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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسللم لللى يبيلأل انملين ووللأل وصلحبأل 

 : أجمعين وبعد 

فقد وردت أسئلة كثيرة من الكتائب المجاهدة في سوريا لن حكلم الجالاد 

للى أهلاا وللى غيرهم هل هو فلر  كاايلة أم فلر  اليوم في سوريا 

 لين؟

 وهل يشترط وجود راية مخصوصة للجااد؟

 وما حكم اتخاذ للم الثورة السورية راية للاصائل المجاهدة؟

 وما حكم إقامة الجمالات والبيعة لأللوية المجاهدة؟

فاياك من يقلول بنيلأل ج جالاد إج بوجلود إملام ورايلة وأن ملا سلو  ذللك 

 قتال فتية وراية لمية ج يعد من قتل فيأل شايدا؟  فاو 

وما حكم ما يقع من خالف بين المجاهدين من تحلبب لاصلائلام؟ وكيلف 

 تحل الخالفات بييام مع لدم وجود محاكم وقضاء شرلي؟

 ومع من يلتحق من أراد الجااد في الشام؟

 وما طبيعة يظام الحكم الذي يجب إقامتأل بعد سقوط الطاغية وحببأل؟
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وهذه لدة رسائل موجبة تجيب لن تلك انسئلة المتكررة ميذ ابتلي أهل 

سوريا بعدوان الطاغوت لليام وحببأل، وملا جلر  لللى يديلأل ملن سلاك 

دمائام وايتااك حرماتام، وقلد سلبق تاصليل القلول فلي مثلل هلذه اليابللة 

اإلللالم )حين احتل العلدو العلراق وقلام سلوق الجالاد فلي فتلو  بعيلوان 

م، وكللذلك سللبق بيللان حكللم 4002سللية ( تراط الرايللة واإلمللامبللبطالن اشلل

إلللالم أهللل الشللام بوجللوب الخللرو  للللى )جاللاد أهللل الشللام فللي فتللو  

م، وقلد ضلميتاا هلذا الكتيلب ملع أجوبلة للن انسلئلة 4022سلية ( اليظام

انخللر  حللول حكللم البيعللة لاصلليل بعييللأل، وحكللم اتخللاذ الرايللة، وطبيعللة 

 الخ..الطاغية يظام الحكم الجديد بعد سقوط

كما ألحقت باا بع  المقاجت التي كتبتاا ميذ بداية الثورة ميلذ أن كايلت 

 .سلمية حتى صارت مسلحة

هذا ويسنل هللا للشعب السلوري وللمجاهلدين ملن كلل الاصلائل أن ي للف 

بييام، ويعجل يصرهم، ويتقبلل شلاداءهم، وملين وملين، ووخلر دلوايلا أن 

 .الحمد هلل رب العالمين 

 

 ـه 2242شعبان  5عة الجم

 م 22/6/4024الموافق 
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 رسالة األولىلا
 إعالم أهل الشام بأحكام الخروج على النظام

 حاكم المطيري. د.بقلم أ

الحمد هلل رب العالمين وصلى اللام للى المبعوث رحمة للخللق أجمعلين 

 ..وبعد

فقد كثر الس ال لن حكم اليابللة التلي يعيشلاا الشلعب السلوري فلي ظلل 

الثورة السللمية لللى السللطة الجلائرة التلي اسلتباحت اللدماء وانللرا  

وهل يجوب استخدام القلوة المسللحة لمواجالة السللطة وكلف للدواياا؟ أم 

 هو قتال فتية يحرم المشاركة فيأل؟

 ..فنقول وباهلل التوفيق 

اسللتخدام القللوة بمللا فللي ذلللك  -بللل واجللب  –يعللم جللائب للشللعب السللوري 

فع لدوان السلطة وإسقاطاا بالقوة، إن رأ  أهلل اللرأي القوة المسلحة لد

وقللادة الثللورة فللي الللداخل ذلللك، وإذا تحقللق أو تللرجف لاللم المصلللحة فللي 

ذلك، ويكون القتال حييئذ جالادا واجبلا لللى الجميلع، ويجلب لللى انملة 

من ورائام يصرتام، بالقوة والملال والرجلال، وباللدلم المعيلوي سياسليا 

أهللل الللرأي مللن قللادة الثللورة يللرون بللنن المقاومللة وإلالميللا، وإن كللان 

السلللمية هللل انجللد  فللي هللذه المرحلللة، فالواجللب اجسللتمرار بللالثورة 

الشعبية السلمية حتى يسقط اليظام، وللى انمة يصرتام ماديلا ومعيويلا، 
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ِ  }بما في ذلك دفع البكاة لام فلي سلام  ، وج حلر  لللى {َوِفلي َسلِبيِل هللا 

القوة للن ياسلأل وماللأل ولرضلأل، وأملا اإلدللاء بحرملة من دفع السلطة بل

الخرو  مطلقا وأن ذلك مخالف نصول أهل السية ومذهب سلف انمة، 

فالللو ادللللاء باطلللل حيلللث ييلللبل كلللالم أهلللل السلللية لللللى غيلللر ملللوارده 

ومقاصللده، فلللن للخللرو  أحكامللا ج تخاللى للللى أهللل العلللم والاقللأل وأهللل 

 :نحكام الخمسة فميألالشام هم معديأل ورجالأل، وتجري لليأل ا

محرم باليص واإلجماع، وهلو الخلرو  لللى اإلملام العلدل خرو   -2

الللذي اختارتللأل انمللة بالشللور  والرضللا دون وقللوع مللا يوجللب لبلللأل، 

كخرو  من خرجلوا لللى لثملان رضلي هللا ليلأل، ومثللأل الخلرو  لللى 

كل إمام شلرلي اختارتلأل انملة، ووقلع ميلأل بعل  الجلور والقصلور فلي 

غير أيأل لم يختل ميبان العدل في الرلية، وج فشا لدوايلأل خاصة ياسأل، 

للى البرية، فيحرم الخرو  لليأل مرالاة للمقاصد الكلية، كوحلدة انملة، 

 . وحاظ البيضة، وأمن السبيل

وخللرو  مكللروه كراهللة تحريميللة وهللو الخللرو  فللي قتللال الاتيللة،  -4

بالتنويلل  كتيابع فئتين من المسلمين لللى السللطة، أو قتلال فئلة للسللطة،

 .السائغ، إذا كايوا جميعا لدوج، كقتال أهل الجمل

وهللو الخللرو  لللدفع طايللان كللافر أو جللائر بمللا هللو وخللرو  جللائب  -4

أخف ميأل كارا أو جورا، أو أكثر للدج ورحملة، سلواء فلي دار اإلسلالم 

حال لجلب انملة للن يصلب إملام مسللم للدل، أو فلي غيلر دار اإلسلالم 
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غيللر مسلللم ألللدل ممللن هللو قللائم وأقللل  حللال قللدرة المسلللمين للللى يصللب

جللورا، وهللي مللن اليللوابل وأحكللام الضللرورة مرالللاة للمصلللحة ودفعللا 

ويقدم فلي الوجيلة )للماسدة، وقد يص العب بن لبد السالم للى ذلك فقال 

العظمللى انلللرف بمصللالف العامللة والخاصللة القللادر للللى القيللام بجلللب 

الوجيلللة العاملللة  مصلللالحاا ودرء مااسلللدها، ويسلللقط شلللرط العداللللة فلللي

لتعذرها، فييالذ ملن تصلرفام ملا ييالذ مثللأل فلي اإلملام العلادل، ويلرد ملن 

تصرفام ما يرد من تصرف اإلمام العادل، وإيما جاء ذللك دفعلا للمااسلد 

وإذا للم يجلد للدج يقلوم بالوجيلات العاملة ..لن الرلايا وجلبا لمصلالحام

خللون، نن حاللظ والخاصللة قللدم الاللاجر للللى انفجللر، والخللائن للللى ان

(.البع  أولى من تضييع الكل وفي مثلأل في الشاادات يظر
(2) 

وخلللرو  واجلللب بلللاليص واإلجملللاع، وهلللو الخلللرو  لللللى وجيلللة  -2

الكافر، أو من طرأ لليأل كار فلي دار اإلسلالم، وكلذا وجلوب لبللأل ليلد 

القدرة للى ذلك ليد ظاور الكار البلوا،، وإن للم يكالر اإلملام، كملا فلي 

إج أن تلروا كالرا )الحديث المتاق لليأل في وجوب السمع والطالة وفيلأل 

أجمللع العلمللاء )قللال القاضللي ليللا  ، (ن هللا برهللانبواحلا ليللدكم فيللأل ملل

أي مكالرة  –للى أن اإلمام لو طرأ لليأل كار أو تايير  للشرع أو بدللة 

خر  لن حكم الوجية، وسقطت طالتأل، ووجب لللى المسللمين القيلام  -

لليللأل وخلعللأل ويصللب إمللام لللادل إن أمكلليام ذلللك، فلللن لللم يقللع ذلللك إج 

                                                           

 . 58الفوائد يف اختصار املقاصد ص (  )
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(.لع الكافرلطائاة وجب لليام القيام بخ
(4)

ييعبل اإلملام )وقال ابن حجر  

(.بالكار إجمالا، فيجب للى كل مسلم القيام في ذلك
(4 )

  

إذا وقع ملن السللطان الكالر الصلريف فلال تجلوب طالتلأل )وقال ابن بطال 

(.في ذلك، بل تجب مجاهدتأل لمن قدر للياا
(2 )

 

إذا لدفع لدوان السلطان المسلم الجائر وخرو  ميدوب وقد يجب،  -5

تواصل غشمأل وبطشأل، وكان لألمة قدرة للى لبلأل وخلعأل، وإقامة إمام 

لادل مكايأل، وهو المقصود بحديث أملراء السلوء كملا فلي صلحيف مسللم 

يقوللون ملا ج ياعللون، وياعللون  -أملراء  –ثم تخلف من بعدهم خللوف )

ما ج ي مرون، فمن جاهدهم بيده فالو مل من، وملن جاهلدهم بلسلايأل فالو 

...(م من
(5)

 

والمقصود باليد هيا القوة، وهلذا ج يخلالف فيلأل أحلد ملن انئملة بملا فليام 

 –أحمد بن حيبل الذي كان ج ير  الخرو  بالسيف للى أئمة المسللمين 

للى فر  أن اليظام السوري لم يظار ميلأل ردة وج كالر ولللى فلر  

: قلال ابلن رجلب الحيبللي -أن لأل وجية شرلية في يظر بع  الماتويين 
                                                           

 . 2  /  شرح مسلم للنووي (  )
 .    / فتح الباري (  )
 .املصدر السابق(  )
بإسللناص صللعلح شللل  شللر    6 / ، ومسللند د للد  87ح  07/ مسلللم ( 8)

، وللل  يف رواةلم مسللم  00 مسلم خمتصرا، وابن حبان يف صعلعه رقلم 
 .حبان، وهي شند ابن (دمراء)
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وهذا يدل للى جااد انمراء باليد، وقد استيكر أحمد هلذا الحلديث، وقلد )

يجاب لن ذلك بلنن التاييلر باليلد ج يسلتلبم القتلال، وقلد يلص لللى ذللك 

التاييللر باليللد وللليي بالسلليف والسللال،، فحييئللذ فجاللاد : أحمللد أيضللا فقللال

لللى انمراء باليد، أن يبطل بيده ما أمروا بأل من الظلم إن كان للأل قلدرة 

ذلللك، وكللل ذلللك جللائب، وللليي هللو مللن بللاب قتللالام وج مللن الخللرو  

(.لليام
(6)

 

فنمللا إذا )وقللد قللال إمللام الحللرمين الجللوييي الشللافعي لللن اإلمللام الجللائر 

تواصللل ميللأل العصلليان، وفشللا ميللأل العللدوان، وظاللر الاسللاد، وتعطلللت 

الحقلللوق والحلللدود، وارتاعلللت الصلللياية، ووضلللحت الخيايلللة، واسلللتجرأ 

لم يجد المظلوم ميتصاا ممن ظلمأل، وتدالى الخلل إللى لظلائم الظلمة، و

انمور، وتعطيل الثاور، فال بد من اسلتدراك هلذا انملر المتالاقم، وذللك 

أن اإلمامة إيما تعيى ليقي  هذه الحالة، فلذا أفضى انمر إلى خالف ما 

تقتضلليأل البلامللة واإليالللة ـ أي السياسللة ـ فيجللب اسللتدراكأل ج محالللة، 

الياي سد  ملتطمين ج جامع لام للى الحق والباطل أجلد   لالم وترك 

ملللن تقريلللرهم لللللى اتبلللاع ويصلللب ملللن هلللو للللون الظلللالمين، وملللالذ 

الااشمين، ومعتصم المارقين، فللن تيسلر يصلب إملام مسلتجمع للخصلال 

المرضية تعين البلدار إللى اختيلاره، وإن للميلا أيلأل ج يتلنتى يصلب إملام 

أهلللوال، وإهلللالك أيالللي، ويلللبف أملللوال،  دون إراقلللة دملللاء، ومصلللادمة

فالوجأل أن يقاي ما الياي ملدفولون إليلأل، فللن كلان الواقلع اليلاجب أكثلر 

                                                           

 .    جامع العلوم واحلكم ص ( 6)
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مملا يقلدر وقوللأل، فيجلب احتملال المتوقلع للدفع اللبالء اليلاجب، [ ضرًرا]

ومبيللى هللذا للللى طلللب مصلللحة المسلللمين وارتيللاد انياللع لاللم، والتمللاد 

جميًعللا، فالمتصللدي لةمامللة إذا  خيللر الشللرين إذا لللم يللتمكن مللن دفعامللا

لظمت جيايتأل، وكثرت لاديتأل، وتتابعلت لثراتلأل، وخيلف بسلببأل ضلياع 

البيضة، وتبدد دلائم اإلسالم، ولم يجد من ييصبأل لةماملة حتلى ييلتا  

لدفعأل حسلب ملا يلدفع البالاة، فللن اتالق رجلل مطلاع، ذو أتبلاع وأشلياع، 

كلللر، وايتصلللب لكاايلللة يقلللوم محتسلللًبا وملللرا بلللالمعروف، ياهيلللا للللن المي

(.المسلمين ما دفعوا إليأل، فليم  في ذلك وهللا يصيره
(  )

 

وهيلا ي كلد اإلملام الجلوييي أن وجلوب يصلب اإلملام حكلم شلرلي معللل 

بقصللد حمايللة الدولللة والقيللام بمصللالف انمللة، بحراسللة الللدين، وسياسللة 

ث الدييا، فلذا كان وجود اإلمام المسلم ياضي إلى خالف هذا القصد، بحي

ي دي إلى ضياع الدولة وحقلوق انملة ومصلالحاا، وجلب شلرلا خلعلأل، 

ويصب إمام قادر للى القيام بما وكل إليأل؛ إذ ترك اليلاي بلال إملام خيلر 

لام من إمام يقطع طريقام، ويساك دماءهم، ويستحل محارمام؛ ويسلجن 

خيللارهم، إذ اإلمامللة إيمللا وجبللت لايللر هللذا القصللد، وهللذا معيللى الحللديث 

، فاإلملام وقايلة ودرع تحتملي (إيما اإلمام جية يقاتل من ورائأل)الصحيف 

بللأل انمللة مللن لللدوها الخللارجي، ومللن العللدوان الللداخلي، فلللذا صللار هللو 

حيلث يلافى ! العدو اللذي يصلول للليام ويقاتلالا فلالا التصلدي للأل وخلعلأل

ووللي )وجوده مقصود اإلمامة وغايتاا كما قال شليخ اإلسلالم ابلن تيميلة 

                                                           

 .باختصار  6   - 76 غلاث األمم ص ( 0)
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كلان : رك إيكار الميكلرات وإقاملة الحلدود لليالا بملال ينخلذه انمر إذا ت

وولي انمر إيما يصب ليلنمر بلالمعروف وييالى .. بميبلة مقدم الحرامية

لن الميكر، وهذا هو مقصود الوجية، فلذا كان الوالي يمّكلن ملن الميكلر 

بمللال ينخللذه كللان قللد أتللى بضللد المقصللود، مثللل مللن يصللبتأل ليعييللك للللى 

دوك لليك، وبميبلة من أخذ ماج ليجاهد بأل في سبيل هللا لدوك فنلان ل

فكلل طائالة ممتيعلة ملن التلبام شلريعة ملن شلرائع ... فقاتل بلأل المسللمين

اإلسالم الظاهرة المتواترة يجب جاادها حتى يكلون اللدين كللأل هلل باتالاق 

(.العلماء
(( 

 

ئمللة وكللان اإلمللام مالللك إذا سللئل لللن القتللال مللع الخلاللاء المسلللمين مللن أ 

إن كان الخلياة كعمر بلن : )الجور في لصره ضد من خر  لليام يقول

لبلللد العبيلللب فقاتلللل معلللأل، وإن كلللان كمثلللل هللل جء الظلملللة، فلللال تقاتلللل 

(.معام
(  )

 

فلللم يوجللب اإلمللام مالللك القتللال معاللم، نيللأل ج يللر  لاللم وجيللة شللرلية 

تقتضللي وجللوب السللمع والطالللة لاللم، وج القتللال معاللم ضللد مللن خللر  

وقللد سللئل لللن خللرو  محمللد ذو الللياي البكيللة للللى أبللي جعاللر ! ملللليا

إيملا :)الميصور مع أيلأل أخلذ البيعلة ملن أهلل المدييلة، فقلال اإلملام ماللك 

                                                           

 .  5 /6جمموع الفتاوى   (5)
 . 26/ انظر تبصرة احلكام ( 2)



 

12 

 

بايعتم مكرهين، وليي للى مكره يمين، فنسرع الياي إللى محملد، وللبم 

(.مالك بيتأل
(20 )

 

: ة ملا بيلدهوسئل اإلمام مالك أيضا لن الوالي إذا قام لليأل قائم يريد إبالل

أملا مثلل لملر بلن لبلد العبيلب فليعم، وأملا : )هل يجب اللدفع ليلأل؟ فقلال

غيره فال ودلأل وما يريد، فييلتقم هللا ملن ظلالم بظلالم، ثلم ييلتقم هللا مياملا 

 (.جميعا

إذا بايع الياي رجال باإلملارة ثلم قلام وخلر فلدلا إللى :)وقال مالك أيضا  

بيعتأل فبايعأل بعضام أن المبايع الثايي يقتل إذا كان اإلمام لدج، فلن كلان 

مثللل هلل جء فللال بيعللة لللأل تلللبم، إذا كايللت بيعللتام للللى الخللوف، والبيعللة 

(.للثايي إن كان لدج، وإج فال بيعة لأل تلبم
(22)

  

إلمام مالك بيعة من أكره الياي للى بيعتأل وأخلذ السللطة بلالقوة، فنبطل ا

وأبطل وجيتأل، وإيما وجيتأل للى الياي وجية جبرية قاريلة بحكلم الواقلع 

ج بحكم الشارع، ولاا أحكلام اجضلطرار، فللن قلام للدل ييابللأل فالبيعلة 

 !للعدل

كلان :)ولشارة هذا الخلالف بلين أئملة أهلل السلية قلال العالملة المعلملي  

أبو حيياة يستحب أو يوجب الخرو  للى خلااء بيلي العبلاي؛ لملا ظالر 
                                                           

هللل ، وسللال دشللبم النللببء 8  ، حللواصث سللنم  0  / ابللن جرةللر ال لل ي ( 7 )
5/57 . 

 .  20  – 28 / العقد املنظم حباشلم  تبصرة احلكام (   )



 

13 

 

ملليام مللن الظلللم، ويللر  قتللالام خيللًرا مللن قتللال الكاللار، وأبللو إسللحاق 

الاباري ييكر ذلك، وكلان أهلل العللم مختلالين فلي ذللك، فملن كلان يلر  

الخرو  يلراه ملن انملر بلالمعروف واليالي للن الميكلر والقيلام بلالحق، 

ن يكرهأل ير  أيأل شق لعصا المسلمين وتاريق لكلمتام، وتشلتيت ومن كا

لجمللالتام، وتمبيللق لوحللدتام، وشللال لاللم بقتللل بعضللام بعضللا، فللتان 

قلللوتام، وتقلللو  شلللوكة للللدوهم، وتتعطلللل ثالللورهم، فيسلللتولي لليالللا 

هلللذا، واليصلللوص التلللي يحلللتو بالللا الملللايعون ملللن الخلللرو  ...للللدوهم

ون بين ذلك بنيأل إذا غلب لللى والمجيبون لأل معروفة، والمحققون يجمع

الظللن أن مللا ييشللن لللن الخللرو  مللن المااسللد أخللف جللًدا ممللا يالللب للللى 

الظن أيأل ييلدفع بلأل، جلاب الخلرو  وإج فلال، وهلذا اليظلر قلد يختللف فيلأل 

(.المجتادان
(24)

 

وقد ذكر ابن حبم أيأل مذهب أئمة المذاهب المشاورة في القلرن الثلايي،  

لللى وجلوب انملر بلالمعروف واليالي للن  اتاقت انمة كلاا:)حيث قال

الميكللر بللال خللالف مللن أحللد، وذهبللت طوائللف مللن أهللل السللية وجميللع 

المعتبلللة وجميللع الخللوار  والبيديللة إلللى أن سللل السلليوف فللي انمللر 

(. بالمعروف والياي لن الميكر واجب، إذا لم يكلن دفلع الميكلر إج بلذلك

                                                           

وةبحللأ دن مللن منعللوا مللن اوللرون شللللوا املنللع  52  – 55 التنكلللص ص (   )
بلل ن ي ةتع للص ا وللاص ودن بملل  الللببص وتلل من السللبص وةنتصلل  ال للعل  
مللن القللوى، فلللل  هللو حكمللا تعبللدةا ح  للا، بللص مصلللعي معلللص، واحلكللم 

 .ةدور مع شلته وجوص ا وشدم ا 
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ة الميكر، إذا لم يبل إج وبعد أن يسب القول بوجوب استخدام القوة إلبال

بذلك، إلى من خالاوا للي بن أبلي طاللب ملن الصلحابة كطلحلة والببيلر 

ولائشة، ومن خر  للى يبيد بن معاويلة كالحسلين وابلن الببيلر وأبيلاء 

المالاجرين وانيصللار فللي المدييللة، ومللن خللر  للللى الحجللا  كللنيي بللن 

بلن لملر بلن لبلد ثم ملن بعلد هل جء ملن تلابعي التلابعين كعبلد هللا )مالك 

العبيب، ولبد هللا بن لمر بن لبلد هللا، ومحملد بلن لجلالن، وملن خلر  

مع محمد ابن لبد هللا بن الحسن، وهاشم بن بشر، ومطلر اللوراق، وملن 

خر  مع إبلراهيم بلن لبلدهللا، وهلو اللذي تلدل لليلأل أقلوال الاقالاء كلنبي 

ي، وداود حيياة، والحسن بن حي، وشريك ابلن لبلدهللا، وماللك، والشلافع

الظلاهري وأصلحابام، فللن كلل ملن ذكريلا ملن قلديم وحلديث، إملا يللاطق 

(.بذلك في فتواه، وإما فالل لذلك بسل سياأل في إيكار ما رأوه ميكرا
(24 )

وقللال ابللن حجللر مارقللا بللين خللرو  الخللوار ، وخللرو  الباللاة، وخللرو  

وقسللم خرجللوا غضللبا للللدين مللن أجللل جللور الللوجة، وتللرك :)أهللل الحللق

سية اليبوية فال جء أهلل حلق، ومليام الحسلين بلن لللى، وأهلل لملام بال

المديية فلي الحلرة، والقلراء اللذين خرجلوا لللى الحجلا ، وقسلم خرجلوا 

ويص أيًضلا أن الخلرو  لللى الظلملة كلان ( لطلب الملك فقط وهم البااة

هللذا مللذهب للسلللف :)مللذهبا للسلللف فقللال فللي ترجمللة الحسللن بللن حللي

(.قديم
(22)

  

                                                           

 .  0  –  0 / الفصص (   )
 . 55 / ، وهتذةب التوذةب  56 /  فتح الباري (   )
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يعيلي ]وكلان مذهبلأل : )ياة كما قال أبو بكر الجصاصوهو مذهب أبي حي

رحمأل هللا مشاوًرا في قتال الظلملة وأئملة الجلور وقضليتأل فلي [ أبا حيياة

ا فلي  أمر بيد بن للي مشاورة، وفي حملأل المال إليأل، وفتيلاه اليلاي سلّرً

وجوب يصرتأل والقتال معأل، وكذلك أمره ملع محملد وإبلراهيم ابيلي لبلد 

(هللا بن حسن
(25)

. 

وهللذا هللو مللذهب شلليخأل حمللاد بللن أبللي سللليمان، إمللام أهللل الكوفللة فللي 

.لصره
 (26)

 

وفلي روايلة سلحيون، : قلال للما يلا:)وهو مذهب مالك، قال ابن العربلي

إيما يقاتل ملع اإلملام العلدل، سلواء كلان انول أو الخلار  لليلأل، فللن للم 

ن، يكن لدلين فنمسك لياما إج أن تراد بياسلك أو ماللك أو ظللم المسللمي

(.فادفع ذلك، ه جء ج بيعة لام إذا كان بويع لام للى الخوف
(2 ) 

إن الخلرو  لللى اإلملام الجلائر هلو ): وفي مذهب الشافعي قال الببيلدي

.(مذهب الشافعي القديم
(2  ) 

وفي مذهب أحمد روايلة مرجوحلة بجلواب الخلرو  لللى اإلملام الجلائر، 

جستيالء كملا تقلدم وإليلأل بياًء للى ما روي ليأل من لدم ايعقاد اإلمامة با

                                                           

 . 07/ دحكام القرآن ( 8 )
 . 25 /  تارةخ بغداص ( 6 )
 .  0 / دحكام القرآن يبن العريب ( 0 )
 .    / إباف الساصة ( 5 )
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ذهب ابن ربين وقدملأل فلي الرلايلة ملن كتلب الحيابللة، وقلد قلال بجلواب 

.الخرو  من أئمة المذهب ابن لقيل وابن الجوبي
(2 )

 

وهللذا الخللالف كلللأل فللي شللنن الخلاللاء المسلللمين إذا وقللع ملليام جللور، أمللا 

اليلوم فلال توجللد أصلال إماملة شللرلية تجلب لالا بيعللة، وانملر فلي الشللام 

اليلللوم وكثيلللر ملللن انمصلللار تجلللاوب حلللدود اللللردة وأحكامالللا الموجبلللة 

 !للخرو 

ومسنلة الخرو  للى اإلمام الشرلي ُتبيى هي أيضا للى مسنلة اياسلا  

اإلملام إذا :)لقد اإلمامة بالاسق، وهي مسنلة خالفية أيضا، قال القرطبلي

ُيخللع إيلأل تياسلخ إمامتلأل و: ُيصب ثم فسق بعد ايبرام العقد فقال الجمالور

بالاسق الظاهر المعلوم؛ نيأل قد ثبت أن اإلملام إيملا يقلام إلقاملة الحلدود، 

واستيااء الحقوق، وحاظ أملوال انيتلام والمجلايين واليظلر فلي أملورهم، 

إلى غير ذلك مما تقدم ذكلره، وملا فيلأل ملن الاسلق يقعلده للن القيلام بالذه 

ى إبطللال مللا انمللور والياللو   باللا، فلللو جوبيللا أن يكللون فاسللقا أد  إللل

أقيم نجلأل، أج تر  في اجبتلداء إيملا للم يجلب أن يعقلد للااسلق نجلل أيلأل 

ج ييخللع إج : وقال وخلرون. ي دي إلى إبطال ما أقيم لأل، وكذلك هذا مثلأل

بللالكار، أو بتللرك إقامللة الصللالة، أو التللرك إلللى دلائاللا، أو شلليء مللن 

                                                           

 .     - 7  /7 اإلنصاف للمرصاوي ( 2 )
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يللابع انمللر أهلللأل وأج ي:)الشللريعة؛ لقولللأل لليللأل السللالم فللي حللديث لبللادة

((.إج أن تروا كاًرا بواحا ليدكم من هللا فيأل برهان[ قال]
(40) 

وقد ذكر الماوردي هلذه المسلنلة فللم يلذكر فيالا خالًفلا، إذا كلان خروجلأل 

للللن حلللد العداللللة بسلللبب اتبلللاع الشلللاوات ملللن الاسلللق والجلللور باعلللل 

المحظللورات، وارتكللاب الميكللرات، وتحكلليم الشللاوات، فاللذا فسللق يميللع 

لقد اإلمامة لأل ابتلداًء، وملن اسلتدامتاا إذا طلرأ شليء ملن ذللك لللى  من

.اإلمام، ويخر  من اإلمامة
(42) 

والواجلب التعلاون ملع كلل فئلات الشلعب السلوري لللى اخلتالف أديللايام 

أن   : وميالا)لدفع لدوان هذا الطاغوت قلال العالملة السلعدي فلي تاسليره 

وقد ج يعلملون   ، بعضاا لمونهللا يدفع لن الم ميين بنسباب كثيرة، قد يع

الكالار، كملا  شيئا مياا، وربما دفع ليام، بسلبب قبيللتام، أو أهلل وطليام

دفللع هللا لللن شللعيب رجللم قومللأل بسللبب رهطللأل، وأن هللذه الللروابط التللي 

بلل ربملا  الدفع لن اإلسالم والمسلمين، ج بني بالسعي فياا، يحصل باا

فعللى  ، درة واإلمكلانمطللوب لللى حسلب القل ، نن اإلصلال،تعلين ذللك

هللذا لللو سللالد المسلللمون الللذين تحللت وجيللة الكاللار، ولملللوا للللى جعللل 

فياللا انفللراد والشللعوب مللن حقللوقام الديييللة  الوجيللة جماوريللة يللتمكن

تقضلي لللى حقلوقام الديييلة  والدييوية، لكان أولى من استسلالمام لدوللة

                                                           

 .  0 / ا امع ألحكام القرآن ( 7 )
 . 2 األحكام السل انلم ص (   )
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يعللم إن ،  لاللم اوالدييويللة، وتحللرص للللى إبادتاللا، وجعلاللم لَملَللًة وَخللَدمً 

ولكلن لعلدم  أمكن أن تكون الدولة للمسلمين، وهلم الحكلام، فالو المتعلين،

( إمكان هذه المرتبة، فالمرتبة التي فياا دفلع ووقايلة لللدين واللدييا مقدملة

 .ايتاى كالم السعدي

 فاجتمع في وجوب الخرو  بالقوة للى اليظام السوري خمسة أسباب

 .ظاور الكار البوا،: انول 

امتيلللاع اليظلللام للللن اجلتلللبام بقطعيلللات اإلسلللالم لللللى فلللر  : الثلللايي 

 .إسالمأل

 .فشو العدوان وتااقم اإلجرام: الثالث 

تعطللل مصللالف الشللعب وتعللر  الدولللة للسللقوط فللي ظللل فسللاد : الرابللع 

 .السلطة

 .اقتضاء المصلحة تاييره بمن هو أصلف ميأل وأكثر لدج:  اميالخ

( الحريللة أو الطوفللان)ل فللي كتللاب وقللد فصلللت القللول فللي هللذه المسللائ

يحلو وللي سياسلي )وكتلاب ( الارقلان)وكتلاب ( تحرير اإليسلان)وكتاب 

وغيرهللا مللن الرسللائل فللي هللذا البللاب وهللا الموفللق والاللادي إلللى ( راشللد

 ...الحق والصواب وصلى هللا وسلم للى يبييا محمد

 

 ـه2244رمضان سية  6الجمعة 

 م4022/  /  5الموافق 



 

19 

 

 

  



 

21 

 

  



 

21 

 

 ة الثانيةالرسال

 اإلعالم ببطالن اشتراط الراية واإلمام لصحة الجهاد في اإلسالم

 حاكم المطيري. بقلم د

هيللاك مللن يقللول بنيللأل ج جاللاد إج بوجللود إمللام ورايللة وأن مللا :  السلل ال 

سللو  ذلللك فاللو قتللال فتيللة ج يعللد مللن قتللل فيللأل شللايدا، وأيللأل يحللرم قتللال 

العدو إذا احتل أرضا للمسلمين إذا لم يكن للمسلمين بأل طاقة ، فما رأيكلم 

 في صحة هذا القوال وفق أصول الشريعة وأقوال فقاائاا ؟  

هذا القول ج أصل لأل بلجماع انئمة وسلف انمة، بل هو قلول : الجواب 

ظاهر البطالن مصادم لليصوص القطعيلة وانصلول الشلرلية والقواللد 

 : الاقاية ومن ذلك 

أن اليصوص القرويية وانحاديث اليبوية التي تنمر بالجااد فلي سلبيل . 2

اب فيالا هللا ليي فياا اشتراط شيء من ذلك بل هلي لاملة مطلقلة والخطل

وقلاتلوا فلي سلبيل هللا }لعموم أهل اإليمان واإلسلالم كملا فلي قوللأل تعلالى 

إن هللا اشتر  من الم ميين أياسام وأموالام بلنن }وقولأل { الذين يقاتلويكم

، وكملا فلي قوللأل صللى {لام الجية يقاتلون في سلبيل هللا فيقتللون ويقتللون

 (.اسكم وألسيتكمجاهدوا المشركين بنموالكم وأي)هللا لليأل وسلم  
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وهلذا { وقاتل في سبيل هللا ج تكللف إج ياسلك}قال تعالى )قال ابن حبم  

خطاب متوجأل إلى كل مسللم فكلل أحلد ملنمور بالجالاد وإن للم يكلن معلأل 

(.أحد
 (44)

 

الخطلاب ..الجااد فلر  لللى الكاايلة )وقال ابن قدامة المقدسي الحيبلي 

ثلم يختلالان أن فلر  الكاايلة في ابتدائأل يتياول الجميلع كالر  انليلان 

يسللقط باعللل بعلل  اليللاي لللأل وفللر  انليللان ج يسللقط لللن أحللد باعللل 

(.غيره 
 (44)

 

وقال العالمة لبد اللرحمن بلن حسلن بلن الشليخ محملد بلن لبلد الوهلاب  

وج ريلللب أن فلللر  الجالللاد بلللاق إللللى يلللوم القياملللة والمخاطلللب بلللأل )

وجللب للياللا أن الم ميللون، فلللذا كايللت هيللاك طائاللة مجتمعللة لاللا ميعللة 

تجاهد في سبيل هللا بما تقدر لليأل، ج يسلقط ليالا فرضلأل بحلال وج للن 

(.جميع الطوائف 
 (42)

   

ايعقاد إجماع  انمة للى أن الجااد فر  كااية المخاطلب بلأل أصلال  .4

الجميع حتى يقلوم بلأل ملن فيلأل كاايلة وقلدرة، فيسلقط الوجلوب حييئلذ للن 

ال شلليخ الماسللرين ابللن جريللر البللاقين مللا لللم يصللبف فللر  لللين، كمللا قلل

هو للى كل واحد حتى يقوم بأل من في ) الطبري لن الجااد في تاسيره 

                                                           

 .  8 / 0احملل  (   )
 .  6 /7 املغين  (  )
 . 25/ 0الدرر السنلم (   )
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ولللى هلذا .. قيامأل كااية فيسلقط فلر  ذللك حييئلذ للن بلاقي المسللمين 

(.لامة العلماء المسلمين
(45)

 

اللذي اسلتقر لليلأل اإلجملاع أن الجالاد لللى )وقال ابن لطية في تاسيره 

 لليأل وسلم فر  كاايلة فللذا قلام بلأل ملن قلام ملن كل أمة محمد صلى هللا

المسلمين سقط لن الباقين إج أن ييبل العلدو بسلاحة اإلسلالم فالو حييئلذ 

(.فر  لين
 (46)

  

أن الجااد يولان جااد الاتف وهو طلب العدو في أرضأل فاذا اليلوع  . 4

 ج يشترط لصحتأل وجلود اإلملام بلل إذا كلان اإلملام قائملا بالجالاد فليلأل ج

يسللوا اجفتئللات لليللأل والتقللدم إليللأل إج لللن إذن اإلمللام ورأيللأل إذ انمللر 

موكول إليأل فاستئذايأل واجلب ج شلرط صلحة فيلنثم ملن جاهلد دون إذيلأل، 

وجااده صحيف، فلن لم يكن هياك إمام أو فقد أو قتلل فللن هلذا الجالاد ج 

فللن للدم اإلملام للم يل خر الجالاد نن مصللحتأل )يتعطل، قال ابلن قداملة 

تاللوت بتللنخيره وإن حصلللت غييمللة قسللماا أهلاللا للللى موجللب أحكللام 

(.الشرع
 (4 ) 

                                                           

 .  صار الكتب العلملم  62 /  ا امع ( 8 )
 . 5 /  تفسال القرطيب  (6 )
 . 08 / 7 املغين  (0 )
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فلللو كللان وجللود اإلمللام شللرطا لصللحة الجاللاد لوجللب تعطيللل الجاللاد  

وتلللنخيره حتلللى يوجلللد اإلملللام، ولملللا جلللاب شلللرلا المضلللي فيلللأل بلللدلو  

 .المصلحة، ولما حلت الاييمة 

لجالاد اسلتئذايأل فللن وكذا إذا كان اإلمام موجودا إج أيأل تعذر للى أهل ا 

ج )لالللم أن يمضلللوا دون إذن اإلملللام مراللللاة للحاجلللة، قلللال ابلللن قداملللة 

يخرجللون إج بلللذن انميللر نن أمللر الحللرب موكللول إليللأل، إج أن يتعللذر 

استئذايأل لمااجنة لدوهم لام فلال يجلب اسلتئذايأل نن المصللحة تتعلين فلي 

(.قتالام والخرو  إليام لتعين الاساد في تركام 
 (4 )

   

إذ لو كان وجود اإلمام وإذيأل شرطا لصحة جااد الطلب لما صف الجالاد 

في حال للدم وجلوده، ولملا صلف ملع وجلوده دون إذيلأل ليلد الحاجلة، إذ 

الشرط ما يلبم من لدمأل العدم، وهيا للم يبطلل الاقالاء جالاد الطللب فلي 

هاتين الحالتين، فدل ذلك للى أن وجوده لليي شلرطا لصلحة هلذا اليلوع 

اللاد فضللال لمللا هللو أوجللب ميللأل كجاللاد الللدفع، بللل المرالللى فللي مللن الج

 .الحالتين تحقق المصلحة ودفع الماسدة كما للل بذلك ابن قدامة

أما اليوع الثايي وهو جااد الدفع لن أر  المسلمين فانمر فيلأل أوضلف 

وأجلللى إذ ج يشللترط لللأل أي شللرط إطالقللا بللل للللى كللل أحللد الللدفع بمللا 

د واللده وج البوجلة بوجالا وج الالريم غريملأل، استطاع فال يستنذن الول

وكل ه جء أحق باإلذن والطاللة ملن اإلملام، وملع ذللك سلقط حقالم فلي 

                                                           

 . 27 / 7 املغين ( 5 )
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هذه الحلال إذ الجالاد فلر  للين لللى الجميلع فلال يشلترط للأل إذن إملام 

أمللا قتللال الللدفع لللن )فضللال لللن وجللوده، قللال شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة 

و الصائل الذي ياسد الدين واللدييا ج الحرمة والدين فواجب إجمالا فالعد

شيء أوجب بعد اإليمان من دفعأل فال يشلترط للأل شلرط بلل يلدفع بحسلب 

(اإلمكان
 (4 )

وإذا دخلل العلدو بلالد اإلسلالم فلال ريلب أيلأل )، وقلال أيضلا 

يجب دفعأل للى انقرب فلانقرب إذ بلالد اإلسلالم بميبللة البللدة الواحلدة 

(.والد وج غريموأيأل يجب الياير إلياا بال إذن 
 (40)

 

إج أن ييبل العدو بقوم ملن المسللمين فالر  لللى كلل )وقال ابن حبم  

(.من يمكيأل إلايتام أن يقصدهم مايثا لام
 (42)

 

معللوم فلي التقلاد جميلع المسللمين أيلأل إذا )وقال الجصاص في أحكاملأل  

خاف أهل الثاور ملن العلدو وللم تكلن فليام مقاوملة فخلافوا لللى بالدهلم 

وذراريام أن الار  لللى كافلة انملة أن ييالر إلليام ملن يكلف  وأياسام

(.لاديتام لن المسلمين وهذا ج خالف فيأل بين انمة
 (44)

 

                                                           

 . 875/  الفتاوى املصرةم  (2 )
 . 875/  الفتاوى املصرةم ( 7 )
 .  2 / 0احملل  (   )
 .    /   دحكام القرآن (   )
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الحللال الثللايي مللن حللال الكاللار أن )وقللال الخطيللب الشللربييي الشللافعي  

يللدخلوا بلللدة ليللا فيلللبم أهلاللا الللدفع بللالممكن ملليام ويكللون الجاللاد حييئللذ 

(.فر  لين
 (44)

  

هللو معيللى كويللأل فللر  لللين فلللو كللان يشللترط لللأل شللروط صللحة وهللذا 

كوجللود إمللام أو إذيللأل لمللا كللان فللر  لللين فللي حللال هجللوم العللدو للللى 

المسلمين وهو ما لم يقل بأل أحد من للماء انمة، ولذا قال الماوردي فلي 

 .(ااية يتوجه اإلمام ما لم يتعينفر  الجااد للى الك)أحكامأل السلطايية 

ء قد يصت في كتاب الجااد للى شروط وجوبأل ولللى أن كتب الاقاا .2

مللن يجللب ومتللى يتعللين وللليي فياللا يللص للللى اشللتراط وجللود اإلمللام أو 

ملا بلال أقلوام يشلترطون )وجود الرايلة، وقلد ثبلت فلي الحلديث الصلحيف 

شروطا ليسلت فلي كتلاب هللا ملن اشلترط شلرطا لليي فلي كتلاب هللا فالو 

ن حسللن بللن محمللد بللن لبللد ، و قللد قللال العالمللة لبللد الللرحمن بلل(باطللل

بلني كتلاب أم بلني حجلة أن الجالاد )الوهاب في بيان بطالن هذا الشلرط 

ج يجب إج مع إمام متبع؟ هذا ملن الاريلة فلي اللدين والعلدول للن سلبيل 

الملل ميين واندلللة للللى بطللالن هللذا القللول أشللار مللن أن تللذكر مللن ذلللك 

(.لموم انمر بالجااد والترغيب فيأل والوليد في تركأل
 (42)

  

                                                           

 .7 8/  اإلقناع  (  )
 .20/ 0الدرر السنلم  (  )
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هللذه فريضللة مللن فللرائ  الللدين )وقللال صللديق حسللن خللان لللن الجاللاد 

أوجباللا هللا للللى لبللاده مللن المسلللمين مللن غيللر تقيللد ببمللان أو مكللان أو 

(.شخص أو لدل أو جور
 (45)

 

فالجاللاد مللا  إلللى قيللام السللالة سللواء وجللد إمللام أو لللم يوجللد وسللواء 

 .وجدت هياك راية أو لم توجد 

ابللن تيميللة وابللن القلليم كمللا فللي باد المعللادوقللد اسللتدل شلليخ اإلسللالم 
(46)

 ،

ولبد الرحمن بلن حسلن وغيلرهم ملن انئملة بقصلة أبلي بصلير وجالاده 

المشركين بمن معأل من الم ميين وقطعام الطريق لليام حتى قلال اليبلي 

ويللل أمللأل مسللعر حللرب لللو كللان معللأل )صلللى هللا لليللأل وسلللم فللي شللنيأل 

بلي صللى هللا لليلأل وسللم وج ، ولم يكن أبو بصير تحلت وجيلة الي(رجال

في دار اإلسالم، ولم يكن إماما، ولم تكن معأل رايلة، بلل كلان يايلر لللى 

المشللركين ويقللاتلام ويالليم ملليام واسللتقل بحللربام ومللع ذلللك أقللره اليبللي 

صلى هللا لليأل وسلم وأثيى لليلأل، قلال لبلد اللرحمن بلن حسلن ول الشليخ 

هللا لليأل وسلم أخطنتم في فال قال رسول هللا صلى )مستدج باذه القصة 

قتال قريش نيكم لستم مع إمام  سبحان هللا ما ألظم مضرة الجالل لللى 

!(.أهلأل
(4 )

  

                                                           

 .    الروضم الندةم ص  (8 )
( 6)  / 72 . 
 . 20/ 0الدرر السنلم  (0 )
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أن إقاملللة اإلملللام حكلللم واجلللب كوجلللوب إقاملللة الجالللاد فيجلللب لللللى  .5

