن قامت 
به كلّ األمة، وهذا احلكم مما أمجع عليه أهل اإلسالم كما سيأيت، وال يلزم جلهاد الدفع ما يلزم جلهاد الطلب من وجود اإلمام 

، )مسلماً بالغاً عاقالً(لدار املنيعة، بل يقاتل املسلم ولو لوحده، وال يبقى من شروط الوجوب العيين إال أن يكون الشخص مكلّفا وا
  ).القدرة البدنية(، وسليماً من الضرر )على الرأي الراجح(وأن يكون ذكراً 

 قطر على العدو بغلبة اجلهاد تعين إذا وذلك: ل وهي الرابعةالك نفري فيها جيب حالة تكون قد(: تفسريه يف اهللا رمحه القرطيب يقول
 شباباً وثقاالً، خفافاً إليه خيرجوا أو ينفروا، أن الدار تلك أهل مجيع على وجب ذلك؛ كان فإذا بالعقر، حبلوله أو األقطار، من

 أو مقاتل من اخلروج على يقدر أحد يتخلف وال له، أب ال ومن إذنه، بغري أب له كان ومن طاقته، قدر على كل وشيوخاً،
  .٧٨)مكثّر

، فجهاد )دور الكفر الطارئ(هو املتعين اليوم على املسلمني يف الدور اليت يعيشون فيها ) جهاد الدفع(وهذا النوع من اجلهاد 
  . من الكفار الصائلنيالكفار اليوم كلّه من جنس جهاد الدفع، الغاية منه استرداد دار اإلسالم املغصوبة، دفعاً ملن استوىل عليها

  : أنّ الغاية من اجلهاد يف سبيل اهللا هي -
  -  وتكون كلمة اهللا هي العليا حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلّه هللا،

فقتال الكفار يف سبيل اهللا يراد لذاته ولغريه، يراد لذاته ألنه عبادة عظيمةٌ تنال ا أعظم األجور، وتمحى ا عظائم الذنوب، 
 ال: (( للرجل الذي سأله عن عمل يعدلُ أجر اجلهاد، فقالويتوصلُ ا إىل رضا اهللا والدرجات العلى يف اجلنة، قال 

 اهللا، سبيل يف ااهد مثلُ: ((الثالثة يف وقال. ))تستطيعونه ال: ((يقول ذلك كل ثالثا، أو مرتني عليه فأعادوا :قال ،))تستطيعونه
  . ٧٩))تعاىل اهللا سبيل يف ااهد يرجع حىت صالة، وال صيام من يفتر ال اهللا، بآيات القانت م،القائ الصائم كمثل
 اهللا سألتم فإذا واألرض، السماء بني كما الدرجتني بني ما اهللا، سبيل يف للمجاهدين اهللا أعدها درجة، مائة اجلنة يف إن: ((وقال

  .٨٠))اجلنة أار تفجر ومنه الرمحن، عرش وفوقه ،اجلنة وأعلى اجلنة، أوسط فإنه الفردوس، فاسألوه
 اجلنة، أدخله أن ضامن على فهو برسلي، وتصديقا أىب وإميانا سبيلي، يف جهاداً إال خيرجه ال سبيله، يف خرج ملن اهللا تضمن: ((وقال

 إال اهللا، سبيل يف يكلم كلمٍ من ما بيده، حممد نفس والذي. غنيمة أو أجرٍ من نال ما نائالً منه، خرج الذي مسكنه إىل أرجعه أو
 قعدت ما املسلمني، على يشق أن لوال بيده، حممد نفس والذي ريح مسك، ورحيه دم، لون لونه كُلم، حني كهيئته القيامة يوم جاء

 حممد نفس والذي عين، يتخلفوا أن عليهم ويشق سعةً جيدون وال فأمحلهم، سعةً أجد ال ولكن أبدا، اهللا سبيل يف تغزو سرية خالف
  .٨١))فأقتل أغزو مث فأقتل، أغزو مث فأقتل، اهللا سبيل يف أغزو أين لوددت بيده،

ومصاحلها اليت  مقاصد الشريعة لتحقيق وسيلة كوا عن فضالً لذاا ليس وسيلةً حمضة، بل عبادة مقصودة اهللا سبيل يف فاجلهاد
 أن ال يتخلّف عن سرية خترج للقتال، بل يتمنى منى فيها سيد اخللق شرعت ألجلها، وهذا هو مقتضى النصوص السابقة اليت يت

  .أن يقتل فيها ويكرر ذلك حتريضاً للمؤمنني، وتشويقاً هلم
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كما إنّ اجلهاد يراد لغريه حتقيقاً ملا شرع له من دفع الكفّار وتعذيبهم بأيدي املؤمنني، وحمق كفرهم ومدافعة إفسادهم يف األرض، 
ونصرة املظلومني واملستضعفني، والدعوة لدين اهللا، واحلفاظ على بيضته، ونشر شريعته وعدله، . م إىل الذّل والصغارواضطراره

وابتالء املؤمنني ومتحيصهم، واختاذ الشهداء منهم، ورفع درجام اليت ال تنال إال باجلهاد يف سبيل اهللا، واستخالف أوليائه، 
ل اهللا، إظهاراً لدينه، وإعالًء لكلمته، وكفراً بالطاغوت حتقيقاً للتوحيد الذي خلقهم نـز مبا أوالتمكني هلم يف األرض، للحكم

  .ألجله
 بعضهم الناس هاللَّ دفْع ولَوال يشاُء مما وعلَّمه والْحكْمةَ الْملْك اللَّه وآتاه جالُوت داود وقَتلَ اللَّه بِإِذْن فَهزموهم{: قال تعاىل

  ].٢٥١:البقرة[}الْعالَمني علَى فَضلٍ ذُو اللَّه ولَكن اَألرض لَفَسدت بِبعضٍ
 وبِيع صوامع لَهدمت بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَوال اللَّه ربنا يقُولُوا أَنْ إِال حق بِغيرِ ديارِهم من أُخرِجوا الَّذين{: وقال

اتلَوصو اجِدسمو ذْكَرا ييهف ماس رياً اللَّهنَّ كَثرصنلَيو اللَّه نم هرصنإِنَّ ي اللَّه لَقَوِي زِيز٤٠:احلج[}ع.[  
 اللَّه ويتوب قُلُوبِهِم غَيظَ  ويذْهبمؤمنِني  قَومٍ صدور ويشف علَيهِم ينصركُمو ويخزِهم بِأَيديكُم اللَّه يعذِّبهم قَاتلُوهم{: وقال
  ].١٥:التوبة[}حكيم عليم واللَّه يشاُء من علَى
  ].١٢:التوبة[}ينتهونَ لَعلَّهم لَهم أَيمانَ ال إِنهم الْكُفْرِ أَئمةَ قَاتلُوافَ دينِكُم في وطَعنوا عهدهم بعد من أَيمانهم نكَثُوا وإِنْ{: وقال
 أُوتوا الَّذين نم الْحق دين يدينونَ وال ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ وال اآلخرِ بِالْيومِ وال بِاللَّه يؤمنونَ ال الَّذين قَاتلُوا{: وقال

ابتى الْكتطُوا حعةَ ييالْجِز نع دي مهونَ وراغ٢٩:التوبة[}ص.[  
 معكُم إِنا فَتربصوا ينابِأَيد أَو عنده من بِعذَابٍ اللَّه يصيبكُم أَنْ بِكُم نتربص ونحن الْحسنيينِ إِحدى إِال بِنا تربصونَ هلْ قُلْ{: وقال

  ].٥٢:التوبة[} متربصونَ
 الْقَرية هذه من أَخرِجنا ربنا يقُولُونَ الَّذين والْوِلْدان والنساِء الرجالِ من والْمستضعفني اللَّه سبِيلِ في تقَاتلُونَ ال لَكُم وما{: وقال
  ].٧٥:النساء[}نصرياً لَدنك من لَنا واجعلْ ولياً لَدنك من لَنا واجعلْ أَهلُها المِالظَّ

  ].١٤٢:عمران آل[}الصابِرِين ويعلَم منكُم جاهدوا الَّذين اللَّه يعلَمِ ولَما الْجنةَ تدخلُوا أَنْ حِسبتم أَم{: وقال
 قُلُوبِكُم في ما وليمحص صدورِكُم في ما اللَّه وليبتلي مضاجِعهِم إِلَى الْقَتلُ علَيهِم كُتب الَّذين لَبرز بيوتكُم في كُنتم لَو قُلْ{: الوق

اللَّهو يملع ورِ بِذَاتد١٥٤اآلية من: عمران آل[}الص.[  
 اللَّه  وليمحصالظَّالمني  يحب ال واللَّه شهداَء منكُم ويتخذَ آمنوا الَّذين اللَّه وليعلَم الناسِ بين نداوِلُها اَأليام لْكوت{: وقال
ينوا الَّذنآم قحميو رِين١٤٢-١٤١:عمران آل[}الْكَاف.[  

 وقَاتلُوهم{: قال تعاىل... حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كلّه هللا، وتكون كلمة اهللا هي العليا: نّ الغاية هيأ: وجِماع ذلك كلّه
 سبيل يف فهو العليا، هي اهللا كلمة لتكون قاتل من: ((، وقال ]٣٩اآلية من: أألنفال[}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ ال حتى
 مىن عصموا ذلك فعلوا فإذا به، جئت ومبا يب ويؤمنوا اهللا، إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: ((، وقال٨٢))اهللا

 له، شريك ال وحده اهللا يعبد حىت بالسيف الساعة يدي بني بعثت: ((، وقال٨٣))اهللا على وحسام حبقها، إال وأمواهلم دماءهم
  .٨٤))منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف من على والصغار لذلةا وجعل رحمي، ظل حتت رزقي وجعل

 يوم منهم قاتلكم فيمن سنيت رأيتم فقد حلربك، هؤالء يعد وإن: وبرسوله به للمؤمنني ذكره تعاىل يقول: (يقول الطربي رمحه اهللا
 عن البالء فريتفع له، شريك ال وحده هللا إال يعبد وال شرك، يكون ال حىت فقاتلوهم منهم، حاربكم فيمن مبثلها عائد وأنا بدر،
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  .٨٥)غريه دون خالصةً هللا كلها والعبادة الطاعة تكون حىت: يقول ،"هللا الدين كله ويكون" الفتنة "وهو األرض من اهللا عباد
 هللا الدين بعض كان فإذا الطاعة، هو ، والدين}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ ال حتى وقَاتلُوهم{: (قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

 على اهللا أوجب الذي التوحيد أصول من فكل: (، وقال يف موضع آخر٨٦)هللا كله الدين يكون حىت القتال وجب اهللا لغري وبعضه
 فتنةٌ تكُونَ ال حتى لُوهموقَات{: يقول حيث الغاية هذه إىل بالقتال واملؤمنني رسله اهللا أمر كما هللا، كله الدين يكون وبذلك عباده،
 خروج عنها اخلروج أن كما طاعتهم، حتت والدخول الرسل، إتباع الشريعة وحقيقة: (، وقال رمحه اهللا٨٧)}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ

 كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ الَ حتى وقَاتلُوهم{: فقال عليه، بالقتال أمر الذي اهللا دين هي الرسل وطاعة الرسل، طاعة عن
 عن ال شرائعه عن واملرتدون لشرائعه، التزام غري من فيه، والداخلون املرتدون الكفار فهؤالء: (، وقال يف موضع آخر٨٨)}للّه
 تكون وحىت هللا، كله ينالد ويكون فتنة تكون ال وحىت اإلسالم، شرائع يلتزموا حىت املسلمني، بإمجاع قتاهلم جيب كلهم: مسته

  .٨٩)العليا هي - وخربه ويه أمره من فيه وما كتابه هي اليت- اهللا كلمة
 اإلسالم يف الدخول وهو هللا، الدين يكون وأن فتنة تكون ال أن هي غاية، إىل املشركني مبقاتلة األمر فيه: (قال الشوكاين رمحه اهللا

  .٩٠)قتاله حيل مل الشرك عن وأقلع اإلسالم يف دخل فمن له، املخالفة األديان سائر عن واخلروج
فالغاية العظمى اليت شرع اجلهاد لبلوغها، هو حتقيق التوحيد، وإزالة الشرك، والطواغيت املعبودة من دون اهللا، ألم علّة الشرك، 

 سبِيلِ في يقَاتلُونَ آمنوا ذينالَّ{: وسبب اإلفساد يف األرض، فحيثما وجدت هذه العلّة وجد اجلهاد وشرع قتال الكفار، قال تعاىل
اللَّه ينالَّذوا ولُونَ كَفَرقَاتي يبِيلِ فس لُوا الطَّاغُوتاَء فَقَاتيلأَو طَانيإِنَّ الش دكَي طَانييفاً كَانَ الشع٧٦:النساء[}ض.[  
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  ...وحكم اإلسالم فيها" الدميقراطية ".٤
أو ) حكم الشعب(، وترمجتها احلرفية للّغة العربية )كراتوس(و ) دميوس: (ةً كلمةٌ يونانيةٌ مركّبة من مقطعني الدميقراطيةُ لغ- 
  ).سيادة الشعب(
 أصلٌ يف أدلّة الكتاب والسنة، وال يف لغة العرب، وال يف عرف املسلمني، فهي مصطلح "الدميقراطية" للفظةال يوجد :  اصطالحا- 

 ال ميكن احلكم عليها قبل معرفة حقيقة معناها يف عرف من اخترعها، مثّ ظهل اإلسالم، ومثلُ هذه األلفامحدثٌ دخيلٌ على أ
، وإال رد املصطلح وحكم عليه "وال مشاحة يف االصطالح"عرض هذا املعىن على الكتاب والسنة، فما وافق منها أدلة الشرع قُبِلَ 

 ونوع والزكاة، كالصالة رعبالش حده يعرف نوع: أنواع ثالثة األمساء: الفقهاء قال (:اهللا رمحه مبا يترتب فيه، قال شيخ اإلسالم
 وعاشروهن{ قوله يف املعروف ولفظ القبض كلفظ رف،بالع هحد يعرف ونوع والقمر، كالشمس غةباللّ حده يعرف

وفرعمن هذه األنواعليس" الدميقراطية"، ولفظ ٩١)]١٩اآلية من: النساء[}بِالْم .  
  - يف عرف من أحدثها واخترعها "طيةالدميقرا" -

سلطة تشريعية، وسلطةٌ قضائية، وسلطةٌ : ، ويتكون من ثالث سلطات"الشعب"هي نظام شاملٌ للحكم، يستمد شرعيته من [
، وامللكي ٩٣، والوزاري٩٢اجلمهوري: ، وله صور متعددة، فمنها)االنتخابات(ووسيلته لبناء هذه السلطات هو االقتراع . تنفيذية

  .٩٤الدستوري
  ]. ومبدأ املساواة،وحرية االعتقاد، "العلمانية: ""الدميقراطية"ومن لوازم 

  - "الدميقراطية" حكم اإلسالم يف -
ة اإلسالم هي كفر أكرب مخرج من امللّة لكل من اعتنقها، أو دعا هلا، أو عمل ا؛ وهي دين باطلٌ جديد من ابتغاه فقد خلع ربق

وسقط يف محئة الردة الناقضة ألصل التوحيد، فقوام كلّ دين منهج للحياة، مع قوة تدعو له وحتميه وتحارب من يعاديه، وهذا كما 
: ، يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا"الدميقراطية"أنه يصدق على دين اإلسالم احلق، فإنه يصدق على كلّ األديان الباطلة، واليت منها 

  .٩٥)ونصريا هاديا بربك وكفى ينصر، وسيف يهدى بكتابٍ :الدين قوام(
 - "الدميقراطية" نواقض اإلسالم يف من -

، ظلمات  أصل دين اإلسالميهدموهذا الناقض وحده يشتمل على أكثر من مناط مستقلٍّ : ٩٦ل اهللانـز احلكم بغري ما أ:أوالً
  :بعضها فوق بعض، منها

: ، وإن كان يف واقعة واحدة، يقول تعاىل٩٧ونعين ترك جنس احلكم بشرع اهللا والعدول إىل شرع آخر.. ل اهللانـزترك احلكم مبا أ
  ].٦١:النساء[}صدوداً عنك يصدونَ الْمنافقني رأَيت الرسولِ وإِلَى اللَّه لَنـزأَ ما إِلَى تعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا{

                                                             
  .١٣/٨٢: ىالفتاو جمموع -  91
  . ومثاله نظام احلكم يف الواليات املتحدة األمريكية حيث معظم السلطات بيد رئيس الدولة-  92
  . ومثاله نظام احلكم يف تركيا ولبنان حيث أغلب السلطات بيد رئيس الوزراء-  93
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 يف شك ال أكرب، كفر فهذا -املسألة تلك يف اهللا بشرع احلكم جنس ترك: أي احدة،و مسألة يف وإنْ- جديد شرعٍ إىل والعدول اهللا حكم إنفاذ عن باالمتناع مقترناً الترك كان فإن
 بقاء مع الواقعة، تلك يف اهللا شرع لتعطيل دفعته اخلصمني، أحد مع اخلصومة أو القرابة ملظنة أو احلاكم، نفس يف هلوى هللا معصيةً املسألة تلك يف اهللا شرع عن العدول كان وإنْ. ذلك
  .الكفر دون عظيم وظلم أصغر كفر فهذا بذلك، واعترافه احلاكم، هو اهللا شرع
 الواقعة، هذه يف اهللا أنـزل مبا احلُكم وجوب اعتقد إن فإنه احلاكم، حال حبسب واألكرب، األصغر: الكفرين يتناول اهللا أنـزل ما بغري احلُكم أنّ: والصحيح: (اهللا رمحه القيم ابن قال

: السالكني  مدارج..)أكرب كفر فهذا تعاىل، اهللا حكم أنه تيقنه مع فيه، خمري وأنه واجب، غري أنه اعتقد وإن أصغر، كفر فهذا للعقوبة، مستحق بأنه اعترافه مع انا،عصي عنه وعدل
١/٣٣٦. 
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كأعضاء الربملان وغريهم ممن ميثّل السلطة التشريعية يف الدول (والذي يشملُ الطواغيت املشرعني ..  اهللالتشريع مبا مل يأذن به
، قال )تشريعه(، وهؤالء من أشنع الناس كفراً وأغلظهم ردة، ألم جعلوا من أنفسهم أنداداً هللا ينازعونه يف ربوبيته )"الدميقراطية"

  ].٢١اآلية من: الشورى[}اللَّه بِه يأْذَنْ لَم ما الدينِ من لَهم رعواش شركَاُء لَهم أَم{: تعاىل
، وأنصارهم املقربني ممن ميثّل السلطتني  بالشرائع الوضعية الوضيعةوالذي يشملُ الطواغيت احلاكمني.. ل اهللانـزاحلكم بغري ما أ

 عما أَهواَءهم تتبِع وال اللَّه لَنـزأَ بِما بينهم فَاحكُم{: ، قال تعاىل)لشرطةقادة اجليش واكالقضاة والوزراء و(القضائية والتنفيذية 
اَءكج نم ق{: ، وقال]٤٨اآلية من: املائدة[}الْحنمو لَم كُمحا يلَنـزأَ بِم اللَّه كفَأُولَئ مونَ هر٤٤اآلية من: املائدة[}الْكَاف.[  

، ممن تابع قوانينهم الوضعية وأطاعهم فيها "الدميقراطية" والذي يشمل الرعية الساكنني يف الدول ..إىل غري شرع اهللالتحاكم 
 قَضيت مما اًحرج أَنفُِسهِم في يجِدوا ال ثُم بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ ال وربك فَال{: وحتاكم إىل شرعها، قال تعاىل

  ].٦٥:النساء[}تسليماً ويسلِّموا
  : ل اهللا، وإقرار دساتريهمنـزانتخاب الطواغيت املشرعني واحلاكمني بغري ما أ :ثانياً

ت يف بناء السلطا" للدميقراطية"وهذه من أخطر النواقض اليت يتعرض هلا العوام من املسلمني يف هذه البالد؛ واالنتخابات وسيلة 
، وسيلةٌ "الدستور"، كما أنّ االستفتاء على ما يسمى بـ  -التشريعية والقضائية والتنفيذية - الثالث اليت فيها قوام هذه الدول 

إلقرار القوانني والتشريعات الكفرية اليت تصدر عن هذه السلطات، ومن مثّ إنفاذ هذه القوانني للقضاء بني الناس يف دمائهم 
  .م، وفرضها عليهم وإجبارهم للخضوع هلا وطاعتهاوأعراضهم وأمواهل

وحيث أنّ هذا املناط خاص بالرعية الساكنني يف هذه الدول، وهو مما عمت به البلوى بسبب التلبيس العظيم من الطواغيت، 
، وهذا الدين الباطل وأحبار الكفر ورهبان القصور من علماء السوء أنصار هؤالء الطواغيت، الذين زينوا للناس هذه الفتنة

فوجب التفصيل فيه، واالعتناء بتنقيح املناط، ومعرفة األسباب احلقيقية اليت جتعل من اإلقدام .. اجلديد، وال حول وال قوة إال باهللا
  :الناقضومن األسباب املُكفّرة يف هذا . على هذا العمل كفراً أكرب خمرجاً من امللّة

االة املذمومة هنا يف معناها الشرعي مر تفصيلها سابقاً، ومواالة الكفار من أظهر نواقض اإلسالم واملو:  أنّ فيه مواالةً للكفار-١
املُجمع عليها، وانتخاب الطواغيت املشرعني واحلاكمني، واالستفتاء على دستورهم الكفري، متضمن قطعاً لنوعني من أنواع 

  :املواالة املكفّرة، وهي
، ومخالفةٌ لسبيل املؤمنني وصراط "الدميقراطية" أنّ االنتخابات إتباع هلؤالء على دينهم الباطل اجلديد وذلك..  على الكفراملُتابعة

 جهنم ونصله ىتولَّ ما نولِّه الْمؤمنِني سبِيلِ غَير ويتبِع الْهدى لَه تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن{: اهللا املستقيم، قال تعاىل
اَءتسرياً وصإِنَّ{: ، وقال]١١٥:النساء[}م ينوا الَّذدتلَى ارع مارِهبأَد نم دعا بم نيبت مى لَهدطَانُ الْهيلَ الشوس ملَى لَهأَمو ملَه 
كذَل  مهقَالُوا بِأَن ينلَّذوا لا كَرِهلَنـز م اللَّه كُميعطني سضِ فعرِ بالْأَم اللَّهو لَمعي مهارر٢٦-٢٥:حممد[}إِس.[   

واإلعانة هي املُظاهرة أو النصرة هلؤالء الكفار الطواغيت على املسلمني، ذلك أنّ انتخاب ..  هلؤالء الكفار على املسلمنياإلعانة
 اليت تستخدم قطعاً يف حرب اإلسالم وأهله، كما هو معلوم مشاهد لكلّ ذي عقل هؤالء إيصال هلم إىل مواقع السلطة والقوة،

 سلْطَاناً علَيكُم للَّه تجعلُوا أَنْ أَترِيدونَ الْمؤمنِني دون من أَولياَء الْكَافرِين تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا{: وعينني، قال تعاىل
   ].١٤٤:النساء[}يناًمبِ

، فهي من أعمال القلوب اليت ال جتري عليها األحكام حىت تظهر بالقول أو العمل، وانتخاب هؤالء داللةٌ محتملةٌ املودةأما 
  .وليست صرحية على املودة، واهللا تعاىل أعلم

العلم، ورغم أنّ الرضا مقره القلب، إال أنه والرضا بالكُفرِ كفر كما هو مقرر معلوم عند أهل :  أنه متضمن للرضا بالكفر-٢
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 اللَّه آيات سمعتم إِذَا أَنْ الْكتابِ في علَيكُم لَنـز وقَد{: يثبت بالعالمات القطعية الدالة عليه من القول أو العمل، قال تعاىل
كْفَرا يأُ بِهزهتسيا ووا فَال بِهدقْعت مهعى متح وايوضي خف يثدح رِهغَي كُمإِذاً إِن مثْلُهإِنَّ م اللَّه عامج نيقافنالْم رِينالْكَافي وف منهج 
، فجعل من اجللوس مع هؤالء من غري إكراه وال إنكار وال انصراف عنهم، عالمةً على الرضا بكفرهم، ]١٤٠:النساء[}جميعاً

 مسع إذا الرجل أن وهو ظاهرها، على اآلية معىن إن(: تعاىل اهللا رمحهم الوهاب عبد بن حممد بن اهللا عبد نب سليمان الشيخ قال
 حديث يف خيوضوا حىت عنهم، قيامٍ وال إنكار وال إكراه، غري من املستهزئني الكافرين عند فجلس ا، ويستهزأ ا يكفر اهللا آيات
 العلماء استدل وحنوها اآلية وذه. كفر بالكفرِ والرضا بالكفر، الرضا يتضمن ذلك ألنّ علهمف يفعل مل وإن مثلهم، كافر فهو غريه
 فيكون الكفر أظهر قد وهو الظاهر على احلكم ألن منه؛ يقبل مل بقلبه ذلك يكره أنه ادعى فإن كفاعله، بالذنب الراضي أن على

