
إقامة الدليل القويم على 
كفر الدستور الثأيم

كفر على القويم الدليل إقامة
الثأيم الدستور

*      *      *
في الشرعية المحكمة قرار

الدستور على الستفتاء
الرافدين بلد في الجهاد قاعدة تنظيم

إإذِاالقائل: { لله الحمد ُتففُم َففف إقي إذيَن َل ّلفف َفففُروُا ا َفَضففْرَب َك
إب َقففا المبعففوث علففى وُالسففلما وُالصففلةا ،]4محمففد: } [الّر
مشففرٍع كففّل بففوجه سففيفه بسففّل وُالمففأمور وُالكتاب، بالسنة

تبعهففم وُمففن اللبففاب، أوُلففي وُصففحابته آلففه وُعلففى مرتففاب،
المآب.  يوما إلى بإحسان

بعد... أما

بلد فععي القاعععدة لتنظيم الشرعية المحكمة فإن
إل تعالى الله أمر تمتثُل الرافدين نفسففه نّصففبَّ من كّل بقت

ًا ًا وُصففاغ وُالرض السففموات لففرّب شففريك ً دسففتور بففاطل
وُأعراضففهم وُدمففائهم معايشففهم فففي إليففه النففاس ليتحففاكم

تعففالى: لقففوله وُذِلففك وُالخارجيففة الداخليففة وُسياسففاتهم
ُهْم{ ُلو إت َقا ّتى َوُ َ َح ُكوَن ل َنٌة َت ْت ُكففوَن إف َي ّديُن َوُ ّلففُه الفف ّلففه ُك إن إل إإ َففف

ْا ْو َه َت إإّن ان ّلَه َف ُلوَن إبَما ال ْعَم إصيٌر َي وُلقففوله ]،39النفففال: } [َب
فففاقتلوه) [روُاه دينففه بففدل وُسففلم: (مففن عليففه اللففه صففلى

البخاري].

الكفريففة الدسففتور "فتنة طمس هو قتالنا؛ مقاصد وُمن
وُالسففنان وُبالسففيف وُالبيففان، بالحجففة المعاصرةا" نجاهففدها

مرتفففدوُن، وُدعفففاته وُكفففاتبوه باطفففل، ديفففٌن الدسفففتور وُلن
ُهُم{ قبُل من الكافر "جنكيزخان" التتري قول ُيضاهئون َل َت َقا

ّلُه ّنى ال ُكوَن َأ َف ْؤ ًا لقومه نظم حيث ]،30التوبة: } [ُي دستور
ًا السففلما جعففل "الياسق" وُقففد أسماه مصففادر مففن مصففدر

ًا اليهودية وُالملة النصرانية الملة وُكذلك التشريع مففن وُشيئ
عليهففا يسير "الياسق" شريعة هذا صار حتى الضالة أفكاره
وُجففل: عففّز قففال بهففا وُيففدينون عليهففا وُيتحففاكمون النففاس

ْكَم{ َفُح إة َأ ّي إل إه ْلَجا ُغوَن ا ْب إه إمَن َأْحَسُن َوَُمْن َي ّلفف ًا ال ْكمف ٍما ُح ْو َقفف ّل
ُنوَن إق .]50المائدةا: } [ُيو
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ًء الشععرعية     المحكمععة     قععررت     تقدم     ما     على     وبنا
أصففحاب محاربففة الرافدين؛     بلد     في     القاعدة     لتنظيم
وُتففدعو السففتفتاء، مراكففز وُضرب وُدعاةا، كتبة من الدستور

الهففواء أهففل بهففم غففرر الففذين النففاَس الشففرعية المحكمففة
النتخابيففة الكفففر مراكففز عففن البتعففاد إلى الضللة وُسادات