المجاهدين أن يقيموا أميرا ميام إن لم يكن هياك إمام لام، ولليي وجلود 

عكلي هلو الصلحيف إذ إقاملة الجالاد اإلمام شرطا في وجود الجااد، بل ال

شرط لصحة إمامة اإلمام، فال إملام بلال جالاد، ج أيلأل ج جالاد بلال إملام، 

كل من قام بالجااد في سلبيل هللا )كما قال العالمة لبد الرحمن بن حسن 

فقد أطاع هللا وأد  ما فرضأل هللا وج يكون اإلمام إماما إج بالجااد ج أيأل 

(.امج يكون جااد إج بلم
 (4 )

  

ومعلللوم أن أول واجبللات اإلمللام حمايللة البيضللة وإقامللة الللدين فلللن كللان 

لاجبا لن الجااد وحمايلة انملة والمللة فقلد خلر  للن أن يكلون إماملا، 

بللل صللار وجللوده ولدمللأل سللواء، فلللن حللال بللين المسلللمين والللدفع لللن 

أياسام وأرضام وحرماتام كان لدمأل خيرا من وجلوده، وبطللت وجيتلأل 

) إذ لم يتحقق المقصود من إقامتأل وقد جاء في الحلديث الصلحيف شرلا، 

، فيجلب إقاملة اإلملام ليكلون (إيما اإلمام جيلة يقاتلل ملن ورائلأل ويتقلى بلأل

جية ووقايلة يحملي انملة ويحاظالا وتقاتلل انملة ملن ورائلأل، فللن صلار 

جية للعدو لم يكن قطعا إماما للمسلمين في حكم الشارع، وإن كلان إماملا 

أملر اإلماملة وألظلم )نمر الواقع، قال الشلوكايي فلي وبلل الاملام بحكم ا

شللروطاا وأجللل أركاياللا أن يكللون قللادرا للللى تللنمين السللبل وإيصللاف 

المظلومين من الظالمين، ومتمكيا من الدفع لن المسلمين إذا دهمام أملر 

يخافويأل كجيش كافر أو باا، فلذا كان السلطان باذه المثابة فاو السلطان 

                                                           

 . 20/  0الدرر السنلم ( 5 )
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وجب هللا طالتأل وحرم مخالاتأل بلل هلذا انملر هلو اللذي شلرع هللا الذي أ

(.لأل يصب انئمة وجعل ذلك من ألظم مامات الدين
 (4 )

  

أن الجااد يطلق للى كل قتال بين المسلمين ولدوهم سواء كلان هلذا  .6

القتللال فللي جاللاد فللتف أو جاللاد دفللع كمللا قللال لبللد الللرحمن بللن حسللن ول 

كل من قام إباء العدو ولاده واجتاد في دفعلأل فقلد جاهلد وج بلد، )الشيخ 

وكل طائاة تصادم لدو هللا فال بد أن يكلون لالا أئملة ترجلع إللى أقلوالام 

بيرهم، وأحق الياي باإلمامة من أقام الدين انمثل فانمثل، فلن تابعأل وتد

اليلاي أدوا الواجلب وإن للم يتلابعوه أثمللوا إثملا كبيلرا بخلذجيام اإلسللالم، 

وأما القائم بأل كلما قلت ألوايأل وأيصاره صار ألظم نجره كما دل للى 

(.ذلك الكتاب والسية واإلجماع
 (20)

  

اد بللذل الوسللع فللي ميللاوأة ألللداء هللا وألللداء والمقصللود أن حقيقللة الجالل

أوليائأل، والقتال هو أشرف أيوالأل، فكل من قاتل العدو طلبا أو دفعا فالو 

مجاهد، وقتالأل جااد، وكل من ملات فلي هلذا القتلال فالو شلايد للأل أحكلام 

الشللاداء فللي الللدييا سللواء كللان رجللال أو امللرأة كبيللرا أو صللايرا سللييا أو 

، كملا قلال الحلافظ ابلن حجلر فلي فلتف البلاري فلي بدليا صالحا أو فاسلقا

والملراد بالشللايد : قللال اللبين بلن المييللر( : ) الصلالة للللى الشلايد)بلاب 

وج : قلال الحلافظ .  قتيل المعركة ــ أي من المسلمين ــ في حرب الكاار

                                                           

 . 8  للل     إكللص الكرامم لصدةق خان ( 2 )
 . 25/ 0الدرر السنلم  (7 )
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فرق في ذلك بين المرأة والرجل صلايرا أو كبيلرا حلرا أو لبلدا صلالحا 

(.أو غير صالف
 (22)

 

 خالف بلين العلملاء لللى أن كلل مسللم يقتلل فلي المعركلة ملع الكالار فال

شايد فلي أحكلام اللدييا، وللذا اختلالوا فلي هلل يصللى لليلأل أم ج ؟  وهلل 

 ياسل أم ج ؟ 

وأكثر الاقااء للى أيأل ج ياسل وج يصللى لليلأل، وللم يختلالوا فلي كويلأل 

للى كويلأل شايدا إذ سبب خالفالم فلي غسللأل والصلالة لليلأل هلو اتالاقام ل

شللايدا لللأل خصوصللية ليسللت لايللره مللن مللوتى المسلللمين، كمللا ثبللت فللي 

السية، وج يقتضي ذلك القطع لأل بالجية والشاادة لأل بالا، إذ ج يعللم ذللك 

أي ( : ) ج يقلال فلالن شللايد)إج هللا كملا قلال الحلافظ فلي الالتف فلي بلاب 

ك يعطلى وإن كلان ملع ذلل.... للى سبيل القطع بذلك إج إن كان بالوحي 

أحكللام الشللاداء فللي انحكللام الظللاهرة ولللذلك أطبللق السلللف للللى تسللمية 

المقتولين ببدر وأحد وغيرهما شاداء والمراد بذلك الحكم الظاهر المبيي 

(.للى الظن الاالب
 (24)

 

وإيما قتال الاتيلة هلو القتلال اللذي يقلع بلين المسللمين لعصلبية جاهليلة أو 

هللو قتللال الاتيللة الللذي يحللرم  قتللال للللى ملللك وسلللطان ويحللو ذلللك فاللذا

                                                           

(   )  / 72 . 
(    )6 /27 . 
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الدخول فيأل، بل يجب فيأل السعي في إصال، ذات بييام فلن فاءت إحلد  

 .الطائاتين، وجب قتال الباغية حتى تايء إلى أمر هللا

أما قتال العدو الكافر إذا دهم أر  المسللمين فلليي قتاللأل قتلال فتيلة وللم 

ي فلي تركلأل وللدم يقل هذا القول أحد من للماء سلف انمة، بل الاتية هل

مدافعتأل، بل ليي بعد الشرك باهلل ألظم من الصد لن قتالأل كما قلال ابلن 

وج إثم بعد الكار ألظلم ملن إثلم ملن يالى للن جالاد الكالار وأملر )حبم 

(بلسالم حريم المسلمين إليام
 (24)

، كما ج شليء أوجلب بعلد اإليملان بلاهلل 

 .ممن دفع العدو لن أر  اإلسالم كما قال شيخ اإلسال

أيأل ثبت لن اليبي صلى هللا لليأل وسلم أيأل قال فلي الحلديث الصلحيف  . 

من قاتل دون مالأل فاو شايد، ومن قاتل دون دييأل فاو شايد، ومن قاتل )

، ومعلوم أن هذا الحديث للام فلي كلل أحلد، بلل هلو (دون أهلأل فاو شايد

فللي حللق انفللراد واالحللاد بللال خللالف، وأن للمسلللم أن يللدفع لللن مالللأل 

ضأل ودييلأل وللو كلان وحلده وللو كلان الصلائل لليلأل مسللم مثللأل فللن ولر

مات فاو شايد، فملن اشلترط وجلود اإلملام أو إذيلأل فقلد أبطلل دجللة هلذه 

انحاديث، بل ثبت فلي صلحيف مسللم أن لبلد هللا بلن لملرو اسلتدل بالذا 

الحديث للى جلواب أن يلدفع المسللم للن ماللأل وياسلأل ولرضلأل حتلى للو 

اإلملام ياسلأل، وقلد اسلتعد لبلد هللا كملا فلي صلحيف  كان الصائل لليأل هو

 . مسلم لقتال السلطان لما أراد أخذ أرضأل ميأل واستدل باذا الحديث 

                                                           

 . 77 /  0احملل   (  )
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فلذا كان ج يشلترط فلي مثلل هلذا القتلال إذن إملام وج وجلود رايلة فكيلف 

بدفع العدو الكلافر للن اللياي واللدين وانر  والملال والعلر  ؟ فالو 

 . ولى بل شك أحق باذا الحكم بقياي ان

ج تبال طائاة من )أن حديث الطائاة الميصورة الوارد في الصحيف  .  

وفلي ( أمتي ظلاهرين لللى الحلق ج يضلرهم ملن خلذلام وج ملن خلالاام

المللراد بللأل المجاهللدون وقلد سللئل اإلمللام أحمللد لللن هللذه ( يقللاتلون)روايلة 

المشلركين هم الذين يقاتلون الروم كل ملن قاتلل )الطائاة الميصورة فقال 

(.فاو للى الحق
(22)

 

ومعلوم أن الطائاة بع  انمة وليست كل انمة، وظاورهم وجالادهم   

دون انمة ودون اإلمام، إذ لو كان اإلملام معالم لكايلت انملة معالم تبعلا 

لةمام، ولما كان حييئذ لاذه الطائاة خصوصية دون انمة، فدل الحلديث 

ائالة ملن المسللمين للمشلركين، بدجلة اإلشلارة لللى مشلرولية جالاد الط

ولو خذلتام انمة كلاا، ولو لم ييصرهم اإلمام، ولو كلان يشلترط لصلحة 

الجااد وجود اإلمام أو إذيلأل لملا جلاب قتلال هلذه الطائالة الميصلورة ولملا 

 .خصاا هللا باذا الاضل العظيم دون سائر انمة 

أن اإلجملاع العملللي م كللد لةجمللاع القلولي إذ مللا بال المسلللمون فللي  . 
كللل لصللر ومصللر إذا دهماللم العللدو تصللدوا لللأل ودافعللوه ولللو مللن دون 
وجللود إمللام، كمللا حصللل بعللد سللقوط العللالم اإلسللالمي تحللت اجحللتالل 

                                                           

 . 2 /   مسائص ابن هانئ لإلمام د د  (  )
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الاربي وبعد أن سقطت الخالفة، فقام العلماء والمجاهدون في كلل مكلان 
حرملاتام كملا فلي الجبائلر وليبيلا ومصلر والشلام يدافعون لن أرضام و

والعللراق والايللد وغيرهللا مللن بلللدان المسلللمين، وقللد أطبللق العلمللاء للللى 
مشرولية جااد من جاهد ميام ووجلوب يصلرتأل، ملع أيلأل للم يكلن هيلاك 
إمللام لللام للمسلللمين وج إمللام خللاص فللي تلللك انقللاليم، ولللم تكللن القللو  

ا كان حلال أبلي بصلير وأصلحابأل متكافئة بل كايت حرب لصابات ــ كم
رضللي هللا للليام ـللـ  حتللى تحللررت أوطللايام وخللر  اجحللتالل الاربللي، 
وكذا كان حال الجااد انفاايي إبلان الالبو الروسلي اللذي أطبلق العلملاء 
لللى مشلروليتأل ووجلوب يصللرتأل، وللم يميلع مللن ذللك وقلوف الحكومللة 

 .للمجاهدين انفاايية ويذاك مع الروي، وج لدم وجود قيادة موحدة 
فمن اشترط وجود إملام أو رايلة لصلحة الجالاد فقلد أبطلل جالاد كلل ملن 
جاهد اجحتالل انجيبي من للماء المسلمين وبلمائام وماليلين الشلاداء 

 . الذين قاتلوا العدو لن أرضام ويسائام وأطاالام 
أن الجالللاد لبلللادة وفريضلللة معقوللللة المعيلللى، ولللليي حكملللا تعبلللديا  .20

ول معيلللاه، فالاايلللة ملللن مشلللروليتأل حمايلللة البيضلللة، محضلللا غيلللر معقللل

وإظاللار الللدين، ودفلللع العللدو، وإرهابللأل قبلللل لدوايللأل، أو إخراجللأل بعلللد 

لدوايأل، فكل وسيلة أو طريقة يمكن باا دفعأل فاي مشرولة سواء كايلت 

مقاومة سلمية أو مسلحة، وسواء كايت مقاومة ظاهرة أو سلرية، وسلواء 

ورايلة واحلدة أو بلدوياا، إذ يصلوص  كايت المقاومة تحت سللطة واحلدة

الاقااء ج تشترط أي شلرط خاصلة فلي جالاد اللدفع كملا يلص لللى ذللك 

شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة، بللل للللى كللل قللادر مللن رجللل وامللرأة وكبيللر 

وصاير وغيي وفقير الدفع بما استطاع حتى ولو بالحجر كما يص لليلأل 
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أن يللدخل )لللدفع الاقاللاء كمللا فللي حاشللية البيجللوري الشللافعي فللي جاللاد ا

الكاار بلدة من بالد المسللمين أو ييلبل قريبلا ميالا فالجالاد حييئلذ فلر  

لين لليام فيلبم أهل ذلك البللد حتلى الصلبيان واليسلاء والعبيلد والملدين 

ولو بال إذن من انولياء وانبوا  والسادة ورب الملال اللدفع للكالار بملا 

(.يمكن ميام ولو بضرب بنحجار ويحوها
 (25)

 

 يشترط كذلك تنهيل لقتال أو توفر إمكايات أو ظن تحقيق يصر كملا وج 

الحال الثايي من حال الكالار أن يلدخلوا )قال الخطيب الشربييي الشافعي 

بلدة ليا فيلبم أهلاا الدفع بالممكن ميام ويكون الجااد حييئلذ فلر  للين 

سواء أمكن تنهيلام لقتال أم للم يمكلن  وملن هلو دون مسلافة القصلر ملن 

البلللدة التللي دخلاللا الكاللار حكمللأل كنهلاللا وإن كللان فللي أهلاللا كاايللة نيللأل 

كالحاضر معام فيجلب لللى كلل ملن ذكلر حتلى لللى فقيلر ووللد وملدين 

ورقيللق بللال إذن ويلللبم الللذين للللى مسللافة القصللر المضللي إللليام ليللد 

الحاجللة بقللدر الكاايللة دفعللا لاللم فيصللير فللر  لللين فللي حللق مللن قللرب 

(.عد وفر  كااية في حق من ب
 (26)

  

وقتلال اللدفع مثلل أن يكلون العلدو كثيلرا ج )وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

طاقة للمسللمين بلأل لكلن يخلافون إن ايصلرفوا للن للدوهم لطلف العلدو 

للى من يخلاون من المسلمين فايا صر، أصلحابيا بنيلأل يجلب أن يبلذلوا 

                                                           

( 8 )   / 2  . 
 . 7 8/  اإلقناع   (6 )
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جلم ماجام وماو من يخاف لليام في الدفع حتى يسللموا، ويظيلره أن يا

العدو للى بالد المسلمين وتكون المقاتلة أقل ملن اليصلف فللن ايصلرفوا 

اسللتولوا للللى الحللريم فاللذا وأمثالللأل قتللال دفللع ج قتللال طلللب ج يجللوب 

(.اجيصراف فيأل بحال
 (2 )

 

وهذا كلأل محل اتااق بين انئمة وللماء انمة، فال يلتات في جااد الدفع  

م وج إللى تلرجف تحقلق اليصلر بلل إلى طاقة المسلمين وج إللى إمكاييلاتا

لليام بذل ماجام في الدفع لن حرماتام حتى مع تيقن هالكام كملا قلال 

وج أر  ضلليقا للللى الرجللل أن يحمللل للللى الجمالللة ) اإلمللام الشللافعي 

(حاسرا أو يبادر الرجل وإن كان انغلب أيأل مقتول
 (2 )

، وهذا في جالاد 

 .الطلب فمن باب أولى جااد الدفع

يشترط في صحة جااد الدفع أن يكون من أجل إلالء كلملة هللا، هذا وج 

يعم أشرف أيواع الجااد وألظمأل من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فاو 

في سبيل هللا، وأوضف ما يكون ذلك في جالاد الطللب والالتف، وج ييلافي 

ذلك مشرولية جالاد اللدفع وأن ملن قتلل فيلأل دون ماللأل ولرضلأل وياسلأل 

كمللا ثبللت فللي الصللحيف، فاللو مشللروع للللدفع لللن انر  شللايد أيضللا 

والعر  والياي والمال والدين، بشكل فردي أو جمالي، ويكلون أيضلا 

بتعللاون المسلللمين للللى اخللتالف طللوائاام أو مللع غيللر المسلللمين كنهللل 

                                                           

 . 872/  الفتاوى املصرةم ( 0 )
 . 05 /  األم ( 5 )
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الذمة للدفع لن وطيام جميعا، وكذا تسوا اجستعاية بايلر المسللمين ملن 

عللدو الكللافر لللن المسلللمين وأرضللام الشللعوب والللدول انخللر  لللدفع ال

وحرماتام، وقد لاهد اليبي صلى هللا لليلأل وسللم يالود فلي المدييلة لللى 

اللللدفع ليالللا إذا دهمالللا للللدو، كملللا اسلللتعان الصلللحابة رضلللي هللا لللليام 

بيصللار  العللرب فللي الشللام والعللراق فللي قتللال لللدوهم، وقللد قاتللل شلليخ 

ملن أهلالا ملع شليوع  اإلسالم ابن تيمية التتار فلي الشلام بملن خلر  معلأل

أيواع البدع فيام ويذاك وخلص أسار  أهل الذمة من اليالود واليصلار  

من أيدي التتار حين تااو  معام وللم يلر  بللطالق أسلر  المسللمين 

 .فقط حتى أطلقوا أسر  أهل الذمة معام

والمقصود أيأل ج يشترط لصحة جااد الدفع أي شرط ج وجود إملام وج  

إللالء كلملة هللا وج وحلدة الصلف وج وجلود القلوة  وجود راية وج قصد

وج تللرجف اليصللر، وهللذا ج ييللافي وجللوب أن يقاتللل المجاهللدون صللاا 

واحدا تحت قيادة واحدة كما أمرهم هللا، فللن تعلذر ذللك للم يبطلل الجالاد 

 .ولم يتعطل

 .وهللا تعالى أللم وأحكم  

 

 هـ 2242صار   4انحد 
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 الثالثةالرسالة 
 اإللمام بأحكام تعدد الجماعات والرايات في أرض الشام

 حاكم المطيري. د. بقلم أ
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم للى اليبي انملين ووللأل وصلحبأل 

 ...أجمعين وبعد

فاللذه أجوبللة مختصللرة لللن كثيللر مللن انسللئلة المتكللررة لللن الجاللاد فللي 

والجمالللات، ولللن حكللم اتخللاذ أر  الشللام، ولللن حكللم تعللدد الاصللائل 

 الخ..الرايات، وحكم البيعة لاصيل من الاصائل المجاهدة

 ..فنقول وباهلل التوفيق

 إقامة الجمالة وانمير للجااد والبيعة لأل وأحكاماا

انصل وحدة انمة واجتمالاا، وقد ربط اليبي صلى هللا لليأل وسللم بلين 

ن هللا يرضللى لكللم أن إ)توحيللد هللا ووحللدة انمللة فللي الحللديث الصللحيف 

، (تعبدوه وج تشركوا بأل شيئا، وأن تعتصموا بحبل هللا جميعلا وج تارقلوا

وجعل المخر  من الاتن العاملة وحلدة انملة واإلماملة الواحلدة والخالفلة 

الللبم جمالللة المسلللمين )العامللة كمللا فللي حللديث حذياللة فللي الصللحيحين 

د بلسلياد صلحيف ، وفلي مسليد أحملد والطيالسلي وسلين أبلي داو(وإمامام

، فالواجلب اججتملاع واجلتصلام (إن كان هلل فلي انر  خليالة فالبملأل)

، {والتصموا بحبل هللا جميعا وج تارقلوا}بحبل هللا جميعا كما قال تعالى 
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وأوجب ما يكون اججتماع حين يجب القتال في سلاحة الحلرب والجالاد، 

صلاا كلنيام بييلان  إن هللا يحلب اللذين يقلاتلون فلي سلبيلأل}كما قلال تعلالى 

وج }، وحذر من اجفتراق والتيابع وأيأل سبب للابيملة فقلال {مرصوص

 ..{تيابلوا فتاشلوا وتذهب ريحكم

فلللن تعللذر اججتمللاع العللام للللى انمللة كلاللا، أو اججتمللاع فللي قطللر مللن 

أقطارها، لوجود احتالل أجيبي، أو في حلال ثلورة كملا يجلري اليلوم فلي 

لللة والتعللاون للللى البللر والتقللو  فللي كللل مللا سللوريا، فيجللب إقامللة الجما

احتا  للجمالة سواء لقتال العدو، أو إدارة الميلاطق المحلررة، أو إغاثلة 

، وج يتحقللق {وتعللاويوا للللى البللر والتقللو }الميكللوبين، كمللا قللال تعللالى 

وتعللاويوا }قللال تعللالى )التعللاون إج مللن اثيللين فللنكثر، كمللا قللال ابللن حللبم 

  -فالللذان انملللران { كويلللوا قلللوامين بالقسلللط}وقلللال {لللللى البلللر والتقلللو 

إللى كلل  -وهلو القيلام بالقسلط  -متوجالان، أحلدهما   –التعاون والقوامة 

إيسان فلي ذاتلأل، وج يسلقط ليلأل وجلوب القيلام بالقسلط ايتظلار غيلره فلي 

ذلك، وأما التعلاون لللى البلر والتقلو  فمتوجلأل إللى كلل اثيلين فصلالدا، 

ولليي فعلل واحلد، وج يسلقط للن اجثيلين نن التعاون فعل ملن فلاللين، 

(.فر  تعاوياما للى البر والتقو  ايتظار ثالث
2 
 

فكللان الواجللب إقامللة الجمالللة لكللل واجللب ج يتحقللق إج باللا، فمللا ج يللتم  

الواجللب إج بللأل فاللو واجللب، وكللذلك يجللب إقامللة إمللام لللام وهللو انصللل 
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لكللل  وتجللب طالتللأل والجاللاد معللأل، فلللن تعللذر ذلللك فالواجللب أن يكللون

إذا كيللتم فللي سللار )جمالللة مجاهللدة أميللر مياللا، كمللا جللاء فللي الحللديث 

 (.فنمروا أحدكم

يجللب أن ) 0 4/ 4قللال شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة فللي مجمللوع الاتللاو  

يعرف أن وجية أملر اليلاي ملن ألظلم واجبلات اللدين؛ بلل ج قيلام لللدين 

تمللاع لحاجللة وج للللدييا إج باللا، فلللن بيللي ودم ج تللتم مصلللحتام إج باجج

بعضام إلى بع ، وج بلد لالم ليلد اججتملاع ملن رأي حتلى قلال اليبلي 

رواه أبلو ( إذا خر  ثالثة في سار فلي مروا أحدهم)صلى هللا لليأل وسلم 

 . داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة

ورو  اإلمام أحمد في المسيد لن لبد هللا بن لملرو أن اليبلي صللى هللا 

ج يحل لثالثة يكويون باالة من انر  إج أمروا لليام )لليأل وسلم قال 

فنوجب صلى هللا لليأل وسلم تلنمير الواحلد فلي اججتملاع القليلل ، (أحدهم

 ، ونن هللاالعللار  فللي السللار تيبياللا بللذلك للللى سللائر أيللواع اججتمللاع

تعالى أوجب انمر بالمعروف والياي لن الميكلر، وج يلتم ذللك إج بقلوة 

وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبأل من الجالاد والعلدل وإقاملة الحلو والجملع 

( وانليللاد ويصللر المظلللوم، وإقامللة الحللدود ج تللتم إج بللالقوة واإلمللارة

 .ايتاى كالم ابن تيمية

ة أو حلبب أو مجموللة ملن وج حر  فلي البيعلة لألميلر الخلاص لجمالل

باب اجستيثاق والتعاهلد، كملا فعلل لكرملة ابلن أبلي جالل يلوم اليرملوك 
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فبايعللأل الحللارث بللن هشللام )حللين دلللا الصللحابة مللن يبايعللأل للللى المللوت 

(.وضرار بن انبور في أربعمائة من وجوه المسلمين
50
   

وكللذا فعللل الصللحابة وأهللل المدييللة يللوم الحللرة حللين خرجللوا للللى يبيللد 

وا بيعتأل، واختاروا لبد هللا بن حيظلة الاسيل أميلرا للليام، وكلايوا وخلع

.يبايعون ابن حيظلة للى الموت
52
   

ه اإلملام أحملد بلن 442وقد بلايع أهلل بالداد ملن الاقالاء والمحلدثين سلية 

يصللر الخبالللي للللى انمللر بللالمعروف وخلللع الواثللق، كمللا بللايع العامللة 

بملن فتيلة انملين والملنمون، ه، لللى انملر بلالمعروف  402والده سية 

ثللم دخلللت سللية إحللد  ) 442/ 20كمللا قللال ابللن كثيللر فللي كتابللأل البدايللة 

وثالثلين وملائتين، وفيالا كلان مقتلل أحملد بلن يصلر الخباللي رحملأل هللا 

وأكرم مثواه، وكان جده مالك بلن الايلثم ملن أكبلر اللدلاة إللى دوللة بيلي 

ة، وكلان أبلوه يصلر العباي، وكان أحمد بن يصر هذا للأل وجاهلة ورياسل

بن مالك ياشاه أهلل الحلديث، وقلد بايعلأل العاملة فلي سلية إحلد  وملائتين 

للى القيام بانمر والياي حين كثرت الشطار والدلار في غيبة الملنمون 

لللن باللداد، وكللان أحمللد بللن يصللر هللذا مللن أهللل العلللم والديايللة والعمللل 

ين بلالمعروف الصالف واججتااد في الخير، وكلان ملن أئملة السلية االملر

والياهين لن الميكلر، وكلان مملن يلدلو إللى القلول بلنن القلرون كلالم هللا 
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ميبل غير مخلوق، وكان الواثق من أشد الياي في القلول بخللق القلرون، 

فقام أحمد بن يصر هذا يدلو إلى هللا وإلى انمر بالمعروف واليالي للن 

في أشلياء كثيلرة  الميكر، والقول بنن القرون كالم هللا ميبل غير مخلوق،

فاجتمع لليلأل جماللة ملن أهلل بالداد، والتلف لليلأل ملن دلا الياي إلياا، 

انلوف ألداد، وايتصلب لللدلوة إللى أحملد بلن يصلر هلذا رجلالن وهملا 

أبللو هللارون السللرا  يللدلو أهللل الجايللب الشللرقي، ووخللر يقللال لللأل طالللب 

يللدلو أهللل الجايللب الاربللي فللاجتمع لليللأل مللن الخالئللق ألللوف كثيللرة، 

جمالات غبيرة، فلما كان شار شلعبان ملن هلذه السلية ايتظملت البيعلة و

نحمد بن يصر الخبالي في السر للى القيام بانمر بلالمعروف واليالي 

لن الميكلر، والخلرو  لللى السللطان لبدلتلأل ودلوتلأل إللى القلول بخللق 

القللرون، ولملللا هلللو لليلللأل وأمللرا ه وحاشللليتأل ملللن المعاصلللي والالللواحش 

ن أحمللد بللن يصللر هللذا مللن أكللابر العلمللاء العللالمين وقللد كللا... وغيرهللا

القائمين بانمر بالمعروف والياي لن الميكر، وسمع الحلديث ملن حملاد 

بللن بيللد، وسللايان بللن ليييللة، وهشللام بللن بشللير، وكايللت ليللده مصلليااتأل 

قلد : كلاا، وحلدث ليلأل يحيلى بلن معلين، وذكلره يوملا فتلرحم لليلأل وقلال

يللى بللن معللين الثيللاء لليللأل جللدا، وذكللره خللتم هللا لللأل بالشللاادة، وأحسللن يح

رحمة هللا ملا كلان أسلخاه بياسلأل هلل، لقلد : اإلمام أحمد بن حيبل يوما فقال

 (.جاد بياسأل لأل
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فاذا إمام من أئمة أهل السية يبايعأل أهل بالداد بلاالجف سلرا لللى انملر 

بالمعروف وخلع الخلياة جيحرافأل، فال ييكلر لليلأل أحلد، ويبكيلأل انئملة، 

 !ن للى صييعأل، ويحكمون لأل بالشاادةويثيو

 تشكيل المحاكم واختيار المحكمين

وكذلك يشرع لجمالات الجااد ومجمولات المياطق المحلررة أن يقيملوا 

قاضيا ميام، أو من غيرهم يحكم بيليام فيملا يختلالون فيلأل بحكلم الشلرع، 

إذا كان انمير أو القائد غير فقيلأل، كملا قلال الطحلاوي فلي مشلكل االثلار 

للن أبلي سلعيد )... محتجا بحديث التنمير في السار حيلث قلال   4/ 24

إذا كللان ثالثللة فللي سللار، " الخللدري أن اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم قللال 

قللال أبللو . فنيللت أميريللا: فقلللت نبللي سلللمة: قللال يللافع" فليلل مروا أحللدهم 

فاي هذين الحديثين أن رسول هللا صلى هللا لليلأل وسللم : جعار الطحاوي

عللل انميللر الللذي يلل مره اليللاي لللليام حيللث يبعللدون مللن أمللرائام، قللد ج

كللنمرائام لللليام فللي وجللوب السللمع ملليام، والطالللة لللأل فيمللا يللنمرهم بللأل 

أمرا هم، إذا كايوا بحضرتام، وإذا كان ذلك كذلك في اإلملرة كلان مثللأل 

فلي القضلاء إذا حكلم اللرجالن المتيابللان فلي الشليء حكملا بيياملا فيمللا 

أل فنمر ذلك الحكم فيما حكماه فيأل، كالحكم للياملا فيملا يحكلم يتيابلان في

بأل للياما الحكم الذي جعلأل إماماما الذي إليلأل توليلة الحكلام للياملا فيملا 

، يلبماما من الحكم لاما وللياما، وهذه مسنلة قد تيابع أهلل العللم فيالا 

إللى ما حكم بأل ذلك الحكلم بلين الللذين حكملاه، ثلم رفلع : فقال طائاة ميام

الحاكم الذي جعلأل اإلمام للياي حاكما، تنمل ذلك، فلن وافق ما يراه فيلأل، 
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أمضاه، وإن خالف ملا يلراه فيلأل، وإن كلان غيلره ملن العلملاء يلراه رده، 

وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حيياة وأصحابأل، وميام ملن 

ج أن يكلون ليي للحاكم المرفوع ذلك الحكم إليأل رده، وج إبطاللأل، إ: قال

خارجا من أقوال أهل العلم جميعا، فيرده ويبطلأل، وأما إذا لم يكن كذلك، 

فليي لأل رده، وج إبطالأل، وكان لليأل أن يمضيأل كملا يمضلي حكلم حلاكم 

كان قبلأل من الحكام، وممن كان يقول ذللك ملن أهلل العللم ابلن أبلي ليللى 

وكان أولى القلولين وفقااء المديية، وقد كان الشافعي قال القولين جميعا، 

ليديا في ذلك وأشبااما بلالحق ملا قاللأل ابلن أبلي ليللى وأهلل المدييلة فيلأل 

إلجمللالام، ومللن خللالاام للللى مللا يوجللب ذلللك، وذلللك أيللا رأييللاهم ج 

يختلاون أن ذييك الرجلين لو أرادا بعدما كان من ذلك الحكم ما كلان ملن 

ا قبلل أن يصلير إللى الحكم بيياما، رد ذلك الحكم لياما، أو أراده أحدهم

الحاكم أن ذلك ليي لاما وج لواحد مياما، إذ كان قد لبماما بحكم الحكم 

فيأل بيياما بما حكم بيياما فيأل، ولما كان ذلك كذلك في لبومأل إياهملا قبلل 

أن يصير إلى الحاكم، ثم صار إلى الحاكم، وهو جبم لاما، وكلان سلبيل 

بل ذلك شده ج إبطاللأل، وجلب لليلأل الحكام فيما يتياهى إليام مما قد لبم ق

بذلك شد ما كان من ذلك الحكم بين ذييك الرجلين، وإمضا ه بيياملا كملا 

يمضي حكم حاكم حكم بيياما من حكام انئمة الذين يولويام انحكام بين 

 .ايتاى كالم الطحاوي( الياي

وج خلالف بلين أهلل العللم فللي مشلرولية التحكليم، وأن يختلار اليللاي أو 

حتلى للو للم  -من يحكم بييام فيملا يتيلابلون فيلأل، إذا كلان للدج  بعضام
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وإيما اختلف أهلل العللم فلي الحكلم اللذي  -يكن ذا سلطة وج للم شرلي 

يحكم بأل هل يياذ مطلقا، أو ج يياذ إج إذا راجعأل القاضلي الشلرلي حلال 

وجوده، فرجف الطحاوي قول الجماور وهو يااذ حكملأل ولبوملأل مطلقلا، 

لايره إبطالأل، إج في حال واحدة وهي إذا كلان حكملأل خطلن بلال وج يحق 

خللالف، لمخالاتللأل اللليص واإلجمللاع، أمللا إذا كللان لللأل وجللأل مللن الصللحة 

 . ووافق قول بع  أهل العلم، فال يبطل حكمأل

 البيعة الخاصة للجمالات وانحباب

وإذا تقلللرر ذللللك فلللي وجلللوب أو اسلللتحباب أن يكلللون لكلللل مجموللللة أو 

جمالللة أو حللبب قيادتللأل، وأن يكللون لكللل مجمولللة فللي الجاللاد أميرهللا 

الذي ييظم أمورها وياصل ليد الخالف بيياا، فجائب لأل أخذ البيعلة مليام 

للللللى السللللمع والطالللللة أو للللللى الجاللللاد أو للللللى اإلصللللال، وانمللللر 

و مشللروع، ولاللم أن يتعاهللدوا للللى القيللام بللالمعروف ويحللو ذلللك ممللا هلل

بالواجللب والمشللروع، كمللا لاللم أن يتبللايعوا للللى المللوت فللي القتللال، وج 

حر  فيما يكون بييام من تحبب مشروع وتياصر بالحق وتحلالف لللى 

شلادت حلالا فلي الجاهليلة للو دليلت )القيام بالعدل، وقد جاء في الحديث 

، ويحلرم للليام أن (رة المظللومإليأل في اإلسالم نجبت، وكان لللى يصل

يتحببللوا لجمللالتام أو حللببام أو كتللائبام المجاهللدة بايللر حللق، وج أن 

يارطلوا بحقللوق المسلللمين العاملة، كمللا قللال شلليخ اإلسلالم ابللن تيميللة فللي 

فليللأل مثللل لاللظ الكايللل " الللبليم " وأمللا لاللظ ) 4 / 22مجمللوع الاتللاو  

{ ملل بعيلر وأيلا بلأل بلليمولملن جلاء بلأل ح}: والقبيل والضمين قال تعالى
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فمن تكال بنمر طائاة فليأل يقال هو بلليم؛ فللن كلان قلد تكالل بخيلر كلان 

رأي " وأملا . محمودا للى ذللك، وإن كلان شلرا كلان ملذموما لللى ذللك

فليللأل رأي الطائاللة التللي تتحللبب أي تصللير حببللا، فلللن كللايوا " الحللبب 

يقصلان فاللم مجتمعلين لللى ملا أملر هللا بلأل ورسلولأل ملن غيلر بيلادة وج 

م ميللون لاللم مللا لاللم ولللليام مللا لللليام، وإن كللايوا قللد بادوا فللي ذلللك 

ويقصوا مثل التعصب لمن دخل في حببام بالحق والباطل، واإلللرا  

لمللن لللم يللدخل فللي حللببام سللواء كللان للللى الحللق والباطللل، فاللذا مللن 

التاللرق الللذي ذمللأل هللا تعللالى ورسللولأل فلللن هللا ورسللولأل أمللرا بالجمالللة 

الف ويايللا لللن التارقللة واجخللتالف وأمللرا بالتعللاون للللى البللر واجئللت

والتقو  ويايا للن التعلاون لللى اإلثلم والعلدوان، وفلي الصلحيحين للن 

مثللل الملل ميين فللي تللوادهم )اليبللي صلللى هللا تعللالى لليللأل وسلللم أيللأل قللال 

وتراحمام وتعاطاام كمثل الجسد إذا اشتكى ميلأل لضلو تلدالى للأل سلائر 

، وفللي الصللحيحين ليللأل صلللى هللا تعللالى لليللأل (سللارالجسللد بللالحمى وال

وشلللبك ( المللل من للملل من كالبييللان يشلللد بعضللأل بعضللا)وسلللم أيللأل قللال 

المسللم أخلو المسللم ج يسللمأل )وفلي الصلحيف ليلأل أيلأل قلال . أصابعأل بين

، وفللي الصللحيف ليللأل صلللى هللا تعللالى لليللأل وسلللم أيللأل قللال (وج يخذلللأل

ا رسول هللا أيصلره مظلوملا فكيلف ي: ايصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل)

، وفلي الصلحيف (تميعأل ملن الظللم؛ فلذلك يصلرك إيلاه: أيصره ظالما قال

يسلللم لليللأل إذا لقيللأل؛ : خمللي تجللب للمسلللم للللى المسلللم)ليللأل أيللأل قللال 

ويعللوده إذا مللر ، ويشللمتأل إذا لطللي؛ ويجيبللأل إذا دلللاه، ويشلليعأل إذا 

واللذي )أيلأل قلال  ، وفي الصلحيف ليلأل صللى هللا تعلالى لليلأل وسللم(مات
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، (ياسي بيده ج ي من أحدكم حتى يحب نخيأل ملن الخيلر ملا يحلب لياسلأل

فاللذه انحاديللث وأمثالاللا فياللا أمللر هللا ورسللولأل بمللا أمللر بللأل مللن حقللوق 

الملل ميين بعضللام للللى بعلل ، وفللي الصللحيحين لللن اليبللي صلللى هللا 

وج ج تقللاطعوا وج تللدابروا وج تباغضللوا )تعللالى لليللأل وسلللم أيللأل قللال 

وفللي الصللحيحين ليللأل صلللى هللا . { تحاسللدوا وكويللوا لبللاد هللا إخوايللا

أن تعبللدوه وج : إن هللا يرضللى لكللم ثالثللا}: تعللالى لليللأل وسلللم أيللأل قللال

تشللللركوا بللللأل شلللليئا وأن تعتصللللموا بحبللللل هللا جميعللللا وج تارقللللوا؛ وأن 

، وفللي السللين ليللأل صلللى هللا تعللالى لليللأل (تياصللحوا مللن وجه هللا أمللركم

أج أيبلئكم بنفضلل ملن درجلة الصلالة والصليام والصلدقة )أيلأل قلال وسلم 

: بلللى يللا رسللول هللا قللال: وانمللر بللالمعروف والياللي لللن الميكللر؟ قللالوا

صال، ذات البين فلن فساد ذات البين هلي الحالقلة ج أقلول تحللق الشلعر 

 (.ولكن تحلق الدين

ت وملا للن حكلم التحلالف بلين الجماللا 4 / 45وقال أيضا في الاتاو  

تيابع الياي هل يشرع في اإلسالم أن يتآخى اثيلان )يسوا وما ج يسوا 

إن ذلللك ميسللو ، لمللا : ويتحالاللا كمللا فعللل الماللاجرون وانيصللار؟ فقيللل

ج )رواه مسلم في صحيحأل لن جابر أن اليبي صلى هللا لليأل وسللم قلال 

 حلف في اإلسالم وما كلان ملن حللف فلي الجاهليلة فللم يلبده اإلسلالم إج

، ونن هللا قد جعل الم ميين إخوة بيص القلرون، وقلال اليبلي صللى (شدة

المسللم ج يسللمأل، وج يظلملأل، واللذي ياسلي  المسللم أخلو)هللا لليأل وسللم 

، فملن (بيده ج ي من أحدكم حتلى يحلب نخيلأل ملن الخيلر ملا يحبلأل لياسلأل
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كان قائما بواجب اإليمان كلان أخلا لكلل مل من، ووجلب لللى كلل مل من 

قللوم بحقوقللأل، وإن لللم يجللر بييامللا لقللد خللاص؛ فلللن هللا ورسللولأل قللد أن ي

، وقلال اليبلي صللى هللا {إيملا الم ميلون إخلوة}لقدا انخوة بيياملا بقوللأل 

، ومللن لللم يكللن خارجللا لللن (وددت أيللي قللد رأيللت إخللوايي)لليللأل وسلللم 

حقللوق اإليمللان وجللب أن يعامللل بموجللب ذلللك، فيحمللد للللى حسللياتأل؛ 

للن سليئاتأل، ويجايلب لليالا بحسلب اإلمكلان، وقلد  ويوالى للياا، ويياى

ايصلر أخلاك ظالملا أو مظلوملا قللت يلا )قال اليبي صللى هللا لليلأل وسللم 

تميعلأل ملن الظللم، : رسول هللا أيصره مظلوما، فكيلف أيصلره ظالملا قلال

، والواجللب للللى كللل مسلللم أن يكللون حبللأل وباضللأل، (فللذلك يصللرك إيللاه

فيحب ما أحبلأل هللا ورسلولأل، .  ورسولألتابعا نمر هللا: ومواجتأل ومعاداتأل

ويبا  ما أباضأل هللا ورسولأل، ويوالي من يوالي هللا ورسولأل، ويعلادي 

من يعادي هللا ورسلولأل، وملن كلان فيلأل ملا يلوالى لليلأل ملن حسليات وملا 

يعاد  لليأل ملن سليئات لوملل بموجلب ذللك، كاسلاق أهلل المللة؛ إذ هلم 

المعلللاداة، والحلللب واللللبا ؛ مسلللتحقون للثلللواب والعقلللاب، والملللواجة و

{ فمن يعمل مثقلال ذرة خيلرا يلره}بحسب ما فيام من البر والاجور، فلن 

والم اخللاة المحرملة وأمثالاللا ممللا ... { وملن يعمللل مثقللال ذرة شلرا يللره}

حللرام باتاللاق : يكللون فيللأل تعللاون للللى مللا ياللى هللا ليللأل كائيللا مللا كللان

هما بالا التعلاون لللى المسلمين، وإيما اليباع فلي م اخلاة يكلون مقصلود

البر والتقو ، بحيث تجمعاما طالة هللا، وتارق بيياما معصلية هللا، كملا 

فللنكثر . تجمعيللا السللية، وتارقيللا البدلللة، فاللذه التللي فياللا اليللباع: يقولللون

العلماء ج يروياا، استاياء بالم اخاة اإليماييلة التلي لقلدها هللا ورسلولأل؛ 
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يباللي أن يجتاللد فللي تحقيللق أداء فلللن تلللك كافيللة محصلللة لكللل خيللر؛ في

واجباتاا؛ إذ قد أوجب هللا للم من للى الم من ملن الحقلوق ملا هلو فلوق 

 ....مطلوب الياوي، وميام من سوغاا للى الوجأل المشروع 

وبالجملة فجميع ما يقع بين الياي ملن الشلروط والعقلود والمحالالات فلي 

شللرط يوافللق انخللوة وغيرهللا تللرد إلللى كتللاب هللا وسللية رسللولأل، فكللل 

ملن اشلترط شلرطا لليي فلي كتلاب هللا فالو )، و الكتاب والسية يلوفى بلأل

فمتلى كلان ( كتلاب هللا أحلق، وشلرطأل أوثلق. باطل؛ وإن كان مائة شلرط

مثلل أن يشللترط أن يكللون  الشلرط يخللالف شلرط هللا ورسللولأل كلان بللاطال

أيلأل ولد غيره ابيأل، أو لتق غيره موجه، أو أن ابيأل أو قريبأل ج يرثلأل، أو 

يعاويأل للى كل ما يريد، وييصره للى كل من لاداه سواء كان بحلق أو 

وإذا بباطللل، أو يطيعللأل فللي كللل مللا يللنمره بللأل، ويحللو ذلللك مللن الشللروط، 

وقعت هذه الشروط وفلى ميالا بملا أملر هللا بلأل ورسلولأل؛ وللم يلوف ميالا 

بملللا يالللى هللا ليلللأل ورسلللولأل، وهلللذا متالللق لليلللأل بلللين المسللللمين، وفلللي 