  .٩٨)كافراً
، والرضا ؤالء الطواغيت أولياًء وحكاماً على رقاب املسلمني، "الدميقراطية"دين واملشاركة يف االنتخابات هنا متضمن للرضا ب

وأي عالمة على الرضا بذلك أظهر من أن يذهب الواحد منهم مختاراً، . الكفر والباطل" دستور"والرضا مبا سوف حيكمون به من 
ا حتذيرهم، ومقتحماً مظنة املوت ليديل بصوته مؤيداً هلذا املُرشح جاهداً يف طوابري طويلة، معرضاً عن إنذار أهل التوحيد، بل متحدي

  .أو ذاك، وال حول وال قوة إال باهللا
وقد مر تفصيلُ هذه املسألة يف الفقرات السابقة، ذلك أنّ التشريع من أفعال :  أنه اتخاذٌ هلؤالء البشر أرباباً من دون اهللا-٣

 لَهم شرعوا شركَاُء لَهم أَم{:  فمن اعتقد أن غري اهللا له حق التشريع، فقد أشرك يف توحيد الربوبيةالربوبية اليت اختصها اهللا لنفسه،
نينِ ما الدم أْذَنْ لَمي بِه ختاراً لذلك راغباً به، فقد اختذهم أرباباً من دون اهللا، قال }اللَّهعني، مومن بادر وانتخب هؤالء املشر ،

 .، وال توجد صورة أوضح من هذه تبين معىن اختاذ األرباب يف هذه اآلية}اللَّه دون من أَرباباً ورهبانهم أَحبارهم تخذُواا{: تعاىل
ن كان كلّ م..  من خصائص الربوبية، قدرية أم كونيةً، كانت شرعيةً،وملّا كان التشريع ومجيع األحكام(: يقول الشنقيطي رمحه اهللا

ع رباً وأشركه مع اهللا،بع تشريعاً غري تشريع اهللات٩٩).. فقد اختذ ذلك املُشر.  
فمن لوازم الرضا ؤالء واختاذهم أرباباً مشرعني وطواغيت حاكمني؛ :  أنه متضمن إلرادة التحاكم هلؤالء الطواغيت مستقبالً-٤

واخلضوع له، أياً كانت نتيجة االنتخابات، وهذا مما علم من دين إرادة التحاكم إليهم، واالستسالم لدستورهم وتشريعهم وطاعته 
 أَنْ يرِيدونَ قَبلك من لَنـزأُ وما إِلَيك لَنـزأُ بِما آمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم{: بالضرورة، قال تعاىل" الدميقراطية"

 أَدبارِهم علَى ارتدوا الَّذين إِنَّ{:، وقال}بعيداً ضالالً يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ ويرِيد بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا قَدو الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا
نم دعا بم نيبت مى لَهدطَانُ الْهيلَ الشوس ملَى لَهأَمو  ملَهكذَل  مهقَالُوا بِأَن ينلَّذوا لا كَرِهلَنـز م اللَّه كُميعطني سضِ فعب 

  .}إِسرارهم يعلَم واللَّه األمرِ
حبق دين باطلٌ جديد كما مر بنا، وكما قال القرآن على لسان فرعون " فالدميقراطية: " إنه اعتناق لدين آخر غري دين اإلسالم-٥

  ].٢٦:غافر[}الْفَساد اَألرضِ في يظْهِر أَنْ أَو دينكُم يبدلَ أَنْ أَخاف إِني ربه ولْيدع موسى أَقْتلْ ذَرونِي رعونُف وقَالَ{: الطاغوت
م ديناً يدين به، ، وابتغى غري اإلسال"الدميقراطية"فمن اختذه وسيلة للحكم يف هذه الديار، فقد ابتغى أحكام اجلاهلية اليت حتكم ا 

 أَفَغير{: ، وقال]٥٠:املائدة[}يوقنونَ لقَومٍ حكْماً اللَّه من أَحسن ومن يبغونَ الْجاهلية أَفَحكْم{: طاعةً وتذلالً وخضوعاً، قال تعاىل
 غَير يبتغِ ومن{: ، وقال]٨٣:عمران آل[}يرجعونَ وإِلَيه وكَرهاً عاًطَو واَألرضِ السماوات في من أَسلَم ولَه يبغونَ اللَّه دينِ

   ].٨٥:عمران آل[}الْخاسرِين من اآلخرة في وهو منه يقْبلَ فَلَن ديناً اإلسالمِ

                                                             
  . جمموعة التوحيد-  98

 .٧/١٦٩:  أضواء البيان- ٩٩
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ل اهللا، فوجب التفصيل فيه، والتأكد من حتقّق زنـوكما مر تبيينه، فإنّ هذا الناقض يشمل عوام الناس يف الدول احلاكمة بغري ما أ
 يف أعيان الناس قبل احلكم عليهم، مع توفّر شروطه وانتفاء موانعه، وكما هو معلوم يف كتب أهل العلم ممن -سبب احلكم–املناط 

  .فصل يف هذه األمور، من غري إفراط وال تفريط
  

  : مواالةُ الكفّار:ثالثاً
الدميقراطيون، ذلك أنّ الذي حيكم عالقة املسلم بغريه مبنيةٌ على أصلٍ عظيم هو الوالء والرباء، فاملسلم وهذا مما ال ينفك عنه 

 من الكفّار، ةمأمور مبواالة املؤمنني املتضمنة للمودة القلبية، واملتابعة على احلق، والنصرة بالقول والعمل؛ كما أنه مأمور بالرباء
ملخالفة على باطلهم، وإظهار العداوة هلم بالقول والعمل، وقد مر التفصيل األمر يف موضوع الوالء واملتضمنة للبغض بالقلب، وا

  . والرباء
، "مصلحة الشعب" بغريهم هي املصلحة الدنيوية، واليت يسموا "الدميقراطيني"أما يف دين الدميقراطية فإن الذي حيكم عالقة 
تحقيق ما يريده ويشبع رغباته، هو الغاية املقدسة ملمثّليه يف الربملان، وهذا جيعل والذي هو صاحب السيادة ومصدر التشريع، ف

 فيما بينهم، والذي جتري فيه كلّ صور التعامل احملرم، ينقض أصل الوالء والرباء، ألن الغاية اليت "الدميقراطيني"أساس العالقة لدى 
 على مستوى األفراد "الدميقراطيون"توحيد، وهذا ما ال ينفك عنه وليس حتقيق ال" مصلحة الشعب"تقيد هذه التعامالت هو 

  .واجلماعات والدول، وواقعهم أوضح من أن يبين
  "ةـالدميقراطي"وازم ـل

، )دميقراطية دينية( شيٌء امسه "الدميقرطيني"، فال يوجد يف قاموس  اليت ال تنفك عنها"الدميقراطية"وهي من لوازم ": العلمانية". ٤
، فالدين عند هؤالء حمصور داخل أسوار املساجد واملعابد، ]فصل الدين عن الدولة ["الدميقراطيني"تعين يف عرف " العلمانية"و

، أما نظام احلكم وعالقة الناس ببعضهم والقضاء فيما بينهم، )أياً كانت اآلهلة املعبودة(لينظم العالقة بني الناس وما يعبدون من آهلة 
  .ن يف ذلك، فالعلمانية تؤمن بالدين داخل ملعابد وتكفر به خارجهفال دور للدي

، فإا من لوازم املناهج اجلاهلية الباطلة األخرى، كالشيوعية والقومية والوطنية "الدميقراطية"وكما أنّ العلمانية من لوازم 
يسة النصرانية يف القرون الوسطى، لتصبح بعدها واالشتراكية والبعثية، وظهرت العلمانية بعد الثورة الفرنسية ختلصاً من ظلم الكن

  .غطاًء لكلّ األنظمة احلاكمة الوضعية يف األرض
  :حكم اإلسالم يف العلمانية -

 إِنَّ{: ، قال تعاىل"الدميقراطية"ـهي كفر أكرب مخرج من امللّة لكل من اعتنقها، أو دعا هلا، أو عمل ا؛ وهي دين باطلٌ جديد ك
ينكْ الَّذونَيفُر بِاللَّه هلسرونَ ورِيديقُوا أَنْ وفَري نيب اللَّه هلسرقُولُونَ ويو نمؤضٍ نعبِب كْفُرنضٍ وعونَ بِبرِيديذُوا أَنْ وختي نيب كذَل 
 الْكتابِ بِبعضِ أَفَتؤمنونَ{: ، وقال]١٥١-١٥٠:النساء[}مهِيناً عذَاباً للْكَافرِين وأَعتدنا حقّاً الْكَافرونَ هم أُولَئك  سبِيالً

 من: البقرة[}الْعذَابِ أَشد إِلَى يردونَ الْقيامة ويوم الدنيا الْحياة في خزي إِلَّا منكُم ذَلك يفْعلُ من جزاُء فَما بِبعضٍ وتكْفُرونَ
  ].٨٥اآلية
 اليت ال تنفك عنها واليت يفخر ا من أوجدها، وتعين يف عرف "الدميقراطية"وهذه أيضاً من لوازم : حرية االعتقاد. ٥
  ."الدميقراطية" املطلقة يف اعتناق أي دين أو فكر أو منهج والدعوة إليه، مادام ال يناقض مبادئ اإلنسان حرية "الدميقراطيني"

ل اهللا ال يسكنها ممن عصم دمه إال مسلم يظهر إسالمه ويلتزم نـزدين اإلسالم، فدار اإلسالم اليت تحكم مبا أوهذا مما يرفضه 
يدفع اجلزية عن صغار، وخيضع ألحكام أهل الذم يذم بالسيف، قال تعاىلشرائعه، أو كافر ة يف حقه، وما سوى ذلك فمدفوع :
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 وأَقَاموا تابوا فَإِنْ مرصد كُلَّ لَهم واقْعدوا واحصروهم وخذُوهم وجدتموهم حيثُ الْمشرِكني فَاقْتلُوا رمالْح الْأَشهر انسلَخ فَإِذَا{
 وال الْآخرِ بِالْيومِ وال بِاللَّه يؤمنونَ ال لَّذينا قَاتلُوا{: ، وقال]٥:التوبة[}رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّوا الزكَاةَ وآتوا الصالةَ

 وهم يد عن الْجِزيةَ يعطُوا حتى الْكتاب أُوتوا الَّذين من الْحق دين يدينونَ وال ورسولُه اللَّه حرم ما يحرمونَ
  ].٢٩:التوبة[}صاغرونَ

 فإذا فعلوا ذلك عصموا مين ، ويؤمنوا يب ومبا جئت به، حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا،أمرت أن أقاتل الناس: ((وقال النيب 
  .١٠١))من بدل دينه فاقتلوه: ((، وقال أيضا١٠٠ً)) وحسام على اهللا،دماءهم وأمواهلم إال حبقها

 من الدين بالضرورة، وكذّب النصوص الشرعية الصحيحة ومن قال حبرية االعتقاد ذه الصورة، فقد رد هذه األحكام املعلومة
 وصدف اللَّه بِآيات كَذَّب ممن أَظْلَم فَمن{: تعاىل قالالصرحية اليت أثبتته، وهذا كفر أكرب وناقض من نواقض اإلسالم، 

  ].٤٧اآلية من: العنكبوت[}فرونَالْكَا إِال بِآياتنا يجحد وما{: وقال ،]١٥٧اآلية من: األنعام[}عنها
 يف كلّ ذا النظام املساواة املطلقة بني الناس القاطنني يف هذه الدول احلاكمة "الدميقراطيني"وتعين يف عرف : ساواة املُ مبدأ.٦

  .وتفنت ا ضعاف القلوب ومبادئها اليت تفخر ا "الدميقراطية"، وهذا أيضاً من لوازم  واجلنسعتقداملدين وال، بغض النظر عن شيء
ل يعد ذه الصورة يرفضها اإلسالم، فدين اإلسالم دين جعله اهللا سبباً  الناس منازهلم، وال يساوي بني مالنـزواملساواة املطلقة 

  من األحكام،شرعيا أو قدريا لالختالف، فال مساواة بني املؤمن والكافر، وال بني العامل واجلاهل، وال بني الرجل واملرأة يف كثري
 }تحكُمونَ كَيف لَكُم ما  كَالْمجرِمني الْمسلمني أَفَنجعلُ{: قال تعاىل، ةوهذه من املسائل املعلومة من الدين بالضرور

 ،]٢٨:ص[}كَالْفُجارِ الْمتقني نجعلُ مأَ الْأَرضِ في كَالْمفِْسدين الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين نجعلُ أَم{: ، وقال]٣٦:القلم[
هو أساس الوالء   فالتفريق واملفاصلة بني املسلمني وغريهم،]١٨السجدة[}يستوونَ لَّا فَاسقاً كَانَ كَمن مؤمناً كَانَ أَفَمن{: وقال

 الَّذين يستوِي هلْ قُلْ{:  تعاىلوقالقة املسلم بغريه، والرباء، ومجيع األحكام املترتبة على مسمى اإلميان والكفر، واليت حتكم عال
 علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِما النساِء علَى قَوامونَ الرجالُ{: ، وقال]٩:الزمر[}الْأَلْبابِ أُولُو يتذَكَّر إِنما يعلَمونَ ال والَّذين يعلَمونَ
  ].٣٤اآلية من: النساء[}أَموالهِم من فَقُواأَن وبِما بعضٍ

، فقد رد هذه النصوص وكذا، ونقض هذه األحكام املعلومة "الدميقراطي"املطلقة كما يدعو أصحاب الدين فمن دعا إىل املساواة 
  .ةمن دين اإلسالم باالضطرار، وهذا كفر بواح وناقض من نواقض اإلسالم، كما مر يف الفقرة السابق
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  ...وحكم اإلسالم فيها" الوطنية". ٥
اختاذ االنتماء لوطنٍ ما سبباً ورابطاً النعقاد الوالء والنصرة بني ساكنيه، وأصالً للمساواة بينهم يف احلقوق [هي : "الوطنيةُ"

ليا، تبذل  ع ووحدة ترابه غايةًوالواجبات، وإزالة الفوارق املترتبة على االختالف يف الدين والعقيدة، واختاذ رابط االنتماء للوطن
  .]يف سبيلهما األموال والدماء

  -" الوطنية" الفطري و دين  الفرق بني حب الوطن - 
قه، واحنرفت فطرته، لْاملرء جمبول على حب الديار اليت ولد فيها، أو عاش ونشأ ا، وهذه حمبة فطرية ال ينكرها إال من ناقض خو

  :يقول الشاعر
فناهـــاأ بـــالدكُـــلّ علـــى ل حالـــة  

  باحلـسن  لـيس  الـذي  الـشيء  يؤلَـف  وقد   

    
بونــستعذ ــا هــوا ال الــيت األرض  

ــا وال    ــذب ماؤهـ ــا عـ ــن ولكنهـ   وطـ

    
  

 الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ اترضاه قبلَةً فَلَنولِّينك السماِء في وجهِك تقَلُّب نرى قَد{:  بقولهواهللا عز وجلّ يخاطب نبيه 
 بيت عن فلنصرفنك: يعين فإنه ،}ترضاها قبلة فلنولينك{:قوله فأما: (، قال اإلمام الطربي رمحه اهللا]١٤٤اآلية من: البقرة[}الْحرامِ

  .١٠٢)وتحبها تهواها: }ترضاها {قبلة إىل املقدس،
 سكنت ما منك أخرجوين قومي أن ولوال ،إيلّ وأحبك ،بلد من أطيبك ما: ((ةملك  اهللا رسول قال: قال  عباس ابن عنو

لة ب قه، وكان أحب إليه أن يصلّي إليه وفيه يعلن عن حبه ملوطنه الذي نشأ وترعرع وتربى في، فهذا رسول اهللا ١٠٣))غريك
ع احملاب الفطرية اليت جبل عليها اإلنسان، على أن إبراهيم عليه السالم، ومثل هذا احلب لذاته ليس مبكروه أو حمضور، كباقي أنوا

 بن عمر بيد آخذ وهو  النيب مع كنا: قال هشام بن اهللا عبدال تتجاوز حدها، وتتعارض مع ما أمر اهللا به من أمرٍ وي، فعن 
 حىت ،بيده نفسي والذي ال( (: النيب فقال .نفسي من إال ،شيء كل من إيل أحب ألنت اهللا رسول يا :عمر له فقال ،اخلطاب
  .١٠٤))عمر يا اآلن( (: النيب فقال .نفسي من إيل أحب ألنت واهللا اآلن فإنه :عمر له فقال، ))نفسك من إليك أحب أكون

 كَسادها تخشونَ وتجارةٌ موهااقْترفْت وأَموالٌ وعشريتكُم وأَزواجكُم وإِخوانكُم وأَبناؤكُم آباؤكُم كَانَ إِنْ قُلْ{: وقال تعاىل
ناكسما وهنوضرت بأَح كُمإِلَي نم اللَّه هولسرو ادجِهي وف هبِيلوا سصبرى فَتتح يأْتي اللَّه رِهبِأَم اللَّهي ال ودهي مالْقَو 
نيق٢٤:التوبة[}الْفَاس.[  

ن للنفس واألهل والعشرية واملال واألوطان حمبة طبيعية مل حيرمها الشرع ما مل تتجاوز حدها، وجماوزة احلد هو تقدمي فمحبة اإلنسا
 وطاعة أوامرمها، وهذا هو الذي يفضي إىل الوقوع يف احلرام والكفر والعياذ باهللا، فإن كانت هذه احملاب على حمبة اهللا ورسوله 

 خشية فقدان احملبوب والركون إليه وتفضيله على ما عند اهللا، -مثال–االمتثال ألمر اهللا يف اجلهاد يف سبيله هذه احملاب سبباً لعدم 
  .}الْفَاسقني الْقَوم يهدي ال واللَّه بِأَمرِه اللَّه يأْتي حتى فَتربصوا{: فهذا من الفسوق احملرم، وهو من الكبائر اليت توعد اهللا عليها

ومن ذلك أن املسلم مأمور باهلجرة من البلد اليت ال يتمكّن فيها من إقامة دينه، وإن كان ذلك البلد موطنه الذي نشأ وترعرع فيه 
ه، وهذا كان فوأحبلَ خري اخللق ع ،ن هجروا ديارهم اليت أحبوها، وأمواهلم اليت اقترفوها، وأهلهم الذين عاشوا معهموصحبه مم 

 كُنا قَالُوا كُنتم فيم قَالُوا أَنفُِسهِم ظَالمي الْمالئكَةُ توفَّاهم الَّذين إِنَّ{: ذلك كله معارضاً ألمر اهللا بإقامة الدين، قال تعاىلملّا صار 
نيفعضتسي مضِ فقَالُوا الْأَر أَلَم كُنت ضأَر ةً اللَّهعاسوا واجِرها فَتيهفَ فكأُولَئ ماهأْوم منهج اَءتسرياً وصيقول ]٩٧:النساء[}م ،
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 الدين، إقامة من متمكنا وليس اهلجرة، على قادر وهو املشركني ظهراين بني أقام من كل يف عامة الكرمية اآلية: (ابن كثري رمحه اهللا
  .١٠٥)اآلية هذه وبنص باإلمجاع، حراما مرتكب لنفسه ظامل فهو

يد فيمن آثر حب الوطن وغريه وتقاعس عن القيام بواجيب اهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا، فكيف مبن جعل من حب الوطن فهذا الوع
نصرته وعداوته، والرسول وغاية يقاتل من أجلها، ويبذلُ يف سبيلها األموال واألنفس، ويعقد عليها والئه وبرائه، وحبه وبغضه، 

ألمحر وال ،عريب على لعجمي وال ،أعجمي على لعريب فضل ال إال ،واحد أباكم وإن واحد ربكم نإ أال الناس أيها يا: (( يقول 
  .١٠٦))؟غتأبلّ ،بالتقوى إال أمحر على أسود وال ،أسود على
لية هذا املعىن من العالقة بني الناس والوطن معىن دخيل محدثٌ، مل يعرفه املسلمون من قبل، وقد ظهر مع ظهور املناهج اجلاهإنّ 

من " القومية "تةُ تحكم بشرع اهللا، حيث كانت ناباملنحرفة اليت غزت ديار اإلسالم بعد سقوط اخلالفة، وزوال دار اإلسالم اليت
) الطورانية أو العربية أو الفينيقية وغريها(أوىل معاول اهلدم اليت دكّت أسس العقيدة اإلسالمية، وجعلت من االنتماء للقومية 

" الوطنية"اليت فشلت يف مشروعها فشالً ذريعاً وهللا احلمد، ظهرت " القومية" والوالء والنصرة، ومن رحم هذه أساساً لالجتماع
التأريخ العريب : ( بلبوس الدين، واستبدلت عباراتلى االستمرار، خاصة إذا تلبستذا املفهوم اجلديد بديالً مقبوال أقدر ع

املؤمتر (، و )احلركات الوطنية اإلسالمية: (بعبارات) احلضارة العربية اإلسالمية(، و )املشروع العريب اإلسالمي(، و)اإلسالمي
  .، وغريها)املقاومة الوطنية اإلسالمية(، و )الوطين اإلسالمي

  - "الوطين"واملنهج " الوطنية" حكم اإلسالم يف  -
أكرب خمرجٍ من امللّة، لكلّ من اعتنقها أو دعا هلا أو عمل ألجل اإ كفرها، وهي دينناقض جاهلي ألصل  باطلٌ جديد، ومنج 

  .التوحيد
  -" ةالوطني" من نواقض اإلسالم يف دين  -

 تلزم الناس ألاووثناً جديداً، وطاغوتاً معبوداً من دون اهللا، " الوطن"اختاذٌ لـذا املعىن هو  ألنّ املنهج الوطين: شرك باهللال: أوال
 وصرف ،حدود أرضها عن خارج كل ضد يتبعهما وما والرباء بغضال وصرف سبيلها، يف قتالوال ةوالتضحي وحدها هلا العملب

  .وإن كانوا من أعظم الناس كفراً وأغلظهم شركاً" الوطن" ألبناء اميتبعه وما والوالء احلب
 إال إله ال ":كلمة التوحيد ركنا ومها والوالء واإلثبات ،والرباء النفي مقام يقوم ذلك ألن ،اهللا دون من عبدي نداً تكون ذا هيو

 من الناسِ ومن{: تعاىل لاق ،له شريك الواحداً  هللابا  وإميانٌووالء إثبات" اهللا إال"و ، وكفر بالطاغوتوبراء نفي" إله ال"ـف ."اهللا
   ].١٦٥: البقرة سورة[}اللّه كَحب يحبونهم أَنداداً اللّه دون من يتخذُ
 املفاصلة واملفارقة بني املسلمني مسألةأصل الوالء والرباء قائم على أن ذلك  : للكفّار أصل الوالء والرباء، ومواالةُقضن: ثانياً

 يقيمونَ ينالَّذ  آمنوا والَّذين ورسولُه اللَّه وليكُم إِنما{: قال تعاىلوغريهم على أساس الدين، وااللتزام بشرائع اإلسالم، 
 هزواً دينكُم اتخذُوا الَّذين تتخذُوا ال آمنوا الَّذين أَيها يا{: ، وقال]٥٥اآلية من: املائدة[}راكعونَ وهم الزكَاةَ ويؤتونَ الصالةَ
  ].٥٧:املائدة[}مؤمنِني كُنتم إِنْ اللَّه واتقُوا ولياَءأَ والْكُفَّار قَبلكُم من الْكتاب أُوتوا الَّذين من ولَعباً

العظيم ركن إال ونقضه هذا الدين الباطل اجلديد وحاربه وميعه، فاملواالة عند الوطنيني فال يبقى هلذا األصل " الوطنية"أما يف دين 
 كان واضعها، وهذا يلزم منه إزالة الفوارق اليت وضعها اهللا قائمة على أساس االنتماء لألرض اليت حتيطها حدود ذلك الوطن أيا

حياربون هذه الفوارق حرباً شديدة، وجيمعون أبناء الوطن الواحد " الوطنيني"سبباً شرعياً للمفاصلة والرباءة من الكفار، لذلك ترى 
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ن أشنع الناس كفراً وأغلظهم ردةً، ونصرم كما يقولون، وال يترددون يف إظهار مودم هلؤالء وإن كانوا م" بوتقة واحدة"يف 
، مصادمني نصوص الشرع !على من عاداهم وإن كانوا من أوىل أولياء اهللا، ماداموا يف اجلانب اآلخر للحدود املصطنعة هلذا الوطن

شيء يف سبيل كل (و ) الدين هللا والوطن للجميع(ل اهللا ا من سلطان، من مثل نـزالصحيحة الصرحية بنصوص وأحكام ما أ
 يتخذُونَ الَّذين  أَليماً عذَاباً لَهم بِأَنَّ الْمنافقني بشرِ{:  تعاىل يقول، واهللاوغريها) مشاعر العزة الوطنية(و ) الوحدة الوطنية

رِيناَء الْكَافيلأَو نم وند نِنيمؤونَ الْمغتبأَي مهدنةَ عزةَ فَإِنَّ الْعزالْع لَّهيعاً لم١٣٩- ١٣٨:النساء[}ج.[  
حاكماً على رابط الدين يلزم منه االمتناع عن التزام احلكم " الوطين"ذلك أنّ جعل الرابط : ١٠٧ل اهللانـزاحلكم بغري ما أ: ثالثاً

 اليت تلزم املسلمني أياً كانت )دار اإلسالم(، وجيعل من هذا الوطن "الوطنية"بشرع اهللا الذي ينسف هذا الرابط، ويكفر باحلدود 
صاغراً ال يعصم دمه إال بدفع اجلزية " املواطن"أوطام باهلجرة إليها، ويعيش فيها املسلم املهاجر عزيزاً وإن مل يولد فيها، والكافر 

  .واخلضوع ألحكام أهل الذمة
 حىت التلميح له، وواقعهم يف هذا اجلانب أوضح من أبعد الناس عن تطبيق شرع اهللا، أو السعي لذلك، أو" الوطنيني"لذلك ترى 

  .من أن يفصل فيه
يزيل حتماً الفوارق املبنية على واالنتماء لألرض أساساً ملعاملة الناس " الوطين"فجعل الرابط : املساواة بني املسلمني والكفّار: رابعاً

الدنيا و اآلخرة، وجيعل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم أساس الدين، واليت جعلها اهللا السبب الشرعي للتمييز بني الناس يف 
 الْمسلمني أَفَنجعلُ{: وفاجرهم يف مرتبة واحدة، وهذا تكذيب صريح لنصوص الدين القطعية الصرحية، ورد ألحكامها، يقول تعاىل

نيرِمجكَالْم  ام لَكُم فونَ كَيكُمح{: ، ويقول]٣٦:القلم[}تأَم لُنعج ينوا الَّذنلُوا آممعو اتحالالص ينفِْسدي كَالْمضِ فالْأَر 
لُ أَمعجن نيقتارِ الْمكَالْفُج{]٢٨:ص.[  

الذي  يكون بالقتال يف سبيل اهللا طلباً للكفار يف عقر دارهم حىت تكون كلمة اهللا هي العليا، : ١٠٨تعطيل جهاد الطلب: خامساً
 تفصيله سابقاً يف الفصل الثاينوكما مر.  

