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بمثابة تقديم

()1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد ِ
عبده ،وأعز جنده ،وهزم الكفر وحده ،والصالة والسالم عى
هلل الذي
نصر َ
َ
الص دق األمدن المبعوث رحمةً لىع لمدن ..وآله الطدبدن الط هردن ،وعى أصح به المنتجبدن من
سددن محمد

األنص ر والمه جردن.

أحددكم أدُّه األخوة المج هدون أصدق تحدة إكب ر واعج ب ،وأتمن

لكم طدب اإلق مة في بدروت،

وأحمد اهلل العىي القددر وأشكره عى اجتم عكم وتش وركم معن  ،وابداء آرائكم ومقترح تكم في تشخدص م

دع نده أبن ء األمة المرحومة من احتالل واستكب ر واستعم ر ،وفوض خالقة ،وعولمة متوحشة ،والسدم

في العراق الجردح ولم دع نده من احتالل واره ب واغتد ل وخوف وحدرة ورعب واضطراب وتهجدر

وتفجدر وصراخ وعودل وام تة جم عدة بسبب حكومة فتنودة دائمة منصبة من قبل العدو األمدركي
المحتل المجرم ،التي تعد مسؤولة عن كل شيء دحدث في الس حة العراقدة ألن السبب أقوى من

المب شر.

أنتم كتد ر مرجعي إسالمي أم م امتح ن صعب وعىدكم في هذه المرحىة أن تكونوا بمستوى

المسؤولدة المىق ة عى

ع تقكم بحدث تتصدون لكل م هو احتالل ولكل م هو غردب عن منطىق تكم

اإلسالمدة وعن ذاكرتكم الت ردخدة كأمة رس لدة انبع ثدة حض ردة ففي ظل هذا الواقع األزموي االحتاللي
تواجهون مصطىح ت ومفردات تتداخل وتشوه أطروح تكم القرآندة الكردمة فب ت اإلره ب في العقىنة

األمدركدة (مق ومة) وب تت المق ومة (إره ب ) في الوقت الذي تالحظون ب لىمسة التجردبدة والرؤدة اآلح ددة
أن المق ومة الوطندة واإلسالمدة في فىسطدن وفي لبن ن والعراق وفي أصق ع األرض اإلسالمدة كىه لم

تعد حرك ت تحرر ومق ومة وطندة واسالمدة تج هد في سبدل تحردر أقط ره من االحتالل األجنبي
وحسب وانم هي خد رات وانتم كتد ر مرجعي إسالمي مىتزمون به وبهذا اإلط ر فإن كل الذدن قدموا

التضحد ت الجس م مج هدون من ضىون مق ومون دستحقون منكم التقددم الالمحدود ولكم شرف االنتم ء

إلدهم ودجب عىدكم أن تتهموا حكومة االحتالل الرابعة الفتنودة بتوظدف اإلره ب المحرم من خالل
َّ
المسدرة من قبل االستخب ارت الدولدة والتي ال تزال تواصل نهجه
المع ددر االنتق ئدة في سد س ته
العسكري ب سم خطة فرض الق نون ب لن ر والحددد وأن تطبق عى مستضعفي أبن ء األمة شردعة الغ ب.

( )31هذه المحاضرةُ لسماحة السيد الوالد ــ ادام هللا ظله ــ أضعها مقدمة لهذا الكتاب ،وقد ألقيت فـي إحـدى ضواحي بيـــروت على
ُثلَّ ٍة من مجاهدي كوادر ألوية الشريعة الخاتمة ،الـذراع العسكـري لتيار المرجعية اإلسالمية ــ أمة ــ فــي مســاء ليلة الخامس
والعشرين من جمادي االول  3311هـ ـ الموافق التاسع عشر من ايار (مايو) 9112م.
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أنتم كتد ر مرجعي إسالمي أم م امتح ن صعب وعىدكم في هذه المرحىة أن تعرفوا لم ذا انطىقت

ش اررة المق ومة اإلسالمدة منذ األد م األول من االحتالل األمردكي ـ البردط ني ألن العراق مبعث ثورات
األنبد ء المرسىدن وأولد ء اهلل الع مىدن بشكل خ ص حدث أنه تمت ز عن س ئر الوثب ت والثورات األخرى

قددم ً وحددث ً وأن من أهم واجب تكم الدوم ددمومة الدف ع عن أرض األنبد ء واألولد ء وأن هذه الحرب
العىندة التي تش هدونه ـ الدوم ب سم ـ مك فحة اإلره ب دنبغي أن تكون ن قوس ً إلعالن الخطر عىدكم
وتشوده سمعتكم والبد أن تعرفوا ذلك جدداً وتدركوا م دح ك من مؤامرات مدروسة خطدرة عى مق ومتكم
الب سىة ،والتعتدم اإلعالمي عىده الذي دم رسه العدو المجرم والواجه ت الداعمة له.
فو اهلل إنه الحرب الضروس ضد عروبتكم واسالمكم فال أحد من مستضعفي أحرار الع لم دح رب

مق ومتكم بوصفه المشروعة من قبل كل األدد ن السم ودة والمذاهب األرضدة قسم ً ب هلل إن عىدكم واجب ً
رس لد ً انبع ثد ً حض رد ً عدند ً لطرد المحتىدن األوغ د وم دنبغي أن تقوموا به هو حفظ هذه المق ومة بكل
فص ئىه المختىفة.

إن هذا الواجب المقدس والذي هو الجه د الدف عي في طرد الك فردن والمشركدن عن أوط ن المسىمدن

له ركن أس س هو :امتالك البصدرة الت ردخدة ب ألشد ء فأن عندم أقول لكم اآلن بوجوب الجه د

السد سي والفكري والمسىح فإنكم حتم ً ستخرجون من هذه الق عة وأنتم تحدثون أنفسكم دعون ننطىق ح الً
ونبدأ بتصعدد المق ومة المسىحة عى كل الجبه ت أي في عموم الثرى الوطني العراقي فهذه حرك ت

التحرر الع لمدة قد ق تىت الغزاة المحتىدن في كل مك ن وتوغىت في داخل معسكراته وقواعده المدججة
ب لسالح الفت ك.

أتعىمون م ذا تعني المق ومة؟ ..إنه تعني التآزر ،والتع ضد ،واالئتالف في مج ل التع رف( ب لتعبدر

القرآني) ..وعندم دتم هذا المبدأ منذ األد م األول

من االحتالل ،كدع مة من دع ئم شردعتن الخ تمة،

ومنطىق ته األصىدة ،فإنه إنم دطرح إلن شردعتن شردعة أممدة إنس ندة ع دلة ،ولدست شردعة قىقة،

متأرجحة ظ لمة.

أتعىمون م ذا تعني المق ومة ؟ ..انه تعني قدمة الق ذف ت المق تىة ،والعبوات الن سفة ضد المحتل

الغ شم ،وادراككم كدف أن الق ذف ت والعبوات رفعت من قدمة المق ومة اإلسالمدة من خالل خالد ه

المجهردة في طول البالد وعرضه  ،وكذا كدف أن المق ومة اإلسالمدة بدوره قد رفعت وعززت أهمدة
موضوعة أس لدب العمىد ت الجه ددة م عرف بـ «حرب العص ب ت التي تعتمد أسىوب الكر والفر» وهي

الطردق الوحدد الفردد الن جع الذي دمكن أن دأتي بنت ئج حتمدة ت ردخدة لتحردر األرض واإلنس ن.
أتعىمون م ذا تعني المق ومة ؟ ..إنه تعني وجوب القت ل والجه د في سبدل اهلل تع ل

من خالل

إطالق ت األدلة القرآندة والسنة الصحدحة وعموم ته ومط ردة الك فردن الف قددن لىعواصم الخمسة

المشهورة في الس حة الفقهدة.

فهل ترددون حق أن تمنحوا أنفسكم قدمة متألقة ؟ ..هل ترددون أن ترفعوا من مق مكم االعتب ري

والوجداني لدى خط أهل البدت ،والصح بة المنتجبدن . .إنه ال دكتمل النص ب لكم ذلك إال ب لعمل بهذا

المبدأ ،وعند ذلك دعىو شأنكم عند اهلل الواحد األحد واذا م أرادت األمة أن دحسب له ألف حس ب

وحس ب بدن األمم والشعوب ،وأن دحترمه الغرب والشرق سواء بسواء من أصدق ء صدوقدن ،ومن أعداء
6

تقىددددن إستشراقددن ك نوا أم توراتددن ،فإن عىده أن تخرج نفسه من العولمة واالستكب ر واالحتالل

واالستحم ر ،وب لت لي تمتىك الح كمدة والسد دة المستقىة ،وتقرر مصدره بنفسه أي تتمسك ب لجه د
السد سي والفكري والمسىح ،وتعزز أسس األطروحة التوافقدة االئتالفدة الوحدودة اإلسالمدة المتراصة.

ومن هن  ..إن المق ومة الوطندة اإلسالمدة في مس ره الرس لي االنبع ثي ،ومن خالل خالد ه

المجهردة العم ىد تدة التي تحدل حركة اإلنس ن في العراق األسدر إل حركة دؤوبة متقدمة سودة الستنق ذ
الوطن من االحتالل ،واستنق ذ األطد ف من االنحراف ،واستنق ذ الن س من االستحم ر ،وجعىت الهزدمة

مرهونة ب لخنوع والركوع واالستسالم.

إن المق ومة الوطندة اإلسالمدة في العراق وصىت إل

هذا المنعطف الت ردخي بوصفه فرددة في

قدراته الكف حدة الفذة ،ورؤدته العقالندة المعمقة ،ونموذجه الفردد بدن كل الحرك ت التحرردة اإلسالمدة

واألجنبدة ..وهي مق ومة لدست مدعومة من خ رج الدائرة العراقدة ،بل تعتمد معظمه عى

اإلكتف ء

الذاتي ،وعندئذ تتمدز ب لب ق ء والدوام وتغدو أكثر فع لدة ثوردة مسىحة ب لوعي السد سي والمدداني التكل

أبداً وال تمل ترفض الفصل والتقطدع والتجزئة في تقددم الموقف الحدوي وتأصدل الىحمة الوطندة وفق
كل األس لدب الممكنة وبهذا االنعت ق تنبثق عن دوره الف عل كبددل لىتحردر والعودة إل مك نته كممثل
شرعي وحدد لكل العراقددن.

ف لمق ومة الوطندة اإلسالمدة إذن ت ردخ ..هذا الت ردخ دشكل في مسدرته انعط ف ً كبد اًر في حرك ت
التحرر الوطني عى طردق السد دة واالستقالل ،وتبق كىمة المق ومة في بالد الرافددن األشم ال دروج

فده اإلره ب المحرم ،وال تخترقه المدىدشد ت المسدرة ،وال دمزقه التن قض والصراع والمف رقة بدن قدمه

وتع لدمه الجه ددة الدف عدة الكبرى وبدن واقعه االحتاللي التي تعدش تحت هدمنته مهم تص عدت

األزمة الفتنودة عى أبن ء العراق الشرف ء هي لدست صدفة ع برة وانم هي نت ج أوامر إطالق ت األدلة

القرآندة ،والنصوص الحددثدة الصحدحة وعموم ته الجه ددة الص رمة ..محو اًر عردض ً ددور عىده فىك
التحردر من االحتالل األجنبي ..إنه لدس طرح ً بسدط ً هذا الذي استعرضن ه ،ولدس هن ك حرك ت تحرر

في الس حة الع لمدة حققت هذه االنعط فة الت ردخدة المنتصرة بهذا المقدار من الدقة في تنفدذ العمىد ت

الجه ددة والددمومة الكف حدة إال في فترات سردعة ورد استعراضه في حشد من اآلد ت القرآندة الكردمة.

من هن  . .ج ءت إرادة الت ردخ بهذا الشكل تعبد ار حض رد لىتع دش العرقي والمذهبي والددني ،وكذلك

تعبد ار عن اتف ق العراقددن الشرف ء في القواسم المشتركة في األهداف ،والظروف الموضوعدة والذاتدة،
والمصدر المشترك وفق ذلك كىه ،ف لعدو المشترك الذي دتربص الدوائر لالنقض ض عى األمة كىه هو
من دنفذ الفوض الخالقة ،وهو الذي دجسد الهدمنة العولمدة الربودة الرأسم لدة األمدركدة المتوحشة عى

العراق بل المنطقة بل الع لم.
إذن ..ستبق

المق ومة اإلسالمدة المشروعة الطردق الوحدد لتحردر األمة من ذل االحتالل ،السدم

الجه د السد سي والفكري والمسىح ،وسدبق أبن ء اإلسالم دقدمون الدعم والمس ندة له  ،وحشد التأددد لهذه

المق ومة الب سىة ،ودعمىون عى توسدع دائرة الصراع ضد العدو المحتل المجرم ،ورفض مح والت القوى

الفتنودة ،الس عدة لوضع المق ومة ف ي دائرة اإلره ب الدولي .وهذه القوى الفتنودة تعمل كجه ز لنشر
الهزدمة واالستسالم ،وعدم الثقة المتب دلة بدن المق ومدن المرابطدن الرافضدن لىمشروع التوراتي
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االستشراقي في العراق الذي دسع

واالنشق ق لىجسد الوطني العراقي.

لتوظدف الفرقة والعداوة والبغض ء ،ومش ردع التقسدم والتمزدق

إذن ..ستبق المق ومة اإلسالمدة أمض احتج ج وغضب في وجه المشروع األمدركي االستشراقي
ِ
األمة في العراق في طرد المحتل المجرم وبن ء دولة
واإلسرائدىي التوراتي حت تحقدق طموح ِت أبن ِء

تعدددة شوردة من خالل برن مج متك مل لمج بهة االحتم الت كىه (وربم ) االنتك س ت من خالل

االنتخ ب ت التعدددة الشوردة الشعبودة المب شرة ،إذ تؤكد اإلحداث والتطورات سالمة م ذهبوا إلده من أن
دد لمو ِ
اجهة العدو األمدركي ـ البردط ني والت بعدن له من
دق
الوحدد الفر ُ
ُ
المق ومةَ المشروعةَ هي الطر ُ
موظفي االحتالل الق بعدن في المنطقة الصفراء.
أده اإلخوة المج هدون م دهمني من وراء هذا كىه هوَّ :
ددور في س حتن العراقدة من غىد ٍن
أن م
ُ
ٍ
إسالمي لىمتسىطدن عى رق ِب أبن ء مستضعفي العراق ،والتف ف جم هدري درافق سدر
ورفض
شعبوي،
ٍّ
ِ
القبض
العمل الجه دي عى كل الصعد ،وم تقوم به الحكومة الفتنودة الرابعة العمدىة من إع دة إلق ِء
إطالق سراحهم بق اررات قض ئدة،
تم
عى كل المعتقىدن في سجون القوات العسكردة األمدركدة ممن َّ
ُ
واألنك من ذلك َّ
أن النجف االشرف شهدت في الث من عشر من ربدع الث ني دخول قوات الت بعة لىقوة
العسكردة الث منة المدعومة من القوات األمدركدة وقد مه بحمىة مداهم ت واعتق الت واسعة عى بعض

أحد ئه شمىت أنص ر تد ر المرجعدة اإلسالمدة ،ومن ضىي الخط الوحدوي الصدري الرافض لىعمىدة

السد سدة الج ردة في العراق بعد ظهور شع رات ثوردة كتبت عى الجدران تشدد بنش ط ت ألودة الشردعة
لمة ش ٍ
دفعت الجه ت البولدسدة األمندة القمعدة إل حمىة ظ ٍ
الخ تمة األخدرة وعى هذا األس ِ
مىة من
س
ْ
ٍ
الت عشو ٍ
اعتق ٍ
كدفدة شمىت العددد من أبن ء العنصر المشهدي العىوي غ دته الغرور واألح ددة
ائدة
والغطرسة واالستهت ر وتبردر مم رس ت قوات االحتالل األمدركدة الط غدة الط غوتدة.

إسالمي أم م امتح ن صعب وعىدن في هذه المرحىة أن
مرجعي
وأخد اًر ولدس آخ اًر نحن كتد ٍر
ٍ
ٍ
ونددن بشدة مجمل استغالل مم رس ت جمهوردة ادران اإلسالمدة في بالد الرافددن األشم خالل
نستنكر
َ
َ
فترة الغزو األمدركي ـ البردط ني لىوطن األعز واحتالله في سبدل مص لحه القومدة الضدقة عى

م

دمكن أن دشكل أرضدة مقبولة لحقوق مشتركة ومص لح مشتركة ومخ طر مشتركة بدن البىددن الج ردن

وفي مقدمه العراق أرض ً وشعب ً وت ردخ ً بدالً من التورط في رؤدة أح ددة ومع ددر انتق ئدة وسد س ت
هد منة أو فرض نفوذ لن تؤدي إال إث رة لىفتنة التي ال دحمد عقب ه بدن شعبدن مسىمدن ج ردن واظه ر
جمهوردة إدران اإلسالمدة وكأنه عدو الشعب العراقي بكل أعراقه واثند ته بدال من أن تكون صددق ً
وحىدف ً استراتدجد عى الصعدددن األفقي والعمودي.

قسم ب هلل العىي العظدم دجب أن تخجل هذه القد دة السد سدة لىجمهوردة اإلسالمدة من نفسه وهي

تحمل شع ر مع داة الوالد ت المتحدة األمدركدة وتصفه بـ «الشدط ن األكبر» وال تخجل من نفسه وهي

تزعم بأنه عدوة االستكب ر والكفر الع لمي ،وأنه ال تزال عى خط أست ذي اإلم م الق ئد السدد الخمدني

مؤسس الدولة الثوردة في ادران.

واهلل ب هلل إنه لقسم عظدم بأن الرسول الق ئد محمد (ص) وأهل البدت الط هر(ع) إنم ترتعش فرائصهم

َّ
الدوم في فىسطدن ولبن ن وأفغ نست ن والعراق
حدثت
درون مذابح المسىمدن التي
الزكدة وهم في قبورهم
ْ
َ
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وندجرد والشدش ن وت دالند وكوسوفو وكشمدر ،بدنم نرى القد دة السد سدة لىجمهوردة اإلسالمدة موقف

برغم تد وانتق ئد بعد كل هذا التسدب والضد ع والموت األحمر الذي دط ل العراقددن األبرد ء قتال

واعتق ال وتبعددا واختط ف وتهجد ار من هذا الطرف أو ذاك كل هذه األعم ل الالإنس ندة سببه المص لح

القومدة الضدقة واالحتالل واالستكب ر والعولمة المتوحشة ،بدد أنن نثمن بتقددر واعج ب مس ندة إدران
معنود ً وم دد ً لقوى حرك ت التحرر الوطني س اًر وعالندة وفي مقدمه فىسطدن الثورة ولبن ن التصدي،
والسالم عىدكم وعى أخوانن المج هددن المرابطدن ورحمة اهلل وبرك ته.
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الفصل األول
فتاوى جهادية
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ين َيلُوَن ُكم ِم َن ال ُكفَّ ِ
َن اللَّ َه َم َع
ار َول َي ِج ُدوا ِفي ُكم ِغلظَة َواعلَ ُموا أ َّ
َم ُنوا قَ ِاتلُوا الَّ ِذ َ
ُّها الَّ ِذ َ
﴿ َيا أَي َ
ين آ َ
ين﴾ سورة التوبة اآلية .104
ال ُمتَّ ِق َ

مواجهة االحتالل
س :1لو كان علي (ع) موجوداً بالفعل ال بالقوة ..فهل سيكون راضياً عن معركة غير متكافئة بين مجاهدي
العراق ،وقوى االحتالل األميركي – البريطاني ،ولو كان اإلمام علي(ع) موجوداً ،فما هي خطة المرحلة القادمة
التي يتحرك فيها مع هؤالء في مواقعهم ،وأي طريق سيسلك بالشبان المسلمين؟..
أمدر المؤمندن عىي(ع) عندم دع
ج :سدسىك الطردق الذي بدأه في عصر الرسول والرس لة ،ألن َ
إل اهلل الواحد القه ر ،وج هد في سبدىه ،وعمل بكت به ،وتبع سنة نبده ،وعندم صبر عى األذى من

ق دة عن صر الثورة المض دة ،وعندم واجه عمق هذه التحدد ت الج هىدة كىه استقبىه بهذا العقل الندر،

وبهذا األسىوب المىتزم في سبدل صد نة التوحدد والرس لة والقرآن ،ولو َّ
أمدر المؤمندن عىي(ع) ع ش
أن َ
في هذه المرحىة المصدردة ،والتحدي الحض ري االستكب ري لك ن مج هدو العراق المرابطون الص برون

هم جنده وأنص ره وأعوانه لمق تىة األمدرك ن ،وانه ء احتاللهم لدار اإلسالم ،بل هو أول من دتحرك في
طىدعة المج هددن المق تىدن األشداء لمن هضة االحتالل من غدر رجعة ،وهذا م أكد عىده السدد األست ذ

األكبر في كت به الفقهي الخ لد«:وجوب النهضة» حدث كتب ق ئالً:

«إنه ال دخف َّ
أن الدف عي في زم نه(صى اهلل عىده وآله وسىم) وزمن الخىف ء ،وأمدر المؤمندن(عىده

السالم) من األمور االرتك زدة ،واألحك م الفطردة ..أال ترى أنه لو هجم الكف ر عى

الكوفة في

زم نه(عىده السالم) لوجدن ه مق وم مدافع ً غدر معتذر بعدم الضرر في الددن ..نعم ربم دعىل ذلك
بذه ب الددن ،لكن ال من ب ب العىة فده ،بل من ب ب التأكدد والتشجدع ونحو ذلك.

وب لجمىة من تأمل ذلك في زم نه أدن تأمل ،وجد ذلك من األَحك م المسىمة الغندة عن إق مة الدلدل

عىده  ..نعم منشأ التشكدك في ذلك من بعض الن س في زم نن أم مك ئد العدو ،وأم األلفة الح دثة ،وأم

األغراض الف سدة ،وأم ذه ب الصف ت ك لغدرة ،وأم الجهل لبعد المس فة ،والمدة بدنن  ،وبدن نبدن (صى

اهلل عىده وآله وسىم) الق ضي بعدم اإلح طة بم ابتن عىده ددن اإلسالم من فض عة كونن تحت سىطة

األعداء»(.)2

الجهاد االبتدائي
بين المعصوم والفقيه
( )14وجوب النهضة ،رؤية تأسيسية إستباقية حول الجهاد الدفاعي ،لإلمام المجاهد محمد الحسني البغدادي ،تحقيقات وتعليقات
وترتيبات فصوله :أحمد الحسني البغدادي ،ص ،323 :ط2119 :م بيروت.
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س :2المشهور في الساحة الفقهية االسالمية تنفيذ الجهاد االبتدائي من مختصات الرسول محمد واالئمة
عليهم افضل الصالة والسالم  ،وهل للفقيه االسالمي المعاصر الجامع لشرائط الفتوى والفعل المقتدر في نشر
االطروحة االسالمية بين االمم واالقوام كلها الحكم بذلك؟..
ج :نعم ..دجوز ذلك إذا أُثْنْدت له القد دة السد سدة الموحدة ،وادارة الدولة اإلسالمدة ،وتهدأت له
الظروف الموضوعدة والذاتدة والمدداندة ،ورأى ان المصىحة اإلسالمدة العىد تقتضي ذلك ،بل ان هذا

القول عندي هو األقوى ،وقد أفت بذلك بعض عىم ء العصر من أس تذتن األع ظم رضوان اهلل عىدهم.

الجهاد
الدف اعي فرض عين
أن الجهادَ الدفاعي فرض عين ،وهذا يعني َّ
س :3كلنا نعلم علم اليقين َّ
أن من حقنا ان نجاهد مع أي مذهب
إسالمي ،ومع أي طيف إسالمي ..ولكن كيف السبيل إلى ذلك برأيكم؟..
ج :حدنم دتحول الجه د والمق ومة اإلسالمدة إل واقع عمىي ،وتمىك المش ركة الفعىدة فده من وجهة

إسالمدة في حرب المشركدن والك فردن المحتىدن الغزاة ،وضمن ظروف وشروط حد تك في مفردات

أن تن ضل وتج هد في سبدل اهلل تع ل .
الرخصة واإللزام ،فىك ْ

دعم
المق اومة واجب شرعي
س :4هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية من الزكوات ،والصدقات ،واألخماس إلى مجاهدي المقاومة
المشروعة المناهضة لالحتالل األميركي؟..
ج :نعم دجوز ،بل دجب مع الضرورة اإلسالمدة المىحة إعط ء الحقوق الشرعدة ،بل لو توقف أمر

التحردر واالستقالل الك مل عى انتزاع أموال المسىمدن ،وجب عىدهم تنفدذ ذلك.

التعاون
مع «الجائر الدكتاتور»
س :5برأيكم هل يجوز الدخول في الدولة(اإلسالمية) الفوقية الشمولية في سبيل صيانة استقاللها الوطني،
وظاهرها الديني من تآمر المتآمرين من المشركين والكافرين والمستكبرين؟..
ج :دسوغ االنخراط في مؤسس ته المختىفة في سبدل االستقالل وأهمدته الذي هو من ط التقدم في مق م

التزاحم بدن المتض ددن.

12

الفقهاء متهمون
س :6لو أدى سكوت مراجع وفقهاء النجف األشرف ،وقم المشرفة ،ولبنان الصامدة ،إلى اتهامهم بمسايرة
خطط االستكبار األميركي ضد مستضعفي الشعب العراقي ،وكان ذلك االتهام يقتضي هتك حرمة مذهب خط
أهل البيت(ع) من قبل الثورة الرجعية المضادة ..برأيكم هل يجوز ذلك السكوت المطبق؟..
ج :من أعظم المخ لف ت الشرعدة ،السكوت عن ذلك ،بل دجب عى رؤس ء «المذهب» مح ربة هذه

الخطط االستكب ردة ،واألطم ع االستعم ردة ،ومس ندة المق ومة العمىد تدة والسد سدة المشروعة واهلل

الموفق والمعدن.

الفقيه
ليس مقدسا
س :7بعض الكتاب يبحث في موضوعات حساسة جدا قد تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التفرقة
بين أبناء األمة الواحدة ،كأن يبحث ـ مثال ـ في الخالفات بين المرجعيات والتيارات اإلسالمية فيتحدث عن
العالم الفالني والمرجع الفالني والحزب الفالني ويعتمد في حديثه على الترجيح وبسط االتهامات لهذا أو
ذلك ،كما أنه قد يتصيد أي شيء يمكن أن يفسر بطريقة خاطئة فيصنع منه هذا الكاتب شيئا كبيرا قد يشوش
أفكار الناس فتتزلزل ثقة الناس بهذا العالم أو ذاك ..برأيكم هل يجوز شراء أمثال هذه الكتب؟ وهل يجوز حقا
قراءتها؟ وهل يجب الرد عليها وعلى أصحابها بكتابات موضوعية هادفة؟
ج 1 :ـ

دجب في عصر العولمة والحداثة شراء وقراءة هذه الكتب الن قدة عى الصعدد اإلسالمي

حت دكون اإلنس ن المسىم المكىف عى بصدرة من أمره في هذا الزمن المنحوس ،وقد نشرت في مثل
هذه الكتب في عصر فقه ئن المج هددن المع صردن الذدن ال تأخذهم في اهلل وفي قول الحق لومة الئم
ولم تصدر في حدنه فت وى بحرمة قراءته من قبدل كت ب ت الشهدد المغدور الدكتور عى شردعتي رحمه
اهلل بل انتقد قبىه أع ظم فقه ئن كص حب الجواهر والشدخ محمد الحسدن ك شف الغط ء والسدد محمد

الحسني البغدادي والسدد روح اهلل الخمدني وغدرهم من أك بر المدرسة الفقهدة اإلم مدة(ره).

 2ـ ال دجوز الرد عى كل من كتب في إط ر الكىمة المىتزمة لنقد هذا الفقده أو ذلك المرجع إذا م

ك ن ت رك الجه د السد سي والفكري والمسىح ضد الصهدوندة واالستكب ر واالستحم ر.

 3ـ ان المقدس عندن هو اهلل الواحد القه ر بوصفه المطىق وم سواه لدس مقدس ومن هن دجب نقد

(المرجع الددني) والبراءة منه والتشهدر به وحرمة (تقىدده) فدم إذا ك ن ت رك ً خط األنبد ء واألوصد ء
اآلمردن ب لمعروف والن هدن عن المنكر ذلك كىه بعد تنبدهه بأن المتصدي (لىمرجعدة الرشددة ) أشد
خوف ً من اهلل وأعظم مراقبة لواجبه اإلسالمي والع قبة لىمتقدن.
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حدود
طاعة المرجع
س :8ما تقول في :مرجع ديني شاخص ،لم يفت بوجوب إلغاء سيادة الكافرين على المسلمين ،وعدم
مشروعيتهم للحاكمية واإلمرة عليهم مباشرة أو تسبيبا ،بل نشاهده يستقبل عمالءهم ،ووكالءهم ،والمتعاطفين
معهم ،برحابة صدر مفتوح ،بل يشاع عنه بأنه ال يستقبل المهاجرين العاملين الصادقين الرافضين لالحتالل
األميركي ،وقبله الظلم الصدامي ،هل يسوغ في هذا الظرف العصيب غيبته ،وهتكه بين الناس؟..
ج :نعم دجوز ذلك شرع شردطة أن دكون ذلك بعد تنبدهه بأن العىم ء ـ مد ظىهم ـ أشد خوف من اهلل،

وأعظم مراقبة لواجبهم الرس لي . .فهم أس س لج معة الددن ،واستقالل المسىمدن ،وأن هذا السكوت من
أعظم المنكرات الضروردة ،وقد دل القرآن ،والسنة ،والعقل ،واإلجم ع ،والوجدان ،والتأردخ عى

طرد

الكف ر عن أوط نن العربدة واإلسالمدة ،فإن لم دستجب لهذه األدلة المقطوع به  ،والمجمع عىده كم

دعرف من تصردح ت :اإلم مدن المج هددن السدد البغدادي والسدد الخمدني(ره) فدجب البراءة منه
والتشهدر به وحرمة االنقد د إلده ..بهذا تحل مشكىة احتالل العراق واذالل العراقددن ،ألىهم اجمع كىمتن ،
الحمد هلل ِر ِِب الع لمدن.
وانصرن عى عدون بحق المصطف  ،وآله الط هردن ،و ُ

سرقة
«المرجعية» عند الحاجة
س :9ما هو حكم من سرق من بيت مال«المرجعية» الدينية؟..
ج :إذا أنتزع الم ل بمقدار م دحت جه لنفسه ولع ئىته ،فال حد عىده.

انتزاع
المال للمق اومة
س :11إذا كان هناك مرجع بارز ال يدعم المقاومة اإلسالمية المناهضة لالحتالل األجنبي الكافر لبالد
المسلمين كفلسطين ،وأفغانستان ،والعراق ،والشيشان ،فهل يجوز أخذ المال منه بالقوة ،أو سرقته «بالحيل
الشرعية» في سبيل دعم المقاومة المشروعة؟..
ج :نعم دجوز ،بل دجب بكل الطرق واألس لدب انتزاع الم ل منه ،وال حد عىده.

وحدة
«المرجعية» أزمة مستديمة
س :11هناك مرجعيات دينية مختلفة ،فما هي حدود العالقة التي يجب أ ْن تكون بينهما؟..
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ج :إذا ك ن هدف الكل صد نة اإلسالم المحمدي األصدل ،وك نوا دىتقون في بعض القض د ،

أن دتع ونوا فدم دىتقون فده لمصىحة اإلسالم ،ودتح ورون فدم بدنهم
ودختىفون في البعض األخر ،فعىدهم ْ
فدم دختىفون فده ،أو دتن سون خالف تهم مهم ك نت بوصفهم دواجهون تحدد ت حض ردة مشتركة من قبل
االستكب ر األمدركي ،والكفر الصىدبي ،وط غوت الكد ن الصهدوني.

إلحاد
أم ارتباك معرفي
س :12الشيوعية«كآيديولوجيا» كفر وإلحاد ،وال أتصور أ ْن أحداً من فقهائنا اإلسالميين على اختالف
انتماءاتهم المذهبية ال يفتي بذلك ،ولكن الذين انتموا ليسوا كلهم على مستوى واحد في االعتقاد بها ،وفهم
آيديولوجيتها حيث يمكن أ ْن يكو َن المنتميُّ مسلماً ينطق الشهادتين ،ومع ذلك ينخرط في تنظيمات األحزاب
الشيوعية.
ومن هنا ..نسأل ـ سماحتكم ـ في سبيل كشف الحقيقة المغدورة الضائعة ..هل يمكن اعتبار«المسلمين من
الشيوعيين» كفرة مارقين عن الدين القويم ،أم أنهم مسلمين فسقه؟..
ج :إذا ك ن االنخراط في تنظدم ت الحزب الشدوعي ن شئ ً من االعتق د ب لشدوعدة وتع لدمه الم ركسدة
اإللح ددة الرامدة إل إنك ر األدد ن والشرائع السم ودة بكل منطىق ته وبكل تصوراته  ،فهم كفرة م في
عق ئدهم الددندة بحدث لم ولن دظهر منهم

ذلك ردب ،أم إذا ك ن االنتم ء سد سد ً مع البق ء عى
جحوده  ،أو إنك ر ضرورة من ضرورد ت أصول الددن ك لتوحدد ،والرس لة ..وفروعه ك لصالة ،والزك ة
وغدره  ..فهم مسىمون ال مىحدون.

الحوار مع اآلخر
س : 13هل يسمح للتيارات واألحزاب الضالة والمضلة بممارسة عملها الحركي تحت مظلة الدولة اإلسالمية
األمر الذي يمكنها من استقطاب الجماهير ،وتوسيع دائرة نفوذها السياسي والفكري في أوساط األمة؟..
ج :دنبغي عدم إت حة الفرصة لىتد رات واألحزاب الض لة والمضىة ،وعدم السم ح لهم ب لعمل

التنظدمي ،ألن ذلك دعني إعط ء الفرصة إلضع ف األطروحة اإلسالمدة ،وادج د الظروف الموضوعدة

إلسق ط الدولة اإلسالمدة ،وهذا العمل من أعظم المحرم ت اإلسالمدة ،ولكن قد تحصل بعض األسب ب

الموضوعدة االستثن ئدة التي تتدح ذلك من أجل الحف ظ عى سد دة البىد واستقالله.
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سعيا
وراء الجهاد
س :14ما هو التكليف الشرعي لألبن عند تشخيصه أن شريعة اإلسالم الخاتمة معرضة للخطر من قبل
المنافقين والكافرين هل يجوز له الدفاع مع عدم رضا الوالدية بذلك؟..
ج :وجوب الدف ع عن المصىحة اإلسالمدة العىد ال دتوقف عى أخذ اإلستئذان من الوالددن.

الدف اع المشروع
س:15وفق االتفاق المرفق الذي تم بيننا وبين قوات االحتالل البريطاني ،والقاضي بعدم دخولهم إلى قضاء
المجر الكبير ،وتفتيش البيوت بحثا عن األسلحة الثقيلة ،بحيث يتبنى ذلك أبناء القضاء بأنفسهم ولمدة
شهرين ،فقد التزم أهل القضاء بذلك ،ولكن مجموعة من جنودهم وبتاريخ  2113 / 6 / 24م جاءوا إلى
القضاء وأصروا على التجول راجلين داخل القضاء ،ولم تنفع كل مطالبات أهالي القضاء لهم بعدم فعل ذلك
والنزول إلى الشارع ،وفعال نزلوا إلى الشارع وقاموا بالتحرش بالناس ،وحاول أحدهم قتل أحد الصبية ،فقام أحد
شبابنا بمنعه فرد عليه الجندي البريطاني بضربه على وجهه بأخمس البندقية ،واخذ يطلق النار في الهواء ..عند
ذلك قام بعض المواطنين بإطالق النار في الهواء أيضا ،فقام الجنود البريطانيون برمي أحد الناس وجرحه ،فبدأ
إطالق نار متبادل بيننا وبينهم ،واستشهد في ذلك أحد أبناء القضاء ،ولم يصب أي واحد من البريطانيين.
هب أبناء القضاء مطالبين بالثأر للشهيد وبدأت معركة كبيرة استشهد فيها أربعة شباب من أهل
على إثر ذلك َّ
القضاء ،وجرح سبعة من بينهم امرأة.
فما هو رأيكم فيما حصل ،وهل الذين قتلوا من أبناء الشعب شهداء ،وما هو الموقف المطلوب إذا دخلت
قوات االحتالل ،واقتحمت القضاء ثانية.
ج :دجب المق ومة ،والدف ع عن النفس ،والعرض ،والم ل ،واألرض َّ
ضد الغزِاة المحتىدن ،وخ صة مع

خرقهم هكذا اتف ق ،فمن قتل في سبدل اهلل فهو من الشهداء األبرار ،واهلل أكبر ..وجه د حت النصر.

الدف اع عن النفس
س :16من قتل أنسانا دفاعاً عن نفسه ،أو قطع عضواً من أعضائه ،أو جرح غيره استيفاءً لحق القصاص من
غير أن يعتدي وبالتالي مات المقطوع ،أو المجروح بسبب القطع أو الجرح ،فما هو الحكم الشرعي في
ذلك؟..
ج :ال شيء عى الق تل المدافع عن نفسه إطالق  ،وال عى الق طع ،أو الج رح قص ص ً.

حول
العمليات الجهادية
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س :17ما رأيكم في هذه العمليات الجهادية ضد الكافرين المستكبرين؟..
ج :حدنم تتقدد ب لثوابت والشروط اإلسالمدة التي ترضي اهلل تع ل

أهداف إسالمدة من الطبدعي أن دكون هذا العمل ج ئ اًز م في ذلك ردب.

ورسوله محمد(ص) ،وتحقدق

حول
العمليات االستشهادية
س : 18هل يسوغ من وجهة شرعية العمليات االستشهادية التي ينفذها اإلنسان المسلم ضد القوات العسكرية
األميركية المحتلة في أفغانستان والعراق؟..
ج :نعم ..دجوز ،بل دجب ذلك إذا توقف األمر من أجل تحردر األرض واإلنس ن من االحتالل

االستشراقي التوراتي ،هذا هو الجه د المقدس في تصفدة المجرمدن ،فمن قتل في ذلك ك ن من الشهداء

األبرار المج هددن واهلل ولي التوفدق.

االستشهاد
ضد المحتلين
س:19سمعنا فتاوى شرعية تصدر من هنا وهناك ان الذين يقومون بعمليات «إنتحارية» ضد الوجود األميركي
شهداء علماً بأن بعض المقاومين هم من أحزاب غير إسالمية قاموا بذلك؟..
ج :الشهدد انم دكون شهدداً عندم دضحي بنفسه في معركة الحق والعدالة واالنعت ق ،وأراد من
جه ده بذل روحه النفدسة في سبدل اهلل ،والتطىع ال وجهه ورض ه وحده في سبدل هذا الددن الذي

اخت ره ،في سبدل هذا النهج الذي شرعه ،في هذا السبدل وحده ال في أي سبدل آخر ،وال تحت أي شع ر

آخر أو أطروحة أخرى ،فهو من الشهداء الذدن تشهد له ثد به دوم القد مة .أم الذدن ال دؤمنون
ب الطروحة اإلسالمدة كددن ودولة وكشردعة ونظ م ال معن

لشه دتهم ،ألن مصطىح الشه دة من

مختص ت الشردعة اإلسالمدة صحدح ان اهلل دنصر ددنه بأقوام ال خالق لهم ـ كم في الحددث الشردف ـ

إال أنهم غدر مرضددن عنده سبح نه وتع ل .

شهادة ال انتحار
س :21إذا حوصر اإلنسان المسلم المقاوم ووقع في أسر العدو المجرم المحتل وخشي من إفشاء إسرار
المجاهدين المرابطين ..أيجوز له ان يقتل نفسه؟
ج :نعم ..دجوز ،بل دجب ،وال دعد هذا العمل منتح ًار ،بل هو عند اهلل تع ل  .شهدد واهلل ولي التوفدق.
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«االنتحار»
مالبسات وإشكاليات
س :21في خطابك اإلسالمي تدعو األمة لمقاتلة االميركان المحتلين ،برأيكم «االنتحار» بـ«الحزام الناسف»
جائز في الشريعة اإلسالمية الخاتمة؟..
ج :إذا ك ن اإلنس ن المسىم المنتحر دردد الخالص من الدند  ..بسبب مع ن ته الحد تدة المستعصدة ،أو

بسبب قنوطه من رحمة اهلل تع ل ومننه ،هذا العمل من أعظم المحرم ت الشرعدة ..أم إذا توقف األمر

عى الحزام الن سف ودستهدف االرت ل العسكردة األمدركدة ،وقواعده ،ومؤسس ته االستخب راتدة ،هذا العمل
من أعظم الواجب ت اإلسالمدة ،وهذا أسىوب من أس لدب الجه د اإلسالمي في طرد المحتىدن الغزاة.

القتل ليس عائق ا ..ولكن
س :22ما هو الموقف الشرعي مع من انتسب الى الجيش الوطني علماً أنه يشارك مع القوات األميركية في
ضرب القرى والمدن اآلمنة العراقية باسم مالحقة اإلرهابيين؟..
ج :المفروض عىدن أن ندرس مسألة الجدش وسد سة الجدش ،وم مستقبل هذا اإلنس ن بعد أن دصل

ال مرتبة ض بط .ندرس هذه المسألة أنه :أهو دمكن أن دتحول إل مدافع عن اإلسالم ومثىه الكبرى
وقض د ه المصدردة أو دتحول إل مدافع عن مص لح االستكب ر ،ومط معه العولمدة الرأسم لدة المتوحشة

في هذا الوطن المسىم األعز؟ ..عندئذ ندرس القضدة بشكل شرعي وعقالني ،وب لت لي دمكن الجواب

ب إلدج ب (عن هذا السؤال المطروح) إذا ك ن دهدف من حدث المبدأ بتحقدق المصىحة اإلسالمدة العىد ،
واالمتن ع عن ضرب القرى والمدن االمنة طبدعي دكون موقفن معه ادج بي ب النتس ب ال

العراقي  ،واذا ك ن دتع ون مع العدو المجرم ف الج بة عن ذلك دنبغي التفصدل:

الجدش

 -1اذا كان المنتسب يشترك مع العدو االميركي المجرم في مطاردة المجاهدين اللقاء
القبض عليهم جاز لهم الدفاع بأية وسيلة ممكنة ولو إِنجر األَمر الى قتلهم واليشترط ذلك
االستئذان من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.
 -2واذا كان المنتسب ـ حسب إطالعي ـ ينسق مع المجاهدين في سبيل إعطاء اإلحداثيات
لفصائل المقاومة فاذا جرح أو قتل يجب اعطاء الفدية لورثته.
 -3وأما المنتسب الذي يحافظ على الممتلكات العامة أو الخاصة كالمصارف والمؤسسات
الخيرية ونحوهما فال يسوغ قتله .

