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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 هل حماس حركة إسالمية ؟؟!!
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على إمام اجملاهدين سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجهم إىل يوم 

 الدين .

َوَعدَد     :فلقد وضح اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي  رمييرا اتسرت الس وسربيت التمكرني فقران عرئ مرن  ا رت عد : أما ب
مو  اللَُّه الَِّذيَن آَمنُداا ِمدنُممو َوَعِملُداا اللَّداِلَحا ِ  ُِ َلَل الَّدِذيَن ِمدن َِدد وِل ْو دََ ِِدي اَرروِ  َكَمدا اسو ُُم  ندَّ ََ ِل ْو دََ دنَ  لََيسو ُم َولَُيَممِّ ُُ يدنَد ِِ دمو  ُُ نَّ َل

ُُم لَندَّ دمو َولَُي َددِّ ُُ ََدل َل ندا   الَّدِذ  اروَت مو َْمو ُِ ِِ ْودِد َوداو ديو ا  مِّدن بَد َْ درُِكاَ  بِدي  َِني   ُيشو ْو ُدُدَو فوْعرد  اهلل باتسرت الس يف أون اةير   ، يَد
ت بغريها .و د وصف اهلل املست لفني فقان مشميوط بتحقيا العبودي  يف آخميها. العبودي  هلل وحده ت شمييك له ت بعبودي  الورن و 

 : َاُماا ِِي اَرروِ  َِْ ا َعدنِ  الَِّذيَن ِإ  مَّمَّنَّاُهمو  داو َُ ْوُروِف َوََد ِِ َدُة اُرُمداِر  اللَّالَة َوآتَدُاا الزََّكاَة َوََْمُروا بِالوَم أي  الوُمنَمدِر َوِللَّدِه َعا
   حكم اهلل يف كت كبري ة وصغرية . وليس حكم الدميقمياري  والعلماني  والوحدة إن مكناهم يف األرض كان أون عمت هلم هو  إ ام

الورني . هذا هو وصف من سينصميهم اهلل ، وهذا هرو وصرف مرن سروس يسرت لفهم ، وهرذا هرو وصرف حرئب اهلل .  فهرت حميكر  
املبنير  علرى الروت   وميعرت ملر  إبرمياهيم السوي أم أهنا حادت اهلل ورسوله، فهميعت للدميقمياري  والورني  ، محاس هنجت هذا املنهج

ُِّوَ  اللَّهَ  والربا  ؟  ِِي اَرَذلِّينَ  ِإ َّ الَِّذيَن ُيَحا لَِ َك    َوَرُساَلُه ُْوو

فرراملمي  وهررو يسررتمص إىل تصررمي ات  ررادة حميكرر  محرراس وحرروارالم ولقررا آلم ،  بررت وبعررد أن اسررتيلوا بقبرر  اجمللررس   التشررمييع   ، 
املمجوجرر  ، والكلمررات  سرري ه ي يصرراب بغ يرران نفسرر  ودوارن فكررميي ، وعلرره يصررون ووررون بررني تلررك العبرراراتواسرروخوا علررى كميا

نيررره عبرررورا  عرررابميا  ي شررر     رررا يدلررره علرررى أن املتكلمرررني  املهو ررر  ، واملصرررالحات املنكوسررر  الرررع يلوكوهنرررا ، عسرررى أن يرعْعررررب  بانررر  أٌ 
 !فضال  عن احلميكات اإلسالمي  بت اجلهادي  ، فكيف إن كانوا معدودين من  ادلا ؟احملسوبني على املسلمني ،  واملصميحني هم من

" منظمدة ورغم بذن اجلهد والوكيرئ وبرالا اتنتبراه ملعميفر  هوير  املتحردر الفكميير   إت أنره ت يكراد ي عرميس إن كران املتحردر هرو مرن 
 الورنيرررررررر  العلمانيرررررررر   املتنكررررررررمية حلكررررررررم  اإلسررررررررالم . أو غريمهررررررررا مررررررررن املنيمررررررررات الفلسررررررررايني   " الج ُددددددددة الشددددددددْ ية "أو  ِددددددددَ  "

التعميس على هوي  املتحدر الفكميي  ، إت من خالن اتجتراه العرام للحرورات ، أو مرن خرالن  -وأنت م ْنِصت مصٍا  - وت ميكنك
" واللكنر  هر  اللكنر  ،  فالعبرارة هر  العبرارة ،  .وانتمرا الم احلميكير   تعمييف القا مني علرى الرربامج اإلٌاعير  بش صريات املتحرد ني

" الدم  " المللحة الْليا للشْب "، ، الاطنية "  " ويار الشْب "،" ا لَزام بالديمقراطية "،" المللحة الاحدة الاطنية "،
 وشميب .  وهلم جميا من نسيج املصالحات الورني  والقومي  الع أكت عليها الدهمي الَلسطيني "، "الشرعية الدولية "   

اجلرميأة علرى ارتكراب أعيرم   -بت من  ادتره اجملاهردين  -مص ونميى من القادة احلمساويني احملسوبني على اإلسالم وأصبحنا نس
 !والع ت يكاد معتنقها ورافص شعارها ي سأن عما يفعت  " المللحة الاطنية " ،التجاوزات العقدي  والشميعي  حتت غاا  

اس حميكر  إسرالمي  ؟ أم أهنرا حميكر  ورنير  دميقميارير  تت رذ شرعار الردين ولنا أن نتسرا ن بعرد كرت هرذا وغرريه هرت صرحيح أن محر
 غاا ا  تستغالن العارف  الديني  وخلداع من  بون الدين . ؟؟

ت يشك وت حلي  واحدة أن هذه احلميك  ليست هلا  -إن كان  ن يفهم التوحيد  -املتعق  حلميك  محاس وتصمي الا ودستورها 
 سالم ، وإاما ه  حميك  ورني  دميقمياري  تلبس  ناع اإلسالم وتتمسح بالدين . عال   بالتوحيد وت باإل
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 و د يستغميب ك ري من الناس هذا احلكم ولكنه هو احلقيق  الع تيهمي واضح  ملن ير قعي م هذه احلميك  باملنيور الشميع  القو  .
   اعي  ال بوت  اعي  الدتل  حقيق  حميك  محاس ومو عها وحنن بعون  اهلل هنا يف هذه الميسال   املقتضب  سنبني وباألدل  الشميعي