ارجي، والغاية العظمى له اخلعتداء الفاجلهاد مقزم حمجور عليه، وال يتجاوز الدفاع عن حدود الوطن ضد ا" الوطنية"أما يف دين 
شرع اهللا، فهو وسالمة حدوده، أما جتاوز هذه احلدود طلباً للكفار الذين يلوننا حىت يحكموا ب" الوطن"هو احلفاظ على وحدة 

 لألمن الوطين"اعتداٌء وخرق " لم الدويل"لدول اجلوار، كما أنه نسفلٌ يف الشؤون "و" حسن اجلوار" عالقات و" للستدخ
  . هلذه الدول"الداخلية

ىت يعبد اهللا، وهذا األمر تعطيل صريح لفريضة اجلهاد، ورد لألحكام املعلومة من الدين بالضرورة يف قتال الكفّار حيثما وجدوا ح
  .ل اهللانـزا أويزول الشرك من األرض وتحكم األرض مب

يوسع املعىن املقيد ) املقاومة(، فلفظ "املقاومة الوطنية"الشرعي بـ" اجلهاد"وقد استبدلوا مصطلح " الوطنيني"لذلك ترى هؤالء 
اة احملتلني دفاعاً عن حدود الوطن ووحدته، ولفظ للجهاد يف قتال املسلمني للكفار، إىل قتال أهل الوطن أياً كان دينهم للغز

حيجر املعىن الواسع للجهاد الذي يشملُ كلّ أرضٍ ال يكون فيها الدين كلّه هللا، وحيصره داخل احلدود اليت رمسها هؤالء ) الوطنية(
 الَّذين أَيها يا{: ، ويقول]٣٩اآلية من: ألنفالا[}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ ال حتى وقَاتلُوهم{: ، واهللا تعاىل يقول"للوطن"

 انسلَخ فَإِذَا{: ، ويقول]١٢٣:التوبة[}الْمتقني مع اللَّه أَنَّ واعلَموا غلْظَةً فيكُم ولْيجِدوا الْكُفَّارِ من يلُونكُم الَّذين قَاتلُوا آمنوا
رهالْأَش مرلُوا الْحفَاقْت نيرِكشثُ الْميح موهمتدجو مذُوهخو موهرصاحوا وداقْعو مكُلَّ لَه دصروا فَإِنْ مابوا تأَقَامالةَ وا الصوآتو 

                                                             
  ".الدميقراطية" ويصدق يف هذا املوضع عن هذا الناقض اخلطري ما متّ تفصيله يف موضوع -  107
  .موضوع اجلهاد يف الفصل الثاين يراجع -  108
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 مع اللَّه أَنَّ واعلَموا كَافَّةً يقَاتلُونكُم كَما كَافَّةً الْمشرِكني لُواوقَات{: ، ويقول]٥:التوبة[}رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ سبِيلَهم فَخلُّوا الزكَاةَ
نيقتصوص]٣٦:التوبة[}الْموغريها من الن ،.  
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  الفصل الثالث
  بعض الطّوام يف منهج اهليئة

  ...ل اهللانـز منهج اهليئة ومسألة احلكم مبا أ.١
هيئة والذي تعتنقه بامتياز، وتدعو له، وتفخر به، وتدافع عن بإصرار، أسقطها يف الشرك األكرب املخرج لل" الدميقراطي"إنّ املنهج 

ق من هذه الرسالة، وما  مر تفصيلها يف مكان ساب، واليت"الدميقراطية"ي يشمله دين من امللّة، وألزمها بكل نواقض اإلسالم الذ
للحكم بدين  الدعوة، من ١٠٩يض من فيض مما صدر عن القوم يف هذه املسألة املسلم يف هذا الفصل بإذن اهللا هو غسيقرئه

هللا، والتحاكم إىل غري ل انـزللحكم بغري ما أ الدعوةوتشريع دستور مبا مل يأذن به اهللا، ل الدعوةووليس بشرع اهللا، " الدميقراطية"
ل اهللا، وغريها من مناطات الكفر نـزواحلاكمني بغري ما أ، النتخاب الطواغيت املشرعني مبا مل يأذن به اهللا الدعوةوشرع اهللا، 

  .ولوازمها" الدميقراطية"الناقضة ألصل التوحيد يف 
  ]!"دميقراطية"اهليئة تدعو لدولة حتكم بالـ[

 نقود أن علينا وبالتايل، مؤسساا كل وهدم ،نظامها إسقاط مت والدولة ،حمتل شعب هناك: (يقول املتحدث الرمسي باسم اهليئة - 
  .١١٠)أجنيب نفوذ أو تدخل غري من بنفسها نفسها وحتكم "بالدميقراطية" تتمتع جديدة دولة إىل شعبنا

 على قائمة يهةنـز سياسية عملية فيه جتري حمرر، عراق يف يكمن األزمة من للخروج السبيل أن اهليئة تعلن واآلن: (ويقول - 
 حزبية والءات له ليس وطين جيش هلا ويكون للسلطة، السلمي التداول وتتبىن ة،والعرقي الطائفية احملاصصة عن البعيدة التعددية،

  .١١١)اجلهات مجيع من واحدة مسافة على ويقف عرقية، أو طائفية أو
 بإرادته دستوره وخيتار بنفسه نفسه حيكم يوم للبلد تكون والسيادة، الشريعة؟ نظر وجهة من أآلن السيادة تعين ماذا: ( ويقول- 

  .١١٢)هلا قيمة ال مكابرة املعاين هذه من غض وأي ،أبناءه غري أرضه على يقف وال مصاحله وفق بثرواته ويتصرف
الذي تدعو له اهليئة، والذي ال يترك باباً ألرباب هذا " الدميقراطي"وتستفيض تصرحيات القوم وبيانام يف بيان شكل نظام احلكم 

  ...سهوالدين اجلديد إال وجلوه وتلبسوا لب
  ]! حتترم اإلسالم وتعتربه أحد مصادر التشريع لكن"ال دينية"يئة تدعو لدولة اهل[

 طياَا يف حتمل خطوة ففي": (للتشريع رئيسيا مصدرا اإلسلَام اعتبار عدم حولَ: "بعنوان) ١٩(تقول اهليئة يف البيان املرقم  - 
 جيري الذي، املؤقت القَانون يقُوم أنْ يسمح لن أنه: العراقِ يف االحتلَالِ دولَة ممثل األمرِيكي السفري صرح، استفهام علَامة من أكثر

 ينقلب أنْ يعين لَا للتشريع الرئيسي املصدر اإلسلَام اعتبار أنَّ: هنا ونسجل .للتشريع الرئيسي املصدر اإلسلَام اعتبار علَى إعداده
 يف بلدنا ظروف مع يتلَاءم وهذَا، اإلسلَامية الثَّوابت من واالجتهاد النظَر يف القَانون فقهاء ينطلق أنْ ينيع بلْ، دينية دولَة إلَى البلد
هاملرحلَة هذ.(  

 خيار مع حنن: الفيضي ،العراق؟ يف إسالمية دولة مع يعين أنتم هل: سؤال: (ويقول املتحدث الرمسي للهيئة يف لقاء صحفي -
 من أساسياً مصدراً اإلسالمي الدين وتعترب اإلسالمي الدين حتترم الدولة هذه تكون أن على املؤسسات دولة إعادة وهو ،شعبنا

 ال العراقي الشعب أن أعلم أنين كما ،الوحيد املصدر وليس: الفيضي الوحيد؟ املصدر وليس: معوض حسن .التشريع مصادر

                                                             
 سريى األخ املوحد أن هذه لنصوص املنقولة عن اهليئة تستحق التعليق على كثري من فقراا، ملناقضتها الصرحية الظاهرة لنصوص الكتاب والسنة وما أمجعت عليه أمة -   109

 .ءم وحجم هذه الرسالةاإلسالم، لكننا فضلنا نقلها كما هي مع بعض التعليقات البسيطة اليت تتال
  .موقع قناة العربيةمنشور على  نظام، نقطة برنامج مع ء،لقا يف الفيضي بشار حممد -  110
  . لقاء صحفي مع املتحدث الرمسي للهيئة منشور على موقعها-  111
 . منشور على موقع اهليئةالثقايف الواحة رابطة ملتقى لقاء صحفي مع -  112
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  .١١٣)وصلت إذاً النقطة هذه: معوض حسن .إيران غرار على مثالً دينية دولة تأسيس يف يرغب
 أن فعليهم العراق، يف الشاذة األوضاع يصححوا أن وأرادوا ،-أي األمريكان–البقاء أرادوا إذا أما: ( يقول حارث الضاري-

 ،عميلة وغري حمايدة "١١٤تكنوقراط" حبكومة يأتوا أن وعليهم والطائفية، العرقية على املبنية السياسية العملية إاء إىل يسارعوا
 الطائفية احلالية االنتخابية املفوضية عليها تشرف ال ،يهةنـز وطنية عراقية وانتخابات إلحصاء حتضر ،البلد مصلحة مها

  .١١٥)املنحازة
  ]!"إرادة الشعب"اهليئة تدعو لدستور يستمد شرعيته من [

 اهةنـزوال احلرية عناصر كل فيه تتوافر عام استفتاء على يعرض أن جيب الدستور هذا إن قلنا مث: (يقول األمني العام للهيئة - 
 يقبلونه ما يقبلون حبيث حر، بشكل إرادم عن ويعربوا الدستور هذا على يستفتوا أن يف احلق البلد أبناء كل تعطي اليت واحليادية،
  .١١٦)مقبوال يكون أن ينبغي الذي للدستور العامة الضوابط هي هذه. يرفضون ما ويرفضون

 الدستور، وكتابة منتخبة حكومة تأسيس حلني املوضوع هذا يف النظر تأجيل األكراد إخواننا من طلبنا لذا: (يقول الفيضي - 
 الشعب إرادة على خنرج فلن اختياره، مبحض الفدرالية على العراقي الشعب وافق فإذا التصويت؛ على املوضوع هذا ويعرض
  .١١٧)العراقي

 ينتخبه الذي الربملان، خالل من التحرير بعد العراقي الشعب شكلها فيحدد ،النظام) هيكلية (قيةطب إما: ( يقول حارث الضاري-
  .١١٨)احلقيقيني ممثليه خالل من الشعب خيتاره الذي الدستور يقره ما على وبناء اهة،نـزو حبرية

  ]!"إرادة الشعب"اهليئة ترفض الدستور الذي ال يستمد شرعيته من [
 الدستور، ذا يعترفون ال: ( أا وحلفائها"كردستان إقليم دستور يسمى ما ببطالن املتعلق) ٦٣٧( رقم بيان ":تقول اهليئة يف - 

 ظل يف األكراد الساسة عليه حصل ما أن  اهليئة ترى  كما  به، كتب الذي احلرب يساوي ال انه ويرون وزنا، له يقيمون وال
  ).الشعب من شرعيته مديست مل ألنه باطل، فهو مسمى أي حتت االحتالل

 ستنبثق اليت واحلُكُومة، القَادم الوطَنِي اْلس أنَّ بالضرورة يقتضي وهذَا": (حول االنتخابات) "٨٦( وتقول اهليئة يف البيان رقم -
 ميس مما ، ذلك غري أو، اقتصادية أوِ، أمنية اقَاتاتفَ أية إبرام أو، القَادم الدستور كتابة من ميكنهما ما الشرعية من ميلكَا لن عنه

 الشعب فإنَّ األحوالِ كُلِّ ويف: (، مث تقول يف نفس البيان)الشعب فئَات كُلِّ من كَامل تفويض علَى حيصلَا مل ألنهما؛ العام الصاحل
ياقرة ينتظر كله العة الفرصاتيات خلوض املؤاباملَة انتخة شةنـزو حرادلَة يهحتظَى وع ةرعية، بالشابتورِه وكتسادته مبلء دإر ،دعب 
  .)اِهللا بتوفيقِ االحتلَالِ زوال

                                                             
   .موقع قناة العربيةمنشور على  نظام، نقطة برنامج مع اءلق يف الفيضي بشار حممد -  113

له من طوائف الكفر اليت " املواطنني"أنظر كيف دفعه منهجه الوطين للرضا بالعلمانية الصرحية، والنفور من الدولة اليت حتكم بشرع اهللا واخلجل من ذكرها، ألنّ ذلك ال يوافق رغبة 
  )!!.دينية دولة تأسيس يف يرغب ال العراقي الشعب أن أعلم أنين: (تعيش يف العراق

: ، وتعين حكومة التكنوقراط يف عرف النظام السياسي الغريب"احلرفية"أو " املهنية"مصطلح معرب معناه : technocracy تكْنوقْراطية تكْنوقْراط، :احملدث قاموس -  114
ضر عن الدين واملعتقد، وال ميثلون جهة سياسية معينة، وهذه دعوةٌ صرحية لدولة علمانية احلكومة اليت يكون أعضائها مهنيون من أصحاب الكفاءات بغضليس هلا من " ال دينية" الن

 يصححوا أن رادواوأ البقاء، أرادوا إذا: (هو اهلدف وإن كان بأيدي الغزاة األمريكان" الدميقراطي"والحظ أسلوب احلوار املفتوح على كلّ االحتماالت، فاحللّ . الدين إال االسم
  )!!.العراق يف الشاذة األوضاع

  . ، منشور على موقع اهليئةالعريب القدس  لقاء صحفي مع-  115
لكواكب، أو ، وما الذي سيقبله أو يرفضه الصابئي املشرك العابد ل)طاووس املالئكة(ولك أيها املوحد أن تتصور ما الذي سيقبله أو يرفضه اليزيدي الذي يعبد الشيطان ربا ويسميه 

 الدستور هذا على يستفتوا أن يف احلق: (الرافضي عابد القبور واملشاهد، أو النصراين عابد الصليب وغريهم من ملل الشرك والكفر الذين يطالب حارث الضاري إعطائهم احلرية و
  )!!.يرفضون ما ويرفضون يقبلونه ما يقبلون حبيث حر، بشكل إرادم عن ويعربوا
 .ضاري يف لقاء صحفي مع جريدة السبيل، منشور على موقع اهليئة حارث ال-  116
 . لقاء صحفي مع جملة البيان، منشور على موقع اهليئة-  117
  .، منشور على موقع اهليئةالين أون إيست مدل  لقاء صحفي مع-  118
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  ]!خيتار حكّام البالد أياً كانت ملّتهم" الشعب"منتخب من قبل " نيايب برملاين"اهليئة تدعو لنظام حكم [
 متفق جبدولة خيرج أن يريد ،وسهالً فآهال فورا خيرج أن فرييد طريقة بأي خيرج أن االحتالل ريدن: ( يقول حارث الضاري- 

 العراق ويقود للعملية السلمي التداول وبطريق االقتراع بطريق بينهم فيما يتفقون وهم ألهله العراق يعود مث ،وسهالً آهال عليها
 وإىل، أبنائه قبل من العراق حيكم وأن ومدنياً تداولياً احلكم يكون أن إىل تدعو إا: (ويقول يف لقاء آخر. ١١٩)أبنائه من يقوده من
 للعراقيني يأيت يهنـزو حر اقتراع خالل من احلقيقي التوافق على وقائم واخلارجية الداخلية اهليمنة عن بعيد حقيقي توافق إجياد

  .١٢٠)الدولة رئيس أو احلكومة رئيس خيتار نيايب مبجلس
 الرافضة املقاومة العراقي الشعب قوى هي االحتالل انسحاب بعد العراق ستحكم اليت القوى إن اعتقد: (اً ويقول أيض- 

 خالل من وذلك اخلبيثة، خمططاته كل ورفضت وقاومته االحتالل عارضت اليت العراقي الشعب مكونات كل متثل وهي لالحتالل،
  .١٢١)كان مكون أي من غريه، أو الربملان خالل من العراقيون عليهم يتوافق نمل النتخابات اإلعداد مث ومن املرحلة، لعبور التفاهم

 رسم على  اهللا بإذن  مجيعاً قادرون فنحن أحد، به يستأثر فلن العراق مستقبل أما: ( تقول اهليئة يف إحدى رسائلها املفتوحة-
 إىل النظر دون البالد عمارإ وإعادة احملنة جماوزة ىعل القدرة وذوي الكفاءة بأهل األمور فيه تناط أحد، منه يقصى ال له مستقبل
 أو طائفية برامج يعتمد سياسي عمل أي فيه وحيظر املشروعة، بالوسائل للسلطة السلمي التداول قوامه ويكون العرق، أو الطائفة
 دستور الطامعني، وأطماع لاالحتال حراب عن بعيداً اجلميع حقوق حيفظ للبالد، جديد دستور على االتفاق أيضاً وميكننا عرقية،
  .١٢٢)استثناء بال اجلميع فيه يشارك

  !]اهليئة تستنكر استهداف الطواغيت املشرعني وتترحم عليهم[
 حلزنا ببالغِ اهليئَة تلقت": (بالدستور يسمى ما كتابة جلنة يف عضوين اغتيال حبادثَة املتعلِّق) "١٣٦: (رقْم وتقول يف بيان هلا بال-

 الشنيع اإلجرامي العملَ هذَا تستنكر إذْ، وهي .العبيدي حسني ضامن والدكْتور عيسى الشيخ جمبل الدكْتور اغتيال نبأ واألسف
 الصبر وأحباما أهلهما أَلْهمو، بِرحمته الفقيدين اُهللا تغمد. وبلدها لدينها واملخلصة العلمية الكفَاَءات هذه بفقد العراق تعزي
  .)راجِعونَ إلَيه وإنا، ِهللا وإنا. اجلميل

  !]من ثوابت الدين" الدميقراطية"اهليئة تدعي أن االنتخابات [
 حبرية، رسهاليما العراقي للشعب تمنح اليت االنتخابات مع فنحن االحتالل؛ جبالء علينا اهللا مين أن بعد أما: (الفيضي يقول - 

  .١٢٣)الدين ثوابت من ثابتة والشورى اآلمال، عليهم يعقد الذين القادة وينتخب
  !]ألا إرادة الشعب" دميقراطية"اهليئة تدعو النتخابات [

 والتسامح للتفاهم مستعدون وهم أبناؤه، العراق يقود وأن العراق، من االحتالل خروج هو حنتاجه ما: (يقول حارث الضاري - 
   .١٢٤)العراقي الشعب يقبل ولن نقبل لن هذا بغري االقتراع، طريق أو التوافق طريق إىل يقودهم من ارواختي

 العراق، وحدة وعلى العراق، حترير واجب على كلهم متفقون أم إال اجتماعهم عدم من الرغم وعلى العراقيون: ( ويقول- 
                                                             

 .  لقاء صحفي مع اجلزيرة، منشور على موقع اهليئة-  119
  . ، منشور على موقع اهليئةماليو روسيا قناة لقاء صحفي مع -  120
  . ، منشور على موقع اهليئةالين أون إيست مدل لقاء صحفي مع -  121

الوالية على املسلمني يف احلكم، وجواز دخول املسلم يف ذمة هؤالء طوعاً واختياراً، نقض حلكمٍ جممعٍ عليه عند أهل ) من أبناء الوطن(هذه الدعوة املتكررة جلواز تولية الكافر 
 .إلسالم، سيأيت تفصيله الحقاً بإذن اهللا يف اية هذا الفصلا

  ".ووسطه العراق جنوب يف وأهلنا إخواننا إىل مفتوحة رسالة: " الرسالة السادسة من الرسائل املفتوحة للهيئة-  122
  . ، منشور على موقع اهليئةالبيان جملة  لقاء صحفي مع-  123

الكافرة، شنشنةٌ نعرفها من أخرم، تولّى كربها املدعو يوسف القرضاوي، وزاد عليها غريه من شياطني اإلنس " الدميقراطية"لشرعية لباس هذه الدعوى الباطلة يف إلباس الشورى ا
 .ة يف هذه الرسالة القصرية، ولقد انربى للرد على هذه الشبهة وقمعها ثلّة من العلماء الربانيني مبا يغين عن طرق هذه املسأل"اإلسالم الدميقراطي"واجلن من فراخ 

  . اللندنية، منشور على موقع اهليئةاحلياة  لقاء صحفي مع-  124
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 من أو توافقهم خالل من أبناؤه العراق يقود أن وعلى العراق، مقدرات ىعل احملافظة وعلى واإلسالمية، العربية العراق هوية وعلى
 العراق، فئات من فئة أي ومن العراق، أطياف من طيف أي من للقيادة يتأهل من ليقودهم االحتالل، بعد احلرة االنتخابات خالل
  .١٢٥)العراقيني الوطنيني كل عليه اتفق ما هذا العراق، مكونات من مكون أي ومن

 بل العراق يف األطراف أو اجلهات من واحدة جهة أو واحد طرف من حيكم أن ميكن ال العراق أن أيضا أثبتوا كما: (ويقول - 
  .١٢٦)واألعراق واألديان املذاهب كل ومن كلهم أبناءه مشاركة من البد

 بني الدائر اجلدل تتابع، العراقِ يف املسلمني لَماِءع هيئَةَ فإنَّ": (االنتخابات موضوع حولَ) ١٤( رقْمالبيان " تقول اهليئة يف - 
 أنها تؤكِّد أنْ اهليئَة تود وعليه .التعيني أم باالنتخاب السلْطَة نقل بكيفية يسمى ما حولَ، االحتلَالِ وقُوات العراقية األطراف بعض
 الشعب فئَات لكُلِّ العادل ومتثيلها، اهتهانـزو جنَاحها لضمان، املوضوعية والشروط روفالظُّ هلَا توافرت إذَا، االنتخابات مع

  ).ومكَوناته
  :بااليت تتلخص واليت مباشرة، االحتالل بعد نشأا منذ املطلقة ثوابتها على زالت ال فاهليئة ذلكل: ( ويقول- 
  .سيادته استعادةو العراق من االحتالل خبروج املطالبة. ١
  .وشعبا أرضا وحدته على احملافظة. ٢
  .واإلسالمية العربية هويته على احملافظة. ٣
  .دوليا ا املعترف الطبيعية حدوده على احملافظة وكذلك وثرواته، ومقدراته وثقافته حضارته على احملافظة. ٤
 ساملة يهةنـز وطنية انتخابات خالل من ،بينهم فيما ختيارياال توافقهم خالل من وحيكمونه يقودونه أبنائه إىل العراق عودة. ٥
  .واخلارج الداخل قوى من عليها اهليمنة من
 الفكرية مذاهبها خمتلف على لالحتالل املناهضة الوطنية القوى من غريها مع اهليئة حتقيقها إىل تسعى اليت اهلداف أهم هي هذه

  .١٢٧)والدينية والسياسية
  "!]دميقراطية" باهليئات والقوات الدولية لتنظيم انتخابات اهليئة تدعو لالستعانة[

 حدودياً العراق عزل على وتعمل العراقي، الشعب بثقة تتمتع حكومة ظل يف االنتخابات جتري أن نريد حنن: ( يقول الفيضي- 
 العناصر من تطهريه لىع وتعمل العراق تنظيف بعملية وتبدأ دولية بقوات تستعني أن بأس وال متاماً، عزله أشهر؛ لفترة

