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الرحيم الرحمن الله بسم
في لله المنازع الكفور نحر

الدستور كتابة
بلد في الجهاد قاعدة لتنظيم الشرعية لجنةال من بيان

الرافدين
الدستور كتابة في المشاركة حول

َنننّزلِّ لله الحمد ًا كتننابه وجاعننل اليآننات م علننى مهيمننن
رب اللننه إل إلننه ل أن وأشننهد السننابقات، الشننرائع جميننع
كتبننة مننن والطغنناة الجبننابرة أهلك الذي والسموات الرض

الننداعي محمنند نبينا على والسلما والصلة ،الجناة الدساتير
أصننحاب بننوجه سننيفه بسننّل والمننأمور النجنناة سننبيل إلننى

آلننه وعلننى المخلوقات جميع لدعوته دانت حتى التشريآعات
يآننوما إلننى بإحسان تبعهم ومن والثبات النهى أولي وأصحابه
والميقات.  الحساب

... بعد أما

إلننى النندعوة وتيننرة الخأيننرة الونة في تصاعدت فقد
يآخفننى ول الدسننتور، كتابة  في"العراق سنة أهل" مشاركة

منزلننق فنني السنننة أهل توريآط على المريآكان حرص مدى
يآخننالف مننا علننى والمصننادقة الكفننر كتابننة فنني المشنناركة

التوحيد.  ويآناقض الشرع

بعننض أن تجنند عننندما المصننيبة وتحننل الطامننة وتأتي
ًا  –السنننة لهننل المنتسبين فنني الخطننا يآحثننون بنناتوا-  زور

أرض في الكفر تقريآر في والمرتديآن الكفار مشاركة سبيل
الكفار مشاركة على حرصهم تفوق التي والمصيبة السلما،

لسننعيهم إظهننارهم فنني تتمثل ،التوحيد يآناقض ما إقرار في
تركهننم مننن والخننوف السنة أهل على الشفاق بمظهر هذا

َهَمشين صننياغة فنني مشنناركتهم عنندما حننالِّ في معزولين ُم
الدستور! 

أن     المقام     هذا     مثل     في     المسلم     على     وينبغي
التآية:     الحقائق     يعي

تآعسسالى:     لقسسوله     كامسسل     ديسسٌن     السسسلم      أن  )1
َيْوَم ْل ْلُت     {ا ْكَم ُكْم     َأ ُكْم     َل َن ْتآَمْمسسُت     ِدي َأ ُكسسْم     َو ْي َل ِتسسي     َع ِنْعَم

ُكُم     َوَرِضيُت ِلْسلََم     َل ًا}ً      ا ]:3  المائدة:   [  ِدين
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فنني النقننص اعتقنناد معننناه الوضعي الدستور وصياغة
الننذيآن الشيطان أولياء طاعة في والدخأولِّ الرحمن شريآعة
كفريآننة ودسنناتير وضننعية قننوانين من أيآديآهم كتبته ما قدموا
محنناكم إلننى شننعوبهم تحنناكمت حننتى القننرآن محكننم على

بهؤلء يآكفر الذي المجاهد المؤمن فصار ،والكفران الشرك
ًا المشّرعين . الزمان هذا في غريآب

يآنتسبون ُأناس قبل من ُأتيت السلما ُأمة أّن والعجُب
ًا والعلمنناء العلننم إلننى ًا زور ّدمون وبهتاننن ومننا أهننواءهم ُيآقنن

طاعننة للننناس فأجننازوا السننمحاء، الشننريآعة علننى يآشتهون
سواء.  الوزر في فصاروا الظلماء دساتيرهم

هننو ؛وفتنناواه بعلمننه الناس يآضُل الذي الضالِّ فالعالم
والجهنناد الننديآن علننى أضننُر هو الذي الُمطاع الطاغوت ذلك
وسلم عليه الله صلى نبوته دلئل ومن الصليبين، أولئك من

الّضننللِّ العلمنناء مننن أمته على والسلما الصلة عليه خأوفه
علننى أخأنناف مننا َأخأننوف: (فقالِّ والمنافقة الزائغة والعمائم