 من اإلسالم . 
 ليهلك من هلك عن بينه و   من ح  عن بينه . وحنن بعون اهلل سنبني حقيقتها بنا ا  على ما ظهمي لنرا  مرن كتابرات احلميكر 

َنا .وتقاريميها ، وما شاهدناه من تصميفات  يادلا وموا فهم املعلن  على رؤوس األشهاد  ََا ِإ َّ ِبَما َعِلمو دو ُِ َْ  وَما 
 

ل حركة حماس من الديمقراطية    ْو   : مِا
فال مقام للحالن واحلميام معها ،بت املميد واتعتبار لميغب     ه  حكم الشع  للشع  بدون اخلضوع لتعاليم اهللالديمقراطية : 

احلياة ، فهو نيام علماين ، يعررب  م على أساس فصت الدين عن ا  فالنيام الدميقميار   الناس فقط . ولو خالف دين اهلل. أك مي 
عن وجه  نيمي معين  للحياة السياسي  ، مبني  على فصت الدين عن احلياة . فمن آمن بالدميقمياري  فهو علماين ولو مل يقبت ٌلك . 

من األساس . فالنيام اإلسالم  مبين على  ألن ركيئة العلماني  ه  النيام الدميقميار . والنيام الدميقميار  خمالف للنيام اإلسالم 
حكررم اهلل للشررع  ، أمررا النيررام الرردميقميار  فهررو مبررين علررى حكررم الشررع  للشررع  ، فالنيررام الرردميقميار  بعبررارة أخررميى هررو تأليرره 

. فمررن دعررا إىل -أو ألغلبيرر  الشررع   -الشررع  أو أك مييرر  الشررع  . أي إعاررا  حررا التشررمييص الررذي هررو فقررط حررا هلل ، للشررع  
 دميقمياري  و بلها فقد دعا لتأليه الشع  و بت ألوهي  الشع  من دون اهلل رض  أم أبا. ال

دُم ِإ َّ ِللهدِه ََْمدَر َْ َّ   ران تعراىل :  ْو ُدُدواو ِإ َّ ِإيَّدا ُ  ِإِ  الوُحمو ( فراحلكم والتحراكم مرن العبرادات الرع ت وروز 40)يوسرف :  تَد
َْداَلِمينَ  ه اةي  عبادة ، و ان تعاىل : صميفها إت هلل ، و د مساها اهلل يف هذ َموُر تَدَ اَرَك اللَُّه َربُّ الو لوُق َوارو َْ فهرذه اةير   ََْ  َلُه الو

ُُم ِبَما َََْزَل اللههُ  تبني أنه كما أن اخللا خلا اهلل فاحلكم حكم اهلل ، و ان تعاىل :  نَد ُمم بَديدو فف  هرذه اةير  احملكمر  أمرمي   َِاحو
َما َكاَ  لَِيأوُوَذ  صلى اهلل عليه وسلم أن  كم بني املتنازعني مبا أنئله عليه وأوحاه إليه . و ان اهلل تعاىل يف  ص  يوسف: اهلل نبيه 

يدنِ  ِِ ِِدي  فهرذه اةير  الكميمير  تبرني أن احلكرم ديرن يردان هلل بره ، فقرد مسرى اهلل سربحانه وتعراىل يف هرذه اةير  حكرم  الوَمِلدكِ  ََْوداُ  
َر اللههِ  نه  ، و ان الميب املتعان لنبيه صلى اهلل عليه وسلم: امللك بدي َدَغيدو ََِغي َحَمما   َِْ فمن يبتغ  غري اهلل حكما  فهو مشميك  َْبدو

 باهلل الشميك األكرب . 
احلكرم الرذي عردعون بره النراس ويسرمونه الدميقميارير  ، إٌ هر   تردما برالباالن نروع -وغريهرا يف معناهرا ك رري  -فهذه اةيات 

بالضررالن ، هرر  حكررم الغوغررا  والرردمها  . وكررت نيررام أو شرر و أو عررادة أو  ررانون ن ص رر  حعكعمررا  بررني  حكررم األك مييرر  املوسرروم 
 ََْلمو تَدَر ِإَلل الَِّذينَ  راغوت ، أ ِمميع املسلم  بالكفمي به والتربؤ منه ي  ان تعاىل :   املت اصمني بدون اتستناد إىل شميع اهلل  ي فهو

ُُمو آَمُنااو ِبَما َُِْزَل ِإلَيوَك َوَما َُِْزَل ِمن َِد وِلكَ  يَدزوُعُما َ  َُُرواو  ََْدَّ  ِبهِ  يُرِيُدوَ  َْ  يَدَََحاَكُمااو ِإَلل الطَّاُغاِ  َوَِدو ُِْمُرواو َْ  َيمو
 واةن وبعد توضيح حكم الدميقمياري  يف اإلسالم لنميى أين محاس من الدميقمياري  .

اري  تعلا الميضيص الوله بأمه، واختذلا منهجا ، ووعدت بانتهاجها وسري حكمها على وفقها ، فقد حميك  محاس تعلقت بالدميقمي 
باحوام   اخليرار الردميقميار    و الرت  أوراق بيانالا املتعددة املناداة والدعوة لااغوت الدميقمياري  ، ورالبت األرمياس ساميت على

تاررويمي املو ررف  لررى اجلميررص ، وتسررعى للحروار مررص كافرر  األررمياس مررن أجررتيف بيران آخررمي عررن نفسرها:   إن حميكرر  محرراس منفتحر  ع
 واحوام اخليار الدميقميار  الفلسايين ونتا جه. 