  .١٢٨)الدخيلة
 حسب املهام إليهم وتنسب متتحنهم، خمتارة شخصيات إليها تتقدم املتحدة األمم من جلنة تشكيل من بأس ال قلنا: ( ويقول أيضاً-

 األمريكيون خيرج أن بد ال أيضاً وقلنا اإلسالمي، املؤمتر ومنظمة العربية، الدول جامعة هذا يف تشارك وأن والكفاءة، االختصاص
  .١٢٩)حمايداً طرفاً باعتبارها املتحدة األمم برمتها العملية هذه تباشر وأن مؤقتة، كمرحلة املدن من

  !]اهليئة تدعو للتحاكم إىل القانون الدويل وهيئة األمم املتحدة والقضاء العراقي الوضعي[
 شرعية حكومة مصادقَة تفرض الدولية والنظم القوانني وكُلّ": العراقي العلم تغيري حولَ) ٣٣: (رقْم" تقول اهليئة يف البيان - 
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 بعشرات األلوف، أو اليت ن، وكأن القوات لكافرة الغازية املوجودة اآل"العناصر الدخيلة"بيكو بوجه ما يسميه - أنظر كيف يدعوا هذا لالستعانة بالكفار إلغالق حدود سايكس
 مل تستهدف إال املهاجرين الذين نفروا لنصرة -  بل إنها يف أرض الواقع -  أهل البلد، مثّ إن هذه الدعوة ال تستثين كما يقول، ليست دخيلة بل من" للتنظيف"سوف يستعان ا 

 !!.دينهم، فهل يصدر مثلُ هذا عن رجلٍ له حظٌّ من توحيد هللا ومواالة ألوليائه
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 العراقي العلم تغيري موضوع يف حيصل مل وهذَا، قراره لَا العام االستفتاء أوِ ،الربملَان إلَى أحالَته مثَّ، األمر هذَا مثل علَى منتخبة
  ).احلَايل

، العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ وحنن": (األردنية والسفَارة املتحدة األمم مبنى علَى االعتداء لَحو) ٦: (رقم" وتقول يف البيان - 
، البلد يف، كبريا أو اصغري كَانَ مهما، عملٍ من يجرِي ما كُلّ مسؤولية االحتلَالِ قُوات حنمل فإننا؛ األعمال ذه القيام نستنكر إذْ

، وغريهم ملواطنيه العراقِ يف األمن حفظ حنو بِواجِبِها تقوم أنْ االحتلَالِ قُوات ونطَالب، العراقِ يف األمنِ عنِ مسؤولَةً باعتبارِها
  .)األمم ميثَاق مبقْتضى

 علَماِء هيئَةَ إنَّ": (قرارات من عنها صدر وما، العليا العراقية اجلنائية حملكمةبا يسمى مبا املتعلِّق) ٤٣٩: (رقْم بيانٌال" وتصرح يف - 
ميِنلة األمم تدعو املسدحتمع املتاو يلوات، الدسسؤحقوق وم انسلِ؛ اإلنمإيقَاف علَى للع هة هذالَة، وأمثَاهلَا احملكموإح 
 علَى يتسامى، يهنـز عراقي قضاء وتوافر، االحتلَال خروج بعد ما إلَى حماكمتهم تأجيل أو، العراق خارج حمكمة ىإلَ املتهمني
  .)الرباَءة يستحق من وتربئَة، صدقًا املتهم إدانة مهمته وتكون، والعرقية الطَّائفية النعرات

 بأنْ االحتلَالِ قُوات تطَالب، العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ إنَّ: (تقول" حسني صدام اعتقَال حولَ) ١٠: (رقْم  بيانٌ" ويف - 
 رضِأ من قُواَا خروج بعد ذلك يتم وأنْ، اهةنـزوال الكفَاَءة أَهلِ من عراقيني قضاة أيدي علَى العراقي الرئيس حماكمة تكُونَ
 املتوقعة األمرِيكية الضغوط عنِ ومبعزلٍ، يهةنـزو عادلَة احملَاكمة لتكُونَ؛ األمثل باألسلوب للعراقيني السلْطَة وتسليمها، العراقِ

 أصحاب العراقيني املعتقلني نم وغريهم النظَام أعوان بقية علَى احملَاكَمة يف األسلوب هذَا يعمم أنْ اهليئَة وترى .الشأن ذَا
  .)اجلرائم

 كل يعارض وهو الدويل، التعامل يف خطرية سابقة العمل هذا مثل ألن ملزِم؛ غري الدستور هذا إن: ( يقول حارث الضاري- 
 فمن املتحدة؛ األمم يف واألعضاء السيادة ذات املستقلة الدول بني التعامل أدبيات مع ينسجم وال الدولية، والقوانني األعراف

 اجلامعة يف مؤسس وعضو املتحدة األمم يف عضو مستقلة دولة تقسيم يف كهذا مشروعاً تطرح أن يف احلق أمريكا أعطى الذي
  .١٣٠)وتارخيها؟ مكانتها وهلا العربية

  ]!اهليئة تدعو للتحاكم إىل القانون العشائري الوضعي للقضاء يف اخلصومات[
 ما: السادس: (ل اهللانـزعن أنواع احلكم بغري ما أ" رسالة حتكيم القوانني"يم آل الشيخ رمحه اهللا يف يقول الشيخ حممد بن إبراه

 يسموا اليت وعادام وأجدادهم، آبائهم حكايات من وحنوهم، البوادي من والقبائل العشائر، رؤساء من كثري به حيكُم
 وإعراضا اجلاهلية، أحكام على بقاًء اع،نـزال عند إليه التحاكم على وحيضون به وحيكمون منهم، ذلك يتوارثون ،"سلومهم"

   .)باهللا إالّ قوة وال حول فال ورسوله، اهللا حكم عن ورغبةً
قانون العشائر الوضعي للقضاء يف اخلصومات للتحاكم إىل الهيئة ل يف لقاٍء عشائري يف منطقة الطارمية، يدعو األمني العام - 

 حيصر أن فيجب متيم وبين املشاهدة بني خالف حصل إذا: قائال احلاضرين الضاري حارث الدكتور الشيخ صحون: (العشائرية
 فتنة خلق يف فشلت أن بعد عشائرية فتنة خلق إىل تسعى العميلة األحزاب ألن ،العريف العشائري التحكيم إىل ويصار بينهما
  .١٣١)روفمع املشاكل هذه مثل حل يف القبيلة والتقاليد. طائفية

وللمسلم أن يعجب هلذه اهليئة اليت تنسب نفسها لإلسالم ومل تترك قانونا وضعياً وضيعاً إال ودعت للحكم به والتحاكم إليه، 
  .!!"السلوم"أو " بالثايات"وحىت قوانني العشرية أو ما يسمى " بالشرعية الدولية"ابتداء من قوانني األمم املتحدة أو ما يسمى 
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  ..يئة ومسألة الوالء والرباء منهج اهل.٢
 عليا تبذلُ يف سبيلها غايةًو حتتكم إليه لتنظيم عالقتها مع غريها، ديناو حيكم تعاملها، أصالالذي اختذته اهليئة " الوطين"إنّ املنهج 

ا الصرحية الظاهرة األنفس واألموال، أسقط اهليئة يف الشرك األكرب املخرج من امللّة، ونقض عندها أصل الوالء والرباء مبواال
 إضافة من إظهار املودة هلم، ومتابعتهم على كفرهم وإعانتهم عليه، ونصرم على أهل التوحيد، بكلّ مللهم؛" أبناء الوطن "للكفار

تناق عال كل النواقض الناجتة والالزمة  ذلك إىلضافي .وغريهاداهنتهم، والركون إليهم، واتخاذهم بِطانةً من دون املؤمنني، مل
  .ليت سبق تفصيلها يف الفصل الثاينديناً ومنهجاً، وا" الوطنية"

 تهاعالقيظهر جانباً مما صدر عن اهليئة من بيانات وتصرحيات تعكس عالقة اهليئة مبلل وطوائف الكفر من جهة، وهنا وما سننقله 
   .با لإلطالة، وقد نقلنا النصوص من غري تعليق جتن من جهة أخرىبااهدين أهل التوحيد

  – اهليئة وأنصار الطواغيت -
  !]اهليئة تدعو إلعادة تشكيل اجليش والشرطة العراقية والتطوع فيها[

 من يشاع ما وأما اهليئة، سياسة مراحل من مرحلة أي يف والشرطة اجليش دخول مبنع فتوى نصدر مل: ( يقول األمني العام للهيئة- 
 على انطلت ـ لألسف ـ الكاذبة اإلشاعة وهذه. مرض قلوم يف ومن احملبطون يشيعه صحيح غري كالم فهو بذلك أفتينا أننا

 اجليش دخول بعدم اآلن فتوى نصدر ولن املاضي، يف فتوى نصدر فلم واخلارج، الداخل يف م الظن حنسن ممن الكثري
  .١٣٢)والشرطة

 أمام يعد مل أنه على - أي حارث الضاري– وشدد :بالقاهرة الوفاق مؤمتر يقول موقع اهليئة عن كلمة حارث الضاري يف - 
 ينب مل( اجلميع يعلم كما العراقي واجليش ،)وصنوفه تشكيالته جبميع املهين العراقي اجليش إعادة( هو واحد خيار سوى العراقيني

  .)ممكناً له الناس تقبل جيعل الذي األمر عرقية أو طائفية أسس على
 ينبغي وطَنِية ضرورة اجليش هذَا تشكيل إعادة إنَّ": (العراقي اجليش تأسيس ذكرى حولَ) ١٣: (مرقْ  بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

  ).حمضة وطَنِية أسس علَى تتم وأنْ، فيها اإلسراع
 اجليش من الصادقَة البنية علَى ةمعقود اآلمال إنَّ": (العراقي اجليش تأسيس بذكرى املتعلِّق) ٣٥٦: (رقْم بيانٌ" وتقول يف - 

ياقرا تنظيم تعيد أنْ القدمي العال وتتهيأ، نفسهة لَاهتبة الفرصاسبلتحرير املن نيياقرالع ناد، وعملَائه االحتلَال ماستردحقوقهم و ،
  ).شفَاههم إلَى البسمة وإعادة

 فقط إعادة منهم طلبنا، رفضوا اجليش بإعادة األمريكيني طالبنا وحنن، آمنة ليست وحدوده ،مفتوح بلد العراق: ( يقول الفيضي- 
 .١٣٣)..احلدود حرس

  !]اهليئة تستنكر استهداف اجليش والشرطة العراقية من قبل ااهدين[
 أنشئت الذي الرئيس اهلدف إنَّ(": مؤخرا العراق مدن شهدَا اليت، اخلطرية األحداث حولَ) ٤٦ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

، الكثري ذلك سبِيلِ يف وحتملت، واستقلَاله البلد هذَا وحدة علَى احلفَاظ هو − عليه دلَالَة − اجلَامعِ بامسها وتسمت، اهليئَة ألجله
مواليابع وا ممض بأمل اهليئَة تتضِ علَى حيدث ما أراقناجلريح عر ،دعأنْ ب أَصحة باحة سكُلِّ مفتوحلَارتكَاب املختلفَة املآرب ذوي ل 

 لدم سفك من الدموِية الفوضى هذه أحداث عرب العراقِ أرضِ علَى للبقَاء غطَاء االحتلَال متنح أنْ تريد وعميلَة مأجورة عمليات
 وقتل، واإلفساد الفوضى حالَات كُلّ اهليئَة فيه تستنكر: إىل أن قالت.. وغريهم وشرطَة ووطَنِية دينية رموز من العراقيني أبنائنا
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  ).بالنظَام وااللتزام، النفْسِ ضبط إلَى اهلَيئَةُ تدعو؛ واملدنيني الشرطَة
 نبأ بالغ حبزن املسلمني علَماِء هيئَة تلقت فقد(": الوطَنِي احلرس من جمموعة استهداف حولَ) ٦٤ (رقْم بيانٌ: "تقول اهليئة يفو - 

 أو، إميان من رصيد له لَيس وراءها من بأنَّ توحي وحشية جمزرة يف الوطَنِي احلرس إلَى منتمني رجلًا مخسني من يقرب ما استهداف
 املسلميِن علَماِء هيئَةَ إنَّ .األجهزة هذه مثْلِ يف التطوع نووا أنهم رد عراقيونَ استهدف كُلَّما كذلك يعتريها احلزن وكَانَ، رمحة
  .)البِلَاد يف العارمة الفوضى إبقَاء يف مصلحة هلَا مغرضة جهات وراءه أنَّ وترى، اخلطري اإلجرامي العمل هذَا تدين

 املسلمني علَماِء هيئَةَ فإنَّ": واجليش الشرطَة أفراد لَها يتعرض اليت، العنف حداثأ بعض حولَ) ٩٠ (رقْم بيانٌ" وتقول يف - 
 دم إراقَة أنَّ وتعلن، الغري علَى تعدي أو، أذَى منهم حيدث مل الذين واجليش الشرطَة رجال هلَا يتعرض اليت، العنف أحداث تستنكر
نيياقراف العاإلسرى يثري ذلك يف واحلزن األسا يف و؛ قلوبنهاعف ألنب مآسي من سيضعالش ياقراءه ويعني العأعد نم لِّنيعلَى احملْت 

 هذَا يف واملفقودين تلَىالقَ لذوي بتعازيها اهليئَة وتتقدم .غريب أيب منطقَة يف، أيام قبل حدث ما سيما ولَا، العراقِ يف خمططَام تنفيذ
ثالَى اَهللا وتدعو، األليم احلَادأنْ تع لْهِمأهلهم ي رباجلميل الص(.  

 العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَة تلقت فقد": (أربيل مدينة يف للتطوع مركز علَى بالُهجومِ املتعلِّق) ١٠٩: (رقْم  بيانٌ" وتقول يف - 
 غَيرِ من، أربيل مدينة يف بلدنا أبناِء من األبرياِء من الكثري حبياة أودى الذي التطوع مركز علَى املروع اهلجوم نبأ عميق حبزن

 اجلرح ةمداوا إلَى والبلَاد العباد مصلحة مه بصرية ذي كُلّ لتدعو؛ وأمثَاهلَا العمليات هذه تدين إذْ، وهي .شرعي مسوغ
ياقرائرته وتوسيع، تعميقه من بدلًا، العد(.  

 هذه دامت ما ،شرعاً جيوز ال الوطين واحلرس الشرطة رجال قتل أن قلنا ،بيانات سبعة من أكثر أصدرنا حنن: ( يقول الفيضي- 
  .١٣٤)الوطنية بواجباا التزمت األجهزة

، خمطئ هو هذا يف وقع من وأن، أمحر خط العراقي الدم استهداف أنب نقول حنن البداية ومنذ: ( يقول مثىن حارث الضاري- 
  .١٣٥)كان من كائناً

  ]!اهليئة حترض اجليش والشرطة العراقية يف القيام بواجباا الوطنية وحفظ األمن[
 بأفراد يب، العراقِ يف لميِناملس علَماِء هيئَةَ إنَّ": (العراقِ يف األمن حلفظ السبيل حولَ): ٥٩(بيان رقم " تقول اهليئة يف - 

طَةرة الشياقراحلرس العو طَنِيام الوم االلتزااجِبة بِوة األصليارساهلم وممابط إطَار يف أعموة الضرعيانني الشالقوة واليت، األصلي 
 اخلروج سيقيهم والقوانني الضوابط ذه املؤسسات هذه أفراد امالتز أنَّ علَى تأكيدنا مع، جتَاوزها وعدم، عملهم لتنظيم وجدت

نة عائرالفعل د عيرحيح الشوحيميهم الص نرر سيسبب الذي، احملظور يف الوقوع ما ولوطنهم أولًا هلم الضا، ثَانياء يالبلد أبن نم 
  .)القَصد وراِء من واُهللا ،وأهليكم مواطنيكم مع العهدب وأوفوا اثبتوا واجليش واحلرس الشرطَة

 قادها لو حىت ،عنها وتدافع الشعب حبقوق تلتزم أن العراقية والشرطة الوطين احلرس على جيب نقول حنن: (يقول الفيضي - 
 الواجبات ذه يلتزمون حينما العراقية والشرطة الوطين احلرس حيترم أن العراقي الشعب ونطالب االحتالل، ضد تكون أن ذلك

  .١٣٦)الوطنية
 هي الشرطة أجهزة وعرفاً اتمع؛ يف دورها لتأخذ املؤسسات هذه ملثل املناسب املناخ توفري من بد ال مث ومن: ( ويقول أيضاً- 

  .١٣٧)الوطين بواجبها متسكت إذا الشرطة استهداف حيرم قلنا لذا ذلك؛ عن املسئولة
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  ]ومة البعث، وتدعو إلعادة تشكيلهاهليئة تدافع عن جيش حك[
 صورة كانوا وهم أبناؤنا، وأخراً أوالً اجليش هذا أبناء إن: ( عن جيش البعث املفتوحةيقول حارث الضاري يف إحدى رسائله - 

 ضلأف جند فلن: (قولي، مث )ومذاهب وديانات وأعراقاً طوائف العراقية املكونات كل من عناصره ألن فسيفساءنا؛ تعكس مشرقة
 من عنه يشاع مما الرغم على به والتمسك بعودته املطالبة إىل ندعوكم لذا .األمان واستعادة البالد حلفظ اليوم اجليش هذا من

، إىل أن )شأن له بلداً العراق عودة من وخوفاً البالد خدمة يف إلجنازاته عليه حيقدون كانوا ممن مفتراة ومغرضة باطلة إشاعات
 األمن استتباب يف الزمن علينا خيتصر أن شأنه من االحتالل رحيل بعد الوطنية العسكرية املؤسسة هذه إىل ياةاحل إعادة إن: (قولي

 كانت مهما السالح حبمل ذلك بعد ألحد يسمح ولن املسلحة، املظاهر كل ستختفي وحينها للبالد، الطبيعي الوضع وإعادة
  .١٣٨)مربراته

 العراقي الدفَاع وزير إعدام قرار حولَ) ٤٦٧: (رقْم بيانٌ: "ركان حكم البعث يف العراق تقول اهليئة يف دفاعٍ عن أحد كبار أ- 
 الدفَاع وزير رمزِها استهداف خلَالِ من، العسكَرِية للمؤسسة معنوية ضربة توجيه إلَى، معه ومن احملْتلُّ يسعى واليوم": (السابق
 من عقودا مسلكها يف وتدرجوا، العالية العسكَرِية باملهنية عرِفُوا الذين من معه من وبعض، هاشم سلطَان السيد السابق قيالعرا
  .باإلعدامِ علَيهِم احلكم خلَالِ من، الزمن

 يليق، خمتلفًا تعاملًا العراقي اجليش منتسيب مع التعامل ضرورة إلَى وتدعو، هذَا اماإلعد قرار ابتداًء تدين املسلميِن علَماِء هيئَةَ إنَّ
فربالش كَرِيسامل دول كُلِّ يف بتقدير حيظَى الذي العالع ،كِّدكُونُ احلكمِ هذَا تنفيذ أنَّ وتؤيا خطأً سل، فَادحمحتاالحتلَالَ ي 

  ).وزره
 ولَن، عافيته يستعيد لن العراق أنَّ من، يقني علَى وحنن": (العراقي اجليش تأسيس بذكرى املتعلِّق) ٣٥٦ (رقْم يانٌب" وتقول يف - 

 شجرة أو، روح بلَا كجسد جيش بلَا دولَة ألنَّ؛ الطبيعي مكَاَا إلَى املهمة املؤسسة هذه تعود حتى، وكرامته حريته جديد من ينال
  .)ماء بلَا

  - اهليئة وطواغيت العرب والعجم وأنصارهم -
  !]اهليئة واحلكومات العربية[

 بلد أي رنـز مل بالفعل لذا رمسية، بدعوة إال خنرج ولن أعداءه، يقاتل وهو العراق يف البقاء واألوىل: ( يقول حارث الضاري- 
  .١٣٩)رمسية بدعوة إال عريب

 تقوم دور أو متألها، أن ميكن مساحة دولة لكل ألن عربية، دولة أي دور من نقلل ال وحنن: (ئة يقول املتحدث الرمسي باسم اهلي- 
 الدول ومن ومصر، السعودية، العربية اململكة: الصدد هذا يف عليها يعول أن ميكن اليت الدول من لكن غريها، حيسنه ال قد به

  .١٤٠)خالهلما من ميرق واحلل العراق، على بوابتان ألما وسوريا ردناأل من كل على التعويل ميكن كما. تركيا القريبة اإلسالمية
 نعلم حنن: (تقول اهليئة" بالرياض القمة مؤمتر يف تمعني االعربية الدول وأمراء ورؤساء ملوك السادة إىل مفتوحة رسالة" ويف - 
 اختذوا العراق أبناء وأن..عونكم يف اهللا وكان يها،عل حتسدون ال املسؤولية من مواقع يف وأنكم طريقكم، تعترض كبرية ضغوطاً أن

 مهه، يشاطره من فيكم جيدوا أن يريدون ولكنهم التحرير، من قريبون أم يقني ولديهم النهاية، حىت فيه ماضون وهم املقاومة قرار
 وسدد.. لكم شكراً..العامل يف المالس دعائم إرساء على معاً نعمل أن من والبد واحد، بيت بالتايل فنحن هدفه، حتقيق على ويعينه
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  .١٤١)العباد ونفع.. األمة خري فيه ملا ووفقكم.. خطاكم اهللا
  !]اهليئة وطاغوت سوريا النصريي البعثي[

 كنت أيضاً وأنا صراحة بكل معي وتكلم ،٢٠٠٤ عام منذ مرات ثالث األسد بشار الرئيس قابلت: (يقول حارث الضاري - 
  ١٤٢)ووضوح صراحة بكل معه أتكلم

 وجود مشكوراً حيدد ذا هو إذ للعراق، جديد دستور بإعداد األسد بشار الرئيس السيد مطالبة عالياً نقدر كما: ( ويقول أيضاً- 
 احلالية الفوضى وإحداث استقراره، عدم يف أسهمت واليت االحتالل، إليه جلبها اليت العراق مشكالت من أساسية مشكلة

  .١٤٣)فيه
 هذا عقد على مشكورة السورية احلكومة وافقت قد بأنه اخلالصي جواد الشيخ فضيلة العزيز األخ اخربين اومل: ( ويقول أيضاً- 

  .١٤٥)مباشرة وافقت حلضوره ودعاين ،١٤٤املؤمتر
  !]اهليئة وطاغوت أرض احلرمني[

 لكل ووفقه فيه اهللا بارك احلرمني خادم من مباركة دعوة على بناء العام هذا أحج أن يل تعاىل اهللا قدر: ( يقول حارث الضاري- 
  .١٤٦)احلرام اهللا بيت لزيارة دعاين ملن الشكر مث ثانية، مرة هللا فالشكر خري؛

 الشيخ إخواننا اآلن هنا معنا ":للحضور جاللته وقال: ( ويف خربٍ ينقله موقع اهليئة عن زيارة وفد اهليئة لطاغوت أرض احلرمني- 
 مهما هكذا اإلسالم أن على ويربهنون وإنسانية ورجولة بإميان يكابدون هم وهؤالء الشقيق، العراق من وإخوانه الضاري حارث
  .)"البشر كل عن رغماً عزيز عزيز فهو حورب

  !]األردناهليئة وطاغوت [
صاحب اجلاللة امللك عبد اهللا الثاين ملك اململكة األردنية اهلامشية لشقيقة : ( يقول حارث الضاري يف رسالة لطاغوت األردن- 

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. احملترم
فبامسي ونيابة عن إخواين أعضاء هيئة علماء املسلمني يف العراق، نتقدم جلاللتكم خبالص الشكر والتقدير على ما جاء يف : وبعد

شعب العراقي والوقوف خطابكم يف افتتاح الدورة العادية الثانية لس األمة من التأكيد على حرصكم على دعم إخوانكم أبناء ال
إىل جانبهم يف الظروف الصعبة اليت ميرون ا، وعلى كرم ضيافتكم للمقيمني منهم يف األردن الشقيق، ووصيتكم بوجوب 

بارك اهللا فيكم . رعايتهم، وهذا ليس غريباً على جاللتكم وعلى أسرتكم اهلامشية الكرمية، وعلى شعبكم األردين الشقيق املضياف
  .١٤٧)كم من كلّ مكروهوحفظكم وشعب

  !]اهليئة وطاغوت اليمن[
 الشقيقة اليمنية اجلمهورية رئيس صاحل اهللا عبد علي الرئيس السيد: ( يقول حارث الضاري يف رسالة مواساة لطاغوت اليمن- 

 لسيادتكم نعرب العراق يف املسلمني علماء هيئة أعضاء إخواين باسم فاين: وبعد، وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم، احملترم
 بإحداث تسببت اليت األعاصري من اليمن يف إخواننا أصاب ملا واحلزن باألسى وشعورنا الكبري أملنا عن الشقيق اليمين وللشعب
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 أعانكم.. عليكم األعباء من الكثري ألقى مما ومناطقهم، مساكنهم من اآلالف وتشريد واملمتلكات األرواح يف اخلسائر من الكثري
 إنه سوء، كل من وأهلها اليمن وحفظ خريا، وأمواهلم ومساكنهم أحباءهم فقدوا الذين وعوض الشهداء ورحم لكذ على اهللا

  .١٤٨)جميب مسيع
  !]اهليئة وطاغوت قطر[

 وكنت، باألمس العهد ويل وقابلت، أمس أول األمري مسو وقابلت رمسية بدعوة قطر إىل جئت وأنا: ( يقول مثىن حارث الضاري- 
 ومنها لالحتالل املناهضة القوى خطاب بأن متاماً يعتقد الرمسي العريب النظام بأن نعتقد، األخرى العربية البلدان عضب من قادماً
  .١٤٩)اآلن املقبول اخلطاب هو اهليئة

  !]اهليئة وطاغوت لبنان[
 أنْ إلَى، احلريري سعد الشيخ اهلَيئَةُ تدعو كَما": (اسورِي علَى األمرِيكية بالتهديدات املتعلِّق) ١٧٦: (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 
 للُبنان ولَا، احلريري لعائلَة مصلحة لَا شقيق بلد إليذَاء لألعداء ذريعة اُهللا رحمه احلريري رفيق الشهيد والده دم باختَاذ يسمح لَا

 يف علَيهِم امللقَاة والتأْرِخيية والوطَنِية الدينية املسؤوليات مستوى إلَى اجلميع ىيتسام أنْ يف وأملنا، وتدمريه، إيذَائه يف عام بشكل
هوف هذة الظُّرا تأريخ من املصرييأمتن(.  