المضلين)  الئمة أمتي

الواحسسد     لشسسريعة     مخسسالٍف     دسسستوٍر     وضع      إّن  )2
:  الكفرية     العمال     من     القهار

ّلة من صاحبها ُتخرج التي ُتدخأله السلما م زمننرة في و
ًا نفسننه مننن جعننل حيننث الكفننار، المرتديآن رّب للننه شننريآك
قننالِّ كمنا ،تعننالى اللننه حننق هنو الذي التشريآع في العالمين

َأمْا ُهْم سبحانه: { َكاء َل ُعوا ُشَر ُهم َشَر ّديآِن ّمَن َل َذن َلْم َما ال ْأ َيآنن
ِه ّلُه}ُ ِب ].21الشورى:  [ال

(وأجمعننوا: تعننالى اللننه رحمننه الشنناطبي المنناما قالِّ
).وكفر شرٌك الديآن تبديآل أن كذلك

تعننالى: (ل اللننه رحمننه اللوسنني محمود الماما وقالِّ
،الشننرع علننى ويآفضله القانون يآستحسن من كفر في شك

ًا ويآتميننز ،للمننة وأصننلح بالحكمننة أوفننق هننو ؛ويآقننولِّ غيظنن
ًا ويآتقصف كننذا... فيننه الشننرع أمر ؛أمر في له قيل إذا غضب

بيننن هننو مننا يآستحسننن مننن تكفيننر فنني التوقننف يآنبغنني فل
علننى  ويآقنندمه- الوضننعية القننوانين-  منها للشرع المخالفة
ًا الشرعية الحكاما لها).  منتقص

 {أفحكننم:تعننالى قننوله تفسننير فنني كننثير ابننن وقننالِّ
ًا الله من أحسن ومن يآبغون الجاهلية ٍما حكم يآوقنننون}ُ لقننو

)2(والجهاد التوحيد منبر
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اللننه حكننم عننن خأننرج من على تعالى : (يآنكر]50المائدة: [
َدلَِّ شننر كل عن الناهي خأير كل على المشتمل المحكم َعنن و

وضننعها التي والصطلحات والهواء الراء من سواه ما إلى
الجاهليننة أهننل كننان كما ،الله شريآعة من مستند بل الرجالِّ

بننآرائهم يآضننعونها ممننا والجهالت الضللت من به يآحكمون
الملكينة السياسنات منن التتنار بنه يآحكنم وكمنا وأهنوائهم،
،الياسننق لهننم وضننع الننذي خأان جنكيز ملكهم عن المأخأوذة

عننن اقتبسننها قنند أحكنناما مننن مجموع كتاب عن عبارة وهو
السننلمية والملننة والنصننرانية اليهوديآننة مننن شننتى شننرائع
نظننره مجننرد مننن أخأننذها الحكنناما مننن كننثير وفيها وغيرها،
ًا بنيه في فصارت وهواه، ًا شرع الحكننم على يآقدمونها متبع
فمننن ،وسننلم عليننه الله صلى الله رسولِّ وسنة الله بكتاب

اللننه حكننم إلننى يآرجننع حننتى قتاله يآجب كافر فهو ذلك فعل
.وسلم) عليه الله صلى ورسوله

السسسنة     أهسسل     مشاركة     إلى     الداعون     يتحجج  ) 3
ذلسسك     عسسن     أعرضسسوا     إن     بسسأنهم     الدسسستور     كتابسسة     فسسي

حقوقهم!      ُتآهدر     و     ُيهمشون     فسوف

التية: المور تذكروا ؛لهم فنقولِّ

ُكلنا فنني أمننره ُحسننم قنند العننراق دسننتور أن يآعلننم - 
عليكننم وسننواء ،اليهننود شننياطين أيآنندي علننى واشنننطن
لصننالح محسننوما المر فإن الممتنعين من كنتم أما أشاركتم

ًا ونتننذكر اليهننودي، الهننوى أعضنناء بريآمننر أجننبر كيننف جينند
الدولة.  إدارة قانون إقرار على الحكم مجلس

أهننل عليهننا سيحصننل الننتي المصننلحة قيمننة هي - ما
ً سلمنا إذا - هذا السنة ما منافع على سيحصلون بأنهم جدل