ًا ستكون لنها ًا هدف المجاهدين. لنيران مشروُع

نطلففبَّ ذِكففُره جففل وُمنففه العوَن نستمد تعالى الله وُمن
وُالثبات. الهداية

وُسلم وُصحبه آله وُعلى محمد نبينا على تعالى الله وُصلى
ًا كثيرا تسليم

الشرعية المحكمة
القاعدة لتنظيم

 الرافدين بلد قي
 هف1426/رجبَّ/5  

 /11/8 الموافق
 ما2005

*      *      *
قرار أدلة ذكر في ملحق

الشرعية المحكمة
شففرك وُهففو الجاهليففة حكففم هففو المعاصففر الدستور إن

يأتي:  ما الحكم هذا على وُالدلة التشريع،

التشريع     مسألة     في     العلم     أهل     أفتى     أولً: لقد
والراضععين     كععاتبيه     وردة     بكفععر     الله     لشرع     المخالف

به:

ذِلك... وُمن

قففوله تفسير في   الجصاص     بكر     أبو     المام     ) قال1
َتعالى: { ّبففَك َفل َ َوَُر ُنففوَن ل إم ْؤ ّتففَى ُي ّكُمففوَك َح َشففَجَر إفيَمففا ُيَح

ُهْم. َن ْي اليففة هففذه الله: (وُفي رحمه قال ]؛65النساء: ..} [َب
ّد من أن على دللة ًا ر أمففر أوُ تعففالى، اللففه أوُامففر مففن شففيئ

سواء السلما، من خارج فهو وُسلم، عليه الله صلى رسوله
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ّده وُالنقيففاد القبففول تففرك جهة من أوُ فيه، الشك جهة من ر
إليففه ذِهففبَّ مففا صففحة يففوجبَّ وُذِلففك التسففليم، من وُالمتناع
الزكففاةا، أداء مففن امتنففع مففن بارتففداد حكمهففم فففي الصحابة
لففم مففن بففأن حكففم تعففالى اللففه ؛لن ذِراريهم وُسبي وُقتلهم
فليففس وُحكمففه، قضففاءه وُسلم عليه الله صلى للنبي يسلم

. 1اليمان) أهل من

وُعلففى الدسففتور، صففياغة لجان من المشرعون وُهؤلء
الحسني"، "حاجم وُالمرتد المطلك"، "صالح المرتد رأسهم

أنفه وُاعتقففدوُا وُبحكمففه بفه وُرضففوا الله شرع إلى انقادوُا لو
تشففريعهم أوُ اختيففارهم فإن غيره، اختاروُا لما التباع وُاجبَّ

النقيففاد مففن قلففوبهم فففي مففا فسففاد علففى دليففل يناقضه ما
وُأتففوا التوحيد كلمة بشروُط أخلوا فقد هذا وُعلى وُالتسليم،

وُصففياغتهم وُجففل عففّز الله لشريعة تنقصهم من يناقضها بما
ًا ًا دين القهار.  الواحد لدين مضاد

اللععه     رحمععه     تيميععة     ابن     السلم     شيخ     ) أقوال2
المسألة:      هذه     في

المسففلول" "الصارما كتابه في تعالى الله رحمه أ) قال
عففن وُأعففرض الرسففول طاعففة عن تولى من ]: (إن30[ص

هففو المففؤمن وُإن بمففؤمن، وُليففس المنافقين من فهو حكمه
وُيففزوُل يثبففت النفففاق كففان فففإذِا وُأطعنففا، سمعنا يقول؛ من

التحففاكم وُإرادةا الرسففول حكم عن العراض بمجرد اليمان
قفوةا سفببه يكفون وُقفد محفض، تفرك هفذا أّن مفع غيره إلى

وُنحوه؟).  وُالسبَّ بالتنقص فكيف الشهوةا،

ّيففن حيففث السففلما شيخ استنباط في المسلم فليتأمل ب
حففتى الرسففول حكففم عن العراض بمجرد يزوُل اليمان أّن
القلففبي، السففتحلل أوُ بالتكففذيبَّ القتران دوُن من كان وُلو
ّد وُقد يكففون وُقففد محففض، تففرك هففذا أّن بقوله: (مففع ذِلك أك

سببه ربما محض ترك العراض هذا أي الشهوةا)، قوةا سببه
استحللً. وُليس وُضعف شهوةا

ّد هذا وُفي وُهففم المعاصففرةا الشففهوات أصففحاب على ر
قسمين:  على

الففذين المعاصر الرجائي الفكر  دعاةاالول:     القسم
يكفففروُن وُل فقففط، وُالجحففود بالتكففذيبَّ الكفففر حصففروُا