، وكللذا فللي شللروط البيللوع، للليي هللذا موضللعأل باع وتاصلليلالمباحللات يلل

والابللات، والوقللوف، واليللذور؛ ولقللود البيعللة لألئمللة؛ ولقللود المشللايخ؛ 

، ولقود أهل انيساب والقبائل، وأمثال ذلك؛ فليأل يجلب ولقود المتآخيين

للى كل أحلد أن يطيلع هللا ورسلولأل فلي كلل شليء؛ ويجتيلب معصلية هللا 

ويجلب .  طاللة لمخللوق فلي معصلية الخلالقورسولأل في كلل شليء؛ وج

أن يكون هللا ورسولأل أحب إليأل من كل شيء، وج يطيع إج من ومن بلاهلل 

 (.ورسولأل
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 الارق بين البيعة الخاصة والعامة

وج خللالف فللي أن البيعللة الخاصللة ليسللت كالبيعللة العامللة، وج تنخللذ كللل 

وإملارة الجليش  أحكاماا، بل بيياما فروق كما هو الحال في إمارة السلار

 :ويحوهما من اإلمارات الخاصة، وذلك من وجوه 

أن البيعة العامة واجبة للى انمة للخليالة واإلملام العلام فلي دار : انول 

اإلسللالم، فيجللب للللى انمللة إقامللة اإلمللام العللام، ويجللب للياللا البيعللة 

والسمع والطالة لأل، والتقاد وجيتأل وإمامتلأل، كملا فلي الحلديث الصلحيف 

، وقد سئل اإلملام أحملد (مات وليي في ليقأل بيعة مات ميتة جاهلية من)

أتللدري مللن ذاك؟ ذاك اإلمللام الللذي )لللن هللذا الحللديث والمللراد ميللأل فقللال 

، وهي البيعة التي قلال (يجمع المسلمون لليأل يقولون كلام هذا هو اإلمام

ذا ، فلل(وهللا ج أميع بيعتي في جمالة وج أبذلاا في فرقلة)لياا ابن لمر 

افترقت انمة إلى دول فلال تجلب البيعلة لللى انملة، وإيملا تجلوب البيعلة 

الخاصة لمن قام بالوجية الشرلية وأحكامالا فلي كلل بللد وج تجلب لللى 

كل أحد، فقد كان ابن لمر في مكة وتحت وجية ابلن الببيلر وهلو خليالة 

عللدم بايعلأل أكثلر البللدان، وللم يقلر ابلن لملر وج ابلن لبلاي للأل بالوجيلة ل

 ! اجتماع انمة لليأل، حيث يابلأل أهل الشام

وكذلك تجوب البيعلة الخاصلة للجماللة لللى القيلام بلنداء فلرو  الكاايلة 

كالجالللاد واللللدلوة إللللى هللا، وانملللر بلللالمعروف واليالللي للللن الميكلللر، 
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واإلصال، في انر ، وج تجب هيا بل هي بيعة جائبة أو مستحبة فلي 

 .أحسن أحوالاا

لبيعة الخاصة ج تلبم إج من التبماا، وج تجب لللى لملوم أن ا: الثايي 

انمللة، فالبيعللة الخاصللة للجمالللات ج تلللبم إج أفرادهللا حللال وجللودهم 

معاا، فلن تركوها لسبب مشروع فال حلر  للليام، وهلي كلملارة السلار 

م قتلللة بالسلللار، وإملللارة الجللليش م قتلللة بلللالحرب، فللللذا ايتالللى السلللار 

سللللافرين أو المقللللاتلين الرفقللللة للجمالللللة والحللللرب، أو تللللرك بعلللل  الم

المسافرة والاصائل المقاتلة، فلليي لألميلر اللذي اختلاروه فلي السلار، أو 

انميللر فللي الحللرب طالللة لللليام، بعللد تللركام السللار والحللرب، وكللذلك 

الحال للجماللات وانحلباب فلليي لالا لللى انفلراد طاللة حلال تلركام 

 !إياها، فضال لن طالة من ليي معاا أصال

وهللذا بخللالف البيعللة العامللة لةمللام الشللرلي فليسللت م قتللة، وج يحللل  

التاصللي مياللا، وج الخللرو  لللن الجمالللة العامللة وهللي انمللة، وج لللن 

 .طالة اإلمام العدل الذي اختارتأل بالشور  والرضا

فمللن اسللتحل فللر  طالللة جمالتللأل أو فصلليلأل الجاللادي للللى انمللة أو 

ة وشللوراها، فقللد طاللى وباللى بعضللاا بايللر وجللأل حللق وبللال رضللا انملل

وخللر  لللن حللد اجسللتقامة التللي أمللر هللا باللا ووقللع فيمللا حرمللأل هللا للللى 

فاسللتقم كمللا أمللرت ومللن تللاب }رسللولأل وللللى الملل ميين فللي قولللأل تعللالى 

، وكذا من استحل قتل أحد تلرك جماللة ملن الجماللات {معك وج تطاوا
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مالللأل بللدلو   أو حببلا مللن انحللباب، أو اسلتحل اجلتللداء لليللأل، أو أخلذ

يقضللأل بيعللة الجمالللة وخروجللأل لللن الطالللة، فقللد افتللر  ظلمللا لظيمللا 

وخر  لن حدود ما شرع هللا لعباده من العدل والقسط، ودخل في دائلرة 

 !العدوان والباي في انر  باير الحق

أن البيعللة الخاصللة ج تيللافي البيعللة العامللة، وج تعللار  حقللوق : الثالللث 

في وجلوب الطاللة بلالمعروف لةملام العلام إذا  الوجية العامة، وج ت ثر

اختارتأل انمة بالشور ، بل حلق اإلملام الشلرلي العلام أوجلب، ووجيتلأل 

للللى الجمالللات وانحللباب والاصللائل وقادتاللا أياللذ، كمللا هللو الحللال مللع 

أمللراء القبائللل ويقابللات انشللراف وشلليو  المللذاهب الاقايللة ويحوهللا مللن 

لة، فكلالا ج تخلر  للن وجلوب الطاللة اجيتماءات اججتمالية المشلرو

 .لةمامة الشرلية العامة

 مشرولية طلب اإلمارة للجمالة

وج حلللر  لملللن تصلللد  لقيلللادة الجماللللة إذا كلللان أهلللال لالللا واختارتلللأل 

برضاها، وقد اصلطلف المسللمون يلوم م تلة لللى تلنمير خاللد بلن الوليلد 

ة لبلد هللا بلن للى الجيش باختيارهم، وكذا اختار أهلل المدييلة يلوم الحلر

حيظلللة الاسلليل أميللرا لللليام، وبللايعوه للللى اإلمللارة، كمللا بللايعوه للللى 

 .القتال

: وفيالا)في قصلة وفلد صلداء  4 5/ 4وقد قال ابن القيم في باد المعاد  

جواب تنمير اإلمام وتوليتأل لمن سنلأل ذلك إذا روه كال ا، وج يكلون سل الأل 
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إيلا للن يلولي : )لحلديث االخلرمايعا من توليتأل، وج يياق  هذا قولأل في ا

فلللن الصللدائي إيمللا سللنلأل أن يلل مره للللى قومللأل ( للللى لمليللا مللن أراده

خاصلللة، وكلللان مطاللللا فللليام محببلللا إلللليام، وكلللان مقصلللوده إصلللالحام 

ودلللاءهم إلللى اإلسللالم، فللرأ  اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم أن مصلللحة 

لأل الوجيللة إيمللا سللن قومللأل فللي توليتللأل فنجابللأل إلياللا، ورأ  أن ذلللك السللائل

لحظ ياسأل ومصلحتأل هلو فميعلأل ميالا، فلولى للمصللحة وميلع للمصللحة، 

جلواب شلكاية العملال الظلملة ورفعالم : وفيالا. فكايت توليتأل هلل وميعلأل هلل

إلللى اإلمللام، والقللد، فلليام بظلماللم، وأن تللرك الوجيللة خيللر للمسلللم مللن 

ا بقوللأل الدخول فياا، وأن الرجل إذا ذكر أيأل من أهل الصدقة ألطي ميال

أن الشخص الواحد يجوب أن يكون وحلده : ومياا. ما لم يظار ميأل خالفأل

إن هللا جبأهلا ثماييلة أجلباء فللن كيلت جلبءا )صياا من انصياف لقوللأل 

. جواب إقالة اإلملام لوجيلة ملن وجه إذا سلنلأل ذللك: ، ومياا(مياا ألطيتك

 (.استشارة اإلمام لذي الرأي من أصحابأل فيمن يوليأل: ومياا

 الاصائل باجلتحاق باا في الجاادأحق 

وقد كثر السل ال للن أحلق الاصلائل باجلتحلاق بالا لملن أراد الجالاد فلي 

الشام، والصحيف أن الجااد في الشلام جالاد دفلع وهلو فلر  للين لللى 

أهلاا، وللى من وراءهم فر  كااية، فلن لجبوا لن الدفع تعين لللى 

انمة كلاا، وفر  العين يستوي فيأل الرجال واليساء والكبلار والصلاار 

ين، ولللى كلل قلادر لللى القتلال، وج يشلترط للأل أي شلرط إج من المكلا

القدرة، فال تستنذن المرأة بوجالا، وج اجبلن واللده، وج الملدين غريملأل، 
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أما قتلال )  50/ 2في الاتاو  المصرية كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الللدفع لللن الحرمللة والللدين فواجللب إجمالللا، فالعللدو الصللائل الللذي ياسللد 

لدييا ج شيء أوجب بعد اإليملان ملن دفعلأل فلال يشلترط للأل شلرط الدين وا

وإذا دخل العدو بلالد اإلسلالم فلال )، وقال أيضا (بل يدفع بحسب اإلمكان

ريب أيأل يجب دفعأل للى انقرب فانقرب، إذ بالد اإلسالم بميبلة البللدة 

 (.الواحدة، وأيأل يجب الياير إلياا بال إذن والد وج غريم

ن ج تتااضللل مللن حيللث الوجللوب وانجللر بجاللة دون وفللرو  انليللا 

جالة، إج بملا يكلون لليلأل حلال المكللف حلين أداء الالر ، فيراللى فللي 

ذلك أحوال المكلف ياسلأل، فحيثملا كلان أيشلط فلي أداء الالر  وهلو هيلا 

الجاللاد فللذلك أفضللل بحقللأل، فمللن كللان وجللوده فللي القتللال مللع أهللل بلللده 

دفع فالو أفضلل للأل، كملا كلان اليبلي ومدييتأل وقبيلتأل أيشط لأل في جالاد الل

صلى هللا لليأل وسلم ياعل فكان المااجرون يقاتلون تحلت رايلتام، وكلان 

 .الخ..لأليصار رايتام، وكان للقبائل راياتاا كنسلم وغاار

إذ ج فرق في انجر أن يجاهدوا تحت راية المااجرين أو راية انيصار 

أو رايللات قبللائلام، وإيمللا رالللى اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم فللي ذلللك 

أحوالام وما يصلف لام، لملا للرف ملن ميلل كلل فريلق لطائاتلأل وقبيلتلأل، 

وما يعتريام من الحميلة لبعضلام حلين القتلال، وكلذلك كلان حلال جيلوش 

سللالمي فللي لاللد الخلاللاء الراشللدين، وإذا كللان ذلللك فللي جاللاد الاللتف اإل

الاتف، فمن باب أولى جااد الدفع، فال يقال بنن القتال مع هلذه الائلة خيلر 

من القتال مع تللك الائلة، إذ العبلرة بلنحوال المجاهلدين وييلاتام، كملا فلي 
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الرجللل يقاتللل حميللة، والرجللل يقاتللل ليللر  مكايللأل، أي ذلللك فللي )الحللديث 

، (؟ قللال مللن قاتللل لتكللون كلمللة هللا هللو العليللا فاللو فللي سللبيل هللاسللبيل هللا

فللالعبرة بالييللات التللي فللي القلللوب، واإلحسللان فللي انفعللال للللى الوجللأل 

 .المشروع

فكل مجاهد يختار من المجمولات والاصائل التلي يجلد أن وجلوده معالا 

تلأل، أرفق بأل وأوفق لحالأل، سواء في قريتأل، أو مدييتأل، أو مع أهل محافظ

أو مع المااجرين، أو مع أهلل مذهبلأل، أو جمالتلأل، فللن للم يجلد اللبع  

إج القتال وحده، أو ج يصلف لأل إج أن يكلون وحلده جاهلد وحلده وجالاده 

صحيف، فالمقصود قيامأل بالجااد للى الوجأل الصحيف بحسلب ملا يصللف 

فالمجاهلللدون جميعلللا لللللى اخلللتالف فصلللائلام يلللدخلون فلللي لملللوم . للللأل

خالف، وقتيلام شايد بلذن هللا، وج فضل نحد للى أحلد، اليصوص بال 

 .إج بصدق اليية وحسن العمل

وج يشترط في جااد الدفع يية غيلر ييلة دفلع الظللم للن اللياي وانر  

ملن قاتلل دون ماللأل فقتلل فالو شلايد، )والمال والعر ، كما فلي حلديث 

لتكللون مللن قاتللل )، وأمللا حللديث ..(ومللن قاتللل دون أهلللأل فقتللل فاللو شللايد

فاذا جواب س ال لمن يقاتل حمية ( كلمة هللا هي العليا فاو في سبيل هللا

أو لير  مكايأل وشجالتأل، فنجاب اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم بلنن سلبيل 

هللا هو القتال لتكون كلمة هللا هي العليا، ج من يقاتل رياء وحمية، ولليي 

ا للن ياسللأل وأهلللأل فيلأل ياللي الجالاد والشللاادة لللن المظللوم إذا قاتللل دفاللل

وأرضأل ومالأل ولرضأل، إذ كل ذلك مشروع وحق، وكلأل يدخل في كلمة 
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هللا العليا التي جلاءت بالعلدل والقسلط، وج شلك بلنن الجالاد لتكلون كلملة 

هللا هي العليا وليظار دييأل في انر  هو أشلرف الجالاد وأللاله، وملن 

ن حتللى ظالور كلملة هللا يصلرة المستضلعاين ورفلع الظللم للن المظللومي

وملا لكلم ج تقلاتلون فلي سلبيل هللا }ولو لم يكويوا مسلمين كما قال تعلالى 

فجعللل الللدفاع لللن المستضللعاين كالقتللال فللي سللبيل هللا، { والمستضللعاين

 .ومن القتال في سبيل هللا، بخالف القتال رياء وحمية

 لمشروع لن الدييا ج يبطل الجاادالقتال ا

يقللاتلون يللدافعون لللن الللدييا وج  وج يبطللل جاللاد الللدفع بللدلو  أن مللن

يقصدون الدين، إذ جااد الدفع أصلال مشلروع لحالظ الضلروريات وهلي 

الياي والعر  والمال والدين، فللو للم يستحضلر المظللوم ييلة إج كويلأل 

 .مظلوما ويدفع الظلم لن ياسأل فاو مجاهد فلن قتل فاو شايد

اللدين ومللن  كملا ج يبطلل الجالاد بلدلو  أن الجاللاد يجلب أن يكلون للن

أجلأل، ج من أجلل انر  واللوطن، فالذا قلول باطلل باإلجملاع، إذ للدار 

اإلسالم ملن الحرملة كملا لللدين، ولالذا أجملع العلملاء لللى أيلأل إذا احتلل 

العللدو شلليئا مللن دار اإلسللالم وجللب اليايللر إليللأل وجاللاده وبللذل الياللوي 

 وانمللوال لتحريرهللا، ولدفعللأل لللن أر  اإلسللالم، إذ انر  هللي محللل

ولد هللا الذين وميوا مليكم ولمللوا }اجستخالف للم ميين، كما قال تعالى 

الصالحات ليستخلايام في انر  كما استخلف الذين من قلبلام وليمكلين 

، فلال ظالور {لام دييام الذي ارتضى لام وليبلدليام ملن بعلد خلوفام أميلا
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للللللدين دون وجللللود انر  التللللي يتحقللللق فياللللا اجسللللتخالف وانمللللن 

 .ينللمسلم

والمقصود بنن الجااد واجلب دفاللا للن اللدين وللن اللدييا التلي ج يقلوم 

 .الدين أصال إج باا

سلواء { سلبيل هللا والمستضلعاين}فكل مقاتل في سوريا اليلوم مجاهلد فلي 

كان يدافع للن ياسلأل أو ماللأل أو لرضلأل أو أرضلأل أو دييلأل أو قوملأل، أو 

العليللا وهللو ألالهللا  يقاتللل إلقامللة حكللم إسللالمي ولتكللون كلمللة هللا هللي

 .وأشرفاا

 مشرولية اتخاذ الراية واللواء

وج خالف بين الاقااء للى استحباب اتخاذ الاصلائل والكتائلب المجاهلدة 

رايات تميبها لن غيرها وتعرف باا، فقد جاء في الحديث الصحيف فلي 

هاهيللا أمللرك اليبللي )البخللاري فللي غللبوة فللتف مكللة قللول العبللاي للببيللر 

قللال الحللافظ ابللن حجللر فللي فللتف ( وسلللم أن تركللب الرايللة صلللى هللا لليللأل

وفي حديث الببيلر أن الرايلة ج : قال المالب)الباري في شرحأل للحديث 

تركللب إج بلللذن اإلمللام، نياللا لالمللة للللى مكايللأل فللال يتصللرف فياللا إج 

، وأن وفللي هللذه انحاديللث اسللتحباب اتخللاذ انلويللة فللي الحللرب بللنمره،

أو من يقيمأل لذلك ليد الحلرب ، وقلد تقلدم حلديث  اللواء يكون مع انمير

  "(.أخذ الراية بيد بن حارثة فنصيب، ثم أخذها جعار فنصيب" أيي 
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فاي هذه انحاديث وغيرهلا اسلتحباب اتخلاذ الرايلة والللواء فلي الحلرب، 

وج خللالف بللين أهللل العلللم فللي مشللرولية ذلللك واسللتحبابأل، وللليي ذلللك 

م بلالوجوب، وج يل ثر للدم وجلود رايلة واجبا، ولم يقل أحد من أهل العل

أو لواء في صحة الجااد، ج فلي جالاد الطللب، فضلال للن جالاد اللدفع، 

فلو جاهد اإليسان وحده لكان جااده صحيحا، وكذا لو جاهلدت مجموللة 

 .في سبيل هللا دون أن يكون لاا راية فجاادها صحيف 

اإلملام وانميلر  والارق بين اللواء والراية هلو أن الللواء يكلون بلين يلدي

العام للجليش، بييملا الرايلة تكلون للاصلائل والكتائلب، فلاللواء لالا واحلد، 

 .والرايات قد تتعدد بعدد الاصائل

 لون الراية واللواء وشكلاما

كما ج خالف في جواب أن تكون الراية أو اللواء بني لون أو شكل كلان، 

يلأل وسللم فتلارة فقد جاءت أحاديث لدة فلي للون رايلة اليبلي صللى هللا لل

سوداء واللواء أبي ، وتارة يمرة سلوداء فيالا خطلوط بيضلاء، كملا فلي 

كايللت رايللة اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم سللوداء، ولللوا ه )سللين الترمللذي 

رأيللت رايللة رسللول هللا )وتللارة صللاراء كمللا فللي سللين أبللي داود ( أبللي 

 (.صلى هللا لليأل وسلم صاراء

اسللتحباب لقللد انلويللة والرايللات : ا فايالل)قللال ابللن القلليم فللي باد المعللاد 

للجيش، واستحباب كلون الللواء أبلي ، وجلواب كلون الرايلة سلوداء ملن 

 (. غير كراهة
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وفي الظايريلة وييبالي أن تكلون ) وجاء في البحر الرائق في فقأل الحياية

ألويللة المسلللمين بيضللاء، والرايللات سللوداء، واللللواء لةمللام، والرايللات 

لكلل قلوم شلعارا حتلى إذا ضلل رجلل للن رايتلأل للقواد، وييباي أن يتخذ 

يلاد  بشلعاره ولليي ذللك بواجلب، والشلعار العالملة، والخيلار إللى إمللام 

المسلللمين إج أيللأل ييباللي لللأل أن يختللار كلمللة دالللة للللى ظاللرهم بالعللدو 

بطريللق التاللا ل، ويكللره للاللباة اتخللاذ انجللراي فللي دار الحللرب؛ نيللأل 

سللالم فللال بلني بللأل، وج بللني باللذه يلدلام للللى المسلللمين أمللا فلي بللالد اإل

الطبللول التللي تضللرب فللي الحللرب ججتمللاع اليللاي واسللتعدادهم للقتللال؛ 

نياللا ليسللت بطبلللة لاللو وييباللي أن يكللون أميللر الجلليش بصلليرا بللنمر 

 ..(.الحرب

ويعقلد لالم انلويلة )وجاء في كتاب مطالب أولي اليالى فلي فقلأل الحيابللة 

" ، قلللال صلللاحب ( ة ويحوهلللاالعصلللابة تعقلللد للللى قيلللا: البللي ، وهلللي 

اللواء راية ج يحملاا إج صاحب جيش الحلرب، أو صلاحب " : المطالع 

كايللت رايللة رسللول هللا صلللى هللا لليللأل )قللال ابللن لبللاي ( دلللوة الجلليش

رواه الترمذي، ولن جلابر أن اليبلي صللى ( وسلم سوداء، ولوا ه أبي 

المقيلع "، وظلاهر رواه أبو داود( دخل مكة ولوا ه أبي )هللا لليأل وسلم 

 أياا تكون بلني للون شلاء جخلتالف الروايلات" المحرر " وصر، في " 

ألالم مربعلة ويالاير ألوايالا، ليعلرف كلل : الرايات وهي )يعقد لام ( و)

: ، لقولأل صلى هللا لليأل وسلم للعباي حلين أسللم أبلو سلايان ( قوم رايتام
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فحبسلتأل حيلث : ال احبسأل للى الوادي حتى تمر بأل جيلود هللا فيراهلا، قل)

 .((ومرت بأل القبائل للى راياتااأمريي رسول هللا صلى هللا لليأل وسلم 

وأمللا ( ) 226/ )وقللال المللاوردي فللي كتابللأل الحللاوي فللي فقللأل الشللافعية 

الشعار، فالي العالملة التلي يتميلب بالا كلل قلوم ملن غيلرهم فلي مسليرهم 

م، فيكلون وفي حروبام، حتلى ج يختلطلوا بايلرهم وج يخلتلط بالم غيلره

جعلل  -صلى هللا لليأل وسللم  -ذلك أبلغ في تضافرهم لما روي أن اليبي 

 : ويتخذون لالمة من ثالثة أوجأل . للمااجرين شعارا، ولأليصار شعارا

فتكلون رايلة  الراية التي يتبعوياا ويسيرون إللى الحلروب تحتالا: أحدها 

 .كل قوم مخالاة لراية غيرهم 

حروبام، فيعلم كل قلوم بخرقلة ذات للون ملن ما يعلمون بأل في : والثايي 

أسود، أو أحمر، أو أصار، أو أخضر، تكون إما لصابة للى رءوسام، 

 .وإما مشدودة في أوساطام 

اليداء الذي يتعارفون بأل فيقول كل فريق ميام يا ول كذا، أو يلا : والثالث 

تياصلروا ول فالن، أو كلمة إذا تالقوا تعارفوا باا ليجتمعوا إذا افترقوا وي

إذا أرهبوا، فاذا كلأل وإن كان سياسة ولم يكن فقاا فالو ملن أبللغ انملور 

 (.في مصالف الجيش وأحاظاا للسير الشرلية

قال الحافظ ابن حجر في الاتف للن حلديث يلافع بلن جبيلر وقلول العبلاي 

وفلي ( )هايا أملرك اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم أن تركلب الرايلة)للببير 
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باب اتخاذ انلوية فلي الحلرب، وأن الللواء يكلون ملع هذه انحاديث استح

أخذ الرايلة " انمير أو من يقيمأل لذلك ليد الحرب، وقد تقدم حديث أيي 

  ..(.الحديث" بيد بن حارثة فنصيب، ثم أخذها جعار فنصيب 

راية اليبي صللى هللا لليلأل وسللم )قولأل )وقال الشوكايي في ييل انوطار 

اللواء بكسر اللالم والملد هلو الرايلة ويسلمى أيضلا ( سوداء ولوا ه أبي 

العلللم، وكللان انصللل أن يمسللكاا رئلليي الجلليش ثللم صللارت تحمللل للللى 

اللللواء غيللر الرايللة، : رأسللأل، كللذا فللي الاللتف، وقللال أبللو بكللر بللن العربللي

فللاللواء مللا يعقللد فللي طللرف الللرمف ويلللو  لليللأل، والرايللة مللا يعقللد فيللأل 

: اللللواء دون الرايللة، وقيللل اللللواء : ويتللرك حتللى تصللاقأل الريللا،، وقيللل 

لالمة لمحل انمير يدور معأل حيث دار، والرايلة : العلم الضخم، والعلم 

يتوجهللا صللاحب الحللرب، وجلليف الترمللذي إلللى التارقللة فتللرجم انلويللة 

وأورد حلللديث جلللابر المتقلللدم، ثلللم تلللرجم الرايلللات وأورد حلللديث البلللراء 

: بللرة، قللال فللي القللامويهللي ثللوب ح( مللن يمللرة: )المتقللدم أيضللا، قولللأل 

مللا فيللأل يمللرة بيضللاء : اليمللرة بالضللم اليكتللة مللن أي لللون كللان، وانيمللر

 (.الحبرة، وشملة فياا خطوط بي : واليمرة : وأخر  سوداء، ثم قال 

باب ملا جلاء فلي ))وقال المباركاوري في تحاة انحوذي شر، الترمذي 

قلال ( وسللم سلوداءكايلت رايلة اليبلي صللى هللا لليلأل : )قولأل ( .. انلوية

أي ما غالب لويأل أسلود بحيلث يلر  ملن البعيلد أسلود ج أيلأل : ابن الملك 

( ولللوا ه أبللي )خللالص السللواد يعيللي لمللا سللبق أياللا كايللت مللن يمللرة، 

: ورو  أبو داود من طريق سماك للن رجلل ملن قوملأل للن وخلر مليام 
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رأيت راية رسول هللا صللى هللا لليلأل وسللم صلاراء، ويجملع بييلأل وبلين 

 ( .أحاديث الباب باختالف انوقات

ولليأل فال حلر  شلرلا ملن اتخلاذ أللالم البللدان رايلات للحلرب، كلالعلم 

السوري للجيش الحر، للتمييب بييأل وبين لللم اليظلام المجلرم ولصلابتأل، 

وقد تحقق في للم الثورة ما ليي لايره ملن جالة أيلأل صلار لللم الشلعب 

او أكثر تمييبا للثورة وأوضلف السوري الثائر كلأل للى اختالف أطيافأل ف

شللعاراتاا، وهللو المقصللود أصللال مللن اتخللاذ انلللالم للتمييللب والتعللارف 

وإثارة الحمية كما يص لليأل الاقااء من أي لون وبلني شلكل، وكلالا ملن 

 .باب السياسة الشرلية كما يص لليأل الماوردي في الحاوي

يصللار مللن الماللاجرين مللن ان)وقللد ميللب خالللد بللن الوليللد يللوم اليمامللة 

انلراب، وجعل كل بيي أب تحت رايتام، يقلاتلون تحتالا، حتلى يعلرف 

(.الياي من أين ي تون
54
 

 معيى حديث الراية العمية

وفلي ( ملن قاتلل تحلت رايلة لميلة فملات ملات ميتلة جاهليلة)وأما حديث 

، فلللالمراد بالرايلللة العميلللة هلللي القضلللية واللللدلوة (رايلللة لميلللاء)روايلللة 

المشلروع، سلواء اتخلذ المقلاتلون فيلأل رايلة أو للم الجاهلية، والقتلال غيلر 

يتخللذوا، وسللواء اتخللذوا للللم الثللورة أو للمللا موسللوما بشللعار التوحيللد، 
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فالحكم يدور مع للتأل وجودا ولدما، فلو رفع المجاهدون شلعار التوحيلد 

في قتال محرم غيلر مشلروع كاجقتتلال فيملا بيليام حميلة ولصلبية، فليلأل 

، وج يايلر ملن الحكلم (تل تحت راية لميلةمن قا)يدخل في لموم اليص 

شلليئا أن يرفللع فياللا رايللة التوحيللد، بللل قللد تكللون الحرمللة أشللد مللن جاللة 

التارير بالياي واتخاذ راية التوحيد في قتال محرم وظلم ولدوان ييلافي 

شعار التوحيد الذي جاء بالعدل والقسط، كما فلي الحلديث الصلحيف حلين 

فلليكن أول )عاذ بن جبل للليمن فقلال للأل بعث اليبي صلى هللا لليأل وسلم م

واتللق دلللوة المظلللوم فليللأل للليي بيياللا .. مللا تللدلوهم إليللأل أن يوحللدوا هللا 

سللئل ، فجعللل غايللة التوحيللد العللدل ورفللع الظلللم، وقللد (وبللين هللا حجللاب

انمللر انلمللى العصللبية ج : قللال)أحمللد بللن حيبللل لّمللن قُتللل فللي لمّيللة 

ا معيلى هلذا فلي تحلارب القلوم وقتلل إيمل: يستبين ما وجاأل، وقال إسلحاق

  (.بعضام بعضاً، يقول من قتل فياا كان هالكا

قالوا هي انمر انلمى ج يستبين وجاأل، كذا قالأل أحمد بلن )قال اليووي 

 (.حيبل والجماور، قال إسحاق بن راهويأل هذا كتقاتل القوم للعصبية

الرايللة وسللمى ) 4 /2وقللال ابللن تيميللة فللي اقتضللاء الصللراط المسللتقيم  

لميلاء نيللأل انملر انلمللى اللذي ج يللدر  وجالأل، فكللذلك قتلال العصللبية 

  (.يكون لن غير للم بجواب قتال كاذا

هلو اللذي يقاتلل نجلل العصلبية والرياسلة، ج فلي سلبيل هللا )وقال أيضلا 

 (.كنهل انهواء مثل قيي ويمن
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ا ويقاتلل فالراية العمية كياية لن القضية واللدلوة التلي يقلع القتلال بسلببا

اليللاي مللن أجلاللا بللال بصلليرة وبللال وجللأل حللق، كمللا ياعللل أهللل العصللبية 

الجاهليللة، حيللث يتللدالون لرايللات قبللائلام حللين تتقاتللل دون سلل ال لللن 

 :انمر الذين وقع القتال بسببأل كما قال الجاهلي 

 قوم إذا الشر أبد  ياجذيأل لام         طاروا إليأل برافات ووحدايا

 ن ييدبام      في اليائبات للى ما قال برهاياج يسنلون أخاهم حي

والمقصود أن الراية العمية هي كل دلوة أو قضلية تلدالى اليلاي للقتلال 

بسبباا باير وجأل حق، سواء كان التدالي تحت رايات أو بال رايات وج 

شعارات، وسلواء كايلت الرايلات موسلومة بشلعارات التوحيلد أو بايرهلا 

تحللريم واحللد، كمللا لللو تللدالوا للقتللال غيللر مللن انلللالم، فللالحكم فللي ال

المشروع بانسماء الشرلية الشرياة كالمااجرين وانيصار، فليلأل يكلون 

 (!راية لمية)قتال 

 ج تتاير انحكام بتاير انسماء وانلالم

فانسللماء وانلللالم ج تايللر شلليئا مللن انحكللام، فلللو تقاتللل فصلليالن قتللال 

فتية ولصبية أحدهما باسم شرلي ككتيبة المالاجرين أو كتيبلة انيصلار 

أو المجاهلللدين واالخلللر باسلللم لرفلللي ككتائلللب الجللليش الحلللر أو الثلللورة 

ويحوها، لما جاب يصلرة أحلدهما لللى االخلر بمجلرد اجسلم أو الشلعار، 
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من الظالم فيميع من الظلم، ومن المظللوم في خلذ الحلق لالا، حتى يعرف 

 .من أي الطرفين كان

ورو  مسللم ملن ) 0 /2قال شليخ اإلسلالم ابلن تيميلة اقتضلاء الصلراط 

اقتتلل غالملان غلالم : حديث أبي الببيلر للن جلابر رضلي هللا ليلأل قلال 

! مللن الماللاجرين وغللالم مللن انيصللار فيللاد  الماللاجري يللا للماللاجرين

فخلر  رسلول هللا صللى هللا لليلأل و سللم !   انيصاري يا لأليصلاروياد

مللا هللذا أدلللو  الجاهليللة؟ قللالوا ج يللا رسللول هللا إج أن غالمللين )فقللال 

ج بلني لييصلر الرجلل أخلاه ظالملا أو )اقتتال فكسع أحلدهما االخلر فقلال 

  (.مظلوما إن كان ظالما فليياأل فليأل لأل يصر وإن كان مظلوما فلييصره

ن اجسمان المااجرون وانيصار اسمان شلرليان جلاء باملا الكتلاب فاذا

والسية، وسماهما هللا باما كما سمايا المسلمين من قبل، وايتساب الرجلل 

إلى المااجرين وانيصار ايتسلاب حسلن محملود ليلد هللا وليلد رسلولأل، 

للليي مللن المبللا، الللذي يقصللد بللأل التعريللف فقللط كاجيتسللاب إلللى القبائللل 

وج ملن المكلروه أو المحلرم كاجيتسللاب إللى ملا ياضلي إلللى  وانمصلار،

ثللم مللع هللذا لمللا دلللا كللل واحللد ميامللا طائاتللأل  بدلللة أو معصللية أخللر ،

ميتصللرا باللا أيكللر اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم ذلللك، وسللماها دلللو  

الجاهلية حتى قيل لأل إن الدالي باا إيما هما غالمان للم يصلدر ذللك ملن 

الم وإلاية المظلوم ليبين اليبي صللى هللا لليلأل و الجمالة، فنمر بميع الظ

سلم أن المحذور من ذلك إيما هو تعصب الرجل لطائاتأل مطلقا فعل أهلل 
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الجاهليلللة، فنملللا يصلللرها بلللالحق ملللن غيلللر للللدوان فحسلللن واجلللب أو 

 . مستحب

ومثل هذا ما رو  أبو داود وابن ماجة للن واثللة بلن انسلقع رضلي هللا 

 (.أن تعين قومك للى الظلم) ما العصبية قال ليأل قال قلت يا رسول هللا

ولن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال خطبيا رسلول هللا صللى هللا 

 . رواه أبو داود( خيركم المدافع لن لشيرتأل ما لم ينثم)لليأل وسلم فقال 

ورو  أبو داود أيضا لن جبير بن مطعلم رضلي هللا ليلأل أن رسلول هللا 

ليي ميا من دلا إللى لصلبية، ولليي ميلا ملن )ال صلى هللا لليأل وسلم ق

  (.قاتل للى لصبية، وليي ميا من مات للى لصبية

ورو  أبو داود أيضا لن ابلن مسلعود رضلي هللا ليلأل للن اليبلي صللى 

من يصلر قوملأل لللى غيلر الحلق فالو كلالبعير اللذي )هللا لليأل وسلم قال 

  (.ردي فاو ييبع بذيبأل

سللماء وفللي هللذا اجيتسللاب الللذي يحبللأل هللا فلللذا كللان هللذا التللدالي فللي ان

ورسولأل، فكيف بالتعصب مطلقا والتدالي لليسلب واإلضلافات التلي هلي 

 !إما مباحة أو مكروهة؟

وذلك أن اجيتساب إلى اجسلم الشلرلي أحسلن ملن اجيتسلاب إللى غيلره، 

أج تر  إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بلن إسلحاق للن داود بلن 

الرحمن بن أبي لقبلة للن أبلي لقبلة وكلان ملولى ملن الحصين لن لبد 
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أهلللل فلللاري، قلللال شلللادت ملللع رسلللول هللا صللللى هللا لليلللأل وسللللم أحلللدا 

فضللربت رجللال مللن المشللركين فقلللت خللذها ميللي وأيللا الاللالم الاارسللي، 

هلال قللت خلذها ميلي )فالتات إلي رسلول هللا صللى هللا لليلأل وسللم فقلال 

 (.وأيا الاالم انيصاري

 صلى هللا لليأل وسلم للى اجيتساب إللى انيصلار، وإن حضأل رسول هللا

كللان بللالوجء وكللان إظاللار هللذا أحللب إليللأل مللن اجيتسللاب إلللى فللاري 

  .بالصراحة، وهي يسبة حق ليست محرمة

ويشبأل وهللا ألللم أن يكلون ملن حكملة ذللك أن اللياي تحلامي للن الجالة 

 .التي تيتسب إلياا، وكلما كان ذلك هلل كان خيرا للمرء

فقد دلت هذه انحاديث للى أن إضافة انملر إللى الجاهليلة يقتضلي ذملأل 

والياللي ليللأل، وذلللك يقتضللي الميللع مللن كللل أمللور الجاهليللة مطلقللا، وهللو 

 .المطلوب في هذا الكتاب

ومثل هذا ما رو  سعيد بن أبي سلعيد للن أبيلأل للن أبلي هريلرة رضلي 

 قلد أذهلب لليكم إن هللا)هللا ليأل قال قال رسول هللا صلى هللا لليلأل وسللم 

لبية الجاهليلة وفخرهلا باالبلاء، مل من تقلي أو فلاجر شلقي، أيلتم بيلو ودم 

وودم من تراب، ليدلن رجال فخرهم بنقوام إيما هم فحم ملن فحلم جاليم، 

رواه أبلو ( أو ليكوين أهون للى هللا من الجعلالن التلي تلدفع بآياالا اليلتن

 .داود وغيره وهو صحيف
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الجاهليلة يلذماما بلذلك، وذللك يقتضلي ذماملا  فنضاف العبية والاخر إلى

بكوياملا مضلافين إللى الجاهليلة، وذلللك يقتضلي ذم كلل انملور المضللافة 

  .إلى الجاهلية

ومثلأل ما رو  مسلم في صحيحأل لن أبي قليي بيلاد بلن ربلا، للن أبلي 

ملن خلر  )هريرة رضي هللا ليأل لن اليبي صلى هللا لليأل وسلم أيأل قال 

ماللة فملات ميتلة جاهليلة، وملن قاتلل تحلت رايلة من الطاللة وفلارق الج

لمياء ياضب لعصبية، أو يلدلو إللى لصلبية، أو ييصلر لصلبية، فقتلل 

قتللل قتلللة جاهليللة، ومللن خللر  للللى أمتللي يضللرب برهللا وفاجرهللا، وج 

  (.يتحاشى من م مياا، وج ياي لذي لادها فليي ميي ولست ميأل

ام الثالثلة التلي يعقلد لالا فذكر صلى هللا لليأل وسلم في هذا الحديث انقسل

 : الاقااء باب قتال أهل القبلة من البااة والعداة وأهل العصبية

فالقسم انول الخلارجون للن طاللة السللطان، فيالى للن يالي الخلرو  

لللن الطالللة والجمالللة، وبللين أيللأل إن مللات وج طالللة لليللأل إلمللام مللات 

يلوا يطيعلون ميتة جاهلية، فلن أهل الجاهليلة ملن العلرب ويحلوهم للم يكو

 .أميرا لاما للى ما هو معروف من سيرتام

ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقوملأل أو أهلل بللده ويحلو ذللك، وسلمى الرايلة 

لميللاء نيللأل انمللر انلمللى الللذي ج يللدري وجاللأل فكللذلك قتللال العصللبية 

  .يكون لن غير للم بجواب قتال هذا



 

71 

 

لللا بلسللايأل أو وجعللل قتلللة المقتللول قتلللة جاهليللة سللواء غضللب بقلبللأل أو د

ضرب بيده، وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا لن أبلي هريلرة رضلي 

ليللنتين للللى اليللاي )هللا ليللأل قللال قللال رسللول هللا صلللى هللا لليللأل وسلللم 

بمان ج يدري القاتل في أي شيء قتل وج يدري المقتول للى أي شليء 

ايتالى  (قتل، فقيل كيف يكون ذلك قلال الالر  القاتلل والمقتلول فلي اليلار

 .كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

ويسللنل هللا جللل جاللللأل أن يعجللل يصللره لعبللاده المجاهللدين، وأن يوحللد 

كلمتام، وي لف بين قلوبام، وأن ياتف للى أهل الشام المستضلعاين فتحلا 

ملن ليللده، وأج يحلوجام إلللى غيلرهم، وج يكلاللم غللى أياسللام، إيلأل ولللي 

 .ذلك والقادر لليأل

تلأل فلي هلذه الرسلالة المختصلرة وصللى هللا وسللم لللى هذا ما تيسلر كتاب

 .يبييا محمد

 

 ـه 2242شعبان سية  2الخميي 
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 الرسالة الرابعة
 فتح الغني الدائم في أحكام األموال والغنائم

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 س ال من الايئة الشرلية العليا بريف دير البور

 ..ورحمة هللا وبركاتألالسالم لليكم 

ما حكم الذين سطوا للى وبار الياط السلورية شلرق اللبالد بقلوة السلال،  

فتللاجروا بللالياط الللذي هللو ملللك لعامللة اليللاي فللي سللوريا ولللم يياللع معاللم 

 هل يطبق لليام حد الحرابة إن ظاريا بام؟ يصف

 ..أرجو الرد ماصالً 

 : ولليكم السالم ورحمة هللا وبركاتأل

أحكللام مللا يايمللأل المجاهللدون والثللوار مللن )مختصللر لللن فاللذا جللواب 

مع إيراد أقوال الاقااء في ( لصابات اليظام وما قد ي خذ من المال العام

 :اليال والاييمة 

 :فنقول وباهلل التوفيق 

ما يجلري فلي سلوريا يابللة تحتلا  إللى فقلأل وبصليرة واجتالاد، فلال هلي 

مين ملع أللدائام حرب مع لدو غلاب كلافر، كملا هلو حلال حلروب المسلل
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من الكاار الاباة، وج هي حرب فتية بين المسللمين تجلري لليالا أحكلام 

قتال الاتية وقتال البااة، بل هي ثورة شعب للى يظامأل وحكومتأل سلابقا، 

وهو وإن كان يظام حكلم ظلاهر اللردة، إج إن الجليش والشلعب اللذي ملا 

 !بال يقاتل معأل يقاتل معأل بصاتأل الحكومة والسلطة

 ار القتال لأل صورة مركبةفص 

فمللن جاللة فقتللال الشللعب للسلللطة ج يترتللب لليللأل حللين أخللذ الاييمللة مللن  

الجيش أحكام الايائم التلي ت خلذ ملن العلدو الكلافر، إذ مللك العلدو الكلافر 

لمالأل وسالحأل ثابت لأل قبل الحرب، بخالف أسلحة الجليش وأمواللأل حلين 

هللو مللال الشللعب  تكللون فللي حللال ثللورة شللعب للللى يظامللأل، فالمللال كلللأل

وانسلحة من مالأل، وليي الجيش مالكا لألسللحة، بلل هلي وديعلة ولالدة 

ليللده للشللعب، وهيللا ج تقسللم هللذه انمللوال كمللا تقسللم غيللائم الحللرب مللع 

العدو الكافر، بل تعود ملكيتاا للشعب، وتسلم للسلطة الجديدة التلي تمثللأل 

ين وللثللوار ويختارهللا بعللد سللقوط اليظللام السللابق، وإيمللا يحللل للمجاهللد

اسللتخدام هللذه انسلللحة فللي قتللال اليظللام ولصللابتأل، وللثللوار أن يبيعوهللا 

 .ليياقوا ثمياا للى حاجاتام في القتال والم ية

أمللا مللا ي خللذ مللن أفللراد اليظللام مللن أمللوال ميقولللة خاصللة باللم أثيللاء  

كسللللياراتام الخاصللللة ومقتييللللاتام كالسللللالة والاللللاتف واليقللللود،  القتللللال

بثمياا وإيااقاا للى المجاهدين لقتال اليظلام، وملا باد  فللمجاهدين التبود

لن ذلك بعد ايتااء الحرب يسلم للسلطة ويرجع للمال العام، والسبب في 
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ذلك أيأل إما أن يكون المقتول مسلما متنوج أو مكرهلا أو جلاهال فانصلل 

أن مالللأل لورثتللأل، أو يكللون مرتللدا فمالللأل يرجللع لبيللت المللال، وج يكللون 

بين الاايمين، فلما اختلطلوا وللم يمكلن التمييلب بيياملا، وكلان  غييمة تقسم

الاالب للى المقاتلين مع اليظام حكم الردة، كان تاليب حكلم ملالام ورده 

إلللى بيللت المللال هللو ألللدل انقللوال، أو إيااقللأل بعللد الحللرب فللي مصللالف 

الشعب العامة، كتلرميم المسلاجد والمبلايي العاملة التلي تلم تلدميرها لللى 

ليظللام ولصللاباتأل، وصللرفأل للللى الميكللوبين، خاصللة مللع تعللذر أيللدي ا

 .معرفة صاحبأل وليي لمن غيمأل أخذه لياسأل بعد ايتااء الحرب

أمللا أمللوالام الثابتللة كبيللوتام التللي ثبللت ملكاللم لاللا بوجللأل صللحيف، فاللي 