جواز االختراق
س :23هل يجوز ارتكاب الموبقات في سبيل اختراق الدول الكافرة ،واألحزاب والوجهات العلمانية ..وإذا
كان هذا المسار جائزاً بحجة الحفاظ على مكتسبات الدولة اإلسالمية والحكومة اإلسالمية وصيانتها من التآمر
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المعولم المدروس .ما هو الدليل الفقهي في ذلك ..وهل ينسجم هذا السلوك المحرم مع روح الشريعة المبنية
على الثوابت التي ال تتغير وال تتبدل؟!..
ج :المسألة من حدث المبدأ من صغرد ت دوران األمر بدن المتزاحمدن الذي ددور األمر بدن تقددم

األهم عى المهم ،فإذا توقف األمر في استقالل الدولة اإلسالمدة ،ووحدة األمة ،وصون كرامته ب لمعن

األخص ،ج ز النظر إل

التىف ز والدخول إل

السدنم ذات األفالم اإلب حدة الم جنة ،واالستم ع إل

جه ز الراددو ذي النغم ت الموسدقدة المثدرة ،واألغند ت الغرامدة المحرمة ،واالختالط مع الجنسدن في
المس رح والمع هد والج مع ت شردطة أن تكون هذه المم رس ت بمقدار الضرورة اإلسالمدة المىحة ،وهي

من ب ب مقدمة الواجب التي دجب عى

الم ء لىوصول إل

اإلنس ن المسىم المكىف تحصدىه وادج ده من قبدل تحصدل

ا لواجب ،والنفقة لىعد ل ،فدتعدن القول بوجوب ارتك ب الحرام ،إذا توقف األمر في

صد نة البدضة ب لمعن األخص ،ذلك كىه من أجل الحف ظ عى استقالل الدولة اإلسالمدة وصد نته من
االختراق والتداعي والسقوط ،وددل عى ذلك أهمدة االستقالل ،وحرمة هدمنة االستكب ر الك فر عى بالد

اإلسالم.

ق ل الشدخ جعفر الكبدر«:دجوزاستعم ل آالت الىهو والىعب والغن ء واألمور المشجعة لىن س إذا توقف

عىده نظم الجنود ،وقطع دابر المع نددن إخوان الشد طدن»

()3

وفي موضع آخر دصرح«:إنه ال دجوز التخىف عن الهدنة واألم ن والصىح والعهد ،وال دجوز االحتد ل

ب لكذب والتزودر في القسم األخدر(دقصد به الجه د االبتدائي) ،وال بأس بذلك في األقس م األخرى (دقصد
به الجه د الدف عي بأقس مه) إذا قوى الكف ر وخدف الضرر»( .)4ومن هن  ..دجب عى الولي الفقده «إذا
عىم توقف التسىط عى الكف ر عى أن دأمر جنوده وعس كره أن دىبسوا لب س الكف ر أمرهم بأن دىبسوا

لب سهم ،وال دجوز لهم التخىف عن قوله واتب ع قوله»(.)5

واذا توقف األمر عى حفظ بدضة اإلسالم «ب لمعن األعم ،فهل وجوب حفظه دكون مسوغ ً
الرتك ب الحرام ،أو دكون الحرام مسقط ً لهذا الوجوب؟ ..فإن ثبتت األهمدة في ج نب فهو .واال

ف لتخددر.

نعم دمكن دعوى القطع بعدم أهمدة ترك الحرام عى

وجوب حفظهم  ،كم هي غدر بعددة،

وعىده (الحقدر) ،وعى هذا فددور األمر بدن التعددن والتخددر ،فدجب االحتد ط لحفظه .

ومن هن  ..ظهر الحكم فدم لو شك في أن مق م االبتالء من أي البدضتدن ،هذا كىه من حدث البدضة

بقسمده »(.)6

وخالصة القول «:ال ردب في جواز فعل الحرام مع توقف حفظ البدضة ب لمعن األخص عىده ،ألن

ذلك من تزاحم األهم والمهم .ومن هن ظهر وضوح الحكم ب لجواز في الغن ء ،والكذب ،والتزي بزي

الكفر ،واستعم ل آالت الىهو والىعب ،وقد أطىق الشدخ الكبدر ك شف الغط ء(()7قدس سره) الجواز في
( )15كشف الغطاء ص.417:
(( )16ن .م.)382 /
( )17ن .م ،ص.418 :
( )18وجوب النهضة.334 :
( )19أنظر :كشف الغطاء.417 :
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بعض المذكورات ،ولعل الوجه فده :أم قصور أدلة التحردم حت في ح ل الحرب ،وأم ثبوت الرخصة

نص ً ،كم في لبس الحردر ،هذا كىه في حفظ البدضة ب لمعن األخص»(.)8

المجلس
اصطف اف طائفي فئوي
س:24المعروف بين األوساط السياسية أن الغرض من تأليف «مجلس الحكم» هو إدارة شؤون العراق في
ظل االحتالل ومن هنا نسأل :هل هذا التأسيس يعد وثيقة استعباد للشعب العراقي واذالله برأيكم؟
ج :نعم  ..ان تألدف هذا المجىس من وجهة فقهدة من أعظم المخ لف ت اإلسالمدة بوصفه تحت

مجىس الحكم من خىف األبواب المغىقة وثدقة استعب د
هدمنة أوامر المحتل المجرم .وقد وقع أعض ء
َ
أبن ء األمة ،ولو أن هؤالء المتصددن آمنوا بطرد المحتل من حدث المبدأ ،وتمسكوا بإطالق ت األدلة
القرآندة والحددثدة وعموم ته  ،لم رضوا بتوقدع مثل هذه «الوثدقة» ،التي من أبرزه حق الفدتو! ..ولم

ب دروا بتألدف هذا (المجىس) ،وذلك بوصفه مخ لف ً لىشردعة اإلسالمدة ،والقواندن الدولدة ،ولشع رات
ِ ِ
دن َعىَ
التعدددة والشوردة ،التي تط لب بتحقدقه كل القوى الوطندة واإلسالمدةَ « ،ولَن َد ْج َع َل الىّهُ لْى َك ف ِر َ
ِ
دن َسبِدالً » ،واهلل ولي التوفدق والمستع ن.
اْل ُم ْؤ ِمن َ

الدستور
صك توراتي إنجيلي
س :25الحديث المتداول في الشارع العراقي عن الدستور الجديد المرتقب ،الذي يأتي على أنقاض دستور
عام 1925م ،وما تاله من دساتير غبنت حقوق الشعب المشروعة ،وكبتت الحريات ،فهل االلتفاف حوله
حالل أم حرام من وجهة إسالمية وحسب القانون الدولي في معاهدة جنيف مرفوض إطالقا؟ ..وما هي الحلول
المترتبة علية في ذلك أفتونا مأجورين ؟..
ِ
ِ
األعز،
الوطن
ج :إن هذه المسألة ال تحل إال بعد طرد المحتىدن الغزاة عن تراب أرض
السىطة الشر ِ
ِ
واستئن ِ
عدة المطىقة إل الشعب العراقي ..وب لت لي دتم هذا المشروعُ من خالل الخطوات
ف

الرئدسدة الت لدة:

ِ
اء انتخ ب ت المج ِ
البىددة ،وهي منتخبة بإرادة الشعب معبرةُ ُِ عن توجه ته وشرائحه
لس
1ـ إجر ُ
المختىفة.
اء انتخ ب ت لمج لس المح فظ ت تعبر عن طموح ت وتطىع ت مواطنده  ،وتم رس صالحد ته
2ـ إجر ُ
طبق ألحك م الق نون ،وتتول تنفدذ الخطة الع مة لىدولة في حدوده اإلداردة.

( )21وجوب النهضة.334 :
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اء انتخ ب ت لىجمعدة التأسدسدة العراقدة مهمته قبل كل شيء عمىدة إعداد كت بة
3ـ إجر ُ
وصد غة مسودة الدستور الجددد ،دط بق المصىحة اإلسالمدة العىد لىشعب العراقي ،ودعبر عن هودته
الوطندة الحض ردة الت ردخدة األصدىة ،بداهة أن دتم من قبل ممثىي الشعب المنتخبدن بوصفه هو
التجسدد السىدم والواقعي لمفهوم التعدددة الشوردة ،وقدم وثق فة الحردة وسد دة الق نون في بن ء الدولة،

واتخ ذ التوصد ت والق اررات المصدردة ،والسدم أن صن ددق االقتراع هي اآللدة الوحددة لمعرفة هذه
الموازدن ،ولدس عبر تسود ت ومس وم ت وصفق ت سد سدة لص لح أط ارف معدنة من جهة ،وعى حس ب

أطراف أخرى من خ رج الدائرة اإلسالمدة من جهة ث ندة.

عرضه عى الشعب الستفت ء ع م ،واذا أصبحت مقبولة
4ـ بعد انته ء صد غة مسودة الدستور دجري
ُ
من خالل األغىبدة الس حقة دؤخذ به  ،وتغدو شرعدة وق نوندة ،واذا لم تحصل عى ذلك فدجب العودة

إل الجمعدة التأسدسدة مرة أخرى إلجراء التعددالت الموجبة لذلك.

اء انتخ ب ت برلم ندة ق ئمة عى ضوء الدستور الدائم ..وبوجود البرلم ن المنتخب ،دبدأ وادي
5ـ إجر ُ
الرافددن األشم عهده المصدري الت ردخي الجددد بإق مة حكومة جم هدردة تمثل :األطد ف السد سدة،
والط ئفدة ،والددندة ،والعرقدة المتنوعة . .تددر دفة الحكم عى ضوء الدستور الدائم ،واهلل ولي التوفدق و

المستع ن).

انتخابات محرمة
س :26غير خاف على مقامكم الكريم ما قررتْه المفوضية العليا لالنتخابات في فتح مراكز تسجيل الناخبين
في أنحاء القطر لمدة زمنية تستغرق عدة أسابيع اعتباراً من بداية تشرين الثاني عام 2114م فهل يجوز شرعاً
وقانوناً االستجابة لمطالب هذه المفوضية التي ال يعرفها أكثر أبناء الشعب العراقي ،أفتونا مأجورين.
ج :دجب عى

كل العراقددن األ م جد المش ركة الفعىدة في هذه االنتخ ب ت الممهدة لتشكدل الجمعدة

الوطندة الدائمة ،والمجىس الرئ سي ،والحكومة ،واذا تحققت هذه الشروط الوطندة واإلسالمدة المرتبطة
بح ضر ومستقبل وطنن وشعبن فدمكن تحددده بم دىي:

 1ـ تعددن جدول زمني لخروج القوات األجنبدة من العراق ،وأن تخرج من المدن قبل إجراء االنتخ ب ت.
 2ـ إلغ ء ق نون إدارة الدولة المؤقت بوصفه كتب بإمالءات أمردكدة لص لح األطم ع األَجنبدة ،وال تصح

االنتخ ب ت عى أس سه.

 3ـ دجب معرفة أعض ء المفوضدة العىد  ،شردطةَ أن دكونوا من العراقددن المعروفدن ب لنزاهة واالستق مة
والعمل الص لح.
 4ـ إنه ء االنفالت األمني الرهدب في جمدع أرج ء العراق ،واطالق سراح كل المعتقىدن.
 5ـ ضرورة الرق بة الدولدة الواسعة عى االنتخ ب ت لضم ن نزاهته .
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وأخد ًار ..إذا لم تتحقق هذه الشروط األس سدة ،فإن مثل هذه االنتخ ب ت دجب أن تج به ب لرفض
والمق طعة ،وال دجوز تقددم التن زالت لهذا الطرف أو ذاك ،لكي دحدد الشعب الع ارقي مستقبىه السد سي،

وطردق بن ء دولته المستقىة المرتقبة ،حت تغدو بمص ف الدول المتقدمة ،واهلل ولي التوفدق والسداد.

حول
ال الدستور العراقي
ت إلى الشعب العراقي من قيادات ومرجعيات عربية وإسالمية كانت فيما مضى
س :27هناك دعوات وجه ْ
تقاطع االنتخابات والتصويت على الدستور بحجة أنه ال يجوز في ظل االحتالل (وحالياً) تدعو الشعب
لتسجيل أسمائهم في المراكز االنتخابية لغرض التصويت فمنهم من دعا للمصادقة عليه ،ومنهم من دعا لعدمه،
ومنهم من ينتظر ،فهل يجوز سماحتكم كل هذه اآلراء المطروحة؟..
جَّ :
دمكن صد غته إال في ظل شعب متحرر من الهدمنة اآلجنبدة ،وفي ظل سىطة
الدستور ال
إن
ُ
َ
شرعدة وطندة مستقىة ،بل دجب تأجدل كت بته إل الجمعدة الوطندة الق دمة بعد ِ
طرد المحتىدن المشركدن
والك فردن ،هذا ودجوز لمن درغبون مع رضة االستفت ء الدستوري من خالل إبداء كىمة رس لدة ف صىة

هي(ال) لدستور الفصل ا لعنصري والط ئفي ،مع عىمن بعدم نزاهة االستفت ء الذي دجري تحت هدمنة
المحتل وعمالئه ومرتزقته واهلل مع الص بردن المرابطدن المج هددن.

االستعانة بالف اسق
س : 28برأيكم هل يجوز التنسيق والتعاون مع من يرتكب الموبقات ،وهو يقود العمليات الميدانية التي
تستهدف طرد االحتالل األميركي من بالد الرافدين؟..
ج :نعم دجوز ،ذلك شردطة أن ال دكون هذا الق ئد المدداني خ ئن ً في العمل الجه دي واذا أردت ان
تعرف المسألة في مع لمه الرئدسدة اق أر فصل« :حوارات في فقه السد سة» في كت بن « :الخط ب اآلخر»

ص73:

حول
استخدام األسلحة المحرمة

س :29هل يجوز استخدام األسلحة المحرمة دولياً؟..
ج :نعم دسوغ ذلك إذا توقف األمر عى

تحردر ك مل الثرى الوطني العراقي من ندر االحتالل

األمدركي والبردط ني الك فر  ،ذلك كىه في سبدل تحقدق االطروحة االسالمدة بوصفه مشروع ً لصن عة
امة رس لدة ودولة ثوردة مىتزمة ذات موصف ت تعدددة شوردة معدنة.

آليات المق اومة
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س:31من خالل خطابكم السياسي اإلسالمي نستنتج حرمة التعاون مع الغزاة المحتلين ،بل تدعو
العراقيين األماجد لمقاومة االحتالل األجنبي ..ما هي الخطط واآلليات المقترحة بعد أن خرج الشعب العراقي
الصابر المحتسب من هول المشكلة الدكتاتورية ،وهو مثخن بالجراح ،وتعصف به األزمات السياسية
واالقتصادية واإلدارية.
ج :دمر مشروع الجه د بثالث مراحل رئدسدة:
األولى :دجب ان تكون المق ومة بـ «األس لدب السىمدة» ،وال تخضع إلمالءات العدو المجرم

األمندة والىوجستدة والسد سدة ،أو لإلغراءات والوعود الخ دعة الم كرة من قبىه ..ذلك كىه بعد تجذدر
ِ
ِ
وتأسدس العالق ت األخودة بدن األدد ن والمذاهب واألطد ف العراقدة.
الحس الثوري اإلسالمي والوطني،
الثانية :دجب أن تكون المق ومة شعبودة واعتص م ت جم هدردة لمدة شهر ال

اربعة اشهر،

إقتداء ب نتف ضة الحج رة الفىسطدندة التي استط عت أن تعمق الروح االقتح مدة لمواجهة العدو الصهدوني
المتغطرس.

الثالثـة :دجب أن تكون المق ومة مسىحة من خالل إعالن سقف زمني محدد لمدة اربع وعشردن

نعىن الجه د
س عة نن شد الغزاة المحتىدن ب لخروج فو اًر من الوطن االعز ،فإن لم دستجدبوا فحدن ذلك ُ
ِ
األرض واإلنس ن.
الوحدد لتحردر
دق
َ
االسالمي بوصفه الطر َ

المفخخات
وتشويه المق اومة
س:31ظهرت بعد فترة زمنية ليست بطويلة بعد االحتالل األجنبي للعراق سيارات مفخخة معظمها في
المناطق الشيعية ،ماذا تعني هذه االنفجارات ،ومن في نظركم المسؤول عنها؟..
ج :تعني هذه االنفج رات مح ولة في تجسدد اإلرب ك السد سي ،واالنفالت األمني ،وخىق فتنة مذهبدة

بدن الط ئفتدن اإلسالمدتدن «السندة» و«الشدعدة».

ِ
تدبدر
تحدث هن أو هن ك هي من
أم من المسؤول عنه فهو بتصوري أن هذه التفجدرات التي
ُ
ِ
المحتل الك ِ
غدر مستقر
فر في سبدل ددمومة بق ئه في بالد الرافددن ،ودردد اإلدح ء الدائم بأن العراق َ

حت دعطي انطب ع ً َّ
بأن العراقددن من «سنة وشدعة» دقتىون بعضهم بعض ً ،وأنهم بح جة إنس ندة مىحة
إل قوة تحمدهم من الدم ر والبوار والتسدب والضد ع ،وبن ًء عى ذلك فإنه دسع لدبق (أي المحتل) إل
أمد غدر محدود.

حول
المتعاون مع المق اومة
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س :32لو هجم أفراد الجيش (الوطني) العراقي بمعية الجنود االميركان ،وأرادوا قتلي ،وسبي عائلتي بحجة
إني من اإلرهابيين ،فهل يجوز الدفاع بالوسائل الممكنة ،وإذا كان جائزاً شرعاً وعرفاً من وجهة نظركم بوصفهم
متعاونين مع الكافر الحربي ،بيد ان البعض منهم ينسقون مع المقاومة العملياتية الميدانية والسياسية ،هل يجوز
تنفيذ الحكم بحقهم؟..
ج :إذا توقف االنتص ر عى قتل المتع ون معن  ،أو جرحه ..دتحقق الضم ن في ه تدن الصورتدن.

إشكالية
الحاكم اإلسالمي المستبد
س:33لو هجم المستكبر األميركي الكافر بـ«أسم الخالص من االستبداد والدكتاتورية ،ونشر اإلصالح
والديمقراطية» على دولة مسلمة عربية أو غير عربية لالستيالء عليها ،ونهب خيراتها ،وإفساد شعبها ،فهل
يجب الدفاع عنها حتى لو كانت هذه الدول شمولية فوقية تصادر الحياة السياسية بأنظمة الطوارئ ،وأجهزة
القمع اإلرهابية؟..
ج :دجب عى

كل مسىم ومسىمة الدف ع عنه  ،وبأي وسدىة ممكنة ،هذا ودجوز ،بل دجب الخروج

عىده واستبداله بحكومة ع دلة م لم دؤد خىالً في استقالله  ،وسدطرة الك فر المستكبر عىده .

جمعية
وطنية غير شرعية
س :34لو غدت الدول العربية اإلسالمية من خالل رموز مجالسها النيابية (المنتخبة) موجباً لنفوذ االستكبار
األميركي ،والكفر الصليبي على كيان هذه الدول بحيث يخاف منه على بيضة اإلسالم والسيادة الوطنية( ،ولو
مستقبالً) كيف يكون التعاون مع هؤالء برأيكم؟..
ج :من وجهة إسالمدة هؤالء من الخ ئندن لىددن والوطن ،ودجب عى

اإلنس ن المسىم المكىف

مج زاتهم ،ولو ب لوس ئل والمق م ت المنفدة :كمق طعتهم ،وترك مع مىتهم ،واإلعراض عنهم ،والسعي الج د

لعزلهم عن السد سة وادارة شؤونه  ،وحرم نهم من الحقوق االجتم عدة.

المقدس والالمقدس
س :35ما هو رأيكم في ما حصل (اآلن) من إبادة جماعية لمدينة الصدر ،والشعلة ،والفلوجة ،والرمادي
وسامراء ،والقائم ،وكربالء ،واألعظمية ،وباقي مدن العراق ،بعد انتهاء مراسيم أربعينية الحسين ،ويهدد
المحتلون بالهجوم على أقدس مدينة فيها رفاة اإلمام علي(ع) باسم مكافحة اإلرهاب ،ومطاردة القتلة ،فما هو
الموقف المطلوب إذا دخلت قوات االحتالل ،واجتاحت هذه المدينة المقدسة؟..
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ج :دجب الدف ع والمق ومة والتصدي والصمود ضد الهجم ت العسكردة والدف ع عن المدن العراقدة

ك فة ،فمن قتل في سبدل اهلل ،فهو من الشهداء األبرار ،واهلل الموفق والمستع ن.

في
مسألة الهجرة
س :36ما حكم السفر إلى الدول األجنبية غير اإلسالمية ،السيما في ظل أوضاع العراق المحتل المستباح
من قبل كافر طامع مستكبر؟..
ج :إذا ك ن هدف اإلنس ن المسىم المكىف في هجرته إل دار الكفر في سبدل مصىحة إسالمدة عىد ،

ولم دستىزم ضعف ً في ددنه ،وضعف ً في إدم نه في هذا المج ل ال م نع من ذلك .ولكن األقوى عندي عدم
جواز السفر إلستح لة إحراز ددنه مم دستوجب انطب ق عنوان التعرب بعد الهجرة عىده( .)9واهلل الع لم.

الجهاد
خارج عن أمور االستخارة
س :37البعض من المجاهدين المناهضين لالحتالل يأخذ «االستخارة» من القرآن الكريم في تنفيذ كل
عملية يقوم بها ضد العدو المجرم ،فهل يكون هذا التصرف مأثوماً عليه عند المخالفة ،وما هو الحكم الشرعي
على ذلك؟..
ج :إذا وجبت المق ومة اإلسالمدة ،فال مورد لإلستخ رة.

الفتنة الطائفية
س :38في رأيكم من وراء الفتنة الطائفية في العراق ،هل يجوز تجذيرها بين الشعب العراقي بكل طوائفه
وأعراقه ،وما هو الحل األمثل إلزالتها ،والقضاء عليها؟.
ج :قد أجبت عى هذا السؤال بشكل مفصل في بد ن صدر لي ونشر عى بعض مواقع األنترنت،
فة العر ِ
والصح ِ
بدة واإلسالمدة ،ونشر في موقعن  ،وفي افتت حدة جرددتن «براءة» صوت المستضعفدن في

العراق ،تحت عنوان« :أجل ..هكذا دخطط األمدرك ن» فراجع(.)10

خطباء

المنبر الحسيني

( )21انظر :بالتفصيل فقرة  «:الكالم في الهجرة موضوعا ً وحكماً)) من كتاب :وجوب النهضة.419 :
( )22الجل ان تعرف نص البيان  ..إقرأ  :جريدة براءة صوت المستضعفين في العراق ،ع ،8 :س2115 ،1 :م.
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س :39هناك بعض قراء المنبر الحسيني يروجون ألفكار تخدم المحتل األجنبي لعراقنا المسلم ،ويصدرون
أحكاماً إسالميةً باسم المرجعية الدينية ،فما هو موقفنا الشرعي تجاه هؤالء؟..
ج :من وجهة شرعدة هؤالء خطر عى مب دئ اإلسالم المحمدي األصدل ،ودجب عىدكم منعهم من

ارتق ء هذه المن بر اإلسالمدة ،إال إذا قدموا التوبة الص دقة ،وأعىنوا الحرب بال هوادة عى

الغ صبدن ،وعى المتع وندن مع العمالء ،والجواسدس ،والمرتزقة.

المحتىدن

اإلرهاب
وعوم المصالح
س :41ما رأيكم بـ «قانون مكافحة اإلرهاب» الذي صدر من قبل ما يسمى بـ«الجمعية الوطنية العراقية»،
والذي يستهدف كل من يعارض الحكومة (المنتخبة) أيعد من اإلرهابيين؟..
ج :قد بدن ـ فدم سبق أن هن ك بون ً ش سع ً بدن المق ومة واإلره ب ..وأن المق وم َة هي التي تستهدف
المحتىدن الغزاة ،وهذا من أعظم الواجب ت اإلسالمدة ،واإلره ب هو الذي دستهدف المواطندن األبرد ء،

وهذا من أعظم المخ لف ت الشرعدة ،واذا طبق هذا الق نون فقد دستغل سد سد ً وط ئفد ً وعنصرد ً بوصفه
ق نون ً اطالقد ً تعمدمد ً ال دفرق من حدث المبدأ بدن المق ومة العمىد تدة المشروعة ،وبدن اإلره ب
اإلجرامي العشوائي ،وبخ صة إذا ج ءت حكومة غدر مىتزمة فسدكون سالح ً استراتدجد ً بدده ضد أدة
مع رضة تبرز في الس حة العراقدة.

وبكىمة إن مصطىح اإلره ب من لدن هؤالء ،هو :مصطىح ضب بي وغدر محدد عن قصد وعمد،

ودتم من خالله خىط األوراق بدن العمىد ت التخردبدة العدواندة ،وبدن عمىد ت المق ومة المسىحة

المشروعة.

أن محصىَته السد ِ
هذا ،ونحن نددن سن هذا الق نون ،ونرى َّ
سدة هي في مصىحة أعداء المشروع
ط في وحل أمدرك االستكب ردة ،والصهدوندة الع لمدة من خالل تبني
التحرري اإلسالمي ،لم ولن نسق َ
مفهومه لإلره ب ،ولم ولن نفقد البوصىة التي تشدر إل َّ
أن االحتالل األمدركي وأجهزة الكد ن الصهدوني
هم اإلره ب ،وأن مق ومتهم أمر مشروع كت ب ً ،وسنة ،واجم ع ً ،وعقالً ،وضمد اًر ،وت ردخ ً.

وضوح
المنهج واجب شرعي

س :41البعض من شيوخ العشائر ،ووكالء المراجع الدينيين ،ورؤساء جمعيات المجتمع المدني ،وقيادات
األحزاب اإلسالمية يقيمون عالقات ودية ،وصداقات حميمة مع القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الواليات
المتحدة األميركية ،برأيكم ما هو حكم هؤالء من وجهة إسالمية؟..
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ج :ال بد لن من أن نتحدث معهم عى أس س أنهم :هل هم مسىمون دؤمنون ب هلل والدوم اآلخر ،أم

لدسوا مسىمدن ..فم معن اإلسالم؟ ..اإلسالم لدس خ ضع ً لىعولمة ،والحداثة ،والعقل المنفعل الذي
دتأثر ب لعقل المجتمعي ..اإلسالم عقددة ،وشردعة ،فمن لم دؤمن بـ «العقددة» فىدس بمسىم ،ومن آمن

ب لشردعة ولم دىتزم بتطبدقه فهو ف سق ،ولهذا عندم نرى هؤالء وهؤالء ال دطبقون المثل والمب دئ
اإلسالمدة ،عىدن أن نرشدهم ب لموعظة الحسنة ،ونن شدهم أن دحددوا موقفهم تج ه الك فر الحربي الف قد

لىعواصم الخمسة المشهورة ك إلسالم والجزدة ،وأن دستمروا بإدامة االتص ل ب هلل ،والتمسك بشردعته،

أن نبدن لهم عدم االغترار بطراوة العدش ،ورخ ء الحد ة عى
وتطبدق أحك مه ،و ْ
واألمة.

حس ب الددن والوطن

التجنيس حرام
س :42بسبب قانون الجنسية العراقي الذي سن في الدستور الدائم استوطن البعض من اليهود للكيان الصهيوني
بالدنا العزيزة ،بيد َّ
أن هؤالء ليسوا منخرطين في سلك الموساد االستخباراتي ،وجيش الكيان الصهيوني ،وإنما هم
مواطنون عاديون ،علماً َّ
أن آباءهم كانوا قبل نكبة فلسطين عراقيين ..فهل يجوز التعامل معهم من قبيل :بيع وشراء
األراضي الزراعية ،والدور السكنية ،وغير ذلك من المعامالت االقتصادية؟..
ج :ال دسوغ البدع والشراء ،والتصددر واالستدراد ،والمق والت وكثدر غدره  ..حت

لو ك نوا من

المواطندن الع دددن بوصفهم كف ر حرب اغتصبوا أرض ً إسالمدة من أهىه الشرعددن ،دجب طردهم بكل
الوس ئل المشروعة من العراق ،ومن فىسطدن ،واهلل مع المج هددن الص بردن.

مؤسسات
«خيرية» مشبوهة
س:43نحن اكتشفنا العديد من الشركات التجارية والصناعية ،والمؤسسات «الخيرية» االجنبية يدعمون
إسرائيل التي هي في حالة حرب مع العرب والمسلمين ،ونحن نتعرض في حياتنا اليومية لهذه المغريات كبيع
السلع ،والبضائع ،وعقد المقاوالت ،وتقديم المنح والقروض ..ترى هل هناك حرمة شرعية في التعامل في مثل
هذه الشركات ،والمؤسسات؟..
ج :ال دجوز ذلك ،بل دجب مق طعته  ،ودحرم التع مل المتب دل معه بوصفه تقودة لىعدو المجرم في

فىسطدن المحتىة.

التعاون االستثنائي
س :44كيف نتعاطى من وجهة شرعية مع الذين يتهجمون على حاكمية اإلسالم كنظام ودولة في العراق؟..
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ج :ب لنسبة لهذه الهجمة دمكن أن نواجهه نحن بمستواه  ،فإذا فرضن أنه احت جت إل

الفقهي ،أو الفىسفي ،أو العىمي األشمل واألرق

التفندد

فنواجهه بتىك األس لدب ..واذا ك نت في موقف من

المواقف الشعبدة الجم هدردة فنواجهه ـ كذلك ـ ب ألسىوب الشعبي الجم هدري المتص عد.

ثوابت
الدولة اإلسالمية

س :45ما هو مقياس الدولة اإلسالمية ..أو غير اإلسالمية؟..
دستوره إسالمد ً ،ولكن لم دطبق بعض مواد بنود هذا الدستور ،كم نعتقد أن
أن دكون
ج :مقد سه ْ
ُ
الدولة العثم ندة بم فده من انحراف ،بدد أنه اسالمدة بحسب الظ هر ،وقواندنه مستمدة من مص در
التشردع اإلسالمي ..وهذا بخالف الدول التي تطىق عى

نفسه (إسالمدة) ودس تدره وقواندنه مستمدة

من الق نون البىجدكي ،والسوددي ،والفرنسي (مثالً)  ،هذه هي من وجهة نظرن ال تعد دول إسالمدة بم

في هذه الكىمة من إح طة وشمولدة ،وانم هي دول عىم ندة في مف هدمه  ،وفي قواندنه  ،وفي تصوراته ،
وا ْن ك نت تعىن رسمد ً أن ددن الدولة هو :اإلسالم.

إشكالية
اإلرهاب االصطالحي
س : 46إذا كان اإلسالم يرفض اإلرهاب الدولي من حيث المبدأ ..فلماذا ال توافقون على شن حرب واسعة
ضد اإلرهاب ،وخاصةً في عراقنا الجريح؟..
جَّ :
إن مك فحة اإلره ب الدولي التي ددعو له االستكب ر األمدركي هي كىمة حق دراد به ب طل ـ كم

دق ل ـ ألن االستكب ر األمدركي أد م الحرب الب ردة ك ن دغزو دول الع لم المستضعفة ب سم مك فحة

الشدوعدة بوصفه تح رب القدم الددندة واألخالقدة ،وبعد انته ء الحرب الب ردة «أي بعد سقوط المعسكر

االشتراكي» بدأ بغزو دول الع لم المتمرد عى سد سته التوسعدة ب سم مك فحة اإلره ب الدولي هذا أوالً..
وث ند ً :إذا ك ن الموصوفون بـ«اإلره ب» هم من دستهدف الكف ر الف قددن لىعواصم الخمسة المشهورة

ك إل سالم والجزدة ،فهذا الوصف جرم عظدم ،ألن من حق المستضعفدن المط لبة بحقوقهم المشروعة،
ومط ردة كل من دحتل أوط نهم ،ودسىب خدراتهم ،ودهتك نوامدسهم.

الدين التكفيري
س :47ما رأيكم بتكفير اإلنسان المسلم اآلخر ،وهذا ما نلمسه كثيراً في عصر العولمة والحداثة ،خاصة
بين أوساط بعض اإلسالميين؟..
ج :التكفدر فدم بدن المسىمدن من أعظم المخ لف ت الشرعدة ،والمستفدد الوحدد من هذا القذف والتكفدر

هم أعداء اإلسالم التقىددددن من صه دنة وصىدبددن.
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هدر
دم المسلم حرام
س :48برأيكم هل يجوز تصفية أهل السنة والجماعة جسدياً ،وإظهار العداوة والبغضاء لهم بوصفهم ال
يعتقدون بوالية أهل البيت(ع) ،وال بإمامتهم المعصومة؟..
ج :من أكبر المحرم ت اإلسالمدة قتل اإلنس ن المسىم الذي دؤمن بتوحدد اهلل تع ل بوصفه المطىق،

وبنبوة الرسول محمد(ص) بوصفه خ تم األنبد ء والرسل ،وب لدوم اآلخر.

االحتراب
الطائفي حرام
س :49كلنا نعرف َّ
علي أمير المؤمنين(ع) ،قد تنازل عن حقه الشرعي في الخالفة صيانة لوحدة
أن اإلمام ٍّ
األمة ،ومن أجل مصلحة اإلسالم ،في الوقت الذي ال نرى اليوم على الصعيد اإلسالمي إال صراعاً محتدماً بين
المؤسسات«الدينية» المذهبية وتكفير بعضهم البعض ،وتكذيب بعضهم البعض األمر الذي أخذ يفقد ثقة األمة
بمراجعها وقياداتها ..كيف يمكن ـ من وجهة نظركم ـ تصحيح هذا الواقع السيئ البالغ الخطورة؟..
ج:المفروض عى

المعنددن بشؤون القد دة الفكردة واإلسالمدة هو :إدج د برن مج جبهوي دوضع

بسد ق ت مبدئدة متوازنة ..كوثدقة تؤلف شمل أبن ء األمة ،ثم ال دحدد إط ر تسودة االئتالف الجبهوي
بط ئفة إسالمدة دون أخرى ،وألجل أن تعرف تصحدح المسألة في مع لمه الرئدسدة ،والوصول إل أقرب

الوجوه اعتق داً لمراد الش رع األقدس ،اق أر فصل«:م ذا ننتظر؟ »..في كت بن «:منشأ اختالف األمة».

قتل
الكافر الحربي
س :51هل تجوز المقاومة والجهاد االبتدائي في غيبة اإلمام المعصوم برأيكم؟..
ج :دجوز عندي ذلك ،بل دجب إذا تهدأت الظروف الموضوعدة والذاتدة ،وتهدأ الجند والسالح والثروة،

أن تكون كىمة
أن ننشر كىمة ال اله إال اهلل ،محمد رسول اهلل ،ومن أجل ْ
أن نحتل الع لم عنوة من أجل ْ
ْ
أن ندعو تىك األقوام واألمم إل اعتن ق
الرحمن هي العىد  ،وكىمة الشدط ن هي السفى  ،كل ذلك بعد ْ

فإن لم دقبىوا بهذا العرض نفرض عىدهم ضردبة الجزدة
الشردعة اإلسالمدة الخ تمة ب لحوار الحض ريْ ،
كحد أدن  ،ف ن لم دستجدبوا نق تىهم ال مح لة ،وف ق ً لص حب وجوب النهضة ،وص حب تكمىة المنه ج،
وص حب الجه د اإلسالمي ،وص حب من وحي القرآن.
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الحد الف اصل
بين الشرعية و«الواقعية»
س : 51هل يجوز من وجهة نظر اسالمية إقامة عالقات مع الكافرين الذين هم في حالة حرب مع
المسلمين ،وتسبب تلك العالقات فتح جسور متنوعة بين الجانبين الموجبة إلضعاف المسلمين ،وتقوية شوكة
الكافرين؟.
ج :ال دسوغ ذلك إطالق ً ،إال في قض د رس لدة ضروردة مىحة تقتضي التع ون والتنسدق من قبدل
اقتن ء المعدات الحربدة الخفدفة منه أو الثقدىة ،أو التدردب عى استعم له .

المق اطعة االقتصادية
س :52هل صحيح َّ
أن سماحتكم قد أفتيتم من وجهة فقهية مقاطعة البضائع األميركية في الوقت الذي نحن
بحاجة ماسة إلى البعض منها؟.
ج :أجل..وال نزال نفتي بمق طعة السىع والبض ئع األمدركدة ،ولو ك نت أزهد وأرخص ،وحت لو ك ن

االستدراد من الوالد ت المتحدة األمدركدة أسهل ،ال دسوغ شراؤه إذا أمكن االستغن ء عنه قدر دائرة
اإلمك ن ،وذلك لوجود البدائل ..كمب درة رس لدة ثوردة لالحتج ج والغضب والثورة والتحدي لىسد سة

الدكت توردة التي تتبن ه اإلدارات األمدركدة المتصهدنة .هذا هو الموقف الرس لي الح سمَّ ،
ألن اهللَ سبح َنهُ
نعطدهم أدة قوة ،أو نمنحهم أدة صداقة ومودة.
أن
وتع ل َّ
حرم عىدن ْ
َ

التعاطي
مع أهل البدع
س :53هل يجوز المشاركة في ندوات ومؤتمرات ،ومجالس أهل البدع ،والفرق ،واألحزاب الضالة
والمضلة ،وقراءة صحفهم ،ونشراتهم ،وكتبهم؟..
ج :ال دجوز ذلك إطالق  ،إال إذا ك ن هدفه من الحضور ،أو القراءة هو القدرة عى

وهدادتهم إل العمل الص لح ،والتقوى والمب دئ والمثل الكبرى.

المعرفة
م ل ك ع ام
س :54وإذا كان خطيباً إسالمياً ،أو حسينيا ،أو سياسياً ..هل يجوز التسجيل عليه؟..
ج :نعم ..دجوز له ذلك.
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تفندد آراءهم،

عدوان
على بديهيات اإلسالم
س :55صرح بعض رموز المرجعية الدينية َّ
أن«ليس هناك أي دليل شرعي على إقامة دولة إسالمية ،وإنما
صرح بذلك السيد السيستاني إلى صحيفة« :ديرل
يطلب منا إقامة دولة منتخبة من قبل الشعب» كما َّ
شبيغل»:الرأي للناس ،وهم يقررون ذلك ،ونحن مشرفون على ذلك!! ،»..فما هو رأيكم؟..
َّ
اإلسالمي منهج في مسدرة حد ة اإلنس ن نوِع اإلنس ن ،واط ر لحكومة الحق والعدل
ج:إن النظ َم
َّ
والعط ء ،وتطبدق لفردضة رس لدة من أعظم فرائض اهلل ،واستئن ف لروح التجربة العمىدة والتي م رسه

شخصد ً الرسول الق ئد محمد(ص) ،وقبىه األنبد ء وأوصد ئهم(ع) ،وقدموا التضحد ت الجس م ألجل
أي دلدل شرعي عى
تحقدقه عى صخرة الواقع العمىي إل دوم دبعثون ،وأم الذي أفت بعدم وجود َّ

إق مة دولة إسالمدة ،بل دجب اإلشراف عىده وحسب ،هذا خالف األدلة الشرعدة ،والقواعد العىمدة ،وال
دقول بذلك إال الن در وهو متروك.

حرمة
التصرف بالحق الشرعي

س :56هل يجوز إعطاء الحقوق الشرعية للمقاومة اإلسالمية المناهضة لالحتالل األجنبي بال استئذان من
المرجع الديني؟..
ج :نعم دجوز ،عى كل مسىم ومسىمة دعم المق ومة المشروعة من الحقوق الشرعدة ..سواء أك نت

من الزكوات ،أم األخم س ،أم الصدق ت ،بل دجب مع الضرورة اإلسالمدة اذا توقف األمر عى انتزاع

أموالهم.

السكوت
إزاء البدع جريمة
س :57إذا ظهرت على الساحة اإلسالمية بدعة شعائرية ،أو اجتماعية ،أو سياسية ،أو عقائدية(من قبل
شخص ..سواء كان عادياً ،أم شاخصاً ..وسواء كان عامياً ،أم فقيهاً) توجب االنحراف عن خط أهل البيت
الطاهر(ع) ويغدو سبباً رئيسياً لالنحراف العقيدي ،واالضطراب االجتماعي ،والعنف السياسي ،فماذا تكون
وظيفتنا الشرعية حيال هذا الشخص الضال المضل؟.
ج :دجب عى الدع ة كشف الحقدقة اإلسالمدة ،واظه ر الحق الرس لي ،واجه ض الب طل الشدط ني،

ولو لم دكن تأثدره عى المدى الزمني القصدر.

الفيدرالية
مبنى مستورد
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س :58هناك صيحات من قبل البعض من النواب العراقيين قد تحوم حولها شبهات معينة كالدعوة إلى
تحقيق الفيدرالية في وسط وجنوب العراق وشماله تسبب على المدى البعيد – القريب تقسيم العراق إلى
أقاليم شيعية وسنية ،كذلك كردية ،كمقدمة الى تقسيم العالم العربي واإلسالمي الى كونتونات ودويالت عرقية
وإثنيه متناحرة ومتقاتلة في ما بينها من أجل أ ْن تبقى المؤسسة العسكرية الصهيونية هي األقوى في المنطقة..
فهل يجوز مساندة هذا المشروع المقترح؟ ..وكيف لنا أ ْن نتعامل مع هؤالء ..أفتونا مأجورين؟.
ج :ال دجوز تفعدل الفدرنة في بالد الرافددن األشم وتحقدقه بأدة صورة من الصور بوصفه فده

مف سد سد سدة ،واقتص ددة ،واجتم عدة تخدم المشروع األمدركي – الصهدوني في المنطقة برمته  ،بل

دجب مق طعة كل من ددعو لذلك ،واهلل مع المؤمندن الص بردن المج هددن.

زيارة الكنائس

س :59هل يجوز التردد على الكنائس بهدف االطالع على ممارسة الطقوس الدينية المسيحية؟..
ج :دجوز إذا لم دكن هن ك عنوان محرم.

حرمة التصنت
س :61هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية وافش ئه  ،أو التهددد بكشفه  ،أو التنصت ،أو استراق

السمع؟

تم استخدامه كوثدقة عىده ،إلثب ت
ج :في مفروض السؤال ال دجوز تسجدل المك لم ت اله تفدة إال إذا َّ
حق قد دنكره المتكىم ،أو دفع تهمة عن الس مع ،أو اذا ك نت هن ك مصىحة إسالمدة عىد تقتضي ذلك،

شردطة أن تحدد من قبل الح كم اإلسالمي الع دل.

التباس في التحكيم
س :61هل يجوز في ظل حكومة طاغوتية اللجوء إلى القضاء للتحاكم في شتى القضايا الدنيوية المختلفة؟
ج :دجوز ذلك إذا توقف انتزاع الحق المهضوم ب لرجوع إل القض ء.

صيانة
بنى الدولة
س :62هل يجوز نسف البنى التحتية للدولة ،أو اختالس أموالها بحيث يؤثر على استقاللها الوطني؟..
ج :هذه األفع ل من أعظم المحرم ت الشرعدة ،وعى

المخرب ،أو المختىس الضم ن ،ودجب دفع

القدمة ،أو األموال المسروقة إل بدت م ل المسىمدن ،بل دجب تعزدره بم دراه الح كم اإلسالمي.
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سرقة الدولة
س :63إذا كانت الدولة ال تهتم بشؤون المجتمع ،وعلم اإلنسان المواطن بان له حق اقتصادي ،بيد أنها لم
ولن توصله إليه ..فهل يجوز له سرقتها ،وأخذ حقه منها؟..
ج :نعم ج ز له ذلك ،وبقدر ح جته إذا لم دقدر انتزاع حقه المشروع ب لشكل الرسمي ،شردطة أ ْن ال
ٍ
ضرر ٍِ به ،واال فال دجوز ذلك.
دؤدي ذلك ال

الحق حق
س :64مساعدة الظالم في القضايا المحرمة حرام ،فهل مساعدته في القضايا المحللة حرام كذلك؟..
ج :شردطة ان ال تستوجب مس عدته تقودة مواقع ظىمه ،فدسوغ له ذلك ،خ صةً إذا ك نت هن لك
مصىحة إسالمدة تنجز في ذلك.