ٍر كتابننة فنني المتمثننل الكفننر مفسنندة - أمنناما يآشننرع دسننتو
وتننوفر المنكننرات وتحمنني المعاصنني تبيننح الننتي القننوانين
وانتهننناك الرض لغتصننناب القنننانوني الغطننناء للكفنننار

والنطلق أراضننينا على العسكريآة القواعد وبناء المحرمات
مننن الرحمننن أولينناء وقتننل تعننالى اللننه ديآننن لحننرب منهننا

والدعاة؟ المجاهديآن

صننلى للنبي يآمكن كان هل ؛التي السؤالِّ لكم - نوجه
فنني قريآننش كفنار مشناركة على يآوافق أن وسلم عليه الله

ويآتعايآشننون السلطة بموجبه يآتقاسمون "،ما" قانون صياغة
ٍما هو علينا أمريآكا تعرضه ما أليس مكة؟ في مجتمعين بسل

علينه اللننه صنلى للننبي قريآنش قنندمته الننذي العنرض دون

)3(والجهاد التوحيد منبر
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ًا يآجعلونه أن في وسلم عنهننم السننكوت مقابننل عليهم سيد
 آبائهم؟ وكفر عقيدتهم ببطلن لهم التصريآح وعدما

الرض فني التشننريآع حننق تمتلك سلطة هنالك - ليس
أصننحاب وبيننن بيننننا ليننس فننإنه ولهننذا القننرآن؛ شننريآعة إل

محترقين رافضة كانوا سواء ،المسلولِّ الصارما إل الدساتير
ّدعين.  للسنة أو ُم

:  الوضعية     الدساتآير     أهل     فيا

ًا أنفسننكم مننن جعلتم قد أنكم ؛إعلموا دون مننن أربابنن
ًا بأيآدكم تكتبونه ما وجعلتم الله ً منهاج اللننه كتنناب عننن بديآل

ذلك فصنرتم وسنلم، علينه اللنه صلى نبيه وسنة مرجعينة ب
منن والتشننريآع الحكننم أن والمعلننوما الننناس، إليكننم تتحاكم

ْا قالِّ ،الربوبية خأصائص ُذو ّتَخ ُهْم تعالى: {ا َبنناَر ُهْم َأْح َن َبننا ْه َوُر
ًا َبابنن ِه ُدوِن ّمننن َأْر ّلنن ْلَمِسننيَح ال ْبننَن َوا َيآننَم ا ْا َوَمننا َمْر ّ ُأِمننُرو ِإل

ْا ُدو ُب ْع َي ًا ِل َله ًا ِإ ّ َواِحنند َلننَه ل ّ ِإ َو ِإل َنُه ُهنن ْبَحا ُكوَن}ُ َعّمننا ُسنن ِر ُيآْشنن
].31التوبة: [

حلننل متى والنسان: (تعالى الله رحمه تيمية ابن قالِّ
بنندلِّ أو عليننه، المجمع الحللِّ حّرما أو عليه، المجمع الحراما
ًا كان عليه، المجمع الشرع ًا كافر .)الفقهاء باتفاق مرتد

نقول:     مكان     كل     في     المؤمنين     وإلى

مننا إقننرار فيننه دسننتور أي على نوافق أو نرضى ل إننا
هنذا كنان ولنو ،الرحمنن ربننا وأحكاما القرآن شرعة يآناقض

.بالمائة التسعين على تزيآد بنسبة شرعنا يآوافق الدستور

شرائع من واحدة شريآعة يآتركون عمن تيمية ابن قالِّ
علننى قوتلننوا ممتنعننة طائفننة التنناركون كننان السلما: (فان

الزكنناة تننرك على يآقاتلون وكذلك ،المسلمين بإجماع تركها
الظنناهرة المحرمننات اسننتحللِّ وعلننى ،وغيرهمننا والصننياما
الرض فنني والفسنناد المحننارما ذوات كنكنناح ،عليها المجمع

مننن شننريآعة الننتزاما عننن ممتنعننة طائفننة فكننل ،ذلننك ونحو
يآكون حتى جهادها يآجب ؛المتواترة الظاهرة السلما شرائع
.العلماء) باتفاق لله ،كله الديآن

)4(والجهاد التوحيد منبر
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