لللورثتام تاليبللا لحكللم انصللل قبللل الحللرب، ولتعللذر القطللع لللليام بحكللم 

في القتال ملع السللطة، وغيلر المسللم يكلون الردة، إذ المسلم ميام متنول 

حكم مالأل باقيلا لللى حاللأل كملا قبلل الحلرب، وهلو ملا تقتضليأل المصللحة 

العامللة والسياسللة الشللرلية لتحقيللق اجسللتقرار والسلللم انهلللي، وتطمللين 

 .باقي مكويات الشعب التي ورطتاا السلطة في هذه الحرب

شلعب السللوري، كللالياط وأملا مللا للدا ذلللك ملن المللال العللام اللذي يعللود لل

والااب والممتلكات العامة، فال يحل أخلذ شليء ميالا إج بقلدر ملا يحتاجلأل 

المجاهدون والثوار في جاادهم، أو بقدر ما يحتاجأل أهل المياطق للتلبود 

لحاجاتام، فيقسم بييام بلشراف هيئلة مسلئولة، ولللى الاصلائل المجاهلدة 

حلية تشرف لليالا وتلديرها ليد تحرير المياطق حمايتاا، وإقامة إدارة م
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للللى الوجللأل المشللروع، ويجللب ميللع مللن أراد أخللذ شلليء مياللا لياسللأل، 

  .وحكمأل حكم الميتاب فيعاقب لقوبة رادلة في محاكمة لادلة

وج يمكن الحكلم لليلأل بحلد الحرابلة وج حلد السلرقة، نيلأل ميتالب ج هلو 

سللارق ينخللذ المللال للللى سللبيل اجستسللرار، وج هللو قللاطع طريللق للللى 

المسلمين وإمامام فتكون حرابة، بل هو ميتاب ينخذ المال العام ليايلا ج 

خايللة لعللدم وجللود السلللطة، فيعاقللب لقوبللة رادلللة تميعللأل وغيللره مللن 

 .اجلتداء للى انموال العامة

وللجللليش الحلللر قتلللالام ومللليعام ملللن أخلللذ اللللياط والالللاب إذا كلللايوا ملللن 

ر مللن الاصللائل انخللر  الماسللدين، أمللا إذا كللان مللن المجاهللدين أو الثللوا

تنخللذ ميللأل لحاجتاللا فللال يحللل قتللالام، بللل يجللب التحكلليم لجاللة شللرلية 

 .مسئولة

 وهللا تعالى أللم

فاذا ما تيسر كتابتأل للى وجأل العجل لحاجلة السلائل، وسنفصلل الجلواب 

 .بندلتأل في رسالة مطولة إن يسر هللا ذلك

لللى الحلرب وأما بخصلوص أقلول الاقالاء فلي الاييملة واليالل وتيبيلالا 

 :في سوريا فاذا اختصار لاا 

الياللل مللا خللص بللأل أميللر الجلليش بعضللام ممللا ي خللذ مللن يللد العللدو  -2

  :لتحريضام للى القتال، وهو قسمان
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سلب القتيل وهو لباسأل وسالحأل ومتالأل الخلاص بلأل، فييالل لملن سللبأل  -أ

 .خاصة، فلن اشترك بأل اثيان فبيياما

، لمن ييتدبام أمير الجليش لماملة جبء من الاييمة كربعاا أو خمساا -ب

لليكاية بالعدو، فلذا غيموا كان لام ما خصوا بأل، ولام أيضلا سلامام ملع 

 .باقي الاايمين

وهذا اليال أوسع بابا من الاييمة من حيث تملك أربابلأل للأل وتصلرفام بلأل 

 .حال غييمتأل بلذن أمير الجيش

 :الاييمة وهي أيواع  -4

لك فلي حلاجتام فالذا للالايمين اسلتخدامأل انطعمة وانشربة وملا يسلتا -أ

لحلللاجتام لألكلللل والشلللرب وتملللوين سلللياراتام وتلللذخير أسللللحتام أثيلللاء 

  .الحرب

الميقللول ممللا ج يسللتالك كانسلللحة والسلليارات وانمللوال ويحوهللا،  -ب

فاذه ج تقسم حتى تحاب، ويقسلماا أميلر الجليش، فيكلون أربعلة أخماسلاا 

سللامحوا بيلليام إن كللايوا تراضللوا بقسللماا للاللايمين بالتسللاوي بيلليام، أو يت

للى يحو للادل، وإج قلام انميلر ببيعالا وقسلماا بيليام بالتسلاوي، ولملن 

 .استشاد ميام بعد أخذهم للاييمة يصيبأل مياا يدفع لورثتأل

وخمي الاييمة لقيادة الجيش تصرفأل في ما يحتاجلأل الجليش ومصلالحأل،  

طلائرات فالذا تحلتاظ بلأل قيلادة وما كان من انسلحة الثقيللة كاللدبابات وال
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الجيش للجيش كلأل للقتلال، حتلى تيتالي الحلرب، ثلم ييظلر فلي أملره فللن 

قامللت سلللطة شللرلية دفللع إلياللا، وإج روليللت المصلللحة الشللرلية فللي 

 .شنياا

مللا ي خللذ مللن العللدو ج بقللوة الجلليش وج قاللره، وإيمللا غصللبأل بعلل   -4

للأل وحلده ولليي هلو ملن  المقاتلين من يد العلدو أو اختلسلأل أو يابلأل، فالذا

 .الاييمة

ما ج قيمة للأل ملن انملوال مملا يجلده المقلاتلون ملن متلاع العلدو فالو  -2

 .كاللقطة والصيد ينخذه من وجده
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 الرسالة الخامسة
 الرصف في حكم الجمعة تحت القصف
 حاكم المطيري. د.بقلم أ

 

انمين محمد بلن لبلد الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم للى اليبي 

 ..هللا إمام المجاهدين وقدوة الم ميين وللى ولأل وصحبأل أجمعين وبعد

فاللذا جللواب لللن سلل ال ورد مللن ديللر الللبور فللي سللوريا حررهللا هللا، 

ولجللل يصللرها، وفللر  لللن أهلاللا، فللي حكللم الجمعللة وتركاللا فللي ظللل 

 ..القصف الجوي والمدفعي الذي يشيأل العدو المجرم للى أهل المدن

 :فنقول وباهلل التوفيق 

أجمللع أهللل العلللم للللى أن الجمعللة تسللقط بانلللذار ومللن ذلللك الخللوف، 

فيصلي الياي في بيوتام إذا خافوا للى أياسلام الخلرو  إللى الجمعلة أو 

الجماللللة، ويصللللوياا ظالللرا إذا للللم الخلللوف، كملللا فلللي حلللال القصلللف 

َمللا أي الجمعللة َوُيْعللَذُر ِفللي َتْرِكاِ )المللذكور، قللال ابللن قدامللة فللي المايللي 

ِبيِّ : والجمالة  ُ َللَْيأِل َوَسل َم  -اْلَخاِئُف؛ لَِقْوِل الي  اْلُعلْذُر َخلْوف  ) –َصل ى هللا 

ْاِي، َوَخللْوف  َللَللى ( أَْو َمللَر    َواْلَخللْوُف، َثاَلَثللُة أَْيللَواْع؛ َخللْوف  َللَللى الللي 

ُل، أَْن يَ . اْلَماِل، َوَخْوف  َللَى اْنَْهلِ  َخاَف َللَلى َيْاِسلأِل ُسلْلَطاًيا، َينُْخلُذهُ َفاْنَو 
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ا ُيْ ِذيأِل ِفلي  ًة، أَْو َسْياًل، َوَيْحَو َذلَِك، ِمم  ا، أَْو َسُبًعا، أَْو َداب  ا، أَْو لِّصً أَْو َلُدّوً

 (..َيْاِسألِ 

فال حر  للى من ترك الجمعة، وج تجب للى أهل البلدة التلي تتعلر  

يريلد هللا }، وقلال {هللا ياسلا اج وسلعااج يكللف }للقصف، كما قال تعالى 

 ..{بكم اليسر وج يريد بكم العسر

 ..وهللا تعالى أللم

 

 

 ـه2244ذو الحجة   2الجمعة 

 م 4024/ 22/ 4الموافق 
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 الرسالة السادسة
 القضاء والبينات في أحكام القتلى والديات
 حاكم المطيري. د.بقلم أ

 

 حال لدم وجود السلطةاكم الشرلية حكم إقامة المح

 ..س ال لن القوالد العامة في التحكيم

ولن الحكم فيما وقع من اقتتال بين لشيرتين، ووقلع فيلأل قتللى وجرحلى 

مللن كللل طللرف، وفلليام مللن أصلليب بالشلللل، ولللن قيللام والللد مقتللول، 

بمطاردة بعضام بسيارة يقودها غيره للثلنر مليام لقلتلام وللده، فلملا رأ  

 ..الرمية الرجل وأصابت ولده الصاير القاتل رماه فنخطنت

 ..الحمد هلل

القضاة والشيو  انفاضل في الايئة العليا للمحاكم الشرلية بلدير اللبور 

 .. وريااا المحرر

 ..السالم لليكم ورحمة هللا وبعد 

فاذه قوالد في الحكم باليوابل في سلوريا فلي ظلل الحلرب وللدم وجلود 

 :السلطة 
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اإلمامة في حال للدماا، إذا كايلت لالا شلوكة وللم تقوم الجمالة مقام  -2

 .تخش فتية ورضي باا العموم

إذا لم يوجد قضاة كااة فيقضلي بيليام للدل ذو بصلر، ويتحلر  حكلم  -4

 .الشرع بالس ال واجستشارة

والصلللف جللائب بيلليام فيمللا تعللارفوا لليللأل ممللا ج يعللار  الشللرع،  -4

 .شرلابحسب ألرافام فالعادة محكمة، والعرف معتبر 

 .وكل حكم حقق العدل والمصلحة ورفع اليباع فثم شرع هللا -2

وبخصوص يابللة اقتتلال الاتيلة بلين العشليرتين، فتلدي كلل لشليرة قتللى 

العشللليرة انخلللر ، وتكلللون الديلللة لللللى لاقللللة المجلللروحين ملللن كلللال 

الطللرفين، لشللباة اللللوث بالقتللل بوجللود الجللرا، فلليام، ويسللقط مللن الديللة 

قديرها، فلن لم يكلن فليام جرحلى، فالديلة لللى لاقللة أرش الجرا، بعد ت

المقتول ملن كلل طلرف، فتلدفع ديلة قتيلل العشليرة انخلر ، وتنخلذ ميالا 

 .دية قتيلاا هي

وأما المشلول فييظر فيما تلف من ألضائأل، كالرجلين فاياما ديلة كامللة، 

 الخ.. واليدين فياما دية كاملة، والصلب فيأل دية، والمشي فيأل دية 

 ..يجتمع لأل بسبب ذلك ست ديات بحسب حالتأل فقد 
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وأما اليابلة الثايية وهي قتل الطال خطلن ملع قصلد قتلل أبيلأل، فالي محلل 

خللالف، هللل هللو قتللل لمللد فيللأل القصللاص، أم قتللل شللبأل لمللد فيللأل الديللة 

 مالظة؟

فيجتاد القاضي بحسب ما تبين لأل، ويقضي بما يطمئن إليأل ملن القلرائن، 

 ..للى القاتلفلن قضى بالدية فيضالااا 

ويشارك في الدية من ألان القاتل للى القتل، كملن قلاد بلأل السليارة وهلو 

 ..يعلم أيأل يريد القتل، والدية لليأل بحسب ما تسبب بأل 

 في فقأل الحيابلة جاء في مطالب أولي الياى

مللليام ( وجلللر، بعللل )بعللل  بعضلللا ( وإن اجتملللع قلللوم بمحلللل فقتلللل))

فعلللى لاقلللة )اتللل وج الجللار، بللنن لللم يعلللم الق( بعضللا، وجاللل الحللال)

( أرش الجللرا،)الديللة : أي( يسللقط مياللا)ملليام ( المجللروحين ديللة القتلللى

ويشارك من لليي بلأل جلر، المجلروحين فلي )قضى بأل للي رواه أحمد، 

" اإليصلاف " وصلوبأل فلي " التصلحيف الكبيلر " اختلاره فلي ( دية القتلى

شيء من الديلة لللى أيأل ج " الميتاى " وظاهر " اإلقياع " وجبم بأل في 

 (.من ليي بأل جر،، وكان للى المصيف أن يشير إلى ذلك

فعلل ملا يكلون سلببا لبهلوق اللياي، ( والقتلل:).. ) وقال في صور القتلل

لملد : )أحلدها. أصلياف: ؛ أي( ثالثة أضلرب)وهو ماارقة الرو، البدن 

خطلن العملد : ويقلال( شلبأل لملد: )والثلايي. دون قسليميأل( يختص القود بأل
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وهللذا تقسلليم أكثللر أهللل العلللم، وأيكللر ( خطللن: )الثالللث( و. )الخطللن ولمللد

ليي في كتاب هللا إج العمد والخطلن، وجعلل شلبأل : مالك شبأل العمد، وقال

العمد من قسم العمد، وحكي ليأل مثل قول الجمالة، وهلو الصلواب؛ لملا 

 -صللى هللا لليلأل وسللم  -أن اليبلي )رو  لبد هللا بن لمرو بلن العلاص 

ج إن دية الخطل شبأل العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل، أ: قال

وهلذا يلص فلي ثبلوت . رواه أبلو داود( مياا أربعون في بطويالا أوجدهلا

إلللى أربعللة أقسللام، فللباد مللا " المقيللع " شللبأل العمللد، وقسللمأل الموفللق فللي 

أجللري مجللر  الخطللل، وهللو أن يتقلللب اليللائم للللى شللخص فيقتلللأل، ومللن 

حار بئلر محلرم، ويحلوه ملن الصلور ليلد أكثلر أهلل العللم يقتل بسبب، ك

 .من قسم الخطل

ودميلا  -ملن يعللم  -)الجلايي ( أن يقصلد)اللذي يخلتص بلأل القلود ( فالعمد)

محللددا ( يالللب للللى الظللن موتللأل بللأل)شلليء : ؛ أي( معصللوما، فيقتلللأل بمللا

كللان أو غيللره؛ فللال قصللاص إن لللم يقصللد القتللل، أو قصللده بمللا ج يقتللل 

 .....(غالبا

 [فصل قتل الخطن ضربان)]

: ؛ أي( فللي القصللد، وهللو)ميامللا ( ضللرب: ضللربان( )والخطللن: )فصللل 

فيقتللل ( أحللدهما أن يرمللي مللا يظيللأل صلليدا: يولللان)الضللرب المللذكور 

كحربلي ومرتلد، فيقتلل معصلوما ( مبلا، اللدم)إيسايا، أو يرمي من يظيأل 

قطلع لحلم ك( ودميا معصلوما، أو ياعلل ملا للأل فعللأل)ما ظيأل صيدا ( فيبين)
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؛ نيلأل ج قصلد ( مجيون)يتعمده ( فيقتل إيسايا، أو يتعمد القتل صاير أو)

: أي( فالي ماللأل)لاما، فعمدهما كخطل المكلف، بخالف السكران اختيلارا 

لمللا ( الكاللارة، وللللى لاقلتللأل الديللة)القاتللل خطللن فللي هللذه الصللورة كلاللا 

فيقتلل ودميلا، ما ليي لأل فعلأل كنن يرمي حيوايلا محترملا )سبق، وإذا فعل 

قالللأل القاضللي فللي روايتيللأل، وهللو ظللاهر كللالم الخرقللي، ( فيقتللل بللأل يصللا

وخرجللأل الموفللق للللى قللول أبللي بكللر فلليمن رمللى يصللراييا فلللم يقللع بللأل 

اإلقيلاع " لصلاحب : ؛ أي( خالفلا للأل)السام، أيأل لمد يجب بأل القصاص 

والخطلن كرملي صليد أو غلر  أو شلخص، وللو معصلوما، : في قولأل" 

: ولو محترمة، فيصيب ودميلا معصلوما للم يقصلده، ايتالى؛ أيأو بايمة، 

 .فال يقاد بأل

، وهلو "المايلي " قدملأل فلي . يقتل بقتلأل ودميا لم يقصلده( ج)أيأل ( ويتجأل)

، وغيره، وميل المصيف إلى ملا جلبم بلأل "المحرر " مقتضى كالمأل في 

إللى الميصلوص، وهلو " اإليصلاف " لكن ميل صلاحب " اإلقياع، " في 

 ".(الميتاى "  مااوم

شليئان؛ )اإليسلان ميلأل : ؛ أي( ملا فيلأل)من أتلف ( و: )) فصل في الديات

كعييلين وللو ملع حلول أو )يلص لليلأل ( فاياما الدية وفلي أحلدهما يصلااا

وسللواء الصللايرتان والكبيرتللان؛ لعمللوم حللديث لمللرو بللن حللبم ( لمللش

( رهبيقص البصر تيقص الديلة بقلد)بالعييين أو إحداهما ( بيا )مع ( و)

إذا ( وشلللاتين)قضلللى بلللأل لملللر ولللللي ( وكلللنذيين)يقلللص البصلللر : ؛ أي

( وكلحيللين)اسللتولبتا، وفللي الللبع  بقسللطأل مللن ديتامللا تقللدر بللانجباء 

وهما العظمان اللذان فياما انسليان؛ نن فياملا ياعلا وجملاج، ولليي فلي 
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بالثلاء المثلثلة وهملا بميبللة ثلديي الملرأة، ( وكثيدوتي رجل)البدن مثلاما 

وكثللدي )الرجللل فايامللا الديللة، وفللي إحللداهما يصللااما : ؛ أي( نيثييللألوك)

وإن جيى للياما فنشلاما؛ فالدية كما للو أشلل الشلاتين، (.. أيثى وإسكتياا

أذيللين فللذهب )قطللع ( ومللن قطللع أياللا، أو(.. )وسللواء الرتقللاء، وغيرهمللا

؛ ( فعليللأل ديتللان)بقطللع انذيللين؛ ( السللمع)ذهللب ( أو)بقطللع انيللف ( الشللم

الشللم مللن غيللر انيللف، والسللمع مللن غيللر انذيللين؛ فللال تللدخل ديللة  نن

أحدهما في االخر، كالبصر مع انجاان، واليطق ملع الشلاتين فللن ذهلب 

سمع إحد  انذيين دون انخر  فيصف الدية، وإن يقلص فقلط فحكوملة 

فتيللدر  ديللة البصللر فللي ( وتيللدر  ديللة ياللع بللاقي انلضللاء فللي ديتاللا)

فللو قطلع لسلايأل فلذهب ذوقلأل وكالملأل ...)لتبعيتلأل لاملاالعييين إذا قلعاملا؛ 

 (..وكذا سائر انلضاء( فعليأل دية واحدة

 دية الميافع وتعدد الديات

مللن سللمع وبصللر وشللم ومشللي ويكللا، وغيرهللا ( فللي ديللة الميللافع)فصللل

يقللال حللي . القللوة الحاسللة: ؛ أي( كاملللة فللي كللل حاسللة)الديللة ( تجللب)

لللللم وأيقلللن، وانللللف أفصلللف، وبالللا جلللاء القلللرون، قلللال : وأحلللي؛ أي

السللمع والبصللر والشللم والللذوق : المشللالر الخمللي: الحللواي: الجللوهري

وفلي )بيان لحاسة؛ لحديث ( وذوق من سمع وبصر وشم: )واللمي فقولأل

، ونن لمللر قضللى فللي رجللل ضللرب رجللال فللذهب سللمعأل (السللمع الديللة

ولقلللأل بللنربع ديللات، والرجللل حللي ذكللره أحمللد، وج " وبصللره ويكاحللأل 
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يعللرف لللأل مخللالف مللن الصللحابة؛ ونن كللال ميامللا يخللتص بياللع أشللبأل 

 .السمع

نن كلل كلنن جيلى لليلأل فخلري؛ ( كالملأل)إذهاب ( في)تجب كاملة ( و)

تجلب كامللة فلي ( و..)ما تعلقت الدية بلتالفأل تعلقت بللتالف مياعتلأل كاليلد

باإلجماع، لما في كتاب لمرو بلن حلبم، وروي للن : لقل، قال بعضام

لمر، وبيد؛ نيأل أكبر المعايي قدرا وألظماا ياعا؛ إذ بأل يتميلب اإليسلان 

ط لللن الباللائم، وبللأل ياتللدي للمصللالف، ويللدخل فللي التكليللف، وهللو شللر

 ..للوجيات وصحة التصرفات وأداء العبادات

باللتف الماملتللين فللي مصللدر حللدب بكسللر ( حللدب)تجللب كاملللة فللي ( و) 

الللدال إذا صللار أحللدب؛ لللذهاب الجمللال بللذلك؛ نن ايتصللاب القامللة مللن 

 .الجمال والكمال، وبأل شرف االدمي للى سائر الحيوايات

( أل فيصير وجالألبنن يضرب)باتف الماملتين ( صعر)تجب كاملة في ( و)

يصا، وأصل الصعر داء ينخلذ البعيلر فلي ( في جايب)المضروب : ؛ أي

 ...(ليقأل

والسللية فللي الللديات أن تقسللط للللى ثللالث سلليوات حسللب الديللة وقللدرها 

 ..وحسب قدرة من لليأل الدية

  هذا وهللا تعالى أللم

 هـ 2242صار   4 انربعاء

 م 4024/ 2/  
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 الرسالة السابعة
 إلى العلماء والمجاهدين في أرض الشامالنداء العام 

 حاكم المطيري. د. بقلم أ
 

 ..الحمد هلل وكاى وصل اللام للى اليبي المصطاى وبعد

فلللللى أبطلللال الكراملللة والحريلللة، وأحلللرار الثلللورة السلللورية، فلللي أر  

الرباط أر  الشام المبارك، ممن قلال فليام اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم 

إذا فسللد أهللل الشللام فللال خيللر فلليكم، ج تللبال )كمللا فللي الحللديث الصللحيف 

 (...طائاة من أمتي ميصورين ج يضرهم من خذلام حتى تقوم السالة

سللتجدون أجيللادا فعللليكم )وقللال أيضللا كمللا فللي الحللديث بلسللياد صللحيف 

بالشام، فمن أبى فليلحق بيميأل وليسلتق ملن غلدره، فلان هللا للب وجلل قلد 

 (!تكال لي بالشام وأهلأل

لليك بالشام فلياا خيرة هللا من أرضأل، يجتبي إليالا خيرتلأل )وفي رواية  

 (.من لباده

الللذين مللا بال هللا يصللطاي لاللم خيللرة العللرب، وخيللرة .. إلللى أهللل الشللام

أهل اإلسالم، حتى غدا معدن خيارهم وأبرارهم، وما بالوا في جااد ملذ 

 كللايوا، يللدفع هللا باللم لللن انمللة لللدوها، حتللى دارت الللدائرة للللى انمللة



 

94 

 

ولليام، ميذ الحرب العالميلة انوللى ومشلروع سلايكي بيكلو اللذي قسلم 

كمللا فعللل اجحللتالل انجيبللي فللي جبيللرة  -أر  الشللام أربللع دويللالت 

وأقام فياا من يواليأل ميام، فصار خمسون مليون من  -العرب والمارب 

أهللل الشللام، فللي سللوريا وفلسللطين ولبيللان وانردن، فللي ضللعف ولللوب 

 ! م شوكة في أرضام، وج كلمة في شاماموفرقة، ولم تعد لا

 ..أياا الثوار انحرار في أر  الشام

إيكم اليلوم تسلتقبلون أياملا لالا ملا وراءهلا ملن المجلد لكلم ولألملة معكلم، 

فاي مالحم كبر  ستاير وجأل تاريخ الميطقة مرة أخر ، وأيتم أهل لالا 

 ..وأقدر للياا بلذن هللا تعالى 

 وتنتي للى قدر الكرام المكارم..  لعبائم للى قدر أهل العبم تنتي ا

 وتصار في لين العظيم العظائم... وتكبر في لين الصاير صاارها 

يا أهل الشام إيكم اليوم في أشرف جااد وأكرمأل وأيلتم تواجالون وحلدكم 

الطللاغوت ولصللابتأل فللي ثللورتكم الشللعبية السلللمية، حيللث تمللان لللليكم 

ت ثللورتكم ثللورة إيسللايية يبيلللة العللدو الللداخلي والعللدو الخللارجي، فكايلل

 ...كريمة، تماما كما كان صبركم للى المحن صبرا جميال كريما

 بب ي ويعمى والحوادث تاعل... فلن تكن انيام فييا تبدلت   

 وج ذللتيا للذي ليي يجمل....   فما لييت ميا قياة صليبة   
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 تحمل ما ج يستطاع فتحمل...   ولكن رحلياها ياوسا كريمة 

 فصحت ليا انغرا  والياي هبل.. قييا بحمد هللا ميا ياوسياو

 ..أياا انبطال انحرار  

لقلللد جلللاءت ثلللورتكم، بعلللد لقلللود ملللن الصلللبر الجميلللل لللللى الطايلللان 

واجسلللتبداد اللللذي أسلللتلب حلللريتكم، وطملللي ديللليكم وهلللويتكم، وشلللرد 

أشللرافكم، وسللجن أحللراركم، وقتللل أبللراركم، وقللد صللبرتم أربعللة لقللود 

ى الشام وسوريا إيمايا ميكم بنن ليل الظللم ماملا طلال ج بلد أن حااظا لل

ييقشللع، وأن الطللاغوت مامللا أسللتبد ج بللد أن ييخلللع، فللآثرتم أمللن سللوريا 

ووحدتاا واستقرارها للى حقوقكم وحرياتكم، حتلى بللغ انملر حلدا بلات 

الشلللام كللللأل فلللي خطلللر داهلللم، حيلللث أن الصلللبر لللللى اليظلللام قلللد أود  

 !ى ضياع الشامباإلسالم، وأد  إل

 ..أياا الثوار انحرار

إن سر قوتكم هو في وحدتكم ووحدة صاكم، فال ت توا من قبلالا بلدخول  

الطاغوت فيما بييكم بالمساومات، وشق صاكم بالصاقات لاذا الاريق أو 

وج تيللابلوا فتاشلللوا }ذاك، فاللذا أول الاشللل والللوهن، وكمللا قللال تعللالى 

 !{وتذهب ريحكم

ى وحللدة الشللعب السللوري بكللل فئاتللأل ومكوياتللأل هللي وإن المحافظللة لللل

صمام انمان لقطع الطريق للى الاتية الطائاية أو الدييية أو القومية بلين 
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مكويات الشعب الواحد، فاي ثلورة الجميلع ولصلالف الجميلع، فلليي فيالا 

أكثرية أو أقلية، بل شعب واحلد، وهلدف واحلد، وقضلية واحلدة، الحريلة 

، والحقوق للجميع، في ظلل حكلم إسلالمي راشلد، للجميع، والعدل للجميع

يختللار الشللعب فيللأل السلللطة، ويسللود فيللأل اليظللام والعللدل، وتصللان فيللأل 

 .الحقوق والحريات العامة والخاصة

كمللا إن قللوتكم فللي لدالللة قضلليتكم، وفللي سلللمية ثللورتكم، فمامللا حللاول 

، اليظام جركم إلى الدائرة التي يرسماا ويحسن إدارتالا فلال تمكيلوه ميالا

إج ما يضطر إليأل اإليسان دفالا للن دملأل ولرضلأل وماللأل، واللملوا أن 

 !اليصر مع الصبر، وأن الار  مع الشدة، وأن مع العسر يسرا

 ..أياا الشباب الثوار  

لقد بلغ اليظام وخر مراحلأل، وهو في اليبع انخير، فلال يالريكم تظلاهره 

واجيايار الداخلي، وج بد ملن برباطة جنشأل، فما َثم  إج الضعف والخور 

 :تطوير أداء الثورة بما يياسب هذه المرحلة، من خالل ما يلي 

اإللالن لن تشلكيل جبالة إيقلاذ تمثلل كلل مكويلات الشلعب وقلواه : أوج 

السياسية ولجايأل الشبابية التي تشارك في الثورة فلي اللداخل والخلار  ج 

 .يستثيى مياا أحد أراد المشاركة فياا

اختيار لجية لليا للثورة تمثل الجباة وتكون ياطقا ومملثال شلرليا : ا ثايي

 .للشعب السوري وثورتأل الشعبية
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 . اإللالن لن لصيان مديي لام إلى أن يتم تايير اليظام: ثالثا 

أياا الشعب السوري العظيم إيكم في جااد بلل أشلرف جالاد، فلال تلتاتلوا 

إلللى أضللاليل الماتللين، وأباطيللل الماتللويين، ممللن بللالوا ديلليام للطللاغوت 

بلادروا بانلملال )بعر  من الدييا قليل، كما جاء في الحديث الصلحيف 

فتيا كقطع الليلل المظللم، يمسلي الرجلل م ميلا ويصلبف كلافرا، يبيلع دييلأل 

 (! ر  من الدييابع

فلن لم يكن جالادكم جالادا فلي سلبيل هللا وسلبيل المستضلعاين اللذي قلال 

ومللا لكللم ج تقللاتلون فللي سللبيل هللا والمستضللعاين مللن الرجللال }هللا فيللأل 

واليسللاء والولللدان الللذين يقولللون ربيللا أخرجيللا مللن هللذه القريللة الظللالم 

 ..د في سبيلأل، حيث جعل هللا الدفاع لن المستضعاين من الجاا{أهلاا

وإن لللم يكللن جاللادكم جاللاد الطللاغوت وحببللأل الللذي أوجبللأل هللا بقولللأل  

، {والللذين كاللروا يقللاتلون فللي سللبيل الطللاغوت فقللاتلوا أوليللاء الشلليطان}

يريلدون }وحذر من الرضا بحكلم الطلاغوت والتحلاكم إليلأل فقلال سلبحايأل 

 ..{أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكاروا بأل

الطلاغوت كلل ذي طايلان لللى هللا، )رير الطبري في تاسيره قال ابن ج

فعبد من دويأل إما بقار ميأل لمن لبده، وإما بطالة ممن لبلده للأل، إيسلايا 

 (.كان ذلك المعبود أو شيطايا أو وثيا أو صيما أو كائيا ما كان من شيء
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والجبلار العييلد، والظلالم اللذي ج )...في معايي الطلاغوت قال انبهري 

 .ايتاى(ما أتى، ينكل الياي ويقارهم، ج يثييأل تحر  وج فرق يبالي

أقول إن لم يكن جاادكم هو هلذا، فالو إذا جالاد أملراء السلوء مملن جلاء 

ثللم تخلللف مللن )فلليام قولللأل صلللى هللا لليللأل وسلللم، كمللا فللي صللحيف مسلللم 

بعدهم خلوف أمراء يقولون ما ج ياعلون، وياعلون ملا ج يل مرون، فملن 

..(.فاو م من، ومن جاهدهم بلسايأل فاو م منجاهدهم بيده 
(54)

 

والمقصود باليد هيا القوة، وهلذا ج يخلالف فيلأل أحلد ملن انئملة بملا فليام 

 –أحمد بن حيبل الذي كان ج ير  الخرو  بالسيف للى أئمة المسللمين 

للللى فلللر  أن اليظللام السلللوري للللأل وجيللة شلللرلية فللي يظلللر الماتلللين 

وهذا يدل للى جااد انملراء باليلد، : )يبليقال ابن رجب الح -الماتويين 

وقد استيكر أحمد هذا الحديث، وقلد يجلاب للن ذللك بلنن التاييلر باليلد ج 

التاييلر باليلد ولليي : يستلبم القتال، وقد يص للى ذلك أحمد أيضلا فقلال

بالسيف والسال،، فحييئذ فجااد انمراء باليد، أن يبطل بيده ما أمروا بلأل 

أل قدرة للى ذلك، وكل ذلك جائب، وليي هو من بلاب من الظلم إن كان ل

(.قتالام وج من الخرو  لليام
(52)

 

                                                           

بإسناص صعلح شل  شر    6 / ، ومسند د د 87ح  07/ مسلم (  8)
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والمظاهرات السلمية تدخل قطعا في جاادهم باليد واللسان، دون السليف 

والقتال، لتايير ميكرهم، وإبالة باطلام، ورفلع ظلمالم للن الشلعب كللأل، 

لم فلم تنخذ للى إذا رأت أمتي الظا)وانخذ للى أيديام، كما في الحديث 

، وج شللك بلنن تخلللي انمللة (يديلأل، أوشللك هللا أن يعمالم بعقللاب مللن ليلده

لن واجباا ومسئوليتاا هو من أسباب تسلط الطالاة لليالا، وهلو العقلاب 

 !الذي حذرها هللا ميأل

فلن لم يكن جاادكم من هذا الباب فاو للى أقل انحوال جااد اللدفع للن 

من قاتلل دون )كما في الحديث الصحيف الياي والمال والعر  والدين، 

دمأل فاو شايد، ومن قاتل دون مالأل فاو شايد، ومن قاتل دون أهللأل فالو 

ومللن قاتللل دون مظلمتللأل فاللو )، (شللايد، ومللن قاتللل دون دييللأل فاللو شللايد

، وج شك بنن الشلعب السلوري وميلذ أربعلة لقلود ودملأل مسلاو،، (شايد

لن هلذا كللأل مشلروع والقتيلل وأموالأل مياوبة، وكرامتأل مسلوبة، والدفع 

 . فيأل شايد بيص الحديث

فنيتم في جميع انحوال بين أللى أيلواع الجالاد وأشلرف صلور الشلاادة 

وهللو جاللاد الطللاغوت، والشللاادة فللي سللبيل هللا والمستضللعاين، أو أديللى 

أيللواع الجاللاد وأقللرب صللور الشللاادة، وهللو الجاللاد دفالللا لللن الللياي 

 !دة في سبيل ذلكوالعر  والمال وانر ، والشاا

أياا المجاهدون انبلرار، والمتظلاهرون انحلرار، والشلباب الثلوار، فلي 

كل مدن الشام وقراه، إيكم ج تحتاجون إلى فتلاو  الماتلين فلي حلق أبللو 
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اسلتات قلبلك )كضوء الشمي فلي رائعلة اليالار، وكملا جلاء فلي الحلديث 

فضلال للن الاطلرة ، فقد لبيلتم يلداء الاطلرة اإليسلايية (وإن أفتاك الماتون

الدييية التي توجلب اللدفاع للن كراملة اإليسلان وحريتلأل ودييلأل ولرضلأل 

ملن قتلل دون ماللأل فالو شلايد، )ومالأل ودملأل، كملا فلي الحلديث الصلحيف 

، وأيللتم (ومللن قتللل دون أهلللأل فاللو شللايد، ومللن قتللل دون دييللأل فاللو شللايد

ملا، وللم تدافعون اليوم لن ذلك كلأل بثورة سلمية لم تساكوا فيالا دملا حرا

تظلموا إيسايا، بل دما كم ميذ أربعلة لقلود مالدورة، وحقلوقكم مسللوبة، 

وأملللوالكم مياوبلللة، وأيلللتم صلللابرون لللللى مواجالللة جلللرائم الطلللاغوت 

بسلميتكم وتسلامحكم وتسلاميكم لللى جلراحكم حااظلا لللى بللدكم ويجلا، 

 !ثورتكم، فاييئا لكم المجد في الدييا، والشاادة والخلود في االخرة

ما صدر لن بع  أدلياء العلم في الشلام ملن تجلريم المظلاهرات، وأما 

أو الحكللم للللى الشللاداء بللنيام قتلللى فتيللة وجاهليللة، وأن ديللاتام للللى مللن 

غرر بام، فاو كالم جاهلل بنصلول اللدين وفروللأل، وكملا فلي الصلحيف 

إن هللا ج يقللب  العلللم ايتبالللا مللن صللدور العلمللاء، وإيمللا يقللب  العلللم )

حتى إذا لم يبق لالم اتخذ اليلاي ر وسلا جالاج، فلنفتوهم  بموت العلماء،

 (!فضلوا وأضلوا

انحكللام الاقايللة لشللاداء الثللورة )وقللد فصلللت أحكللام الشللاداء فللي مقللال 

 (..شاداء الثورة بين جرائم الطااة وفتية الدلاة)، وفي مقال (العربية
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 وقللد يقلللت فيامللا اتاللاق أهللل العلللم للللى أن المقتللول ظلمللا شللايد، وإن

اختلاللوا هللل هللو كشللايد المعركللة فللال ياسللل وج يصلللى لليللأل، أم كشللايد 

 ..الاريق والحريق، يحكم لأل بالشاادة إج إيأل ياسل ويصلى لليأل

هذا مع أن ما يجري اليوم فلي الشلام حلرب يشلياا الطلاغوت بكلل أيلواع 

انسلحة لللى الشلعب السلوري المظللوم، فالقتيلل فيالا شلايد معركلة بلال 

 !خالف

ا يثيره بعضام من شباة أيأل ج يقال ليام شاداء احتجاجا بتبويلب وأما م

، فقللد أجللاب ليللأل شللرا، (ج يقللال فللالن شللايد)البخللاري فللي صللحيحأل 

الحللديث، كالحللافظ ابللن حجللر وغيللره، بللنن المقصللود ج يقللال ذلللك للللى 

سللبيل القطللع لللأل بالجيللة، أمللا للللى سللبيل الظللن الظللاهر والحكللم الللدييوي 

واترت بللأل اليصللوص انخللر ، ومللا بال أهللل فمشللروع وجللائب، كمللا تلل

اإلسللالم يسللمون قللتالهم شللاداء ج ياسلللويام وج يصلللون لللليام، نياللم 

شاداء في الحكم الدييوي، ويرجون لام الجية في الحكلم انخلروي، فكلل 

ملللن أكرملللأل هللا بسلللبب ملللن أسلللباب الشلللاادة التلللي ثبتلللت باليصلللوص 

القطلع للأل بالجيلة، بلل الصحيحة، فليأل يطلق لليلأل وصلف الشلاادة، دون 

 .يحكم لأل بالشاادة انخروية للى سبيل الرجاء والظن الظاهر

 ..أياا العلماء المصلحون والاقااء المجاهدون 

إن الثللورة هللي أول خطللوة للللى طريللق اإلصللال، والتاييللر، ومللا بعللد 

الثورة أبعد شقة، وأشد مشقة، وهو ما يحتلا  مليكم وأيلتم للذلك أهلل إللى 
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وية لملية، يكون فياا فقلأل المقاربلات وفقلأل اليلوابل هلو ر ية للمية، ور

 !قطب الرحى في تحقيق اإلصال، للى هد  الكتاب والسية

وإن انمللة كلاللا تتطلللع اليللوم فيمللا تتطلللع إليللأل، بعللد لقللود مللن الاوضللى 

والتيأل، إلى بعث اإلسالم واستئياف الحياة بأل ملن جديلد، وهلي فلي شلوق 

كتللاب أيبليللاه إليللك لتخللر  اليللاي مللن }ليللور هداياتللأل، كمللا قللال تعللالى 

، وإللى لدللأل {الظلمات إلى اليور بلذن ربام إللى صلراط العبيلب الحميلد

، وكمللا قللال اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم {قللل أمللر ربللي بالقسللط}وقسللطأل 

، وقللال (تللركتكم للللى البيضللاء ليلاللا كياارهللا ج يبيللغ لياللا إج هالللك)

، وقلال (ا أبلدا كتلاب هللا وسليتيتركت فيكم ما إن تمسكتم باما لن تضلو)

لليكم بسيتي وسية الخلااء الراشلدين ملن بعلدي لضلوا لليالا باليواجلذ )

 الخ(..وإياكم ومحدثات انمور

وربمللا حللال دون مشللاركة كثيللر مللن أهللل العلللم والصللال، فللي الثللورة  

كوياا لم ترفع شلعار اإلسلالم، ملع أيالا ج تحتلا  للذلك ملا داملت الثلورة 

جااد، وقتيلاا شايد، فالواجب لللى أهلل العللم والاضلل مشرولة، وهي 

المشاركة فياا، والدلوة إللى ملا يرويلأل ملن الحلق والعلدل اللذي ي ميلون 

بأل، ج التبالاا والتبال انمة في جاادهلا، ثلم تميلي قيادتالا واجشلتراط 

للياللا، فلللن هلل سللييا ج تتخلللف، فللالايم بللالارم، ومللن برع حصللد، ومللن 

ضي انمة في طريقاا، وستسلم أمرها لمن قادهلا يحلو التبل قعد، وستم

 ..الخالص ويحو الحرية، وقاتل معاا وقاتل دوياا
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فالواجللب لللللى للملللاء الشلللام ودلاتللأل وأهلللل الصلللال، والاضلللل القيلللام  

بالواجلللب الشلللرلي والجملللع بلللين الجالللاد وقيلللادة انملللة فلللي مواجالللة 

انملة بالعلدل  الطاغوت، والعلم بادايات الكتلاب والسلية فلي بلاب سياسلة

والقسللط، فليللأل مللا لللم يكللن هيللاك معرفللة للميللة لميقللة بنصللول الخطللاب 

السياسي القرويي واليبوي والراشدي، فال يمكن قيادة انمة باداية الكتاب 

ويور السية، وج يمكن تحقيلق المقاربلة بلين الخطلاب اإلسلالمي والواقلع 

ليظللام فسللادا السياسللي واجقتصللادي واججتمللالي الحللالي، الللذي أفسللده ا

للليي مللن السللال إصللالحأل، إج لمللن أوتللي فامللا فللي أصللول الخطللاب 

السياسلللي الراشلللدي وكلياتلللأل ومقاصلللده، وفاملللا فلللي الواقلللع السياسلللي 

ومشكالتأل وتعقيداتأل، فملن أخلذ الكتلاب بقلوة العللم، وتصلد  للواقلع بقلوة 

 ..اإلرادة والحبم، كان أحر  بالتوفيق والسداد

 ..أياا العلماء انخيار

إن أسعد للماء هذا العصر حظا من أحيا سين اليبوة فلي الحكلم وسياسلة 

ملن أحيلا سلية فللأل )انمة، وهو ملن التجديلد فلي اللدين، كملا فلي الحلديث 

، والمقصللود أصللال بالسللية هيللا سللييأل فللي (أجرهللا وأجللر مللن لمللل باللا

للليكم بسليتي )اإلمامة، وهي التلي لطلف لليالا سلين الخلالاء الراشلدين 

، وهللي المقصللودة (ء الراشللدين، وإيللاكم ومحللدثات انمللوروسللية الخلاللا

أي سلييأل فلي ( يكون أمراء ج ياتدون باديي وج يستيون بسليتي)بحديث 

باب الحكم واإلمامة، وهي تلك المحدثات التي أخبر بالا اليبلي صللى هللا 

ثللم يكللون ملكللا )لليللأل وسلللم للللى سللبيل التحللذير مياللا، كمللا فللي حللديث 
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، ثلم بشلر بعلدها بعودتالا (ثم يكون الطواغيلت( )لضوضا ثم ملكا جبريا

 !خالفة للى ياو اليبوة

 ..أياا العلماء المصلحون

إن الواجب للى أهل العلم فلي هلذه اليلوابل اللدلوة إللى بعلث الخطلاب  

السياسلي القرويلي واليبلوي والراشلدي، وملا جلاء بلأل ملن العلدل والحريلة 

، {قل أمر ربي بالقسط} والحق، والقسط والرحمة بالخلق، كما قال تعالى

 ..{وأيبليا معام الكتاب والميبان ليقوم الياي بالقسط}وقال 

فالواجلللب معرفلللة القسلللط وإحيلللاء سلللين اليبلللوة والحكلللم الراشلللد حسلللب  

اإلمكان بالعلم باا وتعليماا، واللدلوة إليالا بالحكملة والمولظلة الحسلية، 

شللروع والتبشللير باللا وبعودتاللا مللن جديللد، ثللم لرضللاا للللى انمللة كم

سياسي للحكم الراشد، وقلد اجتالدت فلي جملع تللك انصلول والسلين فلي 

تحرير اإليسلان دراسلة فلي أصلول )، وكتاب (الحرية أو الطوفان)كتاب 

يحلو )، وكتلاب (الارقلان)، وكتلاب (الخطاب القرويي واليبوي والراشلدي

( من الحكومة الراشدة إلى الخالفة الراشدة)، ومقال (ولي سياسي راشد

 ..ا من الدراسات في هذا البابوغيره

وج شك بنن العلم بسلين الرشلد فلي بلاب الحكلم وسياسلة انملة للن يكلون 

كافيلللا وحلللده، ملللا للللم يصلللبف ذللللك مشلللرولا سياسللليا يللل من بلللأل ويحمللللأل 