الحد الشرعي
والتآمر على دولة اإلسالم
س :65التآمر من خالل محاولة االنقالب العسكري على الدولة ،وتهديد أمنها القومي ،واستقاللها الوطني
جريمة يعاقب عليها قانونياً بعقوبة خاصة تصل إلى حد اإلعدام شنقاً حتى الموت ،أو السجن المؤبد مع
األشغال الشاقة ..ما هو موقف الشريعة اإلسالمية من ذلك؟.
ج :دطبق عى المتآمر عنوان المفسد في األرض إذا ك ن التآمر عى دولة إسالمدة ظ هردة ،وتجري

عىده آدة الجزاء ،فدحكم عىده بىح ظ هذا العنوان.

التعذيب المحرم
س : 66هل يجوز للدولة اإلسالمية من خالل استخباراتها األمنية استخدام اإلكراه الجسدي ،أو النفسي ،أو
المعنوي إلرغام المتهمين على االعتراف؟..
ج :مم رسة هذه األس لدب ال دجوز ،إال بم دراه الح كم اإلسالمي الع دل ،واهلل الع لم.

التخدير ال يجوز
س :67هل يجوز استخدام العقاقير ،والمخدرات ،والمسكرات ،والتنويم المغناطيسي ،ووسائل سلب
اإلدراك العقلي النتزاع األقوال ،أو األسرار ،أو
االعترافات من األشخاص المتهمين؟..
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ج :ال دجوز ذلك.

حرمة
التحايل األسمى
س : 68هل يجوز استخدام اسم ،أو صورة ،أو لقب ،أو شهرة شخص ما ،لتحقيق مكاسب مادية ،أو معنوية
بدون إذن ،أو علم ذلك الشخص؟.
ج :ال دجوز ذلك.

االحتكام
إلى رأس العشيرة
س :69هناك جرائم ومفاسد تقع تارة بين إنسان وإنسان آخر ،وتارة أخرى تقع بين عشيرة وعشيرة أخرى..
فهل يجوز الرجوع إلى رئيس العشيرة ،أو من يرتضونه في حل الخالف والنزاع؟..
ج :دجب الرجوع من حدث المبدأ إل الح كم اإلسالمي(وهو الفقده الع دل) ال إل الرموز العش ئردة،

أل َّن معظم القواندن ،والتق لدد ،والع دات العش ئردة الموروثة تخ لف أحك م الشردعة العمىدة الخ تمة ،بل

حت لو ك نت عى طبق الحكم الشرعي ،ال دكون ن فذا في حق هذا الرجل ،أو تىك الجم عة ،أل َّن الحكم
في المن زع ت والخصوم ت المحتدمة مؤطرة ب لح كم اإلسالمي الع دل ،نعم دسوغ ،بل دجب بعض

األحد ن لىرموز العش ئردة التدخل المب شر في حل المش كل بدن الن س من دون حكم من قبىهم ،بل ألجل

تحصدل رض الطرفدن المتن زعدن في سبدل وأد الفتنة ،وادق ف إراقة الدم ء ،وانته ك الحرم ت من دون

تهددد ووعدد وترهدب لألطراف المتص رعة ،فإ َّن لهم ب لت لي مثوبة أجر المصىحدن.

حول
قوانين الحصانة
سَّ :71
إن الحاكم األميركي«:بول بريمر» أصدر قانوناً يعفي فيه جميع الشركات األجنبية العاملة في العراق
من أية مالحقات قانونية من قبل القضاء العراقي الذي ال يزال ساري المفعول حتى اآلن في العراق(الجديد)،
فإذا كان جائزاً لألجانب من سرقة األموال العامة ،والتمتع بالحصانة ،والتخلص من العقوبات القانونية،
فباألولوية ال يحرم ذلك على العراقيين ..فهل يجوز ذلك من كال الطرفين ،أم من طرف واحد؟.
ج :دحرم ذلك عى المسىمدن والك فردن عراقددن ك نوا أم غدر عراقددن ،بل دجب إجه ض هذا الق نون

الج ئر بحق العراق ومص لحه وسد دته الوطندة ألنه دجدز سرقة أموال الشعب العراقي من قبل هؤالء

وأولئك ،أشخ ص ومؤسس ت ،واهلل الع لم.
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حول
الهدية الطوعية
س :71هل يجوز من وجهة نظر فقهية إسالميه تقديم مبلغ معين للموظف إلنجاز معاملة ما ،أو استنقاذ حق
مسلوب إذا توقف المعاملة عليه ،وهل يجوز لآلخذ قبض هذا المبلغ؟..
ج :ال م نع من ذلك ،وأم اآلخذ لىمبىغ ،فال دحل له ذلك إذا لم دحصل الرض من م لكه ،واال ج ز.

شروط
العمل الوظيفي
س :72برأيكم هل يسوغ العمل الوظيفي في دائرة حكومة غير إسالمية؟..
ج :ال م نع من ذلك ..،وشردطة ذلك إذا لم تكن مه م الوظدفة محرمة في ذاته .

السرقة
بين الزوج والزوجة
س :73هل يقام الحد على الزوج إذا سرق من زوجته ما أحرزته دون علمه ،وكذلك ما أحرزه الزوج دون
علمها؟..
ج :دجري عىدهم الحد سواء بسواء.

السرقة
الزوجية المشروطة
س :74إذا كان الزوج شحيحاً مع زوجته وشريكة حياته ال ينفق عليها
بما يكفيها من مأكل وملبس ..فهل يجوز لها أن تسرقه من وجهة شرعية برأيكم؟..
أن دكون األخذ بم دسد ح ج ته الضروردة واهلل
ج :في مفروض السؤال نعم دسوغ له ذلك شردطة ْ
الع لم.

سرقة
35

األب من االبن
س :75إذا سرق األب من ابنه؟..
ج :ال حد عىده.

سرقة
األم من االبن
س :76هل هذا الحكم الشرعي يجري على األم؟..
ج :نعم ..دىحق حكم األم ب ألب ،ألنه أحد األبودن.

سرقة الجياع
س :77لو سرق اإلنسان الجائع مأكوالً في عام الحصار االقتصادي الظالم بحيث ال يجد وسيلة لسد
حاجته ،إال عن طريق السرقة حصراً؟..
ج :ال دترتب عىده الحد.

قطع
األصابع األربعة
س :78إذا ثبت بالبينة الشرعية ما يوجب الحد للمرة األولى بحيث لم يجر عليه الحد من قبل ،كيف تقطع
يده؟..
ج :تقطع أص بعه األربع من دده الدمن  ،وتترك الراحة واإلبه م الىذان دعتمد عىدهم في أداء الوضوء،

وفردضة الصالة.

كيف تقطع اليد
س :79إذا أجري عليه الحد الشرعي ثم عاد مرة ثانية للسرقة ،كيف يترتب عليه األمر؟..
ج :تقطع رجىه الدسرى من مفصل القدم ،ودترك له العقب دعتمد عىده ،وال فرق بدن أ ْن تكون دده
الدمن س لمة ،أو شالء ،أو ب لعكس ،وكذلك الحكم ب لقد س إل الرجل الدسرى.
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حد
السرقة المكررة
س :81وإذا سرق للمرة الثالثة بعد أ ْن قطعت يده اليمنى ،ورجله اليسرى؟..
ج :دعتقل إ ل مدى الحد ة ،ودتوب توبة نصوحة ،ودنفق عىده من بدت الم ل إ ْن لم دكن له م ل ،وال
دقطع من أعض ئه شيء.

سرقة السجين
س :81كيف إذا سرق ،وهو في السجن المؤبد؟..
ج :دقتل.

سرقة الهارب

س :82وإذا سرق عدة مرات دون إلقاء القبض عليه ،وثبت بالبينة الشرعية ،أو باإلقرار بجميع السرقات؟..
ج :إذا ك ن كذلك أجري عىده حد واحد وحسب ،وقطع الدد الدمن ال غدر.

حول
جناية الصبي
س :83إذا صدرت الجناية من الصبي غير المكلف ..من يتحمل شرعاً ديته؟..
ج :تتحمل ددة الصبي في القتل الخطأ الع قىة ،وهم المتقربون بـ«األب».

حول
سرقة الممتلكات العامة
س :84من سرق مركبة من كراج مغلق ،أومن سرقها من طريق عام ،أو خاص ،ما هو حكمه؟..
ج :في جواب الشق األول دجري عىده الحد ،وفي جواب الشق الث ني ،فال دجري عىده الحد ،بل دعزر

بم دراه الح كم اإلسالمي ،ودرجع المركبة إل أهىه الشرعددن.

ق اتل
عاق ل ..مجنون
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س :85هناك إنسان قتل أنسانا آخر ،بيد أنه من العقالء ،ثم بعد ذلك أصابه جنون ،فهل يثبت القصاص
الشرعي عليه؟..
ج :أجل ..دثبت عىده القص ص ،وال دسقط عنه.

التخويف المقصود
س :86لو شهر إنسان محارب السالح مهما كان نوعه في سبيل أن يخيف الناس في بر ،أو بحر ليالً ،أو
نهاراً؟..
ج :دترك لىح كم اإلسالمي الخد ر في نوع العقوبة التي دنفذه بق طع الطردق ،فإ ْن ش ء قتل ،وا ْن ش ء
صىب ،وا ْن ش ء قطع دده الدمن مع رجىه الدسرى ،وا ْن ش ء نف ه من وطنه إل وطن آخر.

التوبة ابتداء
س :87ولو تاب قاطع الطريق بال تهديد ووعيد ،وقبل أ ْن يقبض عليه ،هل تجري عليه العقوبة الشرعية؟..
ج :ال تجري عىده العقوبة الشرعدة ،ودسقط عنه الحد ،بل وكذلك الحق الع م الذي اصطىح عىده من

لدن الفقه ء بـ«حق اهلل».

وأم الحقوق الخ صة لىن س ،فال تسقط ،ودط لب به أصح ب الشأن ،فإ ْن سرق ذهب ً ،أو دوال اًر ،أو
شدئ ً آخر ،فعىده إرج عه ال أصح به الشرعددن ،وا ْن اغت ل إنس ن ً ،فألولد ء القتدل أ ْن دقتصوا منه مت
ش ءوا.

التوبة المرفوضة
س :88ولو تاب قاطع الطريق بعد إلقاء القبض عليه ،والظفر به؟..
ج :هن ال تفدده التوبة إطالق في إسق ط العقوبة الدندودة ،وتنفدذ الحد الشرعي عىده ،وان ك ن هذا

المس ر هو الطردق الوحدد إل مغفرة اهلل الواحد القه ر في الدار اآلخرة.

التصفية
الجسدية الدف اعية
س :89:من اجتاح منزالً للتلصص ،أو ارتكاب الموبقات ،وال طريق لصاحب المنزل إال ردعه ،والخالص
من شره ،وتصفيته جسدياً؟ ..أيجوز ذلك برأيكم؟!.
ج :دسوغ له قتىه ،والخالص منه بوصفه مح رب ً ،واذا قتىه فدمه مب ح.
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التفرج المحرم
س :91من تطلع على منزل إنسان من ثقب جدار ،أو باب ،أو بالمنظار ،وقد زجره صاحب المنزل عدة
مرات ولكنه لم يرتدع فما حكمه؟..
درمده بأي شيء ،واذا أص به ضرر ،فال شيء عى
ج :من حقه أ ْن دضرَبه ،أو َ
بض من.

الض رب ولدس

حكم
المرتد المسلم
س :91إذا كان مسلماً عاقالً رشيداً ،ثم ارتد وكفر بما أنزل على نبينا محمد(ص) مثل :عبادة غير اهلل تعالى،
كعبادة األصنام ،والسجود لها ،وإلقاء المصحف الشريف عالماً في القاذورات وتمزيقه إهانة وإعراضا ،أو ينكر
ما علم من الدين ضرورة ،مثل :إنكار وجوب الصلوات والزكوات ..وبالجملة ما يدل على قصده إهانة للشرع
والشارع ،وأعد اعتقاده أنَّه حق مما يدل على االستهزاء بالشريعة اإلسالمية الخاتمة.
ج :دجب تصفدته جسدد ً ،وال تقبل توبته ،وتب ن منه زوجته.

أمور
في حكم االرتداد
س :92رجل ولد من أبوين مسلمين ،وحين بلوغه وإدراكه اختار اإلسالم عقيدة وشريعة بالقول أو بالعمل،
وأصبح مسلماً حقيقة ال حكماً ،وبعد هذا كله ارتد عن شريعة اإلسالم وترك دينه؟..
ج :المرتد عن فطرة دجب تصفدته جسدد ً ،وال تقبل توبته في الظ هر ،وا ْن قبىت في الواقع ،أل َّن اهلل
تع ل دسقط العق ب عنه غداً دوم القد مة ،لبىوغه ،وكم ل عقىه ..وهذا بخالف المرتد عن مىة الذي ك ن
ك ف اًر حقدقة عند بىوغه ،ثم أسىم ،ثم ارتد تقبل توبته ،وال دقتل ،وا ْن أصر عى االرتداد دقتل عى الرأي
المشهور إ ْن ك ن رجالً ال امرأة.

المرأة المرتدة
س :93امرأة ارتدت سواء كانت مولودة من أبوين مسلمين ،أم من أبوين كافرين ،هل ينفذ عليها الحكم
باإلعدام حتى الموت؟..
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ج :المرأة إذا ارتدت ال تقتل إطالق  ،واذا ت بت تقبل توبته  ،ودخى

عن سبدىه  ،واذا بقدت عنددة

ومصرةً عى ارتداده تعتقل في السجن مؤبداً مع اإلشغ ل الش قة ،ودضدق عىده في المأكل والمشرب
والمىبس ،وتضرب في أوق ت فردضة الصالة.

شهادة الصبي
س :94هل تقبل شهادة الصبيان في تنفيذ عملية اغتيال ناجحة على إنسان مناهض لالحتالل األميركي
المجرم في العراق؟..
ج :أجل ..تقبل شه دتهم مطىق ً إذا ك نت شه دتهم في التصفدة الجسددة واجدة لمستىزم ت شروطه
المتك مىة شردطة أن دؤخذ بأول كالمهم.

األمر بالقتل
س :95أصدر رجل أمراً صارما ً إلنسان مستضعف لقتل إنسان آخر ،ونفذ القتل بالرصاص الحي عامداً في
فعله وقصده؟..
ج :دقتل من م رس القتل مب شرة ،ودحبس الذي أصدر االمر في المعتقل مؤبداً.

قتل الخطأ
س :96من قتل انساناً مسلماً خطأ ،هل يتحمل الدية ،وإن كان غنياً متمكناً؟..
ج :ال دتحمل الددة اطالق ً ،الذي دتحمل ددة الخطأ عن الق تل هم العصبة ـ قرابة األب ـ فإ ْن لم دكونوا
عى قدد الحد ة ،فض من الجردرة ـ جن دة األخر ـ فإ ْن لم دكن ،فمن بدت م ل المسىمدن.

قتل المتعمد
س :97من قتل مسلماً متعمداً هل عليه الكفارة بعد أداء الدية؟..
ج :عىده كف رة الجمع :،عتق رقبة مؤمنة ،وصد م شهردن متت بعدن ،واطع م ستدن مسكدن ً.

قتل المتهاون
س :98إذا قتل مسلماً خطئاً ،أو شبه العمد ،هل عليه كفارة الجمع؟..
ج :ال ،بل دعتق رقبة مؤمنة ،فإ ْن لم دتمكن ص م شهردن متت لددن ،ف ن لم دتمكن فإطع م ستدن
مسكدن ً.
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قتل التباسي
س :99دعا إنسان رفيقه من منزله بعد «منتصف الليل» ،ولم يأت الى أهله مرة ثانية؟..
ج :هو ض من ،وعىده الددة من م له ،ال من م ل الع قىة.

قتل
التباسي آخر
س :111إذا وجد بعد ذلك مقتوالً ،فما هو الحكم؟..
ج :إذا ادع من أخرجه من منزله عى رجل أنه هو الق تل ،وأكد عىده ب لبدنة الشرعدة ،فقد برئ من

تهمة القتل ،واذا لم دقدم البدنة فال قص ص عىده ،بدد أنهَّ ددفع الددة من م له ،وبراءة الع قىة من الددة.

دية
القتل المتعمد
س :111ما مقدار دية القتل عن قصد وعمد ،أو شبه العمد لرجل مسلم مولود على فطرة ،سواء كان
صغيراً ،أو كبيراً ،عاقالً ،أو مجنوناً ،سليم األعضاء ،أو غير سليم ،وهل يجب المبادرة الفعلية في أدائها بأسرع
وقت؟..
ج :ددته مخدرة بدن ألف ش ة ،أو مئت بقرة ،ودكفي منهم م دصدق عىدهم االسم عرف ً ،أو ألف ددن ر
غرم ً من الذهب الخ لص» ،وقدره الكثدر من
وهو م دع دل«ثالث كدىوات ونصف ً وتسع وعشرون إ ا

فقه ء المدرسة اإلم مدة بخمسم ئة لدرة عثم ندة ذهب ً ،والخد ر في هذه األمور كىه لىج ني ال لولي
المجن عىده ،ودعط لىج ني عمداً مهىة سنة ك مىة ألدائه  ،أم شبه العمد فدمهل سنتدن ،وال تجب
المب درة الفعىدة ،وال دسوغ التأخدر عن السنة إال برض من دستحق الددة.

وف اة طبيعية
س :112وإذا وجد ميتاً ،فما هو الحكم الشرعي؟..
ج :إذا عىم أنهُ قد توفي وف ة طبدعدة ،فال شيء عى
فعىده الددة.

من أخرجه من منزله ،ومع عدم العىم بذلك

المتهم بالقتل
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س :113ما حكم من سلم نفسه للسلطات العراقية القائمة في ظل االحتالل األميركي ،وهو مطلوب بتهمة
جريمة قتل األطفال والنساء ظلماً وعدواناً ،بحيث ال يقل حكمه ـ كما أنتم تعلمون ـ عن تنفيذ اإلعدام شنقاً
حتى الموت ..فهل يعتبر ذلك إلقاء للنفس في التهلكة؟..
ج :نعم ،هذا من إلق ء النفس في التهىكة ،ولم ك ن الوضع المتردي والمزري في بالد الرافددن األعز

دنعت من قبل أزالم السىطة الح كمة العمدىة من اإلره بددن القتىة – كخط ع م – هو الموت األحمر ال

مح ل ،فإنه م في ذلك ردب إلق ء لىنفس في التهىكة.

شرعية
االنتماء الحزبي
س :114إذا توقف األمر في إقامة الحكم اإلسالمي ،وتأسيس الدولة اإلسالمية من خالل التحزب والتنظيم
كما هو شائع ومعروف في تنظيمات حركات التحرر العالمية..فهل يجوز االنتماء إلى تلك التنظيمات
اإلسالمية؟
ج :نعم ..دسوغ لإلنس ن المسىم المع صر االنخراط في هذا الحزب ،أو ذاك التنظدم العىني أو السري،

بل دجب عىده ذلك إذا انحصر ال وصول ال

صرح الحكم اإلسالمي وتأسدس الدولة اإلسالمدة به،

وتوقف األمرعىده م دام دستهدف تغددر األمة ووصوله إل اهلل بقىب سىدم.

التعاون
مع رجال األعمال

س :115هناك عالقات تجارية متبادلة نراها بين رجال أعمال مسلمين وبعض دول أجنبية ..هل يجوز
التعامل معهم؟..
ج  :إذا أدى هذا التع مل االقتص دي المتب دل إل مردودات سىبدة مرعبة عى سوق المسىمدن ،وعى

حد تهم االقتص ددة ،وعى

مطىق .

سد دتهم المستقىة ..وجب مق طعتهم كترك شراء بض عتهم وترك استعم له

شروط
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التبادل التجاري
س :116هل تجوز العالقات التجارية المتبادلة التي تستهدف البيضة والحوزة والتي من نتائجها هيمنة
العولمة والحداثة عليها سياسيا الستعمار المسلمين واالستيالء على أراضيهم ،ولو بطرق غير مباشرة؟
ج :دجب عى األمة مق طعته وتحرم تىك العالق ت المتب دلة بدن الج نبدن.

ضوابط
التعامل مع االحتالل
س  :117أوردت وسائل إعالمية وجهات سياسية ،معلومات عن نتائج خلوة سياسية سرية عقدت في أحد
فنادق البحر الميت باألردن على مدى أربعة أيام انتهت يوم الثالثاء  6تشرين الثاني ـ نوفمبر العام 2117م،
نوقشت خاللها عشرون شخصية عراقية مسألة التمهيد للمصالحة الوطنية.
وقد جرى ذلك كله برعاية وزارة الخارجية األمريكية عن طريق المعهد العالمي للحوار المستدام الذي يرأسه
الدبلوماسي المتقاعد هال أندرسن أحد أبرز مهندسي معاهدة كامب ديفيد سيئة الصيت ،بالتعاون مع المشرفين
على المشروع الخاص للسيد نوري المالكي ومساعيه لفرض مفهومه عن المصالحة الوطنية الذي يمكن
تلخيصه بانصياع األطراف السياسية كلها للعملية السياسية التي أسسها االحتالل األمريكي والقبول بنتائجها
الكارثية على شعبنا وبما يخدم إدارة الرئيس بوش أوالً ويمد من عمر الحكومة الطائفية لرئيس الوزراء ثانياً ،وأن
نتائج الخلوة لم تعد سرية مثلما أراد لها منظموها فقد تداولتها وسائل اإلعالم التي كشفت عن اتفاقات
توصلت إليها ،ومنها جعل الفيدرالية أساساً لشكل الدولة العراقية وأن الدستور الحالي ي ُّ
عد وثيقة مهمة يجب أن
يبقى القاسم المشترك بين العراقيين بعد إنجاز بعض التقوالت عليه ،وأن تتولى الحكومة الحالية مسؤولياتها
األمنية والحفاظ على سيادة البالد وانسحاب القوات األجنبية عند استكمال مستلزمات البناء للقوات المسلحة
واألجهزة األمنية.
إال أن هذه النتائج تشير وبشكل واضح إلى أن الحضور كلهم كانوا من جهة واحدة حتى وإن روجت مصادر
حكومية وأخرى مشاركة في العملية السياسية لوجود أشخاص يدعون تمثيل أطراف رافضة لالحتالل وللعملية
السياسية ألن األطراف الوطنية المقصودة استنكرت نتائج الخلوة وأعلنت تكذيبها لمن ادعى تمثيلها ،ومن
جهة أخرى فإن النتائج المذكورة تتقاطع تماماً مع الثوابت الوطنية التي سبق وأن تبنتها القوى المناهضة
والمقاومة لالحتالل في مؤتمراتها العديدة داخل العراق وخارجه ..فهل يجوز مساندة هذا المشروع المقترح ؟..
وكيف لنا أن نتعامل مع هوالء أفتونا مأجورين؟..
ج :م دام هن لك احتالل ال دسوغ مس ندة هذا المشروع المزعوم بدن أطراف موغىة في تنفدذ سد سة

االحتالل وأهدافه الشردرة في تقسدم بالد الرافددن إل

كد ن ت ثالث ،وال التع ون والتنسدق مع هؤالء

الت بعدن لىعدو المجرم الق بعدن في المنطقة الخضراء ،بل دجب عى األمة مح ربة هذه الخطط الخ دعة

الم كرة.
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توبة العميل
س :118إذا تاب من عمل عميالً للواليات المتحدة األميركية بعد إلقاء القبض عليه هل تقبل توبته؟
ج :ال تفدد التوبة إطالق في إسق ط العقوبة الدندودة وتنفدذ الحد الشرعي عىده ،ودطبق عىده عنوان

المفسد في األرض وتجري عىده آدة الجزاء ،فدحكم بىح ظ هذا العنوان.

االستيالء
على المساجد
س :119أنتم تعلمون أنه بعد االعتداء األثيم على مرقد اإلمامين العسكريين في سامراء ..برزت ظاهرة
االستيالء على المساجد والحسينيات من كال الطائفتين اإلسالميتين «الشيعية والسنية» ..أيجوز من وجهة نظر
شرعية السيطرة عليها ومصادرة ما فيها أو تهديمها؟..
ج :ال دسوغ ذلك مطىق  ،ودجب أن تبق هذه األم كن المقدسة في أددي أصح به الشرعددن ،ودع د

إلده م اغتصب منه .

الف لسطيني الضحية
س  :111بدأت حملة إعالمية ضخمة قادتها القوى الظالمية الواعية منها والمخدوعة بأن الالجئ
الفلسطيني يعد من اإلرهابيين المجرمين بهدف تشويه سمعته وهو الشفيق الحميم إلخوانه وأشقائه العراقيين
على امتداد التاريخ وذلك بهدف تهديده ثم ترحيله ..وهذه الحملة اإلعالمية أدت دورا في بث صورة الخوف
والرعب واستهداف الالجئ الفلسطيني في العراق وتحديدا بغداد ،مما أدى إلى زيادة معاناة الفلسطينيين
وتوجههم نحو هجرة ثانية ونكبة ثانية .وكانت هذه الدعايات التي قادتها الصحف الصفراء ،والفضائيات
المشبوهة التابعة لالحتالل األميركي – البريطاني تعمل على توظيف الفتن الطائفية وتأجيج الصراعات اإلقليمية
داخل الساحة العراقية..أيسوغ هذه اإلعمال كلها ؟..
ج :إن تحمدل مسؤولدة نزف دم ء أبن ء األمة دون وجه حق وبخ ٍ
صة األخوة المواطندن الفىسطدنددن

وهم أبرد ء من هذه األعم ل كبراءة الذئب من دم دوسف ،ودعدشون القواسم المشتركة ذاته  ،والظروف
الق هرة ذاته مع أشق ئهم العراقددن تحت مظىة المحتل المجرم والت بعدن له ،وعىده فال دجوز إطالق سفك

دم ئهم ،وهتك أعراضهم ،وسىب أموالهم ،وتشوده سمعتهم وطردهم من وطنهم الث ني ،ومن دفعل ذلك

برئت منه ذمة المسىمدن ك فة.

حول وجوب
تطبيق الحدود والتعزيرات
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س :111برأيكم هل يجوز إقامة الحدود والتعزيرات الشرعية وتنفيذها على اإلنسان المسلم المنحرف بعد
غياب حكومة المعصوم (ع) ،أو فقدان الفقيه العادل المبسوط اليد الجامع لشرائط الفتوى ،وإذا كان من
وجهة نظركم إقامة الحد جائزا فما هو دليلكم الشرعي؟..
ج :المشهور بدن الوسط الفقهي جواز ذلك ،واق مة هذه اإلجراءات إنم شرعت لىمصىحة الع مة دفع

لىمف سد بدن الشرائح االجتم عدة ،وهذا دن في تأطدره بعصر دون عصر ،ولدس لحضور المعصوم(ع)،

أو الح كم اإلسالمي(الفقده) مدخل في ذلك إطالق  ،ف لحكمة المقتضدة لتشردع الحدود دنبغي تنفدذه ،
وذلك لوجود إطالق ت األدلة التشردعدة وعموم ته .

حرمة
نزع سالح المق اومة
س :112ما يجري من مؤامرات في العراق للقضاء على صوت المقاومة الوطنية واإلسالمية األصيلة ،والتي
وصلت الحكومة الحالية بغيها وجبروتها لتصفية رموز هذه المقاومة وإسكات األصوات الناطقة بالحق ضد
االحتالل الغاشم ،وأنتم تعلمون َّ
أن الحكومة الحالية التي يقودها المحتل األميركي تحاول نزع سالح المقاومة
ومصادرته وهي تعتقل كل من في حوزته هذا السالح الذي يستهدف والسيما الغزاة المحتلين خاصةً سالح
جيش اإلمام المهدي (ع) في الوقت الذي نرى السكوت المطبق الذي تمارسه بعض (رموز المؤسسة الدينية)
تجاه اإلبادة الجماعية المقصودة ضد أبناء العراق!..نسأل ماذا تقولون بمسألة تسليم السالح للقوات العراقية
أفتونا مأجورين؟..
ج :من أعظم المحرم ت الشرعدة تسىدم سالح المق ومة إل حكومة االحتالل الرابعة بوصفه الطردق

الوحدد لتحردر األرض واإلنس ن من هدمنة االستكب ر والكفر الع لمي واهلل مع المج هددن الص بردن واهلل

ولي التوفدق.

جهاد
المرآة المسلمة
س :113أيسوغ للمرأة المسلمة أن تشترك بالمقاومة اإلسالمية العراقية في مناهضة االحتالل األميركي
وإنهاء وجوده عن أرض اإلسالم؟..
ج :دجب عىده ذلك.

االشتراك
في الهيئات الدولية
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س :114هل يجوز للمسلمين االشتراك بالهيئات الدولية :كمنظمة األمم المتحدة ،وصندوق النقد الدولي،
والتشكيالت واألحالف اإلقليمية ،ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،وحلف الدفاع المشترك ،وأخذ الديون
والمعونات من دول االستكبار والكفر العالمي؟..
ج :ال دسوغ ذلك بوصفه تقوم عى

أسس من قضة لمقررات وتوصد ت عقددتن وشردعتن  ،وتعزز

تفردق أمتن  ،وتفتدت أوط نن  ،وتحول دون توحده تحت مظىة األطروحة اإلسالمدة الع لمدة.

أيجوز التطوع
س :115هل يجوز التطوع للعمل في سلك الشرطة ولجيش العراقي(الجديد) في ظل حكومة االحتالل
األميركي ـ البريطاني في العراق؟..
ج :دجوز بل دجب إذا توقف األمر عى

ذلك شردطة أن دكون تحت مظىة حكومة تعدددة شوردة

إسالمدة وعدم استثن ء أدة ط قة وطندة عراقدة واهلل ولي التوفدق والسداد.

قرار ()041المؤامرة
س :116ورد في الدستور العراقي األسود قرار ( )141القاضي بترحيل العوائل العراقية التي هاجرت في
عهد النظام البائد الى محافظة كركوك وبدأت واجهات سياسية مستفيدة من هذا القرار باتخاذ أساليب غير
مشروعة لحث تلك العوائل على ترك مدينتهم أو القبول بالقرار في حال تنفيذه الحقا أسألكم هل يجوز ترك
وطنهم الجغرافي؟..
ج :أوال :من حق اإلنس ن المسىم االستدط ن أو المغ درة من أدة بقعة من بق ع األرض اإلسالمدة.
ث ند  :ال دسوغ إطالق تهجدر اإلنس ن العراقي ترغدب أو ترهدب من موطنه مهم ك نت األسب ب

والمسبب ت.

التصدي
لشركة بالك ووتر
س :117ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية ـ ونحن كمسلمين ـ تجاه مرتزقة (بالك ووتر) يتعاقدون مع دول
عربية ...واألمم المتحدة ـ على الرغم من المجازر الفاضحة التي ارتكبتها الشركة األمنية (بالك ووتر) في
العراق ،لم تمنع دول القهر واإلذالل التي تحكم المسلمين من أن توقع عقوداً معها .وقد وقعت الشركة بالفعل
عقوداً لتدريب قوات خاصة في األردن وأذربيجان .وهي تسعى إلى دخول إقليم دارفور غربي السودان «بأسماء
مختلفة» ،وإلى التعاقد مع قوات «جيش تحرير جنوب السودان» لتدريب متمرديها ،في وقت يشهد توتراً في
العالقات بين السلطات السياسية لجيش التحرير وحكومة الخرطوم المركزية .فالمجازر الشنيعة هذه لم تحلْ
46

دون أن تتقدم الشركة ،التي فتحت لها حربا أفغانستان والعراق أبواباً عالمية للكسب الخيالي (بعدما كانت
مجرد شركة محلية متواضعة) ،بطلب لتوظيف خدماتها األمنية لدى قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة،
وفقاً لتقرير تنشره مجلة «ماذر جونز» في عدد نيسان الماضي .وفي المعلومات ،أن (بالك ووتر) تستقدم فقراء
العالم الثالث (وخاصة من أميركا الالتينية) وتستغلهم بأجور زهيدة ،ال تتجاوز ربع األجور التي يتلقاها نظراؤهم
من المرتزقة األميركيين .وقد سمح لها ذلك بإحراز قفزة خيالية في األرباح ،بلغت  611مليون دوالر في العام،
2116م في حين أنها كانت قبل حربي أفغانستان والعراق مليون دوالر .وتنتشر هذه الشركة في دول العالم
الثالث بأسماء مستعارة أو خلف شركات صورية أو ثالثة ،وذلك بعد ارتباطها بمجازر العراق ،ولتفادي أية
مالحقات قانونية قد تترتب على استغاللها لفقراء هذه الدول .وهذه الشركات تعمل تحت أسماء مختلفة مثل
(غراي ستون)( ،كابروس) ،و(غروبو تاكيتكو) ...وهي شركات تمتلك كل ما يملكه جيش متطور من األسلحة
الخفيفة والثقيلة ،إلى أساطيل الطائرات والسفن والمراكب واآلليات العسكرية .لعلها بالفعل «أخطر منظمة
سرية مسلحة» كما وصفها الصحافي األميركي جيريمي سكاهيل.
ج :من أعظم المحرم ت الشرعدة السكوت عن ذلك ..بل دجب مح ربته بأدة وسدىة ممكنة بوصفه

تقودة ألعداء العرب والمسىمدن.

االتف اقية
خيانة عظمى
س :118في ظل التحديات االستكبارية تحاول اإلدارة األميركية فرض إرادتها على العراق من خالل
تكبيله بقيود عسكرية تحت عنوان اتفاقية التعاون والتنسيق األميركي ـ العراقي والتي وقعت وأعلنت بنودها بين
(الحكومتين)العراقية واألميركية بتاريخ 26تشرين أول 2117م ويجري التفاوض حولها والمنوي التوقيع عليها
بصورة نهائية بتاريخ  31تموز 2118م وكما أنتم تعلمون أن هذه االتفاقية تتيح لقوات االحتالل البقاء في
العراق و تضمن تدخله في شؤونه وتنتقص من سيادته واستقالله وتترك الباب مفتوحا للشركات الصهيونية
األميركية تحديدا لنهب ثروات الوطن األعز.
نسأ ل ماهي وظيفتنا الشرعية حيال ذلك وهل نبقى مكتوفي األيدي تجاه صمت رسمي عربي وإسالمي
ودولي أفتونا مأجورين؟
ج :االتف قدة األمندة العراقدة والتوقدع عىده من أعظم المحرم ت والمن فـد ت الضروردة اإلسالمدة دجب

عى األمة إسق ط ه بأدة وسدىة ممكنة بوصفه موجبة لنفوذ العدو المجرم سد سد وعسكرد واستخب راتد

وثق فد واقتص دد عى الوطن الجردح واهلل ولي التوفـدق والسداد.

استباحة بال شروط
س :119مع تزايد أعداد المسلمين في أوروبا الغربية وهم يقدرون بحوالي خمسة عشر مليون نسمة،
وارتفاع عدد المتجنسين بالجنسيات الغربية ،هل يجوز لهذه الجاليات اإلسالمية محاربة اللوبي الصهيوني،
47

واستباحة أمواله ودمائه بال قيد وبال شرط ...وإذا كان ذلك جائزاً ،فما هي األدلة التي يمكن مالحظتها في
هذا المسار ،وأين يقع العقد والعهد الجاري بينهم ،وبين تلك الدول الغربية؟..
ج :دسوغ ذلك بحسب إِطالق ت األدلة وعموم ته القرآندة منه والحددثدة التي تؤكد عى

وجوب

مح ربة الك فردن المستكبردن واب حة أموالهم ودم ئهم مع فقدان العواصم المؤطرة بـ«الخمس» ك إلسالم،
وبذل الجزدة ،والنزول عى

حكم اإلم م ،أومن دخت ره ونحوه ،ونهوض األدلة عى

ذلك في منته

اء ك ن
الوضوح ،إذ كل من ال دستجدب إل تىك الثوابت والمب دئ فهو حربي الف قد لىع صم مطىق ً سو ً
كت بد ً أم ال ،وان لم دشهر السالح ،وان لم دتعرض ب لعقددة والشردعة ،كم أدل بذلك السدد األست ذ

المحقق

()11

في مس ئىه الفقهدة من أن مطىق الك فر األصىي الذي لم دتعهد بدفع الجزدة فهو حربي ،بل

اعتبر التأشدرة(الفدزا) لىزد رة ،أو اإلق مة التي تقدمه سف رة الدولة اإلسالمدة لىك فر لدست عقداً أو عهداً
بدنهم ال تمنع جواز استرق قه ،وقبىه السدد األست ذ اإلم م المج هد( )12في وجوبه أكد عى ذلك في عدة
مواضع.

وعى ضوء هذا كىه ..انكشف لك وجوب مح ربة الك فردن ،واستب حة دم ئهم ،وأموالهم ..بوصفهم ال

دؤمنون ب هلل والدوم اآلخر ،وال بشردعته الخ تمة التي نسخت كل الشرائع واألدد ن السم ودة الس بقة ،واال

القتض أن دكون الجه د االبتدائي مشروط ً بجه د الك فردن واضرارهم ب لشردعة والعقددة ،وهذا المنطق
خالف الضرورة الفقهدة ،والقواعد العىمدة المقررة في الموسوع ت الفقهدة االستداللدة .ومن دزعم من
الفقه ء والمفكردن اإلسالمددن المع صردن االشتراط واالستدالل بإص لة احترام النفوس واألموال

واألعراض بوصفه من األصول المتفق عىده بدن العقالء بم هم عقالء ،زائداً النصوص الحددثدة
موافقة لهذه األصول.
إن هذا الزعم الق ئل ال نسىم به ب لمرة ونسجل عىده مالحظ ت من خالل األدلة الت لدة:
أوالً :ال مج ل في التمسك بهذه األصول بعد وجوب عموم األدلة القرآندة والحددثدة واطالق ته .

وث ند ً :إن النصوص الحددثدة لم تكن موافقة لهذه األصول بوصفه ضعدفة السند والداللة ،بل َّ
إن
مقتض األصل مشروعدةُ مم رسة كل شيء مع االستكب ر والكفر الع لمي مع فقدان العواصم ،بل ال

احترام له ال م الً ،وال نفس ً ،وان استىزم تصفدتن جسدد ً ،ونسف بن ن التحتدة ،ألن اإلذن في الشيء إذن
في لوازمه.
وث لث ً :حت عى فرض اتفقن عى األخذ بأص لة االحترام ،فسوف دقع التع رض بدن تىك النصوص،

وبدن األصل ،ف لمرجع (إذن) بعد التس قط هو السعي وراء إطالق األدلة وعموم ته من قبدل اآلد ت

التشردعدة الق ئىة:

«وقَ تِىُوهم حتَّ َال تَ ُك ِ
دن ُكىُّهُ ِلىَّ ِه»
ُْ َ
ون الد ُ
ون فتَْنة َوَد ُك َ
َ
َ
َّ ()14
ِ
ِ
ون ُك ْم َك فةً»
دن َك فَّةً َك َم ُدقَ تِىُ َ
« َوقَ تىُوا اْل ُم ْش ِرك َ
( )23انظر :مجلة النور ،العدد  ،64ص.64
( )24أنظر وجوب النهضة.
( )25سورة األنفال ،اآلية39:
( )26سورة التوبة ،اآلية36 :
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()13

ِ
«وقَ تِىُوا ِفي س ِب ِ َّ ِ َِّ
ون ُك ْم َوَال
دن ُدقَ تىُ َ
دل الىه الذ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َخ َر ُجو ُك ْم َواْلفتَْنةُ أَ َشد م َن
وه ْم م ْن َحْد ُ
ث أْ
َوأ ْ
َخ ِر ُج ُ
()15
ِ
ِ
دن»
قَ تَىُو ُك ْم فَ ْقتُىُ ُ
اء اْل َك ف ِر َ
وه ْم َك َذل َك َج َز ُ

ب اْلمعتَِددن ،وا ْقتُىُوهم حْد ُ ِ
ِ
َّ
وه ْم
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن الى َه َال ُدح ُّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
اْلقَ ْت ِل وَال تُقَ تِىُوهم ِعْن َد اْلمس ِج ِد اْلحرِام حتَّ دقَ تِىُو ُكم ِف ِ
ده فَِإ ْن
ََ َ ُ
َْ
ْ
ُْ
َ

ِ
النبِ ُّي َحر ِ
«َد أَدُّهَ َّ
دن َعىَ اْل ِقتَ ِل»
ض اْل ُم ْؤ ِمن َ

()16

حاكمية
الكافر «العادل»
س :121من خالل خطابكم السياسي اإلسالمي نستنتج حرمة التعاون مع اإلدارة األميركية بوصفها زعيمة
االستكبار والكفر العالمي ،في الوقت الذي نجد الفقيه عبد األعلى السبزواري()17المتوفى عام  1413هجرية
ذهب إلى أبعد من ذلك في جواز حاكمية الكافر على البلدان اإلسالمية وشعوبها إذا لم يتعرض بعقائدها
وتراثها .وهنا بيت القصيد أنه :ال يسقط صدام حسين إال عن طريق اإلدارة األميركية والتعاون والتنسيق معها من
أجل خالص العراق من الدكتاتورية حتى لو أدى هذا اإلسقاط بهيمنة أميركية مباشرة ،ألن حاكمية
الكافر«العادل» خير من الحاكم المسلم الجائر ،كما ينقل عن الفقيه ابن طاووس ثم ما هو دليلكم الفقهي
على هذا الرفض المطلق الذي تتبناه في شجب ذلك؟!..
ج :أوالً :دعود هذا الرأي الفقهي المحتمل ولدس فتوى(في الواقع) إل المحقق النجفي(ت  1266هـ) إذ
ذهب دقول:
«قد دمنع الوجوب ،بل قد دق ل ب لحرمة ،لو أراد الكف ر مىك بعض بىدان اإلسالم ،أو جمدعه في

هذه األزمنة من حدث السىطة مع بق ء المسىمدن عى إق مة شع ئر اإلسالم ،وعدم تعرضهم في أحك مهم

بوجه من الوجوه ضرورة عدم جواز التغردر ب لنفس إذن شرعي ،بل ظ هر اندراجه في النواهي عن القت ل
في زمن الغدبة مع الكف ر في غدر م استثن  ،إذ هو في الحقدقة إع نة لدولة الب طل عى مثىه »(.)18

نستنتج من خالل مقولته«:قد دمنع الوجوب ،بل قد دق ل ب لحرمة» فال دصح هذا االحتم ل لرفع الدد

عن فتواه الق ئىة بـ«الوجوب» في موضع ،و«الجواز» في موضع آخر ،كم حكي ذلك عن اإلم م
المج هد السدد البغدادي.

ثم نستنتج من خالل مقولته :أنه لدست في إط ر تشخدص الموضوع ،وانم هي في الحقدقة والواقع

مجرد فرضدة قد افترضه  ،ولم تكن بأدة ح ل من األحوال في بد ن أن المستكبر الك فر ال دستهدف

تشوده الشردعة ،ونسف العقددة سواء بسواء ،وذلك لنهوض النصوص القرآندة والحددثدة ،وبشه دة
الضمدر والوجدان ،وقراءة السدرة والت ردخ دشوه عقددتن ورس لتن  ،ومن لحظة هدمنته االستدط ندة عى

أمتن وأهىن ال دتحرج من ارتك ب أشد الجرائم وحشدة ،وأشنعه بربردة ،وأبعده عن كل األعراف

اإلنس ندة قددم ً وحددث ً.