. 214-2/213 القرآن أحاكم 1
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ًا يسفن مفن وُل وُالممتنففع المعففارض هفو مفا ينفاقض تشفريع
بالضروُرةا.  الدين من معلوما

لعقيففدةا المخففالف الباطفل المعتقفد هذا أساس وُعلى 
فففي الباطففل المنهففج هذا دعاةا سقط وُالجماعة؛ السنة أهل

ضففد وُنصففروُهم وُوُالففوهم الصففليبيين المريكففان أحضففان
الزنففديق الرافضففي بحكففم وُرضففوا البطففال المجاهففدين

ّثففروُا "إبراهيففم الففوثأني" "الحففرس سففواد الجعفففري" وُك
وُقففانون كفرهففم شففريعة لها أّصلوا حيث المرتدةا وُالشرطة

ّدعون وُهم ردتهم، الح، السفلف نهفج ي منهفم وُالسفلف الص
ًا المنفافقون هم بل ُبراء، بحفراب العفزةا يبتغفون الفذين حق

َلففْمتعالى: { قال المرتدةا، الجعفري وُبحكومة الصليبي َتففَر َأ
َلى إذيَن إإ ّل ُعُموَن ا ُهْم َيْز ّن أ

ْا َ ُنو إزَل إبَما آَم ْيَك ُأن َل إزَل َوَُما إإ إمففن ُأنفف
إلَك ْب ُدوَُن َق إريفف ْا َأن ُي َكُمو َتَحففا َلففى َي إت إإ ُغو ّطففا ْد ال َقفف ْا َوُ إمففُروُ َأن ُأ

ْا ُفففُروُ ْك إه َي ُد إبفف إريفف ُي َطاُن َوُ ْي ُهْم َأن الّشفف ّل إضفف ً ُي ًا َضففلَل إعيففد }َب
].60النساء: [

العراقففي" السففلمي "الحففزب  دعاةاالثاني:     القسم
"الوقففف الحميففد" وُدعففاةا عبففد "د. محسففن مقففدمتهم وُفي

الغفففور عبففد "أحمففد المنففافق رأسففهم السففني" وُعلففى
السامرائي". 

ًا وُهففؤلء ّينففوا جميعفف وُأجففازوُا الكفففري الدسففتور ديففن ز
الففدخول الفضائية وُالقنوات الجمع خطبَّ عبر الناس لعامة

أهففل لنقففاذِ الوحيففد السبيل وُأنها الدستورية النتخابات في
عبففادةا علففى النففاس أحففرص وُهم الراهنة، الزمة من السنة

البرلمانية. المقاعد

وُأجمفع المفة حيفاةا عفن الجهفاد يعفزل دستور كتابة إن
"إبراهيم رايس" وُ "كوندليزا "رامسفيلد" وُ "بوش" وُ عليه

الغفففور عبففد "أحمففد المطلففك" وُ "صففالح الجعفففري" وُ
وُمففن منفه اللفه إلفى نفبرأ كففري دسفتور لهفو السامرائي"؛

َلنتعالى: { قال أتباعه، ُد َعنففَك َتْرَضى َوُ ُهففو َي ْل َ ا ّنَصففاَرىَ َوُل ال
ّتى َع َح إب ّت ُهْم َت َت ّل َدىَ إإّن ُقْل إم إه ُهفف ّلفف َو ال َدىَ ُهفف ُهفف ْل إن ا إئفف َل ْعففَت َوُ َب ّت ا

ُهم َواء ْه َد َأ ْع إذي َب ّل إم إمَن َجاءَك ا ْل إع ْل إه إمَن َلَك َما ا ّل إلففّي إمن ال َوُ َ ٍر َوُل إصي ]. 120البقرةا: } [َن