سياسيون محيكون، ومصلحون مخلصون، يعرفون الواقلع والممكلن لالم 

لللى يحلو يجملع فيأل، والسين وأصولاا وفرولاا، وانحق مياا بالتقديم، 
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وج يارق، ويقيم ما أمكن من العدل، ويبطل ما أمكن من الجور، بحسلب 

المقلللدور، فقلللد قطلللع الطلللاغوت شلللوطا فلللي كلللل بللللد فلللي تاريلللب انملللة 

وقلد قلال لبلد المللك بلن لملر بلن لبلد العبيلب وتضليلاا وإفساد واقعاا، 

كمللا فللي روايللة أحمللد فللي البهللد بلسللياد  –لوالللده الخلياللة الراشللد لمللر 

يا أبلت ملا يميعلك أن تمضلي لملا تريلده ملن العلدل؟ فلوهللا ملا ) -صحيف 

قال يا بيي إيي إيملا أرو  ! كيت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك

الياي رياضة الصعب، إيي أريد أن أحيي انمر ملن العلدل فلن خر ذللك 

 (.حتى أخر  ميأل طمعا من طمع الدييا، فيياروا من هذه ويسكيوا لاذه

يا أمير الم ميين أج تمضي كتاب )رواية المروبي في كتاب السية وفي 

فقلال للأل يلا بيلي ! هللا وسية يبيأل؟ وهللا ملا أبلالي أن تاللي بلي وبلك القلدور

إيي أرو  الياي رياضة الصعب أخر  الباب ملن السلية فنضلع البلاب 

ولللو لمللرت خمسللين سللية ! فلللن ياللروا للسللية سللكيوا للطمللع! مللن الطمللع

 أبلغ فيام كل الذي أريد، فلن ألش أبللغ حلاجتي، وإن ملت لظييت أيي ج

 (.فاهلل أللم بييتي

يا أمير الم ميين ملا أيلت قائلل لربلك غلدا إذا )وليد أبي يعيم في الحلية  

لللأل يلا بيللي : رأيللت بدللة فللم تمتاللا، أو سلية لللم تحيالا؟ فقلال: سلنلك فقلال

ج وهللا : الأشليء حملتكللأل الرليللة إلللى، أم رأي رأيتلأل مللن قبللل ياسللك؟ قلل

ولكللن رأي رأيتللأل مللن قبللل ياسللي، ولرفللت أيللك مسللئول فمللا أيللت قائللل؟ 

رحمللك هللا وجللباك مللن ولللد خيللرا، فللوهللا إيللي نرجللو أن : فقللال لللأل أبللوه

يا بيي إن قومك قد شدوا هذا انمر لقلدة ! تكون من انلوان للى الخير
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يلديام لقدة ولروة لروة، ومتى ما أريد مكلابرتام لللى ايتلباع ملا فلي أ

لم ومن أن ياتقوا للي فتقا تكثر فيلأل اللدماء، وهللا للبوال اللدييا أهلون ملن 

أن ياراق في سبي محجمة من دم، أو ملا ترضلى أن ج يلنتي لللى أبيلك 

يوم من أيام الدييا إج وهو يميت فيلأل بدللة ويحيلى فيلأل سلية، حتلى يحكلم 

 (.هللا بيييا وبين قوميا بالحق وهو خير الحاكمين

ملا يميعلك أن تيالذ )ة أخلر  ليلد أبلي يعليم فلي الحليلة قلال للأل وفي رواي

لرأيك في هذا انمر؟ فوهللا ما كيلت أبلالي أن تاللي بلي وبلك القلدور فلي 

فقال لملر إيلي أرو  اليلاي رياضلة الصلعب، فلان أبقلايي ! إيااذ انمر

هللا مضيت لرأيي، وإن لجلت للي مييتي فقد للم هللا ييتلي، إيلي أخلاف 

ياي بالتي تقول أن يلجئويي إلى السليف، وج خيلر فلي خيلر إن بادهت ال

 (.ج يجيء إج بالسيف

فاذا ما قالأل الخلياة الراشلد لملر بلن لبلد العبيلب فلي القلرن الثلايي، فلي 

شنن إحياء سين العدل والرشد في الحكم وسياسلة انملة، وإبطلال البدللة 

 !والجور في هذا الباب، فكيف بنحوال انمة اليوم

الواجب اإلصلال، السياسلي بحسلب اإلمكلان، كملا فلي قلول اليبلي ولاذا ف

، قللال الشلليخ السللعدي فللي {إن أريللد إج اإلصللال، مللا اسللتطعت}شللعيب 

أن وظيالة الرسلل وسليتام   : ومياا)تاسيره لاا، والاوائد التي تستااد مياا 

واإلمكللان، فيللنتون بتحصلليل  وملللتام، إرادة اإلصللال، بحسللب القللدرة

المااسللد  ، أو بتحصلليل مللا يقللدر لليللأل مياللا، وبللدفعالمصللالف وتكميلاللا
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، وحقيقللة  وتقليلاللا، ويرالللون المصللالف العامللة للللى المصللالف الخاصللة

الديييلة  المصلحة، هي التي تصلف باا أحوال العباد، وتستقيم باا أمورهم

أن من قام بما يقدر لليأل من اإلصال،، للم يكلن ملوملا   : ، ومياا والدييوية

لللدم فعلللأل مللا ج يقللدر لليللأل، فعلللى العبللد أن يقلليم مللن  مللذموما فللي وج

 .ايتاى كالم السعدي( غيره، ما يقدر لليأل اإلصال، في ياسأل، وفي

ولاذا لم يتوقف اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم والصلحابة رضلي هللا لليام 

وهللم فللي مكللة لللن الللدلوة إلللى كللل لللدل وخيللر وبللر، ومللن ذلللك قصللة 

رجال غريبلا للن مكلة، وكلان للأل ليلد  وكان -كما في السيرة  -انراشي 

أبللي جاللل حللق، وقللد رفلل  أبللو جاللل أن يللرد لليللأل حقللأل، فجللاء يشللتكي 

لقريش فنشلاروا لليلأل أن يلذهب لليبلي صللى هللا لليلأل وسللم، فلملا جلاءه 

مشللى معللأل صلللى هللا لليللأل وسلللم حتللى ضللرب بللاب دار أبللي جاللل وهللو 

فارتعلد ! حقلأل كما في الحديث، وقال لأل أللط الرجلل( فرلون هذه انمة)

 !ميأل أبو جال ودفع إليأل حقأل

فلم يتوقلف اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم للن اللدفاع للن المظللوم وإقاملة 

العدل، بدلو  أيأل في مكة، وج شوكة لأل فيالا، أو أيلأل ج بلد ملن حكوملة 

إسللالمية، أو أن الطاغيللة ج يلل مر بلصللال،، وج يياللى لللن فسللاد حتللى 

 !ي من

شادت في بيت لبد هللا بلن جلدلان حلالا )وسلم  وكذا قال صلى هللا لليأل

 (!لو دليت إليأل في اإلسالم نجبت -وكان للى يصرة المظلوم  -
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وهذا ي كد أن اليبي صلى هللا لليأل وسللم ظلل لللى التباملأل بالذا الحللف 

 .وهو في مكة قبل قيام الدولة اإلسالمية، وكذا في المديية بعد قياماا

لن اإلصال، في كل مجال، وفي كل بللد،  والمقصود أن انمة ج تتعطل

حسللب اسللتطالتاا، فتللدلو إلللى العللدل، وتنخللذ للللى يللد الظللالم، وتسللعى 

 .الخ..لتحقيق المساواة، وإصال، شئون حياتاا

الخالفلة )فنلظم اإلصال، وأفضلل المصللحين ملن لملل ملن أجلل إقاملة 

و ( ةالدوللة الراشلد)في انمة كلاا، ثم من لمل ملن أجلل إقاملة ( الراشدة

، فللي أي بلللد مللن بلللدان المسلللمين، ثللم مللن تصللد  (الحكومللة الراشللدة)

لتحقيق أي إصال، ولو جبئي، في أي بلد إسالمي بني وسليلة مشلرولة 

تحقللق اإلصللال، سلللمية كايللت أو ثوريللة، دسللتورية كايللت أو جماهيريللة، 

 .بحسب الظرف المحيط بأل

ن أن تقلوم فلي وج يخاى أن الخالفلة رئاسلة لاملة لللى انملة، فلال يمكل]

قطللر واحللد اليللوم، ج تتجللاوب حللدود السلللطة الاعليللة فيللأل حللدود الدولللة 

القطرية، وأمر الخالفة شنن يخص انمة كلاا، وج تقلوم الخالفلة إج بالا 

أو بنكثر دولاا وشعوباا، حال تحررها واتحادها، فلم يبق إج إقامة دوللة 

مكلن اليلوم فلي وحكومة راشدة فلي أي قطلر يتحلرر فيلأل شلعبأل، وهلو الم

سوريا، حيث تكون السلطة فيأل رئاسة خاصة للى بع  انمة في قطلر 

 [..من أقطارها، حتى تعيد انمة وحدتاا وخالفتاا في المستقبل
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وج يقتصللر ذلللك اإلصللال، للللى انمللة فللي دار اإلسللالم، بللل وحتللى فللي 

غير دار اإلسالم، فللمسلمين في كل بلد، أن يدلوا إلى اإلصال، والعلدل 

الخير والبلر، واجسلتعاية بلنقوامام ولصلائبام وتجمعلاتام لللى تحقيلق و

وللوج }اإلصال،، كما قال العالمة لبد الرحمن السعدي في تاسلير قوللأل 

وأيأل يجوب للمسلمين فلي غيلر دار اإلسلالم أن ي يلدوا { رهطك لرجمياك

قلومام فللي إقاملة أيظمللة الحكللم الجماوريلة الديمقراطيللة، لملا يتحقللق لاللم 

 !من لدل وصال،، بخالف أيظمة الحكم المستبدة الدكتاتورية فياا

أن هللا يللدفع لللن الملل ميين بنسللباب   : ومياللا)قللال السللعدي فللي تاسلليره 

وقد ج يعلمون شليئا ميالا، وربملا دفلع لليام،   ، بعضاا كثيرة، قد يعلمون

الكاار، كما دفع هللا لن شعيب رجلم قوملأل  بسبب قبيلتام، أو أهل وطيام

الللدفع لللن اإلسللالم  هطللأل، وأن هللذه الللروابط التللي يحصللل باللابسللبب ر

 ، نن اإلصلال،بلل ربملا تعلين ذللك والمسللمين، ج بلني بالسلعي فيالا،

فعلللى هللذا لللو سللالد المسلللمون  ، مطلللوب للللى حسللب القللدرة واإلمكللان

 الذين تحت وجيلة الكالار، ولمللوا لللى جعلل الوجيلة جماوريلة يلتمكن

حقللوقام الديييللة والدييويللة، لكللان أولللى مللن فياللا انفللراد والشللعوب مللن 

تقضي للى حقلوقام الديييلة والدييويلة، وتحلرص لللى  استسالمام لدولة

يعلللم إن أمكلللن أن تكلللون الدوللللة ،  لالللم إبادتاللا، وجعلالللم لَملَلللًة وَخلللَدًما

ولكلن لعلدم إمكلان هلذه المرتبلة،  للمسللمين، وهلم الحكلام، فالو المتعلين،

ايتالى كلالم العالملة ( اية لللدين واللدييا مقدملةفالمرتبة التي فياا دفع ووق

 .لبد الرحمن السعدي
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وهللذا هللو السللبب فللي أمللر اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم بعلل  أصللحابأل 

لملا فيالا  -ولم تكن دار إسالم بل كايت دار سلم وأمن  -بالاجرة للحبشة 

 !من لدل

 والمقصللود أيللأل إن اسللتطاع المسلللمون فللي بلللدايام إقامللة العللدل والقسللط

الذي جاء بأل اإلسالم في ظل خالفة راشدة وأمة واحدة، فاذا هو انصلل 

الذي يجب لللى انملة السلعي ملن أجلل إقامتلأل، وهلو اللذي بشلر بعودتلأل 

اليبي صلى هللا لليأل وسللم، فللن للم يسلتطيعوا فلي هلذا العصلر إج إقاملة 

دول راشدة وحكومات راشدة فلي أقطلارهم، أو فلي بعل  بللدايام، فالذا 

اجللب للللى مللن اسللتطاع ذلللك ملليام فللي تلللك انقطللار، كمللا فللي هللو الو

 (.ما أمرتكم بأل فنتوا ميأل ما استطعتم)الحديث الصحيف 

فلللن لللم يقللدروا ج للللى خالفللة راشللدة لامللة، وج للللى دولللة وحكومللة 

راشدة خاصة، بسبب ضعاام ولجلبهم، وقلوة للدوهم، واسلتطالوا ملع 

والقسلط فلي ظلل حكوملة غيرهم ملن أقلوامام إقاملة ملا يمكلن ملن العلدل 

لادلللة، فاللذا هللو الواجللب فللي حقاللم، كمللا قللال ابللن تيميللة فللي مجمللوع 

فلللن اليللاي لللم يتيللابلوا فللي أن لاقبللة الظلللم وخيمللة، ) 6/444الاتللاو  

هللا ييصر الدوللة العادللة وإن كايلت : ولاقبة العدل كريمة، ولاذا يرو  

 (!كافرة، وج ييصر الدولة الظالمة وإن كايت م مية

وأمور الياي تسلتقيم فلي اللدييا ملع العلدل اللذي ) 6/420ال أيضا في وق

أكثللر ممللا  -أي المعاصللي والاجللور  –فيللأل اجشللتراك فللي أيللواع اإلثللم 
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إن هللا : تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن للم تشلترك فلي إثلم؛ ولالذا قيلل 

 !يقيم الدولة العادلة وإن كايت كافرة؛ وج يقيم الظالملة وإن كايلت مسللمة

الدييا تدوم مع العدل والكار، وج تدوم ملع الظللم واإلسلالم، وقلد : ويقال 

للليي ذيللب أسللرع لقوبللة مللن الباللي )قللال اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم 

فالباغي يصرع في اللدييا وإن كلان ماالورا للأل مرحوملا ( وقطيعة الرحم

في االخرة، وذللك أن العلدل يظلام كلل شليء؛ فللذا أقليم أملر اللدييا بعلدل 

مت، وإن لم يكن لصاحباا في االخرة من خالق، ومتى لم تقم بعدل للم قا

 (.تقم، وإن كان لصاحباا من اإليمان ما يجب  بأل في االخرة

ولاللذا لللم يشللكل للللى للمللاء انمللة فللي أوائللل القللرن الماضللي ضللرورة 

اإلصلللال، بكلللل وسللليلة مشلللرولة، حتلللى بعلللد سلللقوط الخالفلللة والحكلللم 

ية بدساتيرها الحديثة، وفرقوا بين الدسلاتير اإلسالمي، وقيام الدول القطر

التلي هللي لقللود تجللري للاللا أحكللام العقللود بجوابهللا، وبطللالن الشللروط 

الااسللدة مياللا، والقللوايين الوضللعية التللي تخللالف أحكللام الشللريعة لكوياللا 

أحكامللا يلتللبم باللا القضللاة فيحللرم العمللل باللا، وقللد كللان العالمللة القاضللي 

خ المصللري أحمللد شللاكر السلللاي مللن الشللرلي والمحللدث المجتاللد الشللي

أوائللل فقاللاء انمللة الللذين أدركللوا الاللرق بللين الدسللتور والقللايون، وأجللاب 

العمللل السياسللي البرلمللايي لتحقيللق اإلصللال،، حيللث يقللول لللن القللوايين 

القضلاء فلي انللرا  وانملوال )الوضعية التي تصادم أحكام الشلريعة 
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ام أهللل اإلسللالم باجحتكللام والللدماء بقللايون يخللالف شللريعة اإلسللالم، وإلللب

(!إلى غير حكم هللا، هذا كار ج يشك فيأل أحد من أهل القبلة
55
  

الكتلاب والسلية يجلب أن يكويلا مصلدر التشلريع )بييما يقلول فلي رسلالتأل 

التللي كايللت فللي انصللل محاضللرات ألقاهللا للللى رجللال  -( فللي مصللر

ن سلليكو) -القللايون فللي مصللر فللي أربعيييللات القللرن الملليالدي الماضللي 

، أن لسلبيل الدسلتوري السللميالسبيل إللى ملا يبالي ملن يصلر الشلريعة ا

ثلم يصلاولكم لليالا فلي يبث في انمة دلوتيا، ويجاهد فياا ويجاهر باا، 

اجيتخاب، ويحتكم فيالا إللى انملة، فللذا وثقلت انملة بيلا، ورضليت للن 

دلوتيا، واختارت أن تحكم بشريعتاا، طالة لرباا، وأرسللت ميلا يوابالا 

لبرلمللان، فسلليكون سللبيليا وإيللاكم أن ترضللوا بمللا يقضللي بللأل الدسللتور، ل

، ثللم ياللي لقوميللا بمللا فتلقللوا إلييللا مقاليللد الحكللم كمللا تاعللل كللل انحللباب

..(.ولدياهم بأل من جعل القوايين كلاا مستمدة من الكتاب والسية
56
 

فايا يارق الشيخ بين التحاكم إلى القوايين الوضلعية التلي هلي كالر بلوا، 

جامحلة، وقللد يلص للللى ذلللك فلي كثيللر مللن م لااتلأل، وفللي المقابللل  وردة

يللللدلو إلللللى اجلتللللبام بالدسللللتور، واجحتكللللام إلللللى الشللللعب المصللللري، 

واإلصللال، مللن خللالل العمللل السياسللي السلللمي الدسللتوري، ومللن خللالل 

 !اجيتخابات، ودخول البرلمايات؟

                                                           
 . 5  / حاشلم تفسال ابن جرةر بتعقلق آل شاكر  88
 8  - 5 ص  86
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ودللاتام وما ذكره الشيخ أحمد هيا يكاد يوافقأل لليأل كافة للملاء لصلره 

كالشيخ حسن البيا وقبلاما رشيد رضلا وشليخ اإلسلالم مصلطاى صلبري 

 !وغيرهم من المصلحين

وذلللك للاللرق الجلللي بللين القللايون الللذي هللو حكللم قللد يتعللار  مللع حكللم 

الشارع فيكون كارا، والدستور الذي هو لقد ووثيقة سياسية تيظم شلئون 

وشللروطأل مللا الدولللة، فيصللف مياللا مللا وافللق الشللرع، ويبطللل مللن بيللوده 

خالف حكم الشارع، فتجري لليأل أحكلام العقلود، ولالذا السلبب ولمعرفلة 

العالمة الاقيأل القاضي المحدث أحملد شلاكر بالذا الالرق قلال ملا قلال فلي 

 !القايون والدستور، وهو ما لم ياقاأل المتنخرون

والمقصللود أن مثللل هللذه اليللوابل والمشللكالت يجللب للللى للمللاء انمللة 

تااد فياا، وج تميع تعقيلدات الواقلع للملاء انملة ملن التصدي لاا، واجج

الخو  في غمارها للى بصيرة وفقلأل، وإيملا يعتبلالا رجلالن رجلل للم 

يلل ت فامللا فللي هللذا البللاب فاللو يخشللى للللى دييللأل، فيللدع الللدييا يسوسللاا 

الطااة وأهل الباطل بباطلام، أو رجل وتاه هللا فاما فيأل ولم يل ت لبيملة 

اللام إيي أشكي لجب التقلي الثقلة، وجللد )الااروق  وإرادة، كما قال لمر

 (! الااجر

فللاهلل هللا يللا للمللاء الشللام وأبللراره ج تلل تى الثللورة اليللوم مللن قللبلكم، وج 

تتخلاوا لن المشاركة في قيادتاا، فلن هللا ولدكم باليصر إن يصلرتموه، 

 .. وأيتم أحق من يصره
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وأيللبل للليام سللكيية فلاللام ايصلر المللرابطين الصلابرين بللنر  الشلام، 

من ليدك، وثبت أقدامام، واربط للى قلوبام، واشر، صدورهم، ويسر 

 ..أمورهم، ولجل لام يصرهم، وج تكلام إلى أحد سواك

اللاللم واخللذل لللدوهم ومللن خللذلام، واجعللل كيللدهم فللي يحللورهم، وألللق 

 ..الرلب في قلوبام

اللام واجمع كلمة أهل الشام، وارفع رايتام، وحقلق لالم غلايتام، واجعلل 

مستقبل أيامام خيرا لام مما مضلى، وارحلم شلاداءهم، وأغلن فقلراءهم، 

 .. واجبر ضعااءهم

 ..اللام ومين ومين والحمد هلل رب العالمين

 

 ـه 2244شعبان  22الجمعة 

 م4022يوليو  25الموافق 
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 الثامنةالرسالة 
 الثورة السورية والخيار المسلح

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 ..الحمد هلل وكاى وصلى هللا وسلم للى اليبي المصطاى وبعد 

بقللدر ملللا أثبللت الشلللعب السللورية العظللليم إيسللاييتأل وحضلللاريتأل وسلللموه 

فللي الثللورة السللورية التللي ضللربت أروع المثللل فللي سلللميتاا  -انخالقللي 

وحلدة الصلف اللوطيي بلل مكوياتلأل، وتنكيلدها  ووطييتاا، ورفضلاا لشلق

 -للى أياا ثورة شلعب بكلل طوائالأل، ج ثلورة أكثريلة، وج ثلورة طائايلة 

بقدر ما أثبت اليظام الحاكم وحشيتأل وهمجيتأل ودمويتأل وطائايتلأل التلي للم 

يعد أمام العالم خيار إج الوقوف في وجااا، لوقف شالل اللدماء، ووقلف 

 !الشباب وانطاال واليساءقتل مئات انبرياء من 

لقللد ضللاقت اليللوم الخيللارات أمللام الشللعب السللوري بعللد سللتة أشللار مللن 

الثورة السلمية، ولم يعد أمامأل إج الثورة الشعبية المسلحة لالر  إرادتلأل 

 ! وتحرير وطيأل من العصابة اإلجرامية

لقد ثبت بشكل جلي أن الجيش السوري خار  دائرة التنثير، ولاجب لن 

حسم الموقلف لصلالف شلعبأل، بسلبب سليطرة العصلابة الحاكملة لللى كلل 

مراكللب القيللادة والوحللدات المامللة فيللأل، ومللن الخطللن الرهللان لليللأل، فمللع 

كثللرة اجيشللقاقات فيللأل، إج إيللأل ظللل لللاجبا مشلللوج لللن التللدخل إليقللاذ 
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كد أن بياءه ميذ أربعين سية لللى أسلاي طلائاي، للم يكلن الشعب، مما ي 

لحماية الوطن والشلعب، بلل لخدملة العصلابة التلي اسلتولت لللى سلوريا 

وحولتاا إلى ضيعة للى حين غالة من الشعب السلوري، كجلائبة لألسلد 

 !انب مقابل دوره المشبوه في سقوط الجوجن

تويسلي اللوطييين، إن هياك فرقا كبيلرا بلين الجليش المصلري والجليش ال

والجللليش السلللوري اللللذي تلللم تحييلللده وسللليطرة قلللوات اليظلللام الخاصلللة 

ليحلارب شلعبأل بلدج ملن حمايتلأل، وماملا   وشبيحتأل للى قطالاتأل وقياداتأل

 !كايت أكثريتأل رافضة لما يقوم بأل اليظام إج أياا باليااية تقاتل معأل

يللي كمللا إن رفلل  قللو  المعارضللة السللورية خيللار الثللورة المسلللحة يع

حصر الشعب السوري بين الموت البطيء، أو اللجوء لالستيجاد بلالقو  

 !الدولية اجستعمارية

وهو ما يجعل من الثلورة المسللحة اليلوم وخلر الحللول المشلرولة، وهلي 

الخيللار المتللا، أمللام الشللعب السللوري بعللد قيللام اليظللام اإلجرامللي بشللن 

يجللاد طاللران ، واسللتيجاده ب حروبللأل وقصللف المللدن بللالطيران والمللدافع

وميليشياتأل في لبيان، وإرسال إيران بشلحيات انسللحة إللى يظلام انسلد، 

والتي استطالت تركيا إيقاف بعضلاا، مملا ي كلد أن الشلعب السلوري ج 

يواجأل يظاما وطييا، بل يخو  حلرب تحريلر ملن احلتالل أجيبلي، تقلوم 

 حكومللة يجللاد الطائايللة فيللأل بتكللرار دورهللا اإلجرامللي المشللبوه لتكللريي
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ياوذهللا فللي الميطقللة للللى حسللاب حريللة الشللعوب العربيللة واسللتقاللاا 

 !وسيادتاا، كما فعلت من قبل في العراق

إن كلمللة مرشللد الثللورة اإليراييللة للللي خللاميئي انسللبوع الماضللي والتللي 

أكد فيأل دللم الثلورة العربيلة فلي تلويي ومصلر وليبيلا والليمن والبحلرين 

أن اليظام في طالران ملا بال  دون أن يذكر سوريا لاو دليل قطعي للى

يقف خلف بشار وجرائمأل بحق الشعب السلوري، وأن تظلاهر يجلاد بنيلأل 

غير شليئا ملن موقالأل لصلالف الشلعب السلوري ملا هلو إج ذر للرملاد فلي 

العيللون، بعللد سللقوط كللل دلللاو  الثللورة اإليراييللة بيصللرة المستضللعاين 

 !والوقوف ضد المستكبرين

طللراف فايللاك تواطلل  لربللي أجيبللي لقللد فضللف المشللاد السللوري كللل ان

للحاللاظ للللى اليظللام فللي سللوريا، لتشللابك مصللالف الجميللع وخشلليتام مللن 

البديل، وللو لللى حسلاب الشلعب وحريتلأل، وقلد ظيلت الوجيلات المتحلدة 

بنن اليظام السوري قادر للى حسم الموقف لصلالحأل قبلل تالاقم الوضلع، 

ي وابلن لللي، فاضت الطرف ليأل كما فعلت من قبل ملع القلذافي وحسلي

وما تبال تاعل مع للي صالف، وكما هي لادتالا حلين تريلد ملن للدوها 

الحليللف تلللدبير شلللئويأل بنسللرع وقلللت، وإن تظلللاهرت أياللا ضلللده وضلللد 

جرائمأل إلالميا، والتلذرت للن استصلدار قلرار اإلدايلة بلرف  روسليا 

والصين اللتين طالما حملتاما الوجيات المتحدة للى اجيصلياع لملا تريلد 

 ! الضرورةليد 

كمللا غضللت واشلليطن الطللرف لللن شللحيات انسلللحة اإليراييللة ودلللم 

ميليشلليات حللبب هللا لألسللد، تمامللا كمللا فعلللت فللي العللراق حللين دلمللت 
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إيران وميليشيات لبيان حكومة اجحتالل في باداد، حيلث التقلت مصللحة 

 !الطرفان للحااظ للى اليظام في باداد ودمشق

اب أمريكللي لمللا يجللري مللن دلللم وهللو مللا ياسللر صللمت إسللرائيل بليعلل 

ولللم يعللد ! إيرايللي لسللوريا الللذي ياتللر  أيللأل ياللدد أمللن إسللرائيل القللومي

يسمع لن ملف اغتيال الحريلري والمحكملة الدوليلة التلي طالملا اتخلذتاا 

أمريكللا ذريعللة لترتيللب أوضللاع الميطقللة لصللالحاا، فكللان السللكوت لياللا 

خل في سوريا وإيقاذ يظلام اليوم تشجيعا إليران وميليشياتاا في لبيان للتد

 !انسد العدو الحليف للوجيات المتحدة وإسرائيل

إن للللى المعارضللة السللورية أن تللدرك أن الرهللان للللى التللدخل الللدولي 

 :رهان خاسر لعدة أسباب

أن دول أوربللا والوجيللات المتحللدة تللدرك أهميللة اليظللام السللوري : انول 

ستقرار الميطقة، وهلو سلبب الحالي باليسبة لمصالحاا ونمن إسرائيل وا

تكل هللا حتللى االن فللي اتخللاذ موقللف حاسللم، مللع الضللاط الكبيللر الللذي 

تواجاأل من قبل الميظمات الحقوقيلة واإليسلايية، وملن الخطلن بعلد مضلي 

سللتة أشللار العلليش للللى أمللل كللاذب وايتظللار بللرق خلللب، بييمللا تجللري 

 !الدماء في طرقات مدن سوريا أياارا كل يوم

ة التللدخل الللدولي لللن تكللون أقللل فداحللة مللن الثللورة أن ضللريب: والثللايي

المسلحة، بل قد يسقط من الضحايا بالتدخل الدولي أكثر ممن قد يقلع فلي 

الثلورة المسلللحة، فضلال لللن اللثمن السياسللي اللذي سلليكون لللى حسللاب 

 !سيادة واستقالل سوريا ويظاماا القادم
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لليبيلة المسللحة أن التدخل في ليبيا جلاء بعلد أن يجحلت الثلورة ا: والثالث

بقللدراتاا الذاتيللة فللي تحريللر الشللرق الليبللي كللامال حتللى أشللرفت للللى 

طللرابلي خللالل شللار واحللد مللن الثللورة، وهللو إيجللاب تللاريخي يحسللب 

التي كادت تسقط القلذافي للوج اللدلم العسلكري الروسلي  -للثورة الليبية 

لالت وقلد ب –وانسبايي لليظام بانسلحة واستجالب المرتبقة من أفريقيا 

مساحة الشرق الليبي المحرر باإلضافة إلى الجبل ومصراتأل فلي الالرب 

أكثر ملن يصلف مسلاحة ليبيلا، وهلي مسلاحة تعلادل مسلاحة سلوريا كلالا 

ثالث ملرات، وهلو ملا دفلع أوربلا للوقلوف ملع الثلورة بعلد إيجابهلا هلذا 

اليصر العسكري للى انر ، وقد أكمل الشعب الليبلي حلرب التحريلر 

أل، ورفلل  يللبول أي جيللدي للللى أر  ليبيللا، وهللذا مللا بعللد ذلللك بياسلل

تحتاجللأل اليللوم الثللورة السللورية، وهللذا ثمللن الحريللة، ولللن يقللوم التللدخل 

الدولي بلسقاط اليظام، وج تحرير المدن بياسلأل، ملا للم يقلم بلذلك الشلعب 

 ! السوري

إن خيللار الثللورة الشللعبية المسلللحة فللي مواجاللة لصللابات المللوت فللي 

ي وأخالقللي وشللرلي تارضللأل كللل القلليم واللليظم سللوريا هللو خيللار سياسلل

أذن لللذين يقلاتلون بللنيام }، كملا قلال تعللالى  اإليسلايية والشلرائع السللماوية

وقلاتلوا فلي سلبيل هللا }، ولقولأل تعالى {ظلموا وإن هللا للى يصرهم لقدير

ومللن التللد  لللليكم فالتللدوا }، وقللال تعللالى {الللذين يقللاتلويكم وج تعتللدوا

ملن قاتلل دون ياسلأل )وجلاء فلي انحاديلث { د  للليكملليأل بمثلل ملا التل

 الخ(..ومالأل وأهلأل وحقأل فقتل فاو شايد
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إن كللل الثللورات الشللعبية الحديثللة التللي غيللرت وجللأل التللاريخ اإليسللايي 

المعاصللللر كايللللت مسلللللحة كللللالثورة الاريسللللية وانمريكيللللة والروسللللية 

لاللة القللوة،  ، والطاللاة ج يعرفللون إج والصللييية فللالحق ج تحميللأل إج القللوة

يبي الرحمة )ولاذا جاء في وصف اليبي محمد صلى هللا لليأل وسلم بنيأل 

ومللا أرسلللياك إج }، فاللو يبللي الرحمللة للعللالمين جميعللا (ويبللي الملحمللة

، وكذلك يبي الملحمة والقلوة لمواجالة الطالاة المجلرمين {رحمة للعالمين

ملة، وج وتحرير المستضعاين ملن ظلمالم وطايلايام، حلين ج تجلدي الكل

وملا ! تيالع والحكملة، وحلين يصلبف الحلق تحلت رحملة الباطلل وجبروتلأل

يجري في سوريا اليوم هي جرائم حرب بكل ما تعييأل الكلمة ملن معيلى، 

 -تشياا لصابة إجرامية للى شعب ألبل، فميعلأل ملن اللدفاع للن ياسلأل 

  !جريمة أخالقية أخر  -بذريعة سلمية الثورة 

ويار  إرادتأل بالثورة المسلحة، ويحلرر وأن ياب الشعب السوري كلأل 

وطيأل بلرادتأل الحرة خير لأل ألف مرة من أن يحصل للى حريتلأل بتلدخل 

 ! أجيبي يرهن لأل ياسأل ووطيأل وحريتأل

إن ثمن الثورة المسلحة باليسبة للحالة السورية اليوم، أقلل كلالة ملن ثملن 

ادتالا التدخل انجيبي، وأقل كلاة ملن ثملن فلر  العصلابة اإلجراميلة إر

التلي ملا تلبال تجلري دون وجلود ملا   لليأل، وأقلل كلالة ملن أيالار اللدماء

 !يدل للى يااية لاذه المحية، إج بحسماا بالخيار المسلف

إن اللجوء للسال، يكون لادة محظورا في الثورة الشعبية حتلى ج تكلون  

هيللاك ذريعللة لليظللام لشللن حللرب للللى الشللعب، أمللا فللي سللوريا فللالحرب 

عب ميلذ سلتة أشلار، مملا يجعلل ملن الخلوف ملن اسلتخدام تشن للى الشل
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السال، خوفا موهوما، بلل صلار هلذا الخلوف ياضلي إللى تملادي اليظلام 

أكثللر وأكثللر فللي سللاك الللدماء، وهللو مللا ييللافي الحكمللة مللن إلللداد القللوة 

ترهبلون بلأل للدو هللا .. وألدوا لام ملا اسلتطعتم ملن قلوة }لتحقيق الردع 

 !{ولدوكم

شللعب السللوري فللي الللداخل إطللالق شللرارة الثللورة وحللين تقللرر قللو  ال

المسلللحة فلللن الحسللم لللن يسللتارق أسللابيع، حيللث سيسللال للللى الجلليش 

اجيحياب للشعب، وسيبداد بخلم الثلورة أكثلر وأكثلر، مملا يعجلل بسلقوط 

اليظام، وفرار أيصاره، حين يلرون ايقلالب ملوابين القلوة لللى انر  

 .لصالف الشعب

لسورية وهي تسطر ملحمة الخلود بدماء ثوارهلا إييا ج يشك بنن الثورة ا

انطاار، ولبيمة أحرارها انبرار، ستيتصر بالياايلة، إج أييلا ج يريلده 

يصللرا بنيللدي القللو  الدوليللة التللي كايللت وراء يظللام انسللد ميللذ أربعللين 

  !لاما

إن الخوف من تكرار تجربة حماة ليي للأل ملا يبلرره اليلوم، فايلاك فلرق 

فللي حمللاة بللانمي بللين اليظللام ومجمولللة مسلللحة  كبيللر بللين مللا جللر 

معارضللة لللأل لللم تكللن الظللروف فللي صللالحاا، والثللورة الشللعبية اليللوم، 

والعللالم كلللأل معللأل لعدالللة   فالشللعب السللوري كلللأل اليللوم ثللائر ضللد اليظللام،

قضلليتأل، ولللن يسللتطيع اليظللام الاالللك فللي دمشللق إخضللاع الشللعب مامللا 

للى حسلاب دملاء انبريلاء ملن طالت المعركة، إج أن ذلك كللأل سليكون ل

 !انطاال واليساء
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لقللد كللان ثمللن الثللورة المسلللحة فللي ليبيللا وتضللحياتاا أغلللى مللن الثللورة 

المصرية والتويسية، إج أن ايجابهلا ألظلم وأجلل وأسلرع، فقلد أسلقطت 

، واللتللين ستعيشللان  اليظللام الليبللي مللن جللذوره، بخللالف تللويي ومصللر

السابق حتى تستقر أهداف الثورة  صرالا ويضاج طويال مع بقايا اليظام

 .فياما

كما إييا حين يدلو إلى الثورة المسلحة ج يلدلو إللى الاوضلى، وج إللى  

تحويلللل سلللوريا إللللى سلللاحة حلللرب ماتوحلللة ج تخلللدم أهلللداف الشلللعب 

السللوري، وج تحللافظ للللى مصللالحأل ووحدتللأل واسللتقاللأل واسللتقراره بعللد 

سللمية إللى مسللحة يجلب ذلك، بل ي كد للى أن قرار تحلول الثلورة ملن 

أن يكون لد  قيلادات الثلورة فلي اللداخل، فالم ملن يقلررون ذللك، وإيملا 

يجللب جعللل هللذا الخيللار متاحللا ج محظللورا، فقللد أمللر اإلسللالم بمواجاللة 

الطللاغوت وأمللر بالتصللدي للطايللان وتللرك الوسللائل دون تعيللين، وتللرك 

ء من جااد لألمة في كل بمان ومكان تقدير المستطاع لاا وانيجع، ابتدا

ملن رأ  )الكلمة وايتااء بلالثورة المسللحة كملا فلي انحاديلث الصلحيحة 

فملن جاهلدهم .. ثم تخلف خلوف أمراء )، وقال (ميكم ميكرا فليايره بيده

، واليلللد تطلللق لللللى كللل معلللايي القللوة وتشلللمل القلللوة (بيللده فالللو ملل من

المسلحة،  السياسية والعسكرية المادية والمعيوية، الثورة السلمية والثورة

 الخ (..لتنخذن للى يد الظالم ولتنطريأل للى الحق أطرا)وقال أيضا 

كما يجب أن يكون هدف الثورة المسلحة هلدفا سياسليا واضلحا ومحلددا، 

وهو حماية المدن من الشبيحة، وتطايرها من وجودهم، وتحرير الشعب 

السللوري مللن العصللابة الحاكمللة فللي دمشللق، لييتاللي دور السللال، ليللد 
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هللدف الثللورة السياسللي، وليقللوم الشللعب السللوري بعللدها وبكللل  تحقيللق

حرية، ومن خالل توافق لام بوضع دستور ويظام حكلم إسلالمي راشلد، 

يحافظ لللى هويلة الشلعب السلوري العربيلة واإلسلالمية، ويحالظ حقلوق 

كافللة مكوياتللأل القوميللة والديييللة، ويصللون العللدل والحريللة للجميللع للللى 

يسللايية، ويقللوم بايتخللاب حكومللة تعبللر لللن أسللاي المواطيللة والحقللوق اإل

إرادتأل، وايتخاب مجلي شعب يمثل كل مكويات المجتمع السوري وقواه 

 ..السياسية

هذا ويسنل هللا للشعب السوري ولجميع الشعوب العربية المظلومة فرجلا 

 ..قريبا ويصرا م برا واستقالج وتحررا

 

 

 ـه40/20/2244انحد 

 م4022/  /  2الموافق  
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 الرسالة التاسعة
 األجوبة الفقهية عن األسئلة السورية

 حاكم المطيري. د.بقلم أ

 :انسئلة 

 ...المكرم الدكتور حاكم المطيري

 ...حاظكم هللا

 ..السالم لليكم ورحمة هللا وبركاتأل

كما تعللم فللن الوقلت االن وقلت هلدم للباطلل فلي دول طالملا لاشلت فلي 

دوللة طالملا ايتظرهلا العلرب، ولكلن يحلن كيف اجستبداد، ومرحللة بيلاء 

كمسلمين، وكنصحاب توجلأل إسلالمي، أحيايلا كثيلرة يستشلكل للدة أملور 

 ..في شكل الدولة واإلشكاجت الشرلية حولاا

 :انسئلة هي 

يحن كمسلمين ما هي اليية التلي يعملل ملن خاللالا فلي هلدم أركلان  -2

اللللة الظللللم الظللللم واجسلللتبداد وبيلللاء دوللللة جديلللدة؟ هلللل يعلللد سلللعييا إلب

والوصول للحرية والكرامة مطلباً دييوياً فقط؟ أم إييا يجب أن يسعى فلي 

هذا إللالء كلمة هللا والمساهمة في إبالة يظام طالما حلارب اللدلوة فلي 

 بالد الشام ليحصل للى انجر والمثوبة؟
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 ما هي الدولة المديية الديمقراطية التعددية؟ -4

ا يحللن كمسلللمين بالسللعي لاللا والتللي مللا هللي الدولللة التللي يطالللب فيالل -4

 تطبق شرع هللا؟

كيللف يسللاوي بللين المواطيللة والتللي تسللاوي بللين المللواطيين وأن أي  -2

مواطن ماما كان دييلأل للأل الحلق فلي أن يصلبف رئيسلا لللبالد، وبلين ميلع 

يقلول ..... تولي غير المسلم للمسلم؟ وكيت قد قرأت مقاج سابقا للدكتور 

حلللاكم فلللي اللللدول الديمقراطيلللة البرلماييلللة هلللو بلللنن هلللذا ج يضلللر نن ال

 البرلمان والذي في أغلبأل سيكون مسلمين بياء للى اختيار الشعب؟

 هل سعييا لدولة مديية ديمقراطية تعددية يعد محرم شرلا؟ -5

 ..ولليكم السالم ورحمة هللا وبركاتأل

 ..وبعد الحمد هلل والصالة والسالم للى رسول هللا  

 ..الجواب 

شللترط فللي أفعللال المكلللف كلاللا فللي حللال السللعة واجختيللار لللدم ي:  2 

وملن يتعلد حلدود هللا فنولئلك هلم }مخالاتاا لحكم هللا ورسولأل لقولأل تعالى 

، وجاء في {ومن يعص هللا ورسولأل ويتعد حدوده يدخلأل يارا{ }الظالمون

 (..ما أمرتكم بأل فنتوا ميأل ما استطعتم، وما يايتكم ليأل فايتاوا)الصحيف 
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ل ما ليي مميولا شرلا فال حر  للى المكللف فيلأل، فيلدخل فلي ذللك فك

المبا، بكل صوره سواء كايت إباحة لادية أو لقلية أو شرلية، ويلدخل 

فيلللأل أيضلللا المشلللروع سلللواء كلللان واجبلللا أو مسلللتحبا، وأملللا فلللي حلللال 

اجضللطرار فللال حللر  للللى المضللطر فللي فعللل المحظللور سللواء كللان 

إج مللا }ليللد الضللرورة لقولللأل تعللالى مكروهللا ليللد الحاجللة، أو محرمللا 

 .. {اضطررتم إليأل

وأما الييات فنثرها محصور فلي ترتلب الثلواب لللى الاعلل ج فلي إثبلات 

مشروليتأل ذاتاا، فقد يكلون الاعلل مباحلا فيثلاب الااللل للأل لللى ييتلأل إذا 

قصللد اجسللتعاية بالمبللا، للللى الطالللة، وقللد يكللون الاعللل لبللادة واجبللة 

طالة هلل بل رياء وسمعة، فال ي جر للى فعلأل، بل قلد فياعلاا المكلف ج 

 ..(..إيما انلمال بالييات وإيما لكل امرئ ما يو )يعاقب، لحديث 

فالواجللب اليظللر إلللى الاعللل ياسللأل هللل هللو مشللرع فللي حللد ذاتللأل أم غيللر 

مشروع، وج شك بنن دفع الظلم بكل صوره مما أمر هللا لب وجل وأذن 

ولمللن .. إذا أصللابام الباللي هللم ييتصللرون والللذين }بللأل كمللا قللال تعللالى 

إيمللا السللبيل للللى الللذين . ايتصللر بعللد ظلمللأل فنولئللك مللا لللليام مللن سللبيل

، وجللاء فللي الصللحيف {يظلمللون اليللاي ويباللون فللي انر  بايللر الحللق

 الخ(..أمريا رسول هللا صلى هللا لليأل وسلم بسبع ويصرة المظلوم)

كويلأل واجبلا أو مسلتحبا فدفع الظلم لن الياي ولن الايلر ج يخلر  للن 

أو مباحللا بحسللب يللوع الظلللم وحجللم ضللرره للللى الللياي، ولاللذا تللواتر 
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مللن قاتللل )، (مللن قاتللل دون مالللأل فقتللل فاللو شللايد)تللواترا معيويللا حللديث 

ملن )، (ملن قاتلل دون دملأل فقتلل فالو شلايد)، (دون دييأل فقتل فالو شلايد

تللأل فاللو مللن قتللل دون حقللأل أو ومظلم)، (قاتللل دون أهلللأل فقتللل فاللو شللايد

 الخ(..شايد

والمللال والحللق والعللر  والللدم كلاللا أمللور دييويللة ومللع ذلللك هللي مللن 

الضللرورات الخمللي التللي جللاء الشللريعة لحاظاللا ورلايتاللا، فمللن قاتللل 

دوياا فقد فعل ملا وجلب لليلأل، أو ملا اسلتحب للأل بلال خلالف، وج يحلرم 

باطلل لليأل الدفاع لن حقأل بلدلو  أيلأل يقاتلل لللدييا ج لللدين، فالذا ملن ال

الذي ج يشك لاقل فضال لن لالم ببطاليأل، وقد فصللت القلول فلي ذللك 

شللاداء الثللورة العربيللة بللين جللرائم )، ومقللال (أحكللام الشللاداء)فللي مقللال 