( )27سورة البقرة ،اآلية191 :ـ191
( )28سورة األنفال ،اآلية65 :
( )29مهذب األحكام في بيان الحالل والحرام ،عبد األعلى السبزواري 36 /15 ،ط النجف 1411
( )31جواهر الكالم في شرح شرايع اإلسالم ،محمد حسن عبد الرحيم النجفي  .47/21ط :النجف األشرف.
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وث ند ً :إ َّن«الكت ب والسنة والوجدان والت ردخ مط بقة عى قد م العداوة بدنن  ،وبدن الكف ر ،فال دنبغي لن
االغترار بم دظهرونه لن من خالله  ،واالختص ص بمشركي زم نه(صى اهلل عىده وآله وسىم) ،ال وجه

له بعد فهم مع صرده وغدرهم ..ذلك عى نحو االستمرار إل آخر الزم ن ،فهي من الواضح ت البددهدة
المسىمة بدنن  ،كم ددل عىده الوجدان بأدن مالحظة إذا قدس مق من إل س ئر األمور العرفدة الموجبة

لىعداوة ،بل هن أول  ،وكدف ال تكون العداوة بدنن وبدنهم مع بن ئن عى

كفرهم ،وأخذ الجزدة منهم،

وقتىهم ،واسترق قهم وسبدهم وأسرهم وتحقدرهم ،وعدم توردثهم إل غدر ذلك مم هو مفصل في محىه.

وب لجمىة من نظر إل أحك من المشروعة في حقهم ال شك في استمرار عداوتهم إل آخر الزم ن ،بل

مجرد اطالعهم عىده موجب ألحق دهم ،فضالً عن إجرائه عىدهم.

هذا من حدث عداوتهم لن  ،أم عداوتن لهم ،فكذلك في غ دة الوضوح ،بداهة أن المسىم بم هو المسىم
اهلل عىده وآله وسىم) ،واستهزائهم بن

ال دعقل إال أن دكون عدوًا لهم لتكذدبهم كت بن ونبدن (صى
وبنبدن (صى اهلل عىده وآله وسىم) ،وهي لغة مأخوذة من الظىم ،أومن تب عد القىوب ،وهم مع ً موجودان
في الك فر ،والث ني موجود في المسىم دون األول»(.)19

وث لث ً :من العجدب نجد السدد السبزواري في مهذبه قد اخت ر احتم ل المحقق النجفي ،إذ ذهب ق ئالً:
«لو أراد الكف ر االستدالء عى

بالد المسىمدن ـ أو بعضه ـ مع عدم تدخىهم في نفوس المسىمدن

وأعراضهم وأموا لهم وددنهم ،بل بق ئهم عى إق مة شع ئر اإلسالم ،والعمل بأحك مه ،وعدم تعرضهم لذلك
بوجه من الوجوه ..دشكل وجوب جه دهم حدنئذ !! ..ألن الشك في الوجوب دكفي عدمه في مثل هذه

المسألة التي فده المعرضدة إلدق ع النفس في التهىكة»(.)20
ودرد عىده:

أوالً :هذا الرأي خالف الضرورة اإلسالمدة بوصفه دستهدف إدق ع األمة في خندق االنحراف العقددي
بصورة مرحىدة ،وهذا الرأي ال دتواءم مع روح الشردعة الخ تمدة وع لمدته وأص لته المبندة عى وجوب

تحردر اإلنس ن نوع اإلنس ن من أصر وأغالل الشرائع الم ضدة ،بل وتصدده عى طول الت ردخ ضد كل

غزو صىدبي ك فر ،وكف حه ضد كل وجود استدط ني صهدوني ك فر كم في روادة دونس بن عبد

الرحمن ق ل:

سأل أبو الحسن(عىده السالم) ..ق ل :فإ ْن ج ء العدو إل
دصنع؟...

الموضع الذي هو فده مرابط كدف

ق ل(عىده السالم) :دق تل عن بدضة اإلسالم.
ق ل :دج هد؟..ق ل (عىده السالم) :ال إال أن دخ ف عى

دار المسىمدن أرأدتك لو أن الروم دخىوا

عى المسىمدن لم دسع لهم أ ْن دمنعوهم .ق ل :درابط ،وال دق تل ،وان خ ف عى بدضة اإلسالم والمسىمدن

( )31ن.م.21/21 ،
( )32ن.م.36/15 ،
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ق تل ،فدكون قت له لنفسه لدس لىسىط ن ،ألن دروس اإلسالم دروس ذكر محمد(صى

وسىم) (.)21

اهلل عىده وآله

وروادة عبد اهلل بن جعفر الحمدري(في قرب اإلسن د) عن محمد بن عدس عن الرض (عىده السالم)

ان دونس سأله«:ق ل فإنه مرابط فج ءه العدو حت ك د أن ددخل عىده كدف دصنع ،دق تل أم ال؟..

فق ل له الرض (عىده السالم) «:إذا ك ن ذلك كذلك ،فال دق تل عن هؤالء ،ولكن دق تل عن بدضة

اإلسالم ،فإن ذه ب بدضة دروس اإلسالم ،دروس ذكر محمد(صى اهلل عىده وآله وسىم»)(.)22

هذا ..مض ف ً إل ورود النصوص القرآندة المشتمىة عى قصة ط لوت ـ المؤمن ـ وج لوت ـ المشرك ـ
ُخ ِر ْجَن ِمن ِدَد ِرَن »( .)23وكذا
والمع رك الدامدة فدم بدنهم والسدم ب لقردنة القرآندة الق ئىةَ «:وَق ْد أ ْ

«فهزموهم»  ،وهذه هي من أدل دعوى صدق السبدل عى

وجوب القت ل والجه د الدف عي المسىح بكل

مح وره صدق ً حقدقد ً وهو تحردر اإلنس ن المسىم من سدطرة الك فردن وطردهم من أوط ن المسىمدن حدوث ً
وبق ًء ،كم أكد ذلك اإلم م المج هد السدد البغدادي( )24والشدخ جعفر الكبدر(.)25
أن الح كم اإلسالمي الج ئر أدن ضر اًر ب لعقددة والشردعة من الح ِ
وث ند ًَّ :
كم الصىدبي والصهدوني
الك فر ،فدغدو الموضوع من ب ب دوران األمر بدن المحذوردن ،أومن ب ب وجوب فعل أدن

الكف ر عى

القبدحدن

طرداً لألقبح في نظر العقل والعقالء ،والوجدان السىدم ،فال نق ش في تقدمه عى
إطالق ت األدلة وعموم ته لقىة المف سد والمنكرات واالنحراف ت فده(بداهة تمسكه ب لظ هر اإلسالمي
وتطبدق بعض أحك مه) ،وهذا بخالف ح كمدة الك فر وسدطرته االستدط ندة عى

سبدل

الثرى الوطني

اإلسالمي التي تؤكد األدلة بدون قدد أو بد ون شرط عى وجوب أهمدة االستقالل ،والحذر والحدطة من
مؤامراته المعولمة المتوحشة المدروسة الخ دعة الم كرة ،بل وعى

وجوب حربه واستب حة دمه مع فقد

العواصم الخمسة ك إلسالم والجزدة ..وان أدى هذا التوجه الرس لي ،وهذا التصدي الثوري إل تحطدم

مؤسس تن الحدودة ،وتصف دتن الجسددة ..ذلك كىه في سبدل صد نة التوحدد والرس لة والقرآن سواء بسواء،
ألن اإلذن ب لشيء إذن في لوازمه ،ألىهم إال أن دق ل عدم ثبوت المالزمة فده ،بدد أن ذلك خروج من

محور إل محور آخر.

ال
إذن ..كدف دزعم المحقق النجفي في هذه المسألة بعدم الوجوب ،بل طفر إل الحرمة مستد ً
بـ«أص لة البراءة» في الرأي األول ،وفي الرأي الث ني«تغردر ب لنفس بال إذن شرعي» مستدالً ب لنصوص

التشردعدة الن هدة عن الجه د والقت ل في عصر غدبة اإلم م المهدي المنتظر(عىده السالم) مع المستكبر

الك فر.

وث لث ً :ال دمكن بح ل األخذ بـ«األصل العمىي» مع وجود«الدلدل الىفظي» ،واال دىزم لغودة األدلة
المحرزة ،هذا مع نهوض األدلة المحكمة عى وجوب الجه د والقت ل بقسمده(االبتدائي والدف عي) مطىق ً،

( )33الوسائل ،باب 6:من أبواب جهاد العدو ،حديث.2 :
( )34ن.م :باب 7 :حديث.2:
( )35سورة البقرة ،اآلية.246 :
( )36انظر :وجوب النهضة.128 :
( )37انظر :كشف الغطاء.181 :
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بل ونهوض اإلجم ع المحقق ،وضرورة العقل ،بل وفحوى م دل()26عى وجوب القت ل والدف ع المسىح
في القض د الشخصدة من قبدل :قت ل المح رب ،والظ لم ،والدف ع عن النفس و ِ
رض والم ل ،فب لطردقة
الع ْ

األولودة القطعدة وجوب طرد االستكب ر والكفر الع لمي عن أوط نن العربدة واإلسالمدة ،بل والمالزمة

بدن إ ب ء وشموخ األمة المسىمة من هدمنة سىطة قوى الثورة الرجعدة الك فرة المستكبرة عىده  ،وبدن
طرد ه  ..حت

لو أدى ب لنتدجة إل

إراقة آخر قطرة من دم ئه الزكدة ،وبهذا ظهر لك وجه أح ددث

الرب ط المعىىة لىتصدي والدف ع عن بدضة اإلسالم.

والخالصة صرح اإلم م المج هد السدد البغدادي في كت به وجوب النهضة تحت عنوان «ال دجوز أمرة

الك فر عى المسىم» إذ ذهب دقول«:ق مت األدلة القطعدة عند عىم ء اإلسالم ك فة عى عدم لد قة غدر
الالئق لألمرة والسىطنة عى المسىمدن ،وأنهم(مد ظىهم)حصروا ذلك ب لالئق خ صة .نعم اختىفوا في أنه
هل تىزم فده العصمة أوال؟ ..ولكن ذلك غدر ق دح بمقصدن  ،وب لجمىة أمرة غدر الالئق من المنكرات

الضروردة ،كم أن من الواضح اندراج ذلك في أدلة القت ل لىددن ،وأدلة النهي .وأم خروج المسىم الج ئر
مطىق ً ،أو في الجمىة من هذا العموم فغدر ق دح إذ مقتض الق عدة االقتص ر عى معىوم الخروج دون
مشكوكه ،هذا مض ف ً إل االلتزام به ،بل ال محدص عنه في موردن لتوقف االستقالل عىده ،وهذا نظدر
جواز األمرة من الك فر في مق م عدم وجوب الهجرة .ومم ذكرن ظهر لك وجه حرمة انتخ ب الكف ر

أمردن عى

وشبهه »(.)27

المسىمدن سواء ك نت األمرة ب لمب شرة أم ال ،كم في المواضع المسم ة ب لحم دة

جواز
الهدنة التصالحية
س :121برأيكم هل أقرت الشريعة اإلسالمية الخاتمة الهدنة التصالحية بين المسلمين والمشركين على
إنهاء االقتتال فيما بينهم بفترة زمنية معينة ،وبعوض أو غير ذلك ؟
ج:نعم لقد أقرت الشردعة ذلك في تطبدق العالق ت الخ رجدة الع مة في سبدل المصىحة اإلسالمدة

العىد وذلك بشه دة النصوص التشردعدة القرآندة الكردمة منه والسنة النبودة الصحدحة(.)28

مجالس
( )38انظر :الوسائل ،باب 46 :من أبواب جهاد العدو.
( )39وجوب النهضة.247 :
( )41انظر بتوسع :الجهاد اإلسالمي ،علي الحسني البغدادي ،359/1ط :بيروت 2111م.
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االحتالل التسفيهية
س :122هل يجوز شرعا وقانونا الذهاب إلى صناديق االقتراع النتخاب مرشحي مجالس المحافظات
المحلية وهم من (المستقلين األكفاء)المزمع أجراؤها في  31كانون الثاني /يناير العام 2119م أفتونا مأجورين
؟..
ج :ال دجوز إطالق ً لكونه تجري تحت مظىة االحتالل األمدركي ،وم سدترتب عنه من نت ئج لم ولن
تصب إال في ددمومة االحتالل وتنفدذ مشروعه التوراتي االستشراقي في الوطن الجردح عى وفق رؤى
اعتمده ب ألمس والدوم لىموتوردن والمفتوندن والمشبوهدن الذدن ب عوا أنفسهم وارتضوا مسدرة الذل والهوان
كأدالء لىمحتل الف قد لىعواصم الخمسة المشهورة بدن األوس ط الفقهدة قددم َ وحددث َ واهلل الع لم.

ارتداء
زي الكف ار

س :123هل يجوز لإلنسان المسلم المجاهد لبس لباس الكافرين والمشركين المختص بهم ،وإذا كان ليس
مجاهدا ميدانيا في طردهم ،فهل يجوز ذلك؟..
ج :في مفروض السؤال األول هو الحرمة الشرعدة ،نعم ..دجوز ضرورة تحقدق منجزات المصىحة

اإلسالمدة العىد  ،وهذا هو األقوى.

وأم ب لنسبة ال الشطر الث ني :هو الحرمة النطب ق عن ودن محرمة عىده ،وذلك لنصوص تشردعدة

حددثدة صحدحة كثدرة دالة عى ذلك ،بل الحق ا الستغن ء عنه برجوعه ال العنوان المحرم ،وهو هتك

حرمة اإلنس ن المؤمن نفسه ،وعى هذا فال دؤطر ب لىب س وحسب كم أدل بذلك السدد األست ذ األكبر
في أوق ت تحصدىه ووجوب نهضته.

شركات وهمية
س :124بعد أ ْن انكشف في ظل االحتالل األميركي عدم واقعية شركات تسويق الشبكي
وبالتحديد(فيماكس) بقيت أموال طائلة بحوزة مدراء أصحاب المكاتب التابعين لـ « هذه الشركات » بعنوان
األرباح ..فهل يملكون هذه األموال ،أم البد من إرجاعها ألصحابها أفتونا مأجورين؟!..
ج :دجب إرج عه ال أصح به الشرعددن ،وا ْن لم دعرفوا أصح به  ،فحكم تىك األموال حكم مجهول
الم لك ،والبد من تسىدهم ال الفقده الع دل الشج ع ،أو التصرف به من خالل استئذانه واهلل الع لم.

فتاوى واهية

س :125كثر في ظل االحتالل أدعياء االجتهاد ،وصدرت منهم فتاوى وبيانات باسم«:المرجعية الرشيدة»
أو باسم الحوزة «الصادقة» فما رأيكم في هذه ،أو تلك؟..
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أن دأخذ توجه ته حص اًر من
ج :ال دسوغ إطالق األخذ به  ،وعى اإلنس ن المسىم المكىف المع صر ْ
مرجعه الرس لي الثوري العندد في حرب العولمة واالستكب ر واالستعم ر واالستحم ر والحداثة ،وسعده إل

إق مة الحكومة التعدددة الشوردة اإلسالمدة.

أولياء المقتول
س :126من قتل بريئاً وباعتراف منه ..فهل يجوز المبادرة القصاص العادل منه؟..
ج :من حق أولد ء المقتول القص ص منه بعد التأكد من ثبوت ارتك ب الجردمة ب لفعل ،وال دجوز

تصفدته الجسددة بغدر الولي ،واهلل الع لم.

ضوابط
صالة الجمعة

س :127ما هو رأيكم في إقامة صالة الجمعة بعد االحتالل األميركي للعراق ؟..
ج :دجب أداؤه ضمن الشروط المتس لم عىده بدن األوس ط الفقهدة شردطة ان تغدوا مظه ار وحدود

إسالمد  ،بعددة عن الفرقة والعداوة بدن المسىمدن العراقددن مع التأكدد عى وجوب عدالة اإلم م وحربه

عالندة في مق ومة االحتالل وطرده عن دار اإلسالم ،واال فال دسوغ االقتداء به إطالق .

العمل
الخدمي مع المحتل
س :128استدعت قوات االحتالل األميركية وجبة إضافية جديدة بحجة العمل الخدمي في مقراتهم
المختلفة في بغداد ،فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟..
ج :ال دسوغ في العنوان األولي هذا االستخدام بوصفه من أعظم المحرم ت اإلسالمدة مهم ك نت

التبردرات الموضوعدة ،والظروف العمىدة ،نعم ..دجوز في العنوان الث نوي العمل إذا ك ن لص لح المق ومة
اإلسالمدة العراقدة في سبدل اختراقهم ،وكشف أسرارهم ،وفي سبدل الوصول إل

األعز مهم ط ل أمد االحتالل.

طردهم عن الوطن

إشكالية
دفن الشهداء
س :129هل يجوز دفن عدد من الشهداء في قبر واحد ،أم شريطة أ ْن ينفرد لكل شهيد قبر مستقل؟
ج :دسوغ دفن اثندن من الشهداء في قبر واحد ،وا ْن ك ن مكروه  ،بل األحوط (استحب ب ) تركه إال
لىضرورة المىحة.
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نبش
المق ابر الجماعية
س  :131هنالك الكثير ممن دفنوا من الشهداء بصورة عشوائية في قبور جماعية ..فهل يجوز لبعض ذوي
المفقودين المبادرة الفعلية إلى نبش تلك القبور على أمل محتمل أ ْن يجد مفقوده فيها بعالمة مميزة له كالخاتم،
أو الهوية أو غير ذلك علما بأ ْن ذلك يؤدي إلى ظهور عظام اآلخرين والعبث بها؟
ج :ال دجوز لهم هذا التصرف إال بمراجعة الفقده اإلسالمي الع دل الشج ع ،واالستئذان منه ،لكشف

تىك القبور الجم عدة.

ضوابط
العدة والحداد
س :131بعد التأكيد من استشهاد المفقودين من قبل فترة زمنية ليست بقصيرة..فهل يجب العدة والحداد
على عقيالتهم حاليا ،وما هي مستلزمات الحداد ؟..
ج :بمجرد عىمه ب لوف ة دجب العدة عى المتوف عنه زوجه وا ْن ك ن ذلك بفترة زمندة طودىة،
أن تم رس عمىه الوظدفي
والواجب عىده من الحداد هو ترك كل م دعد زدنة من لدن الن س وله الحق ْ

في أي شي من األشد ء.

القرار
للمحكمة اإلسالمية

س :132من كتب التقارير في كشف تحركات المجاهدين ضد المحتلين الكافرين ،وكان له دور رئيسي في
تصفيتهم الجسدية ..فهل يجوز ألولياء المعدومين قتله ؟
ج :ال تجوز المب درة الفعىدة إل اتخ ذ أي إجراء بصدد مع قبته ،بل البد من تأجدل األمر إل حدن

تشكدل محكمة ثوردة إسالمدة لىنظر في هذه القضدة.

شجب
تهريب المخدرات
س :133شاع في ظل االحتالل األميركي تهريب المخدرات الى الخارج ،أو بيعها الى المواطنين العراقيين..
برأيكم هل يجوز ذلك؟..
ج :من أعظم المخ لف ت اإلسالمدة تهردبه أو بدعه .

55

تسهيالت تهريبية
س :134ما حكم اإلعانة على تهريب المخدرات أو بيعها ؟..
ج :دحرم ذلك مطىق .

في
مكافحة المخدرات
س :135هل يجوز االنخراط في سلك الجهاز االستخباراتي المكلف في مهامه تحديدا بمكافحة
المخدرات؟..
ج :دجوز ،بل دجب ذلك عى الصعدد الكف ئي.

سرق ات المتحف

س :136نهبت كمية من مقتنيات المتحف الوطني العراقي في أثناء االحتالل األميركي الغاشم ،وقد هرب
قسما منها إلى خارج الوطن ..فهل يجوز لمن يقع شي منها في تناول يده أ ْن يحتفظ به لنفسه ،أو يمنحه
لغيره؟..
ج :ال دجوز ذلك ،بل دجب إع دته ال المتحف.

وجوب الرد

س:137ما هو حكم شراء ما يعرض منها للبيع في داخل العراق وخارجه ؟
ج :ال دصح شراؤه ،وال دكون مىك له بل دجب إرج عه إل المتحف.

النبي محمد(ص)
المفترى عليه

س :138بعض أدعياء االجتهاد و(المرجعية الرشيدة) في النجف األشرف يصرح َّ
بأن النبي محمد (ص) لم
يقاتل بنفسه ،ولم يقتل مشركاً في حروبه ،بل ذهب إلى أبعد من ذلك زاعماً َّ
بأن اإلمام المهدي المنتظر (ع)
بعد ظهوره في الساحة العالمية سوف ينهج كنهج جده الرسول محمد (ص) ،وليس كنهج (النواصب) من أهل
السنة والجماعة الذين يقطعون رقاب خط أهل البيت (ع) في مثل هذه األيام في العراق (الجديد) ..برأيكم
هل هذه المقولة في ظل االحتالل األميركي للعراق عفوية ،وما حكم من يصرح بها من وجهة نظركم أفتونا
مأجورين؟..
ج :هذا الت ردخ بدن أدددن دفصح لن َّ
أن الرسول الق ئد محمد(ص) دافع عن نفسه الزكدة ب لسالح،

حت أق م نشر التوحدد والرس لة والقرآن ،وابن عمه عىد ً (ع) امت ز بحمل السالح وشدة البأس في الدف ع
عن اإلسالم حت غدت مع ركه مضرب األمث ل في األصق ع.
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واعىم َّ
صرح في ظل االحتالل الفتنوي حص ًار ال دحمل عى
أن إشك لدة توقدت من أفت أو َّ
الصحة( )29بل في خطوط منحندة مشبوهة في مثل هذه التصردح ت االستشراقدة التوراتدة بوصفه خالف
األدلة القطعدة ،بدلدل ان النبي محمد (ص) أول من ددعو الك فردن من أهل الكت ب إل إعتن ق ددن
اإلسالم ب لكىمة والحوار المىتزم ،فإذا امتنعوا دط لبهم بإعط ء ضردبة الجزدة ،فإذا رفضوا دبدأهم ب لقت ل

بنفسه الزكدة ومن ورائه المه جردن واألنص ر ،وهذا بخالف المشركدن دخدرهم بدن االعتن ق أم القت ل

واهلل ولي التوفدق والسداد.

سؤال غريب

س :139إذا دار األمر بين الذهاب مشياً على اإلقدام لزيارة أربعينية اإلمام الحسين (ع) ،أو المبادرة بال
هوادة لمقاتلة المحتلين األميركان ،برأيكم أيهما أفضل وأرقى وأحسن من وجهة شرعية ؟..
جَّ :
إن ددمومة المق ومة والقت ل في سبدل اهلل من أهم الواجب ت اإلسالمدة وأعظمه في طرد العدو

المجرم ،وهذا بخالف زد رة اإلم م الحسدن(ع) االستحب بدة ،فال دسوغ ترك الواجب العدني والعمل
ب لمستحب ،نعم دمكن مم رسة ذلك إذا لم دوجد هن ك تزاحم بدن األمردن واهلل الع لم.

بدعة جديدة
صرح على جواز ترك مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
س :141أحد المعممين في النجف األشرف ي ِّ
ويزعم قائال :وما شأننا بفعل مبدأ األمر بالمعروف ،أو لندع المقوالت جانبا في مثل هذه األشياء ،أو ما شأني
فإن مصيري سيكون ال محال معرض للخطر ،أو َّ
أنا والنهي عن المنكر ،وأني لو قمت بتنفيذ هذا الواجب َّ
أن
كرامتي ستكون مهددة بالسقوط ،وأن الناس سينبذونني!! ..برأيكم أيجوز شرعا في عصر الهيمنة العولمية
الفتنوية االستكبارية طرح هذه التبريرات والمحاذير مهما كانت الظروف العملية؟.
جَّ :
إن تنفدذ هذا المبدأ في مج ل القض د المصردة الكبرى ال دعرف الحدود المك ندة والزم ندة ،قد

أن دضحي بكل م دمىك من حول وقوة،
دصل إل درجة دتطىب فده من اإلنس ن المسىم المع صر ْ
وبكل م دمىك من غ ل ونفدس في سبدل هذا األصل ،ودتحمل في سبدل مستقبل هذا الددن كل أنواع
التشهدر والتسقدط ،هذا ولدس هن ك أمر محترم في هذه الح لة دمكن مق رنته بهذا المبدأ الذي ال دقبل

التأودل بوصفه من أطالق ت األدلة وعموم ته ومن دصرح بترك هذا األمر الخطدر درتكب ذنب ً ودتبع
الط غدة ،ألنه إسك ت لالحتج ج والغضب والثورة ،وألنه انتح ر لحركة اإلنس ن المسىم االنبع ثدة
الحض ردة ،بل كل فقده أو داعدة ال دصرح بشجب من ق ل بهذه البدعة أو سكت عنه  ،ف نه مرتكب
لىذنب حتم  ،وسدحترق في الدند قبل اآلخرة ،كم دحترق النجم إذا ضل طردقه.

قبول
الهدايا تقوية المحتل
( )41المقصود ــ على ما اتصور ــ أحد أدعياء االجتهاد والمرجعية في النجف االشرف المدعومحمد اليعقوبي (التبريزي).

57

س :141تقوم قوات االحتالل األميركي بتقديم هدايا عينية لبعض العوائل العراقية ..برأيكم هل يجوز أخذ
هذه الهدايا؟..
ج :ال دجوز قبول هداد هم بوصفه تقودة لشوكتهم وتجردهم عى

الوطني اإلسالمي.

ظىمهم وشرعدة احتاللهم لىثرى

صك براءة
مجاني للقوات المحتلة
س :142في بعض دوائر حكومة االحتالل الرابعة كالمؤسسات الخدمية توجد عناصر من قوات االحتالل
وفي بعض األحايين يشاركون الموظفين العراقيين في تقديم وجبات الغذاء ويسمحون لهم بذلك إما خوفاً أو
مجاملة أو تواطئاً ..هل يجوز ذلك؟.
ج :ال دسوغ الشراكة في تقددم الوجب ت الغذائدة مع الك فردن الغزاة المحتىدن والع قبة لىمتقدن

المج هددن المرابطدن الرافضدن واهلل ولي التوفدق.

التعامل
التجاري مع المحتل
س :143هل يجوز ألصحاب األسواق الشعبية والمحالت التجارية التعامل مع عناصر قوات االحتالل
األميركي في البيع والشراء؟..
ج :دجب المق طعة ودحرم عىدهم التع مل المتب دل ودجب عى الرس لدن المىتزمدن أرش دهم والزامهم

بترك ذلك ولو ب لمق وم ت المنفدة كترك شراء وبدع منتج تهم وسىعهم وحرم نهم عن الحقوق االجتم عدة

واألعراض عنهم بأدة وسدىة ممكنة.

اللجوء
الى الثورة ال لإلذالل
س :144في بعض األحيان يلجأ اإلنسان المستضعف العراقي للجوء إلى جنود قوات االحتالل من أجل
تنظيم السير واستالم الوقود من محطات التعبئة ..أيجوز االستعانة بهم ونحن تحت نير االحتالل؟..
ج :ال دجوز ذلك واهلل الع لم.

عطايا تضليلية
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س :145أعضاء مجالس المحافظات يستلمون بعض المساعدات كاللحوم البيضاء والحمراء عن طريق
قوات االحتالل األميركي فإذا كان الحكم بعدم جواز أخذها من وجهة شرعية بَي ْْدَ أن هذا الرفض قد يعرضهم
الى بعض اإلشكاالت والمردودات السلبية من قبل بعض المواطنين غير الملتزمين أو من قبل القوات المحتلة
ذاتها..ماهو التكليف الشرعي ؟..
ج :من أعظم المخ لف ت اإلسالمدة استالم هذه العط د الخ دعة الم كرة بل دجب رفضه وشجبه بأدة

وسدىة ممكنة.

استباحة
الوطن والدين
س :146أيسوغ لشركات البناء واإلنشاء الوطنية أ ْن تتعاق َد حصراً مع قوات االحتالل لبناء أبراج حماية
وإنشاء مجمعات سكنية أو ثكنات عسكرية لتقوية مواقع نفوذهم داخل الوطن المحتل؟..
ج :ال دجوز ذلك مطىق ً.

الظواهر المنحرفة
في الخاصرة اإلسالمية
س :147في عصر االحتالل األميركي المباشر و(حكومة االئتالف اإلسالمية) المنَصَبة من قبله نشاهد
بعض الظواهر المنحرفة في الساحة العراقية كفتح الحوانيت لبيع الخمور وفتح المالهي والنوادي الماجنة..
ذلك كله بأوامر وتشجيع من الحكومة المركزية وحماية األجهزة األمنية المختصة..برأيكم ما هو تكليفنا
الشرعي ونحن من فصائل المقاومة اإلسالمية؟..
ج :دجب أتخ ذ التدابدر الن جعة لىحد من هذه المنكرات والتي هي من أعظم مص ددق مبدأ األمر

ب لمعروف والنهي عن المنكر وأشده تأثد اًر ف عال في نفوس األمة السدم إذا ك ن تنفدذ هذا األمر العظدم

أن ال دقف حجر عثرة
ص د اًر من عن صر المق ومة اإلسالمدة ـ أددهم اهلل تع ل بنصره ومدده ـ شردطة ْ
في مس ر المق ومة وعدم ددمومته وتصدده ضد العدو المجرم والع قبة لىمتقدن.

تبعية األحزاب
سَّ :148
إن الكثير من األحزاب اإلسالمية انخرطت في العملية السياسية في العراق تحت نير االحتالل
األميركي المباشر بيد أننا نرى قيادات تلك األحزاب انحرفت عن ثوابتها اإلسالمية من خالل تعاونها مع الغزاة
المحتلين المجرمين بشماعة ضرورة الخضوع للواقع السياسي في البالد ..نسأل :أيجوز من وجهة نظركم بقاء
القواعد الحزبية تنفذ أوامر تلك القيادات المنحرفة ..وما هي النصيحة اإلسالمية للذين يصرون البقاء في
التنظيم ؟..
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ج :من أعظم المحرم ت الشرعدة البق ء في تنظدم ت تىك األحزاب «اإلسالمدة» مهم ك نت

التبردرات وعى الع مىدن أن دخرجوا منه شردطة بعد تنبده«قد داتهم» بأن العمل مع مستكبر ك فر معتد

زندم ال دزال مغتصب ً لبىد مسىم من أعظم المنكرات الضروردة بل أكدت الشرائع السم ودة والمذاهب
األرضدة عى وجوب تحردر أوط نهم ف ن لم دستجدبوا لهذا التنبده دحرم االنقد د إلدهم وتنفدذ أوامرهم بل
دجب البراءة منهم والتشهدر بهم وبهذا الموقف الرس لي المىتزم دطرد االحتالل والت بعون له شر طردة

والع قبة لىمتقدن.

فقراء و مراقد
س :149كما تعلمون يقوم البعض من العراقيين في ظل االحتالل من اإلنفاق الهائل على مراقد لشخصيات
شتى بارزة وثانوية معروفة أو لمراقد مشكوكة النسبة إليهم بحيث يصل اإلسراف والتبذير إلى أبعد الحدود مع
ما يعانيه العراقيون من أزمات اقتصادية خانقة تصل إلى حد الفقر المدقع والموت األسود الكفور في ظل دمار
وبوار وتفجير وتهجير بسبب االحتالل وكما تعلمون أ َّن المجاهدين االجتماعيين من األمة على طول التاريخ
يستنكرون ذلك ويتهمون فاعليه بالخروج عن العدل اإللهي.
ج :بحسب مقتض العن ودن الث نودة ال دجوز ذلك.

أيسوغ
هدر األموال؟!..
س :151هل يجوز صرف حقوق المجاهدين المرابطين في زمن االحتالل األمريكي لبناء المساجد
والحسينيات والمزارات علما أ َّن المجاهدين أحوج ما يكونوا لتلك األموال بشراء السالح واستخدامه ضد
المحتل؟
ج :بمقتض األدلة االجته ددة ال دجوز ذلك .م دام هن ك مق ومة مشروعة لطرد المحتل وهي بح جة

ضروردة مىحة لىدعم والمس ندة .واهلل الع لم.
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الفصل الثاني
رؤى رسالية
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اهم اللَّ ُه َوأُولَ ِئ َك ُهم أُولُو األَل َب ِ
اب﴾
س َن ُه أُوَل ِئ َك الَّ ِذ َ
ون القَو َل فَ َيتَِّب ُع َ
ين َيستَ ِم ُع َ
﴿الَّ ِذ َ
ون أَح َ
ين َه َد ُ ُ

سورة الزمر

اآلدة18:

الكسب
الخادع والمستحيل
س:151بعد سقوط برجي مركز التجارة العالمي وتدمير أحد مقرات البنتاغون في الحادي عشر من أيلول(سبتمبر)
العام 2111م المنصرم ..نطرح السؤال الخطير :هل إتصل األمريكان مع سماحتك في أيام النضال السري مباشرةً
أوعبْـرَ وسائط العاملين العراقيين؟..
ج:أوالً :في خردف 2001م فوجئت بزد رة غدر مرتقبة ألبي حسدن المح مي مبعوث ً ِمن قبل عبد
عىي
الكردم الم هود المحمداوي الذي أصبح في عصر إحتالل العراق أمدركد ً عضو مجىس الحكم طرح َّ

قد دة االهوار في العراق ضد النظ م الس بق كزعدم روحي وبعد حوارات عدددة إستغرقت ثالثة أد م

متوالد ت وك نت نت ئجه إدج بدة واتفقن عى حسب م درام.

مكتبي في ض حدة دمشق وبصحبته

في الدوم الرابع وفي الس عة الث لثة والنصف مس ًء ازرني ال
رجل دزعم أنه من أقرب ء المحمداوي وقدمه لي وذكر كندته الحركدة وواصل حددثه بىب قة :صحدح أن

األخ لم دحضر االجتم ع ت المغىقة سودة ،ولكن عنده مف جئة لم تطرح في إجتم ع تن فق طعته ق ئالً:

وم هي ـ د أب حسدن ـ ق ل إستمع منه شخصد ً:

وبدأ الرجل دتكىم دخ طبني بهدوء :أنت رقم صعب في الس حة العراقدة خصوص ً في الداخل ونحن
بح جة م سة ال الدعم اال قتص دي ومن خالل قد دتك الروحدة سوف نستفدد الشيء الكثدر لمس ندة
قضدتن ومن خالل ذلك اكشف لك س اًر ال دمكن تمردره عى سم حتك ِإ َّن الدكتور أحمد الجىبي رئدس
المؤتمر الوطني العراقي الزال ددعمن بـ«عشردن الف دوالر» كـ«حد أدن » لكنه أقترح عىدن زد دة

المخصص ت شرد طة ان تكسبوا لن السدد البغدادي من فقه ء النجف ومج هدده بوصفه غدر
«مرغوب»من لدن النظ م االدراني.

حدنم سمعت هذه المقولة أص بتني صدمة لم تكن في الحسب ن وان رحت في سري أقول ك ن

االجتم ع بدني وبدن ابو حسدن وحسب كشرط أس سي عى م اتفقن عىده ولم دكن هذا الرجل في هذا

االجتم ع في الغرفة المغىقة وانشغ ل تفكدري به وب لت لي ب درته ق ئالً:
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د ولدي هذا الرجل غدر مرغوب عندي بل وعند غدري من مج هدي الداخل بسبب تع ونه مع

االمدرك ن حص اًر.

ثم رحت أسأله :لم ذا أن ب لذات ثم ال أدن أُس ق ..ولمصىحة َمن أُستدرج ..م الهدف من البدادة..
كدف نحرر الوطن الجردح من االستبداد والدكت توردة وهل توقف أمر سقوط النظ م واق مة العدل

عىي ..لم ذا ال تجدب ..هل بوسعك أن تدافع
والمس وات عى دد االمدرك ن كغزاة ومحتىدن ..لم ذا الترد َّ
عن الجىبي الذي هو من مؤسسي الفتنة من خالل ِإصدار ق نون تحردر العراق االمدركي السيء الصدت
وهو الزال دعمل كشرطي من لدن البنت غون ال تح ول إقن عي ب ن النظ م في بغداد الدسقط إال عن

طردق قوة التقهر كمثل أمدرك القطب اآلح دي المنفرد في الس حة الع لمدة وهل تنس أن اهلل بريء من
()30
ِ
َِّ
ِ
الشْدطَ ن ولًِّد ِم ْن ُد ِ َّ ِ
كل﴿ :م ْن َدتَّ ِخ ِذ َّ
ون
دن َدتَّخ ُذ َ
ون الىه فَ َق ْد َخس َر ُخ ْس َرًان ُمبِ ًدن ﴾  ،ومن كل﴿ :الذ َ
َ
َ َ
()31
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دن أ َْولَِد َء م ْن ُد ِ
دع ﴾
دن أََدْبتَ ُغ َ
ون اْل ُم ْؤ ِمن َ
اْل َك ف ِر َ
ون عْن َد ُه ُم اْلعَّزةَ فَِإ َّن اْلعَّزةَ لىه َجم ً

وهل تنس ثورة أُست ذي اإلم م الق ئد الخمدن ي لم ولن دتع ون مع أدة دولة أجنبدة بل إعتمد عى اهلل
َّ ِ
ِ
َّ
َمُنوا إِ َّن الىَّهَ َال ُد ِح ُّ
ب ُك َّل
الواحد القه ر وعى صالبة شعبه المتددن ب لفطرة﴿إِ َّن الىهَ ُد َدافعُ َع ِن الذ َ
دن آ َ
ان َكفُ ٍ
َخ َّو ٍ
ور﴾()32؟!..
وثانيا :في شت ء 2002م ازرني السدد جعفر الحسدني الذي أصبح بعد إحتالل العراق أمدركد ً
مستش ر رئدس الوزراء نوري ك مل الم لكي وبصحبته السدد مضر ج بر الحىو ..وبدأ األخدر دسترسل

بحددثه ق ئالً :أخبرني نزار عبد الزهراء الحىو بأنه حضر الستم ع مح ضرة لىدكتور أحمد الجىبي في
الوالد ت المتحدة االمدركدة وك نت المح ضرة حول أهمدة تنفدذ ق نون تحردر العراق الذي سن من قبل
الكونغرس االمدركي في سبدل إسق ط صدام حسدن ومن أبرز م ج ء فده :
إ ن االمدرك ن مصرون هذه المرة عى

تقودض النظ م بسبب إمتالكه أسىحة الدم ر الش مل لكن

عندهم أزمة ثقة وأزمة تع طي غدر مخبوءة مع الدوراإلد ارني في الوسط العراقي المع رض وبم أن محمد

ب قر الحكدم المدعوم لوجستد ً واستخب راتد ً وعسكرد ً الدمكن التع ون والتنسدق معه وهم ح لد ً دبحثون
بـ«مصداقدة» عن واجهة ددندة ـ سد سدة له وجود ف عل في عمق الس حة العراقدة وموثوق به وغدر
مرغوبة إدراند ً.

فق طعه السدد نزار الحىو ق ئالً :دكتور صحدح إِ َّن االمدرك ن عندهم أزمة ثقة وأزمة تع طي غدر
مخبوءة مع الدور االدراني في الوسط العراقي المع رض.
ولكن أقول لك د دكتور هن ك مع رضون أشداء لدست لهم أدة عالقة مع النظ م الرسمي في إدران

دمكن كسبه وفتح الجسور معه .

من هن أ قترح ـ وربم أن عى إشتب ه ـ مف تحة رجل الس حة اإلسالمدة السدد أحمد الحسني البغدادي

وهو الحفدد األكبر لالم م المج هد محمد الحسني البغدادي وله تنظدم في الداخل دؤمن ب لجه د السد سي

والمسىح وقدم الشهداء في سبدل خالص العراق من صدام حسدن.
( )42سورة النساء ،اآلية .119:
( )43سورة النساء ،اآلية .139 :
( )44سورة الحج ،اآلية.38 :
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فأج به الجىبي :ا ذا ك نت لك مع سم حته عالقة م أو تنسدق م إتصل معه وبىغه فدم طرحن ه

ف ن إستج ب ال ذلك سوف نف تحه بطردقتن الخ صة هذا م أف ده ابن العم نزار لي شف هةً ال تحرد اًر وأن
كرسول انتظر من سم حتك اإلج بة!..
فأبتسمت وتألمت في نفسي عى

مضض فىم أكن أتصور أن المسألة وصىت ال

هذا الحد من

السذاجة ودبدو أن السدد نزار ـ د أب عىي ـ لن دفهمني اطالق ً وان ك ن له أثر ضخم في حد تي حدنم
كنت في العراق الجردح قبل هجرتي قه اًر ولكنه نس أَن لي موقف متشدد عى كل م دجري من بعض

رموز المع رضة العراقدة التي تجري إتص الت سردة في ده لدز السف رات االمدركدة كنت أقول لهم دائم ً
أن االدارة االمدركدة لم تكن جمعدة خدردة النق ذ العراق وشعبه من الدكت توردة واالستبداد وحدنم اشترك

السدد عىي القب نجي ـ الزال الجئ ً في الممىكة المتحدة ولم «دنخرط» في العمىدة السد سدة الج ردة تحت
مظىة االحتالل االمدركي لىعراق ـ في مؤتمر ندودورك المنعقد ب سم المع رضة العراقدة وتحت إشراف
«سي.آي.أي» األمدركدة وبعد انته ء جىس ت أعم ل المؤتمر ازرني في منزلي بدمشق فسألني مع تب ً:
لم ذا صدرت فتوى صردحة من قبىك تحرم فده المش ركة في أعم ل المؤتمر؟! ..في حدن أن شخصد ً

ق بل مغ درتي ال

المؤتمر التقدتك عدة مرات وشرحت لسم حتك األسب ب والنت ئج المرجو تحقدقه

لتقودض النظ م في بغداد!..

ولكن ..حدنم سمعت حددثه صرخت في وجهه صرخة احتج ج عردضة مص اًر عى
الفقهدة.

شرعدة فتواي

من هن ..بدأ السدد جعفر الحسدني بمقولة مختزلة ـ د أب محمد ـ لقد ج ءت لك «الدند » ال تعرض

عنه ألن صدام حسدن قد إنته دوره في العراق كشرطي الخىدج في المنطقة.