 وإليك بعض من احلوار الذي جميى مص مؤسس حميك  محاس أمحد ياسني : 
أو سلاتني ، أم إسالم  ، يف ظت سلا   شيخ أمحد.. تمييد أن تعيش يف فلساني ، ولكن يف ظت أي حكم ؟ حكم السائل:

  يف ظت حكم دول  أو دولتني ؟
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أعيش يف ظت  الشيخ أمحد على هذا السؤان ! )ألنه سؤان صع .. صع  على الشيخ أن يقون له أريد أن : مل و  الشيخ
 .( حكم إسالم .. ودول  حتكم باإلسالم

 الفلسايين يمييد دول  دميقمياري  ، وأنت ملاٌا تعانده ؟ : ولكن الشع السائل 
السابا صع   دول  دميقمياري  متعددة األحئاب ، والسلا  فيها ملن يفوز يف اتنت ابات. ) يف السؤان وأنا أيضا  أريد لشيخ :ا

وأنرا أيضرا    :باإلسالم .. بينما هنا على الفور أجابره على الشيخ أن يقون له أريد أن أعيش يف ظت حكم إسالم  ، ودول  حتكم
 األحئاب..  فتأمت !!!  ( متعددة أريد دول  دميقمياري 

  مو فك؟ لو فاز احلئب الشيوع  ، فماٌا سيكون السائل:

 الفلسايين !  حىت لو فاز احلئب الشيوع  فسأحوم رغب  الشع  الشيخ:
) أ ون : هت يوجد يف  ل  من  وم خيار الكفمي  ٌرة مرن توحيرد ؟؟!! أيرن الكفرمي بالاراغوت يرا  رادة محراس ؟؟  أم أنره غرري 

يف  اموسكم ؟؟  أم أن التوحيد عندكم يقتض  احوام الكفمي ألن الشع  الفلسايين اختاره ؟؟!! مرن إهلكرم ؟ اهلل الواحرد موجود 
     األحد أم الشع  الفلسايين ؟؟ (    

إٌا مررا تبررني مررن اتنت ابررات أن الشررع  الفلسررايين يمييررد دولرر  دميقمياريرر  متعررددة األحررئاب ، فمرراٌا سرريكون مو فررك  السددائل:
  ينئٍذ؟ح

عرن رفضره للدولر  اإلسرالمي  ، فأنرا أحروم  واهلل حنن شع  له كميامته ، وله حقو ه ، إٌا ما أعميب الشع  الفلسرايين الشيخ :
 وأ دس رغبته وإرادته . ) أ ون : وهت يوجد يف  ل  من  وم ويقدس رغب  من يميفض الدول  اإلسالمي  ٌرة من توحيد ؟؟!! 

الكالم أن تنس  نفسك لإلسالم ؟؟ أم أن إسالمك يقتض  أن حتوم وتقدس كت ما عتاره الشع  أت تستح  يا شيخ بعد هذا 
الفلسايين حىت ولو كان رفضا  لدين اهلل وتابيا شمييعته  و بوت  للشيوعي  امللحدة الع حتارب اهلل ورسروله ؟؟!!  أشرهد اهلل أن هرذا 

الكتاب والسن   د تضافميت على أن الميضى بالكفمي كفمي .. فيكون  ن  أدل ليس دين اهلل بت هو دين الااغوت ودين املشميكني ، أل
 ( م1986، حئيميان، 123بالكفمي ، والعياٌ باهلل.(  )جمل  العامل ، بمي م  احوام وتقديس الكفمي أوىل

 ثاَيا  : ِوال حركة حماس  المجلس الَشريْي  
، مهمته تشمييص القوانني وسنها استقالت  ومن مث فميضها وإلئام جملس شميك  كفميي ، اغتص  حا اهلل يف التشمييص  وهذا  اجمللس

يِن َما َلمو يَأوَذ  اهلل تعاىل  و د  ان هبا.  الناس ُُم مَِّن الدِّ َرُعاا َل َْ ُْرََكاٌء  ُُمو   (21)الشورى:    ِبِه اللَّهُ  َْمو َل
أوجبره .وبرنفس الو رت  يكفرمي ويرميد كرت  ه ، والواج  مافاملسلم املوحد هو من  يؤمن أن احلالن ما أحله اهلل ، واحلميام ما حميم

تشرمييص عرالف شرميع اهلل وت  ومره فضرال أن يقدسره  ولرو اختراره كرت سركان األرض . هرذا هرو ديرن اهلل وهرذا هرو اإلسرالم وهكرذا 
غلبيرر  أعضررا  اجمللررس فهررو أن احلررالن  مررا أحلرره أ  -ديررن الدميقمياريرر   -يكررون الكفررمي بالارراغوت  ، أمررا ديررن إبلرريس املنتشررمي اليرروم 

 التشمييع   ، واحلميام ما حميمه األغلبي  ، والواج  ما أوجبته األغلبي  ، والنيام والقانون ما فميضه األغلبي  ، ورأي األغلبي  حرىت ولرو
رة   عصررميي يف صررو  بطدداغا    لإلميرران – رروت  وفعررال   -اخترراروا الشرريوعي  امللحرردة  مقرردس وحمرروم . فالدميقمياريرر   دعرروة صررمي   

  .  خداع مَحَرة  

وجند  ادة محاس ) اجملاهدين !!! ( عدعون  أتباعهم  بقوهلم  إٌا دخلوا هذا اجمللس الكفميي فإهنم سوس ت يوافقون على أي 
 انون وتشمييص عالف شميع اهلل ، ونسوا أو تناسوا أهنم عند دخوهلم هلرذا اجمللرس وعنرد اسرتالمهم احلكومر  أ سرموا براهلل علرى رؤوس 

شهاد أن  وموا  انون الكفمي والعلماني  ، دستور الدعارة واإلباحي  ، الذي عالف شرميع اهلل خمالفر  صرمي   ت ختفرى علرى أبسرط األ
موحد . وكذلك تعهدوا وصميحوا بأن يوافقوا بت  وموا ويقدسوا خيرار األغلبير  مرن الشرع  الفلسرايين حرىت ولرو اختراروا الشريوعي  

سالم  . فهم بقبوهلم لعب  الدميقميارير  ،  بلروا برأن ينصراعوا لرميأي األغلبير  ولرو خرالف شرميع اهلل . فلسران امللحدة ورفضوا احلكم اإل
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حاهلم يقون حنن إٌا ر ميِح يف اجمللس  انون عالف شميع اهلل نميفضه ولكن إٌا  بلته األغلبي  فنحن حنوم هذا القانون ونقدسه وننصاع 
ك موا شميع اهلل باميحه يف اجمللس للتصويت  اإلسالمك م إليه . ويقولون وت يستحون نمييد أن حن ع  عن رمييا الدميقمياري  . يمييدون أن   