 (..الطااة وفتية الدلاة

وج يشترط لدفع الظلم للن اللياي وللن الايلر استحضلار الييلة، إذ لليي 

هللا لللن العللادات، وج هللو مللن العبللادات التللي يشللترط لاللا الييللة لتمييب

جستحضللار معيللى العبوديللة الخالصللة هلل أثيللاء أدائاللا، بللل المطلللوب هيللا 

دفللع الضللرر لللن الللياي وهللو أمللر جبلللي غريللبي، فمجللرد القيللام بللدفع 

الظللم وإباللة الضلرر يتحقللق المقصلود شلرلا، فلللن قتلل المظللوم حيياللا 

ر أثيلاء فللن استحضل –كما فصلياه في مقال أحكام الشلاداء  –فاو شايد 

التللي أمللرت بالعللدل  -قيامللأل بللدفع الظلللم ييللة طالللة هللا وإلللالء كلمتللأل 

فقتللل، فاللو فللي سللبيل هللا، وهللي أللللى صللور الشللاادة  -وحرمللت الظلللم 
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مللن قاتللل لتكللون كلمللة هللا هللي العليللا فاللو فللي سللبيل )وأشللرفاا، لحللديث 

 (..هللا

ن فكللل مسلللم جاهللد لللدفع الظلللم لللن ياسللأل أو لللن غيللره مللن المستضللعاي

والمظلومين من المسلمين أو غير المسللمين فقتلل فالو شلايد وفلي سلبيل 

، وقللد جللاء فللي {ومللا لكللم ج تقللاتلون فللي سللبيل هللا والمستضللعاين}هللا 

يا لبادي إيي حرمت الظللم لللى ياسلي وجعلتلأل بيليكم محرملا )الصحيف 

واتق دلوة المظلوم فليأل لليي بييالا وبلين هللا )، وجاء أيضا (فال تظالموا

.. أمريا رسلول هللا صللى هللا لليلأل وسللم بسلبع )، وفي الصحيف (جابح

، وهللذا لللام بللال خللالف، فيشللمل كللل مظلللوم يمكللن (ويصللرة المظلللوم

يصللرتأل ورفللع الظلللم ليللأل، سللواء كللان المظلللوم مسلللما أو غيللر المسلللم، 

ويلللبداد انملللر وجوبلللا فلللي اللللدفع للللن المظللللوم إذا كايلللت بلللين الملللدافع 

حللم، أو رابطللة مجللاورة ووطللن، كمللا فللي قولللأل والمظلللوم رابطللة دم ور

والبللدوا هللا وج }، وقللال {اتقللوا هللا الللذي تسللاءلون بللأل وانرحللام}تعللالى 

تشللركوا بللأل شلليئا وبالوالللدين إحسللايا وبللذي القربللى واليتللامى والمسللاكين 

{ ..والجللار ذي القربللى والجللار الجيللب والصللاحب بالجيللب وابللن السللبيل

للق جميعلا، وخلص هل جء للقرابلة والحاجلة، فنمر هللا باإلحسلان إللى الخ

 ..دون يظر إلى جيسام ودييام 

والمقصود أن كل من قام بالدفاع لن حقأل ورفع الظلم للن ياسلأل أو للن 

غيلللره فقلللد قلللام بالواجلللب والمشلللروع، وهلللو ملللنجور لللللى ذللللك إن قلللام 

استجابة لألمر الشرلي بلدفع الظللم، خاصلة ظللم السللطة، ويكلون بلذلك 
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، فلن قتلل فالو شلايد (الجااد كلمة حق ليد سلطان جائر أفضل)مجاهدا 

 (..سيد الشاداء حمبة ورجل قام إلى إمام جائر فنمره ويااه فقتلأل)

فلن يو  ما هو أبعد من دفع الظلم وتحقيق العدل، وقصد أن تكون كلملة 

هللا هي العليا، وأن يظار اإلسالم ويحكم فلي انر ، فالذا ألللى أيلواع 

 !ور الشاادةالجااد، وأشرف ص

ألالاظ مجمللة ( الدولة المديية والديمقراطيلة والتعدديلة)هذه انلااظ :  4 

ج يترتللب للياللا حكللم قبللل البيللان، وإيمللا يترتللب الحكللم الشللرلي للللى 

حقائقاا بعد تحديد المراد مياا، حتى ج يرد ملا فيالا ملن الحلق، وج يقبلل 

 !ما فياا من الباطل

الا ملا يقابلل اليظلام العسلكري، فيقلال يظلام فالدولة المديية تطللق ويلراد ب

 !مديي ييتخبأل الشعب، ويظام لسكري، تسيطر لليأل الم سسة العسكرية

ويطلللق تللارة للللى مللا يقابللل فللي ثقافللة الاللرب المسلليحي الدولللة الديييللة 

وهو حكم رجال اللدين، التلي لاشلتأل أوربلا قرويلا طويللة، ( الثيوقراطية)

بمباركلة البابلا وتاويضلأل لالم باسلم هللا، ويتم الحكم فيالا ملن قبلل المللوك 

حيللث تحالاللت الكييسللة مللع السلللطة وشللاع الطايللان الللدييي والسياسللي، 

وكايللت الضللحية هللي الشللعوب انوربيللة، حتللى جللاءت الثللورة الاريسللية 

وفصلت الدين للن الدوللة، بيظلام الدوللة المدييلة التلي ج تخضلع لسللطة 

 !رجال الدين
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اريخ اإلسالم، بل اإلسالم جاء لالدم هلذه وهذا المعيى غير معروف في ت

اتخلذوا أحبلارهم }الدولة التي يكون رجال الدين فيالا أربابلا ملن دون هللا 

ج }، وأبطللل اإلسللالم كللل صللور اإلكللراه {ورهبللايام أربابللا مللن دون هللا

، {وأمرهم شور  بيليام}، وجاء بالحكم المديي السياسي {إكراه في الدين

ان أول دستور مديي لرفأل العالم هلو صلحياة ، وك{وشاورهم في انمر}

المديية التي كتباا اليبي صلى هللا لليأل وسللم حلين دخلل يثلرب فصلارت 

لةللللالن للللن قيلللام دوللللة المدييلللة والمدييلللة، ودوللللة العلللللم ( المدييلللة)

والحضارة اإليسايية، لللى أيقلا  يثلرب وجاهليتالا ولصلبيتاا، ولللى 

 !تاا الديييأيقا  مكة الجاهلية وطبقيتاا وكايو

فقد جلاء اإلسلالم بيظلام سياسلي راشلد واضلف المعلالم، راسلخ انصلول، 

قطعي انحكلام، وجعلل وجلود الدوللة لةسلالم إحلد  ضلروراتأل التلي ج 

يللا معشللر )ظاللور لللأل إج باللا، حتللى قللال لمللر، كمللا فللي سللين الللدارمي 

العللرب إيللأل ج إسللالم بللال جمالللة، وج جمالللة بللال إمامللة، وج إمامللة بللال 

، وهللو مللا ياسللر بدايللة التللاريخ اإلسللالمي بللالاجرة اليبويللة وقيللام (الللةط

دوللللة اإلسلللالم فلللي المدييلللة، لللللى أسلللاي لالقلللة تعاقديلللة بلللين السللللطة 

السياسلية والمجتمللع كملا فللي بيعلة العقبللة الثاييلة، ثللم لللى أسللاي الوثيقللة 

السياسية التي كتباا اليبي صللى هللا لليلأل وسللم بعلد الاجلرة مباشلرة فلي 

ياة المديية، وقد تضلميت كلل المبلادئ الدسلتورية التلي تليظم لالقلة صح

 :السلطة بالمجتمع ومن ذلك 
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التنكيد للى الطبيعة التعاقدية بين كلل مكويلات المجتملع الجديلد لللى  -2

اخللتالف فئللاتام وأديللايام، كمللا جللاء فللي ماللابي البهللري فللي سلليرة ابللن 

كتابللا بللين الماللاجرين كتللب رسللول هللا صلللى هللا لليللأل وسلللم )إسللحاق 

وانيصللار، وادع فيللأل ياللود ولاهللدهم، وأقللرهم للللى ديلليام وأمللوالام، 

 (.وشرط لام واشترط لليام

وقيام العالقلة لللى أسلاي ماالوم انملة الواحلدة والشلعب الواحلد، ج  -4

الم ميين والمسلمين من )فرق بين مواطن ومااجر، في حقوق المواطية 

بالم وجاهلد معالم إيالم أملة واحلدة ملن  قريش ويثرب، ومن تبعام فلحلق

 (.دون الياي

وتقريللر مبللدأ حقللوق المواطيللة للجميللع، فللال فللرق بللين مسلللم وغيللر  -4

وأيلأل ملن تبعيلا ملن )مسلم، بلل الجميلع أسلوة وسلواء بلالمعروف والعلدل 

... ياللود فلللن لللأل المعللروف وانسللوة غيللر مظلللومين وج متياصللر لللليام

وأن الياود يياقون ملع المل ميين .. ينوإن ياود بيي لوف أمة مع الم مي

وأن بيللليام اليصلللر لللللى ملللن حلللارب أهلللل هلللذه .. ملللا داملللوا محلللاربين

، وفي رواية أبي لبيلد (وأن بييام اليصر للى من دهم يثرب.. الصحياة

وأن يالود بيلي للوف أملة ملن )في كتاب انموال للن مالابي البهلري 

إيمللا أراد يصللرهم )، قللال اإلمللام أبللو لبيللد القاسللم بللن سللالم (الملل ميين

الم ميين ومعاويتام إياهم للى لدوهم بالياقلة التلي شلرطاا للليام، فنملا 

لليالود ديليام، : الدين فليسوا ميأل فلي شليء، أج تلراه قلد بلين ذللك بقوللأل 

 (.وللم ميين دييام
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فالمراد هيا إثبات أن ياود المديية أمة مع المل ميين، وأملة ملن المل ميين 

ة، وفلي والحقلوق والواجبلات السياسلية العاملة، ج في المواطية في الدولل

في الدين حيث لكل أملة دييالا، وج إكلراه فلي اللدين، ولليي فلي انحكلام 

الجبئيللة التاصلليلية، وقللد كايللت الضللريبة واجلتبامللات الماليللة والقتاليللة 

الطولية من الياود بياء للى هذا التعاقد السياسي تجاه دوللة المدييلة فلي 

مواطية لام، ولاذا لم تار  للليام الجبيلة، وكلان يسلام تقرير حقوق ال

إيملا كللان يسللام )لالم فللي المالايم، كمللا قلال أبللو لبيلد فللي كتلاب انمللوال 

للياللود إذا غللبوا مللع المسلللمين باللذا الشللرط الللذي شللرطأل لللليام مللن 

 (..الياقة

فانمللة الجمالللة الواحللدة، فيطلللق للللى الجمالللة الواحللدة سياسلليا وهللم 

في الدولة الواحدة مع اختالف أديايام أمة واحدة بلالمااوم الشعب الواحد 

السياسي، كالياود مع المسللمين فلي دوللة المدييلة اليبويلة، وكلذلك يطللق 

اللاللللظ للللللى الجمالللللة الواحللللدة ديييللللا وإن اختلاللللت شللللعوبام ودولاللللم 

 .كالمسلمين

لليالللود ديللليام، وللمسللللمين ديللليام )وإقلللرار الحريلللة الديييلللة للجميلللع  -2

 (.ام وأياسامموالي

وقيللام مكويللات المجتمللع بمسللئولياتاا بالتعللاون فيمللا بيياللا بللالمعروف  -5

كلل طائالة تالدي لاييالا بلالمعروف والقسلط )للى أساي العلدل والقسلط 
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وللللى كللل أيللاي )، وللللى اجلتللبام المللالي تجللاه الدولللة (بللين الملل ميين

 (...حصتام من الياقة

وإن )جتماليللللة بللللين الجميللللع وتحقيللللق التكافللللل المللللالي والعدالللللة اج -6

الملل ميين ج يتركللون مارحللا بيلليام أن يعطللوه بللالمعروف فللي فللداء أو 

 (.لقل

وقيللام المجتمللع بللدوره السياسللي فللي المحافظللة للللى اليظللام العللام،  - 

وإن )وصلللياية وحلللدة المجتملللع، والتصلللدي للظللللم والاسلللاد والعلللدوان 

ظلللم أو إثللم أو  الملل ميين المتقللين للللى مللن باللى ملليام أو ابتاللى دسلليعة

لدوان ، أو فساد بين الم ميين، وإن أيديام لليلأل جميعلا ، وللو كلان وللد 

 (.أحدهم

وأن بيللليام اليصللليحة واليصلللر )وحلللق الجميلللع فلللي العلللدل وانملللن  - 

وأيللأل مللن خللر  فاللو ومللن، ومللن قعللد فاللو ومللن، إج مللن ظلللم .. للمظلللوم

 (.وأثم

هللا واحدة يجير للليام وإن ذمة )وحق المساواة في الذمة والمسئولية  - 

 (.أدياهم

وإيلأل ج يحلل لمل من أقلر بملا )وتيايذ اليظام وانحكام لللى الجميلع  -20

في هذه الصحياة ووملن بلاهلل واليلوم االخلر أن ييصلر محلدثا وج ي ويلأل، 

وأيأل من يصره أو وواه فلن لليأل لعية هللا وغضبأل يوم القيامة، وج ي خلذ 
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المحدث كل من أتى حدا ملن حلدود )د قال أبو لبي( ميأل صرف وج لدل

 (. هللا، فليي نحد ميعأل من إقامة الحد لليأل

وأيكلم ماملا اختلالتم )وأن المرجعية التشلريعية للحكلم هلو الشلريعة  -22

 ..(.فيأل من شيء فلن حكمأل إلى هللا تبارك وتعالى وإلى الرسول

وأن المرجعيلللة السياسلللية للاصلللل بلللين الخالفلللات واليباللللات هلللي  -24

وأن مللا كلان مللن حللدث أو اشلتجار يخللاف فسللاده فلللن )لسللطة السياسللية ا

 (..مرده إلى هللا لب وجل، وإلى محمد رسول هللا صلى هللا لليأل وسلم

فاذه بع  المبادئ الدسلتورية التلي يظملت شلئون المجتملع والدوللة فلي 

المدييللة، وهللي قائمللة للللى أسللاي العقللد والشللرط بللين مكويللات المجتمللع 

لقد سياسي مديي، ج سلطة فيأل لرجلال اللدين، وج كايلوت الجديد، وهو 

فيأل، وج ايتااك لحق دييلي أو إيسلايي أو ملالي، فالعلدل للجميلع، وانملن 

 .للجميع، والحرية الدييية للجميع ،وحقوق المواطية للجميع

ج ييالاكم هللا للن اللذين }وهذا غاية البر والقسط والعدل لقلول هللا تعلالى 

الللدين ولللم يخرجللوكم مللن ديللاركم أن تبللروهم وتقسللطوا  لللم يقللاتلوكم فللي

 ..{إليام

( ثيوقراطيلة)ولليأل ج يمكن وصف الدولة في اإلسلالم بنيالا دوللة ديييلة 

( مدييلة)بالمااوم الاربي المسيحي، التي يحكماا رجال اللدين، وج دوللة 

بلللالمااوم الاربلللي العلملللايي الاريسلللي، اللللذي ياصلللل اللللدين للللن الحيلللاة 
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وج اليظام فياا لسكري تسيطر لليأل م سسة الجيش، بل هلي  السياسية،

دولللة مدييللة، فالمرجعيللة السياسللية فياللا لألمللة، حيللث تيتخللب انمللة فياللا 

السلللطة بالشللور  واجختيللار، ج بللالتاوي  اإللاللي، وج بواسللطة رجللال 

اللللدين، وهلللي كلللذلك دوللللة قائملللة لللللى مرجعيلللة اإلسلللالم الدسلللتورية 

مديية سياسيا، وإسالمية تشلريعيا، فانملة مصلدر والتشريعية، فاي دولة 

السلللللطة السياسللللية التيايذيللللة، والسلللللطة الرقابيللللة )السلللللطات الللللثالث 

، واإلسالم هلو مصلدر التشلريع انلللى، (والتيظيمية، والسلطة القضائية

 .والمرجع القايويي انسمى

والسبب الذي جعل اليبي صلى هللا لليأل وسلم يضلع دسلتور المدييلة أول 

دخوللللأل إليالللا، هلللو كويلللأل كملللا وصلللاأل هللا لللليي بجبلللار، وج مللللك، وج 

، والجبلار هلو {وما أيلت للليام بجبلار}، {لست لليام بمسيطر}مسيطر، 

الملك، وقد بايعلأل أهلل المدييلة الم ميلون بلأل فلي العقبلة الثاييلة لللى لقلد 

بايعيللا رسللول هللا صلللى هللا لليللأل وسلللم للللى السللمع والطالللة، )سياسللي 

ييللابع انمللر أهلللأل، وأن يقللوم بللالحق حيثمللا كيللا ج يخللاف فللي هللا وأن ج 

 ..(..لومة جئم، إج أن تروا كارا بواحا

فكايللت العالقللة السياسللية التللي قامللت بيللاء للياللا دولللة المدييللة، لالقللة 

تعاقديللة بللين انمللة مللن الملل ميين مللن جاللة، والسلللطة واإلمللام مللن جاللة 

، بل هو شور ، كملا ج يايلب دور أخر ، ج تيابع فياا لألمر والسلطة

انمللة ومسللئوليتاا بعللد العقللد للسلللطة وبيعتاللا للللى السللمع والطالللة، بللل 

تظل انمة قائمة بالحق ج تخاف فلي هللا لوملة جئلم، وهلذه العالقلة قائملة 
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مع السلطة ما للم تخلر  للن الشلريعة والعلدل والقسلط اللذي جلاءت بلأل، 

 ..فلن خرجت فال سمع لاا وج طالة

مللا دخللل اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم المدييللة وجللد مكويللات اجتماليللة فل

أخر ، لم ت من بأل ولم تبايعأل بالرضا واجختيلار لللى السلمع والطاللة، 

وليي هو بجبار وج مسيطر سياسيا، وج إكراه فلي اللدين لقائلديا، فكلان 

ج بد وفق هدايات القرون الذي جاء بالعلدل والقسلط أن تقلوم العالقلة ملع 

ذه المكويللات التللي ج تلل من بللأل يبيللا للللى أسللاي لقللد تللرا  سياسللي، هلل

تحدد بموجبأل الحقلوق والواجبلات، والمرجعيلة السياسلية والتشلريعية فلي 

الدولة الجديدة، فكايت صحياة المديية ودستورها الذي يشنت العالقة فيلأل 

للللى أسللاي المواطيللة للدولللة واجلتللبام بدسللتورها ولقللدها السياسللي، ج 

سللاي اإليمللان بللاليبي صلللى هللا لليللأل وسلللم، وهللذا غايللة العللدل للللى أ

لقد أرسلليا رسلليا بالبييلات وأيبليلا معالم الكتلاب }والقسط الذي أراده هللا 

 ..{والميبان ليقوم الياي بالقسط

، فال حلر  فلي اسلتعمالأل بلالمعيى (الدولة المديية)فاذا بخصوص مااوم 

سللطة بالشلور  ج بلالتاوي  الصحيف، وهو أن انمة هي التي تختلار ال

 .اإللاي

الدوللة العلماييلة فالو مرفلو  ( المدييلة)وأما إذا كلان المقصلود بالدوللة 

 .شرلا
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، ليي لأل مااوم واحد محدد، بلل للأل معلان (الديمقراطية)وكذلك مصطلف 

، بمعيلى أن الشلعب هلو (حكلم الشلعب للشلعب)لدة، فنصل الكلمة تعيلي 

صحيف شرلا في اإلسالم، فانمة هلي  الذي يختار السلطة، وهذا المعيى

التي تختار السلطة، وللى هلذا أجملع الصلحابة كملا قلرر ذللك لملر فلي 

ملللن بلللايع رجلللال دون شلللور  )وخلللر خطبلللة للللأل فلللي صلللحيف البخلللاري 

، وقللال أيضللا كمللا (المسللمين فللال بيعللة لللأل وج الللذي بايعللأل تاللرة أن يقللتال

 (..اإلمارة شور  بين المسلمين)صف ليأل 

قراطية اليوم معيى أوسع من ذلك فاليظام الديمقراطي هو اللذي كما للديم

توفرت فيلأل شلروط للدة وهلي حكلم الشلعب، والتلداول السللمي للسللطة، 

والاصللل بللين السلللطات، واسللتقالل القضللاء، واحتللرام حقللوق اإليسللان، 

 ..وسيادة القايون للى الجميع

، وهلي وكل هذه المعايي صلحيحة وج حلر  فيالا ملن حيلث المبلدأ العلام

تتوافق مع ما جاء بأل اإلسالم ملن العلدل والقسلط، كملا فصللتأل فلي كتلاب 

 (.تحرير اإليسان)وكتاب ( الحرية أو الطوفان)

وهذا بخالف الديمقراطية بمااومالا العقائلدي وأصلولاا الالسلاية التلي ج 

بالت محل جلدال وخلالف كبيلر بلين اللديمقراطيين والليبلراليين أياسلام، 

إلى جعل حرية الارد وحقوقأل الطبيعية هي انسلاي، حيث ييبع بعضام 

مللع اجخللتالف فللي تحديللد تلللك الحقللوق الطبيعيللة، والخللالف فللي دائللرة 

 الخ..الحرية الاردية، والخوف للياا من حكم انكثرية واستبدادها
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وييللبع وخللرون إلللى جعللل انسللاي حقللوق الاللرد كعضللو فللي المجتمللع، 

م وحقلوقام كمجموللة تتشلابك وضرورة المحافظة للى انفراد وحرياتا

مصالحاا، وتحكماا قيم وأديان وفلساات، يجب مرالاتالا، فالديمقراطيلة 

تعيلللي حكلللم انكثريلللة واحتلللرام إرادتالللا وحقوقالللا، ملللع حمايلللة حقلللوق 

 الخ..انقلية

والديمقراطيللة بنصللولاا تلللك، وباللذا المعيللى غيللر مقصللودة بللال شللك فللي 

كريام وكتلابام فلي هلذا العصلر استخدام كثير من المسلمين وفقاائام وما

لمصطلف الديمقراطية، بلل يقصلدون المعيلى انول اللذي يعيلي الشلور  

 .والعدل والحرية والمساواة وفق حكم الشريعة

وأما التعددية فالمقصود بالا ملا يقابلل انيظملة الشلمولية الشليولية حيلث 

حلباب الحبب الواحد، وانيديولوجيا العقائدية الواحدة، التي تارضلاا ان

الشيولية الالدييية كما في روسيا وأوربا الشرقية سابقا، والااشستية كملا 

فللي إيطاليللا، واليابيللة القوميللة كمللا فللي ألماييللا، حيللث تيتاللك حقللوق أهللل 

انديان، وحقوق القوميات وانقليات، وحقوق انفراد وحريلاتام، وحيلث 

وحريتللأل  يطبللع اليظللام السياسللي المجتمللع بطابعللأل دون احتللرام لةيسللان

 .وكرامتأل

وج شللك بللنن اإلسللالم هللو أول مللن جللاء بالتعدديللة الديييللة حيللث أرسللى 

، وحمللى أهللل انديللان مللن أهللل الكتللاب مللن {ج إكللراه فللي الللدين}قالللدة 

سلليوا )الياللود واليصللار  وغيللرهم كللالمجوي الللذين يعبللدون اليللار فقللال 
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رر ذللك ، وقرر لام حقوق المواطية العاملة، كملا قل(بام سية أهل الكتاب

 (.. لام ما ليا ولليام ما للييا)الاقااء بقالدة 

كما جاء اإلسالم بالتعددية السياسية، وفق يظامأل السياسي، ودون خرو  

لللن يظامللأل العللام الللذي تحكمللأل المرجعيللة الدسللتورية والتشللريعية، حيللث 

جعللل أمللر السلللطة بالشللور  واجختيللار، بللال إكللراه وج إجبللار، ولاللذا 

ف لاللا يللوم السلقياة سللعد بلن لبللادة، ثللم أبلو لبيللدة بللن تيلافي للياللا ورشل

الجرا، ولمر بن الخطاب، ثم رشف لاا أبو بكر، واختارتأل انملة، وكلذا 

رشف لاا حلين طعلن لملر سلتة، وتيافسلوا فيالا، ثلم ايحصلرت الميافسلة 

بين لثمان وللي، ثم تم اجستاتاء العلام بلين أهلل المدييلة فاختلار انكثلر 

أل، كمللا قللال لبللد الللرحمن بللن لللوف فللي صللحيف لثمللان رضللي هللا ليلل

يا لللي إيلي يظلرت فلي أملر اليلاي فللم أرهلم يعلدلون بعثملان )البخاري 

 (.. أحدا، فال تجعل للى ياسك سبيال

وكذا أقر اإلسالم التعددية المذهبية والطائاية، وأجمع الصحابة للى سية 

لالم )للي رضي هللا ليأل في الخوار  حين خرجوا لليأل وكالروه، فقلال 

للييللا ثللالث أن ج يبللدأهم بقتللال، وج يملليعام مسللاجد هللا أن يللذكروا فياللا 

واشلترط للليام ( اسمأل، وج يحرمام من الايء ما دامت أيديام مع أيلدييا

 (..أج يقطعوا سبيال، وج يساكوا دما، وج يظلموا ذميا)

والمقصللود بلللقرار اإلسللالم للتعدديللة هيللا للليي الموافقللة لاللم، بللل تللركام 

 .ولدم التعر  لام
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إن لليلا رأ  للخلوار  )قال أبو لبيد القاسم بن سالم فلي كتابلأل انملوال 

في الايء حقا ما لم يظاروا الخرو  للى الياي، وهو مع هذا يعلم أيالم 

إج أيالم كلايوا ملع  –أي يكارويأل  –يسبويأل ويبلاون ميأل أكثر من السب 

 (.الخرو  بعدالمسلمين في أمورهم ومحاضرهم، حتى صاروا إلى 

وقد خرجت في انمة بعد ذللك فلرق وأقليلات كثيلرة تنوللت القلرون لللى 

غيللر وجاللأل، فلللم يتعللر  لاللم الصللحابة، وج مللن بعللدهم، وحكمللوا لاللم 

باإلسالم العام، وأيام من أهل القبلة، ما للم يخرجلوا لللى انملة بالسليف 

قتتللال ويسللتحلوا دماءهللا، فعصللم هللا باللذا الاقللأل الراشللدي انمللة مللن اج

الللداخلي، ومللن حللروب اجضللطااد الللدييي التللي كللان يعيشللاا العللالم كلللأل 

وإلى وقلت قريلب، بييملا يليعم أهلل انديلان لللى اخلتالف مللالم ويحلالم 

بعدل اإلسالم ورحمتأل حتى أخذت أوربا في لصور ياضلتاا تيحلو يحلو 

الخالفة العثمايية في قلايون انقليلات وحمايلة حقوقالا وحرياتالا، بعلد أن 

كايت حروب اجضطااد الدييي بين الكاثوليلك والبرتسلتايت لللى أوجالا 

 !تقضى للى الماليين، وتاجر الماليين من أوربا ظلما ولدويا وبايا

وملا }وهذه من الرحمة العامة التي بعث بالا اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم 

فسعدت بأل البشرية واإليسايية كلالا ولمتالا { أرسلياك إج رحمة للعالمين

 .رحمة هللا ببعثتأل من ومن بأل ومن لم ي من بأل

الدولللة التللي يجللب أن يعمللل المسلللمون جميعللا للللى إقامتاللا هللي :  4 

الخالفة الراشدة وانمة الواحدة، وهي اليظام السياسلي اإلسلالمي الوحيلد 
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الللذي لرفللأل المسلللمون وأجمعللوا لليللأل، مللدة ثالثللة لشللر قريللا، وبللأل سللاد 

ط فللي الحللرب العالميللة انولللى فلللذا هللم المسلللمون العللالم حتللى إذا سللق

يتلللوارون للللن المسلللر، العلللالمي كللللأل، ليتحوللللوا إللللى دويلللالت طوائلللف 

وظيايللة، ج وبن لاللا وج أثللر فللي ميللبان القللو  الدوليللة، وسللقط بسللقوط 

الخالفلللة اإلسلللالم الدوللللة الواحلللدة، واإلسلللالم انملللة الواحلللدة، واإلسلللالم 

 !لسياسي، واإلسالم الاوية والدينالمرجعية التشريعية، واإلسالم اليظام ا

وقد حدد اليبي صلى هللا لليأل وسللم طبيعلة اليظلام السياسلي فلي اإلسلالم 

بعد اليبوة وهو الخالفة الراشدة، وقلد قيلدها الشلارع بالرشلد وصلاا، كملا 

من يعلش مليكم فسلير  اختالفلا كثيلرا فعلليكم )جاء في الحديث الصحيف 

علدي لضلوا لليالا باليواجلذ، وإيلاكم بسيتي وسية الخلااء الراشدين من ب

 (..ومحدثات انمور، فلن كل محدثة بدلة، وإن كل بدلة ضاللة

، فجعلاللا المعيللار (خالفللة اليبللوة ثالثللون سللية)كمللا حللددها بميللا بقولللأل 

 ..الموضولي لمعرفة يظام الحكم الراشد في اإلسالم

فليكم ملا تكلون اليبلوة )وحددها بالحديث االخر فقال صلى هللا لليأل وسلم 

شاء هللا، ثم تكون خالفة للى مياا  اليبوة، ثم يكون ملكلا لضوضلا، ثلم 

 (!ملكا جبريا، ثم تكون خالفة للى مياا  اليبوة

وأمللر بللرد كللل مللا لللدا سللين الخالفللة الراشللدة مللن المحللدثات، كمللا فللي 

، فنبطلل شلرلا (من أحدث في أمريا هذا ملا لليي ميلأل فالو رد)الصحيف 
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ات التلي تخلالف يظلام الحكلم الراشلد، ملن المللك كلل ملا كلان ملن المحلدث

 الخ..العضو  والجبري الملكي والجماوري

وقلد تلواترت اليصلوص للن طبيعلة يظلام الحكلم فلي اإلسلالم بعلد اليبللوة 

وأيللأل خالفللة راشللدة، فللال ملللك، وج جبللر، وج وراثللة، وج قاللر، كمللا فللي 

بلي خلالأل إن بيلي إسلرائيل كايلت تسوسلام انيبيلاء كلملا هللك ي)الصحيف 

يكللون )فقللالوا ومللاذا يكللون يللا رسللول هللا قللال ( يبللي، وإيللأل ج يبللي بعللدي

إذا بويلللع )، وقلللال أيضلللا (خلالللاء فيكثلللرون فلللنوفوا بيعلللة انول فلللانول

، فنبطلللل كلللل صلللور الارقلللة السياسلللية (لخلياتلللين فلللاقتلوا الثلللايي مياملللا

 والتشللرذم، فللليي فللي اإلسللالم إج الخالفللة كيظللام سياسللي، وج تكللون إج

إن هللا )خالفلللة واحلللدة ودوللللة واحلللدة وأملللة واحلللدة، كملللا فلللي الصلللحيف 

يرضللى لكللم أن تعبللدوه وج تشللركوا بللأل شلليئا، وأن تعتصللموا بحبللل هللا 

، فجمللع بللين أصللل (جميعللا وج تارقللوا، وأن تطيعللوا مللن وجه هللا أمللركم

توحيللد هللا ووحللدة انمللة السياسللية ولللدم افتراقاللا، وجللاء فللي الصللحيف 

إن كلان هلل فلي انر  )، وفلي روايلة (للة المسللمين وإملامامالبم جما)

ج يبال هذا انمر لبيب حتلى يكلون )، وجاء في الصحيف (خلياة فالبمأل

 الخ(.. اثيا لشر خلياة

فللنجمع المسلللمون فللي الصللدر انول، وميللذ اليللوم الللذي تللوفي فيللأل اليبللي 

صلى هللا لليأل وسلم، للى طبيعة هلذا اليظلام السياسلي الاريلد، لوضلو، 

أصولأل ليدهم، فنقاموه خالفة للى ياو اليبوة في الحكلم وسياسلة انملة، 

فمللا بال المسلللمون يسللودون العللالم تحللت ظللل يظللام سياسللي مللدة ألللف 
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سللية، لللم يواجاللوا خاللاللا مشللكلة فللي قللدرة هللذا اليظللام للللى  وثالثمائللة

مواكبة تطور العصر وظروفأل، مع ما وقع فيلأل ملن محلدثات وتراجعلات 

وضعف، إج أيأل ظل يظاما سياسيا فريدا من يوللأل، للم يعلرف العلالم للأل 

مثيال، وهو أطول اليظم السياسية التي لرفاا العالم لملرا، فعلرف يظلام 

فللي لاللد الخالفللة الراشللدة ولاللد الخالفللة انمويللة ثللم الدولللة المركبيللة 

صدر الخالفة العباسية، ثم الدولة الالمركبية في العصر العباسي الثلايي 

والمملللوكي، ثللم لللادت خالفللة مركبيللة فللي العاللد العثمللايي مللدة أربعللة 

قرون، ولرفت انمة في أواخره المشروطية وهو الدستور، والمبعوثلان 

الللخ حتللى تللم ..الصللدر وهللو رئلليي الللوبراءوهللو البرلمللان، وميصللب 

القضللاء لليللأل فللي حللرب اسللتعمارية كبللر ، كللان أحللد أهللم أهللدافاا هللو 

القضلاء للللى هللذا اليظلام بالللذات، فسللقط بسلقوط الخالفللة كيظللام سياسللي 

اإلسالم كنمة واحلدة لللى اخلتالف قومياتالا وطوائاالا، واإلسلالم كدوللة 

الم، واإلسالم كيظام تشلريعي لالمية تسود المسر، الدولي ميذ جاء اإلس

وقللايويي، واإلسللالم كاويللة وثقافللة وحضللارة، وقللام للللى أيقللا  ذلللك 

دويلللالت وظيايلللة، ج تعبلللر للللن ديلللن انملللة وإرادتالللا، وج ضلللميرها 

وهويتالللا، وج يظامالللا التشلللريعي والقلللايويي، وج ثقافتالللا وحضلللارتاا، 

لذي اشلتقت فكايت تلك الدول مسخا مشوها، هي أشبأل شيء باجستعمار ا

 !ميأل، مياا باإلسالم الذي ايسلخت ليأل

وقللد واجللأل المسلللمون هللذا الواقللع وهللم ألجللب مللا يكويللون وأضللعف مللا 

كايوا، فاتسعت الالوة ملع اللبمن بلين ملا كلايوا لليلأل، وملا صلاروا إليلأل، 
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وتعطلللل الاقلللأل اللللذي ج يمكلللن أن يعللليش إج فلللي ظلللل اليظلللام السياسلللي 

انصول التي تحكلم المجتملع والدوللة اإلسالمي، إذ هو تعبير لن طبيعة 

في اإلسالم، وكان تطلور المجتمعلات ملن جالة، وتخللف الاقلأل ملن جالة 

أخللر  إحللد  المشللكالت التللي تعاظمللت، ورأ  المصلللحون أن الخالفللة 

كوحللدة سياسللية جامعللة أمللر متعللذر فللي هللذا العصللر، فاسللتروحوا إلللى 

لى هللا لليللأل الواقللع الممكللن لللن المثللال الواجللب، كمللا أمللر بللأل اليبللي صلل

للليكم بسليتي وسلية الخلالاء )وسلم انمة بخطاب لام لكل بمان ومكلان 

تركلت فليكم ملا إن ( )اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر ولمر( )الراشدين

، حتلللى صلللار المسللللمون (تمسلللكتم بلللأل للللن تضللللوا كتلللاب هللا وسللليتي

المخلصللون فللريقين فريللق يللر  بللنن اإلسللالم جللاء بمبللادئ لامللة للحكللم 

حرية والعدل، وليي لأل يظام محدد للحكم، وتلرك للعقلل اججتالاد فلي كال

هذا الباب، فارغوا اليظام السياسي اإلسلالمي ملن لقيدتلأل السياسلية، فلال 

فرق بين ما يدلون إليأل وبين أي يظام سياسلي غربلي أو شلرقي إذ كلالا 

تالا تيشد المبادئ ذاتاا، وإيما تتمايب فيما بيياا باليظم التي تعبر للن يظر

 !لتلك المبادئ العامة

وتجاهل هذا الاريق واقعا سياسيا ظل يحكلم العلالم اإلسلالمي ميلذ خالفلة 

أبللي بكللر الصللديق إلللى خالفللة السلللطان لبللد الحميللد، وكللنن هللذه انمللة 

جاءت من فلراا، أو ايتظملت حضلارتاا ملدة أللف سلية ويبيلد بلال يظلام 

 ! سياسي، وج أصول للحكم
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خالفللة راشللدة دون أن يحيطللوا للمللا بنصللولاا وفريللق وخللر يريللدوياا 

وأحكاماللا، وكيايللة بلورتاللا إلللى مشللروع سياسللي يمكللن تطبيقللأل فللي كللل 

قطر، بعد أن تعذر في هذا العصر جمع انمة لليأل، فعاشوا حالة ايتظار 

للمادي ليعيدها خالفة راشدة، وأصبحوا يعيشون لالملا افتراضليا خياليلا 

 !فيأل بعيدا لن الواقع وسين التدافع

لقد لرف الاقااء الخالفة بنياا رئاسة لامة لللى انملة، وإذا كايلت هلذه 

الرئاسللة العامللة غيللر ممكيللة اليللوم، وإذا تنكللد لللدم إمكللان إقامللة الخالفللة 

الجامعة، وكذا ج يمكن اجفتئات للى انمة بشنياا حتى تجتمع أو يجتملع 

الحكوملة )و ( الدوللة الراشلدة)أكثرها لللى ذللك، فللن الممكلن اليلوم هلو 

، في كل قطر تتحرر فيأل إرادة انمة من اجستبداد واجسلتعمار، (الراشدة

والارق بيياما أن الحكومة الراشدة، ليست رئاسلة لاملة لللى انملة، بلل 

رئاسللة لامللة لللللى قطللر ملللن انقطللار، إج أياللا تقلللوم بكللل مسلللئوليات 

فللي  وواجباتاللا الشللرلية السياسللية فللي ذلللك القطللر للللى وفللق مللا جللاء

الخطاب السياسلي القرويلي واليبلوي والراشلدي، وملن أهلم تللك انصلول 

 :التي يتحقق باا الرشد لاذه الحكومات ما يلي

أن تمثللل الحكومللة فللي ذلللك القطللر خيللار انمللة وإرادتاللا، وأن تقلليم  -2

يظاماا السياسي للى أساي حق انمة فلي اختيلار السللطة التلي تحكمالا 

ضا واجختيار، بال إكراه وج إجبلار، وأن وتسوي شئوياا بالشور  والر

 .تكون خيارا حقيقيا لألمة، ج خيارا صوريا
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أن تكون المرجعية الدستورية والتشلريعية للدوللة هلي الشلريعة كتابلا  -4

وسية، وتطبيقاا وفق أصلول الخطلاب الراشلدي، فلال تعطلل اليصلوص، 

بللأل القللرون وج تاللدر المقاصللد، فالاايللة تحقيللق العللدل والقسللط الللذي جللاء 

 .للى أكمل وجأل، ورلاية حقوق اإليسان، وصياية حريتأل وكرامتأل

المحافظة في ذلك البلد للى سيادة انملة والدوللة واسلتقاللاا للن أي  -4

ياوذ أجيبي، وتعبيب قدراتاا اجقتصلادية والعسلكرية لتتحملل مسلئولياتاا 

 .للى مستو  انمة حسب إمكاياتاا

اجتحللاد مللع الللدول اإلسللالمية المجللاورة، تعبيللب التكامللل والوحللدة و -2

أملة واحلدة وخالفلة )للوصول إلى توحيد انمة، وتحقيلق الالدف اليالائي 

 (.راشدة

تحقيللق التيميللة والياضللة الشللاملة فللي جميللع المجللاجت للللى مسللتو   -5

الاللرد وانسللرة والمجتمللع والدولللة، وأن تثبللت فالليللة وكاللاءة سياسللية 

 .متميبة، وأداء سياسيا ياجحا

و ( دولللة راشللدة)فكللل دولللة وحكومللة تحققللت فياللا هللذه الشللروط هللي 

، هو أن الحكوملة (الخالفة الراشدة)، والارق بيياا وبين (حكومة راشدة)

الراشدة خاصلة فلي القطلر اللذي تقلوم فيلأل، بييملا الخالفلة الراشلدة لاملة 

تشترك انمة كلالا أو أكثلر دولالا فلي إقامتالا، بعلد أن تتحلرر أقطارهلا، 

ل إلى السلطة فياا حكومات راشدة، أو إلى اللدول الرئيسلة المل ثرة وتص

فياا، بحيث تكون قادرة للى توحيد انمة وحمايتالا، كملا توحلدت أوربلا 
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اليوم في اجتحاد انوربلي باختيلار شلعوباا وبللرادة حكوماتالا الميتخبلة، 

حتى استطالت بعد حلربين للالميتين بييالا للم يمل  لليالا يصلف قلرن 

 ! د لملتاا وبرلماياا ودستورهاأن توح

وحين تقوم الحكومات الراشدة التي تمثل خيار انمة في كل انقطار، أو 

في أكثرهلا، أو فلي اللدول الرئيسلة المركبيلة فيالا، فسلتكون قلادرة لللى 

اإللالن لن اتحادها ووحدتاا، واختيار مجلي رئاسة لدولاا، بحسب ملا 

ن هلذا المجللي الرئاسلي هلو يحقق حكلم الشلارع ومصللحة انملة، ويكلو

، التللي تشللترك انمللة مللن خللالل حكوماتاللا (الخالفللة الراشللدة)م سسللة 

الميتخبة في اختيارها، لتستنيف انمة حياتاا السياسية من جديلد فلي ظلل 

، كما بشر بلذلك اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم حلين قلال (الخالفة الراشدة)

ي بعلد لصلر الطواغيلت ، حيلث سلينت(ثم تعود خالفة للى مياا  اليبوة)

لصر جديد تعود فيلأل انملة  -الذي تايب فيأل الخالفة وهو هذا العصر  -

 !من جديد لوحدتاا وقوتاا وشريعتاا وخالفتاا في انر 

إن هذه التجبئة للمشروع مع كوياا متوائملة ملع الواقعيلة السياسلية التلي 

ة كملا تارضاا الظروف الموضولية، فلياا متوافقة ملع انحكلام الشلرلي

، وكملا (ملا أملرتكم بلأل فلنتوا ميلأل ملا اسلتطعتم)قال صلى هللا لليلأل وسللم 

، فعلدم قلدرة انملة {إن أريد إج اإلصال، ملا اسلتطعت}قال اليبي شعيب 

اليلللوم لللللى إقاملللة الخالفلللة الراشلللدة، ج يسلللقط وجلللوب إقاملللة الحكوملللة 

لللى  الراشدة في كل بلد تستطيع انمة فيلأل إقامتالا، كملا إن للدم قلدرتاا

إقامللة حكومللة راشللدة هيللا أو هيللاك، ج يسللقط وجللوب إصللال، انوضللاع 
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السياسية الحالية، وتقويم أود الحكوملات القائملة االن، إذ الواجلب شلرلا 

اإلصال، حسب اإلمكلان فلي كلل حلال، وج تتعطلل الواجبلات الشلرلية، 

والارو  الكاائية بلدلو  للدم وجلود الخالفلة الراشلدة، أو للدم وجلود 

 !راشدةحكومة 

والمقصود بنن الواجب للى انفراد والجمالات في كل قطلر العملل ملن 

( حكومللة راشللدة)و( دولللة راشللدة)أجللل الوصللول فللي دولاللم إلللى إقامللة 

، ثم الواجب للى تلك الحكومات الراشدة أن (يظام حكم إسالمي راشد)و

خالفللة )تعمللل للللى تعبيللب الوحللدة بللين دولاللا وشللعوباا مللن أجللل إقامللة 

 (.راشدة

المسلاواة فلي حقلوق المواطيلة مبلدأ للام، أملا انحكلام التاصليلية، :  2  

فتختلللف بللاختالف أحللوال المللواطيين، فيجللب للللى انغييللاء مللا ج يجللب 

للللى الاقللراء مللن ضللرائب ماليللة، وج يعللد ذلللك إخللالج بمبللدأ المسللاواة، 

ويجب للى الرجل ما ج يجب للى المرأة، ويجب للمرأة من الحقوق ملا 

ب للرجل، مع ما جاء في الحلديث ملن تقريلر مبلدأ المسلاواة بيياملا ج يج

، ويشلترط للمياصلب السياسلية العاملة شلروط ج (اليساء شقائق الرجلال)