اللففه: رحمففه تيميففة ابففن السففلما شففيخ ب) يقففول
الحففراما حلففل أوُ عليففه، المجمع الحراما حلل متى (وُالنسان
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ّدل أوُ عليففه، المجمففع ًا كففان عليففه؛ المجمففع الشففرع بف كففافر
ًا .2الفقهاء) باتفاق مرتد

الرجففاء عقيففدةا لنسف وُصريحة وُاضحة دللة هذا وُفي
المسفففتحل بيفففن سفففاوُىَ السفففلما شفففيخ إن إذِ المعاصفففر،

ّدل، الفقهاء.  باتفاق وُمرتد كافر فكلهما وُالمب

ًا: (وُمففن ج) وُيقول اللففه شففرع يخففالف بمففا حكففم أيضفف
يقدمون الذين التتار جنس من فهو ذِلك يعلم وُهو وُرسوله،

.3وُرسوله) الله حكم على الياسق، حكم

بتحكيففم الرضففا مففن هففو السففتفتاء أن فيففه لشك وُمما
اللففه حكففم مففع يتنففافى الففذي الطاغوتي للدستور الواضعين

َوَُمففاتعففالى: { لقففوله وُسلم، عليه الله صلى وُرسوله تعالى
ُتْم ْف َل َت إه اْخ ٍء إمن إفي ْكُمُه َشْي َلى َفُح إه إإ ّل ُكُم ال إل ّلُه َذِ ّبي ال إه َر ْيفف َل َع
ْلُت ّك َو إه َت ْي َل إإ إنيبَُّ َوُ ]. 10الشورىَ: } [ُأ

مففن بالضففطرار آخففر: (وُمعلففوما موضففع في وُيقول د)
اتبففاع سففوغ مففن أن المسففلمين؛ جميع وُباتفاق السلما دين
ن غير ببعفض آمفن مفن ككففر وُهفو كفافر، فهفو السفلما دي

. 4الكتاب) ببعض وُكفر الكتاب

الحقيقففة فففي هففي إنمففا إليه وُالدعوةا الدستور وُصياغة
إإنتعالى: { لقوله السلما، دين غير لتباع تسويغ ُتْم َف ْع َنففاَز َت

ٍء إفي ُه َشْي ّدوُ َلى َفُر إه إإ ّل إل ال ُتْم إإن َوُالّرُسو ُنففوَن ُكن إم ْؤ إه ُت ّل إبففال
إما ْو َي ْل إر َوُا إخ إلَك ال ْيٌر َذِ َأْحَسُن َخ ً َوُ إوُيل ْأ ]. 59النساء: } [َت

وُالفقففه اللغففة علمففاء عنففد المقففررةا الصففول وُمففن
العمففوما، تفيففد الشففرط سففياق فففي النكففرةا أّن وُالصففول؛

ّي أّن الية وُمعنى ُيختلف فيه ُيتنازع شيء أ ّده فيه وُ إلى فمر
وُاضففح وُهففذا وُسففلم، عليففه اللففه صلى وُرسوله سبحانه الله
لففه فمففا نورا له الله يجعل لم من وُلكن عينين، ذِي لكل بين
نور.  من

تعالى:     الله     رحمه     كثير     ابن     ) المام3

وُهففو زمانه، في وُوُاضعه الياسق بكفر الله رحمه أفتى
ًا السففلمية الشففريعة جعل خان" الذي "جينكيز مفن مصففدر

. 3/267 الفتاوُىَ مجموع 2
. 3/407 الفتاوُىَ مجموع 3
. 28/524 الفتاوُىَ مجموع 4
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عنففد يقففول حيففث "الياسففق"، دسففتوره في التشريع مصادر
ْكَمتعالى: { قوله تفسير َفُح إة َأ ّيف إل إه ْلَجا ُغفوَن ا ْب َأْحَسفُن َوَُمفْن َي

إه إمَن ّل ًا ال ْكم ٍما ُح ْو َق ُنوَن ّل إق تعالى ينكر]: (50المائدةا: } [ُيو
ّله حكم عن خرج من على كففل علففى المشففتمل المحكم ال
الراء مففن سففواه مففا إلففى وُعدل شر، كل عن الناهي خير