فتوجهت الده ب لحددث:ال د أب نور أن ال أُقدم وزن ً لىمن صب والمغ نم وانم القدمة عندي رض اهلل
سبح نه والدف ع عن حرمة الددن والوطن والمواطن ثم أحسب أنني هذه الىحظ ت وأن أُق رب الخطو ال

الستدند ت من عمري الدفصىني إال سنوات معدودات فمن المستحدل أن أُنسق مع هؤالء الوحوش الك سرة

الذدن نفذوا الحص ر االقتص دي الظ لم عى أهىي وشعبي وب سم الشرعدة الدولدة طبقوا «البند الس بع».
إن هؤالء األوغ د ال أم ن لهم ولدس من الحتم أن
اذا «انتصروا» في غزو العراق واحتالله مثىهم﴿ َك َمثَ ِل
()33
ِ
ف الىَّهَ َر َّ
دن﴾
َخ ُ
َب ِريء ِمْن َك ِإني أ َ
ب اْل َع لَم َ

دستجدبوا لمط لب المع رضة الوطندة الحقدقدة فدم
َّ
الشْدطَ ِن إِ ْذ قَ َل لِ ْ ِ
إلْن َس ِن ا ْكفُْر َفىَ َّم َكفَ َر قَ َل ِإني

إلي مىد ً وصمت لحظ ت ..ثم ق ل :هذا أَمىي بسم حتك ـ د أب محمد ـ وأنت ْأب ُن َب ْج َدتِه في
ونظر َّ
المهم ت الصعبة.
وثالثا :في شت ء 2002م كنت مشغوالً مع العم ل في ترمدم الشقة التي إستأجرته والواقعة في
عم رة الحد ة في حي االمدن بدمشق َّ
دق جرس اله تف فرفعت السم عة ودخرج ال أُذني صوت وك ن
المتحدث جواد الخ لصي ووجدته دخبرني عندي لك مف جئة «زمدل قددم» درغب في زد رتك وفي جعبته

مشروع ً«تحررد ً» دخص الشأن العراقي فقىت لهَ :من هو ـ د أب زدنب ـ ق ل :الشدخ ح تمي دسىم عىدك
( )45سورة الحشر ،اآلية.16 :
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ومشت ق لرؤدتك مع احترامي لك وله لم أسمع بهذا الىقب شهد اهلل طبع ً ألنه لقب حركي إذن َم ْن هو..
وم هي كندته أو لقبه الحقدقي؟ فق ل ب لحرف الواحد هو :الشدخ محمد نددم الموصىي وهو ك ن من اهل
«إستبصر»

في الستدند ت من القرن الم ضي عى

دد السدد محمد

السنة والجم عة َبْد َد أنه:
الشدرازي«المرجع» وهو مندوبه في إِحدى الوالد ت المتحدة االمدركدة فضحكت أداعبه ك ن حري أن
تتبن «مذهبه القددم» قبل أن تصغي ال مشروعه وب لت لي إعتذرت لق ءه في شقتي وقىت :ح الً سأتوجه
الدك عنوةً في سبدل كشف مشروعه الجددد وذلك لـ«أهمدته» وبعد دخولي ِإستقبىني الح تمي ببش شة

ورأدت الصددق الصدوق اال ست ذ األلوسي مرشد الكتىة اإلسالمدة في العراق وبعد تب دل التحد ت فدم
بدنن وبعد أن إِستقر في المجىس بدأ الح تمي دتحدث ب سه ب حول المشروع االمدركي «االسق طي
التحرري» لنظ م بغداد وأهمدة تنفدذه عى أرض الواقع وبعد ذلك ختم حددثه بىب ٍ
ال:
قة متس ئ ً
هل دمكن إسق ط حكم ً دكت تورد ً ف شد ً من خالل المع رضة العراقدة الق بعة في فن دق خمسة نجوم..
إذن البد من شرف ء العراق التنسدق والتع ون العمىي مع أمدرك بوصفه دولة عظم تمىك السالح

الهجومي الفت ك بعد فشل االنقالب ت العسكردة واالنتف ض ت الشعبدة؟!..

الدست المع رضة العراقدة في الخ رج تحددداً ع جزة في تقودض النظ م وبشه دة ده قنة االدارة
االمردكدة الذدن وصفوه ـ حدنذاك ـ أشبه ب لمراهنة عى حص ن خ سر لكونه لدست مهدأة اطالق ً
لتقودض النظ م المستبد؟!..

ألم دكن أنتم ب لذات تحمىون قضدة وال دمكن تحقدق هذه القضدة المصدردة إال من خالل المشروع

االمدركي؟!..

صدقوني أن جئت مبعوث ً من قبل االمدرك ن لكم حص اًر حري بكم أن تستجدبوا لهذه الدعوة وان
تغ دروا «معي» بطردق الجو وتتوجهوا الدهم وتنسقوا معهم وهذه هي أُمندتهم؟!..
ِ َِّ
دغ﴾
ض َعْنهُ ْم َو ِع ْ
ظهُ ْم َوُق ْل لَهُ ْم ِفي أَْنفُ ِس ِه ْم قَ ْوًال َبىِ ً
َع ِر ْ
دن َد ْعىَ ُم الىَّهُ َم ِفي ُقىُوبِ ِه ْم فَأ ْ
﴿أُوَلئ َك الذ َ
وحدن إنته

()34

من حددثه اإلنش ئي بدأت أقول بعد أن حمدت اهلل وأثندت عىده :م ذا سنقول ألبن ء

األمة كىه وم ذا نقول لىمج هددن والمرابطدن ولشهدائن والهىن في العراق الجردح وب لت لي قىت له :قبل
كل شيء كدف نواجه اهلل الواحد األحد الذي أمرن بحرمة التع ون مع الك فردن والمشركدن الف قددن

لىعواصم الخمسة المشهورة ك السالم والجزدة وب لت لي رفض الشدخ المج هد األلوسي وسكت بال «تعىدق»

الخ لصي وأن ب لت لي خرجت وقدمت له كت ب ن من مؤلف تي وهم « :الخط ب اآلخر» و«عودة الوعي»
الحىقة الث لثة من الط غوت دحكم الذي دفند من وجهة إسالمدة خطورة ق نون تحردر العراق لدس عى

أرض الوطن المنكوب وحسب بل عى المنطقة برمته وهل من دتخذ الك فردن نصد اًر كمن دتخذ الرحمن
ِ
َِّ
ون إِ َّال ِفي ُغ ُر ٍ
ص ُرُك ْم ِم ْن ُد ِ
ور * أ َْم
ون َّ
الر ْح َم ِن إِ ِن اْل َك ف ُر َ
ن ص اًر ومعدن ً ﴿أ َْم َم ْن َه َذا الذي ُه َو ُجْند لَ ُك ْم َدْن ُ
َم ْن َه َذا الَّ ِذي َد ْرُزقُ ُك ْم إِ ْن أ َْم َس َك ِرْزقَهُ َب ْل لَ ُّجوا ِفي ُعتٍُّو َوُنفُ ٍ
َه َدى أ َْم
ور * أَفَ َم ْن َد ْم ِشي ُم ِكًّب َعىَ َو ْج ِه ِه أ ْ
ِ ٍ ()35
صر ٍ
م ْن دم ِشي س ِوًّد عىَ ِ
اط ُم ْستَقدم﴾
َ َ
َ َْ
َ
( )46سورة النساء ،اآلية63 :
( )47سورة الملك ،اآلية22 - 21 :
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ورابعا :كنت ج لس في مكتبي في ض حدة دمشق فأتصل بي االخ ع دل رؤوف وق ل أردد الىق ء معك

اآلن فقىت له :سوف أتدك إل المركز العراقي وعندم ق ل لي :التق بي« :عزت الش بندر»

()36

ممثل

مكتب المؤتمر الوطني العراقي في سورد ـ والذي أصبح في عصر احتالل العراق امدركد ً
عضو«البرلم ن العراقي» ـ وق ل لي :نحن وقعن في ورطة لوجود مق ومة ضد عمىد ت «التحردر»

األمدركي لىعراق ف لمطىوب منك ـ د أب فداء ـ أنت والسدد البغدادي ان تذهب إل العراق بن ًء عى رغبة
من الحكومة الكودتدة ،وتقوم بتأددد هذه العمىد ت ،وتهددج المج هددن في الن صردة ب عتب ر إن السدد

البغدادي له عالقة مع مج هدي االهوار..ثم الذه ب إل

النجف االشرف لتهددج أبن ءه ضد نظ م

صدام ،ومس ندة الجدش االمدركي وستقدم الحكومة الكودتدة ( )37مبىغ ً قدره« :ثالثم ئة الف دوالر» هددة
لىسدد البغدادي ومبىغ «م ئة وخمسون الف دوالر» لمركزك العراقي ب عتب ر ان لك عالقة إستراتدجدة مع
السدد مقتدى الصدر فتأثر عىده لدقوم ب لتظ هرات ضد نظ م صدام فقىت له ـ والكالم لالست ذ ع دل

رؤوف ـ:

هذا المىف دجب أ ن دغىق فمن المستحدل ان دتع ون معكم السدد البغدادي وقد اصدر بد ن ضد

الغزو االمدركي

()38

ون دى شعبه لىخروج ضد الغزو اوال ثم االلتف ف ضد الدكت تور واسق ط حكمه

( )48في ربيع  2113ميالدية قد صرح في هذا الشأن بعد احتالل العراق مباشرة في مقابلة مع مجلة «عالم المعرفة» العراقية.
( )49والشيء بالشيء يذكر أن الحكومة الكويتية التتحرك إال بأوامر أميركية ودليلي على ذلك في العام  1992تبرعت دولة
الكويت مبلغا ً قدره مليون دوالر الى شخص محمد باقر الحكيم بوصفه معارضا ً للنظام العراقي السابق ،بيد أن األخير رفض استالم
الشيك باسمه شخصيا ً بل «اشترط» ان يكون باسم ماسمي بـ « المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق))  ،لكن الحكومة
الكويتية رفضت هذا الشرط الملزم ،وأثناء تردده السنوي على ضيافة األمير ،وجه عتابا ً ألمير الكويت بهذا الخصوص وقد أجابه
ببرود كان رفضنا بنا ًء على توصيات أميركية وانت تعلم هم أصدقاؤنا و«حرروا بلدنا».
( )51وفي مايلي نص البيان الصادر بتاريخ  21آذار 2113م :
أيها المجاهدون األبطال ..يا صناع الكرامة والعزة والشموخ الوطني واإلسالمي ..يا حماة الحق والعدالة والحرية ..أناديكم وادعوكم
باسم آالف الشهداء األبرار ،والعائالت الثكلى إلى السير قدما لتطوير التعبئة النفسية والروحية والكفاحية على طريق بناء صرح
السيادة الوطنية الكاملة بصبر وصمود وطول نفس ،دون االلتفات إلى حجم التضحيات الجسام التي بدونها ال تندحر فصول المؤامرة
العسكرية األميركية.
أيها العراقيون االماجد يامن تتصدون لقصف الصواريخ ،وهدير القاذفات ..يامن تفرض عليكم أقسى ألوان الحصار االقتصادي
الغاشم باسم القانون العالمي الجديد الخاضع لسياسة اإلمبريالية األميركية.
ال يوم ..لقد هجم العدو الصليبي األميركي باسم مكافحة اإلرهاب ،ومعاقبة مرتكبيه ،واطلق العنان آللياته العسكرية إلبادة أهلنا
اآلمنين ،ونسف بناهم التحتية.
ان هذا الهجوم الوحشي السافر ال يستهدف وادي الرافدين األشم وحسب ،وانما هو بداية لتدمير العالم اإلسالمي كله ،وفي مقدمته
أوطاننا العربية (على مراحل) ،وتقسيمها إلى كيانات مذهبية وعرقية وعنصرية متناحرة ،تؤمن مستقبل بقاء الكيان الصهيوني الذي
يخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني األعزل الرازح تحت نير االحتالل  ،وغدت تمثل االستعمار القديم عبر فرضها أمركة
العالم ،والحيلول ة دون عودة األمة إلى اإلسالم كشريعة ونظام ودولة بعد فشل األيديولوجيات المعاصرة.
واليوم ..المطلوب هو  :إنقاذ الشعوب المستضعفة من االستكبار والكفر العالمي ،وبخاصة تمكين شعبنا من الخالص األبدي من
الدكتاتورية  ،ومن هيمنة اإلمبراطورية األميركية ،وتقرير مصيره بنفسه ،وممارسة حقه في السيادة الوطنية الكاملة أسوة بباقي
شعوب العالم المتحضر ،و تشكيل دولته اإلسالمية بجهود كال القوى والواجهات السياسية الوطنية في الساحة العراقية ،وليس ديمومة
العدوان العسكري الدموي ،وليس الرهان الخاسر على الدور األميركي ،الذي كان مسؤوال عن اآلالم والخطوب التي اكتوى بها
شعبنا ،ودفع ثمنها غاليا ،والذي أصبح واضحا ان هدفه الرئيس تسويق وفرض أشخاص أو فئات ،لم تكن بالحسبان ،ولم يكن لها في
يوم من األيام أية صلة بكفاح الشعب العراقي ضد نظام الدكتاتور صدام حسين ،وهي اليوم تتحين الفرص لمصادرة هذا الكفاح ،مقابل
أن تكون هي في بناء مستقبل العراق ،وأداة طيعة بيد العولمة الرأسمالية األميركية المتوحشة.
من هذا المنطلق ..نؤكد ألحرار العالم بأن مقاومتنا الشعبية اإلسالمية ستستمر وتتواصل رغم كل التضحيات إلى ان يتم صد
العدوان وإسقاط سلطة االستبداد الصدامي حتى نجاح الخط الوطني السليم ،الذي يشكل القاعدة العريضة في المعارضة العراقية،
والرافض لكل االمالءات والشروط األميركية ،الن تاريخ شعبنا وتوجهاته اإلسالمية والوطنية علمته ان الحرية والسيادة المستقلة
تنتزع باإلرادة والتضحية والفداء ،وعلمته ان ال يقع في أخطاء االنتفاضة الشعبانية ،التي ارتكبت في حينها ،الن العدو سيحرضه على
إثارة الفتن واالقتتال فيما بينه على أساس طائفي ،أو سيحرضه برفع شعارات بعيدة كل البعد عن الخصوصية الوطنية.
حذار من االنجرار وراء فصول هذه المؤامرة ،ولتكن وحدتكم المتراصة هي الوسيلة والغاية سواء بسواء.
حذار
ٍ
ٍ
« َو َقا ِتلُو ُه ْم حَ َّتى َال َت ُكونَ ِف ْت َن ٌة َو َي ُكونَ الدِّينُ ِ َِّ
لِل» ،وهللا اكبر وجهاد حتى النصر

66

واستالم الدولة بقد دة الحركة اإل سالمدة بكل فص ئىه واق مة الدولة التعدددة والشوردة ،وعدم استثن ء أدة

ط قة وطندة وتحقدق دستور دائم في اط ر القرآن والسنة الصحدحة.
وق ل له ادض  :من المستحدل ان دأتي السدد البغدادي عى

ظهر دب بة امدركدة وبعد ذلك ذهب

الش ه بندر إل بعض الرموز الددندة في سورد  ،فك ن موقفه مشرف ورفضوا ذلك.

وهن البد من القول :إن كل َمن آزر م دسم بـ«قوات التح لف» سوف دنكب كم نكب الكثدر منهم
عى مرأى ومسمع من العراقددن.

تكرار
العودة وتكريس الفشل
س :152بعد احتالل بغداد هل إتصل االميركان معك مرة ثانية عبر وسائط العاملين والتابعين لهم؟..
ج :فقط مرت ن ..مرة في خردف 2005م أتصل ط رق عبد زادر المستش رالق نوني لىدكتور سعدون

الدلدمي وزدر الدف ع العراقي(حدنذاك) ب ألخ المج هد أحمد إبراهدم القد دي في تد ر المرجعدة اإلسالمدة
اء ومستش ردن في
ودار بدنهم حددث طودل ال أتذكر تف صدىه إال أنني أذكر أنه ق ل :أن هن لك خبر َ
الكونغرس االمدركي وهم أعض ء ب رزدن في الحزب الددمقراطي «المع رض» لقد إختىطت األوراق عىدهم

وغدوا في حدرة وأرتب ك حول م دجري في العراق من أوض ع ش ذة ومن صراع ت بدن المكون ت
واالحزاب اإلسالمدة والعىم ندة التي المثدل له في عموم المنطقة وب لت لي الخ سر األوحد في هذه

الخالف ت واالصطف ف ت الشعب العراقي واالمدركي سواء بسواء لذا هم بح جة ضروردة ت ردخدة مىحة

الت واصل مع رجل المرحىة من رموز المع رضة العراقدة الص دقة في سبدل أن دح وره ودن قشوه عن أهم
االسب ب والمسبب ت عى

م دجري في العراق من قض د فتنودة لم تكن في الحسب ن في سبدل وضع

الخطط التكتدكدة واالستراتدجدة لحل المشكل العراقي الذي ط ل المص لح االمدركدة في المنطقة وعى

أس س هذا كىه أكد السدد وزدر الدف ع أن توجه دعوة رسمدة من الكونغرس االمدركي لسم حته لىحضور

هن ك نرجو تبىدغه ـ أدام اهلل ظىه ـ لقبول هذه الدعوة مع ف ئق التقددر واالحترام.

وأن قىت :لألخ أحمد أبراهدم عى الفور وبال تردد أستجدب لهذه الدعوة بشرط أن دخرج المحتل

االمدركي فو اًر وبال وجود قواعد عسكردة وبال حكومة موالدة مشبوهة وفي ح ل تنفدذ هذدن الشرطدن أن
ح ضر.

هذا ..وبعد فترة زمندة لدست بطودىة رفض هذا العرض رفض ً ق طع ً بدد أن الشيء العجدب الذي
أنهك تفكدري هو ان مسرحدة هذه الدعوة االمدركدة التي دارت بدن أبراهدم وبدن زادر ك ن هدف هذه
أحمد الحسني البغدادي
 17محرم الحرام 1424هـ
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الدعوة هي إث رة الشكوك والشبه ت حولي من خالل إستدراجي وتوردطي في هذه المصددة ذلك كىه في

سبدل مص درة وطندتي وتأردخي.
﴿ َم ْن
السَّدَئ ِت

دد اْل ِعَّزةَ َفىِىَّ ِه اْل ِعَّزةُ ج ِمدع إِلَد ِه دصع ُد اْل َكىِم َّ
َِّ
الطدب واْلعم ُل َّ ِ
ون
َك َن ُد ِر ُ
دن َد ْم ُك ُر َ
الص ل ُح َد ْرفَ ُعهُ َوالذ َ
َ ً ْ َ َْ
ُ َ ََ
ُ
()39
ِ
ِ
ور﴾
لَهُ ْم َع َذاب َشددد َو َم ْك ُر أُولَئ َك ُه َو َدُب ُ

عم د ضد ء الخرس ن ـ العضو االرتب ط «االستخب راتي» بدن

ومرة ث ندةً في خردف 2008م التق
السدد عى السدست ني «المرجع» وبدن بول بردمر الح كم المدني في العراق ـ مع األخ المج هد أحمد

إ براهدم العضو القد دي في تد ر المرجعدة اإلسالمدة في إحدى مق هي ض حدة دمشق وانبرى األخدر
مستغرب ً ومتس ئالً :كدف دخىت سوردة بهذه السهولة وال تخش المع رضة العراقدة في دمشق ولقد ذكرك
بول بردمر في مذكراته؟!..

ف بتسم الخرس ن وبدأ دجدب عن سؤاله :اطمئن إني ح مل جوا اًز دبىوم سد ً ثم أن بعدد كل البعد عن
األضواء الك شفة ولم دعرفني أحداً من هؤالء المع رضدن.
ومهم دكن ..أن جئتك بمهمة صعبة دجب أن نتع ون سودة بوصفك عشت معي في أد م الشت ت

والهجرة والىجوء في الوالد ت المتحدة االمدركدة أن جئتك عنوة مبعوث ً من قبل السفدر االمدركي في بغداد
«راد ن كروكر» ال سم حة آدة اهلل السدد احمد الحسني البغدادي حص اًر درغب الىق ء مع سم حته في

سبدل التش ور والتح ور ..بسبب عدم كف ءة هؤالء الرموز الذدن دقودون العمىدة السد سدة الج ردة في

العراق وبعد أن ثبت أنهم ف شىون في تحقدق السىم األهىي لكل العراقددن.

فك ن رد األخ أحمد إبراهدم صردح ً مع الخرس ن أنتم تعرفون سم حة األخ المرجع الق ئد صىب في
ذات اهلل تع ل وعندد ضد االستكب ر والكفر الع لمي ودح ول طرد الغزاة المحتىدن بكل الوس ئل المشروعة

السد سدة منه والعمىد تدة وال دمكن أن أتج أر أو دتج أر غدري أن دف تحه فضالً عن إقن عه إطالق ً.

فسألني لم ذا..والعراق دحترق؟! ..فقىت :هذا م أراه وأعتقده بحكم عالقتي معه واذا ال تصدقني فق أر

فت واه وأح ددثه وبد ن ته وكت ب ته ..تؤكد سبب أزمة القضدة العراقدة هو وجود االحتالل الفتنوي التوراتي ـ

االنجدىي لىوطن الجردح والمق ومون المدداندون دقتدون بآرائه بوصفه داعدةً وفقده ً ومن ضالً ..واهلل عى
م أقول شهدد.

وحدنم حدثني األخ أحمد إبراهدم في رده الثوري الص رم لـ«ضد ء الخرس ن» خ مرتني نشوة الخالص

واالنعت ق ..وخ طبته:

ان هذا ا لرفض االنبع ثي الثوري القرآني شكل ب لنسبة لي قوة مدداندة إض فدة أخرى في حتمدة

إنهزامدة الغزاة المحتىدن.

ثم قىت له :دبدو أن األمدرك ن بدأوا دستخفوا بـ«حكومتهم الفتنودة الرابعة» التي بنوا عىده آم الً
وطموح ت مستقبىدة ودح ولون أن دعقدوا اجتم ع ت مع مع رضده إسالمددن ك نوا أم عىم نددن كم

حصل الحوار بـ«ب لفعل ال ب لقوة كم دقول عىم ء المن طقة» مع الصدامددن وتتوال
( )51سورة فاطر ،اآلية.11:
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الىق ءات غدر

الرسمدة من خىف االبواب المغىقة في اكثر من ع صمة عربدة بدد أنه لم تكن جددة ـ فدم أرى ـ وانم

إستطالعدة حسب تصردح أدل به قد دي صدامي ش رك في عدد من تىك الىق ءات خصوص ً وان
ضب ط ً من االستخب رات االمدركدة ش ركوا فده هؤالء لدسوا أصح ب قرار استراتدجي مفصىي وانم كتبة
تق ردر وحسب بدد أن الىق ء األخدر بدن الطرفدن ُد َع ْد أول إتص ل إستثن ئي واقعي لم تن ولوه من إستئن ف

العودة المنشودة ال ال س حة السد سدة عالندة سواء ك ن عبر مجىس النواب أو عبر جسور أُخرى وفي

هذه االجتم ع ت تن س الطرف ن المتح وران ق نون إجتث ث البعث الصدامي تحددداً.

وأخد اًر ..بعد هذا الرفض بمدة زمندة لدست بطودىة هجمت القوات العسكردة األمدركدة عى منزلي
ب لنجف األشرف بعد منتص ف الىدل وال أُب لغ إذا قىت:بطردقة همجمدة وبعد تطودقه وقذفه ب لقن بل
الصوتدة المرعبة إعتقىوا ولدي محمد وأثندن من حم دته وجرح أحدهم جروح بىدغة وب لت لي سرقوا مب لغ

م لدة ومصوغ ت ذهبدة وأجهزة اله تف النق لة والعبث بكل محتود ت المنزل وفي مقدمهم تكسدر األبواب
َّ ِ
الن ُس إِ َّن َّ
دن قَ َل لَهُ ُم َّ
الن َس قَ ْد َج َم ُعوا
والشب بدك بتأردخ الرابع والعشردن من تشردن األول 2008م ﴿ الذ َ
ِ
دم ًن َوَق لُوا َح ْسُبَن الىَّهُ َونِ ْع َم اْل َو ِكد ُل﴾( )40وال اهلل المشتك ومنه نتمسك بددنه
لَ ُك ْم فَ ْخ َش ْو ُه ْم فَ َز َاد ُه ْم إ َ
القودم.

خالص
األمة في وحدتها
س :153برأيكم كيف يمكننا الموازنة في تربية أبنائنا بين تعليمهم مذهب أهل البيت الطاهر(ع) ،وبين
تعاملهم مع أخواننا أهل السنة والجماعة؟..
رت عىده مدرسة أهل البدت(ع)
ج :دمكن أن نرشدهم نحو الفكر الوحدوي االئتالفي األمثل الذي س ْ
عى طول الت ردخ من خالل من شدة «شدعتهم» في التواصل والتراحم والتودد والوف ق مع المسىمدن ك فة
من خالل التركدز عى

الخطوط المشتركة ك إلدم ن ب هلل وبرسوله وب لدوم اآلخر ،وبكت ب اهلل األخدر

المحفوظ ،ومالئكته ،ورسىه ،مع التأكدد وااللتزام بخط اإلم مة المعصومة ،بم في هذه الكىمة من عمق

وشمولدة واح طة.

األمم
الالعارفة والعدالة اإللهية
س : 154إذا لم تصل مفاهيم الشريعة اإلسالمية إلى مجتمع ما في عالمنا المعاصر..كيف يصار حسابهم..
هل يحاسبون ،كما نحاسب نحن حسب شريعتنا المحمدية؟..
( )52سورة آل عمران ،اآلية.173:

69

ِ
ِ
جَّ :
الكون والحد ِة واإلنس ِن وبوصفه أعدل الع دلدن ال دح سب ـ عى م
لق
إن اهللَ تع ل
بوصفه خ َ
أرى ـ الن س كل الن س ،إال بم آت هم ،فإذا لم تصل الرس ِ
لة اإلسالمدة إل بعض المجتمع ت البشردة،

فإن اهلل سبح نه وتع ل ال
أو لم تكن هن ك دعوات رس لدة ،أو وس ئل لكشف المعرفة في متن ول أدددهمّ ،
دح سبهم عى ذلك إطالق  ،وانم دح سب الذدن لهم القدرات المعنودة والم ددة من الق دة والوع ظ والفقه ء
الذدن تق عسوا بأداء مه مهم اإلسالمدة.

العروبة واإلسالم
س :155نشاهدك بعد احتالل بغداد من قبل الغزو األميركي ـ البريطاني ..تخاطب الجمهور باسم العروبة
واإلسالم ..هل تدعون إلى القومية كمشروع؟..
جَّ :
ع الذي أتبن ه منذ انخراطي ـ وب لتحددد في شت ء 1383هجردة ـ في تنظدم ت منظمة
إن المشرو َ
الشب ب المسىم ،هو :الدعوة إل تطبدق أدددولوجد اإلسالم الكوندة كددن ودولة ،وكشردعة ونظ م،

وانتم ئي إل العروبة ال دمثل عقددة قومدة خ صة ،وانم دمثل إط ار إنس ند حض رد ً ،وهكذا أن عراقي،
أن المواطنة العراقدة ال تمثل خط ً أدددولوجد خ ص ً ،كم َّ
بدد َّ
أن القومدة ـ عى م أرى ـ ال تمثل أطروحة
أن تتسع أفقد وعمودد ً لىقومدة التقوتدة اإلنس ندة
فكردة مخصوصة ف لشردعة اإلسالمدة الخ تمة دمكن ْ
الحض ردة ال لىقومدة الفكردة المخصوصة التي تحمل طروح ت غدر إسالمدة في داخىه ومن خالل

شع راته .

ضوابط
صيانة األمة
س :156برأيكم كيف ـ ونحن كمسلمين ـ نحافظ على خصوصية ثقافة تراثنا في وقت تجتاح العولمة
والحداثة ثقافات العالم المختلفة؟..
ج :صد نة ثق فة األمة من االنحراف العق ئدي ،واالرتداد الرس لي دكون عن طردق وجوب نشر

المدارس والمع هد اإلسالمدة ،وتدردس عىوم القرآن ،والسنن الت ردخدة ،وفقه المق ومة والجه د واألخالق،

ومح ربة وع ظ السالطدن من الفقه ء والدارسدن.

حول
لق اء أنا بولس
س  :157في ظل وضع صعب ومعقد إلى أبعد الحدود تعيشه قضية فلسطين ،وحالة انقسام عميق في
الوضع الداخلي الفلسطيني ،وحالة ضعف وتجاذبات سياسية في الواقع العربي واإلسالمي ،انعقد في 27
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تشرين الثاني 2117م لقاء أنا بوليس ،وسط ضجة إعالمية عريضة ..كيف تقرأون من موقعكم كمفكر وفقيه
حركي كتب الشيء الكثير عن المسالة الفلسطينية؟..
ج :رغم كل م قدل ودق ل عن لق ء أن بولدس في وس ئل اإلعالم الع لمدة م هي إال عمىدة تضىدل

وخداع ،والضحك عى الذقون دستهدف تحسدن وتىمدع صورة اإلدارة األمردكدة االستكب ردة بعد غزوه

واحتالله لعراق المقدس ت ،وبعد فشل عدوان شذاذ اآلف ق عب د العجل عى الشعب الىبن ني في الث ني

عشر من تموز الع م 2006م ،وصمود المق ومة اإلسالمدة وانتص ره العظدم إل

اإلستراتدجدة لهذا االنتص ر ومردوداته عى

تطودق النت ئج

عموم المنطقة من خالل استئن ف الحىول السد سدة

االستسالمدة المذلة والمهدنة وفق المرجعدة األمردكدة لمواصىة كسب الوقت،

وتمردر مخطط ت

تستهدف سورد وادران من خالل الحرب االستب قدة التي دفضل تد ر المح فظدن الدمدنددن الراددك لددن

الجدد أن دطىق عىده مصطىح« :إع دة البن ء» أو «االستقرار» كبددل من مصطىح« :االحتالل»،
ِ
دن﴾(.)41
ون َوَد ْم ُك ُر اهللُ َواهللُ َخْد ُر اْل َم ك ِر َ
﴿ َوَد ْم ُك ُر َ

حول
الزرق اوي ..ولكن
س :158ما هو رأيكم فيما قاله أبو مصعب الزرقاوي على موقع االنترنت بقتل «الشيعة»! ..ثم بعد ذلك
استثنى في بيان آخر واستهدف شيعة وسنة من األطياف والتيارات السياسية والدينية العراقية ،وللتوضيح هذا
نصه« :أصدر تنظيم قاعدة الجهاد في بالد الرافدين ،والذي يتزعمه األردني أبو مصعب الزرقاوي بيانًا وزع على
عدد من مساجد بغداد اليوم واستثنى فيه كل من تيار الصدر ،والتيار الخالصي ،وتيار المرجع «الشيعي» أحمد
الحسني البغدادي ..بسبب موقفهم الرافض لالحتالل ،ومناهضتهم لحكومة الجعفري الموالية لألمريكيين.
وذكر مراسل «مفكرة اإلسالم» ـ الذي حصل على نسخة من البيان ـ أن تنظيم القاعدة استثنى وعصم دماء
«الشيعة» من أتباع مقتدى الصدر ،وجواد الخالصي وأتباعه ،وتيار المرجع «الشيعي» أحمد الحسني البغدادي.
وأوضح البيان :أنهم يقفون ضد االحتالل وأعوانه ،ولديهم مواقف وطنية ،ولم يقفوا ضد أهل السنة
والجماعة في العراق.
فيما جدد البيان تهديده لكل من حزب الدعوة بقيادة الجعفري ،والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية بقياده
عبد العزيز الحكيم وفيلق بدر الذي أسماه بفيلق الغدر وحزب المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وحزب
الوفاق الوطني بقياده إياد عالوي وكالً من حزبي جالل الطالباني ،ومسعود البارزاني والذي أسماهما أذناب
مشيرا إلى أن دماءهم حالل على سيوف المجاهدين ،وهم يتربصون بهم أينما وجدوا وأينما حلوا.
اليهود ً
الجدير بالذكر أن التيارات «الشيعية» تلك التي استثناها الزرقاوي من القتل تمثل غالبية «شيعة» العراق،
والذين عرفوا بموقفهم الرافضة لالحتالل األمريكي ،والتدخل اإليراني في العراق.

( )53سورة آل عمران ،اآلية.54:
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فقد سبق لعناصر من جيش المهدي التوجه إلى الفلوجة في المعركة األولى والثانية للوقوف إلى جنب أهالي
المدينة في قتالهم لالحتالل ،وتقديم المساعدات للعوائل السنية التي شردها فيلق بدر العميل لالحتالل من
جنوب العراق ،والوقوف إلى جانب هيئة علماء المسلمين في رفض االحتالل ،ورفض مسودة الدستور.
كما قام تيار الخالصي برفض االنضمام إلى الحكومة الموالية لالحتالل واالشتراك فيها ،رغم كل العروض
واإلغراءات التي قدمت لهذا التيار.
أما التيار «الشيعي» الذي يقوده المرجع الفقيه أحمد الحسني البغدادي ،فقد ذكر موقفه عالنية من
الحكومة ،واالحتالل ،والمجلس األعلى للثورة اإلسالمية ،وفيلق بدر بعد أن وصفهم بالعمالء».
ج :دأخذك العجب كل العجب حدن تسمع هذه التصردح ت التي تخ لف الضرورات اإلسالمدة ،وآراء

أهل السنة والجم عة القدام منهم والجدد ،بل جمدع المدارس اإلسالمدة المختىفة ،ك لزدددة ،واإلم مدة،

والسندة( ،من حنفدة ،وم لكدة ،وش فعدة ،وحنبىدة ،وأوزاعدة ،وظ هردة) ومن قبىه مدارس الصح بة،
أن دبعد هذه األمة من
ف لت بعدن ،فت بعي الت بعدن ،ب ستثن ء بعض السىفددن التكفدرددن ،وندعو اهلل تع ل ْ
الفتن المذهبدة والط ئفدة التي حرمه اهلل تع ل ورسوله الكردم ،وآله الط هردن ،وصحبه المنتجبدن.

اقتراح
س :159ماذا يترتب علينا من وجهة شرعية ـ ونحن كمسلمين في دول الخليج العربي ـ بالنسبة للوضع
الحالي على الساحة العراقية؟..
ج :في الواقع العراق ـ كم تعىمون ـ في ظل االحتالل األمدركي دعدش في وضع ك رثي ،فب لنسبة ال

المن طق التي تكثر فده العمىد ت المدداندة في استهداف اآللة العسكردة األمدركدة ترتكب بحق المدنددن

جرائم لم دذكره الت ردخ من قبل ،دوجهون األمدرك ن قن صتهم ودب ب تهم التي تسحق العوائل في الشوارع،

وتمرد رؤوس األطف ل وهم ند م في دد رهم ،واإلب دة الجم عدة ب لفسفور المحرم دولد ً ..كل ذلك من خالل
شرك ت المرتزقة ،وعص ب ت االغتد ل والتعذدب بال رحمة وبال رأفة وشفقة آدمدة!! ..هذه األعم ل

الالإنس ندة أوجدت عندن مش كل مرعبة ك لتهجدر والتشردد ،أوجدت عندن بط لة متفشدة ال تط ق من
جهة منع الن س ب لتصرف بأراضدهم في بعض االحد ن ،بل حرقوا مح صدىهم الزراعدة ،وأشج رهم

المثمرة ،إم إمع ن ً في إدذاء الن س المستضعفدن ،أو لمنع العمىد ت المدداندة المتص عدة التي دنفذه
المج هدون من خالل اختب ئهم في الحقول ال دستطدع العدو المجرم الوصول إلدهم ،ومن جهة أخرى

الغالء الف حش بسبب التضخم الم لي ،وانقط ع الحصة التمودندة ،ولهذا فإن كثد اًر من العراقددن ال
أن دجدوا لقمة العدش ،بل غدوا تحت خط الفقر ،ولذا أن شد لدس الخىدجددن وحسب ،بل كل
دستطدعون ْ
أح ارر الع لم َّأنه :أفضل عمل إسالمي وانس ني ب لنسبة لىعراق في محنته هذه تقددم المس عدات لفص ئل

المق ومة الوطندة واإلسالمدة المشروعة حت تنهي االحتالل ،وطرد المرتزقة والعمالء من أرض الوطن
االعز ،وب لت لي نحقق استئن ف الحد ة الحرة الكردمة لهذا البىد الغني بثرواته الطبدعدة التي منحه اهلل له،

وبط ق ته البشردة المبدعة.
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الخوئي
والسيستاني مؤهالت التق ليد
س :161حول التصريح األخير الذي أدلى به المرجع العالمة محمد حسين فضل اهلل حول إقامته في
النجف األشرف في سبيل تحقيق مشروع المرجعية كمؤسسة ،ألم تكن إقامته عرضية ال طولية تجاه مرجعية
السيد علي السيستاني بوصفه هو المرجع«المبرز» بالنجف األشرف ،وأ َّن وجود السيد فضل اهلل«فتنة» كما
يصفها البعض لكونه يتحدى المشهور الفقهي ،ما هو تعليقكم؟!..
ج :أوالً :إ َّن سم حة السدد ـ دامت برك ته ـ من خالل المع دشة المدداندة لمست فده القدرات اإلداردة،
وتسددر األمور الع مة ب لتعقل ،والحكمة ،واالتزان ،ومن واقع مم رسته لمرجعدته الخ صة ،وعمق فهمه
لواقع اإلسالم كمبدأ ،وعقددة ..وشردعة ،ونظ م.

وث ند ً :إ َّن سم حة السدد ـ عى م أرى ـ أفقه من السدد(المذكور) من خالل قراءاتي لمؤلف ته الفقهدة
االستداللدة ،ومن خالل مذاكراتي العىمدة ـ االثندندة ـ التي استغرقت نصف عقد من الزمن في أد م

الشت ت والهجرة.

وث لث ً :إ َّن أست ذي المحقق الخوئي ـ رحمه اهلل ـ لم دنص عى اجته د السدد عىي السدست
الذي هوـ من وجهة نظري ـ هو من ط رجوع اإلنس ن المسىم المكىف في تقىدد المجتهد الج مع لشرائط
الفتوى ،بل نص عى أَّن ه ح ز مىكة االجته د ،وهذا ال دجوز تقىدده ،نعم دحرم عىده تقىدد المجتهد
ني«الفعىي»

األخر  ،وقد نص عى

هذا الرأي الفقهي حشد من األوس ط الفقهدة ،وفي طىدعتهم أست ذ الكل المحقق

الخوئي في تقردراته في«:التنقدح» واهلل الع لم.

العهر الرمزي
س :161نشر عبر وسائل مواقع االنترنت ،والصحافة العربية واإلسالمية تصريح منسوب لسماحتكم مفاده:
إذا خرجت عاهرات العراق في تظاهرة استنكارية لمناهضة االحتالل األميركي أنا أول من يشارك معهن في هذه
نستفسر ـ كمؤمنين ـ أيجوز شرعاً وعرفاً التظاهر
التظاهرة ،وإذا كان هذا التصريح حقيقة واقعة ،إذَ ْن من حقنا أ ْن
َ
مع الساقطات ،وما الدليل على ذلك؟!..
ج :اإلج بة عن هذا االستفس ر دستدعي التفصدل في ذلك.
أوالً :حدنم دخىت الوطن األعز بعد الشت ت والهجرة رأدت رموز« :المؤسسة الددندة النجفدة» لم دكن
له موقف ً ثورد ً إسالمد حول الغزو األجنبي الك فر ،وعندم سمعت البعض منهم ـ وهذه هي المصدبة

الكبرى – دؤدد العمىدة السد سدة بكل تف صدىه التآمردة المن فدة لثوابت األدد ن والشرائع السم ودة والقواندن
واألعراف الدولدة ،هذا وقد صرحت مرة ث ندة أخطر من التصردح األول ـ عى سبدل التشبده والداللة ـ
عى

ه مش المؤتمر القومي العربي الس دس عشر في الجزائر في فندق األوراسي في  9-6ندس ن
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ال :لو زن شدخ كبدر في أمه ب لكعبة المشرفة وهو محدودب
2005م في صحدفة السفدر الىبن ندة ق ئ ً
الظهر رجىه في قبره وهو دتحسس بآالم المستضعفدن أفضل من «مرجع ددني» متصد لقد دة المسىمدن
وهو لم دفت حت االن في وجوب طرد المحتىدن الك فردن ،الن هذا السكوت المطبق من وجهة شرعدة

من أعظم المن فد ت اإلسالمدة ،وفده المردودات السىبدة الخطدرة عى مب دئ األمة ومثىه الس مدة من

خالل تأكددات القرآن والسنة الصحدحة.

وث ند ً :ان هن ك دع د ت تضىدىدة ،وهجم ت مشبوهة تصدر من مؤسس ت ددندة وخدردة هن وهن ك
ضد هذا التصردح أو ذاك ،بدد ان هؤالء نسوا أو تن سوا نحن ال نفعل شدئ ً ،وال نقول تصردح ً خالف
األدلة التشردعدة القرآندة منه أو الحددثدة الصحدحة ..ق ل الرسول محمد(ص)«:دنصر اهلل هذا الددن

بقوم ال خالق لهم في اآلخرة»

()42

لدس معن قول الرسول(ص) هذا َّ
أن هؤالء الف سقدن الذدن نصروا هذا

الددن من المرضددن عند اهلل سبح نه وتع ل  ،فتصردحن الذي صدر من من هذا القبدل في أفضىدة

الع هرات عى هؤالء الذدن دتظ هرون ظىم ً وعدوان ً ب لقداسة والدد نة والفق هة ،ودبعدون األمة عن جه د
الك فردن والمشركدن.
وث لث ً :ق ل الشدخ مغندة في كت به (فىسفة األخالق في اإلسالم)« :ولست أشك في أن المومس التي
تبدع جسده  ،وتعدش عى فرجه أشرف من المرائي الذي دت جر ب لددن ،وأقرب إل اهلل ..إنه ت جرت

بمخرج البول ،وت جر هو بقدس األقداس الذي تستمدت األنبد ء واألولد ء في سبدىه ..وأدض َ ًِ هي ال
تغش وال تكذب في مهنته وتج رته  ،وتظهر لىن س ع ردة ،وال تطىب اإلجالل واالحترام من أحد ،بل
تشعر بضعته واحتق ر الن س له  ،أم المرائي الذي دت جر ب لددن فقد خدع ون فق في مظهره والستر

عى عدوبه ،ومع هذا دطىب من الن س االحترام والتقددر».

قيادة فريق
س :162سمعت خطابك اإلسالمي المرتجل الذي ألقيته في بداية االحتالل األميركي على جماهير مدينة
الصدر ،تلغي نظرية« :البطل» في قيادة األمة ،وتؤمن بنظرية«:قيادة فريق» ألم تكن هذه األطروحة تنسف بعثة
األنبياء والمرسلين ،وإلغاء قيادتهم الفردانية برأيكم؟
ج :أوال :هذه المقولة لدست في إط ر العنوان األولي ،وانم هي في إط ر العنوان الث نوي.
وث ند  :عندم رأدت فقدان «المرجع الددني» لم دتصد لطرد العدو المجرم عن الثرى الوطني اإلسالمي

العراقي ،ولم دفت بوجوب الجه د والقت ل ضد االحتالل األمدركي البردط ني بوصفه ك ف اًر حربد واهلل ولي
التوفدق والسداد.

الديمقراطية والشورى
س  :163ما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟..
( )54بحار األنوار ،محمد باقر المجلسي (ت 1111هـ )  ، 48 /97ط  :المطبعة االسالمية 1385هـ .
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ج :مفهوم الددمقراطدة معن ه :المرجعدة المطىقة لقرار الشعب بوصفه هو مصدر الق نون ،هو مصدر

السىط ت ،هو مصدر الحكم ،بمعن إذا قرر الشعب بكل مكون ته تحىدل بعض المحظورات ،وجب تنفدذ
ذلك ،بال اعتراض أم الشورى فإنه نظ م معدن ددعو ال المش ركة الفعىدة في القرار ،وفي الرأي ضمن

أن دأخذ
المرجعدة الشرعدة أي :في إط ر النصوص اإلسالمدة من القرآن والسنة الصحدحة وكف  ،ال ْ
كل واحد حردته فدم درى بحسب اجته ده الشخصي ،ولهذا نحن أعىن صراحة بحرمة تطبدق صد غة
الدستور النه ئدة في عراق المقدس ت الذي دراد منه تطبدق عقددة فصل الددن عن الحد ة التي تبن ه

االستكب ر والكفر الع لمي ،قد أصبحت شردعة هذه الدولة الددمقراطدة االتح ددة الجدددة في العراق ،وهذا

دن قض شردعتن الخ تمة الق ئىةَّ :
إن مصدر التشردع في اإلسالم هو :القرآن الكردم ،والسنة النبودة
الصحدحة ،بدنم تنص الم دة الث ندة من الدستور فقرة( :ب) «ال دجوز سن قواندن تتع رض مع مب دئ

الددمقراطدة» ،وفقرة(ج) تقول« :ال دجوز سن ق نون دتع رض مع الحقوق ،والحرد ت األس سدة الواردة في

الدستور» ،وبهذا قد أفرغوا مضمون الفقرة( :أ) من محتواه  ،والتي تنص عى

عدم جواز سن ق نون

دتع رض مع أحك م اإلسالم» كم تنص الم دة الخ مسة عى َّ
أن« :الشعب مصدر السىط ت وشردعته »
أي :ان البشر هو المشرع األول واألخدر ،ولدس اهلل تع ل بوصفه المطىق.