 الخ..تتوفر في كل أحد، وج يعد ذلك إخالج بمبدأ المساواة العام

 -ملع تنكيلدها لللى مبلدأ المسلاواة  -وقد تضميت دساتير الدول انوربية 

فحسب الملادة الثالثلة )كون رأي الدولة للى دين أكثر الشعب شرط أن ي

مللن قللايون التسللوية البريطللايي ييباللي للللى كللل شللخص يتللولى الُملللك أن 
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يكون من رلايا كييسة إيجلتلرا، أملا الدسلتور اليويلايي فيليص فلي الملادة 

للى أن كل من يعتلي حكم اليويان يجب أن يكون من أتبلاع الكييسلة   2

لشرقية، أما في إسباييا فتيص الملادة السلابعة ملن الدسلتور انرثوذكسية ا

اإلسللبايي للللي أيللأل يجللب أن يكللون رئلليي الدولللة مللن رلايللا الكييسللة 

الكاثوليكيللة، بالتبارهللا المللذهب الرسللمي للللبالد، وفللي الللديمارك، يلليص 

الدسللتور الللديماركي فللي المللادة انولللي للللى أن يكللون الملللك مللن أتبللاع 

للوثريللة، وفللي السللويد، يلليص الدسللتور فللي المللادة كييسللة البروتسللتايت ا

الرابعة للى أيلأل يجلب أن يكلون المللك ملن أتبلاع الملذهب البروتسلتايتي 

 (..الخالص

وكللذلك فللي ظللل اليظللام السياسللي اإلسللالمي يشللترط فللي الرئاسللة العامللة 

للدولة في اإلسالم أن يكلون رئيسلاا مسللما، فشلرط السلمع والطاللة هلو 

ي تختلاره انملة وكليال ليالا فلي سياسلة شلئون الدوللة لةمام المسلم، اللذ

وفق أحكلام اإلسلالم، وهلذا انصلل اللذي يتحقلق بلأل وصلف الدوللة بنيالا 

دار إسللالم، وهللو أن تكللون الشللوكة فياللا لألمللة، والكلمللة فياللا لةسللالم، 

وهذه قضية إجمالية قطعية، وأملا ملا دون ذللك ملن المياصلب السياسلية 

كمللا فللي انحكللام السلللطايية مللن لللدم اشللتراط فقللد ج يشللترط فياللا ذلللك، 

 2/46اإلسللالم لللوبارة التيايللذ، كمللا فللي مللآثر اإليافللة فللي معللالم الخالفللة 

وهي أن يستوبر اإلملام ملن يالو  : الضرب انول وبارة التاوي  :)

إليأل تدبير انمور برأيأل وإمضائأل للى اجتااده، وهي أجل الوجيلات بعلد 

 .ييظر في كل ما ييظر فيأل الخلياةالخالفة، قال الماوردي فاو 
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واليظللر فياللا مقصللور للللى رأي اإلمللام : الضللرب الثللايي وبارة التيايللذ

وتدبيره، والوبير فياا واسطة بييأل وبين الرلايا واللوجة، يل د  ليلأل ملا 

أمللر، ويياللذ مللا ذكللر، ويمضللى مللا حكللم، ويجيللب تقليللد الللوجة، وتجايللب 

وبير بالوسلاطة، وقلد أجلاب الجيوش ويحو ذلك، وربملا لبلر للن هلذا الل

 (.الماوردي في هذا الوبير أن يكون ذميا، وأيكره لليأل إمام الحرمين

ويجللوب أن يكللون هللذا ) 2/22وقللال المللاوردي فللي انحكللام السلللطايية 

 (.الوبير من أهل الذمة، وإن لم يجب أن يكون وبير التاوي  ميام

 خال..وقد اشترط فيأل انماية والكااءة واليصيحة لألمة

ووبير التاوي  هلو أشلبأل بلرئيي اللوبراء فلي اليظلام البرلملايي، بييملا 

وبير التيايلذ هلو أشلبأل بلرئيي اللوبراء فلي اليظلام الرئاسلي، وقلد أجلاب 

الماوردي في وبيلر التيايلذ أن يكلون غيلر مسللم، وهلذا اللرأي وإن كلان 

قوج مرجوحا في الاقأل، إج إيأل ليد الحاجلة يعملل بلأل، كملا إذا كلان غيلر 

المسلمين في الدولة يمثلون يسبة كبيرة كاليصف أو الثللث ملثال، وج يلتم 

تلللنلياام إج بمثلللل ذللللك، لحمايلللة الدوللللة ملللن الحلللروب والالللتن، وتحقيلللق 

اجستقرار، وهذا أصل من أصول السياسة الشرلية، وقد أقر لملرو بلن 

العاص حين فتف مصر المقوقي للى حكم قومأل، تحلت وجيلة المسللمين 

 .العامة

وكللذا مللا دون ذلللك مللن المياصللب خاصللة التللي فللي مللدن غيللر المسلللمين 

وقراهم، كالمحافظات والبلديات والوظائف فياا، فلام الحق بتولياا، وقلد 
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لقد اليبي صللى هللا لليلأل وسللم لالد الذملة ليوحيلا بلن ر بلة وهلو أميلر 

 .أيلة، وكايوا يصار ، وتركام للى وظائاام ولم ياير لام شيئا

اصب الدييية التي تعيى بشئويام الخاصلة، كملا جلاء فلي لالد ومثلاا المي

وليجلران ذملة هللا وذملة )اليبي صلى هللا لليأل وسلم مع يصلار  يجلران 

رسولأل للى دمائام وأموالام وملتام وبليعام ورهبلاييتام وأسلاقاتام وكلل 

مللا تحللت أيللديام مللن قليللل وكثيللر، وأن ج يايللروا أسللقاا مللن سللقيااه، وج 

يااه، وج راهبا من رهباييتلأل، وج يطلن أرضلام جليش، وملن واقاا من وق

سلنل مليام حقللا فاليصلف بيلليام، لللى أن ج يلنكلوا الربللا، وللليام الجاللد 

 (. واليصف غير مظلومين، وج معيوف لليام

غلظ للليام أكلل الربلا خاصلة )قال أبو لبيد القاسم بن سالم في انموال 

باحا وهو يعلم أيام يركبلون ملن من بين المعاصي كلاا، ولم يجعلأل لام م

المعاصي ما هو ألظم من ذلك من الشرك وشلرب الخملر وغيلره، دفعلا 

لللللن المسلللللمين وأن ج يبللللايعوهم بللللأل فينكللللل المسلللللمون الربللللا، ولللللوج 

المسلمون ما كان أكل أولئك الربلا إج كسلائر ملا هلم فيلأل ملن المعاصلي، 

 (.بل الشرك ألظم

ة لكويللأل محرمللا فللي شللريعتام مللن والصللحيف أيللأل ملليعام مللن الربللا خاصلل

، ونيلأل ظللم للاقلراء والمحتلاجين مليام {وأكلام الربا وقد ياوا ليأل}جاة 

من جاة أخر ، ولخطر الربا للى اجقتصلاد ودورة الملال فلي المجتملع 

 .كلأل من جاة ثالثة
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وقللد فللتف المسلللمون مصللر وتركللوا شللئون القللبط كمللا هللي إلللى المقللوقي 

 .، وهو أشبأل بالحكم الذاتي والمحلييسوساا كما كان قبل الاتف

والمقصود أن السياسة الشلرلية كملا لرفالا الاقالاء هلي كلل فعلل يكلون 

اليلللاي معلللأل أقلللرب للصلللال، والعلللدل وإن للللم يلللنت بلللأل يلللص شلللرلي، 

فالسياسيون إيما يرالون الواقع ويجتالدون فلي تيبيلل انحكلام الشلرلية 

اتبعوا أحسن ملا }الى حسب اإلمكان بما يحقق العدل والقسط، وقد قال تع

فبشللر لبللادي الللذين يسللتمعون القللول فيتبعللون }، {أيللبل إللليكم مللن ربكللم

 الخ...{فخذها بقوة وأمر قومك ينخذوا بنحسياا}، {أحسيأل

وانحسللن هيللا يختلللف بحسللب أحللوال المكلاللين وظللروفام والممكللن لاللم 

فربما كلان أحسلن ملا يسلتطيعأل قلوم فلي بملان أو مكلان، هلو حسلن ليلد 

وللليي بانحسللن، وقللد جللاء فللي انثللر مللا يوضللف ذلللك فللي وخللر وخللرين 

 .كما في مسيد أحمد(من تمسك بعشر ما يعلم يجا)البمان، وأن 

إن كايلللت انملللة فلللي حلللال ملللن الضلللعف ج تسلللتطيع معلللأل إقاملللة :  5  

الحكوملة )و( الدوللة الراشلدة)للى مستو  انمة، وج ( الخالفة الراشدة)

فالواجلللب حييئلللذ اإلصلللال، بحسلللب لللللى مسلللتو  انقطلللار، ( الراشلللدة

اإلمكان، بلقامة ما يمكن إقامتأل من العدل الجبئي، وتخايف ما يمكن ملن 

الظلم والاساد، كما دلا إليأل الشيخ المحدث الاقيأل أحمد شاكر رحملأل هللا، 

( الكتلاب والسلية يجلب أن يكويلا مصلدر التشلريع فلي مصلر)في رسالتأل 

سليكون السلبيل إللى )الجبئلي حيث يقول لن العمل السياسي واإلصال، 
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ما يباي من يصر الشريعة السبيل الدستوري السلمي، أن يبث فلي انملة 

دلوتيللا، ويجاهللد فياللا ويجللاهر باللا، ثللم يصللاولكم للياللا فللي اجيتخللاب، 

ويحللتكم فياللا إلللى انمللة، فلللذا وثقللت انمللة بيللا، ورضلليت لللن دلوتيللا، 

ميلللا يوابالللا واختلللارت أن تحكلللم بشلللريعتاا، طاللللة لربالللا، وأرسللللت 

للبرلمللان، فسلليكون سللبيليا وإيللاكم أن ترضللوا بمللا يقضللي بللأل الدسللتور، 

فتلقللوا إلييللا مقاليللد الحكللم كمللا تاعللل كللل انحللباب، ثللم ياللي لقوميللا بمللا 

 [4..(.]ولدياهم بأل من جعل القوايين كلاا مستمدة من الكتاب والسية

 وكملللا قلللال العالملللة لبلللد اللللرحمن السلللعدي فلللي تاسللليره بشلللنن اليظلللام

الجماوري وأيأل أفضل ملن اليظلام اللدكتاتوري إذا للم يمكلن لألملة إقاملة 

أن هللا يلدفع للن الملل ميين بنسلباب كثيلرة، قللد   : ومياللا)اليظلام اإلسلالمي 

وقللد ج يعلمللون شلليئا مياللا، وربمللا دفللع للليام، بسللبب   ، يعلمللون بعضللاا

سلبب قبيلتام، أو أهل وطيام الكاار، كما دفع هللا لن شعيب رجم قوملأل ب

رهطأل، وأن هذه الروابط التي يحصل باا الدفع لن اإلسالم والمسللمين، 

ج بني بالسلعي فيالا، بلل ربملا تعلين ذللك، نن اإلصلال، مطللوب لللى 

،فعلى هذا للو سلالد المسللمون اللذين تحلت وجيلة  حسب القدرة واإلمكان

الكالللار، ولمللللوا لللللى جعلللل الوجيلللة جماوريلللة يلللتمكن فيالللا انفلللراد 

مللن حقللوقام الديييللة والدييويللة، لكللان أولللى، مللن استسللالمام  والشللعوب

لدولللة تقضللي للللى حقللوقام الديييللة والدييويللة، وتحللرص للللى إبادتاللا، 

  . وجعلام لَملًَة وَخَدًمالام
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يعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين، وهم الحكام، فاو المتعين، ولكلن 

ع ووقايللة للللدين والللدييا لعللدم إمكللان هللذه المرتبللة، فالمرتبللة التللي فياللا دفلل

 (..مقدمة

إن أريلللد إج }فالواجلللب اإلصلللال، بحسلللب اإلمكلللان كملللا قلللال شلللعيب 

، وكل من اجتاد وأراد اإلصال، سواء اإلصلال، {اإلصال، ما استطعت

، أو (الحكوملة الراشلدة)، أو الخلاص الكللي(الخالفلة الراشلدة)العام الكلي

ملللنجور لللللى  ، فالللو(اإلصلللال، السياسلللي المحلللدود)الخلللاص الجبئلللي 

اجتاللاده، وقللد فعللل الواجللب بحقللأل والمقللدور لللأل، وج يكلللف هللا ياسللا إج 

 .وسعاا

وتطبيللق الشللريعة للليي كمللا يتوهمللأل كثيللرون بنيللأل هللو تيايللذ الحللدود فللي 

الجرائم، فاذا جبء يسير من الشريعة، بل هو وخر أحكاماا، إذ قبل ذللك 

الظللم، السياسلي جاءت أحكام كثيلرة لحالظ الحقلوق وإقاملة العلدل ورفلع 

واجقتصللادي واججتمللالي، وهللو المقصللود الرئيسللي لألحكللام، فكللل مللن 

اجتاد من الحكوملات الراشلدة التلي تختارهلا انملة فلي تحقيلق اإلصلال، 

فلللي شلللئون المجتملللع والدوللللة لتحقيلللق الشلللوكة والقلللوة لألملللة، وتعبيلللب 

 ..عةقدرتاا، سياسيا واقتصاديا وللميا ولسكريا، فقد قام بتحكيم الشري

اللللذين إن }واإلسلللالم ج يظالللر فلللي انر  إج بعلللد تحقلللق التمكلللين للللأل 

، وج {مكياهم في انر  أقاموا الصالة ووتوا البكاة وأملروا بلالمعروف

يتحقق التمكين إج بالقوة والشوكة، ولاذا لرف الاقااء دار اإلسالم بنياا 
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الشللوكة التللي تكللون فياللا الشللوكة للمسلللمين، إذ ج يتصللور أن تكللون لاللم 

والكلملللة وج يحكملللون باإلسلللالم وشلللرائعأل، فوجلللب تحصللليل الشلللوكة 

وتحقيق القوة لألمة والدوللة بلالعلوم والصليالة والتطلوير وتعبيلب القلوة 

وألللدوا لاللم مللا اسللتطعتم مللن }اجقتصللادية والعسللكرية كمللا قللال تعللالى 

، إذ في ظل حال الضعف وللدم تحقلق الشلوكة لألملة وشلعوباا فلي {قوة

تحررهلللا ملللن اجسلللتبداد اللللذي فرضلللأل انجيبلللي، وللللدم تحقلللق اللللداخل ب

الشللوكة لللدولام بتحررهللا مللن الياللوذ الخللارجي، ج يمكللن أن تقلليم انمللة 

أحكللام اإلسللالم فللي انر ، فوجللب العمللل بكللل وسلليلة لتحقيللق ياضللة 

انملللة ودولالللا فلللي كلللل المجلللاجت السياسلللية واجقتصلللادية والصللليالية 

نملللة قلللوة لةسلللالم، وضلللعااا ضلللعف والعلميلللة والعسلللكرية، إذ قلللوة ا

لةسالم، وليي العكي، فكايت العياية باذه انصول والكليات من تطبيق 

 .الشريعة، وتحقيق غاياتاا ومقاصدها

 ..وصلى هللا وسلم للى يبييا محمد 

 

 هـ 2244شوال   4انحد 

 م4022/ /45
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 الرسالة العاشرة
 السوريةلمستقبل الثورة  رؤية سياسية شرعية

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 

الحمللد هلل وحللده ج شللريك لللأل، وصلللى هللا وسلللم للللى مللن ج يبللي بعللده، 

 ..وللى ولأل وصحبأل 

أياللا المجاهللدون انحللرار، وانبطللال الثللوار، فللي أر  الربللاط أر  

 ..الشام 

 ..وبعد ..السالم لليكم ورحمة هللا وبركاتأل 

سوريا، فليكم ج تجاهدويلأل وحلده بلل فليكم اليوم وأيتم تجاهدون طاغوت 

تجاهللدون مللن وراءه مللن أيظمللة ودول تقللف خلاللأل بصللورة أو أخللر ، 

لعلماللم أن تحريللر الشللام لللأل مللا بعللده، وأن الميطقللة كلاللا سللتتاير بشللكل 

جذري، فام يعملون جادهم ليل يالار لقطلع الطريلق لللى الثلورة ولللى 

يتطلللع لاللا الشللعب مشللرولاا مللن أجللل الحريللة والكرامللة والسلليادة التللي 

 ..السوري وانمة من ورائأل

 ..أياا السوريون انحرار والمجاهدون انبرار 
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إن لليصر أسبابأل وللظار أبوابأل وقد فتف هللا لكلم بابلا لظيملا يحلو تحقيلق 

اليصللر لكللم ولألمللة مللن ورائكللم، فللاهلل هللا أن تالقللوا البللاب، أو تتركللوا 

 !انسباب، وقد هينها لكم

ن ببيان أسلباب الظالر وحلذر ملن اإلللرا  للن هداياتلأل، وقد جاء القرو

وملن أللر  للن }والصدود لن وياتلأل، فلي اللدييا واالخلرة فقلال تعلالى 

، وإن ملللن الضللليك والضللليق ملللا يجلللده {ذكلللري فللللن للللأل معيشلللة ضللليكا

الم ميون المخلصون والمجاهدون من مرارة الابيمة ويكايلة العلدو بالم 

ية، في تلون ملن قبلل أياسلام ج حين يعرضون للن هلدايات الكتلاب والسل

 !{قل هو من ليد أياسكم}من قبل لدوهم 

 وإن من ألظم أسباب اليصر

، وهو أوجب ما يكون في ساحة القتال وحدة الكلمة ورص الصف: أوج 

إن هللا يحب الذين يقاتلون في سلبيلأل صلاا كلنيام }والجااد كما قال تعالى 

الابيمة وذهاب اللريف  ، وحذر من اجفتراق وأيأل سبب{بييان مرصوص

، وقلد رأت انملة فلي مشلاهد {وج تيابلوا فتاشلوا وتذهب ريحكلم}فقال 

كبر  وساحات لظمى من ساحات الجااد وحروب التحرير واجستقالل 

كيللف ضللحت بالاللالي واليالليي وكللم قللدمت مللن الرجللال وانمللوال فلللم 

ن ليلأل، يتحقق لاا ما كايت ترجوه من اليصر، لما وقعت فيما يالاه القلرو

وملللن ذللللك اجفتلللراق والتيلللابع كملللا حصلللل فلللي أفاايسلللتان والعلللراق 

 !وفلسطين
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ولللو لللم يللرد فللي يصللوص القللرون والسللية القطعيللة مللا يوجللب الوحللدة  

ويحرم اجفتراق لكان فيما تقضلي بلأل العقلول الصلحيحة والاطلر السلليمة 

والتجارب المشاهدة ما يوجب رص الصلاوف، كيلف والعلدو يظلام تقلف 

وأمللللم كبللللر  قللللد وحللللدت مواقااللللا ويظمللللت دلماللللا بييمللللا  خلاللللأل دول

المجاهللللدون أوباع وفللللرق ومجمولللللات ألجللللب مللللن أن تايللللر الواقللللع 

 العسكري والسياسي وحدها؟ 

 .. أياا انحرار انبرار

لقللد مضللى للللى الثللورة سللية ويصللف وهللي مللدة كافيللة لتيظلليم صللاوفاا 

قيلق هلذا وتوحيد كلمتاا، وكل يلوم يمضلي، يتلنخر اليصلر فيلأل بتلنخر تح

 !الشرط

وإيأل ج يشترط اجتماع كل الكتائب والاصلائل المجاهلدة وإيملا إذا تلدالى 

 .أكثرها فقد تحقق المقصود

، وقللد فصللل القللرون فللي هللذا ضللرورة معرفللة العللدو والحللذر ميللأل: ثاييللا 

انمر أحسلن تاصليل وأوضلف بيلان، فليمن تجلب الحيطلة والحلذر مليام، 

مباشللر للعللدوان ممللن قللال هللا فيللأل حيللث لللم يقتصللر التحللذير مللن العللدو ال

بللل حللذر مللن ألللداء { وقللاتلوا فللي سللبيل هللا الللذين يقللاتلويكم وج تعتللدوا}

 :غيرهم أشد وأيكى وهم 
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العللدو الللداخلي لألمللة وهللم الميللافقون، ممللن ثبتللت وجيللتام للعللدو  -2

الخللارجي ومظللاهرتام لللأل، وهللم أشللد ألللداء انمللة خطللرا كمللا فللي قولللأل 

 !{هم قاتلام هللاهم العدو فحذر}تعالى 

فركون المجاهدين في سوريا لأليظمة الوظياية التي صيعاا العدو لللى  

لييللأل ميللذ سلليطرتأل للللى انمللة هللو أول الللوهن، والوثللوق باللم هللو أول 

الخلللل، فاللم وإن تظللاهروا بوقللوفام مللع الشللعب السللوري، ومللع الثللورة، 

حلذر مليام فليما يياذون بذلك خطة أوليائام من دول اجستعمار، فيجلب ال

كمللا أمللر هللا، ولللدم الركللون إللليام، أو الوثللوق بولللودهم، أو إطاللاللم 

 !للى حال المجاهدين وأوضالام، فليام لين العدو الخارجي وسمعأل

ولم تتنخر الثورة لن تحقيق اليصلر إج حلين ركلن كثيلر ملن المجاهلدين 

م أيبتالون ليلده}والصالحين إليام ظيا ميام أيام ييصرويام أو يعلبويام 

 !{العبة فلن العبة هلل جميعا

ومثل الميافقين في شدة خطرهم المرجاون ممن يخوفون المجاهلدين ملن 

لدوهم ويثبطون لبائمام ويحذرويام إن الياي قد جمعوا لكم، كملا قلال 

لئن لم ييتأل الميافقون واللذين فلي قللوبام ملر  }تعالى في التحذير ميام 

 ..{..والمرجاون في المديية

ومللا بال المرجاللون يحللذرون مللن تسللليف الثللورة حتللى إذا أدرك الشللعب 

السللوري أن اليظللام الحللاكم للليي سللو  لصللابة إجراميللة ج يردلاللا إج 

القوة وتلم تسلليف الثلورة، فللذا المرجالون يحلذرون ملن تخللي العلالم للن 



 

165 

 

الثللورة إذا ألليللت الجاللاد، فلمللا أللللن الشللعب الجاللاد، إذا هللم يخوفللويام 

يصلرهم ملن إخلوايام اللذين أوجلب هللا للليام اليصلر للشلعب ممن جاء ي

 !السوري

يللا أياللا الللذين وميللوا ج }العللدو الخللارجي وهللم الللذين قللال هللا فلليام  -4

إن يثقاوكم يكويلوا لكلم أللداء ويبسلطوا ... تتخذوا لدوي ولدوكم أولياء

 !{إليكم أيديام وألسيتام بالسوء وودوا لو تكارون

ن قيادات الثورة الركون للميافقين إللى الركلون وقد تجاوب انمر بكثير م

للعدو الخارجي طمعا باليصر والمدد، فكان الجباء الحصار للثورة سلية 

ويصللف، ليوجللد خاللاللا العللدو الخللارجي البللديل لليظللام بعللد سللقوطأل، 

وليصل الشعب السوري إلى حد طللب التلدخل الخلارجي، ليسلقط اليظلام 

 ! دةوينتي اجحتالل باسم انمم المتح
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 الرسالة الحادية عشرة
 الثورة السورية ومشروع األمة

 حاكم المطيري. بقلم د
 
تعيش الثورة السورية اليوم مخاضا لسيرا وأخيلرا، بعلد أن تخطلت كلل 

أوربلا )والالرب ( إيران –روسيا )الم امرات التي حاكاا ضدها الشرق 

واليظللام العربللي الللوظياي، حيللث تحولللت سللوريا ( المتحللدةالوجيللات  –

وأر  الشام إلى ساحة حرب ماتوحة، ولم يعد الشلعب السلوري البطلل 

يواجأل يظامأل الطاغوتي الذي يحكمأل بالحديد واليار ميذ أربعين سلية، بلل 

يواجللأل بثورتللأل التاريخيللة اليللوم اليظللام الللدولي كلللأل الللذي رتللب أوضللاع 

سللايكي بيكللو والحللرب العالميللة انولللى للللى هللذا الميطقللة العربيللة ميللذ 

اليحو الذي جعل من كل دولاا دوج وظياية تابعة لأل وتحت ياوذه، ولعلل 

مللا جللر  فللي ليبيللا ثللم اللليمن ثللم سللوريا أوضللف دليللل للللى أن الشللعوب 

العربيللة حللين تريللد تاييللر حكوماتاللا ج تواجللأل أيظمتاللا فقللط بللل تواجللأل 

 !ي الميطقة ميذ قرن كاملالميظومة الدولية التي تتحكم ف

لقللد بللات الشللعب السللوري وانمللة مللن ورائللأل يواجللأل ثالثللة مشللاريع فللي 

 :سوريا 
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روسيا )المشروع اجستعماري الصايويي الصليبي، سواء الشرقي  -2

التي تقاتل مع لصابة انسلد دفاللا للن ياوذهلا فلي ( وقالدتاا العسكرية

ي وحلف الييتو اللذي سوريا والبحر انبي  المتوسط، واجستعمار الارب

حاصر الثلورة ميلذ تاجرهلا وحرمالا ملن السلال، لتظلل تحلت السليطرة، 

وج تخر  لن الحدود التي فرضاا الارب لحماية خريطة سلايكي بيكلو 

في الميطقة، وحمايلة أملن إسلرائيل التلي حملى يظلام انسلد حلدودها ميلذ 

مع  وصل للسلطة، وقد أثبتت انيام أن كل من راهن للى وقوف الارب

 !الثورة قد خسر الرهان، ولم يدرك طبيعة الصراع وجذوره التاريخية

المشلللروع الصلللاوي الطلللائاي اإليرايلللي اللللذي يجلللف فلللي اختلللراق  -4

العراق وسوريا ولبيان من خالل التااهم مع أمريكا في انوللى، وروسليا 

في الثايية، وإسرائيل في الثالثة، وإذا الشعب السوري  اليوم كما الشلعب 

ي بللانمي يواجللأل ولللة القتللل الطللائاي الحاقللدة وميليشلليات المللوت العراقلل

الطائايلللة تحلللت ظلللل اجحلللتالل تلللارة كملللا فلللي العلللراق، وملللع اجسلللتبداد 

والطاغوت تارة أخر  كما في سوريا، ليذهب ضحية ذلك مئات االجف 

من العرب المسلمين انبرياء من انطاال واليساء، في العراق وسلوريا، 

وع الصللاوي الطللائاي الحاقللد للللى انمللة وشللعوباا يتيجللة هللوي المشللر

وديياللا بموروثللأل القللومي الاارسللي وأطمالللأل التوسللعية، وتللدثره بللدثار 

التشيع لتوظياأل سياسيا فلي اختلراق الميطقلة ملن خلالل الخطلاب اللدييي، 

 !واستاالل انقلية الشيعية في الميطقة العربية ضد أمتاا وأوطاياا

ي يقاتللل فللي سللوريا لللن وجللوده، المشللروع العربللي الللوظياي الللذ -4

لتكون سوريا وخر محطة للثورة العربية، حتى ج تيتقل الثلورة إللى بلاقي 
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الدول العربية التلي للم يصللاا الربيلع العربلي، فاسلتخدمت كلل إمكاياتالا 

فللي بدايللة الثللورة لمسللالدة اليظللام انسللدي للللى حللل انبمللة بمللا يحللافظ 

بعللد أن أدركللت سللقوطأل ج للللى اليظللام وبقائللأل مللع تاييللر صللوري، ثللم 

محاللللة لمللللت لللللى اختلللراق فصلللائل الثلللورة المسللللحة وتشلللكيل فلللرق 

صحوات وإيجاد بديل سياسي وظياي لملا بعلد انسلد، ودفعلت المليلارات 

في سبيل ذللك، وكلان للدول الخلليو العربلي اليلد الطلولى ملع أمريكلا فلي 

جديلد ترتيب الوضع السوري القادم بملا يخلدم مصلالف أمريكلا الوريلث ال

للياوذ في سوريا بعد خرو  روسيا، وبما يخلدم اسلتقرار اليظلام العربلي 

 ! الرسمي الوظياي، غير أن الثورة كايت أكبر من الم امرة

ومللع كللل هللذا التللدافع والصللراع انممللي فللي سللوريا فقللد غللاب مشللروع 

انمة الذي ياتر  أن يكون هلو البلديل للن هلذه المشلاريع حيلث أثبتلت 

 :الحقائق التالية الثورة السورية 

أن الصللراع فللي أر  الشللام صللراع أممللي ج يمكللن مواجاتللأل إج  -2

بانمللة كلاللا، وبمشللرع لألمللة كلاللا، بعللد أن سللقطت الللدول القطريللة فللي 

الميطقللة العربيللة وأولاللا العللراق الللذي كللان أقللو  دولللة لربيللة قطريللة 

ة لسكريا، فلم يستطع الصمود في وجأل الحملة اجستعمارية انمميلة ثالثل

أسابيع، ليل ذن بياايلة المشلروع اللوطيي القطلري اللذي فشلل فلي حمايلة 

أمللن شللعبأل وسلليادة وطيللأل، وج تسللتطيع أي دولللة وظيايللة لربيللة حمايللة 

وجودهللا فضللال لللن حمايللة غيرهللا ممللا يجعللل الرهللان للللى المشللروع 
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القطري رهايا خاسرا، وهو ما يستدلي مشروع انمة من جديلد، لتكلون 

 .لدة لأل فكريا وسياسياسوريا المستقبل قا

كما أثبتت الثورة العربية أن المشاريع الائوية والحببية ألجلب ملن  -4

أن تكون البديل الياجف في المستقبل، حيث يجحت القو  الدولية بالتالاهم 

مللع هللذا الطللرف اإلسللالمي أو ذاك مللن توظيللف الجمالللات فللي تثبيللت 

سلابقا يلرف  وترسيخ مشرولاا، فلم يعد الارب اجسلتعماري كملا كلان 

وصول اإلسالميين للسلطة في ميطقة ياوذه اجستعماري، بعد أن فربهم 

واختبرهم ووجد القابلية لتوظياام من خالل التااهم معام، فكايلت تجربلة 

الجبائللر ووقللوف بعلل  اإلسللالميين مللع جيللراجت فريسللا ضللد خيللار 

الشللعب الجبائللري الللذي ايتخللب جباللة اإليقللاذ فللي ايتخابللات حللرة يبياللة 

ددت ياوذ فريسا في شمال أفريقيا، فكان التحلالف بلين العسلكر وبعل  ه

اإلسللالميين هللو الحللل، ثللم تكللررت تجربللة التحللالف بللين حلاللاء الاللرب 

واإلسللالميين فللي اللليمن والخللليو وايتاللى المشللاد بنوضللف صللوره فللي 

 ! الدخول في حكومات اجحتالل انمريكي في العراق

ر وتلويي والمالرب والسلودان ولعل وصول اإلسالميين للحكلم فلي مصل

وسلللبيتام تجللاه مللا يجللري فللي سللوريا وغيللاب الاالليللة السياسللية أوضللف 

دليل للى فشل المشلاريع الائويلة والحببيلة، وكلذا الحلال فيملا جلر  فلي 

أفاايستان، فقد واجأل انفالان اجحلتالل الروسلي بانملة كلالا فايتصلروا، 

وحلللدهم أو بتيلللار  م4002وواجالللوا اجحلللتالل انمريكلللي الاربلللي سلللية 

إسللالمي واحللد، وغابللت انمللة لللن المشللاد انفاللايي ج بسللبب الحصللار 

الاربي والعربي فقط الذي كان لأل أكبر انثر في ذلك، بل وبسبب تحلول 
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الصللراع فللي أفاايسللتان ولللو للللى المسللتو  اإللالمللي والسياسللي إلللى 

صراع بين أمم الارب اجستعماري من جاة، وفصيل إسالمي واحد ملن 

 !جاة أخر 

لتتنكللد الحقيقللة التاريخيللة مللرة أخللر  بللنن صللراع المشللاريع انمميللة ج 

يواجللللأل إج بمشللللروع أمللللة يسللللتولب كللللل شللللعوباا وفئاتاللللا وتياراتاللللا 

 !وجمالاتاا

وكلللذلك أثبتلللت الثلللورة السلللورية أن انملللة وشلللعوباا هلللي العملللق  -4

اجستراتيجي فمتى وقالت فلي معركلة كلان اليصلر حلياالا ماملا تخاذللت 

اا وحكوماتاا، فقد كان لألمة دور رئيي وم ثر في اسلتمرار الثلورة دول

في سوريا وفي ايتصاراتاا حيث جاءه المدد بالرجال وانملوال والعقلول 

والخبرات التلي يجحلت فلي فلك الحصلار للن الثلورة، وفلي تقلدماا يحلو 

 !اليصر وتخطياا كل الم امرات الخارجية

بعد يجا، الثورة يعبر  وكل ذلك ي كد أهمية بلورة مشروع سياسي -2

لللن انمللة ومشللرولاا الاائللب الحاضللر، وهويتاللا المطموسللة، وبعللث 

خطاباا السياسي اإلسالمي الراشلدي، اللذي يسلتولب الجميلع بعيلدا للن 

المشاريع القطرية والوطيية والحببية الضيقة التي لم تكلن سلببا لليصلر، 

ر، وكما قلال ولن تكون مشرولا للمستقبل، بعد أن ثبت فشلاا في كل قط

لن يصلف وخر هلذه انملة إج بملا صللف بلأل )اإلمام مالك رحمأل هللا تعالى 

 (!أولاا
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إن الثلللورة السلللورية اليلللوم هلللي أملللل انملللة باسلللتعادة وليالللا للللذاتاا، 

واستعادتاا لاويتاا، وفاماا لرسالتاا، وحقيقلة الصلراع ملن حولالا، بعلد 

تالللا العقائديلللة لقلللود ملللن التيلللأل واجغتلللراب للللن روحالللا ودييالللا وثواب

والسياسية، وهو ما يقتضي بللورة مشلروع سياسلي راشلد يكلون حاضليا 

للللى  -لمشللروع انمللة فللي سللوريا، ويجعللل مللن أهدافللأل اجسللتراتيجية 

تحريللر انمللة ابتللداء  -المللد  القريللب والبعيللد بللالقوة الخشللية أو اليالمللة 

بلللالعراق وفلسلللطين والميطقلللة كلالللا ملللن اجحلللتالل انجيبلللي والطايلللان 

السياسللي، وحيياللا فقللط تكللون الثللورة العربيللة والسللورية قللد حققللت فعللال 

 !أهدافاا، واستثمرت حقا تضحياتاا

 

 

 هـ 2242جماد  انول  5السبت 
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 الرسالة الثانية عشرة 
 رفع الهمة باستعادة مفهوم األمة

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 

الكريمة، والعبرات الرحيمة، دلا اليبي  باذه الدلوات( اللام أمتي أمتي)

صلى هللا لليأل وسلم وهلو يبكلي ربلأل للب وجلل نمتلأل رحملة بالا وشلاقة 

للياا، كما في الصلحيحين للن لبلد هللا بلن لملرو بلن العلاص أن اليبلي 

رب إياللن }صلللى هللا لليللأل وسلللم تللال قللول هللا لللب وجللل فللي إبللراهيم 

إن تعلذبام }، وقلال ليسلى {يأضللن كثيرا من الياي فمن تبعيي فليلأل ميل

فرفلع اليبلي صللى { فليام لبادك وإن تاار لام فليك أيلت العبيلب الحكليم

 !وبكى( اللام أمتي أمتي)هللا لليأل وسلم يديأل وقال 

فقال هللا لب وجل يا جبريلل اذهلب إللى محملد فسللأل ملا يبكيلك؟ فلنخبره  

إيلا سيرضليك فلي أمتلك وج : يا جبريل اذهلب إللى محملد فقلل )فقال هللا 

 ( .يسو ك

يا لاا من كلمات لظيمة تعبر لن مكاية انمة ليلد هللا جلل جالللأل وليلد 

رسولأل صلى هللا لليأل وسلم، وت كد تكريم هللا لالذه انملة وكرامتالا ليلد 

كيللتم خيللر أمللة }رباللا، فاللي وخللر انمللم وهللي خيرهللا كمللا قللال تعللالى 

، وفي صحيف البخاري لن أبلي سلعيد الخلدري مرفوللا {أخرجت للياي
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والوسلللط { عليلللاكم أملللة وسلللطا لتكويلللوا شلللاداء لللللى اليلللايوكلللذلك ج})

 .، والعدل هم خيار الياي ولدولام وأفاضلام(العدل

وجعللت أمتلي خيلر )ولن للي مرفولا كما في مسيد أحمد بلسياد حسن 

 ( .انمم

وكم يحتا  المسللمون اليلوم لاملة والمصللحون خاصلة إللى معرفلة حلق 

وجوب أن يكون اجيتماء إلياا قبلل انمة لليام، ومكايتاا في شريعتاا، و

كل ايتماء قومي أو وطيي أو حببي، وأن يعرفوا لاا حقوقالا التلي جعلل 

وشلاورهم { }وأملرهم شلور  بيليام}هللا لاا وألظماا حقاا فلي الشلور  

كملا لبلر للن ذللك الخليالة الراشلد لملر الالاروق رضلي هللا { في انملر

بللايع رجللال دون شللور   اإلمللارة شللور  بللين المسلللمين مللن}ليللأل بقولللأل 

 !{المسلمين فال بيعة لأل وج الذي بايعأل تارة أن يقتال

ومن حقوقاا حقاا في أرضاا التي أورثالا هللا إياهلا واسلتخلااا فيالا كملا 

، ولبللر لللن ذلللك اليبللي {ليسللتخلايكم فللي انر }ولللدها بقولللأل تعللالى 

، ( مييناللموا أن انر  هلل ولرسولأل وللمل)صلى هللا لليأل وسلم بقولأل 

وهللا إيالا للبالدهم لليالا قلاتلوا )وقال الااروق كما فلي صلحيف البخلاري 

 (!في الجاهلية وللياا أسلموا، ولوج إبل الصدقة ما حميت لام شبرا

لقللد تراجللع فللي هللذا العصللر مااللوم انمللة بمعيللاه القرويللي الللذي يعللم كللل 

دم لليلأل شعوباا وكل مكوياتاا وجمالاتاا لللى اخلتالف اجتااداتالا، لتتقل

 !مااهيم العصبية الوطيية والقومية والحببية الضيقة
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وقد بلغ اجيحراف فلي هلذه المالاهيم حلد تصلور كلل فئلة أو جماللة أيالا 

! هلي انمللة المرحومللة وحللدها وهلي الطائاللة الميصللورة والارقللة الياجيللة

لتتخللى فلي المقابللل للن مسلئوليتاا تجللاه انملة كلالا وتسللقط حقوقالا مللن 

ترالللي مصللالحاا الخاصللة باللا للللى حسللاب مصللالف انمللة ول! حسللاباتاا

حتى بلغ الحال ببعضاا اجفتئات للى انمة وشعوباا لتتالاهم ملع ! العامة

 ! اجحتالل واجستبداد في هذه الدولة أو تلك بدلو  تحقيق المصلحة

ولللم يعللد الطاللاة وحللدهم هللم مللن ياللر  الوصللاية للللى انمللة وشللعوباا 

اركام في هذا الطايان جماللات وأحلباب كثيلرة باجفتئات للياا، بل وش

اسللللتخاافا بانمللللة وحقوقاللللا، وتوهمللللا أن هللا جعللللل لاللللذه الجمالللللات 

 !وانحباب ما لم يجعل لألمة كلاا

وربما تصور بعل  الجماللات أن بيعلتام أميلرهم تللبم انملة وشلعوباا 

 ! وتوجب للى انمة الدخول في طالتام

يام ملا يجلب لللى انملة كلالا ملن وربما تصور بعضام أيلأل ج يجلب للل

 !جااد لدوها

وإيما وقع هذا الخلل في تصوراتاا وممارساتاا حين وقلع الخللل لالا فلي 

 ! حقيقة مااوم انمة وحقوقاا

إن انمة كل انمة مشلمولة باللدلوة اليبويلة والخيريلة الدييويلة، حتلى أن 

ومكايتالا ليسى بن مريم صلى هللا لليأل وسلم يعرف لاذه انمة كرامتاا 
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كما في صحيف مسلم لن جابر بن لبد هللا لن اليبي صلى هللا لليلأل قلال 

ج تبال طائالة ملن أمتلي يقلاتلون لللى الحلق ظلاهرين إللى يلوم القياملة )

! فييبل ليسى بن مريم صلى هللا لليأل وسلم فيقول أميرهم تعال صل بيلا

 (!فيقول ج إن بعضكم للى بع  أمراء تكرمة هللا هذه انمة

الخيريللة لاللذه انمللة كمللا كايللت نولاللا فاللي مللدخرة الخرهللا، فانمللة ف

كللالمطر حيثمللا وقللع ياللع فاللي الترمللذي لللن أيللي مرفولللا بلسللياد حسللن 

 (!مثل أمتي مثل المطر ج يدر  أولأل خير أم وخره)

وانمة كل انمة مولودة باجستخالف في انر  والظالور لللى انملم 

فلي صلحيف مسللم للن اليبلي صللى هللا في أولاا ووخرها فعن ثوبان كما 

إن هللا بو  للللي انر  فرأيلللت مشلللارقاا ومااربالللا وإن )لليلللأل وسللللم 

 (.أمتي سيبلغ ملكاا ما بوي لي مياا

ولاذا أخبر اليبي صلى هللا لليأل وسلم وخر أمتأل بالتف القسلطيطييية وفلتف 

روما بشارة لاا بظاورها وظاور ديياا في وخلر البملان كملا فلتف أولالا 

 .ة وفاري والشام ومصرمك

وقللد بلللغ مللن حللب رسللول هللا صلللى هللا لليللأل وسلللم أمتللأل ورحمتللأل باللا 

وشللاقتأل للياللا أن ضللحى لمللن لللم يضللف مللن أمتللأل كلاللا أولاللا ووخرهللا 

 . لكرامتاا ومكايتاا ليد رباا
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شلادت ملع )فعن جابر بن لبد هللا كما في سين أبي داود بلسلياد صلحيف 

انضلحى بالمصلللى فلملا قضلى خطبتللأل  رسلول هللا صللى هللا لليللأل وسللم

بسللم هللا وهللا أكبللر هللذا ليللي )يللبل مللن ميبللره وأتللي بكللبش فذبحللأل وقللال 

 ( .ولمن لم يضف من أمتي

وتجلت شلاقتأل صللى هللا لليلأل وسللم بنوضلف صلورها فلي حرصلأل لللى 

التخايف لن أمتأل في فلرو  دييالا رحملة ميلأل بالا، فالي صلحيف مسللم 

ث فلر  الصللوات فلي المعلرا  للن لن أيي رضلي هللا ليلأل فلي حلدي

 ( .فقلت يا رب خاف للى أمتي)اليبي صلى هللا لليأل وسلم 

 ( .لوج أن أشق للى أمتي ما قعدت خلف سرية)وفي الصحيحين 

إيلأل لوقتالا للوج أن أشلق )وفي الصحيف أيضا للن تلنخير صلالة العشلاء 

 (.للى أمتي

سلواك ليلد كلل للوج أن أشلق لللى أمتلي نملرتام بال)وقال للن السلواك 

 (.صالة

كمللا أخبللر اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم لللن لصللمة أمتللأل مللن اجيحللراف 

العام واججتماع للى الضالل فعلن ابلن لملر مرفوللا كملا فلي الترملذي 

إن هللا ج يجمع أمتلي أو أملة محملد صللى هللا لليلأل )وهو صحيف بطرقأل 

 (.وسلم للى ضاللة ويد هللا مع الجمالة
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إيملا أخلاف لللى )كما ليد الترملذي بلسلياد صلحيف ولن ثوبان مرفولا 

أمتي انئمة المضلين، وج تبال طائاة ملن أمتلي لللى الحلق ظلاهرين ج 

 (.يضرهم من يخذلام حتى ينتي أمر هللا

كمللا أخبللر اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم لللن لمللوم مااللرة هللا وشللمولاا 

د فللي لجميللع أمتللأل بمللا فللي ذلللك الظللالم لياسللأل ملليام، فعللن ابللن مسللعو

الصحيحين أصاب رجل ذيبا فسنل اليبي صلى هللا لليأل وسلم فيبل قولأل 

أقللم الصللالة طرفللي الياللار وبلاللا مللن الليللل إن الحسلليات يللذهبن )تعللالى 