  !]اهليئة وحكومة تركيا[
 بان تيصال سيء الكونغرس قرار مع بالتزامن خرب مسعنا: العراقية األخبار وكالة يقول حارث الضاري يف رده على سؤال ل- 

 ما.. العراق من للخروج التركية األراضي الستخدام األمريكية للقوات تسمح إذا فيما اآلن تبحث، قرار اختذت، التركية احلكومة
   .املوضوع؟ هذا على تعليقك هو

 يف وتوقع توقع فهو طلب هناك ونيك مل إذا رمبا هو إمنا ، طلب هناك يكن مل أم طلب هناك كان سواء( :فيجيب حارث الضاري
 بداية، عليه التركية والقيادة التركية للحكومة نشكر مسئول موقف وهو األتراك القادة قبل من، التركية احلكومة قبل من مكانه
 خطوة.. اخلطوة وهذه العراق من القوات هذه خلروج التسهيل يف تسهم اليوم وهي للعراق االحتالل قوات دخول منعوا حينما
  .١٥٠)العراق يف األمريكية القوات ولوضع قالعرا لوضع التركية للقيادة التدبري وحسن الظن حسن على تدل

  !]اهليئة وكفار روسيا ارمني[
 العلوم ألكادميية التابع اإلستراتيجي املعهد من مببادرة جاءت اليت - موسكو زيارة من اهلدف أن(:  يقول حارث الضاري- 

 وهي الدويل اتمع يف أمهيتها هلا روسيا ألن العراق؛ يف أوضاع من جيري ما حقيقة على الروس األصدقاء إطالع هو -  الروسية
 يف سيما وال مشكورة وقفات معه وقف للعراق قدمياً صديقاً كوا عن فضالً الثماين الدول وسترأس األمن جملس يف دائم عضو
 هذه العراقيون يعانيه وما املأساوية العراق بأوضاع أكيدة معرفة على فسيكونون حتركوا فإذا العراق، على العدوان رفضه
  .١٥١)األيام

 لدى الصحفيني الضاري حارث الدكتور الشيخ املسلمني علماء هليئة العام األمني أبلغ": (نت اهليئة" ويف خرب منشور على موقع - 
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هلذه القيادة التركية ) حسن التدبري(وناجتاً عن ) حسن الظن(لقد أصبحت إعانة األمريكان على البقاء يف العراق طيلة فترة الغزو، ومن مثّ عرض إعانتهم يف اخلروج منه، موجباً لـ
  "!!.الدميقراطية"

  .يئةاهل موقع على منشور ،قناة اجلزيرة مع صحفي لقاء -  151
، وال ندري هل مسع األمني العام هليئة تنسب نفسها للعلم واإلسالم، بأرض إمسها الشيشان، ووجود شعبٍ مسلمٍ فيها؟، وهل مسع هذا األمني ))ال يدخل اجلنة ديوث: ((يقول النيب 

  .وفجورهم بأعراض املسلمني هناك؟" أصدقائه الروس"العام جبرائم 
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 صورة قدمنا: (وقال، )وهامة مثمرة كانت (الروس ئولنياملس مع الوفد أجراها اليت املباحثات بأن أمس صباح موسكو مغادرته
 وحدة على الروسية القيادة حرص تعكس األمهية يف غاية نظر وجهات الروس األصدقاء من ومسعنا بالدنا يف الوضع عن موضوعية
 الوطنية العراقية والقوى اهليئة جلهود عالياً تقومياً الروس املسئولني من ملسنا: (وقال، )عنه الطائفي االقتتال ودرء العراق وسالمة
  .)الطائفية واحملاصصة التقسيم مشاريع ورفض االجتماعي السلم حتقيق يف لالحتالل املناهضة

  !]اهليئة واألمريكان الغزاة[ 
 أكثر امد حوار وبعد السابق، األمريكية اخلارجية وزارة وكيل "مرييف" السيد مع سابق لقاء يف هقلت وأنا: ( يقول حارث الضاري- 

 أن شاء وان ،نتمىن ما هو وهذا فليفعل، واحد يوم ويف واحدة مرة شاء إن. له يعود أمر فهذا يرحل كيف أما... ساعات ثالث من
 خرجت كما والعراقيني، للعراق صديقة أمريكا تعود أن ميكن ذلك وبعد. أيضا له فهذا الوجه، ماء له حتفظ مرتبة، جبدولة يرحل

  .١٥٢)األمريكي للشعب حقدا حيملون ال العراقيني إن. للعراق صديقة ذلك بعد وعادت مرغمة، العراق من بريطانيا
 منهم اإلدارة عن بعيدون حنن يقولون أمريكية شخصيات وحىت ،خنفيه شيء لدينا ليس منفتحون هللا واحلمد حنن: ( ويقول- 
 العراق يف جهلهم بسبب العراق يف إخفاقام أن روذك الوضع على وأطلعناه ساعات ثالث من أكثر معنا وجلس جاءنا) مرييف(

  . ١٥٣)العراقية للقضية شامالً حال مسعنا أننا مساعدوه أعلن خرج وملا الواقع فأمسعته ،نسمع أن نريد وحنن
 بعد فيما وعلمت يأت مل ولكنه ذلك على ووافقت اللقاء ةزاد خليل زملاي األمريكي السفري طلب شهور" ٨-٧ "قبل: ( ويقول-
 ومل اال هذا يف مشاكل عدة له وحصلت عليه احتجت قد العراقية احلكومة وكذلك ،بنا اللقاء من منعته األمريكية اإلدارة انب

  .١٥٤)نقابله
  ]اهليئة واألوربيني[

 ليست مدة نذم هلا خططنا الزيارة: ( اليت قام ا وفد اهليئةة يقول الفيضي يف لقاء منشور على موقع اهليئة حول اجلولة األوربي- 
 مهم جزء أوروبا أن نعتقد حنن برئاسيت، عراقي وفد خالل من الزيارة فكانت الساحنة، الفرصة لنا سبحانه اهللا هيأ حىت بالقصرية،

 موقف لألوروبيني كان. األخرى الضفة على وهي املتوسط، األبيض ضفة على فنحن اجلوار، لةنـزمب لنا بالنسبة وهي العامل، من
  !).فيه يشاركوا ومل الغزو، هذا معظمهم رفض فقد العراق؛ غزو من جيد

 وفدا يترأس الذي الفيضي الشيخ ان: ( ويقول اخلرب الذي نشره موقع اهليئة عن زيارة الفيضي ووفد اهليئة للدول األوربية- 
 وأوسلو ملدريد زيارته حمطات وصفت. اإلنسان حلقوق والكرامة احلضارات حلوار قرطبة مجعييت من بدعوة الزيارة تلك يف للهيئة

 يف األوضاع حقيقة على التقاهم الذين واإلعالميني والربملانيني الساسة أطلع إنه وقال والبناءة، باإلجيابية وجنيف وستوكهومل
  ."باريس مث بروكسل من كل يف النحو نفس على الزيارة تتواصل "أن  آمال العراق،

  – ةاهليئة والرافض -
  !]رافضة لالنتساب إليهااهليئة ودعوة ال[ 

 أنتم هل االام، هذا سايرت األطراف من والكثري معينة، طائفة متثل بأا متهمة اهليئة:  يقول حارث الضاري رداً على سؤال- 
 عامل كل فيها يدخل حىت مقصوداً، هذا وكان املسلمني، علماء هيئة مسيت نشأت حينما اهليئة(، تنفونه؟ أم االام هذا تؤكدون
  .١٥٥)العراق يف املسلمني علماء من فيها الدخول يريد من لكل مفتوحة فهي طائفة، أو مذهب بني متييز دون املسلمني من مؤهل
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 أمثال الطائفية الفتنة وجه يف ووقفت ومعنا، الوطين الصف يف هي البداية من شيعية زعامات هناك بالتأكيد،: ( ويقول أيضاً- 
 العشائر مستوى على إمنا العلماء مستوى على هذا وأمثاهلم، الصرخي، احلسن والشيخ البغدادي احلسن والشيخ اخلالصي الشيخ
 جيمع الذي العراقي الوطين املشروع ملشروعنا، مؤيدة وهي معنا هي الشيعة إخواننا من والوسط اجلنوب يف العراق عشائر فأغلب

 اهللا بعون االحتالل رحيل بعد املستقبل يف العراق قيادة ويف لعراقا بناء يف يشاركوا ألن استعداد على اآلن فهم العراقيني، كل
  .١٥٦)تعاىل

 علماء من شىت ومدارس متعددة، ألطياف جامعة هيئة تشكل معلومايت حسب مرة فألول: ( يقول املتحدث اإلعالمي للهيئة-
 وغريهم، ومستقلون، وحتريريون، مسلمون، وإخوان وصوفيون، سلفيون واالجتاهات؛ األفكار كل من علماء اهليئة ففي املسلمني،
 أرادوا لو يستوعبهم الداخلي ونظامها كثريا، اهليئة من قريبني شيعة علماء هناك أن كما اهليئة، مشروع بوتقة يف مجيعا انصهروا
  .١٥٧)جناح كله وهذا فيها، االخنراط

  !]اهليئة والرافضي ارم حممد باقر احلكيم[ 
 أسى بكُلِّ": (احلكيم باقر حممد السيد اإلسلَامية للثَّورة األعلَى الس رئيس اغْتيالِ حولَ) ٥(ن رقم بيا" تقول اهليئة يف - 

  .احلكيم باقر حممد السيد سماحة اِهللا آية الديين املرجِع اغتيالِ نبأَ، العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَة تلقت، وأسف
؛ والوطَنِية اإلسلَامية ورموزها ومراجعها األمة علماء يستهدف اليت األعمال من وغريه، اإلجرامي العملَ هذَا تستنكر إذْ، وهي
 أبنائه من املخلصون فيه يعمل الذي الوقْت يف، البلَد هذَا يف واالضطراب الفوضى إثَارة إلَّا منها يقصد لَا األعمالَ هذه بأنَّ جتزم
 إلَّا وأبنائه بالعراقِ يريدون لَا الذين األعداُء ويستثمرها، األشرار يؤججها اليت الفنت علَى والقضاء، الصف ورص الكَلمة جلمع
الشر. دمغاُهللا ت الفقيد فْوِهبع انِها، وغُفْرا ِهللا وإنوإن هونَ إلَياجِعر(.  

  !]اهليئة والرافضي ارم ورأس الكفر السيستاين وأنصاره[
 الشديد استنكَارها العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةُ فتعلن": (املدائين حممود الشيخ اغْتيالِ حولَ) ٨٢ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

 من وعدد جنله مع اغتيل الذي، السيستانِي علي السيد العظمى اِهللا آية وكيل، املدائين حممود لشيخا لَاغتيال الصرِيح وشجبها
  .)أمس يوم املدائن مدينة يف حراسه

 حادث تستنكر العراقِ يف املسلمني علَماِء يئَةَه فإنَّ": (الغريفي الدين كمال الشيخِ باغْتيالِ املتعلِّق) ١٣٢ (رقْم بيانٌ" وتقول يف - 
 وتدعو، املؤلمِ احلَادث هلذَا وتأسف، جمهولَة جهات يد علَى، بغداد يف السيستاين السيد ممثل) الغريفي الدين كمال (الشيخ اغْتيالِ
بعالش ياقرة إلَى العاقف توحيد ضرورة الفئَات بوجه الصفوف صور املوة تتربص اليت، املشبوهدحاقِ بوراره وأمنه العاستقرو .

محكُلّ، الفقيد اُهللا راء وا شهداجلريح بلدن ،موأَلْه لَهأه ابه وذَوِيهوأصح ربا .اجلميل الصا ِهللا وإناجعون اليه وإنر(.  
 يف والفَاعلَة اخلَيرة القُوى كُلَّ وندعو": (والعلمية الدينية الشخصيات لبعضِ األخرية االغتيالَات حولَ) ٨ (رقْم بيانٌ" وتقول يف - 

 املراجع سيما ولَا، وقوعه قبل واخلطر، اتساعه قبل األمر وتدارك، األشرار هؤلَاِء مجاح كبح يف بدورها القيام إلَى، البلَد هذَا
  ).الصف ووحدة الكَلمة مجع علَى حبرصه لثقتنا، السيستانِي علي العظمى اِهللا آية مساحة مقدمتها ويف، الشيعية والسياسية الدينية

  ]اهليئة والرافضي ارم مقتدى الصدر قائد ميليشيا جيش املهدي، وأعوانه[
 مقتدى السيد تيار استهداف أنَّ كَما": (العراقِ أحنَاء ومعظم النجف يف الدامية األوضاع حولَ) ٥٢ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

 مبشاعر الَاةمب غَيرِ من، والوطَنِية اإلسلَامية الرموز علَى اعتداًء يعد الوطَنِية الساحة علَى كبري حضور من لديه ما مع الصدر

                                                             
  .اهليئة موقع على منشور املسلم،موقع  مع صحفي لقاء -  156
  .اء صحفي مع الفيضي منشور على موقع اهليئة لق-  157
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نيملاء املسالوطن وأبن(.  
 يف هناك( :، يقول حارث الضاري جميباً)الصدري؟ التيار وبني بينكم التنسيق ومستوى العالقة يف وصلتم أين إىل :سؤال (- 

 يكون قد لفالتحا ألن حتالف، أي من أمسى تقديري يف وهذا الوطنية األهداف يف وتالقي األفكار يف وانسجام تفاهم احلقيقة
 الفرقاء من فريق لكل السديدة األهداف على مؤسساً يكون وإمنا مصلحة، على يبىن ال فإنه األهداف يف االلتقاء أما مصلحياً،

  .١٥٨)جتمعهم الذين
 مكتب مدامهَة علَى أقدمت فَقَد": (الصدرِ مدينة يف الصدر الشهيد مكتب بِمداهمة املتعلِّق) ١١٥ (رقْم  بيانٌ"وتقول يف  - 

 فإنها؛ املبررِ غري العمل هذَا تشجب إذْ، العلماء وهيئَة .فيه املوجودين أعضائه من ١٣ واعتقَلَت، الصدرِ مدينة يف الصدر الشهيد
 وتعلن، والتنكيل والتشريد للَاعتقَال يوميا تتعرض اليت، خرىاُأل الوطَنِية القُوى وكُلّ، الصدري التيار يف األخوة مع تضامنها تعلن
  .)وشعبا أرضا وحدته علَى واحلفَاظ العراق حترير علَى العاملَة الوطَنِية للقُوى الساندة مواقفها علَى ثباَا

 استهدف الذي اإلجرامي العمل تستنكر املسلمني علَماِء هيئَةَ إنَّف": (الشوكي فَاضل اغْتيالِ حولَ) ١٠٢(بيان رقم " وتقول يف - 
 اليت، اإلرهابِية األعمال من العمل هذَا وتعد، ومرافقيه كربلَاء يف الصدر الشهيد مكتب مدير نائب، )الشوكي فَاضل (حياة

، الرمحة هلم نسأَلُ واَهللا... أبنائه خرية من العراق إلفْراغِ؛ وغريهم ومثقفني علماء من املخلصني ورجاله العراقِ أبناء تستهدف
  .)اجلميل الصبر الصدري التيار وألبناء وذَوِيهِم وألهلهم

  !]اهليئة والرافضي ارم أمحد البغدادي[
 تستنكر املسلميِن علَماِء هيئَةَ فإنَّ": البغدادي أمحد الديين املرجع لنـزم داهمةبِم املتعلِّق) ٢٠٢ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

 والوطَنِية الدينية املراجع من كمرجع مساحته بيت حرمة وامتهان) البغدادي أمحد (الشيخ العظمى اِهللا آية مساحة بيت مدامهَة
  .)احملترمة

  !]الرافضي ارم ضاري الفياضاهليئة و[
 حادث تستنكر العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ فإنَّ": (١٥٩الفياض ضاري الشيخِ باغْتيالِ املتعلِّق) ١٣٠ (رقْم بيانٌ"تقول اهليئة يف 

 التعايل بضرورة الصابر العراقي الشعب وتناشد، املؤلمِ احلَادث هلذَا وتأسف، مرافقيه من وثلَاثَة وابنه الفياض ضاري الشيخ اغْتيالِ
 اَهللا وتسأل، واستقراره وأمنه وشعبه العراقِ بوحدة واملتربصة املشبوهة اجلهات علَى الفُرصة لتفْوِيت؛ الصف وتوحيد، اجلراح علَى
ة وجلَّ عزمحة الراملغفركُلِّ قيدللف واء ولاق شهدالعر ولذَوِيه ربا .اجلميل الصا، ِهللا وإنوإن هونَ إلَياجِعر(.  

  ]!اهليئة والنجف، عاصمة الشرك[
، النجف مدينة اقتحام من االحتلَالِ قُوات حنذر أننا كما": (األشرف النجف مدينة حصار حولَ) ٣٢( رقم بيان" تقول اهليئة يف - 

 اإلمام رفَات تضم  تربتها أنَّ سيما لَا، استثناء بلَا مجيعا املسلمني قلوب يف مكَانة من املدينة هلذه ملَا، والتدمري بالتخرِيب واستهدافها
 اعتداء أنه علَى وسيصنف، اإلسلَامية رموزنا ةحلرم انتهاكًا سيعد الذي األمر. وقدرا رفعةً هو من وهو، )عنه اُهللا رضي (علي

  .)ووكيل شاهد خري واهللا..... بلغنا وقد، عقْباه حتمد لَا مما، – األحوالِ كُلِّ يف – وهذَا، واهلوى االتجاه صليبية، دينية بدوافع
  !]اهليئة ومواكب الشرك وعبادة القبور[

 هذَا تستنكر إذْ، العراقِ يف املسلميِن علَماِء هيئَةَ إنَّ": (الكَاظمية الروضة علَى االعتداء حولَ) ٢١: (رقْم انٌبي" تقول هليئة يف - 

                                                             
 .اهليئة موقع على منشور ،جريدة السبيل مع صحفي لقاء -  158
كابر شيخ عشرية البوعامر الرافضية، وأكرب األعضاء سناً فيما يسمى باجلمعية الوطنية اليت أنشأها برمير يف العراق متهيدا لكتابة دستور الدولة، وهو من أ:  ضاري الفياض-  159

جمرمي الرافضة، وكان مع عشريته املادة الرئيسية املكونة ملنظمة بدر يف العراق، وقد قُتل بعملية استشهادية مباركة وهو يتوجه لقبة الربملان ليحتفل بالذكرى األوىل لتأسيسه، حيث 
  .كان أول رئيس له
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 احليطَة أخذ ورةضر إلَى العراقي الشعبِ أبناء تنبه، استثناء بلَا مجيعهم املسلمني حرمات علَى اعتداًء فيه وترى، اجلبان العملَ
 من كثرية حشودا يشهد الذي، عاشوراء يوم مشارف علَى وحنن سيما لَا، نفسها اخلبيثَة للغاية تقع قد، مماثلَة أفعال من واحلذر
 علَى اجلميع يعمل أنْ ضرورة هليئَةا وترى، وأرضاه عنه اُهللا رضي احلسني سيدنا باستشهاد األليم املصاب ذكرى مبناسبة الناس
 اهللا وعلَى، املغرضني لنوايا وقطعا، األبرياء أرواح علَى حفَاظًا، اآلمثني قبلِ من استهدافها دونَ، واحليلولَة، احلشود هلذه األمن توفري

  .)والسلَام العون ومنه، االتكَال
، جلنوده الشيطَان به يوحي أنْ ميكن ما أسوأ يف": (والكَاظمية كربلَاء يف اآلثمة االعتداَءات ولَح) ٢٣: (رقْم  بيانٌ" وتقول يف - 

 ،بغداد يف الكَاظم موسى وسيدنا، كربلَاء يف احلسني سيدنا زوار من وطننا أبناء باستهداف ،اإلنسانية معاين فقدوا ممن شذَّاذ قَام
 األرواح وهذه ،الطَّاهرة األماكن هذه يستهدف من ألنَّ؛ مسلمون األدوار ذه يقُوم أنْ نشك إننا... خنشاه كُنا ما اهذَ ولَعمرنا
 علَماِء هيئَةَ إنَّ .بهقل خاجلت قد تكُونَ أنْ اإلسلَام ملفَاهيم يمكن ولَا، شيء يف اإلسلَامِ من لَيس، املناسبة هذه مثْلِ يف، الربيئَة

ميِنلإذْ، املس راطشا تاننوائرين إخم وغضبهم آلَامهم الزاى ،وأحزاب أنَّ وتراملص ابمص نيياقرا العتدين، مجيع ههذ ائماجلَر 
 قضوا ممن الربرة أبناءنا اُهللا تغمد... اآلخرة يف واجلحيم والعذَاب، الدنيا يف والعار اخلزي بفَاعليه يلحق أنْ اَهللا وتسأل، النكْراء
  ).راجِعونَ إليه وإنا، ِهللا إنا. اجلميل الصبر ذَوِيهِمِ وألْهم، جناته فسيح وأسكَنهم، بالرحمة الطَّاهرة األمكنة تلك يف حنبهم

  !] وحسينيامةفضا الرأوثاناهليئة و[
 رضوان البيت آل حميب من ووسطه العراق جنوب يف  وإخواننارسالة إىل أهلنا"تقول اهليئة يف رسالتها املفتوحة الرابعة املعنونة  - 

 يتربص الذي االحتالل وجود ظل يف لكن ذاته احلرص لدينا وحنن املرقدين، بناء إعادة على حرصاً لكم أن نعلم حنن": (عليهم اهللا
 طريق تعبيد إىل ساستها يدفعها اليت وامليليشيات الطائفية، النعرات إثارة أجل من ار ليل تعمل اليت ملوتا وفرق الدوائر، بنا

  .أخرى مرة التخريب من - يتم أن له قدر إن - يسلم ولن بناء، مثة يكون لن األبرياء، ومجاجم الناس بدماء السلطة
 هذا وليس - وحينها بالبزوغ، واالستقالل احلرية ولشمس بالزوال، االحتالل لليل اهللا يأذن حىت قليالً اجلميل بالصرب تتحلوا وأن
 وقت ويف اء وأكثر أمجل حنو على األخيار والصحابة األطهار األئمة مراقد معاً ونعمر اهللا، بيوت بناء معاً سنعيد - ببعيد احلني
  .)أمان أوفر

 الذي الوقْت يف املسلمني علَماِء وهيئَة": (األعظمية يف ١٦٠النجار علوان محيد جِدمس تفجري حولَ) ٧٤: (رقْم  بيانٌ" وتقول يف - 
 لتحديد للتعاون الشيعة وأشقَائنا إخوتنا إلَى تتوجه، العبادة أماكن ضربِ يف اإلجرامية األعمال اليوم وتدين، قبل من أدانت
 والسياج احلصن هم، معه املتعاونني من واملتربئني لالحتلَالِ الرافضني والسنة الشيعة أنَّ كله العامل يعلم لكي، املخربني هؤلَاِء هوِيات
 العراقي الوطَنِي احلس أنَّ علَى ويؤكدون، إلفشائها واملفلسون احملْتلّون يسعى نتنة طَائفية رائحة انتشار من وسيمنع، منع الذي
  .وجنسه نوعه كَانَ مهما، الوطَنِية الوحدة قَاموس يف انتماء كُلّ علَى يعلو

 أنَّ غري نقول أنْ ظرف أي تحت نسمح ولَن، العراقي الوطَنِي التآخي حلمة يف إسفينا يدق أنْ يستطيع أحد لَا وتوفيقه، اهللا وبعون
 علوان محيد (( أخينا بيد ويدنا، العاجِلِ بالشفَاِء واجلرحى، بِرحمته الشهداَء اُهللا تغمد .نسمة مليون عشرونو سبعة العراق نفوس
  .)األشرار خربه ما لتعمري؛  ))النجار