!  عليه ، فإٌا  بلته األغلبير    عكمرم وإتم فرال . اهلل أكررب !!  رانون اهلل يارميح للتصرويت علرى  بولره ملرن يردع  اإلسرالم ! سربحان اهلل
برون ررميح شرميع اهلل للتصرويت عليره هرو أكررب كفرمي براهلل وهبرذا الشرميع . فراهلل سربحانه وتعراىل وهم لو فهموا التوحيد لعلمروا أن جمرميد  

ِمدِه يقون :       َْقِّدَب ِلُحمو ُمُم َ  ُم ََدل اللَّدُه َوَرُسداُلُه َْمودر ا َْ و َيُمداَ  ويقرون :  َواللَُّه َيحو َِ ِمنَدَة ِإَذا  ِو ِمَن َوَ  ُم ِو َوَمدا َكداَ  ِلُمد
يدَ  ِْ ُُمو الو ْوِص اللََّه َوَرُساَلُه َِدَقدو َضلَّ َضاَل   ُمِ ين اَل   َرُة ِمنو َْمورِِهمو َوَمنو يَد
 

ل حماس من   الاطنية  ثالثا   : مِا
ه  تقديس الورن ، حبيث يصري احل  فيه والبغض من أجله ، والقتان مرن أجلره، وإنفراق األمروان مرن أجلره، حرىت  الاطنية :

: أهنا شميك باهلل وحماول  للقضا  على اإلسالم  ِحقيقة الاطنيةالورني  حمت الميابا  الديني  .  الميابا  ياغى على الدين ، وحىت حتت
هررن املسررلم ، فبرردت  أن يكررون وت  املسررلم للموحرردين مررن  ونررئع العقيرردة مررن  لرر  املسررلم ، وتغيررري معررايري الرروت  والررربا  يف  لرر  ٌو

 وتؤه ألهت  وميته .   ي يكوناملسلمني وألصحاب العقيدة الصحيح  والسليم

ت علررى مسرراح  شاسررع  مررن اهتمررامهم ، فهررذه الرردعوة  ولقررد حييررت الورنيرر  لرردى حميكرر  محرراس ي بنصرري  وافررمي ، واسررتحٌو
وو نيته والوت  له وفيه من دون اهلل تكاد تتكمير يوميا  علرى ألسرن   رادة محراس .. وتكرميرت كتابتهرا  البارل  الع تكميس عبادة الورن

الم ، فه  أحد  وابتهم وأصوهلم الع ت يت لون عنها ، بت يوصون هبا غريهم و ذ روهم مغب  تميك التمسك هبا أو مساسها يف بيان
 العمت على ما ينا ضها. بسو  أو

)هكذا بدون  " حَاظا  علل وحدة الشْب الَلسطيني "فعلى سبيت امل ان : فقد  الوا يف أحد بيانالم معللني أحد أفعاهلم : 
 تفمي   بني شميا حه املتباين  وربقاته امل تلف (

وحدلم الورني  )علل الَحَظ علل وحدتُم الاطنية (  وعندما شاركوا يف حوار القاهمية وضمحوا هدفهم من املشارك ، وأنه : 
  ...الع تضم بني ريالا من يدع  اإلسالم والنصمياين والعلماين والشيوع  و... و... و

 مؤسس احلميك  :وانيميوا إىل كالم 
   رررررررررررررررررررررران أمحررررررررررررررررررررررد  ياسررررررررررررررررررررررني مؤسررررررررررررررررررررررس حميكرررررررررررررررررررررر  محرررررررررررررررررررررراس عنرررررررررررررررررررررردما سررررررررررررررررررررررأله السررررررررررررررررررررررا ت:   

  ما رأيك بياسمي عميفات ؟

أجرراب الشرريخ :   أنررا شرر و أحرر  وأحرروم ياسررمي عميفررات ، كمررا أحرر  كررت فلسررايين يف أي مكرران ، واإلسررالم ب ررين علررى احلرر  
لنيرمي عرن فكرميه وعقيدتره وانتما ره ، فمجرميد أن يكرون واأللف    ) فالشريخ  ر  ياسرمي عميفرات وكرت فلسرايين يف أي مكران  بغرض ا

ِوددِر  فلسرراينيا  فهررو يسررتحا احلرر  واتحرروام مررص أن اهلل سرربحانه يقررون يف حمكررم كتابرره  ِم ا و ِمنُدداَ  بِاللَّددِه َوالويَددداو ِو م ددا يُد َ  َتِجددُد َِداو
َِّ اللََّه َوَرُساَلُه َوَلاو َكاَُاا آبَاَءُهمو َْوو  ُِّوَ  َمنو َحا يَماَ  َوَْيََّدُهمو  يُدَاا مو اْلوِ ُِ ِِي ُِدُلاِب لَِ َك َكَََب  ُُمو ُْوو ُُمو َْوو َعِشيَرتَد َااََد َْبدوَناَءُهمو َْوو ِإوو

ُُمو َوَرُضاا ا َرِضَي اللَُّه َعندو َُ ِِي اُر َواِلِديَن  َُ ََدو ا ارو َُ َِ ِر  ِمنو َتحو ُُمو َجنَّاَ  َتجو ِوُل لَِ كَ  ِبُروَح ِمنوُه َويُدو ِحزوُب اللَِّه ََْ  ِإ َّ ِحزوَب  َعنوُه ُْوو
ِلُحا َ  َو   (22)اجملادل  :   اللَِّه ُهمو الوُم
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ولقد نرتج عرن  قافر  الوحردة الورنير  الشرا ع  هرذه  فكرمي جديرد خمرالف لعقيردة التوحيرد واجلهراد مرن أجلره . وهرذا الفكرمي هرو : 
كرم الربالد حبكرم الكفرمي . فهرذا الكرافمي الرورين مهمرا اشرتد الورين الرذي   مشميوعي  اجلهاد ضد الكافمي األجنيب احملتت دون الكافمي

وتغلظ كفميه وعدوانه ورغيانه على املوحدين ودينهم .. فدمه حميام .. ألنه ينتم  هلذا الورن .. فانتماؤه للورن يعصرمه ، ويعصرم 
 دمه وماله.. وهذا من أكذب الكذب على دين اهلل تعاىل .