مففن مستند بل لاالرج وُضعها التي وُالصطلحات وُالهواء
ّلففه، شففريعة مففن بففه يحكمففون الجاهليففة أهففل كففان كمففا ال

فمن وُأهوائهم، بآرائهم يضعونها مما وُالجهالت، الضللت
إلففى يرجففع حففتى قتففاله، يجففبَّ ،كففافر فهو منهم ذِلك فعل
ّله حكم . 5)كثير وُل قليل في سواه يحكم فل وُرسوله، ال

ًا؛    طاعععة     مسععألة     فععي     العلععم     أهععل     كلم     ثأانيعع
بتبديلهم:     العلم     مع     المبدلين

ظاهرهففا علففى تجري السلما أحكاما إّن فيه شك ل مما
ّثر عّمن َد ك ٍما سوا الحكم في وُجنده ففرعون منهم، صار قو

ُهتعففالى: { قال سواء، َنا ْذ َأَخفف ُه َف َد ُنففو ُهْم َوُُج َنا ْذ َبفف َن َيففّم إفففي َف ْل ا
ُظْر ْيَف َفان َبُة َكاَن َك إق إميَن َعا إل ّظا وُقففوله ]،40القصص: } [ال

ُدمُاتعالى: { ْق ْوَمُه َي ْومَا َق إة َي َياَم إق ْل ُهُم ا َد ْوَُر َأ ّناَر َف ْئَس ال إب ُد َوُ إوْر ْل ا
ُد ْوُروُ ْلَم ْذِقال: { من عّز وُقوله ،]98هود: } [ا َأ إإ َبففّر إذيَن َت ّلفف ا
ْا ُعففو إب ّت إذيَن إمففَن ا ّلفف ْا ا ُعففو َب ّت ْا ا ُوُ َأ َذاَب َوَُر َعفف ْل َعففْت ا ّط َق َت إهففُم َوُ إب

َباُب َلْس ْكُر َْلوُقوله: {ب ]،166البقرةا: } [ا إل َم ْي ّل إر ال َهففا ّن َوُال
ْذِ َنا إإ َن ْأُمُروُ ُفَر َأن َت ْك إه ّن ّل َعَل إبال َنْج ًا َلُه َوُ َداد َأَسففّروُا َأنفف َداَمففَة َوُ ّن ال

ُوُا َلّما َأ َذاَب َر َع ْل َنا ا ْل َع ْغَلَل َوَُج َْل إق إفي ا َنا ْع إذيَن َأ ّل َفففُروُا ا َهففْل َك
ْوَُن ُنوا َما إإّل ُيْجَز ُلوَن َكا ْعَم ]. 33سبأ: }[َي

الربوبيففة خصائص من خاصية التشريع أن نقول؛ وُلذلك
ًا صففار فيها الله نازع وُمن لقففوله الربوبيففة، فففي للففه شففريك

ُهْم َأمْاتعالى: { َكاء َل ُعوا ُشَر ُهم َشَر إن ّمَن َل ّدي َذِن َلْم َما ال ْأ إه َي إب
ّلُه ْوَل ال َل إلَمففُة َوُ إل َك َفْصفف ْل إضففَي ا ُق ُهففْم َل َن ْي إإّن َب إميَن َوُ إل ّظففا ُهففْم ال َل

َذاٌب إليٌم َع ]. 21الشورىَ: } [َأ

بففه وُرضففي الدسففتور قففانون أطاع من فكل هذا؛ وُعلى
ًا مشرك، فهو وُانتخبه ًا أكبر شرك حيففث الملففة، مففن مخرجفف

الطاعة.  شرك وُهو الكبر الشرك أنواع أحد في وُقع

إإْنتعففالى: { لقففوله تفسففيره فففي كففثير ابففن ) يقول1 َوُ
ُهْم ُتُمفو ْع َط ُكفْم َأ ّن ُكوَن إإ إر حيفث ]: (أي121النعفاما: } [َلُمْشف