بين
اإلسالم والديمقراطية
س :164هل هناك فسحة في الشريعة اإلسالمية للتنسيق والتوافق مع مفاهيم الديمقراطية؟..
ج :أوالًَّ :
إن تفسدر مصطىح الددمقراطدة حسب تصوري أصبح مفهوم ً ض ئع ً وت ئه ً وضب بد ً لدس له
مالمح وال حدود.
وث ند ً :إذا ك ن الشكل الق ئم من النظ م هو ق ئم عى ضوء الشوردة والتعدددة السد سدة بدن الفرق ء من

األطد ف والمكون ت المختىفة ،فهو بهذا اإلط ر مطىب ال دن في المثل والمب دئ اإلسالمدة السدم إذا

ك ن ذلك النظ م دطبق حكم اهلل تع ل .

ِ
تعتبر َّ
وث لث ًَّ :
رجعدة الشرعدة هي إصدار الدس تدر والقواندن ،وم
أن األس َس في الم
إن الددمقراطدةَ
ُ
تقره األكثردة الجم هدردة الس حقة التي ج ءت من خالل االستفت ء الشعبي ..بدنم نجد ان الشردعة
اإلسالمدة تعتبر المرجعدة الشرعدة في إصدار القواندن والدس تدر هو م دقرره اهلل سبح نه وتع ل

فحسب ،ال م تقرره األكثردة الس حقة بوصفه معرضة لىخطأ والصواب كم ان معظم القواندن والدس تدر

أن ددركوه بوس ئىهم الحسدة المحدودة والمقددة ،وال مج ل لهم ان
اإللهدة أمور غدبدة ال سبدل لألكثردة ْ
ددركوا منه أكثر مم تعطدهم النصوص التشردعدة بذاته بال زد دة أو تصرف أو قد س أو رأي.

دعوة
الالعنف ذريعة وخديعة
75

س : 165سماحة السيد هناك دعوات مستوردة ظهرت مع غزو األميركان للعراق من قبل بعض الكتاب
والمؤلفين والمثقفين الجدد فحواها َّ
بأن اإلسالم ال يدعو إلى العنف بكل صوره وأشكاله ضد المشركين
والكافرين ،وإنما يدعو إلى الحوار الشفاف ،والتفاهم العقالني ..كيف تقرأونها من موقعكم كمفكر وفقيه؟..
ج :أوالَّ :
إن هذه الشبهة لدست بجدددة قد أراد له بعض الحك م في ت ردخ األَّمة ،وقوى مع ددة

أن تزرع في ذهندة األجد ل ،وتجذر في عواطف الن س
لىشردعة الخ تمة من خ رج الدائرة اإلسالمدة ْ
لتشكدل حواجز تفصل األمة عن روافد األطروحة األصدىة.
وث ند ًَّ :
إن هذه الشبهة ال تستحق الرد والتفندد وال تحت ج إل
الموسوع ت الفقهدة االستداللدة المعمقة وتقردره َّ
أن مقتض األصل انتزاع أموالهم ،وسبي نس ئهم ،وهدر
تفسدر ودلدل بوصفه محررة في

دم ئهم بوصفهم ال دؤمنون ب هلل والدوم األخر ،وال بشردعته الخ تمة التي نسخت كل الشرائع واألدد ن
السم ودة الس بقة ..هذا كىه إذا لم دطبقوا العواصم الخمسة المشهورة ك عتن ق اإلسالم ،أو إعط ء الجزدة،

أو النزول عى حكم االم م ،أومن دخت ره ونحوه..

وث لث ً :ان هذه التفسدرات والرؤى والتصورات الخ طئة بم تحمىه من تشوده إزاء فقه الجه د اإلسالمي

بقسمده ،والح لة الجه ددة اإلسالمدة ،وثق فة المق ومة الوطندة تعبر عن أزمة في المنهجدة والبحث التي

ال تمتىك قوة الدلدل والحجة ،وتتجن عى النصوص التشردعدة وعموم ته واطالق ته  ،التي ال تبددل فده

وال تغددر.

اإلسالم
والمجتمع المدني
س :166طرح في الساحة السياسية العراقية مصطلح«:المجتمع المدني» نرجو ان تكشفوا لنا أبعاد هذا
المصطلح في الواقع المعاصر؟..
ج :في تصوري َّ
أن مصطىح«:المجتمع المدني» في إط ر األطروحة الق نوندة المع صرة،

نسدر عىده
دعني«:المجتمع الددمقراطي» الق ئم عى أس س التشردع كخط فكري وسد سي ،واذا ح ولن ْ
أن َ
من خالل المم رسة التطبدقدة ،ونجعل كل الشؤون الحد تدة خ ضعة ألصوات االستفت ء الشعبي

الجم هدري ،ف ن صوتوا لشردعة اإلسالم الخ تمة َّ
فإن المجتمع المدني سدكون إسالمد ً ،وسدكون مصداق ً
لىشورى ،واذا صوتوا لغدر شردعة اإلسالم الخ تمة ،فإنه ال دستمد الشرعدة عند ذلك ،ألنه بطبدعة الح ل
تأتي من خالل األكثردة الس حقة ،وال درى اإلسالم َّ
أن األكثردة تمثل الحق من خالل تأكددات النصوص
الن ِ
القرآندة الكردمة الق ئىةَ «:ولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ون» ،و«ِلْى َحق
ون» ،و« َال ُد ْؤ ِمُن َ
ون» ،و« َال َد ْفقَهُ َ
س َال َد ْعىَ ُم َ
ون» ،وكثدر غدره من اآلد ت الدالة عى ذلك.
َك ِرُه َ

وهذا بخالف الذدن تحدثوا عن المجتمع المدني في األوس ط اإلسالمدة فأنهم دقصدون

بمصطىح«:المجتمع المدني» م دق بل«:المجتمع االستبدادي» أي المجتمع الخ ضع لتطبدق الق نون،

الفوقي الشمولي ،واذا ك ن الق نون هو«:الدستور اإلسالمي» ف ن معن
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أن ال دغدو هن ك إنس ن
ذلك ْ

فوق الق نون ..سواء ك ن في مواقع متقدمة في المرجعدة الددندة ،أو في مواقع متقدمة في الدولة ،أو في

أي موقع آخر.

إشكالية
حديث الراية
إن البعض من الناس يصرح َّ
سَّ :167
أن اهلل يأمرنا بعدم االنتماء إلى الحركات العاملة لتحقيق الدولة
اإلسالمية والحكومة اإلسالمية في هذه األزمنة ،بل أوجب اهلل علينا انتظار المهدي المنتظر(عليه السالم) في
آخر الزمان حتى يمأل األرض قسطاً وعدالً ،كما مألت ظلماً وجوراً .وعلى ضوء ذلك يستدلون برواية تامة
السند يمكن فرض وصفها ناظرة إلى اشتراط المعصوم في إقامة الدولة اإلسالمية على مسار العنف الثوري
والكفاح المسلح ،وهي صادرة عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)كل راية ترفع قبل قيام القائم
فصاحبها طاغوت يعبد من دون اهلل عز وجل» أفال تعتقد أنهم يتخطون حدودهم ويمزجون ما يدافعون عنه وما
يدعونه ضد السيد القائد اإلمام الخميني بوصفه مؤسس الجمهورية اإلسالمية في إيران؟..
جَّ :
إن هذه اآلراء المطروحة في الس حة آراء س ذجة ولدست عىمدة من خالل تفندد روادة الرادة

ودمكن تفسدره من عدة احتم الت:
االحتم ل األول :م دل عى

وجوب األخذ بـ«التقدة الشرعدة» ،وعدم اختراقه قبل ظهوره(عىده

السالم)  ..بسبب عدم حتمدة النج ح واالنتص ر المحتوم عى

الظ لم ..ذلك كىه لفقد الق عدة اإلدم ندة

الرس لدة العردضة ،وعدم تقدة «الشدعة» اإلم مدة ،وعدم كتم ن عمىهم الحركي...ودلدىن عى ذلك:

صرح اإلم م الص دق(عىده السالم) لمجموعة من أصح به«:لو َّ
أن لي عدد هذه
أوالً:
َّ
()43
الشوده ت«وك نت أربعدن» لخرجت» .
ث ند ً :ق ل أبو عبد اهلل(عىده السالم) في وصدته لمؤمن ط ق«:فواهلل لقد قرب هذا األمر ثالث مرات
ف ذعتموه فأخرجه اهلل»(.)44
االحتم ل الث ني :م دل عى قصة الحسدن بن عىي قتدل معركة فخ حدنم ودعه اإلم م موس بن

جعفر(عىده السالم) ق ئالً«:د ابن عم إنك مقتول فأجد الضراب ،فإ َّن القوم فس ق دظهرون إدم ن ً،
ودضمرون نف ق ً وشرك ً ،وان هلل وان إلده راجعون ،وعند اهلل عز وجل احتسبكم من عصبة»(.)45
دبدو من هذا النص الموسوي َّ
أن الخروج عى

السىط ن المسىم الج ئر ك ن بعد هذا الت ردخ ،وقبل

نهوض ص حب األمر ،ولم دكن هذا الموقف الحذر منه(عىده السالم) تهرب ً من المسؤولدة ،والمش ركة
الفعىدة التي خ ضه قتدل معركة فخ ،بل إن صدر الروادة دال عى إمض ء مه مه الرس لدة الكبرى رغم
عدم انتص ره الظ هري في معركت ه الف صىة ضد الط غوت ،بل تجرن قراءة هذه القصة إل حمل روادة

الرادة عى محمل ولو عى سبدل التقدة بعد م وجدن من أن روادة الرادة تأب عن التخصدص ،وعى
( )55جواهر الكالم في شرح شرايع اإلسالم ،محمد حسن عبد الرحيم النجفي  .397 /21ط :النجف األشرف.
( )56تحف العقول.311 :
( )57مقاتل الطالبين ،أبو الفرج علي بن الحسين األصفهاني  ،298ط :بغداد.
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أن حمىه عى مجرد إذاعة الخبر عن عدم االنتص ر المحتوم ،وعدم إشراف المعصوم(عىده السالم)،

وعى

إنه مجعولة عى

نحو القضدة الخ رجدة ،ولدست مجعولة عى

المقصود منه بد ن حرمة الخروج عى

نحو القضدة الحقدقدة ،ولدس

السىط ن المسىم الج ئر ..مهم تغدرت األحوال ،ومهم فقدت

األسب ب الموضوعدة والذاتدة ،وذلك بدلدل :م دل عى تقددس ثورة الشهدد زدد بن عىي وخروجه عى

هش م بن ع بد المىك ،وثورة الحسدن بن عىي شهدد فخ ..وقد رفعوا الرادة بعد إصدار هذه الروادة ،وقبل

ظهوره(عىده السالم) في الس حة اإلسالمدة والع لمدة ،ولم نكتشف روادة ص درة عن مدرسة أهل البدت

الط هر(عىده السالم) تدل عى إدانتهم  ،بل صدرت رواد ت مستفدضة في تقددسهم  ،وتأددد نهضتهم
في حرب الط غوت واسق طه.

ق ل اإلم م الص دق(عىده السالم)«:عىدكم بتقوى اهلل وحده ال شردك له ،وانظروا ألنفسكم فو اهلل إن

الرجل لدكون له الغنم فده الراعي ،فإذا وجدوا رجالً فده واهلل لو ك نت ألحدكم نفس ن دق تل بواحدة
دجرب به  ،ثم ك نت األخرى ب قدة بعم ل عى م قد استب ن له  ،لكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد واهلل
ذهبت التوبة ،فأنتم أحق أن تخت روا ألنفسكم أن أت كم آت من  ،ف نظروا عى

أي شيء تخرجون ،وال

تقولوا :خرج زدد فإن زدداً ك ن ع لم ً ،وك ن صدوق ً ،ولم ددعوكم إل نفسه ،وانم دع كم إل الرض من
آل محمد(صى اهلل عىده وآله وسىم) ،ولو ظفر لوف بم دع كم إلده ،إنم خرج إل سىط ن مجتمع لدنقضه.
ف لخ رج من الدوم إل أي شيء ددعوكم إل الرض من آل محمد

(صى

اهلل عىده وآله وسىم)؟..

فنحن نشهدكم أن لسن نرض به ،وهو دعصدن الدوم ،ولدس معه أحد ،وهو إذا ك نت الراد ت واأللودة

أجدر إال دسمع من  ،إال من اجتمعت بنو ف طمة معه ،فو اهلل م ص حبكم إال من اجتمعوا عىده إذا ك ن

رجب ،ف قبىوا عى

اسم اهلل ،وان أحببتم أن تتأخروا إل

شعب ن ،فال ضدر ،وان أحببتم تصوموا في

(.)46

أه لدكم فىعل ذلك دكون أقوى لكم ،وكف كم ب لسفد ن عالمة»

وفي الحددث ق ل الص دق(عىده السالم) لفضدل«:د فضدل شهدت مع عمي قت ل أهل الش م؟ ..قىت:

نعم.

ق ل :فكم قتىت منهم؟ ...قىت :ستة .ق ل :فىعىك ش ك في دم ئهم؟..
ق ل :لوكنت ش ك ً م قتىتهم .ق ل :فسمعته وهو دقول :أشركني اهلل في تىك الدم ء ،مض واهلل زدد
عمي وأصح به شهداء ..مثل م مض عىده عىي ابن أبي ط لب ،وأصح به»(.)47
وعن الص دق(عىده السالم)«:أن عمي ك ن رجالً لدند ن وآخرتن
مض واهلل عمي شهدداً كشهداء استشهدوا مع رسول اهلل(صى اهلل عىده وآله وسىم) وعىي والحسن
والحسدن»(.)48
واالحتم ل الث لث:

( )58وسائل الشيعة 35 /11 .الباب من أبواب جهاد النفس الحديث.1:
( )59بحار األنوار ،للمجلسي  171 /46تاريخ علي بن الحسين الباب (11باب أحوال أوالد علي بن الحسين(عليه السالم) وأزواجه)
الحديث .21
( )61عيون أخبار الرضا  296/1الحديث .456
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رفع الرادة(هن ) في قب ل الحجة الق ئم(عىده السالم) ،ونسف أصل إم مته وقد دته الشرعدة ،ولذا عبر
ْ
عنه بـ«الط غوت».
وفي حددث عن أبي جعفر(عىده السالم)«:لدس من أحد ددعو إل

دب دعه ،ومن رفع رادة ضاللة ،فص حبه ط غوت»(.)49

أن دخرج الدج ل إال سدجد من

وهن نالحظ قدد رفع الرادة بـ«الضاللة» ،وهذا بخالف إذا ك نت عى

نهج أطروحته اإلسالمدة

الع لمدة ،بل هن لك الكثدر من الرواد ت صدرت عن مدرسة أهل البدت الط هر(عىده السالم) تشجب
بعض العن صر المتصددة الستالم زم م الدولة اإلسالمدة ،وتسددر قد دته ب سم الخالفة واإلم مة

الشرعدة ،كم في روادة عبد الكردم بن عتبة اله شمي ،وهي روادة لدست بقصدرة وفي نه دته «:أن رسول

اهلل(صى اهلل عىده وآله وسىم) ق ل :من ضرب الن س بسدفه ودع هم إل نفسه ،وفي المسىمدن من هو
أعىم منه فهو ض ل متكىف»(.)50
االحتم ل الرابع:

إ َّن هدف هذه الروادة هي صد نة السد دة الوطندة اإلسالمدة المستقىة ،وحفظ الثغور ،وطرد الك فردن

الغزاة ،وال دمكن حمىه عى التقدة الشرعدة ،ألن جواز مشروعدة التقدة فرع التع رض المستقر ،وال دمكن
بح ل العمل ب لمرجح ت الجهتدة والسنددة مع إمك ندة العمل ب لجمع العرفي بدن األدلة الدالة عى وجوب

السعي وراء الجه د المسىح ضد النظ م اإلسالمي الج ئر ،وبدن هذه الروادة الدالة عى شجب مم رسة
الجه د المسىح عىده ،حمل هذه الروادة عى صورة حفظ السد دة الوطندة اإلسالمدة الك مىة ،وصد كل

غزو ال إسالمي ،أو طرد كل وجود ك فر استدط ني.

وخالصة القول :قد وجدت في أُصول الك في أو آخر كت ب الحجة َعقَ َد ب ب ً في األئمة(عىدهم السالم)
كىهم ق ئمون.
ففي روادة حكم بن أبي جعفر(عىده السالم) ق ل:
«د حكم كىن ق ئم بأمر اهلل ،قىت :فأنت المهدي؟..ق ل :كىن نهدي إل اهلل .قىت:
فأنت ص حب السدف؟ ..ق ل :كىن ص حب سدف ووارث السدف»(.)51
وفي روادة عبد اهلل بن سن ن ق ل«:قىت :ألبي عبد اهلل دوم ندعو كل أن س بإم مهم ..ق ل(عىده

السالم) :إم مهم الذي بدن أظهرهم وهو ق ئم أهل زم نه»(.)52

إقصاء وتعتيم
س :168قبل أن نطرح السؤال المفصلي على سماحتك ـ أدام اهلل ظلك ـ نعرض مقدمةً تمهيديةً و«تهكمية»
على ما يجري من محاوالت سقيمة و إصرار غير مرضي على تشويه صورة المقاومة اإلسالمية«الشيعية» في
( )61األصول من الكافي ،محمد بن يعقوب الكليني 296 /8 .الحديث .456
( )62الوسائل باب  9من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث.2 :
( )63ن .م  536 /1الحديث.1 :
( )64ن.م  ،536 /1الحديث.3 :
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العراق من قبل بعض األصوات ـ على اختالف مستوياتها من ناطقين باسم بعض فصائل المقاومة
و مروراً بإعالميين محترفين وإنحداراً الى أسماء نكرات منتحلة في الغالب على صفحات األنترنت وصوالً إلى
درك األصوات الم ْدمنَّة على الهذيان في برامج غرف المحادثة الصوتية قد ال يعلم كثيرون لـ«جهلهم أو لعقدهم
الطائفية».
إن ملحمة المقاومة و الصمود في أم قصر الخالدة كتبها على صفحات التاريخ أبطال اللواء الخامس
واألربعين التابع لفرقة المشاة الحادية عشرة هؤالء الجنود الصناديد وضباط الصف معظمهم من عرب العراق
«الشيعة»! ..حسناً هذه ليست مقاومة! ..هذه وحدة عسكرية نظامية كانت تقاتل وفق سياقات موضوعة
سلفا (حجة سبق وأن سمعناها).
والمعركة الشرسة جَنوب سوق الشيوخ واشتراك أبناء العشائر العربية «الشيعية» فيها الى جانب وحدات
الجيش من الفوج الثالث ـ لواء «..!47كذبة رافضية كبرى؟! »..طيب في انتفاضة صفر ـ نيسان العام 2114م
ووقوف المواطنين العزل بصدروهم العارية بوجه الدروع األمريكية في مدينة النجف األشرف ومنعهم القوة
المدرعة التوغل الى حدود الحرم العلوي المطهر و إجبارها على التقهقر ! ..سيتهكمون عليك بمقولة«:مستر
يس إمام نو» تعريضاً بالعراقيين «الشيعة» واتهاماً لهم بأنهم لم يحتجوا على احتالل مدينتهم ،بل أرادوا حماية
الضريح العلوي فقط !..
المواجهة «الصدرية» العنيفة األولى ضد قوات االحتالل األميركي ،التي ألهبت عشر محافظات عراقية..
سيقولون لك إن الصدريين احتجوا على حجب جريدتهم ،ومنع توزيعها بأمر من قوات االحتالل فق ـط ال إيماناً
بمقاومة ،وال سعياً نحو تحرير ،وسيخبرونك أن «الشيعة» الصدريين باعوا سالحهم ،أو سلموه لقوات
االحتالل.
عمليات المقاومة في الفرات األوسط ،والجنوب العربي الشيعي ..سيستخفون بالقائل ويضحكون كالحمقى،
ويخبرونك بأن فيلق الغدر وعصابات حزب الدعوة تسيطر على الفرات األوسط والجنوب ،وال يسمحون بفعل
مقاوم وانشقاق قيادات مهمة ،وأعداد كبيرة من المقاتلين المتمرسين الشرسين عن التيار الصدري ،وإصرارهم
على نهج المقاومة حتى التحرير بعد مهادنة السيد مقتدى الصدر و دخول ممثليه في العملية السياسية
المشبوهة و حكومة االحتالل الفتنوية ..سيقعون في فخ التناقض الصارخ ،ويتخبطون بين إتهام السيد الصدر،
وجيش المهدي بالمشاركة في االقتتال الطائفي ،وذبح أهل السنة والجماعة وتهجيرهم ،وبين استشهادهم بتبرأَ
مقتدى الصدر من المنشقين ،واتهام المنشقين بعمليات القتل على الهوية المذهبية !! ..عجيب وقبل أن نَصلَ
إلى موضوع الفصائل اإلسالمية «الشيعية» المقاتلة وافتراءات وأكاذيب وتزوير الطائفيين العراقيين والعرب،
مؤكدين أننا ال نتبنى فعال ما سوف نعرضه على سماحتك ،وال نؤمن بحرف من شبهاته ،لكننا أردنا إفهام
الحمقى و األغبياء أن بضاعتهم يمكن أن ترد إليهم .
هذا ..في ما يخص اللواء البطل بقادته و جنوده في ملحمة أم قصر يشرفه فعال أنه أدى و اجبه العسكري
بشرف الجندية الحقة ،ولم يوصم بما وصم به قادة و مراتب و جنود فيلق كامل خان شرف السالح ،ولم يطلق
رصاصة للدفاع عن محافظة عريقة التاريخ ،ال بل سلم أسلحته ومعداته للمحتل و لعمالء المحتل من البيشمركة
! ..وأن جندياً عراقيا «شيعيا» صامدا في أم قصر «بسطاله» يشرف وزير دفاع خان شرف الجيش ،وأعطى
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بيده إعطاء الذليل ،وسلم نفسه لعدوه ذليالً يسوقه لمحاكمات باطلة ،ويهدد بإعدامه شنقا كاللصوص ،و ال
يريد تشريفه حتى باإلعدام رمياً بالرصاص الحي ،كما يعدم القادة العسكريون.

ومن هنا ..يمكن للبعض أن يقول َّ
إن أبناء الفلوجة الباسلة تصرفوا على أساس مقولة«:عراق وأنبار ي ــس
حدائق وطارمات بيوتنا نو!! »..فان حسبت هذه لهم غيرة على حرمات بيوتهم ،فيجب أن يحسب ألبناء
النجف األشرف انتخائهم لحفظ حرمة ضريح اإلمام علي (عليه السالم) وإذا قيل إ َّن ««الشيعة»» الصدريين
ثاروا من أجل صحيفة منعت من الصدور ،فيمكن القول َّ
إن تظاهرة شباب الفلوجة لم تكن من أجل العراق ،بل
من أجل المدرسة ،التي كان جنود االحتالل يشرفون من على سطحها على بيوت الفلوجيين ،ولو لم يستشهد
شبابها المتظاهرين برصاص االحتالل لما كانت هناك مقاومة وال من يحزنون! ..وإذا تذكرنا َّ
أن مقاتلي الفلوجة
سلموا سالحهم وسمحوا لقوات إياد عالوي بالدخول لمدينتهم بعد المواجهة األولى فيجوز لنا اعتبارهم
خونة وجبناء ـ وحاشاهم ـ قياسا على من خون و شتم الصدريين لتسليمهم سالحهم بعد المواجهة األولى
المصيبة العظمى َّ
أن الس َفهاءَ ال يسألون أنفسَهم :كيف و بماذا قاتل الفلوجيون و الصدريون في مواجهتهم
الثانية ضد االحتالل و مرتزقته ؟!..
أما فيما يتعلق بسيطرة فيلق الغدر ،وعصابات الدعوة على مقدرات األمور في الفرات األوسط و الجنوب،
وتنكيلهم بمن يقف في وجه االحتالل ،ووالء «الشيعة» هناك إليران وغيرها من الترهات فهذه واهلل تحسب
للمقاوم «الشيعي» الذي ال يعمل في بيئة حاضنة حسب هذا االدعاء وكلنا نعلم أن بضعة أسابيع من تنكيل
مرتزقة صحوات أبو ريشة و شركائه بالمقاومة في وسط و غرب العراق كانت كافية لشل و تحجيم المقاومة في
تلك المناطق!! فطوبى لمن لم تشل عزيمته ،ولم تضعف فعله المقاوم انعدام البيئة الحاضنة وسنوات سبع
عجاف من تنكيل أجهزة القتل الوحشي التابعة لـ «صحوات الحكيم و المالكي» القائمة على أساس االغتياالت
واالختطافات والتعذيبات!...
اآلن ..بعد استعراض المقدمة ال ـغـث ـة ،التي تليق بمستوى الطائفيين السفهاء واألدعياء المهزومين ضمن
حدود المنتديات الصوتية و صفحات األنترنت المشبوهة فلنتحول إلى أمثلة محددة قد تفسر جهل الماليين
من العرب والمسلمين بحقيقة و حجم فصائل المقاومة اإلسالمية «الشيعية» في العراق وحتى ال نسرق جهد
اآلخرين ،كما يفعل أبطال المقاومة القطرية واألردنية !..
إن القنوات الفضائية ،والمواقع اإلخبارية ،والناطقين الرسميين لبعض فصائل المقاومة العراقية أدت دوراً
مهماً في التعتيم واإلقصاء على واقع الروح الوطنية الجهادية عند «شيعة» العراق ،بل وذهب بعضها أو بعض
إعالمييها الى حد سرقة جهد و تضحيات و دماء المقاومين العراقيين «الشيعة» ،و نسبته الى مقاومين في
فصائل عراقية «سنية» أخرى لدرجة أن التالعب بالتقطيع «المونتاج» للصورة والصوت وإخفاء شعارات
الفصائل «الشيعية» من على أفالم عملياتها أو بياناتها .قناة الجزيرة ـ مثالً ـ رفضت في أكثر من مناسبة عرض
أية عملية مصورة نفذها فصيل «شيعي» حتى لو عرضت عليها هذه األفالم مجانا رغم َّ
أن الجزيرة كانت تدفع
أحياناً مقابل أن تحصل على بعض العمليات المصورة وتنشرها حصرياً!! ..واألمر من ذلك سياستها الواضحة
في طائفية المقاومة وتجييرها لحساب طائفة معينة ،واليك بعض األدلة:
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 وقد نفذت عصائب أهل،م الذي تناولته قنوات العالم أجمع10-10-2006 قصف قاعدة فالكون الشهيرة
) ساعة بسبب وقوع القذائف فوق مخزن ذخيرة13( الحق «الشيعية» هذه العملية « بقيت القاعدة تحترق لـ
.»ما سبب خسائر ضخمة وهائلة في األرواح والمعدات
وأقر االحتالل على لسان العقيد «جوناثان وثنغتون» بأن مجموعات «شيعية» نفذت الهجوم انطالقاً من حي
َّ  ملم والملفت82 «أبو دشير» ذي األغلبية ««الشيعية»» بقذائف هاون من عيار
أن قناة الجزيرة حذفت في
.ترجمتها العربية أية إشارة لتلك المجموعات وهويتها «المذهبية» لتروج لبيان الجيش اإلسالمي على مدى أيام
: النص األصلي باإلنكليزية بعد يوم على العملية
The fire ignited tank artillery and small-arms ammunition at a
forward operating base in the central Rasheed district of Baghdad" he
said explaining that the 82mm mortar round was fired from Abu T-Shir
a Shiite district. "At the time of the attack base personnel went to full.
Attack aviation and unmanned aerial vehicles flew overhead in an
attempt to locate the terrorists' mortar position" he continued.
"Soldiers and base employees were moved immediately to the safety of
hardened buildings and structures on the base" a coalition statement
said. "Firefighters from the base and hazardous material experts will
continue to work toward extinguishing the fire. Engineers and
explosive ordnance detachment teams will begin deliberate clearance
of potential unexploded ordnance."While there were no reports of US
casualties the explosions marked a rare success for mortar teams
working for militia and insurgent groups which do not often cause
much damage to well-protected US facilities.Given the nature of the
attack and the direction from which the was fired suspicion will fall on
Shiite militia groups

رابط الخبر

http://www.aljazeera.net/News/archiv...chiveId=365538

كما ترجمته الجزيرة

 رابطhttp://www.archive.org/details/AsaIbAhlAl-haqFalconAttack
العملية كما وزعته عصائب أهل الحق
في أكثر من مناسبة يسرق الجيش اإلسالمي ـ مثال ـ جهد الفصائل «الشيعية» و ينسبه إلى نفسه بال دليل
موثق رغم اعتراف قادة العدو المحتل بهوية المنفذين ورغم إصدار الفصائل «الشيعية» بياناتها معززة بالتسجيل
: للعمليات
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مثال قصف كتائب حزب اهلل المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا من عيار  117ملم في2119/5/22م
وقد قتل في الهجوم متعاقد أمريكي ،وأقر االحتالل عبـْرَ الجنرال «بيركنر» بأنه كان صاروخ كاتيوشا  117ورغم
ذلك تبنى الجيش اإلسالمي العملية زاعماً بأنه أطلق صاروخ غراد بال دليل طبعاً.
وقد جاء في البيان في الساعة الثانية عشرة من منتصف مساء يوم السبت الثامن والعشرين من شهر
جمادي األولى لسنة 1431هـ الموافق 2119/5/23م وبعد التوكل على اهلل وبعون منه قامت مفارز قسم
الصواريخ في الجيش اإلسالمي بإطالق صاروخ نوع «كراد» على المنطقة الخضراء قاعدة حكومة اإلحتالل
المجرمة وبفضل اهلل تعالى تم إصابة الهدف بدقة ،وسمع دوي إنفجارات قوية ،ولم تعلم الخسائر كاملة ،وذلك
في وسط بغداد.
http://www.archive.org/details/KataibHezbollahInIraqAttackedThe
GreenZone2252009

العملية

كما

وزعتها

كتائب

حزب

رابط
العراق http://www.alintiqad.com/fastnewsdetails.php?fstid=18020

اهلل

رابط البيان الصادر عن كتائب حزب اهلل حول العملية
مثال آخر :قناة الجزيرة تسرق علناً عملية استعمال قاذف بي 29لكتائب حزب اهلل العراق وبعد محاولة
إخفاء اللوغو تنسبها لـ« للمقاومة العراقية!! »..بدون ذكر اسم الفصيل ،وطبعاً المتلقي ،الذي يتلقى المعلومة
سيذهب عفوياً باتجاه منفذ آخر من الذين تروج لهم قناة الجزيرة.
بينما المخابرات المركزية األمريكية وبسبب الدمار الكبير ،الذي سببه البي 29في العراق «المالك الحصري
له كتائب حزب اهلل وعصائب اهل الحق» تصنفه خطراً على األمن القومي األمريكي ،وتدرج الفصيلين العراقيين
«الشيعيين» في قائمة المنظمات «اإلرهابية» األشد خطراً عرضت قناة الجزيرة برنامجاً وثائقياً حول السالح
الروسي تناولت من بين ما تناولت فيه قاذف  83لبي ـ  29الذي دمر الكثير من دبابات األبرامز في العراق،
وهو نفسه الذي كان أحد األسلحة التي استخدمها حزب اهلل لبنان ضد األميركان طوال سنوات االحتالل ـ قبل
حرب تموز وخاللها ـ وتناول البرنامج الضغوط التي تعرض لها مجمع بازالت الروسي المصنع لهذا النوع من
السالح ،وكيف صنفت المخابرات األمريكية هذا السالح تهديداً على األمن القومي األمريكي بسبب الخسائر
التي تعرضوا لها على يد كتائب حزب اهلل ،وعصائب أهل الحق ـ المالكين الحصريين لهذا السالح عراقياً ـ مع
العلم َّ
أن الجزيرة لم تشر السم الفصيل ،وحاول مع ْد البرنامج إخفاء اللوغو رغم ظهوره من طرفه.
http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f73_1246

رابط التعتيم و التزوير الذي مارسته قناة الجزيرة ضد فصائل المقاومة الوطنية العراقية «الشيعية».
رابط العملية األصلي كما وزعته كتائب حزب اهلل العراق للعملية النوعية المقدامة ضد الدبابات االمريكية
بقاذف «هاشم»أو ار .بي .جي 29
http://www.archive.org/details/KataibHezbollahInIraqrpg29VsAbramz1352008
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بتاريخ  15ـ7ـ 2119م يسفر الشيخ علي الجبوري عن وجهه أمام الكامرات في قناة الجزيرة على
مبعدة كيلو مترات قليلة عن مقر قاعدة االحتالل األمريكية في العديد والسيلية ،وال يخشى أَن ينسب له و
لفصيله عملية محاولة اغتيال السفير األمريكي في العراق !! ..وهو األمين العام للمجلس السياسي للمقاومة
العراقية و ال «يخجل» من ماليين العراقيين الذين يعلمون َّ
أن محاولة اغتيال سفير االحتالل األمريكي وقعت
في مدينة الناصرية «الشيعية» ،التي ال يوجد فيها عنصر من عناصر فصيل الشيخ الجبوري ،ورغم أ َّ
َن المنطقة ال
تعمل فيها غير الفصائل «الشيعية» :عصائب أهل الحق وألوية الشريعة الخاتمة وكتائب حزب اهلل العراق ولواء
اليوم الموعود ،الذي تبنى العملية بشكل مصور ليفضح كذب أحمد منصور و قبول الشيخ !! ..بهذا التزوير و
الكذب.
رابط اللقاء مع الـ (الشيخ) الجبوري مع أحمد منصور إنتبه لطفا للحديث من الدقيقة 22.33
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C1561271-9BEB-470F-AA08A88929A6C83C.htm

أحمد منصور :السفير األميركي في العراق «كريستوفر هيل» نجا بأعجوبة أول أمس من محاولة اغتيال أعلن
الجيش اإلسالمي ،الذي هو أحد فصائل المجلس السياسي للمقاومة أنه كان وراءها؟!.
علي الجبوري :نعم هذه عملية السفير كانت في ذي قار يعني ونجا من محاولة اغتيال في ذي قار أما الذي
تشير إليه هو إعالن إصابة سبعة جنود
أحمد منصور :اعالن الجيش اإلسالمي عن إصابة سبعة جنود؟ ..نعم
رابط عملية استهداف سفير االحتالل األمريكي في مدينة الناصرية ،كما نشره لواء اليوم الموعود
http://www.archive.org/details/ThePromisedDayBrigadesSpecialAttacksFromAlmanarChannel

و أخيراً وليس آخراً ..ما نشرته واعترفت به الدوائر األمريكية من اختراق الفصائل المقاومة ««الشيعية»»
لنظام التوجيه والسيطرة للطائرات المسيرة بال طيار ،ورغم نشر الخبر في صحف بريطانية رصينة مثل:
«الكارديان ،وصحف أمريكية أخرى» ،والتأكيد على توقيف «متمرد شيعي! »..من فصيل مدعوم من
«إيران! »..حسب زعمهم ،واكتشاف برنامج االختراق على كومبيوتر أصرت أغلب القنوات الفضائية ،ومواقع
االنترنت على عدم ذكر الحقيقة كاملة ،بل اكتفت بنسبة هذا االنجاز النوعي لـ«المقاومة الوطنية
العراقية» بدون تحديد كالعادة.
أي مقاوم عراقي «شيعي» ،بل واألكثر دناءةً و خسةً هو سرقة جهده وعرقه و
وكالعادة تم وسيتم إخفاء هوية َّ
تضحياته و إهدائها لفصيل آخر من «طائفة» أخرى حتى لو ثبت تعامله و تفاوضه مع المحتل .
أن العراقي «الشيعي خائن» و«منبطح بالثالث!َّ »..
المطلوب إثباته هوَّ :
وأن غيره من العراقيين هم وح َدهم
أصحاب الوطنية والحمية والنخوة ،حتى وإن شارك بعض هؤالء في حكومات االحتالل المتعاقبة ،وأصبحوا
جحوشاً في الصحوات ،أو عقدوا مفاوضاتهم في عمان على مبعدة أَمتار من سفارة الكيان الصهيوني ،أو أَدلوا
بتصريحاتهم العنترية و بوجوههم المكشوفة من ستوديوهات الجزيرة على بعد كيلومترات قليلة من قواعد
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العدوان األمريكية ،التي يدعون أنهم يقصفون أخواتها في العراق ،وال يصححون كذبة مَنْ يمنحهم شرف
محاولة تطهير العراق من رجس سفير االحتالل.
من هنا ..سماحة السيد بوصفك من القادة المناهضين والمقاومين لالحتالل األميركي ـ البريطاني نطرح
عليك سؤاالً مفصلياً :كيف تقرأ هذا المشهد التفتيتي التهميشي اإلقصائي؟..

عة الط ِ
إن مسألةَ النز ِ
ج :اوالً َّ :
ئفدة من لدن أبن ِء األمة «نسبدةً» هن لك من إخوانن أهل «السنة
والجم عة» من دشددون ب لمق ومة اإلسالمدة «الشدعدة» من خالل تصردح تهم وكت ب تهم بل دنسقون بل
دق تىون مع المق ومة «الشدعدة» اإلسالمدة في الوسط والجنوب فال تحزنوا بم قدل أو ودق ل ب ألمس

والدوم وغداً وال تقعوا في فخ الط ئفدة المشجوبة كت ب ً وسنةً ودستحدل ان تقدسوا في هذا العصر الذي
كوندة و ٍ
ٍ
تحول ال قر ٍ
احدة وسو ٍ
ق واحدة وس حة واحدة مجتمعد ً ولوجستد ً وأقتص دد ً ب لعصور المظىمة
دة
ِ
التي تؤمن إِدم ن ً بـ«العقل المنفعل» الذي دتأثر بـ«العقل الجمعي» ألن أبن ء األ ِ
المرحومة أصبحوا
ُمة
َ
بمستوى المسؤولدة الت ردخدة الحض ردة اإلسالمدة وال دمكن بح ل تمردر التهمدش واإلقص ء عىدهم
ببس طة إِ َّال َم َر ِح َم َربي ِإ َّن َربي َغفُور َر ِحدم.
ث ند ً :صحدح َّ
دشت البعض من هذه النظ ئر مع دشةً مدداندةً ِمن
أن هن لك ط ئفددن متعصبدن ،وقد ع ُ
خالل حواراتي حدنم أجدهم دخ طبوني « د حدف أنت شدعي» من حدث ال دشعرون ولكن لدعىم هؤالء
أني منذ صب ي أتحفظ من هذه التوصدف ت الط ئفدة ألنه تصب في تمزدق وحدة هذه األمة المرحومة

ومهم دكن من هذا كىه ،قد اتصىت ه تفد ً بت ردخ الث من والعشردن من جم دي األول 1430هـ بـ«زدد بن
أرقم» «الذي رشح أمد اًر لبعض فص ئل المق ومة الوطندة العراقدة» وقبل أن أُهنئه عى هذا الترشدح..

أت مح ضرتَ َك القدمة ،التي ألقدته في إحدى ضواحي بدروت حول أهمدة المق ومة
ق طعني ق ئالً :قد قَ َر ُ
اإلسالمدة في العراق وكنت ُم ْع َجب ً به غ دة اإلعج ب فقىت لهَ :بْد َد أن شب ب ألودة الشردعة الخ تمة

الذراع العسكري لتد ر المرجعدة اإلسالمدة دعتبون عىدك بسبب عدم بث عمىد تهم الجه ددة المسىحة

الحدة في وس ئىك اإلعالمدة التي تمتىكه  ..فأج بني ببرود :قد اختىط عىدن الح بل ب لن بل و ..بدد أني
ق طعته :إذن نغىق هذا المىف إل حدن ألني إستشفدت ِمن إج ِ
بته المختزلة رائحة التهمدش واإلقص ء

وقد أنطقَهُ اهلل تع ل من حدث ال دشعر لكن هذه الكىمة المقتضبة وقعت في قىبي موقع ً سدئ ً وتألمت
كثد اًر.

والعكس ب لعكس فقد تذكرت المق بىة التي أجراه د.حمدد عبد اهلل مقدم برن مج«:مواجهة» عى ش شة

البغداددة أود أن أسأل ـ هن ـ من تعتقد أنه أطىق الرص صة االول  ،التي أفشىت المشروع األمدركي في

العراق؟..

أجبته صراحة :أن سمعت شخصد ً من الدكتور فوزي الراوي أنه ق ل« :إن أول طىقة حد ٍ
رت من
َّة ث ْ
ع ئىة آدة اهلل السدد عبد الكردم المدني من مددنة بعقوبة ».
أن االمدرك ن أش عوا لىرأي الع م العربي والع لمي بأ َّ
والهدف من طرح هذه المقولة الوطندة الخ لدة َّ
َن
«المثىث السني» هو الذي دق وم الوجود العسكري في سبدل أن ُد ْد ِخىوا في ذهندة الن س كىهم بأ َّ
َن
«الشدعة» مع المشروع األمدركي وهذا اإلعالم خالف الحقدقة والواقع.
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ث لث ً :وهذا دذكرني ب لشهرة التي ال أصل له من الصحة عى طول الت ردخ ،التي إستهدفت الخواجة
نصدر الددن الطوسي بوصفه من«المتآمردن» عى سقوط بغداد عى دد «هوالكو» وذلك بشه دة الشدخ
ابن تدمدة في حدن أن شهرة سقوط الخالفة اإلسالمدة في بغداد ال أس س له عى صخرة الواقع العمىي

إطالق ً بشه دة أصح ب إبن تدمدة والمقربدن منه ،وهم الثالثة المعروفون:الذهبي ..وابن كثدر ..وابن القدم
الجوزدة ..واألخدر وحسب موافقة شدخه بل وزاد عى م زعمه أَشد ء أُخرى م أنزل اهلل به من سىط ن
ال:
ولكن ابن تدمدة أَواخر أد مه ت ارجع عن أرَده ق ئ ً

«قرأن عب راته في أَنه آخر األَمر ت ب نصدر الددن الطوسي وك ن دصىي وتعىم الفقه وق أر تفسدر

البغوي في آخر عمره».

في الوقت الذي كتب عنه أهل السنة والجم عة الثن ء واإلطراء عن شخصدته اإلسالمدة ودف عه عن

أبن ء األمة ك بن كثدر في بدادته  276/13والذهبي في عبره  326 /3وأبو الفداء في مختصره 8/4

والصفدي في وافده  245/1وهؤالء مشهوردن ب لوث قة واالعتم د عى مص درهم الت ردخدة.