وبسب  حا املوارن  املقدس عند حميك  محاس والع تذوب يف بوتقته كت الفميوق وينسجم معه كت خمتلف والع تربر ألجله كت 
الفلسايني   عقيدة الوت  والربا  يف اإلسالم عميض احلا ط فاحتدوا مص النصارى داخت األرض ضميبوا والشميعي   ، امل الفات العقدي 

 واعتربوهم أخوة ت فميق بينهم وبني أي مسلم واعتربوا مقدسالم ه  أيضا  مقدسات هلم . فم ال : وشاركوهم بأحئاهنم وأعيادهم
الرذي  يوحنا بولس ال اين   ي  امت حميك  محاس بعئا هم ببيران منشرور ، أظهرميه الرواب املشروك ملا حئن النصارى ملوت   البابا

 ياؤون عليه.

لوا فيرره:  محرراس لنررة اإلخرروة النصررارى يف فلسرراني والعررامل ملناسررب  عيررد مرريالد سرريدنا ومبناسررب  عيررد املسرريح ي أصرردروا بيانررا   ررا 
 واملسيحي  . املسيح عليه السالم   ، وجا  يف ر  البيان  وهلم :   أمجت التهاين والتربيكات... مقدساتنا اإلسالمي 

توزيرص هردايا عيرد املريالد علرى األيترام النصرارى ! ل "بابا َايدل"،حىت آن حبميك  محاس أن أمميوا عشمية من شباهبم بارتدا  مالبس 
 تأكيدا  على وحدة الشع  ، فوحدة الشع  عند احلميك  غاي  تربر كت امل الفات لتحقيقها .

وانيمي إىل  ون  الورديان : ) العال   املميئة بني محاس واملسيحيني واضح  وبارزة علرى رؤوس األشرهاد ، حيرث تشرارك اإلخروة 
أيضا  ، ت بت كان بيننا وبينهم عال ات مشروك  مرن أجرت خدمر  مدينر   الم ونشارالم ، وهم يشاركوننا نشاراتنااملسيحيني فعالي

بيررت حلررم ، وخاصرر  خررالن اتنت ابررات ، حيررث  ررام أعضررا  محرراس وأنصررارها بانت رراب مميشررحني مسررحيني مررن أجررت وصرروهلم إىل 
الفمييقران يف الوصرون إىل دار  مرن محراس مرن أجرت اهلردس نفسره وجنرح البلدير  ، وكرذلك احلران ي  رام املسريحيون بانت راب أعضرا 

البلدي  بكت أر ي  وأخوة ووفاق وو ام ... اختلط فيه الدم املسيح  بدم املسلمني ... فإن إخواننا املسحيني يف بيت حلم هلرم مرن 
وسرتبقى العال ر  املميرئة والتارعير  بيننرا وبرني  الشرميعي  مرا لنرا، وعلريهم مرا علينرا ،لقرد  ردموا الشرهدا  واجلميحرى كمرا  ردمنا ، احلقروق

 رض  املميجفون واملفسدون أم أبوا ( إخواننا املسحيني  ا م  ت تشوهبا شا ب ،

اللبنراين ، لتهنئتره لرذكميى تأسيسره ، مرص أن  "حدزب المَائدب"- بمي اس  أسام  محدان وعضوي  عل  بميكر  -وزار وفد من محاس
 تضلص بقتت اةتس يف صربا وشاتيال .هذا احلئب ي نصمياين الديان  وم
 ما يل  : 2006/ 3/ 20ات نني  -وجا  يف جمييدة القدس 

) د. عئيئ الدويك ر يس اجمللرس التشرمييع  وهيئر  مكتر  المي اسر  وأعضرا  اجمللرس التشرمييع  املنت ر  يتقردمون  –غئة  -رام اهلل
سررا لني اهلل تعرراىل أن يتغمررد يْقدداب ح يددب حنددا ة والررده املميحرروم لوفررا عطددا اهلل حنددابأصرردق مشرراعمي التعررازي واملواسرراة مررن املاررميان 

ويه الصرب والسلوان . (  الفقيد بواسص رمحته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ٌو
 . مي مي صنم الورني  دين منتحله واملتعلا بأٌياله وهذا فيض من غيض وهكذا

.. وعنصررميي  جاهليرر .. فلكررم ٌلررك .. لكررن ت تنسرربوا  أنفسرركم  أ ررون :  أبيررتم يررا حميكرر  محرراس إت أن ت علنوهررا وحرردة ورنيرر 
اإلسررالم ومررن اإلسررالم.. فحينئررٍذ يكررون وزركررم مضرراعفا  ي وزر اإلصررميار علررى  وعملكررم لإلسررالم .. وتقولرروا : مررا حنررن عليرره هررو

  !الئور والكذب ونسب  هذه امل الف  إىل دين اهلل تعاىل امل الف .. ووزر
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ل حماس من  المَر بالطاغا    رابْا  : مِا
ِمنو  فأون مرا أممينرا اهلل بره هرو الكفرمي بالاراغوت بميرص أنواعره وأشركاله ،  ران اهلل تعراىل :  ِو َُدرو بِالطَّداُغاِ  َويُدد بِاللَّدِه  ََِمدنو َيمو

دا َُ َوََِلداَم َل ُْروَوِة الودُاثدوَقل   ا َسَك بِالو ََمو كميمير  تبرني وبشركت واضرح ت لربس فيره أنره ت فهرذه اةير  ال َواللَّدُه َسدِميٌ  َعِلديٌم  َِدَقِد اسو
ولقررد بررني اهلل لنررا أنررواع الاواغيررت البيرران  إت بررالكفمي بميررص أنررواع الاواغيررت . - الَاحيدددوهرر   - بددالْروة الدداثقليكررون  كسررك 

دمو  لَْلَدمو تَددَر ِإلَد  ان عئ وجرت :   الشايف الكايف ، ومن هؤت  الاواغيت احلاكم الذي  كم بغري شميع اهلل   ُُ الَّدِذيَن يَدزوُعُمداَ  ََْدَّ
َُدُرواو بِدِه َويُرِيدُد الشَّديوطَاُ  َْ   ِمدن َِد وِلدَك يُرِيدُدوَ  َْ  يَدَََحداَكُمااو ِإلَدل الطَّداُغاِ  َوَِددو ُِْمدُرواو  آَمُنااو ِبَما َُْدِزَل ِإلَيودَك َوَمدا َُْدِزلَ  َْ  َيمو

ِْيدا   ُُمو َضاَل   َب لَّ َِ  (60)النساء : ُي
اةي  الكميمي  تبني أن كت شميع و رانون خمرالف لشرميع اهلل و انونره  هرو حكرم الاراغوت وكرت مرن  كرم بره فهرو رراغوت ، فهذه 

وكت من يتحاكم إليه فهو يتحاكم إىل الااغوت ، ومن حتاكم إىل الااغوت فقد آمن به وكفمي باهلل العييم ، مهما ادعى اإلسالم 
 وصلى وصام وزعم أنه مسلم .