فقففدمتم غيففره، قففول إلففى وُشرعه لكم الله أمر عن عدلتم
ْاتعففالى: { كقفوله الشففرك، هو فهذا غيره؛ قول عليه ُذوُ ّتَخفف ا
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ُهْم َباَر ُهْم َأْح َن َبا ْه ًا َوُُر َباب إن ّمن َأْر إه ُدوُ ّل إسففيَح ال ْلَم ْبففَن َوُا َيففَم ا َمْر
ْا َوَُما إمُروُ ّ ُأ ْا إإل ُدوُ ُب ْع َي ًا إل َله ًا إإ إحد ّ َوُا َلَه ل ّ إإ َو إإل َنُه ُه ْبَحا َعّمففا ُسفف

ُكوَن إر .6})ُيْش

تعففالى: قففوله تفسففير فففي الشففنقيطي الماما ) يقول2
إرُك َوَُل{ إه إفي ُيْش إم ْك ًا ُح (26الكهف: } [َأَحد مففن وُيفهففم]: 

َ ؛كقففوله اليففات هففذه َوُل إرُك { إه فففي ُيْشفف إمفف ْك ًدا} ُح أن ،َأَحفف
أنهففم ؛اللففه شففرعه مففا غيففر المشففرعين أحكففاما متبعففي

. 7)بالله مشركون

الكفففري التشففريع وُصائغي الدستور أتباع لقتال وُدليلنا
ُأمرت عليه الله صلى قوله حففتى النففاس أقاتففل أن وُسلم: (

ًا وُأن الله إل إله ل أن يشهدوُا وُيقيمفوا اللفه، رسفول محمفد
دمففاءهم منففي عصففموا فعلففوا فففإذِا الزكففاةا، وُيؤتففوا الصلةا،

. 8الله) على وُحسابهم بحقها، إل وُأموالهم

لنهففم الزكففاةا، مانعي عنه الله رضي الصديق قاتل فقد
ً الزكاةا - وُهو المال حق منعوا عليففه الله صلى بقوله - عمل

فففإن الدسففتور؛ أصففحاب فكذلك السلما)، بحق وُسلم: (إل
التوحيففد كلمففة حففق منعففوا لنهم أشنع، وُكفرهم أقبح ردتهم

الربوبيففة بتوحيففد فطعنففوا اللففه، إل إله ل أن شهادةا وُحاربوا
سففيوفنا سففللنا العلففة وُهففذه المنففاط هففذا وُعلففى وُاللوهية،
ُنعلي سلحنا وُامتشقنا وُنحطم الرض في تعالى الله كلمة ل

ًا العلففة مع يدوُر الحكم أن وُالمعلوما؛ الكافرين، كلمة وُجففود
ًا.  وُعدم

مانعي عن قوله السلما لشيخ الصارمة النصوص وُمن
أوُ بوجوبهففا مقففر أنففت هففل يقولففوا؛ لففم الزكاةا: (وُالصففحابة

الصففديق قال بل بحال، الصحابة عن يعهد لم هذا بها؟ جاحد
ًا منعففوني لففو عنهمففا: "وُاللففه اللففه رضففي لعمففر كففانوا عناقفف

علففى لقففاتلتهم وُسففلم عليففه الله صلى الله لرسول يؤدوُنها
وُجوبهففا، جحففد ل المنففع، مجرد للقتال المبيح فجعل منعها"،

بخلوا لكن بالوجوب يقروُن كانوا منهم طوائف أن روُي وُقد
قتففل وُهففي وُاحدةا، سيرةا فيهم الخلفاء فسيرةا هذا وُمع بها،

علففى وُالشففهادةا أمففوالهم وُغنيمففة ذِراريهم وُسبي مقاتلتهم
ًا وُسّموهم بالنار، قتلهم .9الردةا...) أهل جميع
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لفففدعوةا وُالستسفففلما النتخابفففات بطفففابور ففففالوقوف
مخففرٌج كفففٌر هففو المعاصر؛ التشريع بشرك وُالرضا الدستور

وُطعففن بففالله، وُكفففٌر بالطففاغوت إيمففان لنففه السففلما، مففن
الغّراء.  بالشريعة

السلما. لشريعة وُالعزةا أكبر وُالله

أجمعين وُصحبه آله وُعلى محمد نبينا على اللهم وُصّل
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