وهن الت ردخ دعدد نفسه حدث رأدت أن شخصد ً من خالل حضوري المدداني في المؤتمرات العربدة
واإلسالمدة َّ
أن هن ك عمىدة تحردض حشدوا فده شدوخ الفض ئد ت والنخب العربدة بأن الذدن دن هضون
ودق ومون االحتالل األمدركي هم« :أهل السنة والجم عة في العراق» و«عرب السنة المج هددن حص اًر»

وكأنم «شدعة» العراق ال دور لهم في هذا الواجب العدني المقدس بل هم مع رب عي «المرجعدة»،

واالحزاب «الشدعدة» المشبوه ة التي تؤدد وتس ند المشروع األمدركي ونسوا أو تن سوا أن فقه ء «الشدعة»
وأبن ؤهم العمالقةُ األبط ل في العراق ولبن ن وافغ نست ن ..هم السب قون لمن هضة ومق ومة االحتالل
وأذن به واهلل ولي التوفدق والسداد.

حق االمام ..الى أين ؟!..
س :169قد عرفنا راي سماحتك في اعطاء الحقوق الشرعية الى المقاومة االسالمية والوطنية في فلسطين
والجوالن وفي لبنان وافغانستان والعراق سواء أكان من الزكوات ام من الصدقات ام من االخماس السيما حق
االمام (ع) بيد ان التصرف به غير مبرىء لذمة االنسان المسلم المكلف ،بسبب عدم االستئذان من الحاكم
اال سالمي الجامع لشرائط الفتوى يرجى بيان دليلك على عدم اخذ االستئذان من هذا الفقيه او ذاك واهلل ولي
التوفيق والسداد ؟!..
الوفد الشعبي االسالمي
ج :قد اجبت عى مثل هذه االشك لدة ضمن عدة اسئىة وجهت الي من قبل ً
من ابن ء مددنة الصدر بعد احتالل العراق امدركد ً الع م  2003وقىت :ان «المرجعدة» الددندة تصدر
الفت وى الشرعدة التي م انزل اهلل به من سىط ن من قبدل :ال دجوز التصرف بـ «حق اإلم م عىده

السالم» إال ب ذن الح كم الشرعي !! ..بل دجوز التصرف به بال مراجعته إطالق ً ،وتقسدمه عى
المق ومددن المج هددن وعى عوائل الشهداء ..من اعظم مص ددق رض اإلم م المنتظر (عىده السالم).

قد تقولون ان الفت وى تؤكد في رس ئىهم العمىدة ال دجوز التصرف به ،إال ب ذن الح كم الشرعي ومن

تصرف بغدر اذنه لم دكن مبريء لىذمة.
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وهذا الرأي الفقهي خطأ ف دح النه ال دوجد في الس حة الفقهدة دلدل ال في القرآن وال في السنة

الصحدحة ..ان البد من اعط ئه إل الفقده المرجع.

إذن ..كدف دفتي الفقده ولم دستند ال الدلدل االجته دي ..سدقول لك بصراحة انه ال دلدل عندي في

ذلك.

إذن ..هل دجوز له ان دصدر فتوى شرعدة من جعبته ب لطبع سدجدبك :اني احرز رض اإلم م

المنتظر (عىده السالم) في الوقت الذي هو دعدش مع جه ز اداري استش ري فده الطدب منه والخبدث
وفده الص لح منه والط لح ولم تكن لهذا (الجه ز االداري) خبرة مدداندة عن كل الشدعة المسىمدن

خصوص ً في الق رات الثالث ( اسد وافردقد وامدرك الالتدندة) ..ثم عى فرض اني تصرفت بهذا الحق
الشرعي بال مراجعتك وانشأت مستشف في مددنة الصدر المنورة مثل مستشف الراهب ت الخدردة في
بغداد ،ودكون ردعه لفقراء الشدعة الب ئسدن ..هل ان في هذا التصرف المستقل احرزت رض اإلم م

المهدي (عىده السالم) كم ان أنت أحرزت رض ه ..طبدعي سدجدبك ال فرق بدني وبدنك في هذا االحراز
ولكن ألني ح كم شرعي وأرى أن من أعظم مص ددق رض اإلم م (عىده السالم) دعم الحوزات (العىمدة)

بوصفه مكبة عى الدرس والتدردس لفقه ال محمد (عىده السالم) ونشره بدن الن س كل الن س.

ولكن ـ سددن ـ قد قرأت لىشدخ محمد جواد مغنده نص ً َِ فقهد ً وقد اعجبني غ دة االعج ب عندم صرح
في كت به فقه اإلم م الص دق (عىده السالم) اذ كتب ق ئالً:
«ان االنف ق من سهم اإلم م (عىده السالم) عى

المتطفىدن والمرتزقة ،وعى

الذدن دت جرون ب سم

الددن ..فأنه من اعظم المحرم ت واكبر الكب ئر والموبق ت وفي عقددتي ان الغ ء سهم اإلم م افضل الف
مرة من أن دأخذه احد هؤالء ومن الدهم النه تشجدع لىج هل عى جهىه ولىمغرور عى غروره ولىض ل

عى ضالله».

وقبىه قد اطىعت عى كىم ت لص حب الجواهر تدل عى قداسته وعظمته في الطهر والنق ء والتقوى

واالصالح وبعد النظر والتحقدق ق ل:

«ان مثىن ممن لم تزهد نفسه ب لدند ال دمكنه االح طة ب لمص لح والمف سد كم هي في نظر اإلم م

(عىده السالم) فكدف دقطع برض ه مع عدم خىوص النفس من المىك ت الرددئة ك لصداقة والقرابة
ونحوهم  ..من المص لح الدندودة فقد دفضل البعض لذلك ودترك الب قي في شدة الجوع والحدرة».

قد تسألوني ـ أده االحبة ـ :لو ان فقده مج هدا حقق اق مة الحكومة االسالمدة في بىد م وص ر ولي

امر المسىمدن..فهل دجب امتث ل أوامره في عدم مشروعدة التصرف بحق اإلم م (عىده السالم)؟..

نحن ال نتراجع عن رأدن الفقهي إطالق ً بدد انن مع والدة الفقده الع مة في القض د المصدردة الكبرى
(مثالً) لو توقف االمر في تحردر فىسطدن كل فىسطدن من االحتالل االستدط ني الصهدوني في انتزاع
االموال من المسىمدن ب لقوة دجب امتث ل أوامره الوالئدة.

وأخد اًر ـ اده االحبة ـ قد اجبت عى كل االسئىة التي قد متموه لي من خالل حددثي الش مل معكم..
ولكن قبل ان أختم هذا الحددث ..اطرح مسألة في غ دة االهمدة وبخ صة في هذة الظروف االستثن ئدة

التي تمر ب لوطن االعز والمنطقة برمته .
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نحن نعدش في ازمة آدددولوجدة وِاستراتدجدة اذكره لكم من خالل مح ور ثالث تستهدف قتل

المب درات الشخصدة عى الصعدد العسكري والسد سي واإلنس ني وهي كم دىي:

 1ـ قبل نكسة الخ مس من حزدران الع م 1967م تصدى الرئدس عبد الن صر لىوجود الصهدوني..

وج ء بجدوشه الج اررة الج ثمة عى ارض سدن ء المكشوفة ..وحدنم ارادت المؤسسة العسكردة الصهدوندة

تدمدر الجدش واحتالل ارضه من خالل انطالق الط ئرات الحربدة عى شكل منخفض من جهة البحر
وقصفوا المواقع العسكردة بسرعة خ طفة وهم ال دشعرون وهزم هذا الجدش ..بسبب اجراء عمىدة

التشودش الن جعة عى

رادار ظف ر الق بع في صحراء سدن ء ..وبسبب انقط ع االتص الت السىكدة

والالسىكدة بدن القد داة المصردة وبدن القد دات العسكردة ..وبسبب عدم مخ لفة االوامر القد ددة والخطط

العسكردة ..بسبب هذه أو تىك نرى عى ش ش ت التىف ز فت ة الكد ن الصهدوني المجندة تط رد خىف حشد
من الجنود المصرددن العم لقة وتأسرهم وتقودهم «أذالء ص غردن»!! ..إذن ..لم ذا هذا القنوط والخنوع

ولم دب در أحدهم لقتل هذه الفت ة الن عمة الشقراء؟!.

ولكن سدقول لك الجندي بال تردد وبال وجل ب لىهجة الع مدة «:م فدش أوامر من القد دة ..وق لوا لن :

«نفذ ثم ن قش»!!..

 2ـ عندم اصدر الزعدم عبد الكردم ق سم أوامره لق ئد الفرقة االول

عبد الحمدد حسدن حصونة

الحتالل الكودت بوصفه جزءًا ال دتج أز من وادي الرافددن (قدل) ان ق ئد الفرقة استش ر أحد المتصددن
الددنددن ب لنجف االشرف انه :بدالً من احتالل الكودت دب در في تنفدذ مح ولة انقالبدة ن جعة عى
حكومة ق سم بدد ان هذا (المرجع) اعتذر !! ..ولم دعط له اذن ص غدة لسبب بسدط (عى م ارى) لم

تكن له رؤى سد سدة أو مشروع سد سي في سبدل اق مة الحكومة االسالمدة في العراق.

 3ـ ك ن هن ك ثالثة اشخ ص معتقىدن في سجن ابي غردب (السيء الصدت) ونذروا نذ اًر شرعد ً هلل
الواحد القه ر إذا اطىق سراحهم من السجن ..سوف دشتغىون بمزاولة التج رة الحرة في سوق جمدىة في
بغداد ..واذا نجحوا في تج رتهم سوف دقومون بتخمدس م حصىوا عىده من ارب ح خ لدة ..وب لت لي

دب درون بأنش ء مستشف ردعه لفقراء مددنتهم ولكن ب در احدهم (مستشكالً) ال دجوز ان نتصرف بهذا
الحق إال ب لرجوع إل الفقده حت نأخذ منه االذن ب لتصرف وب لفعل استج بوا القتراحه وذهبوا إل الفقده
المرجع في النجف االشرف ألخذ االستئذان منه بدد انهم فوجئوا ب لرفض بحجة انه مبتى

ب لحوزة

(العىمدة) ودجب تشددده وترودجه ودعمه في هذه الظروف االستثن ئدة الصعبة بوصفه(أي هذا الدعم)
من أهم مص ددق رض اإلم م المنتظر(عىده السالم).

الفدرنة
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هي مصنع األزمات
س :171لماذا أصدرت تصريحاً تشجب تفعيل الفيدرالية في العراق ووصفتها بمفاسد سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وبالتالي تخدم المشروع الصهيوني األميركي في الوقت الذي نجدها ناجحة في الدول المتقدمة
كمثل:الواليات األمريكية المتحدة ،وغيرها؟..
ج :في عقددتي ان نظ م الفددرالدة المقرر في الدستور الدائم العراقي ال دمت ال

بصىة بوصفه أشبه ب لنظ م الكونفدرالي الذي دستهدف تفتدت الوطن األعز ال

مفهوم الفددرالدة

دودالت متن حرة

ومتن فسة ،بل ومتق تىة فدم بدنه حول الموارد الطبدعدة من البترول ،والغ ز ،والدوراندوم ،والزئبق ،وعى

الموارد الم لدة ،وعى

الح ق ئب الو ازردة السد ددة ،وعى

الحدود اإلداردة من اجل مصىحة كل مذهب

وعرق عى حس ب المذاهب واألعراق األخرى الرامدة لتجزئة العراق ال كونتون ت.

إذن ..لم دكن الهدف من مبدأ الفددرالدة في الدستور العراقي الدائم وحدة العراقددن َولَم شمىهم في بىد
موحد ،ومددنة مت ازوجة ،وأمة متراصة ،وانم تستهدف تمزدق الشعب العراقي ،ودشتد فده الصراع ،ودكثر
فده االقتت ل بدن كل مكون ته ،وبدن كل أطد فه ،وبدن كل أعراقه في سبدل ان تبق

ثكنة الكد ن

الصهدوني هي األقوى في المنطقة ،وهذا م دسع إلده الكونغرس األمردكي في تقسدم العراق وتفتدته ال

ثالث كونتون ت في الوقت الذي هو إقىدم واحد ،ولدس عدة أق لدم منقسمة ومتفرقة ومختىفة عى طول

الت ردخ ،وهذا م دصبوا إلده االحتالل األجنبي لدتص رع الجمدع فدم بدنهم ،والكل دفكر عى

حس ب

اآلخردن ،ولدس لمصىحة المواطنة العراقدة ،والوطن(األم) ،ودبق هو لدحقق مص لحه االستراتدجدة في
بالد الرافددن،مع ان األطروحة اإلسالمدة تحدد لن ـ الخطوط العردضة الرئدسدة الع مة ـ مفهوم طبدعة

العالقة الجدلدة بدن الجم ع ت البشردة المختىفة التي دجب ان تكون ق ئمة عى أس س التع رف والتع ون

عبر مشترك ت وقواسم دون فقدان الهودة اإلسالمدة ،ودون إهم ل لىتطور الع لمي ،والمشترك اإلنس ني.

صحدح ان الفددرالدة الالمركزدة نظ م لتوزدع المه م األس سدة في الشؤون اإلداردة والثق فدة والم لدة،

وتقوم بتقددم الخدم ت لىمواطندن لكون الحكومة اإلقىدمدة المحىدة تبدو عى تواصل غدر منقطعة مع

أكثردة المواطندن ب وصفه هي اعرف بمتطىب ت ورغب ت المواطندن في الوحدات اإلداردة في نظ م تربطه
ج ذبدة الحكومة المركزدة والدولة بصورة ع مة ،ولدست نظ م إلعط ء الحردة السد سدة ألجزاء الوطن
ب النفص ل والتجزئة عن السىطة المركزدة عى

ش كىة حكومة أكراد العراق بوصفه تتبن

نظ م

الكون فدرالي الذي ال دعطي فده صالحد ت واسعة لىسىطة المركزدة ،فأصبح شم ل العراق ببرك ت النظ م
الددمقراطي االتح دي ..الفددرالدة في طردق االنفص ل الحتمي عن الوطن(األم).

وصحدح ان النظم الفددرالدة في الدول المتقدمة_ كم في تجربة الوالد ت المتحدة األمردكدة ـ دخىت في

حروب دمودة مرعبة في سبدل الحف ظ عى وحدة األق لدم المختىفة ،وبن ء الدولة االتح ددة العمالقة ،الن

صد نة الوحدة من الدم ر والبوار والدم ء والبك ء واألحزان من أهم األسس التي دنهض عىده النظ م

الفددرالي من خالل نشوء األحزاب الوطندة التي ال تفكر بمصىحة ذلك اإلقىدم وحسب ،أو تىك الوالدة وال

بهذه القومدة ،أو ذلك االنتم ء من مه جري معظم الدول األوروبدة.

إذن ..الفددرالدة هي انم وجدت في سبدل تحقدق الوحدة في أق لدم منقسمة ومتفرقة ومختىفة من خالل

آلد ت النظ م السد سي لتىك القومد ت ،أو الطوائف االثندة ،أو المذهبدة ،ولكي ال دشعر المواطنون
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ب نتم ئهم ألق لدمهم اكثر بكثدر مم دشعرون ب نتم ئهم لوطنهم الكبدر ،ولذلك نالحظ بعض الفددرالد ت

فشىت وانه رت بشكل فظدع ،كم حدث في االتح د السوفدتي الس بق ق م نظ مه عى الفددرالدة العرقدة

ولكنه تمزق وانته  ..وكذلك االمر في كوسوفو ..وفي العراق ال دمكن تطبدق الفددرالدة ادض حدث ان
هن ك نسدج اجتم عد بدن الشعب العراقي فمثال :هن ك االن في بغداد  4 /1مىدون كوردي فهل سدتم

نقىهم من بغداد وارس لهم إل

منطقة كوردست ن نتدجة ضربه ب السىحة الكدم ودة من قبل نظ م صدام

ونتدجة لىحروب بدن الفئ ت المختىفة في الشم ل وكذلك هن ك نسدج اجتم عي بدن اهل السنة والجم عة
والشدعة االم مدة ..بمعن

ان كل حي من االحد ء في بغداد أو الموصل فده سنة وشدعة وتربطهم

اواصر وعالق ت ف لفددرالدة ال دمكن دكون تحقدقه وهي تشكل مقدمة لتقسدم العراق وق نون ادارة الدولة
العراقدة المؤقت هو لعبة امبرد لدة ـ صهدوندة من أجل ابق ء هذا الدستور الذي كتب ب لىغة االنجىدزدة في
واشنطن وسدكون دستو ار دائم كم حدث ذلك في االربعدند ت في الدستور الىبن ني المؤقت واصبح

دائمد .

الخديعة
المزدوجة خطوة خطوة
س :171من المالحظ ان األمريكان يحاولون ان يستثنوا قوة سياسية ميدانية واحدة في كل فترة زمنية
لينعتوها بـ«اإلرهاب» حتى تسنح لهم الفرصة لتصفيتها ،وبالتالي يسهل القضاء التام على كل القوى السياسية
الميدانية الواحدة تلو األخرى ..وهنا نسأل :لماذا قوات االحتالل األميركي العسكرية ال تحارب كل قوى
المقاومة السياسية والعملياتية في آن واحد برأيكم؟..
ج :هذا السؤال مهم جدا إذا اعترف العدو األمدركي المجرم ب ن هن لك العددد من المق ومدن المددانددن

من الدمدن والدس ر والوسط ،ف نه سوف دعطي انطب ع لىرأي الع م الع لمي ،وخصوص لىشعب األمردكي

ب ن هن ك مق ومة شعبدة عردضة تردد إنه ء االحتالل هذا من جهة.

ومن جهة ث ندة وهي :بدت القصدد ان جدش المهدي دنعت بأنه «مىدشد » المفروض القض ء عىده

وتصفدته ب لك مل ،ال بوصفه جدش ً عق ئدد ً( ،)53دمتىك العدة والعدد ،ولكن ـ عى م أرى ـ انه خ رج عن
دائرة مع دلة العنف السد سي ،وحدنم ك نت ق عدة الجه د والتوحدد في بالد الرافددن بزع مة أبي مصعب
الزرق وي هي أصل العنف واإلره ب في العراق غدت المىدشد ت التي تعمل ضمن نط ق لعبة العمىدة

السد سدة التي هي السبب الرئدسي لتفعدل األمن المفقود اكثر بكثدر من الزرق وددن والتكفدرددن.

ومن جهة ث لثة :ام القوى والمظ هر المسىحة من قبدل:البدشمركة ،ومنظمة بدر وكثدر غدره الع مىة

في الس حة السد سدة ،فال دجب القض ء عىده  ،النه ضمن دائرة العمىدة السد سدة ،والمعروف عند

العقالء بم هم عقالء ان القوى غدر الخ ضعة لسد سة نظ م الدولة هي التي تُ َّعد «مدىدشد ت» مسىحة
غدر مرغوب فده بوصفه دولة في دولة ـ كم دق ل في العرف السد سي الدولي ـ بدد انه ال نرى من
( ) 65هذا السؤال وجه لسماحته قبل انخراط التيار الصدري في العملية السياسية الجارية في العراق تحت حراب المحتل المجرم.
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اإلعالمددن السد سددن من دتطرق ال واحدة من تىك المىدشد ت ،فكل االستهداف في هذه الفترة دجري
عى جدش المهدي ،مع العىم ب ن هذا الجدش العق ئدي لم ددخل في حرب أهىدة ،ولم دش رك في مع رك

ج نبدة مسىحة بدن القوى والواجه ت السد سدة األخرى ،وانم هذا الجدش العق ئدي تبن

فقط مع رك

عمىد تدة مدداندة من هضة قوات االحتالل بغدة طرده عن دار اإلسالم تنفدذًا ألوامر النصوص التشردعدة
القرآندة منه والحددثدة الصحدحة ،بل وحت النوامدس األخالقدة ،والفطرة اإلنس ندة التي تقر ذلك كحق
مشروع لكل الشعوب المستضعفة ،وبكل الطرق واألس لدب المت حة ،ومع هذا كىه ال نجد من أي إنس ن

اشترك في لعبة العمىدة السد سدة ،بل وال نجد من معظم اإلعالمددن العراقددن وغدر العراقددن ان لم نقل
كىهم التحدث عن ذلك ،أو حت التطرق عن بقدة «المدىدشد ت» المسىحة ،وكأنه غدر موجودة إطالق

في الس حة السد سدة العراقدة ،مع أنه تسدطر سدطرة ك مىة عى بعض أحد ء المدن العراقدة ،وبخ صة

في كل مدن شم ل العراق ،في حدن لدس هن ك قوات نظ مدة كرددة لكل مدن شم ل العراق ،وانم هذه

«المدىدشد ت» المسىحة تخضع في كل فع لد ته العسكردة ال القد دة السد سدة لىحزبدن الكردددن ،فهي
خ رجة عن ط عة أوامر الحكومة المركزدة في بغداد الع صمة.

التقريب المستحيل
س :172بعد احتالل العراق أميركياً بادرت هيئة علماء المسلمين بتوجيه طلب الى رباعي المرجعية النجفية
تحديداً للتشاور والحوار التقريبي الوحدوي فيما بينهما في سبيل درء المخاطر الفتنوية بين الفريقين ولم
نالحظ موقفاً أيجابياً من تلك المرجعيات ..لماذا؟..
ج :أوال ظ هرة الخالف والنزاع المحتدم الح صل بدن الفردقدن منذ اجتم ع األصح ب في سقدفة بني

س عدة الذي أدى بتنحدة أمدر المؤمندن عىي عن قد دة األمة ،والصراع الزال ال دومن هذا ..وكخطدن

دبدءان من نقطة واحدة ،وبزاودة ذات درجة واحدة دبتعد كل منهم عن اآلخر ،وكىم مر وقت تزداد
المس فة بدن اإلم مة بـ«النص» ،والخالفة بـ«االختد ر».

من هن أقول :م ذا دعني إث رة التقردب بدن المرجعد ت الددندة السندة منه والشدعدة؟! ..أو بعب رة أدق:

م ذا دعني إث رة التقردب بدن المذاهب اإلسالمدة بدنم ال تث ر مسألة تطبدق األطروحة اإلسالمدة كددن

ودولة ،وكشردعة ونظ م؟!..

إذن ..فىنكن صرح ء ال دمكن بح ل تحقدق الوحدة الفكردة بدن السنة والشدعة ،الن الشدعة دعتقدون

بأن االم م عىي خىدفة المسىمدن ب لنص التشردعي ،وهذا بخالف أهل السنة والجم عة دعتقدون بأن
الخالفة ب الختد ر الددمقراطي.

ومسؤولدتن اإلسالمدة في عصر العولمة والحداثة توجب عىدن السعي الج د لتحقدق الوحدة االئتالفدة

اإلسالمدة بدن كل المسىمدن في أصق ع األرض سواء ك نت مرجعدة هدئة عىم ء المسىمدن ،او مرجعدة
النجف االشرف ،أو غدرهم من المرجعد ت ،الن هن ك عن صر مشتركة تجمعن ك لتوحدد ،والرس لة،

والقرآن ،وصد نة الدولة اإلسالمدة من الغزوات العسكردة المشركة والك فرة عى ق عدة التمسك ب لثوابت

اإلسالمدة ،وعدم التفردط به  ..ذلك كىه من خالل أح ددث الرب ط ،والدع ء ألهل الثغور ،والمواقف
91

الوحدودة لإلم م عىي لمس ندة الخالفة الراشدة ،بل ذهب ال ابعد من ذلك ص ر مستش اًر أدددولوجد ،
عالندة ..ذلك كىه من اجل ان تنتشر كىمة :ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل في ربوع الع لم .ونحن شدعة
العراق ق تىن مع دولة تتردكدة عثم ندة اسالمدة ،وعندم صمم الك فرون الصىدبدون المستكبرون إسق طه ،
ك نت«مس بل» الج سوسة االنجىدزدة تؤكد من خالل تق ردره لو ازرة المستعمرات البردط ندة بأن الشدعة

ومراجعهم الددنددن سوف دق تىون مع الجدش البردط ني الغ زي ولكن المخ برات البردط ندة فوجئت بأن

الشدعة دق تىون ضد الغزو الصىدبي مع دولة ق مت ب لحمالت التأددبدة المسىحة ضد الشدعة بشم عة

انتزاع الضرائب منهم.

من اجل م ذا دافع الشدعة؟!..
من اجل الحف ظ عى استقالل الدولة العثم ندة اإلسالمدة..
من اجل صد نة التوحدد والرس لة..
من اجل ان دبق اسم محمد رسول اهلل(ص) منتش اًر في اآلف ق.

اإلساءة واألكذوبة
في حوار الحضارات
س :173لماذا هاجم البابا بنيديكت السادس عشر على رسول الرحمة خاتم األنبياء والمرسلين
محمد(ص) في محاضرته في جامعة ريغينسبور األلمانية
التي كانت تحت عنوان«:اإليمان والعقل والجامعة.ذكريات وتأمالت»؟!..
ج :ان هذه التصردح ت التي تسيء لىرسول األعظم محمد(ص) سببه واضح ال تحت ج ال تفسدر،

وذلك لوجود تص عد الصحوة اإلسالمدة في ع لمن المع صر ،التي تستهدف حرب االستكب ر األمدركي،

وط غوت الكد ن الصهدوني.

من هن  ..بدأ الذعر والهىع والرعب ددب في قىب الب ب وأنص ره من ق دة الغزو التوراتي .ان إصدار

هذه اإلحك م تتصف ولألسف المردر ب لنظرة األح ددة لألمور ك لن ظر بعدن واحدة .ان خطدئة آدم(ع)

تالزم اإلنس ن منذ والدته والىعنة ال تف رقه ابد اآلبددن ،وخطدئة ادم تىوث كل كد نه وموقعه ،ولم دبق من

مه مه األس سدة إال دك فح ب ستمرار من اجل الخالص والتجرد من الطروح ت الواقعدة ،وبذلك شجبت
المسدحدة التقىدددة حسب تع لدم المؤسسة الكندسدة الرجعدة كل م دشد اإلنس ن ب لعوالم الخ رجدة

التقدمدة ،وأوجدت بق نونه الص رم الف شي األهوج المزعوم كره ً ك مالً ،ونقض ً ت م ً لىع لم الخ رجي،
ولىسع دة األبددة ،وقتىت من دق ومه من المتنوردن والعقالنددن وبخ صة من خالل مح كم التفتدش،
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ووقفت دائم ً خ رج وفوق كل نقد ،وفوق وخ رج الوق ئع التي ك نت تبىوره وتحوله وتغدره بم دتالئم
ودنسجم مع منطقه الكندسي التقىددي الرجعي الموروث.
ومن هن  ..قفز اإلنس ن األوروبي المع صر ..قفزة ضروردة ت ردخدة ال

شجب العقددة المسدحدة

التقىدددة نفسه في معن ه  ،وفي وس ئىه  ،وفي نظمه  ،وفي طقوسه  ..وكل شكل من إشك ل هودة

االنتم ء ..كل ذلك من اجل ان دتحرر من رجعدة هذه الظ هرة الخطدرة ،الرهدبة التي سودت وجه الدهر،

وألبست اإلعص ر جالبدب الخزي والع ر.

بدد ان اإلدددولوجد ت واالنقالب ت الفكردة ،أو الوجوددة التي دبن عىده هذا اإلنس ن الغربي الحددث

ب تت كد ن ت«:ال إنس ندة» الن مس ره دستهدف تغددر االنحراف الذي ابتدعته المؤسسة المسدحدة
بشذوذه الالعقالني والالموضوعي في تحددد نش ط البن ء الفوقي.

ألم دكن هن ك حوا اًر بدن اإلسالم والمسدحدة عى طول الت ردخ ب لمفهوم الذي ددعو له بعض المفكردن
المع صردن من إسالمددن ومسدحددن .ان الرس لة المحمددة السمح ء ال تفرض اعتن ق ددن اإلسالم ب لقوة

واإلكراه ،وانم تدعو األدد ن االخرى ب عتن ق االسالم ب لحوار العقالني المىتزم اله ديء ،وهذا م عبر
َح َس ُن» ،الن االسالم
عنه القرآن المحفوظ في منهجه الحواري«:وَال تُ َج ِدلُوا أ ْ
َه َل اْل ِكتَ ِب إِ َّال بِ لَّتِي ِه َي أ ْ
في رس لته االممدة انطىق حوارد ً ،من ق عدته الفكردة االنس ندة الحض ردة دردد لالنس ن نوع االنس ن ان
دؤمن من موقع فكري دىتقي ب لروح ،ودىتقي ب لعقل ،وعى اس س هذا كىه ،ف ن اهل الكت ب اذا قبىوا بذلك

فمرحب ً بهم ،واذا لم دقبىوا دفرض عىدهم ضردبة الجزدة عى المب ني المقررة في الكتب الفقهدة ،ولكن ال
دمنحون الحردة الك مىة من خالل طقوسهم وشع ئرهم الددندة التي تن في استقاللن  ،واسق ط دولتن  ،بل
نىزمهم ب لمظ هر التي دحرمه االسالم كنك ح المح رم ،بل لىح كم االسالمي الع دل ان دشترط عىدهم في

ضمن عقد الجزدة ان ال دنشأوا معبداً ،او دضربوا ن قوس ً وغدرهم  ،بل هن ك نصوص حددثدة صحدحة
تحرم دخولهم مس جد اهلل تع ل  ،واستدط نهم في جزدرة العرب.
قد تسأل :إنك تؤمن بصراع الحض رات؟..
وجود العداوة والبغض ء بدنن

أجل..أجل القرآن ،والسنة ،والضمدر ،والت ردخ دؤكد ذلك حق ً عى
وبدنهم مع بن ء آدددولوجدتن الفكردة المسىَمة التي ال تقبل جدالً عى كفرهم ،وانتزاع الجزدة منهم ،ف ذا
امتنعوا عن اعط ئه نق تىهم ،ونأسرهم ،بل نحتقرهم في حرمة توردثهم ،وكثدر من االحك م المطروحة في

الس حة الفقهدة من خالل هذه االحك م الشرعدة الص رمة ال نشك في عداوتهم لن ال دوم دبعثون ،ثم

كدف نفتح حوا اًر حض رد ً مع الكت بددن الذدن دكذبون نبدن حبدب اهلل تع ل ودستهزئون بقرآنن (كت ب اهلل
المحفوظ الخ لد) ،وتآمرهم عىدن في سىب خدراتن  ،وافس د شب بن  ،والقض ء عىدن عى الصعد ك فة.

مكافحة اإلرهاب
أسطورة مصطنعة
س :174هناك أقوال متضاربة حول توقيت مكافحة اإلرهاب الدولي من قبل الواليات المتحدة األمريكية..
هل هي حرب دينية ،أم سياسية؟..
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ج :قضدة مك فحة اإلره ب الدولي في تصوري أسطورة مصطنعة،

ولدست ص دقة لىدف ع عن

االستضع ف في الع لم ،وال تخىو من الكذب والتزودر والتضىدل ب لنسبة لىمستضعفدن ..ب ألمس ك نت

الحرب الضروس عى

خطورة وب ء انتش ر الم ددة الم ركسدةـ الىدندندة الهدامة أب ن الحرب الب ردة..

والدوم هذا السدن ردو وهذه األسطورة المصطنعة (بعد انهد ر االتح د السوفدتي ،وانفراط حىف وارسوا)
تحولت الحرب عى

اإلره ب واإلره بددن من خالل مقوم ت حقدقدة م دعرف الدوم ب لوس ئل الثالث

الرئدسدة المقروءة والمسموعة والمرئدة ،والسدم في الصحف األمدركدة «الواشنطن بوست نموذج »

والبردط ندة مثل «الددىي تىغراف» واإلدارة األمدركدة ،وبعض المهدمندن في االتح د األوروبي ،وب لت لي
تىقفته النخب الفكردة والثق فدة العربدة ـ لألسف األسدف ـ لىدف ع عن صدقدة هذه األس طدر ،وبوجه

المصدومدن والمشككدن وتصورات الن س الع دددن ،بل س همت بأس لدب جدددة ،وأطروح ت مستحدثة ال

حصر له في بن ء الصور الددم غوجدة ،وبواسطة الدع دة الغوغ ئدة عن مك فحة اإلره ب واإلره بددن..
هذا هو التصور األول ،وأم التصور الث ني ب لنسبة لن ـ كإسالمددن ـ فال تعني الحرب في تصوراتن

وحس ب تن اآلندة والمستقبىدة ،وم هي إال حرب عى الشردعة اإلسالمدة الخ تمة ،وعى معظم الجم ع ت
اإلسالمدة التي تح ول من خالل المق ومة السد سدة ،أو من خالل المق ومة العمىد تدة المدداندة بوصفه

أعم ال إره بدة إجرامدة ،ولنتأمل إل

أي مدى ص ر دعم فىسطدن والعراق في انتف ضتهم وجه دهم

المشروع السترداد ذاتهم  ،والدف ع عن حقوقهم عمالً خ رج ً غدر مشروع في ق موس السد سدة الغربدة
واألمدركدة الحددثة!!..
إن الخوف واله جس االستشراقي التوراتي اإلفرنجي األزلي الث بت القددم ذاته هو مصدر لخوف

وه جس جددد والسدم لدى تد ر المح فظدن الدمدنددن الراددك لددن بشم عة مك فحة اإلره ب اإلسالمي
الذي دستهدف تهددد األمن القومي األمردكي والغربي ،أو نسف بن ه االجتم عدة والتحتدة ب لمرة ،م حدث

ب لفعل في الحرب االستب قدة ضد أفغ نست ن

بعد أحداث الح دي عشر من أدىول ـ سبتمبر الع م

2001م ،وبذلك ظن المح فظون الجدد أنهم حققوا بـ "الفعل" انتص اًر ك سح  ،وانج از عظدم  ،وتغدد ار
جوهرد في مع دلة الصراع والمواجهة ،وكذلك في فن المراوغة الق سدة والتدمدر المنهجي لتعردة الجه د
اإلسالمي بقسمده ،وربم نسفه؟ عبر النموذج اإلسالمي (المعتدل) والمك فح من أجل تحقدق اإلستراتدجدة
األمدركدة في المنطقة الراغبة في تشكدىه وترتدبه بم دحمي إحدى رك ئز أمنه القومي إسرائدل أوال

وأخد ار في المنطقة العربدة الت

تعدش لحظة هزدمة حض ردة ،وانكس ار رسمد محزن أم م غطرسة

واستكب ر عولمي رأسم لي ربوي أمردكي متوحش .وفي هذا اإلط ر تخش أمدرك صعود هذا النموذج
من اإلسالم السد سي الثوري الراددك لي ،وتحس بأنه األقوى ف عىدة عى المستوى الع لمي ب عتب ره دؤمن

بعقددة الجه د اإلسالمي السد سي والمسىح بوصفه الطردق الوحدد الفردد لتحردر اإلنس ن نوع اإلنس ن من

االستعم ر األمردكي ،واستدط ن الكد ن الصهدوني.

آيات السلم تؤول
س :175سماحة السيد آيات السلم مع الكافرين والمشركين كثيرة توجب التعامل بشكل أو بآخر
معهم ..كيف تعلق على ذلك؟!..
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ج :آد ت السىم تؤول إل مح مل من خالل تأكددات إطالق ت األدلة التشردعدة وعموم ته في وجوب

مق تىة الك فردن والمشركدن هذا أوال..

وث ند  :أن صرحت عى ه مش المؤتمر القومي العربي الس دس عشر في الجزائر في فندق األوراسي
في ندس ن 2005م في صحدفة السفدر الىبن ندة ـ عى سبدل الداللة والتشبده ـ لو زن شدخ كبدر في ِ
أمه

ب لكعبة المشرفة ،وهو محدودب الظهر ،رجىه في قبره ،وهو دتحسس ب آلم المستضعفدن أفضل من فقده

أو «مرجع ددني» ـ شدعي أو سني ـ متصد لقد دة األمة ،وهو لم دفت حت اآلن في وجوب طرد المحتىدن
الك فردن! ..الن هذا السكوت المطبق من وجهة شرعدة من أعظم المخ لف ت اإلسالمدة ،وفده المردودات
السىبدة الخطدرة عى تضىدل األمة ،وعى ثوابته الس مدة..

وث لث  :دحق لي من منظور إسالمي أن أتع ون وأن أنسق مع أي مذهب ،أو طدف ،أو غدرهم

دن هض االحتالل في العراق ،ومش ردعه العولمدة المتوحشة في المنطقة ،ثم أن ال أخش أحدًا في هذا
الكون كىه ،إال من اهلل الواحد القه ر..أن تج وزت العقد الس دس من عمري كدف أخش غضب هؤالء

الذدن دتع ونون ودنسقون مع أمدرك  ،وأن الذي انتظر في دوم من األد م أن استشهد برص صة حدة
مىعونة غ درة في الش رع ،أو المكتب ،أو في زنزان ت السجون الرهدبة.

أسطورة
المصالحة الوطنية
س :176مشروع المصالحة الوطنية بين العراقيين ..هل تنجح في تصورك في ظل هذه األزمة العراقية
المتفاقمة؟..
ج :دمكن أن أجدب بصورة تس ؤالت حت دنكشف السدن ردو عى حقدقته:
كدف تنجح مص لحة وطندة بدن الفرق ء ،وهن ك احتالل أمدركي ـ بردط ني مب شر عى

سد دة مستقىة؟!..

وطن ذي

كدف تنجح مص لحة وطندة بدن الفرق ء واالمدرك ن والت بعدن لهم وظفوا الط ئفدة وجذروه  ،وس ندوا

المد ىدشد ت بمختىف اتج ه ته  ،وأنشأوا فرق الموت التي تقتل عى الهودة ..وشددوا الجدار الع زل بدن
السنة والشدعة في المددنة الواحدة المتج نسة؟!..

كدف تنجح مص لحة وطندة بدن الفرق ء ..ولدس هن ك ثقة متب دلة ،والحوار شف ف وص دق ال

دستثني أحداً من فص ئل العمل الوطني واإلسالمي السد سي والمسىح بل ولدس هن ك وسدط حد دي
ع دل إطالق ً بدن الج نبدن؟!..
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وهل تصدق في دوم من األد م أن تتحقق مص لحة وطندة بدن الفرق ء ..وكثدرون من المع رضدن

لىمشروع األمردكي مط ردون ومخطوفون ومعتقىون ومفصولون ،بل ومن ددعون له هم من دع ة الفتنة،

والس عدن إل تحقدق تركدب صورة تط بق ك نتون ت ،أو فددرالد ت ،أو كونفدرالد ت عرقدة واثندة بدون

تدمدر نق ط التم س التي ذكرته ـ م ار اًر وتك ار اًر ـ إال بم دعني تقسدم العراق وتدمدره إمتدادا لىحرب األهىدة
التي ال دحمد عقب ه ؟!..
وهل دمكن أن تتحقق المص لحة الوطندة والدزال الصراع ق ئم ً بدن الحق والالحق وال دمكن أن دكون
هن ك صراع بدن حقدن ،وال دمكن أن دكون الشدط ن ق ضد ؟!..
قد نعترض على هذه التساؤالت ..إذن ..ما السبيل ؟!..
أقول :نعم ..دمكن حل األزمة العراقدة ،وتحقدق المص لحة الوطندة وفرض مع دلة شراكة (حقدقدة) في

السىطة وفي توازن ت السىطة لكن حل هذه اإلشك لدة ال دخضع لىمنطق األرسطي بمعن هذه أرض أو

سم ء ألن ذلك دنطىق من المنطق الجدلي السد سي وهو :وفق مشروع واحد ال هو كردي ،وال هو

تركم ني ،وال هو شدعي ،وال هو سني ،انه مشروع الشرق األوسط الجددد الذي تبشر به ،وتدعو إل

تطبدقه الوالد ت المتحدة األمردكدة من خالل تقسدم ددمغرافي جغرافي والغ ء الهودة الوطندة والعروبدة
واإلسالمدة لىمنطقة العربدة واإلسالمدة برمته في سبدل حم دة أمن إسرائدل أوال ،والهدمنة عى

آب ر

النفط ث ند ً ،وتطودق دول آسد الوسط والد ب ن ث لث ً وتقودة عالقة الصداقة مع الدول العربدة المعتدلة
العمدىة رابع والحدىولة دون قد م أي نظ م إسالمي أو عروبي دتمتع ب لسد دة الك مىة ودكون لدده
استراتدجدته وأجندته هذه هي تجىد ت األزمة العراقدة وهذه هي الحقدقة الواقعة التي دجب أن ال تغدب

عن الب ل.

مشروع الفتنة
بين المعتدل والمتطرف
س :177ظهرت على الساحة اإلسالمية فتنة الصراعات المذهبية والطائفية والعشائرية والمناطقية
واإلقليمية ..كيف نستطيع أن نتصدى لذلك ونفشل مشروع الفتنة؟..
نحن نعدش مشروع فتنة عى أرض فىسطدن بدن الفتح وددن والحم سددن ..وأصبحن نعدش مشروع

لىفتنة بدن السنة والشدعة ،وبدن العرب واالكراد والتركم ن في العراق ،وبدن العرب والبربر في الجزائر،
وبدن المسىمدن واألقب ط في مصر ،وبدن اإلقىدمددن والعروبددن في لبن ن ..وأصبحن نعدش مخطط رهدب

مرعب لىصراع المحتدم بدن الخندق المعتدل والمتطرف في النظ م العربي واإلسالمي الرسمي ..وأصبحن
ِ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ
ئي لجمهوردة إدران اإلسالمدة فهي :في فىسطدن ولبن ن
نعدش في ظل دورِِِِِِِِِِِِِِِِ انتق ً
تس ند المق ومة والمواجهة ،وهي كذلك في تح لف استراتدجي مع سورد في التصدي والصمود ضد أمدرك
واسرائدل ،بدد أنه في أرض الرافددن األشم وبمنظ ر الدول اإلقىدمدة تؤدد العمىدة السد سدة ،وتعتبره

أم اًر مقبوال وطند ومقدمة لخروج المحتل االجنبي ،ولذا تجده أول من ب رك انعق د مجىس الحكم
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االنتق لي ،واعترفت بشرعدته التي أسسه المندوب الس مي األمدركي "بول بردمر" والمجىس دس ند
االحتالل األمدركي ـ البردط ني،

ودط لب ببق ئه إل

أمد غدر محدود تحت ذرائع متعددة ،منه :

االستج بة الستحق ق ت المرحىة ،والخضوع لىواقعدة السد سدة والتوفدقدة التي تقتضي ذلك ،وهو صراع

في غ دة الخطورة والتعقدد ودكشف في أوجه تجىد ته بدن قوى االعتدال والتطرف ،وبدن الشدعة والسنة
ودعرض جمدع األطراف اإلقىدمدة ومنجزاته ومكتسب ته لىدم ر والبوار ،ودستهدف جر المنطقة برمته

إل أوض ع مرعبة ،وب لت لي دخدم المص لح األمدركدة ،واألطم ع التوسعدة لىكد ن الصهدوني.

من هن  ..ال دمكن اإلج بة عن هذا السؤال بشكل تفصدىي ،ولدس هروب  ،بل دنبغي لن ـ برأدي ـ أن

نواجه هذه الفتنة ،ونح ول وأده من خالل عقد المزدد من الندوات الثق فدة والفكردة فدم بدنن من ب حثدن
ومثقفدن ومنظردن في سبدل أن نرسم الخطط العىمدة التي نستطدع من خالله توعدة األمة وتعبئته في

مواجهة الق عدة اإلمبرد لدة القذرة« :فرق تسد» ومن خالله العنوان األولي ب لعنوان الث نوي حدث وظفت
التن قض الرئدسي ب لتن قض الث نوي لص لحه حت

رئدسدة في القض د اإلقىدمدة والدولدة.