دة محاس وعلما ها ومن يميوجون هلا :هت ياسمي عميفات وأبو مازن ومجيص حكام العرميب اليروم يابقرون شرميع اهلل أم وهنا نسأن  ا
ة مرن القرانون الفمينسر  واألجنليرئي وغرريه مرن  يابقون القوانني الوضعي  الوضيع  املستمدة من ح اتت أفكار البشمي ،  وانني مرأخٌو

األساس والتفاصيت ؟  وانني تشميع الدعارة والفحش وحتميه ،  وانني حتت ما حميم اهلل وحتميم ما القوانني الكفميي  امل الف  لشميع اهلل يف 
 أحت اهلل .؟

 اجلواب معميوس لكت من له أدىن عقت وبصرية ومعميف  بشميع اهلل .
هلل عرئ وجرت فإن أون مهامها وكربى  ضاياها و  أن يكون جتمييرد التوحيرد  ي إسالمية حقا  "فإٌا كانت حميك  محاس حميك    

الميست كاف  .  وتعمييته للناس حىت وتنبوه ويكفميوا به ، وتلك ه  مهم  -بميص أشكاله وسا مي صوره  - ، وبيان حقيق  الااغوت
ِِي ُكلِّ ُْمََّة رَُّسا   َِْ  اعوُ ُدواو   ان تعراىل :  َنا  َْثدو ُُم مَّنو َهدَ  َوَلَقدو بَد َِِمندو ََِنُ ااو الطَّاُغاَ   ُُم مَّنو اللهَه َواجو َحقَّتو َعَليودِه  ى اللهُه َوِمندو

ِِي اَرروِ  َِاَظُُرواو َكيوَل َكا َ  َِِسيُرواو  ََّالَلُة  بِيَن  ال َِِ ُة الوُمَمذِّ  [36]النحت:  َعا

 اإلسالم أعيم  ا ارتكبته وتميتكبه احلكومات العميبي  ؟؟! وهت رأى املسلم اليوم حمادة هلل ولميسوله ومشا   لسبيت
اإلسالم أعيم  ا ارتكبته وتميتكبه  السلا  الفلسرايني   منرذ تأسيسرها  ى املسلم اليوم حمادة هلل ولميسوله ومشا   لسبيتوهت رأ

 وإىل يومنا هذا ؟!
 ومص هذا انيمي ما مو ف محاس من رؤسا  السلا  الفلسايني  واحلكام العميب :

 فيه: يقولون 15/1/2002القسام صدر بتاريخ  يف بيان لكتا   عئ الدين
  إٌا مل يميفص العدو الصهيوين احلصار والقيود املفميوض  على المي يس ياسمي عميفات ، وبقميار مسموع وواضح فسود كتا بنا على هرذه 

 وجتعت حياته جحيما  ت ي ااق  اهر القيود يف العما الصهيوين رّدا  يعميفه القاص  والداين ، وبعدة عمليات تئعئع كيانه ،
انعون مرن أن ي ضرحوا بصرفوة شرباهبم مرن أجرت ياسرمي عميفرات ، الرذي ت  كرم بشرميع اهلل ،  يتورعون .. وت كما تميون .. فهم ت مي 

 والذي ت يتورع بأن يصل  صالة النصارى يف الكنيس  مص النصارى . و و و و ...
ِِدي َسدِ يِل اللَّدِه الَّدذِ أهلذا يكون اجلهاد واتستشهاد يا كتا   القسام ؟؟!!   .. واهلل تعاىل يقرون:          يَن آَمنُداا يُدَقداتُِلاَ  
لَِياَء الشَّيوطَاِ  ِإ َّ َكيوَد الشَّيوطَاِ  َكا َ  ِِي َسِ يِل الطَّاُغاِ  َِدَقاتُِلاا َْوو ِْيَا  َوالَِّذيَن َكََُروا يُدَقاتُِلاَ    (76)النسا :  َض

 كرم بشرميع اهلل و كرم بشرميع الكفرمي والردعارة واإلباحير    نسأن  ادة محاس و ادة القسام .. هذا الذي ي قتت يف سبيت الذي ت
.. أيف سبيل   .. ويف سبيت معْن أهدرتع دمعكع .. فماٌا تمياه سيجي  اخلالا عئ وجت يوم القيام  عندما يسأله  : ملاٌا  اتلتع و  ِتلتع

 أنا خالقك وراز ك ؟ أم يف سبيت عدوي تارك احلكم بشميع  ؟ 
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الشدُيد وعئوا األم  عام  وأهت فلساني خاص  بفقده ، ولقبوه بر    مات عميفات حئنوا ملوته ونعوه هذا ومل يكتفوا بذلك فلما
 عليه . وتميمحوا الم ير "،

  .الورني  بني أبنا  شع  فلساني كت ٌلك يف سبيت تفعيت
أمامرره أن  ررافيوا و ومرروا  ولقررد  كسرركوا  بمي يسررهم حممررد عبرراس    أبررو مررازن   وملررا كلفهررم بتشرركيت حكومرر  تابعرر  لرره أ سررموا    

، وعلرى شرميفه وضرعوا وجبر   المناضل" "القائدولقبوا أيضا  حممد عباس بر  - انون الكفمي والدعارة واإلباحي   -القانون الفلسايين 
حكمرره ويف ظلرره. مررص أهنررم هررم أنفسررهم كررانوا  بررت أشررهمٍي يصررفونه  عشرا  ، وعنرردما فرراز باتنت ابررات هنررؤوه بررالفوز وعملرروا  حتررت