                                                             
ها الروافض يف منطقة األعظمية السنية  لتشييعها بعد غزو العراق، كما فعلوا يف أغلب مناطق العراق بنا" حسينية" وهو ليس مسجدا بل من أوكار الشرك اليت يسموا -  160
 .السنية
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  - اهليئة والنصارى -
 معامل دينهم يف مدن بناها ونرفعد ومنهم النصارى، يالكفر يف هذه البال معظم طوائف نّمن املعلوم اجللي لكلّ ذي عينني أ

، وسعوا يف نشر -خاصة بعد الغزو األمريكي–، فأنشئوا فيها عشرات الكنائس واملعابد على اإلسالمروها مصاملسلمون و
، وحرصوا جوازه ما اتفق املسلمون على حرمته وعدم اخلمارات وبيع اخلمور علناً يف شوارع املدن، يف جرأة غري مسبوقة على

 يف سعيٍ حمموم للتبشري  وبكل وسائل اإلعالم املتاحة،بكلّ إمكانيام على إعالن أعيادهم وشعائرهم الشركية وما يسمى بالقداس
ولوال بركة اجلهاد وعمليات ااهدين، لصار العراق أكرب قاعدة ، بالنصرانية وشرك التثليث، وبدعم منظمات التبشري العاملية

ية يف املنطقة لدين النصارى، وكما هو حاصلٌ اليوم يف منطقة كردستان حبماية األحزاب العلمانية، واهليئة نفسها ذكرت هذا تبشري
 راقيالع الشعبِ أبناء تنبيه مبكَان الضرورة من ترى، العراقِ يف املسلمني علَماِء هيئَةَ فإنَّ): (٢٠(األمر حيث تقول يف البيان رقم 

 تدخل وبدأت للتنصري حممومة محلَة انطلقت فَقَد ؛الدينية الثَّوابت متس، خطرية تداعيات من −يوميا – االحتلَال عنِ ينجم ما علَى
 غَيرِ من، الربيد طريق عن سالنا إلَى ترد، مبسطَة ومعلومات أنيقَة بطباعة، بالنصرانية تبشر اليت، املنشورات آلَاف، يوم كُلّ القطر
 علَى خيفَى ولَا، عفوية تبدو اليت، األساليب من ذلك وغري، الناس جتمعات أماكن يف عمدا تترك وأحيانا، باألمر هلم مسبقَة معرفَة
  ).مقصودة أنها اللبيب

من عباد الصليب وشرك " الوطنية"صرة إخواا يف دين ، واستنفرت وسائلها لن"األخوة الوطنية"ومع ذلك غلّبت اهليئة رابطة 
  .التثليث، ضد أهل التوحيد ااهدين يف سبيل اهللا

 حتمل إلَى املسيحية الديانة أرباب الوطن أبناِء من إخواننا دعونل: (حول استهداف الكنائس) ٥٠( تقول اهليئة يف البيان رقم - 
 اهليئَة وتقدم .وأهله بالوطَنِ الشر يبغي من علَى الفُرصة لتفْوِيت؛ معا والعمل، قبل من إخوام فعل ماكَ، النفْسِ وضبط الصدمة
 وهو، اهللا وحسبنا، للجرحى العاجِلِ بالشفَاِء أمنياَا وتقدم ،اإلنسان ألخيه اإلنسان ظلم يشكونه رم لقوا الذين ذوي إلَى تعازيها

  .)الوكيلُ عمنِ
 لَا، لألحداث تقييمنا ويف .املوصل مدينة يف املسيحيني إلخواننا كبريتان كنيستان استهدفت وأمس): (٧٥( وتقول يف البيان - 

نكمين يفقه ملسلم ياف علَى يقدم أنْ، اهللا وخيَاف الداستهد هابد هذوقد، املع اهللا من ا وجلَّ عزاحب علينا اهللا ذكر ليبقَى؛ فظهفيه 
 وبِيع صوامع لَهدمت بِبعضٍ بعضهم الناس اللَّه دفْع ولَوال{: سبحانه فقَال نعمة ذلك وجعل التدافع سنة من خلَالِ مرفوعا

اتلَوصو اجِدسمو ذْكَرا ييهف ماس رياً اللَّهكَث نلَينَّورص اللَّه نم هرصنإِنَّ ي اللَّه لَقَوِي زِيزاِء هيئَةَ إنَّ، }علَمع ميِنلإذْ، املس هذَا تدين 
 بدوافع، معباد دور أو، ممتلكَام أو، األبرياء العراقيني يستهدف عملٍ أَي من اِهللا إلَى تربأ أنها لتؤكد؛ اخلطري اإلجرامي العملَ
  .)العراقِ ديدن أبناء من لَيس هذَا أنَّ يقينها مع ذلك وراَء تقف اليت، اجلهات كَانت أيا، دينية أو، أو طَائفية، عرقية

 تستنكر العراقِ يف لميِناملس علَماِء هيئَةَ فإنَّ": ()جورج باسيل (املطران غبطَة اختطَاف حولَ) ٨٤ (رقْم بيانٌ" وتقول يف - 
 أَي ومن، كَانوا ايا اخلَاطفني وتدعو، املوصل يف) موسى القس جورج باسيل (الكَاثوليك السريان أسقف املطران غبطَة اختطَاف

  ).ومذَاهبهم امأدي كَانت أيا الدينِ لرجال التعرض وعدم، سراحه وإطلَاق إليه اإلساَءة بِعدمِ كَانت جهة
 بولص القس باختطَاف املنصرم االثْنينِ يوم صباح، غَادرون جمهولون مسلَّحونَ قَام فقد): (٣٢٣( وتقول يف البيان رقم - 

 ،العدلي الطب ائرةد يف مقتولًا األربعاء أمس يوم وجد ثُم، املوصل مبدينة الشرطَة حي يف أفرام مار كنيسة يف الواعظ نام اسكندر
  .)املخلصني العراقِ أبناء لكُلِّ السلَامة يكْتب أنْ وجلَّ عز املولَى سائلَة، ذَوِيه وإلَى املسيحيني اإلخوة إلَى تعازيها اهليئَة وتقدم

 إلَى الفَاتيكَان) بابا (سيما ولَا، واألديان املذَاهبِ كُلِّ من فَّةكَا العاملَية واهليئَات الدينِ رجال تدعو): (٦٠( وتقول يف البيان رقم - 
 إلَّا يمثِّلُ لَا اجتهاد، صليبية العراقِ علَى حربه أنَّ من، األمرِيكي الرئيس زعمه ما أنَّ األمر يهمه من ليتأكد؛ اهلجمات هذه إدانة
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هفْسأيالر وأنَّ، ن يَاملاينَّ العرصاء منه النبر(.  
 ،١٦١الناس بيد العراقي للجيش العائدة واخلفيف الثقيل السالح خمازن تركت االمريكية القوات رأينا ألننا: (الفيضي يقول - 

 وللمسيحيني، ء،وكربال النجف يف الدينية للمراجع سريعة بزيارات اهليئة قامت لذلك أهلية، حلرب مبيتة بنية شعور هناك وكان
  .١٦٢)..العراقي الدم حرمة على تؤكد وفتاوى مواثيق تبادل ومت

ورغم أنّ استهداف ما بناه النصارى وما عمروه من الكنائس يف العراق وخاصة بعد الغزو الصلييب مل يعلن ااهدون مسئوليتهم 
ملسائل، ليتبين مدى االحنطاط الذي ميز خطاب اهليئة، عنه، إال أننا نستنري ببعض فتاوى شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن مثل هذه ا

  .الفاسد" الوطين"والذي ألزمته نفسها باعتناقها منهجها 
 -  وأمحد والشافعي ومالك حنيفة أيب مذهب - األربعة املذاهب أهل من املسلمني علماء فإن: (يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا

 عنهم اهللا رضي والتابعني الصحابة من قبلهم ومن وغريهم، سعد بن والليث يواألوزاع الثوري كسفيان األئمة، من وغريهم
 جمتهدا - ذلك وحنو الشام وبر بالعراق والسواد مصر كأرض - العنوة بأرض كنيسة كل هدم لو اإلمام أن على متفقون أمجعني؛

 وإن، ذلك يرى ممن ذلك يف ومساعدته ذلك يف طاعته جتب بل منه، ظلما ذلك يكن مل ذلك، يرى ملن ذلك يف ومتبعا ذلك، يف
  . ١٦٣)وأمواهلم دماؤهم بذلك وحلت العهد، ناقضني كانوا هلم؛ املسلمني حكم عن امتنعوا
، التحضيض من نوع أو القتال يف إليه يرجعون رأي له يكون أن مثل، ولسانه بيده دينه أهل يعاون الذي الراهب وأما: (ويقول
 يف النصارى كسائر هم مبن فكيف ،متعبده يف منفردا حبيسا كان وإن ،اجلزية منه وتؤخذ عليه، درقُ إذا العلماء باتفاق يقتل فهذا

 متيزوا وإمنا! لغريهم؟ اجلامعات الديارات واختاذ والصناعات، والزراعات بالتجارات األموال واكتساب ،الناس وخمالطتهم معايشهم
 عند بالقتل النصارى أحق من أم يف العلماء؛ يتنازع ال فهؤالء -إىل أن قال– الكفر يف أئمة وجيعلهم كفرهم يغلظ مبا غريهم على

 أَئمةَ فَقَاتلُوا{: تعاىل قوله وتال ،قال ما  الصديق فيهم قال الذين الكفر أئمة جنس من وأم املساملة، عند اجلزية وبأخذ احملاربة،
   .١٦٤)}الْكُفْرِ

 الكنيسة، من ذكره ما حيدث أن له ليس: ( كنيسة قدمية واستقوى باألعراب على ذلكويقول يف جوابه عن قسيس نصراين عمر
 باتفاق ختريبها هلم وجاز الكنائس، تلك وملكوا عنوة، املسلمون فتحه الشام؛ بر فإن. الشام برب قدمية كنيسة آثار هناك كان وإن

 وأما. ذلك على أعانه من عقوبة وجيب ذلك، إحداث لىع يعاونه أن ألحد وليس. ختريبها وجوب يف تنازعوا؛ وإمنا العلماء،
 شرطها اليت الشروط خالف ألنه وماله، دمه ويباح عهده ينتقض - العلماء قويل أحد يف - فإنه الذمة؛ أهل من لذلك احملدث
  . ١٦٥)احلرب أهل من يباح ما منها هلم حل فقد نقضها من أن عليهم وشرطوا املسلمون، عليهم
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  – بئة املشركوناهليئة والصا -
؛ أسف بكُلِّ املسلمني علَماِء هيئَة علمت فقد": (العراقيني الصابئَة أبناِء علَى اعتداَءات حولَ) ٧٦: (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

 ،))تسلموا أسلموا ((عبارة فيه جاَء، الصابئَة طَائفَة أبناِء من املواطنة يف إخواننا دور بعض علَى منشورا وزعت مجهولَةً جِهةً أنَّ
، مأجور عميل أو، موتور جاهل عن إلَّا تصدر لَا أنها لعلمنا، صدرت جهة أَي من واملدانة املستهجنة التهديد عبارات من وغريها
 لفئَة بتهديدها وذلك، حق دون مسلمني غري أو، مسلمني الناسِ علَى دوانالع حترم اليت، السمحة وتعاليمه، اإلسلَامِ إلَى إلساءَا
 تأرخيها مدى علَى عنها يعرف ولَم، املشبوهة التهديدات هذه مثْلِ إلَى يدعو ما منها حيصل مل شعبنا فئَات من ومساملَة أصيلَة عراقية

  ).الكرمي العراقي الشعب فئَات من غريها مع تعايشها وحسن اوإخلَاصه وطَنِيتها يف الشك يثري ما
جتري فيهم سنة من سنن اإلسالم يف إنذار الكفار واملشركني، " دين الوطنية"أنظر كيف طار صواب اهليئة وهم يرون إخوام يف 

ن، فكيف إن كان سلف ااهدين يف ذلك وكيف يسبون من صدرت منه هذه الكلمات مع علمهم يقينا أا صدرت عن ااهدي
 حىت معه فخرجنا ،))يهود إىل انطلقوا(( :فقال  اهللا رسول خرج املسجد يف حنن بينا :قال  هريرة أيب عن ؟، فرسول اهللا 

 وهو حديث .القاسم أبا يا بلغت قد :فقالوا ،))تسلموا أسلموا يهود معشر يا: ((فقال فناداهم  النيب فقام املدراس بيت جئنا
  !.مأجور عميل أو، موتور جاهل عن إلَّا تصدر لَا أنها: واهليئة تقول. متفق عليه

 بالد سكنت اليت األصلية األقوام من الصابئة إن": (بغداد يف الصابئة طائفة باستهداف املتعلق )٦٢٢  (رقم بيان"وتقول يف  - 
 إذ املسلمني علماء هيئة إن، الوطنية الرافدينية العراقية للهوية العريضة والعناوين حاملالم على حافظوا وقد القدم، منذ النهرين مابني
 إىل شعبنا أبناء وتدعو لوطنه، خملص عراقي بأي يفرطوا لن وأم التآمر، فوق العراقيني إن تؤكد فإا النكراء؛ اجلرائم هذه تدين

 اليت الصدمة حتمل إىل الصابئة طائفة من وطننا أبناء تدعو كما وراءها، تقف اليت اجلهة كانت ،أيا اهلمجية هذه ضد حبزم الوقوف
  .)املريضة أحالمهم من شيئا حيققوا أن للغادرين يسمحوا وال ووطنهم، بأرضهم يلتصقوا وان استثناء، دون من العراقيني طالت

- اهليئة واليزيدية، عد الشيطاناب -  
) ٢٦ (باستهداف مسلَّحونَ قَام فقد": (اليزيدية طَائفَة من شخصا ٢٦ باغْتيالِ املتعلِّق) ٤٠٤: (رقْم  بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

 إنَّ .بظلم أحد يطلها ولَم، اُألخرى العراقي الشعبِ مكَونات بني آمنة املاضية الفترة طيلَة عاشت اليت، اليزيدية الطَّائفَة من شخصا
 وراء أنَّ علَى − حتديدا املوصل مدينة ويف − مجيعا العراقِ يف أبناءنا تنبه فإنها؛ النكْراء اجلرميةَ هذه تدين إذْ، املسلميِن علَماِء ئَةَهي

هائم هذات اجلراباف تعمل اليت، املوت عصلّ بإشروعملَائه احملْت.(  
 ،القبض إلقاء مذكرة علينا صدرت حينما أنه املثال سبيل على الحظنا وحنن: (بيته عند العراقيني يقول حارث الضاري عن شع- 

 يب اتصل من اليزيديني من بل والسنة، الشيعة من يعين ،العراق مشال ومن العراق جنوب من االستنكار برقيات أكثر كانت
  .١٦٦)واستنكر

 - حزب البعثالقوميون واهليئة و -

 فال اإلسالم من خيرج فإنه القومية مبادئ اعتنق فمن: (العرب القوميني من وغريهم البعثيني يف اهللا رمحه عزام اهللا عبد الشيخ يقول
 يف يقرب وال عليه، يصلى وال يكفن وال يغسل وال املسلمني بنات من القومي يزوج وال القومية، البنت تنكح وال ذبيحته، تؤكل
 املسلم، أبيه من القومي الشاب يرث وال - اهللا يرمحه نقول فال- مات إذا عليه يترحم وال م،السال عليه يرد وال املسلمني، مقابر
 عليه وحترم منه فتطلق مسلمة متزوج وهو القومية الشاب اعتنق وإذا. القومي مذهبه يف وخيالفونه مسلمني كانوا إن أبناؤه يرثه وال
 أمام كعورا القومية الفتاة أمام املسلمة املرأة وعورة زنا، أوالد وأوالدمها زنا، بينهما اجلنسية فالصلة به، صلة على بقيت وإذا
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، أما ١٦٧)حاال العقد ينفسخ  مسلما متزوجة وهي القومية اعتنقت إذا واملرأة. القومية الفتاة أمام رأسها كشف هلا حيل فال الرجل
   :اهليئة فلها شأا اآلخر مع هؤالء

 الدكتور الشيخ قال: ( خرب حضور أمينها العام حارث الضاري أحد مؤمترات القوميني العرب، فتقولينقل موقع اهليئة الرمسيف - 
 العراق الغازية الوحوش أكلت إذا وإنه األمة، عن يدافعون اليوم العراقيني إن (املسلمني علماء هليئة العام األمني الضاري حارث

 للمؤمتر االفتتاحية اجللسة يف الضاري الشيخ فضيلة ألقاها اليت الكلمة يف ذلك جاء ، )العربية األمة لكل البداية هذه فستكون
 حىت وتستمر ٥/٥/٢٠٠٦ اجلمعة أمس يوم املغربية اململكة يف البيضاء الدار يف فعالياته بدأت الذي عشر السابع العريب القومي
  ).نفسه الشهر من الثامن

  : ار صحفيحو يف، العامة األمانة عضو الطائي حيىي يقولو - 
 عن النظر بغض، معينة سياسة حياة يف ومشاركتهم العراق إىل البعثيني وعودة ،العراق يف السياسية احلياة إىل البعثيني عودة: سؤال(

 يف مسعنا وحنن السياسية العملية إىل يعودون كيف أتساءل أنا: ، حيىي الطائيعليها؟ توافقون هل، السياسية والعملية احلكومة
 ونعلم، املوضوع ذا يرغبون ال وكلهم، اليوم السياسة العملية يف الداخلني لكل والًنـزو صعوداً الوزراء رئيس تصرحيات
  . الدستور يف ووضعوه جذّروه الذي البعث اجتثاث خيص الذي القانون
 أن نرى حنن، صحيح غري أنه على له ننظر وغريه البعث اجتثاث :حيىي الطائي. البعث؟ اجتثاث قانون إىل تنظرون كيف :سؤال
 واحد عراق وهو، واحد مبدأ على يتفق أن جيب هذا لكن، معينة أيدلوجية لديه من هناك يكون رمبا نعم، اجلميع يبنيه العراق هذا

 ةالبعثي األيدلوجية حيمل ملن ننظر ال وحنن، استقالله على وحنافظ ثرواته نبدد وال تراثه نفتت ال، شعبا و مساًء و أرضا، موحد
  . فاعالً إنساناً يكون وأن الوطن هلذا وبنائه للبلد والوالء األداء أساس على له وننظر ،األخرى واأليدلوجية

  . ١٦٨)أحد على لنا  حتفظ وال، مطلقاً..ال :، حيىي الطائيسابقا؟ السيئة العالقة رمبا، معينة مواقف أي لديكم ليست :سؤال
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  - اهليئة وااهدون أهل التوحيد  -
 بأم جهلةٌ موتورون وعمالء مأجورون، وأم عصابات جمرمة تعمل لصاحل استخبارات الكفر وبإشراف ف اهليئة للمجاهدينوص[

  ]!، وأم عناصر دخيلة ينبغي التعاون إلخراجهاوليس هلم رصيد من إميان أو رمحةوأم متطرفون يستحلّون دماء املسلمني، احملتلّ، 
 فإنها؛ النكْراء اجلرميةَ هذه تدين إذْ، املسلميِن علَماِء هيئَةَ إنَّ: (ر وتدين قتل األجناس من عبدة الشيطان وهي تستنك تقول اهليئة- 

 حملْتلّا بإشراف تعمل اليت، املوت عصابات اجلرائم هذه وراء أنَّ علَى − حتديدا املوصل مدينة ويف − مجيعا العراقِ يف أبناءنا تنبه
  .١٦٩)وعملَائه

 من املواطنة يف إخواننا دور بعض علَى منشورا وزعت مجهولَةً جِهةً أنَّ؛ أسف بكُلِّ املسلمني علَماِء هيئَة علمت فقد: ( وتقول- 
، صدرت جهة أَي من واملدانة املستهجنة دالتهدي عبارات من وغريها ،))تسلموا أسلموا ((عبارة فيه جاَء، الصابئَة طَائفَة أبناِء

  .١٧٠)مأجور عميل أو، موتور جاهل عن إلَّا تصدر لَا أنها لعلمنا
 جمزرة يف الوطَنِي احلرس إلَى منتمني رجلًا مخسني من يقرب ما استهداف نبأ بالغ حبزن املسلمني علَماِء هيئَة تلقت فقد: ( وتقول- 

شحةوا من بأنَّ توحي ياءهور سان من رصيد له لَية أو، إميا احلزن وكَانَ، رمحا كذلك يعتريهكُلَّم فدهتونَ اساقيرد عر مهأن 
 هلَا مغرضة جهات وراءه أنَّ وترى، اخلطري اإلجرامي العمل هذَا تدين املسلميِن علَماِء هيئَةَ إنَّ .األجهزة هذه مثْلِ يف التطوع نووا

  .١٧١)البِلَاد يف العارمة الفوضى إبقَاء يف مصلحة
 الشهيد مكتب مدير نائب، )الشوكي فَاضل (حياة استهدف الذي اإلجرامي العمل تستنكر املسلمني علَماِء هيئَةَ فإنَّ: ( وتقول- 

  .١٧٢)اإلرهابِية األعمال من العمل اهذَ وتعد، ومرافقيه كربلَاء يف الصدر
 املآرب ذوي لكُلِّ مفتوحة ساحة أَصبح أنْ بعد، اجلريح عراقنا أرضِ علَى حيدث ما ممض بأمل اهليئَة تتابع واليوم: ( وتقول- 

 الدموِية الفوضى هذه أحداث عرب العراقِ أرضِ علَى اءللبقَ غطَاء االحتلَال متنح أنْ تريد وعميلَة مأجورة عمليات لَارتكَاب املختلفَة
  . ١٧٣)وغريهم وشرطَة ووطَنِية دينية رموز من العراقيني أبنائنا لدم سفك من

 وبراجمها املقاومة هذه جدوى عن العريب املواطن لدى لبسا هناك أنَّ ترى أال: س: ( يقول مثىن حارث الضاري رداً على سؤال- 
 ما منذ املصري باألعمال القائم مع وحدث سبق ما أو" العربية قناة "طاقمِ مع حدث ما املقاومة من هل آخر مبعىن أو وأهدافها،

 أجهزة لصاحل تعمل قوى أو فصائلَ هناك أن يعلم أن جيب ؟مقاومة هذا إن قال من :، ج!أحداث؟ من ذلك وغري عامٍ من يقرب
  .١٧٤)األجهزة هذه ملثل خصبةً أرضا اآلن بات العراق أنَّ أحد على خافيا وليس استخباراتية،

 أنفسهم يسمون ممن موقفك ما لكن ،»القاعدة «من معلن موقف لك :احلياة: ( يقول حارث الضاري وهو يرد على سؤال- 
 انتحارية عمليات تنفذ مل واملقاومة .»القاعدة «غري العراقية املقاومة :الضاري ، حارثانتحارية؟ عمليات ينفذون وهم مقاومة،
  ).علمي حبسب

 من تعجب اهلَيئَةَ فإنَّ": (يكفّرهم أو، العراقيني دماء يستبيح من لكُلِّ اهليئَة بتجرمي املتعلِّق) ٢٣٠ (رقْم بيانٌ" وتقول اهليئة يف - 
 بينت وقد، الربيئَة دماءهم ويستبيح املسلمني يكفّر ممن واضح موقف للهيئَة يكونَ بأنْ مطَالبتها والدينية السياسية القُوى بعض
، صنيعه من وجلّ عز اِهللا إلَى وتربأ، التوجه هذَا تدين أنها والفضائيات الصحف يف املوثقَة بياناَا وعرب، املرات عشرات اهليئَة

                                                             
  "اليزيدية طَائفَة من شخصا ٢٦ باغْتيالِ املتعلِّق) ٤٠٤: (رقْم بيانٌ -  169
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  ."الشوكي فَاضل اغْتيالِ حولَ) ١٠٢ (رقم بيان" -  172
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، معني عرقي أو، طَائفي أو، دويلّ انتماء له ولَيس، أثيم معتد كُلّ يرتديه ثوب اإلرهاب إنَّ ،املسلمني دماء يستحلّ من كُلّ وتكفّر
 عريب أو، وشيعي سين بني نفرق لَا املسلمني علَماِء هيئَة يف وحنن .وآثَامه شروره من والنجاة ملعاجلته جبد يعملوا أنْ اجلميع وعلَى

  .)اآلخر عنق يف أمانة بريء عراقي كُلّ ودم، الواحد العراقِ أبناء فكلنا، غريهم أو، مسيحي أو، مسلم أو، وكردي
 إضافة الضاري الشيخ طلب للمؤمتر اخلتامية اجللسة ويف: ( ويشخص حارث الضاري سبب ما يسميه بالتطرف وينصح بعالجه- 

 أسباب من سببا باعتباره وأفغانستان وفلسطني العراق من كل يف االحتالل اءبإ املطالبة (مفادها املؤمتر ومقررات لتوصيات فقرة
  .١٧٥)املشاركني من بالتأييد املطلب هذا قوبل وقد ،)واإلسالمي العريب العاملني يف التطرف