ظهر األمر وكأن العنوان الث نوي عى

أنه ق عدة

من هن ..أوجه كىمتي إل أبن ء األمة عى اختالف مذاهبهم وقومد تهم وألوانهم َّ
أن الواجب اإلسالمي

دحتم عىدكم أن تتخذوا موقف رس لد ثورد ح سم في حرب العولمة الرأسم لدة الربودة األمردكدة المتوحشة،

إن كنتم مسىمدن حق وتؤمنون ب هلل والدوم اآلخر.

والسدن ردو الدوم ـ ال سمح اهلل إذا قدر ـ في هذه المواجهة أن دنتصر المشروع التىمودي الصهدوني

األمدركي في المنطقة ،وفي الع لم كىه عبر الح ق الهزدمة المنكرة ب لمق ومة السد سدة منه والعمىد تدة في

فىسطدن ،أو في أفغ نست ن ،أو في الشدش ن أو في كشمدر ،أو في لبن ن ،أو في الع ارق ،ف ن األوط ن
ستغرق في ذل العبوددة ،وفي شرك شردعة الغ ب ،وتفتدت الجغرافد  ،والمجتمع ت اإلسالمدة ،وتكودن
إقط عد ت وك نتون ت عى

أسس إثندة وعرقدة ،وتحت ذرائع شت

ب لمؤسسة العسكردة الصهدوندة.

أغىبه مفبرك من الدوائر الخ صة

الدوم..األمة المسىمة أم م فرصة ت ردخدة حض ردة لىوحدة المت ارصة ،وتج وز الجراح في اآلالم

واألحزان ،والخالص األبدي من الحرب األهىدة اإلثندة منه والعرقدة التي ال تحمد عقب ه ال عى أرض

الرافددن وحسب ،وانم في كل األوط ن العربدة واإلسالمدة حدث سدىق بحممه بال حد ء ،وال حرج ،وال
مب الة ،وال شفقة آدمدة وال دنج منه أحد ،وربم تصل في نه دة المط ف إل اهتزاز السىم الع لمي.
والدوم ..األمة أم م فرصة إنس ندة حض ردة إلنج ز انتص ر ت ردخي عظدم عى

المشروع االمردكي

أكون مب لغ ً إذا قىت إنن في أرض الرافددن
الصهدوني وانه ئه في المنطقة وفي الع لم كىه .وأن لم ولن َ
األشم كمق ومة إسالمدة أسقطن هذا المشروع ،وقدمن بإمك ند تن المتواضعة نموذج ً لمج هددن
من ضىدن أشداء عى الكف ر ،واستطعن أن نسقط مشروع الشرق األوسط الكبدر.

حاكمية «الفقيه»
رق ابة أم تقويض
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س :178من خالل خطابك السياسي وكتاباتك الفكرية انك ال تعطي الدور القيادي للرمز (الفقيه!! )..الم
يكن هذا التوجه باعتباره اسقاط حاكمية الفقيه ،وواليته على شؤون االمة باعتباره هو امتداد لالمامة المعصومة
الشرعية ؟..
ج :في هذه المسألة دنبغي مراع ة ثالث وجوه في ذلك:
الوجه االول :من هو الفقده الذي تقصده أهو الشخص ام المشخص ؟! ..فأن ك ن الشخص فال

وجه لتقددسه لعدم عصمته بل الواجب تنبدهه عن ارتك ب الخطأ وتوجدهه عن الزلل وال دؤطر هذا عى

جه زه االداري (الح شدة) فقط بل هو واجب عى االمة كل االمة.

وان ك ن المشخص ف لتقددس الواجب واالنقد د الكىي هو :لىقدم والمب ديء االسالمدة الكبرى ال لىرمز

(الفقده) اذ هو عى

فرض ج مع لمكون ت الشخصدة االسالمدة المتك مىة لدس سوى المعبر عن تىك

القدم والمب ديء ف لمفروض ـ إذن ـ عى اإلنس ن المسىم ان دأخذ بدوره في االمر ب لمعروف والنهي عن
المنكر ودبدأ اوال وقبل كل شيء بـ (الرمز) ودح سبه!!.

قد تعترض لم ذا تترك مف سد الع لم وتط لب لتطبدق هذه الفردضة عى الرمز!..
المسألة من حدث المبدأ ال تحت ج إل

تفسدر ..الواجب الشرعي دحتم البدء ب لرمز بوصفه الزعدم

الددني والح رس عى البدت االسالمي ف الهتم م بترتدب البدت الداخىي اول من االهتم م بغدره هذا من
جهة ومن جهة اخرى ان الرمز هو داعدة النهوض الرس لي بمستوى االمة وثق فته وح ج ته وهو من

دىزم نفسه بذلك فدعوته لهذه الفردضة الواجبة من ب ب ق عدة االلزام وان طرح هذه الشيء لدس من ب ب
الغدبة والتعرض لمق م المرجعدة والتعردض به وان كل من دطرح هذا االشك ل غدر متفقه بداهة ان
الغدبة المحرمة شرع هي م ك ن بدن المؤمندن بعضهم البعض ام مع رموزهم فأن الواجب عىدهم تذاكر

ذلك بدنهم النه مقدمة الختد ر وتشخدص الصحدح من الف سد منهم ..نعم هذا االشك ل دصدر من بعض
المتحجردن والجه ل ك لقول الش ئع« :لحم الع لم مسموم» ولم نجد اصال لهذا القول في الكتب الحددثدة

الصحدحة بل هو من ترودج المشبوهدن بل اقول صراحة متن هدة لو التزمت االمة بهذه الفردضة لتحققت

الرق بة المدداندة الحقدقدة المرجوة عى
والصنمدة.

قد دته فدنحل بذلك ج نب من جوانب االشك لدة الرمزدة منه

الوجه الثاني :ان اسىم بذلك لتقددم الفقده في مددان الجه د والعمل الص لح ال لتقددسه وتحودىه إل

رمز دضر اكثر مم دنفع وم ذلك إال ان دطىب منه العط ء الوق د اكثر مم دأخذ فال وجه لىرمزدة في
كل ذلك بل ال وجه لم عىده البعض من االهتم م لشأن الرمز فقط وترك الن س من العقالء والحكم ء فال

قدمة (لىع مة) عندهم قط ولو تج أر أي واحد من ع مة الن س عى قول كىمة حق تج ه الرمز واش ر إل

امر بمعروف أو نهي عن منكر في شأن دخصه فأنهم دم رسون معه االره ب الفكري بل حت
االوق ت العصدبة ال دكىفون انفسهم وال دجرأون عى

في

مراجعة هذا الرمز أو ذاك البطل عن الخطأ بل

دصورون عى تىك الخطأ انه صواب بال حوار وال نق ش من خالل التالعب ب اللف ظ وتخردج المع ذدر

الال عقالندة بل وتراهم ال دتأثرون لمأس ة تمر ب المة من قبل االحتالل االجنبي الك فر عى شعبن في
العراق وال دبدون رأدهم بحرمة هذا االحتالل لبىد االنبد ء واالوصد ء والعىم ء المج هددن االبرار التي ال

تجوز االمرة عىده من خالل ادلة وجوب القت ل من أجل الددن ،وادلة وجوب النهي عن المنكر وادلة
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وجوب نفي السبدل لىك فردن عى

المسىمدن وادلة وجوب حرمة التع ون مع الك فردن وكثدر غدره من

االدلة القرأندة والحددثدة الصحدحة …فهل هذا الصمت المطبق من شردعة اإلسالم بشيء ؟! وهل دمت

لىددن بصىة ؟! أو لدس عىي (عىده السالم) عندم سمع بأن جدش مع ودة انتزع خىخ ال من معصم امرآه
ذمدة دبىغ به حد االنزع ج واالس إل ان دقول في خطبته« :فىو ان مسىم م ت من هذا اسف م ك ن

به مىوم بل ك ن به عندي جدد اًر» ؟!..

فم ب لن الدوم فقدن قدمة المثقفدن والعم ل والفالحدن والكسبة ..فال نتأثر بم دىم ب لمستضعفدن من

الن س بل ننشغل ب لرموز وحسب؟!..

الوجه الثالث :ان ذلك ال دعني ابدا مص درة رأي االمة والغ ء حقوقه  ،ومنعه من تقردر مصدره

حدث ان هذا الكالم ال اصل له بل الحق ان االمة تقرر مصدره ومن خالل التصودت أو االنتخ ب أو

البدعة لنفسه  ..كل دق ئق التوجده واالدارة ..وكل م دتعىق ب لسد سة واالقتص د واالجتم ع وغدره..
والمستف د من جمدع ادلة رق بة االمة عى فقه ئه  ..ان لالمة القرار االول واالخدر في كل م دخصه ..

وم دور الق دة والرموز له م دسهل ودوضح له طردقه المستقدم ودتولون عنه المط لبة بحقوقه فهم،

لس نه الن طق وعقىه الندر والواجب ان تتجسد فدهم كل احالمه وطموح ته .
نعم الواجب عى

الرمز (الفقده) ان دتدخل فدم لو حدث خرق في الثوابت االسالمدة في موقف

جم هدري أو تصودت شعبي وهذه ح لة ن درة عى

م اعتقد فأالمة متددنة ب لفطرة وتواقة إل

شردعة

اإلسالم الخ لدة ،وتطبدق احك مه ومنطىق ته وتصوراته بل وجدن الكثدر الكثدر من الن س دذكرون

الرمز (الفقده) بغدر م فده ودرتبون قصص ً وكرام ت لدست له ،ودسوقون االس طدر والخراف ت التي ال
تعقل في حقه؟!..
الم دكن من الواجب مح ربة هذا الجهل والتسطدح الفكري؟!..
الدس من الواجب ان دكشف لالمة ان الرمز ددرس عىوم الشردعة العمىدة لىنهوض به وان ال شأن له

بمعرفة الغدب ؟!..

الم دكن من الواجب تنبده االمة حرمة التقددس والتعظدم االعم ؟!..
ف لمتحصل من ذلك كىه ..ان الهدف هو االمة ال الرمز مهم بىغ م بىغ من الجهل المطبق بل ان

البعض مم ال ددن له والعقل درسخ التسطدح الفكري والثق في والسد سي عند البسط ء لدتقرب بذلك من
هؤالء الرموز المتصددن لىمرجعة الشدعدة االسالمدة متن سد ان ذلك شرك ب هلل تع ل  ،ف لواجب عى

شعبي واهىي في العراق ان دترك النظر إل تعظدم الرمز مهم ك ن بل دنظر إل رؤاه السد سدة والفكردة
واالقتص ددة فضال عن التطبدق والتصرف ت لتسمح لهذا الرمز أو ذاك أو دحمي قضدته .

مواصف ات الق ائد
س :179اذن ما هي مواصفات القائد من خالل طرحك لصفات الرمز (الفقيه)؟..
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ج :دجب ان دكون الق ئد شج ع مقدام رابط الجأش في س ح ت الوغ  ..ودجب ان دكون الق ئد

اصالحد ثورد  ..ودجب ان دكون الق ئد مثقف رس لد  ..ودجب ان دكون الق ئد له رؤى وحنكة سد سدة
واطالع ت م عى

رج له ودجب ان دكون الق ئد دعدش الجم هدر الس حقة مع دشة مدداندة ودتحسس

ب المهم ودحل مش كىهم  ،ودجب ان دكون الق ئد ح ض ار في وعي ابن ء االمة ووجدانه وحركته  ،ودجب

ان دكون الق ئد ح ض ار في السىوك والحركة والعمل الص لح ،ودجب ان دكون الق ئد زاهدا متقشف ً متأسد ً
ب لفقراء والمس كدن المستضعفدن.

ودجب ان الدكون الق ئد متسرع ً في ق اررته المدداندة منه والسد سدة ..ودجب ان الدكون الق ئد عم
االسراع الده احزم .وام الق ئد (المزعوم) الذي ال دتسم بهذه المواصف ت فال دسوغ االنقد د الده ..حت لو
ك ن اعقل العقالء واقدس القددسدن.

في
انتظار االمام
س :181هل يظهر االمام المنتظر(ع) في الساحة العالمية والشعائر االسالمية قائمة في الجملة ..وهل دوره
الرسالي اخطر من دور النبي محمد (ص) وهل اميركا عندما غزت العراق الجريح كان هدفها وأد ظهور االمام
المنتظر كما تنبأ بذلك احد األعالم المعاصرين برأيكم؟.
ج :اوال :من حدث المبدأ ومن وجهة النظر (االم مدة) ان عى كل فرد ان دفكر ب لظهور ..حت لو

ك نت المس جد ق ئمة والصىوات الدومدة ق ئمة واداء فردضة الحج ق ئمة دستحب عى

اإلنس ن المسىم

المكىف المع صر ان دنتظر هذا الظهور ..حت دمأل األرض قسط وعدال كم مألت ظىم وجو ار ..ومن

الخطأ التصور ان اإلم م المنتظر دظهر عى

مف سد ومن كدر مستشردة في الس حة الع لمدة بشكل

مطىق ،فهو (ع) دظهر والعىم ء القرآنددن والفقه ء المج هددن والدع ة الرس لددن والوع ظ الع مىدن
موجودون بحسب الظ هر.

ث ند  :ان مصدبة اإلم م المنتظر(ع) اخطر بكثدر من مصدبة الرسول االعظم (ص) النه دأخذ

ب لظ هر االسالمي فمن ق ل ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل حقن م له ودمه وعرضه .ام اإلم م المنتظر
فأنه دح سب الن س حس ب واقعد مثال تأتي الده العش ئر ودرفعون شع ر ج ء الحق وزهق الب طل ان

الب طل ك ن زهوق  ..فدقول اإلم م اقتىوا رئدس هذه العشدرة بوصفه من فق عنده تجد الن س دشتمون
اإلم م المنتظر ودزعمون كدف هذا ابن رسول اهلل دقتل ابن ءن وددتم اطف لن وهن لك روادة تقول :إن اإلم م
عندم دوجد عى ظهر الكوفة ودستقبىه اربع م ئة ع لم ددن دقولون له د ابن رسول اهلل ارجع من حدث

اتدت فأن القرآن دكفدن فدغضب اإلم م فدقول ح جج العرب جدي ب لحج رة وهؤالء دح ججونني ب لقرآن،
فدضع السدف عى اعن قهم ودقتىهم عن بكرة ابدهم فدبدو ان هن ك ـ وقت ظهوره المدمون ـ ظ ه اًر اسالمد

م دبدو تؤمن ب السالم الىدبرالي االمدركي وكذا نجد

ومراجع وحوزات واحزاب ً إسالمدة ولكنه عى
الشع ئر الددندة ق ئمة والع دات الحسدندة ق ئمة ولكنه مسرح ً لىج سوسدة الع لمدة وبن ء القواعد التجسسدة
في اوط نن العربدة واالسالمدة وب لت لي دسرق ثرواتن الطبدعدة التي منحه اهلل لعب ده الص لحدن
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ثالثا :ان هذه النظردة التوراتدة االمدركدة المع صرة لدست بجدددة بل كل طواغدت الع لم في هذا

الكون دتوجسون خدفة من ظهور مصىح دنقذ البشردة من الظىم ت إل

النور بل نحن نؤمن بهذه

الظهور ولدس االمدرك ن وربم بعد الف سنة ال دخرج كم ك ن الشدخ الصدوق (ت 381هـ) دحد سدفه
كل سنة ودبدل فرسه كل سنة ان اإلم م سدظهر في هذه الىحظة ..هذا صحدح ومن المستحب ت المؤكدة

ان نفكر ب لظهور بكل لحظة في سبدل الدف ع عن مستضعفي الع لم واب دة مجرمي الحرب في سبدل

تحقدق كىمة ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل ان تنتصر في هذا الكوكب األرضي الصغدر بدد ان اإلم م
سدأتي بددن جددد عى العرب شددد ـ كم في الحددث الشردف ـ معن هذا ان الددن الجددد لدس قرآن
جددداً فقد اصبح عندن المنكر معروف والمعروف منك اًر.

خطر
التقية المعاصرة
س  :181من خالل حوارك المباشر في الندوة التقريبية اإلسالمية بينك وبين مفكري أهل السنة والجماعة
في فضائية قناة المجد السعودية التي أجريت في العام 2115م عندما استشهدت بمقولة للخليفة األول
وترحمت عليه وإذا انبرى أحدهم مخاطباً مدير الندوة :ال تنخدع بهذا «الرافضي» فأنه يأخذ بـ«التقية» بيد أن
الدكتور محمد عمارة رده بما يستحق.
من هنا أسأل :أصحيح ما قيل عنك بأنك تشجب العمل بالتقية الشيعية مطلقاً وما هو دليلك الشرعي في
حرمة ذلك؟.
ال وقىت :ـ كم ج ء في مقدمته ـ
ج :نعم ..في الع م 1414هـ أصدرت كت ب فقهد استداللد مستق ً
إدم ني بـ«التقدة» كعقددة م في ذلك ردب بدني ،وبدن تفكدري ..وال موجب ان دكون موضع خالف بدني،
وبدن قرائي.

سدرى ق رئي الكردم في هذه األطروحة الجدددة أمث ل :خوف ..مؤامرة ..خد نة ..انهزام ..استسالم..

انتح ر ..وقد دشعر أنه كىم ت ال تحمل التقددم الموضوعي ،بل فده التوهدن بـ«التقدة الشرعدة».

أقول صراحة ال دمكن بح ل ان اعني« :التقدة» التي شرعت من قبل مدرسة آل الرسول محمد(صى

اهلل عىده وآله) التي هي«:ددني وددن آب ئي ،وال ددن لمن ال تقدة له» وانم اعني بذلك«:التقدة

المع صرة» التي استغىت من قبل بعض العىم ء والوع ظ الذدن هم اشد الن س عذاب وضد ع بوصفهم
تحولوا إل جبن ء بال كرامة ،وبال شرف!! ..وال حرس خ ص لىجبت والط غوت ،ولباله ت المجتمع

وتن قض ته الص رخة.

ان ادم ني بعقددة التقدة ال وصف له ،ولشدة اطمئن ني إل ادم ني لم اخف من صد غة تعبدراتي التي

قد تجيء مردرة وث ئرة.

هذا ..تصحدح بسدط أسجىه عى نفسي ك حتد ط ..وال دخف عى ق رئي الىبدب.
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ولم وصل األمر إل هذا الحد ..فمن الجددر ان أقول :لم دكن قصدي طرح هذه المسألة الفقهدة بكل

جوانبه المتشعبة ،وانم أتعرض له من ج نب واحد ،ومن خالل اإلج بة عن هذا السؤال الرس لي

اله دف.

لم ذا ..وألف لم ذا ..األخذ بـ«التقدة» ،ولص لح من في هذا العصر()54وهي التي ال اثر له في

الس حة الشدعدة اإلسالمدة ..وهي التي ال وجود له بسبب الحردة المذهبدة األممدة في األرض كل

األرض؟!..

ثم تس ئىت هل التقدة ج ئزة في التشردع اإلسالمي..وهل هي :ق عدة إسالمدة ع مة تؤمن به المدارس

اإلسالمدة الس ئدة ،واذا لم دوجد خالف فده ..فىم ذا ـ اذن ـ ب تت من مختص ت اإلم مدة حت أن كثد اًر
من أقط ب أهل السنة والجم عة شنعوا عى اإلم مدة ،ونسبوهم إل البدع والضاللة ،ونعتوهم ب لرد ء
والنف ق في سبدىه ؟!..

م في ذلك ردب لقد ورد تشردعه في القرآن ،والسنة الصحدحة ،واجم ع األمة من مختىف الطوائف

اإلسالمدة.

ففي القرآن:
ِ
ِ
ِِ
دن أ َْولَِد َء ِم ْن ُد ِ
َن
دن َو َم ْن َد ْف َع ْل َذلِ َك َفىَْد َس ِم َن الىَّ ِه ِفي َش ْي ٍء ِإ َّال أ ْ
ون اْل ُم ْؤ ِمن َ
ون اْل َك ف ِر َ
{ َال َدتَّخذ اْل ُم ْؤ ِمُن َ
()55
تَتَّقُوا ِمْنهُ ْم تُقَ ةً}
ِ ِ ِ ِ
ِ
دم َنهُ}
{ َوقَ َل َر ُجل ُم ْؤمن م ْن آَل ف ْرَع ْو َن َد ْكتُ ُم إ َ
()57
{م ْن َكفَ َر بِ لىَّ ِه ِم ْن َب ْع ِد إِدم نِ ِه ِإ َّال م ْن أُ ْك ِرهَ وَقْىُبهُ م ْ ِ ِ ِ
دم ِن}
ط َمئن ب ْإل َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ ()58
َح َس ُن فَِإ َذا الَِّذي َبْدَن َك َوَبْدَنهُ َع َد َاوة َكأََّنهُ َولِي َحمدم}
{ ْادفَ ْع بِ لَّتِي ِه َي أ ْ
()56

وفي الحددث:

ق ل البخ ري في صحدحه عن ع ئشة
«ان رجال استأذن عى رسول اهلل.
فق ل النبي :بئس ابن العشدرة ،ثم أذن له ،ولم دخل فأآلن له القول ،وبعد أن خرج ،ق لت ع ئشة

لىنبي:

قىت في هذا الرجل م قىت ،ثم ألنت له القول؟!..
فق ل :ان شر الن س من دتركه الن س اتق ء فحشه»

()59

( ) 66لم نجد بين الفقهاء األعاظم من تعرض لهذه المسألة إال المحقق الهمداني(ت1322هـ) واختار شرعية العمل بالتقية في عصر
دولتهم ،وأيام قوتهم ونفوذهم السياسي واآلن أصبحت في خبر كان ولِل الحمد على ذلك .وحكي عن صاحب كتاب الحد الفاصل بين
الدين والسياسة في صفحة  124أن السيد اإلمام الخميني (ت 1419هـ) صرَّ ح في هذا الشأن :قائالً«:التقية كفر في الوضع الراهن»
( )67سورة آل عمران . 28 /
( )68سورة المؤمن .28/
( )69سورة النحل .116 /
( )71سورة فصلت .34 /
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وج ء في صحدح البخ ري

()60

في حددث ابي الدرداء:

«ان لنكشرـ اي نبتسم ـ في وجوه قوم ،وان قىوبن تىعنهم»
وهن لك حددث ن م تواتران من لدن المدرسة اإلم مدة والسندة ددالن بمقتض

عى جواز األخذ بـ«التقدة» مثل حددثي(:)61

االطالق ت والعموم ت

« رفع عن أمتي م اضطروا إلده»«..وال ضرر وال ضرار».
وق ل الرازي والمراغي في تفسدرهم ()62وكثدر غدرهم:
«ان مسدىمة الك ّذاب أخذ رجىدن من أصح ب رسول اهلل.
فق ل ألحدهم أتشهد إني رسول اهلل؟!..
ق ل :نعم ..فأطىقه.
وق ل لىث ني :أتشهد إني رسول اهلل ،فىم دشهد ،فقتىه.
ولم بىغ رسول اهلل ذلك ..ق ل:
أم المقتول فمض عى دقدنه وصدقه فهند ً له.
وأم اآلخر ،فقبل الرخصة ،فال تبعة عىده»
وم ورد عن أهل بدت الرسول محمد(ص) في هذا الشأن الشيء الكثدر..منه :
«لدس من من لم دىزم التقدة ودصونن من سفىة الرعدة»

()63

«تسعة أعش ر الددن في التقدة ،ال ددن لمن ال تقدة له»

()64

«التقدة في كل شيء دضطر إلده ابن آدم فقد أحىه اهلل له»

()65

سجدة مع من
«عىدكم ب لتقدة ف نه لدس من من لم دجعىه شع ره ودث ره مع من دأمنه لتكون
ّ
()66
دحذره»
«من صى معهم في الصف األول ك ن كمن صى خىف رسول اهلل»

()67

( )71صحيح البخاري  38:8كتاب اإلكراه ،باب المدارات مع الناس ،سنن أبي داود  4791/ 351:4و 4793ورواه محدثو الشيعة
اإلمامية كذلك باختالف يسير كما في أصول الكافي  1/345:2كتاب اإليمان والكفر باب :من يتقي شره.
( )72ن  .م.
( )73انظر :السنن الكبرى للبيهقي  69:6و 71و 457و 11:13ومسند أحمد  313:1وسنن ابن ماجة  784:2في األحاديث2341 :
و 2341و 2342والمعجم الكبير للطبراني  81 :2و 312 :11وسنن الدار القطني  77 :3ومستدرك للحاكم  48:2وصحيح الزوائد
للهيثمي  111:4وكنز العمال  9498/ 59:4وحلية األولياء  76:9وتهذيب تأريخ دمشق البن عساكر  325:6ونصب الراية للديلمي
 384:4و 386وإرواء العليل لأللباني  411:3ورواه الشيعة اإلمامية في وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ،محمد بن الحسن
الحر العاملي باب 25 :من أبواب األمر والنهي /وباب 56 :من أبواب جهاد النفس  /وباب 5 :من أبواب الشفعة  /وباب 7 :و 12من
أبواب أحياء الموات ،ومن اليحضره الفقيه  243 :4حديث .777
( ) 74أنظر :مفاتيح الغيب المعروف بـ(التفسير الكبير) محمد بن ضياء الدين بن عمر الرازي /ج / 2:ص/ 451:ط :األولى 1318
 /تفسير المراغي ،أحمد مصطفى المراغي ج/ 1 :ص / 133ط :األولى1946 :م
( )75الوسائل /باب 24:من أبواب األمر والنهي  /حديث.27 :
( )76ن  .م  /باب 24 :من أبواب األمر والنهي  /حديث.2:
( )77ن  .م /باب 25 :من أبواب األمر والنهي  /حديث.2:
( )78ن  .م  /باب 24:من أبواب األمر والنهي /حديث.28:
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«ال ددن لمن ال ورع له ،وال إدم ن لمن ال تقدة له ،ان أكرمكم عند اهلل أعمىكم ب لتقدة.
قدل د ابن رسول اهلل إل مت ؟..
ق ل(ص) :قد م الق ئم ،فمن ترك التقدة قبل خروج ق ئمن فىدس من »

()68

«قىت ألبي جعفر :رجالن من أهل الكوفة أ ِ
ُخذا ،فقدل لهم  :أبرد عن أمدر المؤمندن(ع) ،فبريء واحد

منهم وأب اآلخر ،فخى سبدل الذي بريء ،وقتل اآلخر.

فق ل(ع) :أم الذي بريء فرجل فقده في ددنه ..وأم الذي لم دبرء ،فرجل تعجل إل الجنة»

()69

واستن دا إل القرآن والسنة الصحدحة ،نهض اإلجم ع بدن السنة والشدعة عى جواز التقدة.
ق ل الرازي:
« روى عوف عن الحسن أنه ق ل :التقدة ج ئزة لىمؤمن إل دوم القد مة ،وهذا القول أول  ،ألن دفع
()70

الضرر عن النفس واجب بقدر اإلمك ن»
وق ل الجص ص(ت  370هـ):

«إال أن تتقوا منهم تق ة..دعني ان تخ فوا تىف النفس ،أو بعض األعض ء ،فتتقوهم بإظه ر الموالة من

غدر اعتق د له  ،وعىده الجمهور من أهل العىم ،وقد حدثن عبد اهلل بن محمد بن اسح ق المرزي عن

الحسن بن أبي الربدع الجرج ني عن عبد الرزاق عن معمر عن قت دة في قوله تع ل { ال دتخذ المؤمنون

الك فردن أولد ء من دون المؤمندن} ق ل«ال دحل ان دتخذ ك ف ار ولد في ددنه» وقوله تع ل {اال أن تتقوا
منهم تق ة} دقتضي جواز أظه ر الكفر عند التقدة ،وهو نظدر قوله تع ل {من كفر ب هلل من بعد إدم نه إال
من اكره وقىبه مطمئن ب إلدم ن

()71

وفي السدرة الحىبدة ج ء فده:
«لم فتح رسول اهلل خدبر . .ق ل له الحج ج بن عالط :د رسول اهلل أن لي بمكة م ال ،وان لي به

أهال ،وان أردد أن اتدهم ،ف ن في حل ان ان نىت منك ،وقىت شدئ ،
فأذن له رسول اهلل ان دقول م دش ء»

()72

وق ل أبو ح مد الغزالي(ت 505هـ):
« ان عصمة دم المسىم واجبة ،فمهم ك ن القصد سفك دم مسىم قد اختف

واجب»

()73

وق ل ص حب المن ر عند تفسدر قوله تع ل  :إال أن تتقوا منهم تق ة:
( )79ن  .م /باب 5:من أبواب صالة الجماعة /حديث.1:
( )81ن  .م  /باب 24 :من أبواب األمر والنهي  /حديث.25:
( )81ن  .م  /باب / 29:حديث .4
( )82التفسير الكبير .451/ 2/
( )83أحكام القرآن /أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي  / 11 / 2ط 1347:هـ المصرية.
( )84السيرة الحلبية 61/ط :مصطفى محمد.
( )85احياء العلوم  /ألبي حامد الغزالي ،ط1:
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من ظ لم ف لكذب فده

« من نطق بكىمة الكفر مكره وق دة لنفسه من الهالك ال ش رح لىكفر صدرا ،وال مستحب لىدند عى

اآلخرة ،وال دكون ك ف ار بل دعذر ،كم عذر عم ر بن د سر»

()74

وق ل الشدخ مصطف الزرق :
«التهددد ب لقتل لإلكراه عى الكفر دبدح لىشخص التظ هر به مع
اطمئن ن قىبه ب إلدم ن»

()75

وشجب الش طبي الخوارج ،اذ ذهب ق ئال:
«إنك رهم سورة دوسف من القرآن ،وقولهم ب ن التقدة ال تجوز في قول أو فعل عى

والعموم»

()76

اإلطالق

وق ل جالل الددن السدوطي:
« دجوز أكل المدتة في المخمصة ،واس غة الىقمة في الخمر ،والتىفظ بكىمة الكفر ،ولو عم الحرام قط ار

بحدث ال دوجد حالل إال ن د ار ف نه دجوز استعم ل م دحت ج الده»

()77

هذي هي التقدة في حقدقته عند الشدعة والسنة وم هي ب لشيء الجددد ،وال من البدع دأب ه الشرع

والعقل ..فقد تكىم عنه الفالسفة ،وعىم ء األخالق قبل اإلسالم وبعده ،تكىموا عنه وأط لوا ،ولكن ال

بعنوان التقدة ،بل بعنوان :الغ دة تبرر الواسطة . .وتكىم عنه الفقه ء ،وأهل التشردع في الشرق والغرب،

بعنوا ن :هل دجوز التوصل إل غ دة مشروعة عن طردق غدر مشروع ،وبعنوان :المق صد والوس ئل..
وتكىم عنه عىم ء األصول من السنة والشدعة بعنوان :تزاحم المهم واالهم ،واتفقوا بكىمة واحدة عى ان

األهم مقدم عى المهم ،ارتك ب ألقل الضرردن ،ودفع ألشد المحذوردن ،وتقددم لىراجح عى المرجوح

()78

و «الكالم عى التقدة من جه ت:
األول  :في معن ه وهو التخفي ب ألمر سواء ك ن بكتم نه ،أم بإظه ر خالفه.
الث ندة :في أدلته كت ب ً ،وسنة ،واجم ع ً من مع شر اإلم مدة ،بل ضرورة مذهبن عىده وتفصدل ذلك
دؤخذ من الكتب المبسوطة.
الث لثة :هي مشروعة مع الكف ر ،والمسىمدن ،والمؤمندن.
الرابعة :لىتقدة مع المخ لفدن أحك م خ صة من سقوط الفرض ،وتوسعة االمتن ن ،ونحوهم  ..مم بسط

في الكتب الفقهدة.

أم مع غدرهم ،فىدس له شيء من ذلك ،وغ دة م دثبت به سقوط العق ب لقصور أدلة الضرر

والحرج عم زاد عىده.

( )86تفسير المنار  /رشيد رضا ج/ 1:ص ،131:ط :مصر.
( )87الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد /مادة/ 611:ط :األولى.
( )88الموافقات/ 181/ 4ط  :األولى.
( )89األشباه والنظائر .86 /
( )91انظر :مجلة رسالة اإلسالم القاهرية /المجموعة الثانية /العددان53:و/ 54ص/ 39 :ط.1963:
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الخ مسة :من طردقة العقالء في كتم ن أسراره  ،والمج مىة ،والمداراة ..وهكذا وجده أم ار عقالئد ال

دنفك عنه أحد أصال.

الس دسة :اظه ر خالف االمر الددني ،انم دجوز في موارد مخصوصة ال دجوز التج وز عنه إل

غدره ..ولىكالم عىده مق م آخر.

الس بعة :التقدة كس ئر الموضوع ت الخ رجدة ،ف لمكىف هوالذي دشخص موضوعه ومورده  ،فىدس

ألحد مض دقته بوجه أصال ،فقد درى نفسه مبتى به  ،وقد درى نفسه مع ف عنه  .نعم دعذر في خطأه

في تطبدقه كس ئر موارد خطأه مم رفع بحددث الرفع.

الث منة :دختىف حكمه من حدث األحك م الخمسة ..ولكل مق م غدر مق م اآلخر.
الت سعة :لىمعصوم ومن دىحق به مخ لفة التقدة مع تشخدص موضوعه لم أشرن إلده في كت بن من

اختص صه بذلك أن له العمل به  ،وفي كل ذلك أخذ بوظدفته ،ف نه درى المصىحة المشروعة في حقه

خرق له  ،أو عمال به  ،فال وجه لمض دقته بوجه أصال ،بعد م ك ن معصوم  ..فمن العجدب االعتراض
عىده بذلك ،كل ذلك عى خالف طردقة اإلم مدة.

الع شرة :التقدة مرة تكون عن إكراه ،وأخرى تكون عن اضطرار ،وث لثة تكون لتوسعة امتن نه.
الح دي عشر :تجوز التقدة فدم دتعىق بنفسك وغدرك ،بل في كل شيء ،إال إذا ك ن العمل موجب

إلراقة الدم ء ،فإنه شرعت لحفظه .

الث ندة عشر :التقدة مرة تكون من جهة المسؤول ،واخرى من جهة الس ئل ،وث لثة من جهة الح ضر،

ورابعة من جهة النوع ،وخ مسة من جهة م دعىمه اإلم م إذ أن كثد ار م دوقع الخالف بدن شدعته ،لئال

دعرف الشدعي فدؤخذ.

الث لثة عشر :ال دجب الفرار عن موارده أخذا بعموم أدلته  ،بل ال ردب في أبتن ء طردقن عىده إل

زمن ظهوره .

الرابعة عشر :ربم دكون الحكم ظ ه ار بددهد ال تجري فده التقدة ،كم في المتعة ،والمسح عى

الخف ،هذا وقد ذكرن نبذاً متعىقة به  ،فال وجه ألع دته »
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وأخد ار ..دأخذك العجب كل العجب حدن تقع عى كثدر من آراء أهل السنة والجم عة القدام منهم

والجدد ..دنعتون التقدة ب لنف ق والرد ء في حدن دستكشف من النصوص القرآندة والحددثدة إنه ق عدة

شرعدة في استنب ط األحك م تستند عىده جمدع المدارس اإلسالمدة :الزدددة واإلم مدة والسندة «من حنفدة
وم لكدة وش فعدة وحنبىدة وأوزاعدة وظ هردة» ومن قبىه مدارس الصح بة ف لت بعدن فت بعي الت بعدن،

ب ستثن ء بعض الخوارج.

()80

( ) 91التحصيل في أقات التعطيل ـ الموسوعة اإلسالمية الكبرى ـ محمد الحسني البغدادي ،الورقة ،688 :مخطوطة مكتبة اإلمام
المجاهد السيد البغدادي العامة  ،برقم . )235( :
( ) 92وقد إضطرت الخوارج إلى األخذ بالتقية بسبب تصميم الوالة على إبادتهم عن بكرة أبيهم ،وقد صرح الشهرستاني(ت548هـ)
عن هذه الفكرة في أنقسام الخوارج ،وذلك أن نافع بن األزرق(ت65هـ) قد كان يكفر القاعدين عن الحرب وكان يقول«:التقية التحل،
والقعود عن القتال كفر» .انظر الملل والنحل  ، 192/1فانصرف زعماء الخوارج واتباعهم إلى نجدة الحر ،وكان نجدة يرى أن التقية
جائزة ،واحتج بقوله تعالى {إال أن تتقوا منهم تقاة} فبين لنا التزاوج الواضح بين الظروف والتقية ،وإسناد اإلسالم لها ...والشهرستاني
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نقف ..هن ونؤكد من وجهة إم مدة:
لدس معن التقدة جمعدة سردة غ دته تمزدق شمل األمة اإلسالمدة..
لدس معن التقدة أن تجعل أحك م الشردعة العمىدة س ًار من أسرار الب طندة..
لدس معن التقدة الركون لىظىم وتبردر األوض ع الط غدة الط غوتدة..
لدس معن التقدة مح ولة من مح والت التكدف ب لظروف االنته زدة واالزدواجدة..
لدس معن التقدة أن دركن فقده لىجبت والط غوت ،ودح ول تقودته ب لمخ لف ت الشرعدة ،فدحىل حرام ً
ودحرم حالالً ..بحجة أن الضرورات تبدح المحضورات عى إطالقه  ،أو أن التقدة ددني وددن آب ئي.
ق ل است ذن السدد اإلم م الق ئد:
«الىهم إال إذا لمسن في دخوله مصىحة لإلسالم  ،ولع مة المسىمدن ،كم عهدن ه من المحقق ،وعىي

بن دقطدن ،ونصدر الددن الطوسي الذدن عرفن خطتهم عندم تع ونوا مع الط غوت ،لدحققوا المصىحة

الكبرى لألمة المسىمة».

إ َذ ْن ..التقدة محرمة فدم إذا عىم بأن العمل به دستهدف إزالة مع لم أصول الددن ،وظهور الب طل،
وتأددد الط غوت ،إذا لم دعمل به ترتب عىده الموت األحمر ،ف لواجب هن ترك العمل به  ،وتقددم

الشه دة في سبدل اهلل تع ل .

إ َذ ْن . .التقدة دجب مخ لفته إذا ك نت في حرب الج سوسدة ،واالستكب ر والكفر الع لمي ،والتسىل
األجنبي الغ در الش مل.
إ َذ ْن ..التقدة تتصف بـ«الحرمة الذاتدة» فدم إذا أصدر الط غوت أم اًر بقتل نفس محترمة ،ف نه ال
دسوغ تنفدذ أمره لم َّ
دل( )81عى أن التقدة انم شرعت لحقن الدم ء ،ف ذا بىغت التقدة الدم ،فال تقدة!!..
إ َذ ْن ..التقدة تسقط لوعىم بـ«الوس ئل التجردبدة ،والمع دشة المدداندة» بأنه ال دتحقق سبدل االنبع ث
الوحدوي واالئتالف الجبهوي وأمن من الضرر واألذى فال موضوع حدنئذ لألخذ به إطالق .
إ َذ ْن..التقدة لدست وسدىة غ درة لكشف القواعد اإلدم ندة العردضة إل القد دات الج هىدة الط غدة لم
َّ
دل( )82عى أن من استفتح نه ره بإذاعة سرن سىط اهلل عىده حر الحددد ،وضدق المج لس.
إ َذ ْن..التقدة الج ئزة منه  ،أو الواجبة لم تكن مخصوصة بأهل السنة والجم عة وحسب ،بل تشمل
الطواغدت كل الطواغدت في الع لم ،لم َّ
دل( )83ان مورده العموم ت ،وحددثي رفع االضطرار ،وال ضرر

وال ضرار..ودشهد بذلك أبي بصدر ق ل أبو عبد اهلل(ع):

إلى ذلك يعدد بدع األزارقة أصحاب نافع المذكور ،ويرى أن«التقية غير جائزة في قول والعمل» المصدر نفسه  186/1وغاصت
التقية في أعماق الخوارج ،حتى دار النقاش حولها(بعد نافع) بوصفها :هل تطبق في القول ،أم في العمل ،أو كليهما؟!..
قرآنا الضح اك وهو :رئيس فرقة من الخوارج وقتل سنة  128هـ يرى :أنها تجوز في القول دون العمل أنظر :المصدر نفسه
 216/1وكان أسالفهم النجدات يرونها«:جائزة في القول والعمل ،وإن كان في قتل النفس» م .ن.187/1
( )93انظر :الوسائل /باب 31:من أبواب األمر والنهي /حديث1:و.2
( )94انظر :ن  .م /باب 24 :من أبواب األمر والنهي حديث 1:ومابعده
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«التقدة من ددن اهلل؟! ..قىت :من ددن اهلل؟! ..ق ل(ع) :أي واهلل من ددن اهلل ،ولقد ق ل دوسف{ :أدته
()84

العدر إنكم لس رقون} واهلل م ك نوا سرقوا شدئ ..ولقد ق ل إبراهدم {إني سقدم} واهلل م ك ن سقدم ً»

إذن..التقدة استراتدجدة عمل جه دي في أد م اإلره ب الفكري ،والتصفدة الجسددة ،والحم ق ت

الط غوتدة.

إذن..التقدة عى

صعدد العزدمة..ومعن

صعدد الرخصة ولدست عى

لإلنس ن المسىم ان ش ء عمل ب لتقدة ،وان ش ء لم دعمل به .

الرخصة أن دترك الخد ر

وعىده ..فهي سالح ذو حددن .احدهم سىبي واآلخر ادج بي..السىبي منهم

هو اإلس ءة العظم

والك رثة الكبرى لإلسالم ب سم اإلسالم..حدنم تنطوي عى المه دنة واإلستسالم والجبن واالنهزامدة ،وهي

م افترضن عى تسمدته بـ« التقدة المع صرة»

أم االدج بي منهم فهو حد السالح الح سم والفصل الق طع الذي دستعمىه المج هدون في مسدرتهم

الستئص ل شأفة الكفر والضالل واالنحراف والخد نة  ..حدث ال دمر هذا الطردق إال من خالل حص د
الرؤوس العفنة ،وهدم قالع التآمر والجردمة واالستبداد واالستهت ر ..ودكون هذا عن طردق رسم
االستراتدجدة الحذرة الكتومة لىعمل الجه دي السري ،حذ ار وتقدة واستعدادا لمج بهة كل االحتم الت ،وربم

الصعد ك فة ،ومج بهة طواغدت العصر ،الذدن

االنتك س ت التي ترافق سدر العمل الجه دي ،عى

تعجبهم اشد العجب عمىدة الجبن والتخ ذل ب سم التقدة ..بقدر م دسوؤهم العمل به كإستراتدجدة لىعمل
السري تحت وطأة الظروف الق هرة لتزلزل األرض تحت أقدام المفسددن وترسل حمم براكدنه المزنجرة
عى رؤوسهم العفنة ،ومغرقة بطوف نه قطع ن الفس د والرذدىة وتبردر الفس د والسكوت عى الفس د ب سم

التقدة الشرعدة؟!..

إعداد وتحقيق :علي الحسني
ربيع االول 1431ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ نيسان 2111م

( )95انظر م .ن :باب 25 :من أبواب األمر والنهي .حديث / 4 :وباب 56:من أبواب جهاد النفس /وباب 5:من أبواب الشفعة
/وباب7:و 12من أبواب أحياء الموات .وفي بعض النصوص(أهل الباطل) وهو يعم لغير أهل السنة والجماعة انظر :الوسائل،
باب 24:من أبواب األمر والنهي /حديث.13:
( )96ن  .م  /باب 25:من أبواب األمر والنهي /حديث.4:
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