 بالبها   والكافمي ، والعميت والفاسد وغري ٌلك من عبارات الذم .
 املوارعن  كفيل  بميفص كت املوانص وكسمي كت احلواجئ وإزاح  كت احلج  . ولكن

 مث انيمي ماٌا تصف حميك  محاس احلكام العميب الاواغيت .
 وشعبا     ِياِة - الوا لسوريا :   جندد و وفنا إىل جان  األشقا  يف سوريا 

وفاترره بيررومني ، عنرردما س ررئت عررن مو ررف النيررام السرروري ومررا  ولقررد صررميح أمحررد ياسررني مؤسررس احلميكرر  يف    نرراة العميبيرر     بررت
 الدولي ..  له من ضغورات دولي  .. فأجاب الشيخ :  سوريا مل تن ين وت تنحين أمام الضغورات يتعميض

 اإلسالم  ؟ وهت نسيت محاس جمئرة محا ؟؟ وما  تله هذا النيام  ن يمييد
  لقد  تت هذا النيام  ن يمييد اإلسالم أضعاس أضعاس ما  تله اليهود . 

 نسيت محاس الذي  ام بذبح وتصفي  الفلساينيني يف خميمالم يف لبنان يف تت الئعو وغريه .. وهت
المه للحكررم .. يف الو ررت النيررام النصررريي البع رر  السرروري وتبررارك لرره بعيررد اسررت مررص هررذا وغررريه جنررد حميكرر  محرراس اليرروم  حتررالف

هررذا النيررام يميتكرر  اجملررازر اجلماعيرر  حبررا مررن يمييررد اإلسررالم مررن أبنررا  البلررد .. ويررئ  برراةتس مررنهم يف  -وت يررئان  -الررذي كرران 
  وغريها ! غياه  سجون تدممي

، إت أن نتقردم بئيرت  و الوا يف مدح راغوت آخمي :    ت يسعنا يف حميك  املقاومر  اإلسرالمي  محراس ، وت يسرعنا كفلسراينيني
بن زايد ... وت ميكننا حبان نسيان األيرادي البيضرا  الكميمير  لشريخ العرميب  الشكمي والتقديمي والعميفان لصاح  السمو الشيخ خليف 

 الشيخ زايد بن سلاان آن هنيان رمحه اهلل   ) وكأنه يعايهم من مان أبيه أو من ماله الذي مجعه بعميق جبينه (  وحكيمهم

 .صادق  ، ودعوا له زايدا  بأنه  زعيم خملو ولقبوا
 وكذا نعوا جابمي األمحد الصباح ، وتأملوا ملوته ودعوا له .

ويف رسررال  بع رروا هبررا للقمرر  العميبيرر  املنعقررردة يف تررونس ،  ررالوا فيهررا :   أصررحاب اجلاللررر  والف امرر  والسررمو  ررادة األمرر  العميبيررر  
   كمويميعاكم ويسدد خاا   فيكماحملومني..واهلل 

 هذا بعض ما  الته حميك  محاس كدح الاواغيت وهذا غيض من فيض . 
أ ون : إنم أي حميك  إسالمي  حىت تستحا هذا اتسرم ، ور  أن يكرون مرن أون واجبالرا هر  تعميير  الاواغيرت والكفرمي هبرم ، 

 ى مولم والوحم عليهم. وليس القتان واملوت ألجلهم ، وليس الدعا  هلم بأن  فيهم اهلل ويميعاهم ، وت احلئن عل
ل حركة حماس من تط يق ْرع اهلل عند اسَالمُا الحمم    وامسا  : مِا

ييهمي بال  ووضوح ابتدا  من خالن إ رميارهم ورضراهم حباكمير  الشرع  ، والتحراكم إن مو فهم من تابيا الشمييع  اإلسالمي  
مرن دون اهلل تعراىل ،  يت والتحمي  خرا  بأعضرا  اجمللرس التشرمييع لألك ميي  ، وصناديا ات واع ، وإ ميارهم بأن حا التشمييص والتحل

بأهنم لرن  كمروا بأحكرام الشرمييع  ، ولرن  -والع تناولتها العديد من وسا ت اإلعالم  -وانتها  بتصمي ات عدد من  يادات محاس 
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وصرلوا إليره رفعروا   برت أن يصرلوا إىل مرا برالقوة ، مرا مل يميضراه الشرع  الفلسرايين ، علمرا  أهنرم هرم أنفسرهم يفميضروا  انونرا  شرميعيا  
 !الشعار الذي راملا تسووا به ي  اإلسالم هو احلت  

يفميضوا احلجاب ، ولن مينعوا اخلمور من احلانات ، وأهنم لن يكميروا جتميب  الاالبران  ومص هذا يصميحون وت يستحيون  بأهنم لن
  !واحلوارمبا تسمح به اللعب  الدميقمياري  من خالن اإل ناع  ، إت

ا َعدِن  واهلل تعاىل يقون:  داو َُ ْوُروِف َوََد َاُماا اللَّاَلَة َوآتَددُاا الزََّكداَة َوََْمدُروا بِدالوَم َروِ  َِْ ِِي ارو  الوُمنَمدِر َوِللَّدهِ الَِّذيَن ِإ  مَّمَّنَّاُهمو 

ُُمارِ  َِِ ُة ارو  [41]احلج:   َعا
إت مبرا يوافرا عليره أغلبير   لرن نرأممي براملعميوس ، ولرن ننهرى عرن املنكرمي ٌلركبينمرا محراس تقرون:   اهلل مكننرا يف األرض ، ومرص  

 !الشع  الفلسايين 

ِمُناَ  َحَّلَ  واهلل تعاىل يقون :  ِو مو  َِاَل َورَبَِّك َ  يُد ُِ َُِس ِِي ََْ ُُمو ثُمَّ َ  َيِجُدواو  نَد َجَر بَديدو َْ ِِيَما  ََديوَت  ُيَحمُِّماَك  َِ َحَرجا  مِّمَّدا 
ِليما  َوُيَسلِّمُ   [ 65]النسا :   ااو َتسو

ومحاس تقون :سنيت نابا شميع الااغوت ونقسم على احوامه ما دام أغلبي  الشع  الفلسايين ت يمييد ربيرا شرميع اهلل ، وت 
 حن عك م شميع اهلل إت إٌا وافا عليه أغلبي  الشع  الفلسايين .