 حدودياً قالعرا عزل على وتعمل العراقي، الشعب بثقة تتمتع حكومة ظل يف االنتخابات جتري أن نريد حنن: ( يقول الفيضي- 
 العناصر من تطهريه على وتعمل العراق تنظيف بعملية وتبدأ دولية بقوات تستعني أن بأس وال متاماً، عزله أشهر؛ لفترة

  .١٧٦)الدخيلة
  ]! رمحه اهللاهليئة واألمري أبو مصعب[

 يف الشيعة علَى شاملَة حربا يعلن فيه اوِيالزرقَ مصعبٍ أيب إلَى منسوبا صوتيا تسجيلًا الفضائيات بعض بثت فقد: ( تقول اهليئة- 
 وحيمل، العقوبة عنِ بأنفسهم ينأوا أنْ أرادوا إذَا، احلُكُومة عنِ باالنفضاض ويأمرهم، تلعفر يف السنة أَهلِ من قتل ملن ثأرا العراقِ
 متزيق يف أمانيه أخطر للمحتلّ حيقق اخلطري اإلعلَان هذَا مثل إنَّ .نتخاباال أوِ، االستفتاء يف يشاركون الذين للسنة مماثلًا ديدا
   .١٧٧..)العباد بني الفتنة وإشعال، البلَاد

وقد كذبت اهليئة كذبا واضحاً يف ادعاء أن الشيخ أبا مصعب رمحه اهللا قد هدد السنة، وقد رد عليها تنظيم القاعدة يف بالد 
، لتنظيمل الشرعية لهيئةل) "املسلمني علماء هيئة "بيان على الرد يف املبني الفرقان ابتغاء(اً عديدة، منها بيان الرافدين يف حينه ردود

 يف موضعه لريى األخ املوحد عظم جرم هؤالء وكذم  هذا البيان املهموهو منشور على موقع منرب التوحيد واجلهاد، فليراجع
   .، وليقارن بني األسلوبنيلوب ااهدين يف الرد عليهم كان أسوفجورهم مع خمالفيهم، وكيف

، بأسلوب القوم مع أكابر جمرمي الرافضة  يف بيانات اهليئة وعلى لسان أعضائهاهذا األسلوب يف ذكر الشيخ رمحه اهللامثّ ليقارن بني 
، )احلكيم باقر حممد السيد سماحة اِهللا آية الديين املرجِع( :وطواغيتهم وما أسبغوا عليهم من صفات التعظيم والتوقري كقوهلم

  ).البغدادي أمحد الشيخ العظمى اِهللا آية مساحة: (، وقوهلم)السيستانِي علي السيد العظمى اِهللا مساحة آية: (وقوهلم
 قال :قال  بريدة عن، وحنوه بسيد وحنومها املبتدعو الفاسق خماطبة عن النهي باب :يقول النووي رمحه اهللا يف رياض الصاحلني

هذا يف حال خماطبة الفاسق  ،١٧٨))وجل عز ربكم أسخطتم فقد سيداً كي إن فإنه ،سيد للمنافق تقولوا ال((:  اهللا رسول
  .واملبتدع، فكيف مبخاطبة رؤوس الكفر والزندقة؟

. ١٧٩سنوات ثالث قبل الكوري ذحبت عندما القاعدة انتقدت نم أول املسلمني علماء هيئة كانت: ( ويقول حارث الضاري- 
 وخاصة القتل بعمليات واالحتالل احلكومة قبل من املسرية امليليشيات عادت ما بعد الشيعة إخواننا هدد حينما للزرقاوي ومطالبتنا

 ويسيء الوطنية للوحدة ديداً اهذ أن ورأينا التهديد هذا عن يعود أن بصراحة وقلنا سامراء يف املرقدين على االعتداء بعد
   .١٨٠)العادلة قضيتنا مع ويتعارض الوطنية العراقية للمقاومة

                                                             
  .، منشور على موقع اهليئةعمان  الذي عقد يفوالثقافة للفكر طيةالوس منتدى خرب عن نشاطات حارث الضاري يف -  175
  .، منشور على موقع اهليئةالبيان لقاء صحفي مع -  176
 ".الزرقَاوِي مصعبٍ أليب األخرية بالتصرِحيات املتعلِّق) "١٥٧ (رقْم بيانٌ -  177
  .نسائيوال أمحد مسند يف وروي. صحيح بإسناد داود أبو رواه -  178
 . ولرياجع األخ املوحد بيان ااهدين يف قتل هذا القس احملارب، وما ثبت يف إقراره من كونه عضواً يف فريقٍ من املبشرين للنصرانية-  179
  .، منشور على موقع اهليئةالعراق أخبار شبكة لقاء صحفي مع -  180



   ]٥٧...................................................................[ |من الطّوام " اهليئة"مبا يف منهج ... إنذار األنام | 

 العراق يف اإلسالم لدولة نصرةً )) اللَّه فَسيكْفيكَهم (( محلة منظّمي إىل مهداةٌ رسالةٌ........................... ...................................................

  :  وينقل موقع اهليئة الرمسي لقاًء مع الرافضي اخلبيث جواد اخلالصي، ومن ضمن األسئلة اخلبيثة املطروحة عليه- 
 مصعب أبو: ، اجلوابنظركم؟ يف الزرقاوي مصعب أيب شخصية وراء خيتفي من ،اخلالصي جواد اإلمام الشيخ مساحة :ؤالس(

 الواليات منها تستفيد اليت بالطريقة املتحدة، للواليات املواجِهة املخططات أو العنف ميثلون أم يشاع الذين من غريه أو الزرقاوي
 أيضاً وليس. نفسه األمريكي اإلعالم خالل من إالّ وجودها على لنا دليل وال جمهولة الشخصيات هذه كربى، استفادة املتحدة
 نذكر ما على" الفلوجة " أنّ حىت األماكن، عشرات يف يحاصر وأن لوحده، األعمال هذه بكل شخص يقوم أن مقبوالً أو معقوالً

 نواإلنسا مبهمة، غامضة القصة. املدينة يف الزرقاوي يكن مل وبالنتيجة. فيها الزرقاوي وجود من بدعوة دمرت مث حوصرت أا
 مشروع أصحاب العراق، يف االحتالل يريدون الذين فهؤالء اللعبة هذه خلف يقف الذي أما. املبهمات إىل يستند ال العاقل

  .١٨١)الصهيوين املشروع أصحاب من معهم يتجانس ومن االحتالل،
  ]!تربير اهليئة لظهور صحوات النفاق[

 على احلاقدون منهم خمتلفة، وأهداف اجتاهات ذات جماميع متثل وةالصح مبجالس يسمى ما إن قلنا لقد: ( يقول حارث الضاري- 
  .١٨٢)املقاومة وبفصائل العراقي بالشعب األذى وأحلقت آذم ألا القاعدة

  .١٨٣)األخرى الفئات من غريها أو القاعدة من األذى خشية أنفسهم عن يدافعون كانوا وملن م، للمغرر الغالبية: ( ويقول- 
 أبناء على القاعدة اعتداءات منها عديدة أمور نشوئها يف تسببت وقد ،٢٠٠٧ عام بداية يف نشأت صحواتال هذه: ( ويقول-

 وبعض القاعدة بني وحصل املقاومة، فصائل فشملت القاعدة من االعتداءات هذه اتسعت مث وسنة، شيعة من العراقي الشعب
 هذا من تستفيد أن تريد اليت والقوى للقاعدة، املعارضة القوى عجتمي لعبة تلعب أن أمريكا شجع ما وكر، فر املقاومة الفصائل

  .١٨٤)اجلو
 األخطاء بعض إىل يعود ذلك العمليات قلة وسبب: ( يقول حارث الضاري يف رد على سؤال عن سبب قلّة العمليات اجلهادية-

 األمر هذا واستغل البعض عليها فغضب ريهاغ ويف نباراأل منطقة يف الشعب أبناء ضد القاعدة تنظيم قبل من ارتكبت اليت الكبرية
 إىل انسحبوا والقاعدة ،فتجمعوا بآخر أو باجر يعملوا أن يريدون من مع الناقمون فاجتمع، يعاوا ومن املتحدة الواليات قبل من

  .١٨٥)معينة  أماكن
  !]احلقيقة يف ظهور صحوات النفاق على لسان اهليئة[

نائب  ،الكبيسي السالم عبد من فم  خرج الذياحلق األبلج يف رد هذه األكاذيب، وسننقل ولن نكلّف أنفسنا مئونة اإلطالة - 
 يف يومياً أعيشها اليت لألحداث الظاهرة الرؤية حيث من: (حارث الضاري يف اهليئة، حيث يقول عن مسألة صحوات النفاق

 املليشيات سببته مبا البعض تأثر أن بعد مؤمل، حد إىل احنسر وماملقا فاجلهد العراقي الوضع يف للغاية خطري األمر فان اجلريح العراق
  .األمريكية للقوات يةالسن العشائرية اإلسناد قوة باسم الناس غثّ جامعاً فعلت ما غرار على مليشيات إلنشاء فتحرك الطائفية

 متت ولذلك هذه، اإلسناد لقوة الفقري العمود األمر حقيقة يف ليشكلوا املقاومة فصائل من البعض يستدرج أن حقا املؤمل ومن
 الذي بالقتل واألخر ،ااهدين من الشعيب الوسط باستياء البعض رهاوفس ،مذهلة إا للناس بدت بسرعة املناطق على السيطرة
  .ذلك غري والواقع ،الفصائل بعض مارسته

 إىل حتولت اليت هي املقاومة املناطق تلك يف واملنظم قريالف العمود قبل من وكانت املناطق على تسيطر اليت اموعات هي وإمنا
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 أو كرمي كتاب من شرعي دليل يدعمه ما بينها من ليس ،شىت ذرائع حتت للحكومة وأسلمتها فيها ااهدين ومزقت القوة هذه
 أن ((:احلد إىل ثاألحدا ولسرعة ولكن. واخطر بل خطرا الزال األمر فان بالصحوات مسي ما تالشي بعد وحىت نبوي، هدي
   .١٨٦)الصحيح احلديث يف ورد كما)) الدنيا من بعرض دينه يبيع كافرا ويصبح مؤمنا الرجل ميسي

  
  !]اهليئة ومشروع النظام العريب الرمسي[

  :يقول الشاعر
  انـالبني شامخ جـأبل قـاحل      أهلها من قومها شاهد جاء قد

 الذي اختاره  واالفتراء، لريى درجة االنتهازية والكذباليت تسبقها سبق نقله يف الفقرة مبهذا الكبيسي  كالم  املوحدفليقارن األخ
، بله الصفقة اخلسيسة اليت ينفذها هؤالء لاللتفاف على "الدميقراطي الوطين"لتحقيق أهدافهم، والترويج ملنهجهم وسيلةً القوم 

نقد وهو   يف هذه الرسالة األساسي املوضوعنبتعد كثرياً عن  على هذه األرض، وحىت ال ودولة اإلسالممشروع اجلهاد السلفي
بيب أبعاد هذه الصفقة، لّلللمؤمن ا من خالهلاتبني تس  والذي يف هذه املسألة،ا صدر عن القوممم فسنذكر قليالً، منهج اهليئة

  .واجلهات اليت تقف وراءها
 املسلمني علماء هليئة العامة األمانة عضو يناالتق جنيف السويسرية العاصمة يف صحفي مؤمتر يف: ( ينقل موقع اهليئة هذا اخلرب- 

 الرأي تبشر اهليئة إن ":قائال وذكر. ةالسويسري اخلارجية وزارة زيارته عقب الفيضي، بشار حممد الدكتور بامسها الرمسي واملتحدث
 حكومة ظل يف مأساوي وضع من البالد تعيشه ما رغم العراقيني مجيع يضم قادم وطين مشروع باقتراب واإلسالمي العراقي العام

  .، ومن يقف وراءه؟بشر به اهليئة من قلب أوربا الذي تفما هذا املشروع .)"املالكي
 حنو اإلستراتيجية ورؤيتها مشروعها لتقدمي العربية للدول مناسب الوقت: ( يقول الفيضي يف نفس اللقاء األوريب ومن سويسرا- 

 يف والتحكم العراقي الشأن يف أجنيب طرف أي تدخل عن بعيدا املنطقة وسالمة أمن وضمان البالد استقرار على يساعد مبا العراق
 فارغة الساحة تترك أن من بدال ،العراق حنو اإلستراتيجي مشروعها لبناء تسعى أن العربية الدول على: (، مثّ يقول)جمرياته
   ).لطهران

  .؟، واليت يوجه الفيضي هلا خطابه القادم"الوطينستراتيجي  االاملشروع "فما هي هذه الدول صاحبة 
 اإلسالمية الدول ومن ،ومصر السعودية، العربية اململكة: الصدد هذا يف عليها يعول أن ميكن اليت الدول من: ( يقول الفيضي- 

   .١٨٧)خالهلما من ميرق احللو العراق، على بوابتان ألما وسوريا األردن من كل على التعويل ميكن كما. تركيا القريبة
، وترعاها حكومات هذه الدول اليت تعول الذي بشرت به اهليئة" الوطين االستراتيجياملشروع "هي اخلطوط العامة هلذا ما  واآلن،

  .؟عليها اهليئة
  :عزل ااهدين السلفيني، وتشويه مشروعهم يف إعالن دولة اإلسالم: األول

 املقاومة فصائل أغلب وإن اتضحت كلها األمور ألن ،ايتها من يقرب ما إىل وصلت اآلن ثاألحدا: ( يقول حارث الضاري-
  .١٨٨)العراق حترير هي األوىل الضرورة أن على متفقة القاعدة عدا

 ةاهليئ املقاومة، ويضعفون الدويل العام الرأي سيكسبون ،»القاعدة «هم يقاومون الذين إن يقولون حني لذلك: ( ويقول الفيضي- 

                                                             
 .قع اهليئة حوار أجرته جريدة السبيل مع عبد السالم الكبيسي، منشور على مو-  186
 .اهليئة موقع على منشور ،اإلسالم رسالة موقع لفيضي معل صحفي لقاء -  187
  . لقاء صحفي مع جريدة السبيل، منشور على موقع اهليئة-  188
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- معها خنتلف أننا علما: (، ويقول يف نفس اللقاء١٨٩)»القاعدة«و العراقية املقاومة بني دائما نفرق وكنا اللعبة ذه سمحت تكن مل
  ).كثرية فوارق وهناك ،األهداف ويف باإليديولوجيا -أي القاعدة

  :مها إعالمياًج هلا وتضخيم حجة اإلسالم، والترويومناهضة لدول!" مقاومة لالحتالل"إنشاء جبهات جديدة : الثاين
 اجليل وظهر، عافيتها استردت مث، ٢٠٠٨ وعام، ٢٠٠٧ عام كبرية ملؤامرة تعرضت واملقاومة: ( يقول مثىن حارث الضاري-

 لثاينا اجليل بأن..هنا أقوهلا ولكن، الثاين اجليل على هنا أتكلم مل أنا، بغداد يف الضيف إليه وأشار، اجلزيرة يف ذكرته الذي الثاين
  .١٩٠)كالمي وأؤكد املوضوع هذا حول أرقام وعندي، النسب هذه حقق اآلن إىل ٢٠٠٨ عام منتصف منذ للمقاومة

، رؤاها وهلا السياسية مكاتبها هلا البداية منذ املقاومة: (حارث الضاريمثىن ، يقول "اجليل الثاين" وعندما تسأله القناة عن هذا - 
 أال آخر طورٍ إىل انتقلت واآلن، جبهات أصبحت مث، فصائل أصبحت مث، جمموعات كانت. حالة إىل تتطور ظرف كل يف ولكنها

   .)مبشروعها التحرك على القدرة لديه ألن به تثق ملن السياسية الساحة تترك أن طور وهو
 ولة اإلسالم باطنا وظاهرا، ولد، ظاهراً الوطين املناهض لالحتالل التحرك ذا املشروع حريةفما هي اجلهة اليت لديها القدرة على

  . الراعية هلذا املشروع؟!"الشقيقة والصديقة "الدولحكومات  دعموب
 ما تصديق وعدم ،املقاومة من الثابت وموقفنا ،ومنهجنا معدننا معرفة من جيدا تيقنوا العرب إخواننا إن: ( يقول حارث الضاري-

  .١٩١)بنا وإلصاقها اإلرهاب مة عليه تنطلي
 -وكنت، باألمس العهد ويل وقابلت، أمس أول األمري مسو وقابلت رمسية بدعوة قطر إىل جئت وأنا: (ى حارث الضاري يقول مثن 

 ومنها ،لالحتالل املناهضة القوى خطاب بأن متاماً يعتقد الرمسي العريب النظام بأن نعتقد، األخرى العربية البلدان بعض من قادماً
  .١٩٢)اآلن املقبول (اخلطاب هو اهليئة

 ، العميلة املرتدة العربية الرمسية، والذي رعته نفس هذه األنظمة"منظمة التحرير الفلسطينية"شروع مب شبيهإذن فهو مشروع جديد 
، ومن مثّ الدعوة !"املقاومني لالحتالل"خلطف قضية فلسطني واملسجد األقصى، وتسليمها لثلّة من مساسرة الدميقراطية والعلمانيني 

  ."! الفلسطينيةشعباملمثل الشرعي والوحيد لل"ختاذها صرار الوالترويج بإ
، وهذا ما !١٩٣ة العراقيقضيةاملمثل الشرعي لل) جبهة التخويل(وها حنن نرى من ينادي باعتبار هيئة حارث الضاري وما يسمى بـ 

 إقليم دستور يسمى ما ببطالن لقاملتع) ٦٣٧( رقم بيان"دأبت اهليئة على إعالنه مباشرةً بعد مسرحية التخويل، حيث تقول يف 
 الشرعي املمثل مهاو العراقية، املقاومة فصائل فيها مبا لالحتالل املناهضة القوى أن تؤكد املسلمني علماء هيئة إن": (كردستان
  ).وزنا له يقيمون وال الدستور، ذا يعترفون ال جنوبه أقصى إىل مشاله أقصى من العراقي للشعب

فلينظر املوحد الشبه بني املشروعني حىت على مستوى األلفاظ ، ]٣٠اآلية من: حممد[}الْقَولِ لَحنِ في عرِفَنهمولَت{: يقول تعاىل
ولن أطيل يف هذا اجلانب حىت ال خنرج عن موضوع هذه الرسالة، واملؤمن اللّبيب تكفيه أقلّ من هذه والكلمات املستعملة، 

  .اإلشارة

                                                             
  .، منشور على الشبكةاهليئة موقع لقاء صحفي مع -  189
  . أجرته قناة البغدادية، منشور على موقع اهليئةصحفي لقاء -  190
  . أجرته جريدة الرياض، منشور على موقع اهليئةيصحف لقاء -  191
 . أجرته اجلزيرة، منشور على موقع اهليئةصحفي لقاء -  192
 !!!. طالبت به أحزاب يف برملان الدويلة اليت جعلت من أرضها أكرب قاعدة عسكرية، ومنطلقا للقوات الغازية احملتلّة للعراق، وهي الكويت-  193
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   الشرعيةفاتاهليئة وبعض االحنرا. ٣
    ... من الدين بالضرورة معلومةٌ أحكامٍيف  

  ]!١٩٤، ودعوا حلرية االعتقاداهليئة واملساواة بني املسلمني والكفار[
 وعلى ثرواته على واحملافظة واستقراره، وأمنه ووِحدته العراق حترير يف تتمثل وهي: (ة يقول حارث الضاري مبينا منهج اهليئ- 

 الذين كل العراق حكم يف يشترك وأن سواهم، دون هم العراق حيكموا أن وعلى أبنائه، بني املساواة وعلى الطبيعية، حدوده
 فئام بكل الشرفاء العراقيني لكل العراق يكون أن: أي بقلمه، أو بلسانه قاوم ومن بسيفه، قاوم من االحتالل؛ رفضوا

  .١٩٥)وطوائفهم
 ومصادر وهويتها الدولة فشكل. العراقي الشعب أبناء كل م اليت العامة اهلامة اياالقض الدستور هذا يف تعتمد وان: ( ويقول- 

 من بدال الشعب لكل املساواة مبدأ إقرار وكذلك عرقياً، أو طائفياً كان سواء كان نوع أي من التمييز على والقضاء فيها احلكم
  .١٩٦)اآلخرين بظلم مالظل هذا تعوض أن تريد بالظلم تشعر وأخرى مميزة فئة فيه تكون أن
 والذين العراق حيبون الذين العراقيني لكل معني دين أو مذهب أو طائفة أو لفئة ليس العراقيني لكل عراقا نريد حنن: ( ويقول- 

 جترد بكل النوع هذا من كانوا إذا البلد يقودوا أن يف ندعمهم وحنن معهم نتصاحل حنن. شعبه ومصاحل العليا، العراق مصاحل مهم
  .١٩٧)إخالص بكلو
  .١٩٨)وشرك كفر فيها أديان وجود مع ،والتدين املعتقد حرية للمرء أباح اإلسالم أن يكفي: ( يقول الفيضي- 
 من عبادم، ودور ومقدسام العراقيني معتقدات إىل اإلساءة وعدم: ( ومن وصايا حارث الضاري يف خطاب قبول التخويل- 

  .١٩٩)واالختالف الفرقة إىل إليه واإلساءة له التعرض يؤدي قد مما ،ذلك وغري والكنائس واحلسينيات املساجد
 علَماِء هيئَة يف وحنن": (يكفّرهم أو، العراقيني دماء يستبيح من لكُلِّ اهليئَة بتجرمي املتعلِّق) ٢٣٠ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

نيملأو، مسلم أو، رديوك عريب أو، وشيعي سين بني نفرق لَا املس ا، غريهم أو، مسيحياء فكلناقِ أبنراحد العكُلّ ودم، الو 
  .)اآلخر عنق يف أمانة بريء عراقي

 هؤالء وعلى وغريهم ويزيديني وصابئة ومسيحيني وتركماناً وأكراداً عرباً وشيعة سنة أبنائه مجيع ملك العراق إن: ( تقول اهليئة- 
 هذا من ا نفرط تراب ذرة كل عن سائلنا اهللا وإن عليه، القادر وباألسلوب له املتاح بالقدر كل عليه، فاظاحل مسؤولية تقع مجيعاً

  .٢٠٠)الوطن
 مبا الوطنية، القوى كل مع عليها واملتفق املعلنة األمور يف االحتالل، ظل يف املرحلي، السياسي برناجمنا: ( يقول حارث الضاري- 
 يف ومشاريعه خمططاته إفشال األجنيب، االحتالل من العراق حترير: التالية األمور يف) ااهدة املقاومة قوى (املسلحة القوى ذلك يف

 وعلى العراق ومقدرات ثروات على واحملافظة واإلسالمية، العربية العراق هوية على احملافظة العراق، وحدة على احملافظة العراق،
 مبسلميه وتركمانه، وأكراده بعربه جنوبه، إىل مشاله من ومكونام، طوائفهم وبكل أبنائه لكل العراق يكون مث ومن.. حضارته

  .٢٠١)ومسيحييه
                                                             

  ".الدميقراطية"صيل مسألة املساواة وحرية االعتقاد ومناقضتها ألصول الدين، ضمن موضوع  راجع الفصل الثاين لتف-  194
 .، منشور على موقع اهليئةالبيان لقاء صحفي مع - 195
 .، منشور على موقع اهليئةالسبيل لقاء صحفي مع جريدة -  196
  .، منشور على موقع اهليئةالعريب القدس لقاء صحفي مع -  197
  .، منشور على موقع اهليئةالثقايف الواحة رابطة ملتقى ع لقاء صحفي م-  198
  . من خطاب التخويل، منشور على موقع اهليئة-  199
 ).الدستور مسودة حول العراقي الشعب إىل املسلمني علماء هيئة من مفتوحة رسالة( ) ١( املفتوحة رقم الرسالة -  200
 .يئة لقاء صحفي مع إسالم أون الين، منشور على موقع اهل-  201
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  !]، وكونه من دين اإلسالممصطلح اإلرهابجحود اهليئة و[
 تعلَمونهم ال دونِهِم من وآخرِين وعدوكُم هاللَّ عدو بِه ترهبونَ الْخيلِ رِباط ومن قُوة من استطَعتم ما لَهم وأَعدوا{: يقول تعاىل

اللَّه مهلَمعونَ{: ( يقول اإلمام ابن جرير رمحه اهللا].٦٠اآلية من: ألنفالا[}يبهرت بِه ودع اللَّه كُمودعبإعدادكم ختيفون: يقول ،}و 
 املؤمنون، أيها بارتباطكم، ترهبون -إىل أن قال– التأويل أهل قال ذلك يف قلنا ما وبنحو، املشركني من وعدوكم اهللا عدو ذلك
  .٢٠٢)ورسوله باهللا لكفرهم لكم، عداوم علمتم قد الذين آدم بين من وأعداءكم اهللا عدو اخليلَ

 وجيحد ا يكذب ما: أي : (ن كثري رمحه اهللا، يقول اب]٤٧اآلية من: العنكبوت[}الْكَافرونَ إِلَّا بِآياتنا يجحد وما{: ويقول تعاىل
  .٢٠٣)وهيهات بالوصائل، الشمس ضوء ويغطي بالباطل، احلق يستر من إال حقها

 عناًء جيد ال الدين هذا تشريعات يف واملتأمل ،اإلرهاب معاين من معىن أي احلنيف ديننا يف ليس: ( يقول املتحدث الرمسي للهيئة-
  .٢٠٤)وشرك كفر فيها أديان وجود مع والتدين املعتقد حرية للمرء أباح الماإلس أن يكفي .ذلك فهم يف
 تديهري ثوب اإلرهاب إنَّ": (يكفّرهم أو، العراقيني دماء يستبيح من لكُلِّ اهليئَة بتجرمي املتعلِّق) ٢٣٠ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

  .)وآثَامه شروره من والنجاة ملعاجلته جبد يعملوا أنْ اجلميع وعلَى، معني عرقي أو، طَائفي أو، دويلّ انتماء له ولَيس، أثيم معتد كُلّ
 والقيم األديان كُلِّ يف مرفوض عمل واإلرهاب": (اجلديدة احلُكُومة بتشكيل املتعلِّق) ٢٧٥ (رقْم بيانٌ" تقول اهليئة يف - 

  .)أحد مصلحة من لَيس عرقية أو، طَائفية أهداف لتحقيقِ؛ األوراق وخلط ،إلقصائه اونالتع اجلميع وعلَى، اإلنسانية
  ).مرفوضة جرمية أشكاله بكل واإلرهاب مشروع حق املقاومة(: ٢٠٥ يف القاهرةالوفاق يقول حارث الضاري يف كلمته يف مؤمتر - 
 رأيك ما مشروعة وغري مشروعة إىل العراقية املقاومة تقسيم على يصر البعض: ( يقول مثىن حارث الضاري يف رده على سؤال- 
 ،اجليدة األوصاف وكل ،وسامية وشريفة ووطنية صادقة فهي مقاومة نقول عندما فإننا مشروعة كلها املقاومة: ، جوابذلك؟ يف

 عن النظر بغض طرف أي من بإرها امسها املشروع وغري مقاومة امسه فاملشروع ،مشروع وغري مشروع عنف بني نفرق لكننا
 هو جزئية مشاريع إىل اهلدف هذا عن خروج وأي مشروعه وهي االحتالل تستهدف اليت هي فاملقاومة ..خلفه تقف اليت النية

  .٢٠٦)املقاومة مفهوم عن خروج
  !]اهليئة وتعطيل جهاد الطّلب[

 على ومحلهم الكفر، أهل ومناجزة الكفار، غزو وأما( :راجع الفصل الثاين عن جهاد الطّلب وفرضيته، ويقول الشوكاين رمحه اهللا
  اهللا رسول ومازال كتبه لنـزوأ رسله اهللا بعث وألجله .الدينية الضرورة من معلوم فهو القتل، أو اجلزية، تسليم أو اإلسالم،

 يتسع ال هذا يف والسنة الكتاب ةوأدل ،شئونه أهم ومن ،مقاصده أعظم من األمر هذا جاعال إليه قبضه أن إىل سبحانه اهللا بعثه منذ
 إجياب من ورد مبا املسلمني، باتفاق منسوخ فذلك املقاتلة تركوا إذا تركهم أو موادعتهم، يف ورد وما  ،لبعضها وال املقام هلا

   .٢٠٧)ديارهم وقصدهم حرم، من والتمكن عليهم، القدرة ظهور مع حال، كل على هلم املقاتلة
 والوعي كلها، واملنطقة جريانه واستقرار أمن يف ليسهم واستقراره العراق أمن على احملافظة: بعارا: ( يقول حارث الضاري- 

  .٢٠٨)وأشقائه العراقي الشعب بني والتحريش التخريب مبخططات الكامل
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 مع يتعاملوا وان، مصاحلهم يراعون كما العراقيني جريام مصاحل يراعوا أن اإليرانيني للساسة نتمىن فنحن هذا ومع: ( ويقول- 
 هلا يذكرها مستقبلية جوار وحسن أخوة عالقات ولتأسس ،العراق يف هلا اجلميع احترام لتكسب سواء حد على العراق أبناء

  .٢٠٩)خبري العراقيني
 اباستتب يف الزمن علينا خيتصر أن شأنه من االحتالل رحيل بعد الوطنية العسكرية املؤسسة هذه إىل احلياة إعادة إن: (( ويقول- 

 كانت مهما السالح حبمل ذلك بعد ألحد يسمح ولن املسلحة، املظاهر كل ستختفي وحينها للبالد، الطبيعي الوضع وإعادة األمن
  .٢١٠)مربراته

  !]اهليئة وتعطيل التكفري كحكم شرعي مرده إىل اهللا ورسوله[
 أيا املسلم، أخاه مسلم يكفر أن شرعا جيوز ال إذ لبعض، بعضنا تكفري وعدم( : يقول حارث الضاري يف خطاب قبول التخويل- 

 أميا: ((وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال الصحيح احلديث ويف السين، الشيعي وال الشيعي السين يكفر أن جيوز فال مذهبه، كان
 العراقيني داتمعتق إىل اإلساءة وعدم ،))عليه رجعت وإال قال، كما كان إن احدمها، ا باء فقد كافر، يا ألخيه قال رجل

 الفرقة إىل إليه واإلساءة له التعرض يؤدي قد مما ذلك وغري والكنائس واحلسينيات املساجد من عبادم، ودور ومقدسام
  ).واالختالف

، خمطئ هو هذا يف وقع من وأن، أمحر خط العراقي الدم استهداف بأن نقول حنن البداية ومنذ: ( ويقول مثىن بن حارث الضاري- 
  .٢١١)كان من كائناً

 اهللا رسول بعد ارتدوا -أي الصحابة– أم زعم أن إىل ذلك جاوز من أما و: (يقول شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن الشيعة الروافض
 ملا كذب ألنه كفره يف أيضا ريب ال فهذا ،عامتهم فسقوا أم أو ،نفسا عشر بضعة يبلغون قليال نفرا إال والسالم الصالة عليه
 هذه مضمون فإن ،٢١٢متعني كفره فإن هذا مثل كفر يف يشك من بل ،عليهم والثناء عنهم الرضا من: موضع غري يف القرآن نصه
 من: عمران آل[} للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم {هي اليت اآلية هذه وأن ،فساق أو كفار السنة و الكتاب نقلة أن املقالة
 هم األمة هذه سابقي وأن ،األمم شر األمة هذه أن ومضموا ،فساقا أو كفارا عامتهم كان ،ولاأل القرن هو وخريها ،]١١٠اآلية

  .٢١٣)اإلسالم دين من باضطرار يعلم مما هذا وكفر ،شرارهم
 أن زعمهم يف الرافضة فرقة على يرد  علي عن وغريمها ٢١٤الصحيحني يف الثابت احلديث وهذا: (يقول ابن كثري رمحه اهللاو

 يف ولرسوله هللا أطوع كانوا فإم ،الصحابة من أحد ذلك رد ملا زعموا كما األمر كان ولو ،باخلالفة إليه ، أوصى اهللا رسول
 رضوان بالصحابة ظن ومن ،وملا وكال حاشا بنصه قدمه من ويؤخروا قدمه من غري فيقدموا ،عليه يقتاتوا أن من وفاته وبعد حياته

 من وصل ومن ،ونصه حكمه يف ومضادم  الرسول معاندة على والتواطؤ الفجور إىل بأمجعهم نسبهم فقد ذلك عليهم اهللا
  .٢١٥)املدام إراقة من أحلّ دمه إراقة وكان األعالم، األئمة بإمجاع وكفر اإلسالم، ربقة خلع فقد ،املقام هذا إىل الناس
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 ومل بزعمهم، النص كتموا الذين الصحابة فربك التصريح من اليوم الروافض عن ثبت ما: أقول: (ياأللوس شكري حمموديقول و
 إيذائهم، واستحالل ببغضهم التصريح وكذا كذلك،  بكر أبا بايعوا كما ، النيب وفاة بعد وجهه تعاىل اهللا كرم عليا يبايعوا
 أهل أمجع وقد .كفرهم على دليل النار على الفراش افت ولعنهم همسب على والتهافت منهم الراشدين اخللفاء خالفة وإنكار
  .٢١٦)بذلك املتصف بكفر القول على واحلنابلة والشافعية واملالكية احلنفية من األربعة املذاهب

، فتوقّف فيهم متعلّقاً بقول  والتفريق بينهم وبني رؤسائهم الشيعة الروافض هذه األيام عواموقد أخطأ بعض املسلمني يف احلكم على
 به جاء ملا خمالفة أا يعلم اليت يقولوا اليت األقوال هذه أن: (هم يف النار فيقول رمحه اهللاشيخ اإلسالم يرد على تكفريهم وخلود

 هذا غري يف ذلك دالئل ذكرت وقد أيضا، كفر هي باملسلمني الكفار أفعال جنس من هي اليت أفعاهلم وكذلك كفر، الرسول
 نطلق فإنا موانعه، وانتفاء التكفري شروط ثبوت على موقوف لنارا يف بتخليده واحلكم منهم املعني الواحد تكفري لكن املوضع،
 معارض ال الذي املقتضى فيه يقوم حىت العام ذلك يف بدخوله للمعني حنكم وال ،والتفسيق والتكفري والوعيد الوعد بنصوص القول

 أعيام على توفر شروط احلكم وانتفاء  فالشيخ رمحه اهللا علّق احلكم بتكفري.٢١٧)"التكفري قاعدة "يف القاعدة هذه بسطت وقد له،
 ريكفّ ال وهلذا: (هو اجلهل، ولذا قال يف نفس املوضعسالم مانعاً يف احلكم على أعيان عوامهم موانعه، واألمر الذي اعتربه شيخ اإل

 بلوغ بعد إال كوني ال الكفر حكم فإن بعيدة، ببادية لنشأته أو ،باإلسالم عهده لقرب احملرمات من شيئا استحل من العلماء
  .)الرسالة

وما نراه اليوم من الشيعة الروافض هو الشرك األكرب الصراح وبكلّ أشكاله، وليس استحالالً ألمر قد يعذر من مل تبلغه احلجة فيه، 
اعي إزالة فكيف إن كان جهل هؤالء يف أصل الدين والتوحيد من جهة إعراضهم عن دين اهللا ال ريب يف ذلك، مع توفّر كل دو

 أن هؤالء الروافض من أكفر اخللْق على وجه  يقيناًهذا اجلهل وأسبابه يف هذه البالد، ويف هذا العصر بالذات، فالذي نؤمن به
، وهذه من بدع اإلرجاء  مع كلّ ما يترتب على هذا التعطيلالبسيطة، والتوقف يف تكفريهم تعطيلٌ حلكمٍ شرعي لغري مانعٍ معترب

  . يف ذلك واهللا أعلمالًأودي السلف، لكن ال يكفر صاحبها قطعاً إن كان متاملُخالفة هل
ويف كلّ األحوال فإنّ هذا كلّه بعيد عن منهج اهليئة الذي يصرح به أمينها العام يف كالمه السابق، ذلك أن القوم يعطّلون حكم 

اليت تعلو " الوطنية"وكفر بالرابطة " الوطين"نقض ملنهجهم التكفري الشرعي ليس لوجود موانع شرعية، أو تأويل مستساغ، بل ألنه 
ممن ال خيتلف يف تكفريهم اثنان، وال " الوطن العراقي"وال يعلى عليها عند هؤالء، لذا تراهم يظهرون كلّ صور املواالة ألبناء 

  .الكفر والزندقةباقر احلكيم وغريهم من رؤوس أبناء ان، كالسيستاين ومقتدى الصدر ونـزينتطح فيهم ع
  !]اهليئة والدعوة لتولية الكفار والية احلكم على املسلمني[

 -اإلمام احلاكم أي- انه)): (برهان اهللا من فيه عندكم بواحاً كفراً تروا أن إال: (( قوله عن اهللا رمحه حجر ابن احلافظ قال
 عجز ومن اإلمث، فعليه داهن ومن الثواب، فله ذلك على قوي فمن ذلك، يف القيام مسلم كل على فيجب إمجاعاً، بالكفر ينعزل
 بدعة، أو للشرع، وتغيري كفر عليه طرأ فلو القاضي، قال: (اهللا رمحه النووي ، وقال٢١٨)األرض تلك من اهلجرة عليه وجبت
 مل فإن ذلك، أمكنهم إن عادل أمام ونصب وخلعه، عليه القيام املسلمني على ووجب طاعته، وسقطت الوالية، حكم عن خرج
 جتوز فال الصريح، الكفر السلطان من وقع إذا إالَّ (:بطَّال  وقال ابن.٢١٩)الكافر خبلع القيام عليهم وجب لطائفة إال ذلك يقع

 ابتداء، لفاسق الوالية عقد جيوز ال بعضهم وعن: (القسطالين رمحه اهللا ، وقال٢٢٠)عليها قدر لمن جماهدته جتب بل ذلك، يف طاعته
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 فإن ابتداء، لفاسق الوالية عقد جيوز ال بعضهم وعن: (القسطالين رمحه اهللا ، وقال٢٢٠)عليها قدر لمن جماهدته جتب بل ذلك،
  .٢٢١)عليه اخلروج فيجب يكفر أن إال املنع، والصحيح عليه، اخلروج جواز يف اختلفوا عدال كان أن بعد جورا حدثأ

، والذي يرد وينقض هذا احلكم امع عليه يف حرمة تولية الكفار "الوطين"أما اهليئة فلم خترج يف بياناا وتصرحياا عن منهجها 
 أن االحتالل نريد: ( حيث يقول حارث الضاري، واختياراًة دخول املسلم يف ذمة الكفار طوعاً وحرمإمامة احلكم على املسلمني،

 وهم ألهله العراق يعود مث ،وسهالً آهال عليها متفق جبدولة خيرج أن يريد ،وسهالً فآهال فورا خيرج أن فرييد طريقة بأي خيرج
  .٢٢٢)أبنائه من يقوده من العراق ويقود للعملية يالسلم التداول وبطريق االقتراع بطريق بينهم فيما يتفقون

 الرافضة املقاومة العراقي الشعب قوى هي االحتالل انسحاب بعد العراق ستحكم اليت القوى إن اعتقد: ( ويقول أيضاً- 
 خالل نم وذلك اخلبيثة، خمططاته كل ورفضت وقاومته االحتالل عارضت اليت العراقي الشعب مكونات كل متثل وهي لالحتالل،

  .٢٢٣)كان مكون أي من غريه، أو الربملان خالل من العراقيون عليهم يتوافق ملن النتخابات اإلعداد مث ومن املرحلة، لعبور التفاهم
 رسم على  اهللا بإذن  مجيعاً قادرون فنحن أحد، به يستأثر فلن العراق مستقبل أما: ( تقول اهليئة يف إحدى رسائلها املفتوحة- 

 إىل النظر دون البالد عمارإ وإعادة احملنة جماوزة على القدرة وذوي الكفاءة بأهل األمور فيه تناط أحد، منه يقصى ال له مستقبل
  .٢٢٤)العرق أو الطائفة

 من أحكام بيان يف املتاجر أسىن (القيمة رسالته يف) هـ٩١٤ ت (الونشريسي حيىي بن الشيخ يقول وعن مثل هذه الدعوة اخلبيثة،
 فما، أمكنهم كيف الكافرة الذمة حتت الدخول: (اأرادو رجال حول سؤال على يرد وهو ،)يهاجر ومل النصارى هوطن على غلب
، نفسه سفه من إال يستبيحه وال بذلك يتفوه ال: اهللا رمحه فقال واجلرحة؟،، الدين رتبة ونقص، اإلمث من ذلك يف يلحقهم الذي
 مطلع من، اإلسالمية األرض معمور مجيع يف أحد حترميه يف خيالف ومل، ومعناه نقله صح ما رفع ورام، حسه تعاىل باهللا والعياذ وفقد

 قلب من إال اهلوسية األغراض هذه تصدر فال، ذنب وال هلا رأس ال اليت، الشرع نظر يف فاسدة ألغراض إال، مغرا إىل الشمس
 اخلبيثة لنفسه استعجل فقد، فيه وتورط هذا ارتكب ومن، األوطان من مكانه و، اإلميان حالوة فأنساه، الشيطان عليه استحوذ
  . ٢٢٥)واآلجل العاجل يف املضمون اخلزي
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   يفخامتةٌ
   ))منهج اهليئة وحكم اإلسالم فيه(( 

 .ل اهللانـزديناً ونظاماً للحكم بغري ما أ" الدميقراطية"نّ منهج اهليئة منهج شركي يؤمن بـ أ:مما تقدم تفصيله يتبين بال ريبٍ
علومةً من دين اإلسالم وثناً معبوداً وأصالً تعقد عليه الوالء والرباء، وألجله ترد أحكاماً م" الوطنية"دعوا دعوةٌ جاهلية تؤمن بـو

  .باالضطرار
أصالً مل يترك للهيئة " الدميقراطي الوطين"الذي تصف نفسها به فليس هلا منه إال زعم ودعوى ال حقيقة هلا، فاملنهج " اإلسالم"أما 

 أَنْ يرِيدونَ قَبلك من لَنـزأُ وما إِلَيك لَنـزأُ بِما آمنوا أَنهم يزعمونَ الَّذين إِلَى تر أَلَم{:  يقول تعاىللوازمه إال نقضه،للتوحيد و
 كَثريا ترى{: ويقول. ٢٢٦]٦٠:النساء[}بعيداً ضالالً يضلَّهم أَنْ طَانُالشي ويرِيد بِه يكْفُروا أَنْ أُمروا وقَد الطَّاغُوت إِلَى يتحاكَموا

مهننَ ملَّووتي ينواْ الَّذكَفَر ا لَبِئْسم تمقَد ملَه مهطَ أَن أَنفُسخس اللَّه هِملَيي عفذَابِ والْع مونَ هدالخ  لَووا وونَ كَاننمؤاهللابِ ي 
بِيا والنملَنـزأُ و هإِلَي مذُوهخااتاء ميلأَو نلَكا وريكَث مهنقُونَ م٢٢٧]٨١-٨٠:املائدة[}فَاس .  

 نإو صام نإو(( :قال ؟،ىصلّ نإو صام نإو اهللا رسول يا :قالوا ،))مجهن جثاء من فهو اجلاهلية بدعوى دعا من: ((وقال النيب 
 .٢٢٨))مسلم نهأ وزعم ىصلّ

، فرايةٌ هذا منهجها، وتلك باملعىن وال باملبىناليت تلبس اهليئة لبوسه وترفع رايته، فليس له عالقةٌ باجلهاد الشرعي ال " املقاومة"أما 
لعليا، يقول وتقاتل لتكون كلمة الطّاغوت وأوليائه هي اوتعادي أوليائه، وتوايل أعدائه، ب شرع اهللا، رغايتها رايةٌ طاغوتيةٌ، تحا

 يقَاتلُونَ{: (، يقول اإلمام الطربي رمحه اهللا}الطَّاغُوت سبِيلِ في يقَاتلُونَ كَفَرواْ والَّذين اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ آمنواْ الَّذين{: تعاىل
 طاعة يف: يعين ،}الطَّاغُوت سبِيلِ في يقَاتلُونَ{، هلعباد شرعها اليت وشريعته ،دينه ومنهاج اهللا طاعة يف: يقول ،}اللَّه سبِيلِ في

  .٢٢٩)باهللا الكفر أهل من ألوليائه شرعه الذي ومنهاجه ،وطريقه الشيطان
اعها،  أن جيتنب طاعتها أو اتباعها أو الركون إليها، ويعلن براءته منها ومن أتب:فالواجب على املسلم جتاه مثل هذه الفئة وأمثاهلا هو

هدهم بكلّ مراتب اجلهاد  أتباعها وإن كانوا أقرب قريب، وخيالفهم على باطلهم، ويعلن عداوته هلم مجيعاً، وجيا ويبغضفيبغضها
  . على حسب الوسع والطاقة، ومبا حيقّق املصلحة اليت شرع اجلهاد ألجلهااملشروعة

، وإنذار الناس منهم ومن شركهم قيقتهمحجهاد احلجة والبيان، وذلك بفضحهم وكشف : ومن أفضل ما يجاهد به هؤالء
وال يزينن وإفكهم، قياماً بواجب النصح لألمة، وأداًء لفريضة إنكار املنكر، وحتقيقاً للتوحيد الذي هو أحق حقوق اهللا على العبيد، 

ني الذين جهلوا دينهم، وغريها من شبه املتخاذل" توحيد كلمة املسلمني"و" درء الفتنة"الشيطان السكوت عن مثل هؤالء حبجة 
وحماولة التوفيق بني شركهم وكفرهم وبني واحنرفت فطرم، فحقيقة الفتنة هي يف ترك هؤالء والسكوت عنهم وعن جهادهم، 

  .توحيد هللا ودين األنبياء
 قاصد حمسن أنه بذلك ويزعم ،خالفه ما وبني الرسول به جاء ما بني التوفيق يروم من يفعله كما: (يقول ابن القيم رمحه اهللا

                                                             
 إِلَى يتحاكَموا أَنْ يرِيدونَ {هذا عوم قبله، ومبا الرسول به جاء مبا مؤمنون} أَنهم يزعمونَ الَّذين{. املنافقني حالة من عباده تعاىل يعجب: ( يقول السعدي يف تفسري اآلية-  226

الطَّاغُوت {م واحلال .طاغوت فهو اهللا شرع بغري حكم من كل وهوأ} وا قدروا أَنْ أُمكْفُري كل يف وحتكيمه اهللا لشرع االنقياد يقتضي اإلميان فإن واإلميان؟ هذا جيتمع فكيف} بِه 
 ضالال يضلَّهم أَنْ الشيطَانُ ويرِيد{: قال وهلذا إياهم، الشيطان إضالل من وهذا. ذلك يف كاذب فهو اهللا، حكم على الطاغوت حكم ارواخت مؤمن أنه زعم فمن األمور، من أمر

 .احلق عن} بعيدا
زل وما وبالنيب باهللا اإلميان فإن: ( يقول السعدي يف تفسري اآلية-  227  معاصيه، يف وأوضع وعاداه، به كفر من ومعاداة أوليائه، ومواالة ربه، مواالة العبد على يوجب إليه، أـن

 واإلميان اهللا طاعة عن خارجون: أي} فَاسقُونَ منهم كَثريا ولَكن{. املشروط انتفاء على فدل الشرط، منهم يوجد مل وهؤالء أولياء، اهللا أعداء يتخذ ال أن به، واإلميان اهللا والية فشرط
 .)اهللا أعداء مواالةُ فسقهم ومن. وبالنيب به

  .صحيح حديثٌ وهو الكبري، يف والطرباين  وابن حبانوالنسائي والترمذي أمحد رواه -  228
 .٧٦آية / سورة النساء:  تفسري الطربي-  229
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 وسياسة وعقيدة وحقيقة طريقة من ،خالفه ما كل وبني الرسول به جاء ما بني احلرب إلقاء يقتضي إمنا واإلميان ،والتوفيق اإلصالح
  .٢٣٠)التوفيق وباهللا ،التوفيق يف ال احلرب :هذا يف اإلميان ضفمح ،ورأي

 علي عرضت: ((فهذه سنة اهللا يف أتباع الرسل عليهم السالم، قال وال يستوحش أهل التوحيد من قلّة السالكني هلذا الدرب، 
، وقال القرآن على لسان فرعون الطاغوت عن ٢٣١))أحد معه وليس والنيب الرجل، ومعه والنيب الرهط، ومعه النيب فرأيت األمم،
وتلك هي ملّة إبراهيم عليه السالم اليت ال يرغب عنها ]. ٥٥:الشعراء[}نَلَغائظُو لَنا  وإِنهمقَليلُونَ  لَشرذمةٌ هؤالِء إِنَّ{: هؤالء

 من: البقرة[}نفْسه سفه من إِال إِبراهيم ملَّة عن يرغَب ومن{، ]١٢٠اآلية من: النحل[}أُمةً كَانَ إِبراهيم إِنَّ{: إال من سفه نفسه
  .٢٣٢))للغرباء فطوىب غريبا بدأ كما وسيعود غريبا اإلسالم بدأ: ((قال ]. ١٣٠اآلية

 أسه وآخره، وأوله دينكم بأصل متسكوا إخواين، يا اهللا فاهللا(: ورحم اهللا الشيخ ااهد حممد بن عبد الوهاب حيث يقول يف وصيته
 بالطواغيت واكفروا بعيدين، نواكا ولو إخوانكم واجعلوهم أهلها، وأحبوا معناها، واعرفوا اهللا، إال إله ال أن شهادة وهو ورأسه،

 على هذا كذب فقد م، اهللا كلفين ما قال أو منهم، علي ما قال أو يكفرهم، مل أو عنهم جادل أو أحبهم من وابغضوا وعادوهم،
 دينكم بأصل متسكوا اهللا، فاهللا.. وأوالده إخوانه كانوا ولو منهم، والرباءة م الكفر عليه وفرض م، اهللا كلفه بل وافترى، اهللا

  .٢٣٣)بالصاحلني وأحلقنا مسلمني توفنا اللهم.. شيئا به تشركون ال ربكم تلقون لعلكم
  

  دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر   
  

 ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف

  مركـز الفجـر لإلعـالم
   م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠
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