َء َِددد واهلل تعرراىل يقررون : دديو َْ ِِددي  َُمو  ددٌر  ُرُِّوُ  ِإلَددل اللهددِه َوالرَُّسدداِل ِإ  ُكنددَُمو َِددِن  تَدنَدداَتعو ِم ا ِوددِر َذلِددَك َويدو ِمنُدداَ  بِاللهددِه َوالويَددداو ِو تُد
َسُن تَأوِويال    (59)النسا :   َوَْحو

ومحاس تقون إٌا تنازعنا يف ش  نميده للشع  فهو احلعكرم ولره احل كرم األخرري املقردس حرىت ولرو اخترار الشريوعي  امللحردة ورفرض 
 م . اإلسال

انيميوا ماٌا يقون د. عئيئ دويك   ت محاس ، ور يس اجمللس التشمييع  اجلديد :  )إن احلكوم  الفلسايني  اجلديدة حتت  يرادة 
محاس لن جترب الفلساينيني على تبين مبادئ الشمييع  اإلسالمي  يف حيالم اليومي  ،ولن تعمت على إغالق دور العميض السينما   ، 

محراس لديره نير  تابيرا الشرمييع  برالقوة ،هرذا أمرمي غرري وارد يف بميناجمنرا ولرن  م مشرميوبات روحير  ،ت أحرد يف حميكر واملاراعم الرع تقرد
كانررت لرريمن عليرره حميكرر  فررتح  فعلرره ، إن أي تغيررري يف التشررمييعات الفلسررايني  املعمررون هبررا يف الربملرران السررابا الررذي نقرردم علررى

 اري  الع فازت مبوجبها محاس ( اهر سي ضص تستفتا  شعيب جتسيدا  ملبادئ الدميقمي 
 )رام اهلل ، رويوز . وصحيف  القدس (                                                   

 ويقرون الردكتور صرالح الربدويرت :   محراس مل ولرن تفكرمي مالقرا  يف سرن أي  روانني ميكرن أن ي فهرم منهرا فرميض تعراليم الردين     

 اجملتمص   اهر اإلسالم  باإلكمياه على
 )جمييدة الشميق األوسط(                                                               

 ان فيه ما  2006/  2/  20يف لقا  يف صحيف    الغد   ، بتاريخ  -حامد البيتاوي  –فلساني  و ان ر يس رابا  علما 
 الشمييع  حاليا ( سالمي  ، أو تابيانصه : ) إن حميك  محاس ت تفكمي أبدا  يف إ ام  دول  إ

حميير  املرميأة ي خمراوس  و ان أيضا  يف نفس الصحيف  : )أما خمراوس الربعض مرن الميجعير  وفرميض احلجراب وتقييرد احلمييرات ومنهرا
 غري حقيقي .(

 

، والتسرليم  عند حكم اهلل وعدله من أعيرم الواجبرات ، وأجرت املتحتمرات أ ون : لتعلم محاس ومن يمييد اإلسالم : أن النئون
 ، وت خيار ملن  بت باإلسالم يف تابيقه . حلكم اهلل حان العلم به ، أصت من أصون الدين ، بت ت يتحقا اإلميان إت به
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يَدددَرُة ِمددنو َْ   رران تعرراىل : ِْ ددمو الو ُُ ددر ا َْ و َيُمدداَ  َل ََددل اللَّددُه َوَرُسدداُلُه َْمو َِ ِمنَددَة ِإَذا  ِو ِمَن َوَ  ُم ِو ْوددِص اللَّددَه َوَمددا َكدداَ  ِلُمدد ددرِِهمو َوَمددنو يَد مو
  َوَرُساَلُه َِدَقدو َضلَّ َضاَل   ُمِ ين ا

 
أما بمينامج حكوم   حميك  محاس فاملالص عليه ت يمي فيه شيئا  يشري إىل التحاكم لشميع اهلل ، ولو يف جان  من جوان  احلياة ، 

بنداء مِسسدداتنا الاطنيدة المَْلَددة ( و )لم دددْ الديمقراطيدةتحقيقدا  و )) الديمقراطيددة ( و  ) القداَا  (برت كرت بنروده  ترردور برني 
 ( وأم اهلا .حماية الديمقراطية ( و ) ِيمقراطية  علل ْسس

 ، فقالررت يف لقدداَا  هرذا ولقررد دعرت حميكرر  محرراس  يف بنرود بميناجمهررا  لالنت ابررات التشرمييعي  إىل التحرراكم إىل مررا يسرمى بررر   ا
ٌكمي لفظ اجلالل     39فأي  انون يكون له السيادة ، فلم أر يف بنود الربنامج الر ) ( ،تْزيز سياِة القاَا  بميناجمها : )   -( بندا  

  و انون تمييده  محاس  ؟! فأي حكم -اهلل 

موضعا  يف بنود  " اْلسالم "ومل أر يف بنود بميناجمها ما يشري إىل أن احلكم عضص حلكم اهلل بوجه من الوجوه ، بت مل أر لكلم  
ٌكمي  الو ف ، رمبا لتعلقه باملان واملصلح  الدنيوي  الياهمية .بميناجمها   ، سوى عندما 

أ  يمت على هذه املبادئ الشميكي  ، وش ي دت على هذه األسس الن مية ، هت يميتق  املوحدون منها ي  ويف اخلتام أ ون : فحميك   
حلميكرر  تععترررب هررذا اتحنررمياس عررن هنررج اهلل سياسرر   أعاوهررا ، أن حتررا حقررا  ، وتباررتع بررارال  ، وحتررميز نصررميا  ، ولررئم عرردوا  ، خاصرر   وأن ا

وأيدلوجي  يسريون عليها ، ت يصت إليها غرريهم وت بعرد عردة عقرود مرن الئمران ، كمرا يف خاراب أحردهم . فرال حرون وت  روة إت 
 باهلل .