 (.هي لجميع أمتي كلام)ألي هذه خاصة؟ فقال : فقال الرجل { السيئات

وكللذلك انمللة كللل انمللة مشللمولة بالخيريللة والشللاالة انخرويللة، ولاللذا 

دخر اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم دلوتلأل وشلاالتأل لالا يلوم القياملة فالي ا

صحيف مسلم لن أبلي بلن كعلب أن اليبلي صللى هللا لليلأل وسللم سلنل هللا 

فقللللت اللالللم اغالللر نمتلللي اللالللم اغالللر نمتلللي .. أن هلللّون لللللى أمتلللي )

وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلام حتى إبلراهيم صللى هللا لليلأل 

 (.وسلم

ولن أيي وأبي هريرة رضي هللا لياما في حديث الشلاالة فلي صلحيف 

يا محمد ارفلع رأسلك وسلل تعطلأل واشلاع تشلاع فلنقول : فيقال لي )مسلم 

فيقول ايطلق فنخر  من اليلار ملن فلي قلبلأل حبلة خلردل ! رب أمتي أمتي

 (. من إيمان
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يلا رب أمتلي يلا رب أمتلي يلا رب )وفي رواية الترمذي لن أبي هريلرة 

 (.أمتي

وأخر  الترمذي بلسياد صحيف للن للوف بلن ماللك انشلجعي مرفوللا 

أتللايي وت مللن ربللي فخيريللي بللين أن يللدخل يصللف أمتللي الجيللة وبللين )

 (.الشاالة، فاخترت الشاالة وهي لمن مات ج يشرك باهلل شيئا

شللاالتي نهللل )ولللن أيللي مرفولللا كمللا فللي الترمللذي بلسللياد صللحيف 

 (.الكبائر من أمتي

ولن أيي وأبي هريرة لن اليبي صلى هللا لليأل وسلم في صلحيف مسللم 

لكل يبي دلوة مستجابة، فتعجل كل يبي دلوتلأل، وإيلي اختبلنت دللوتي )

شاالة نمتي يلوم القياملة، فالي يائللة إن شلاء هللا ملن ملات ملن أمتلي ج 

 ( . يشرك باهلل شيئا

انمة التي يجب وكل هذه اليصوص القرويية واليبوية تحدد بجالء مااوم 

اجيتملللاء إليالللا، ومعرفلللة حقوقالللا، ومراللللاة مصلللالحاا، والعملللل لللللى 

اتحادهلللا وتوحيلللدها، وحمايتالللا واللللذود ليالللا، واسلللتعادة خالفتالللا فلللي 

 (!وخالفة راشدة.. أمة واحدة)انر ، لتعود كما أراد هللا لاا 

 ـه 2242جماد  انول  40الخميي 

 م4024/ 2/ 22الموفق 
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 الرسالة الثالثة عشرة 

 الرسالة المهمة إلى مجاهدي األمة

 حاكم المطيري. د.بقلم أ

الحمللد هلل رب العللالمين، وصلللى هللا وسلللم للللى إمللام الموحللدين، وقللدوة 

الم ميين، وقائد المجاهلدين، ورحملة هللا إللى العلالمين، يبييلا محملد ووللأل 

 :وصحبأل أجمعين، وبعد 

ملللرابطين فلللي انر  المباركلللة أر  فالللذه رسلللائل إللللى المجاهلللدين ال

 ...وفلسطين[ الشام]

 ...وإلى المقاومين الصامدين في أر  العراق أر  الرافدين

وإللللى المجاهلللدين الصلللابرين فلللي أر  أفاايسلللتان، وفلللي كلللل مكلللان، 

 ...يجاهدون في سبيل هللا، ويتصدون لجيوش اجحتالل والعدوان

 ...السالم لليكم ورحمة هللا وبركاتأل

لمجاهللدون المرابطللون فللي الثاللور، والمقللاومون الرافضللون للظلللم أياللا ا

والجلللور، والم ميلللون الصلللابرون فلللي السلللجون، ملللن العلملللاء انبلللرار، 

والمصلحين انخيار، وانبطال انحلرار، إيكلم اليلوم وأيلتم تلذودون للن 

اإلسلللالم وأهللللأل، وتلللدفعون للللن انملللة وأرضلللاا، وتصلللويون شلللرفاا 
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ياللا ولقيللدتاا، وتواجاللون وحللدكم ألظللم ولرضللاا، وتحاظللون للياللا دي

قللوة لسللكرية للللى وجللأل انر ، مللع قلللة لللددكم ولتللادكم، ومللع شللدة 

خالف المخالاين لكم، وكثرة المخذلين لليكم، لتصلدق فليكم بشلارة اليبلي 

ج تلبال طائالة ملن أمتلي ظلاهرين لللى )صلى هللا لليأل وسلم حلين قلال 

 (.اام حتى ينتي أمر هللاالحق يقاتلون ج يضرهم من خذلام وج من خال

كلل ملن جاهلد )وقد سئل اإلمام أحمد لن هذا الحديث ولن الطائاة فقلال 

 (!الروم فاو من الطائاة الميصورة

وذلللك لمللا تللواتر لللن اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم بللنن المالحللم هللي بللين 

المسلللمين وبيلليام، خاصللة فللي انر  المباركللة أر  الشللام والقللدي 

الربللاط والجاللاد، كمللا جللاء فللي الحللديث لللن  والمسللجد انقصللى أر 

، وتلاريخ (هم في بيت المقدي وأكيلاف بيلت المقلدي)الطائاة الميصورة 

 .انمة أصدق شاهد للى ذلك

 لةالجااد ما  إلى قيام السا

أيالللا الم ميلللون إن هلللذه الحملللالت العسلللكرية اجسلللتعمارية لللللى العلللالم 

اإلسللالمي ليسللت وييللة كمللا يتللوهم الجللاهلون، بللل هللي حمللالت تاريخيللة 

كبر ، تمتد لبر تلاريخ طويلل ملن الصلراع والتلدافع، وقلد تلواترت بالا 

اليبللوءات المحمديللة، والبشللارات اليبويللة، ولاللذا تقللرر فللي أصللول أهللل 

ااد ما  إلى يوم القياملة ج يبطللأل للدل للادل وج جلور وأن الج)السية 

، وللن تتوقلف هلذه الحملالت اجسلتعمارية المعاصلرة حتلى يتحقلق (جائر
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اليصللر الياللائي لألمللة للللى لللدوها، لتعللود مللن جديللد إلللى مسللر، العللالم 

 .كقوة دولية لبيبة الجايب، كما كايت مدة ألف وثالثمائة لام

 سين هللا في انمة ولدوها

ا المجاهدون الم ميون إن ما يجري اليوم قد جر  مثلأل بانمي، كملا أيا

جللر  للمسلللمين يللوم الخيللدق، وكمللا جللر  حللين احتللل التتللار المشللرق 

اإلسالمي، وقد ذكر شيخ اإلسلالم ابلن تيميلة ملن أحلداث تللك الوقلائع ملا 

فيللأل لبللرة ولظللة وتسلللية للملل ميين المجاهللدين اليللوم، وفياللا يقللول حللين 

وفي هذه الحادثلة تحلبب هلذا العلدو ملن مالول )للى الشام بحف التتار 

وغيللرهم مللن أيللواع التللرك ومللن فللري ومسللتعربة ويحللوهم مللن أجيللاي 

المرتلدة وملن يصلار  انرمللن وغيلرهم، ويلبل هللذا العلدو بجايلب ديللار 

المسلمين وهو بين اإلقدام واإلحجام، مع قللة ملن بللبائام ملن المسللمين، 

ار واصطالم أهلاا، وهكذا هلذا العلام جلاء ومقصودهم اجستيالء للى الد

العدو من ياحيتي للو الشام وهو شلمال الالرات، فباغلت انبصلار بيالا 

 :لظيما وبلات القلوب الحياجر، وظن الياي باهلل الظيويا

هللذا يظللن أيللأل ج يقللف قللدامام أحللد مللن جيللد الشللام حتللى يصللطلموا أهللل 

 !الشام

وأحلاطوا بالم إحاطلة الااللة وهذا يظن أيالم للو وقالوا لكسلروهم كسلرة، 

 !بالقمر
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وهذا يظن أن أر  الشام ما بقيت تسلكن، وج بقيلت تكلون تحلت مملكلة 

 !اإلسالم

وهللذا يظللن إياللم ينخللذوياا ثللم يللذهبون إلللى مصللر فيسللتولون للياللا، فللال 

 !يقف قدامام أحد، فيحدث ياسأل بالارار إلى اليمن ويحوها

ام كملا ملكوهلا للام هوجكلو إيالم يملكويالا العل: وهذا إذا أحسن ظيأل قلال

سية ستمائة وسبع وخمسين، ثلم قلد يخلر  العسلكر ملن مصلر فيسلتيقذها 

 !ميام كما خر  ذلك العام، وهذا ظن خيارهم

وهذا يظن أن ما أخبره بأل أهل االثار اليبوية وأهل التحلديث والمبشلرات 

 !أمايي كاذبة وخرافات جغية

ر الظلللن باللل اده ملللر وهللذا قلللد اسلللتولى لليلللأل الرللللب والالللبع حتلللى يمللل

 !السحاب، ليي لأل لقل يتاام، وج لسان يتكلم

وهكللذا لمللا قللدم هللذا العللدو كللان مللن الميللافقين مللن قللال مللا بقيللت الدولللة 

 !اإلسالمية تقوم، فييباي الدخول في دولة التتار

بل ييتقل لياا إما إللى ؛ ما بقيت أر  الشام تسكن: وقال بع  الخاصة

 !رالحجاب واليمن وإما إلى مص

بل المصلحة اجستسالم لال جء، كملا قلد استسللم لالم أهلل : وقال بعضام

 !العراق والدخول تحت حكمام
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أي  –فاذه المقاجت الثالث قد قيلت في هذه اليابللة، كملا قيللت فلي تللك 

وهكلذا قلال طائالة ملن الميلافقين  -يوم الخيدق وحصار انحباب للمديية 

ة والشللام لامللة، وهكللذا والللذين فللي قلللوبام مللر  نهللل دمشللق خاصلل

أصاب كثيرا من اليلاي فلي هلذه الالباة، صلاروا يالرون ملن الثالر إللى 

مللللا : المعاقلللل والحصلللون وإللللى انمللللاكن البعيلللدة كمصلللر، ويقوللللون 

مقصوديا إج حاظ العيال وما يمكن إرسالام مع غيريا، وهم يكلذبون فلي 

هللا تعلالى ذلك فقد كان يمكيام جعلام في حصن دمشق لو ديا العدو، قال 

ولو دخلت لليام من أقطارها ثم سئلوا الاتيلة التوهلا وملا تلبثلوا بالا إج }

، فنخبر أيأل للو دخللت للليام المدييلة ملن جوايبالا ثلم طلبلت مليام {يسيرا

الاتيلللة، وهلللي اجفتتلللان للللن اللللدين بلللالكار أو اليالللاق، نلطلللوا الاتيلللة، 

هلذا العلدو  ولجاءوها ملن غيلر توقلف، وهلذه حلال أقلوام للو دخلل للليام

الميافق المجرم، ثلم طللب مليام موافقتلأل لللى ملا هلو لليلأل ملن الخلرو  

لللن شللريعة اإلسللالم، وتلللك فتيللة لظيمللة، لكللايوا معللأل للللى ذلللك، كمللا 

سالدهم في العلام الماضلي أقلوام بلنيواع ملن الاتيلة فلي اللدين واللدييا ملا 

اد، بين ترك واجبات وفعل محرمات، إما في حق هللا، وإما فلي حلق العبل

كترك الصالة، وشرب الخملور، وسلب السللف، وسلب جيلود المسللمين، 

والتجسي لام للى المسلمين، ودجلتام للى أموال المسللمين وحلريمام، 

وأخذ أموال الياي، وتعلذيبام، وتقويلة دوللتام الملعويلة، وإرجلاف قللوب 

 :المسلمين ميام إلى غير ذلك من أيواع الاتية
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فلليكم أيلتم ؛ هذا الذي جر  للييا بشل مكم: ينتارة يقول الميافقون للم مي

فللن هلذه ؛ الذين دلوتم الياي إلى هلذا اللدين، وقلاتلتم لليلأل، وخلالاتموهم

 !مقالة الميافقين للم ميين من الصحابة

أيتم الذين أشرتم للييا بالمقام هيا والثبات بالذا الثالر إللى : وتارة يقولون

 !لما أصابيا هذا هذا الوقت، وإج فلو كيا سافريا قبل هذا

وتللارة يقولللون، أيللتم مللع قلللتكم وضللعاكم، تريللدون أن تكسللروا العللدو لقللد 

إذ يقول الميافقون والذين في قللوبام ملر  }كما قال تعالى غركم دييكم،

 !{غر ه جء دييام ومن يتوكل للى هللا فلن هللا لبيب حكيم 

ا أياسللكم أيللتم مجللايين، ج لقللل لكللم، تريللدون أن تالكللو: وتللارة يقولللون 

 !والياي معكم

ايتاللى كللالم شلليخ ...( وتللارة يقولللون أيوالللا مللن الكللالم الملل ذي الشللديد

اإلسالم، للن تللك انحلداث العظلام، والوقلائع الجسلام، حلين غلبا التتلار 

الشام، تشبأل ما يجري اليوم من وقائع بلبلت انملة بللباج شلديدا، غيلر 

د ليللأل وتحميللأل مللن هللذه أن انمللة اليللوم ج دولللة لاللا وج لةسللالم تللذو

الحمالت اجستعمارية، اللام إج من طائاة من الم ميين الصادقين، الذين 

لوج دفعام ومدافعتام لالذه الحملالت لجلاي العلدو خلالل اللديار حتلى ج 

 !تبقى أر  لامرة، وج مديية ظاهرة
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ولقللد اسللتطالت هللذه الطائاللة الميصللورة وحللدها فللي كللل أر  إسللالمية 

ة بلللالجيوش اجسللللتعمارية لسللللكريا، كملللا حصللللل فللللي بللحلللاق الابيملللل

أفاايسللتان والعللراق وفلسللطين، غيللر أن هبيمللة العللدو لللم تتللو  بيصللر 

ياللائي لألمللة حتللى االن، إذ سللرلان مللا يللتم إحبللاط اليصللر العسللكري، 

 !بالمكر السياسي

 الجااد ذروة سيام اإلسالم وأشرف مقامات التوحيد

م فيأل من جالاد وربلاط لالو أشلرف أياا المجاهدون والمقاومون إن ما أيت

مقامات العبودية هلل، وتوحيده جل جاللأل، وهلو ذروة سليام اإلسلالم، كملا 

، وذلللك لمللا فللي (ذرة سلليامأل الجاللاد)جللاء فللي الحللديث لللن اإلسللالم وأن 

الجااد ملن طاللة هللا ورسلولأل، والتوكلل لللى هللا وحلده، واجسلتعاية بلأل 

إيلاك }لك ييتظم فلي قوللأل تعلالى وحده، والصبر للى أداء الجااد، وكل ذ

 .{وإياك يستعين. يعبد

ولاذا كان الجااد سيام العملل، وايلتظم )وكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فسللوف }سليام جميلع انحلوال الشلرياة، فايلأل سليام المحبلة، كملا فلي قوللأل

يلنتي هللا بقللوم يحللبام ويحبويللأل أذلللة للللى الملل ميين ألللبة للللى الكللافرين 

، وفيأل سيام التوكل، وسليام {سبيل هللا وج يخافون لومة جئميجاهدون في 

الللذين صللبروا }فلللن المجاهللد أحللو  اليللاي إللى الصللبر والتوكللل؛ الصلبر

قللال موسللى لقومللأل اسللتعييوا بللاهلل }، وقللال تعللالى {وللللى رباللم يتوكلللون

، {واصبروا إن انر  هلل يورثاا ملن يشلاء ملن لبلاده والعاقبلة للمتقلين
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بر واليقين الللذين هملا أصلل التوكلل يوجبلان اإلماملة فلي ولاذا كان الص

وجعليللا ملليام أئمللة ياللدون بنمريللا لمللا }الللدين كمللا دل لليللأل قولللأل تعللالى

، ولاذا كان الجااد موجبا للاداية التي هي {صبروا وكايوا بآياتيا يوقيون

والللذين جاهللدوا فييللا }محيطللة بللنبواب العلللم، كمللا دل لليللأل قولللأل تعللالى

ولالذا قلال ؛ فجعل لمن جاهد فيأل هداية جميع سلبلأل تعلالى{ لياليادييام سب

إذا اختلللف )اإلمامللان لبللد هللا بللن المبللارك وأحمللد بللن حيبللل وغيرهمللا 

الياي في شيء فايظروا ماذا لليأل أهل الثالر، فللن الحلق معالم، نن هللا 

حقيقلة : ، وفلي الجالاد أيضلا({والذين جاهلدوا فييلا ليالدييام سلبليا }يقول 

حقيقلة اإلخلالص، : في الحياة الدييا وفي اللدار اللدييا، وفيلأل أيضلا  البهد

فلن الكالم فيمن جاهد في سلبيل هللا ج فلي سلبيل الرياسلة، وج فلي سلبيل 

المال، وج في سبيل الحمية، وهذا ج يكون إج لمن قاتل ليكون الدين كلأل 

م اللياي تسللي: هلل، ولتكون كلمة هللا هي العليا، وألظم مراتلب اإلخلالص

إن هللا اشللتر  مللن الملل ميين أياسللام }والمللال للمعبللود، كمللا قللال تعللالى

...( { وأمللوالام بللنن لاللم الجيللة يقللاتلون فللي سللبيل هللا فيقتلللون ويقتلللون

 . ايتاى كالم شيخ اإلسالم رحمأل هللا تعالى

 أسباب اليصر وشروطأل

الصلدق وولده الحلق وقوللأل  -أياا المجاهدون الصابرون لقد ولدكم هللا 

، إج أن لليصر شروطأل التلي {إن تيصروا هللا ييصركم ويثبت أقدامكم} -

 :أوجباا هللا لتحقق مشروطأل، ومن ذلك 
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اإلخبللات إلللى هللا، ولللدم اإللجللاب بللالياي، أو بالعمللل، فقللد قللال : أوج 

ويلللوم حيلللين إذ ألجبلللتكم كثلللرتكم فللللم تالللن لللليكم ملللن هللا شللليئا }تعلللالى 

 .{حبت ثم وليتم مدبرينوضاقت لليكم انر  بما ر

فلن الارور من أمرا  القلوب ووفاتاا، والمجاهدون أحو  ملن غيلرهم 

إلللى اإلخبللات هلل، وإخللالص العمللل لللأل، والتواضللع للملل ميين، وتطايللر 

قلوبام من الكبر واإللجاب بالياي، فلن هللا هو اللذي يالدي إللى طالتلأل 

 .من يشاء، ويصطاي إليأل من يييب

الصلللف واججتملللاع، وللللدم اجخلللتالف واليلللـباع، وجلللوب وحلللدة : ثاييلللا

والتصلموا بحبلل هللا جميعلا }واجلتصام بحبل هللا جميعا، كما قال تعلالى

إن هللا يحب الذين يقاتلون فلي سلبيلأل صلاا }، وكما قال تعالى {وج تارقوا

وأطيعوا هللا ورسولأل وج تيلابلوا }، وقال تعالى {كنيام بييان مرصوص

، وإيمللا يلل تى {م واصللبروا إن هللا مللع الصللابرينفتاشلللوا وتللذهب ريحكلل

المجاهدون من هذا الباب أشلد مملا ي تلون ملن للدوهم، وقلد صلدقكم هللا 

ولده، فنيدكم وثبت أقدامكم في مواطن كثيرة، وفي كلل أر  تجاهلدون 

فياا، حتى إذا بدأت تباشير اليصر تلو، فلي انفلق، وكلاد العلدو يعتلرف 

ن المجاهلدين، فيتخلللف اليصلر الحاسلم كمللا بابيمتلأل، إذا الخلالف يقللع بلي

ولقللد صللدقكم هللا ولللده إذ تحسللويام بلذيللأل حتللى إذا فشلللتم }قللال تعللالى

وتيابلتم في انمر ولصيتم من بعد ما أراكم ملا تحبلون مليكم ملن يريلد 

الدييا وميكم ملن يريلد االخلرة ثلم صلرفكم لليام ليبتلليكم ولقلد لالا لليكم 

 .{وهللا ذو فضل للى الم ميين
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التقللو  والثبللات والصللبر، فلللن هللا شللرط لتحقللق اليصللر التقللو  : الثللا ث

بلى إن تصبروا وتتقوا وينتوكم ملن فلورهم هلذا }والصبر كما قال تعالى 

وملللا جعللللأل هللا إج . يمللددكم ربكلللم بخمسلللة وجف ملللن المالئكلللة مسلللومين

. بشر  لكم ولتطمئن قللوبكم وملا اليصلر إج ملن ليلد هللا العبيلب الحكليم

 .{ع طرفا من الذين كاروا أو يكبتام فييقلبوا خائبينليقط

 .{وإن تصبروا وتتقوا ج يضركم كيدهم شيئا}وقال تعالى 

 (.وإن اليصر مع الصبر وإن الار  مع الشدة)وجاء في الحديث 

ومن تقو  هللا الكلف للن الظللم والعلدوان، وللدم اجلتلداء لللى ملن للم 

اتلويكم وج تعتللدوا إن هللا ج يحللب قللاتلوا الللذين يقلل}يعتللد، كمللا قللال تعللالى 

، فلن الظلم والعدوان محرمان تحريما قاطعا مع كل أحد، وهو {المعتدين

 .أحد أسباب الابيمة وتخلف اليصر

 أهمية معرفة صور الجااد وأحكامأل

أياا المجاهدون الصابرون، والمقاومون الصامدون، إن الجااد في سبيل 

العظللام، فيجللب التاقللأل فيللأل، ومعرفللة هللا مللن شللعائر اإلسللالم، وفرائضللأل 

غاياتللأل ومراميللأل، وإن ألظللم فتيللة تتعللر  لاللا انمللة اليللوم أياللا تجاهللد 

لدوها الخارجي، ج لتلذود للن خالفلة ودوللة يحميالا المجاهلدون، إليالا 

يايئللون، ومياللا ييطلقللون، بللل جاللادهم اليللوم هللو جاللاد دفللع لللن الللدين 

ما بال قائملا ميلذ سلقوط  وانر ، والياي والعر ، وهو الجااد الذي
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الخالفة إلى اليوم، دون أن تتاير أوضاع انملة الداخليلة، ودون أن تقلوم 

لألمللة دولللة وخالفللة، وهللو مللا لللم يحللدث فللي تللاريخ اإلسللالم كلللأل، وإيمللا 

شرع هللا الجااد بعد قيام الدولة في المديية اليبوية، وهو ما يجب إدراكلأل 

القصلو  التلي ملن أجلالا شلرع  والعمل ملن أجللأل، حتلى ج تالوت الاايلة

 .{حتى ج تكون فتية ويكون الدين هلل}الجااد وهو 

ملن قاتلل لتكلون كلملة هللا )وإذا كان أشرف أيواع الجااد وألللى صلوره 

وج يتحقللق ذلللك إج لحمايللة دولللة تحكللم  -( هللي العليللا فاللو فللي سللبيل هللا

لجالاد ملا هلو فلن من ا -باإلسالم، أو من أجل إقامة دولة تحكم باإلسالم 

مشللروع للللدفع لللن المستضللعاين، ولللن انر  والعللر ، كمللا قللال 

ومللا لكللم ج تقللاتلون فللي سللبيل هللا والمستضللعاين مللن الرجللال }تعللالى 

 .{واليساء والولدان

، وأيلأل القتلال لتكلون {فلي سلبيل هللا}وقد فسر اليبي صلى هللا لليأل وسللم 

ي شللرلأل لعبللاده، وأمللا كلمللة هللا هللي العليللا، ولتقللوم أحكامللأل ولدلللأل الللذ

القتال في سبيل المستضلعاين فالو الجالاد لرفلع الظللم لليام، وكلذا قتلال 

من أخر  المسلمين من ديلارهم وأوطلايام، أو قلاتلام ليلردهم للن ديليام 

وما ليا ج يقاتل في سلبيل هللا وقلد أخرجيلا }وإيمايام، كما في قولأل تعالى 

ييالاكم هللا للن اللذين قلاتلوكم فلي إيملا }، وقولأل تعالى {من دياريا وأبيائيا

، {الللدين وأخرجللوكم مللن ديللاركم وظللاهروا للللى إخللراجكم أن تولللوهم

وملن قاتلل دون )، (من قاتل دون مالأل فالو شلايد)ولاذا جاء في الحديث 
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ومللن قاتللل دون )، (ومللن قاتللل دون حقللأل فاللو شللايد)، (أهلللأل فاللو شللايد

 (.أرضأل فاو شايد

ا لن ياسأل أو ماللأل، أو أهللأل ولرضلأل، فكل من جاهد العدو المحتل دفال

أو دييأل وأرضأل، أو قاتل دفالا لن وطن وشعب إسالمي، فكل ذللك ملن 

جااد الدفع المشروع، ملن قتلل فيلأل فالو شلايد، وإن للم يقصلد إج مجلرد 

دفع الظلم والعدوان، إج أن أللى أيواع الجااد وأشرفأل من قاتلل حتلى ج 

 .تكون فتية ويكون الدين كلأل هلل

 مة هي انصل وهي المددان

أياا المجاهدون المخلصون إن أمتكم كايت وما تبال تقف معكم، ت يلدكم 

وتلل ابركم، حتللى ُملئللت السللجون فللي كللل بلللد مللن المجاهللدين بالكلمللة 

والللرأي، أو بللالاتو  والتحللري ، أو بالمللال والتنييللد، وتعللر  االجف 

محلن والالتن فلي من الدلاة المصلحين، والعلماء المخلصلين، إللى أشلد ال

كل بلد، بسلبب تنييلدهم للمقاوملة المشلرولة لالحلتالل، ليصلدق فليام ملا 

، وجللاء (أفضللل الجاللاد كلمللة حللق ليللد سلللطان جللائر)جللاء فللي الحللديث 

، وإيملا كلان جالاد (سيد الشاداء حمبة ورجل قلام إللى إملام جلائر)أيضا 

أئمللة الجللور فللي الللداخل أفضللل أيللواع الجاللاد لشللدة خطللورتام، ونن 

لمحافظة للى الداخل أهم وأوجب، وهو كرأي المال فلذا ذهب انصلل ا

فالربف من باب أولى، ولذا كايت لياية الشارع فيأل أهم، ولكون القلائمين 

لليأل لبج إج من اإليمان، فام يواجاون لدوهم بال قوة مليام وج حلول 



 

195 

 

ن واللذي}إج باهلل، وكل ذلك من الجااد الذي يدخل في لملوم قوللأل تعلالى 

سللواء { ومللن جاهللد فليمللا يجاهللد لياسللأل}، {جاهللدوا فييللا لياللدييام سللبليا

جاهدوا بالدلوة والتحري ، أو بالرأي والاتو ، أو بالملال، أو بلالياي، 

، ولالذا (جاهدوا المشلركين بلنموالكم وأياسلكم وألسليتكم)كما في الحديث 

خلوف أ)قرن اليبي صلى هللا لليأل وسلم بين جااد الداخل والخار  فقلال 

ما أخاف للى أمتي انئمة المضلون، وج تبال طائاة من أمتي ظلاهرين 

، فجعللل فتيللة انئمللة (للللى الحللق ج يضللرهم مللن خللالاام وج مللن خللذلام

 !المضلين، والر ساء الضالين الماسدين، أشد من فتية العدو الخارجي

 ضرورة المشروع السياسي

باب الضللعف التللي إن أهللم أسلل أياللا المجاهللدون المرابطللون فللي كللل ثاللر

 -والتي يجلب معالجتالا والعيايلة بالا  -تعتري مشروع المقاومة والجااد 

تكمللن فللي لللدم وجللود مشللروع سياسللي للمجاهللدين والمقللاومين، يطمللئن 

انمة للى مستقبلاا، ويبشرها بواقع سياسي أفضل من واقعاا، فلي حلال 

اليصلللر والظالللر، فالللي تتطللللع إللللى الحريلللة والتحلللرر ملللن اجحلللتالل، 

والللللتخلص مللللن الجللللور والطايللللان واجسللللتبداد، وتتشللللوق إلللللى العللللدل 

والتقللدم الصلليالي واجقتصللادي والشللور ، وتتشللوف للتطللور والياضللة 

والعلمي، وهذه المامة وهي بلورة المشروع السياسي لملا بعلد التحريلر، 

ج يتحملالللا المجاهلللدون المشلللاولون بالتصلللدي للحملللالت اجسلللتعمارية 

العلملللاء الماكلللرون، والسياسللليون المخلصلللون،  الصلللليبية، بلللل يتحملالللا

والمتخصصون في كل فن، الذين هم أقدر للى القيام باذه المامة، وكملا 
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وإذا أصلابام أملر }، وكما قلال تعلالى (كل ميسر لما خلق لأل)في الحديث 

من انمن أو الخوف أذالوا بأل ولو ردوه إلى الرسول وإللى أوللي انملر 

 .{يأل ميامميام لعلمأل الذين يستيبطو

فالواجلللب التعلللاون والتكاملللل بلللين الجميلللع سلللواء ملللن يجاهلللدون العلللدو 

الخلللارجي، أو ملللن يجاهلللدون لتحقيلللق اإلصلللال، السياسلللي اللللداخلي، إذ 

للشللللعوب احتياجاتاللللا وتطلعاتاللللا يحللللو انمللللن واجسللللتقرار والتطللللور 

واجبدهلار والسليادة، التللي ج تتحقلق بالقتلال فقللط، بلل وبلالعلم والمعرفللة 

اللاد والجاللاد السياسللي والاكللري واإللالمللي والتربللوي، وفللي كللل واججت

 .المجاجت لتحقيق ياضة انمة الشاملة لتعود لاا السيادة من جديد

أياا المقاومون المجاهدون إن انمة ما لم تعرف من المجاهلدين أهلدافام 

السياسللللية الداخليللللة والخارجيللللة، ور يللللتام لحللللل مشللللكالتاا السياسللللية 

موقاام من حقوقاا وحريتاا، فلياا لن تمضي معالم يحلو واجقتصادية، و

المجاول، خاصلة والتجلارب السللبية ماثللة اليلوم أملامام كملا فلي بعل  

الللدول والميللاطق التللي يحكماللا اإلسللالميون فللي العللالم العربللي حيللث ج 

فرق كبير بييام وبين غيرهم في اليـبوع يحو الظللم واجسلتبداد وايتالاك 

ما أدركأل العدو فاستال ذلك في تخويلف انملة ملن  حقوق اإليسان، وهذا

المقللاومين والمجاهللدين وتصللويرهم للللى أياللم إرهللابيون يقللودون العللالم 

يحللو الاوضللى والقتللل، وج ي ميللون بحللق الشللعوب فللي الحريللة والعللدل، 

حتللى صللدقام كثيللر مللن المسلللمين، هللذا مللع لدالللة قضلليتام ودفللالام 
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أجيبلي غاشلم ظلالم تقلر كلل  المشروع للن شلعوبام فلي مواجالة احلتالل

 !المواثيق الدولية حق الشعوب في مقاومتأل

أياللا المقللاومون الصللادقون لقللد يجللف العللدو ووسللائل إلالمللأل فللي تضللليل 

وتحييد قطاع واسع من انمة التي تتعاطف ملع ملن يلدافع ليالا، إج أيالا 

لللن تيللدفع معللأل إج حللين تعلللم أن المضللي معللأل سلليحقق لاللا حيللاة كريمللة 

فضل لاا مما هي لليلأل اليلوم، ولالذا كلان اليبلي صللى هللا لليلأل لبيبة أ

وسلم يبشر الياي بانمن والعدل والايى، ويخاطب ياوسلام البشلرية بملا 

تتشوف وتتشوق إليأل، كما في قولأل صلى هللا لليلأل وسللم لعلدي بلن حلاتم 

لئن طلال بلك لملر لتلرين الظعييلة تخلر  ملن الحيلرة إللى )قبل أن يسلم 

، وكلان (اف إج هللا، ولترين كيوب كسر  تيالق فلي سلبيل هللاالبيت ج تخ

، وقد بشلر هللا المل ميين (ليايضن المال حتى ج يوجد من ينخذه)يبشرهم 

وللد هللا اللذين وميلوا مليكم ولمللوا }باجستخالف والتمكلين، فقلال تعلالى 

الصالحات ليستخلايام في انر  كما استخلف الذين من قلبلام وليمكلين 

 .{يام الذي ارتضى لام وليبدليام من بعد خوفام أميالام دي

بلالمجتمع اللذي  -وهم في مكة وقبل تشلريع الجالاد  -وقد بشرهم القرون 

سلليقوم للللى أيقللا  المجتمللع الجللاهلي وأيللأل مجتمللع العللدل والشللور  

الذين استجابوا لربام وأقاموا الصلالة }والرحمة وانخوة، كما قال تعالى 

واللذين إذا أصلابام البالي . ومملا ربقيلاهم يياقلونوأمرهم شلور  بيليام 

إيملا . ولمن ايتصر بعد ظلمأل فنولئك ما لليام من سلبيل... هم ييتصرون

 .{..السبيل للى الذين يظلمون الياي ويباون في انر  باير الحق
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وإن المشللروع السياسللي ج بللد أن يقللوم للللى أصللول لقائديللة وسياسللية 

، كما جاء في سية وسين الخلااء الراشدينتشريعية، تقوم للى الكتاب وال

، وفلي الخطلاب السياسلي (لليكم بسيتي وسلية الخلالاء الراشلدين)الحديث

القرويي واليبوي الراشدي من أصول الحكم وسياسة انملة، ملا هلو كايلل 

الحريلة أو )بتحقيق الحرية والعدل والشور ، كما فصلت ذلك في كتلاب 

 .، وغيرها من الكتب في هذا الباب(تحرير اإليسان)، وكتاب (الطوفان

 المعرفة بخطط العدو والحذر من شراكاا 

أياا المجاهدون المخلصون إن العلدو اليلوم يمكلر بانملة وبكلم، ليشلالكم 

للللن جالللادكم بلللالاتن الداخليلللة، وقلللد يجلللف إللللى حلللد كبيلللر فلللي اسلللتاالل 

الخالفللات الطائايللة والعرقيللة والقوميللة فللي تكللريي وجللوده اجسللتعماري 

ا جللر  فللي العللراق وأفاايسللتان، ومللا كللان ذلللك ليللتم لللأل لللو كايللت كملل

المقاومة للى درجة من الولي الشرلي والسياسي الذي يجيبالا الوقلوع 

، فللي شللرك الاللتن الداخليللة واجحتللراب انهلللي بللين أبيللاء الشللعب الواحللد

ومللن تللدبر القللرون، وقللرأ السلليرة اليبويللة، وكيللف واجللأل اليبللي صلللى هللا 

 .ل هذه التياقضات لرف المخر  من ذلك كلأللليأل وسلم مث

 معرفة الواقع اججتمالي والحكمة في التعامل معأل

أياا المجاهدون الم ميون إن ملن انهميلة بمكلان فالم الواقلع اججتملالي 

فللوج }كملا قلال تعلالى  وتياقضاتأل، ومعرفة الحكلم الشلرلي وتاصليالتأل،

ولييللذروا قللومام إذا  ياللر مللن كللل فرقللة ملليام طائاللة ليتاقاللوا فللي الللدين
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، إذ بسلللبب القصللور فلللي فالللم أحللد انملللرين يقلللع الاشلللل {رجعللوا إلللليام

والخلللل، واجضللطراب والبلللل، فللي سللير حركللة الجاللاد والمقاومللة يحللو 

تحقيق أهدافاا، وكم أد  الجال بذلك إلى الاشل، كما جر  فلي العلراق، 

ائري، حيث لم تراع بع  فصائل المقاومة وضع المجتمع العراقي العش

الللذي تيقسللم فيللأل القبيلللة العربيللة الواحللدة إلللى سللية وشلليعة، ممللا يوجللب 

الحلللذر ملللن الاتيلللة الطائايلللة التلللي يجلللف اجحلللتالل فلللي تنجيجالللا لصلللالف 

مشرولأل اجسلتعماري، وهلو ملا دفعلت المقاوملة ثميلأل غاليلا، وكلان أحلد 

 . أسباب ظاور الميليشيات العميلة لالحتالل

 وبلمائاااجرتباط بانمة وللمائاا 

أياا المجاهدون المخلصون إن تخلي قطلاع واسلع ملن للملاء انملة للن 

سللواء تحللت ضللاط الحصللار السياسللي، أو تحللت ضللاط  -دلللم الجاللاد 

الابيمة الياسية، أو بسلبب أخطلاء المقاوملة، أو بسلبب لجلب المجاهلدين 

تبعللأل تخلللي  -لللن إقيللاع انمللة بضللرورة مشللرولام ووجللوب يصللرتأل 

ة لن دلم حركة الجااد والمقاوملة، فكلان ج بلد ملن قطاع واسع من انم

تايير الخطاب اإللالمي، بما ياوت الارصة للى العلدو الخلارجي اللذي 

، وربملا اسلتال يراهن لللى اتسلاع الاجلوة بلين للملاء انملة ومجاهلدياا

العللدو بعلل  انخطللاء التللي يقللع فياللا المجاهللدون لتللبداد الاجللوة اتسللالا 

خاى مد  خطورة ذلك، فيجب المبادرة للتواصلل بييام وبين انمة، وج ي

مع كل للماء انمة ودلاتاا بكلل وسليلة ليكويلوا لللى اطلالع دائلم لللى 

 .حقيقة أهداف المقاومة، إذ ج يجا، للمقاومة إج بانمة ودلماا
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 اجلتراف بالخطن وتحمل المسئولية

هلروب كما يجب اجلتذار لن كل خطن يقع ملن المقاوملة بلال تلكل ، وج 

من المسئولية، لتطمئن انمة إلى أن حركة الجااد والمقاومة قلادرة لللى 

، ولاللذا لمللا أخطللن الصللحابة فللي قتللالام فللي يقللد ياسللاا وتقللويم مسلليرتاا

يسنلويك لن الشار الحرام قتلال فيلأل قلل }انشار الحرم يبل قولأل تعالى 

التراف بالا، ، إذ تراكم انخطاء دون تراجع لياا، أو {..قتال فيأل كبير 

 .أو يقد لاا، ياقد انمة ثقتاا بحركة الجااد والمقاومة

 مرالاة انلراف اإليسايية الصحيحة والقيم اليبيلة

وكذا يجب مرالاة انلراف انممية، التي تعارفت الشلعوب لليالا، مملا 

كما قال اليبي صللى هللا لليلأل وسللم  تعده من كريم الشيم، وحسن الخلق،

، فراللللى العلللرف (للللوج أن الرسلللل ج تقتلللل لقتلتكملللا)لرسلللولي مسللليلمة 

المعاود ليد كل انمم وهو لدم قتل الرسل أو إيذائام، ومثلل ذللك اليلوم 

كللل مللن ج يشللارك فللي القتللال وج يعللين لليللأل، كالصللحايين، وانطبللاء، 

ويحللوهم ممللن تعللارف العللالم للللى لللدم التعللر  لاللم، إذ أن اجلتللداء 

ة للمقاومللة والجاللاد، بللل هللو ظلللم ولللدوان، لللليام بالشللباة والظيللة إسللاء

 . يترتب لليأل من المااسد أضعاف ما يظن فيأل من المصلحة
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 أهمية وضو، الخطاب اإللالمي

وإن ممللا يجللب رلايتللأل والعيايللة بللأل مخاطبللة العللالم وأمللم انر  باللاللة 

التي تااماا، والخطاب الذي يعقلويأل، فيجب للى المجاهدين والمقلاومين 

، كملا فعلل اليبلي صللى هللا لليلأل ا الياي بما يعقلون ويااملونإن يخاطبو

وسلم في الحديبيلة، فكلان يخاطلب وفلود العلرب التلي جاءتلأل للصللف بملا 

وهللا ج تسللنليي قللريش خطللة تصللل باللا الللرحم إج )يعقلويللأل حتللى قللال 

، وقللد أمللر أصللحابأل أن يسللوقوا الاللدي حتللى تللراه وفللود (ألطيللتام إياهللا

ى هللا لليلأل وسللم ملن تعظليم العلرب لللرحم، وملن قريش، لما يعلمأل صلل

تعظيم سوق الادي للحلرم، ولالذا ألظملوا ذللك، ورأوا أيلأل لليي لقلريش 

أن تميع اليبي صلى هللا لليأل وسلم من الطلواف بالبيلت، حتلى اضلطرت 

قريش للصلف، وكذا حين كتب الصحياة مع سايل بن لمرو، وكلذا فعلل 

 .الخ..جعار بن أبي طالب مع اليجاشي

فنمم انر  اليوم ترف  الظلم والعدوان واجحلتالل، فمخاطبتالا باللالة 

التللي تااماللا مللن أهللم أسللباب اليجللا، السياسللي الللذي هللو رديللف اليجللا، 

 .العسكري، بل هو أهم وأشد خطرا في مثل هذه الحروب

 اجلتبام بنصول السياسة الشرلية

الشلرلية فلي وإن مما يجب رلايتأل والعيايلة بلأل معرفلة أصلول السياسلة 

، فلن كلل ملن وقلف ملع الجالاد والمقاوملة التعامل مع الموافق والمخالف

ولو بالكلملة واللرأي هلو ملن أيصلارها وحلاائالا، للأل لليالا حلق التكلريم 
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والبر واإلحسان وحاظ المعروف لأل، مسلما كان أو غير مسلم، كملا قلال 

يخرجلوكم ملن ج ييااكم هللا لن الذين للم يقلاتلوكم فلي اللدين وللم }تعالى 

إيما ييالاكم هللا . دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليام إن هللا يحب المقسطين

لللن الللذين قللاتلوكم فللي الللدين وأخرجللوكم مللن ديللاركم وظللاهروا للللى 

 . {إخراجكم أن تولوهم ومن يتولام فنولئك هم الظالمون

لللو كللان )وقللد قللال اليبللي صلللى هللا لليللأل وسلللم فللي أسللار  المشللركين 

، وذللك لملا (ن لدي حيلا ثلم سلنليي هل جء انسلر  للوهبتام للألالمطعم ب

 .كايت لأل من يد في إجارة اليبي صلى هللا لليأل وسلم في مكة

وقد استعان المسلمون في فتو، الشام بعرب الشام من أهل الكتاب اللذين 

كايوا يتطلعون لتحريرهم من ظلم الرومان، فلملا أراد لملر أخلذ الجبيلة 

يحللن للرب فخللذ ميلا كمللا تنخلذ مللن العلرب المسلللمين، مليام أبللوا وقلالوا 

فنخللذ ملليام الصللدقة، وخصللام بللذلك، وأجمللع الصللحابة للللى سللية لمللر 

، أخلذا (صدقة يصار  تاللب)فيام، فصار الاقااء يبوبون في كتب الاقأل 

 . بسين لمر التي هي فام لميق ولبقري لمقاصد الشريعة وغاياتاا

والبلر واإلحسلان ملع كلل ملن  فالواجب معرفة أصلول السياسلة الشلرلية

وقف مع انمة في جاادها المشروع ضد اجحتالل، سلواء ملن المسللمين 

، فملن للى اختالف طوائاام وتيلاراتام السياسلية، أو ملن غيلر المسللمين

وقوللوا }أحسن إلى انمة فالواجب اإلحسلان معلأل وإليلأل، كملا قلال تعلالى 

، وقللد جللاء فللي {سللانهللل جللباء اإلحسللان إج اإلح}، وقللال {لليللاي حسلليا

 (.من أد  إليكم معروفا فكافئوه)الحديث 
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فمن ساو  بين ملن وقلف معلأل ووبره ويصلره وللو ملن غيلر المسللمين، 

بمن حاربأل ووقف ضده ووبر من حاربأل، فقد خالف بالذه المسلاواة سلية 

الرسول، وبدهيات العقول، وحكم للى ياسأل بالاشل، وهو ألجلب ملن أن 

استاا، وفق هدايات الكتاب والسلية وسلين الخلالاء يتطلع لقيادة انمة وسي

 . الراشدين

كمللا يجللب التمييللب بللين أصللياف مللن وقاللوا مللع اجحللتالل وهللم طوائللف 

كثيرة، فميام المكره، وميام الضعيف، وميام الجاهل، وميام السياسيون 

، اللذين لالم أتبلاع وأشلياع، فالسياسلة الطامعون، وللماء السوء الضالون

غل  الطلرف والتجلاوب لليام، والعملل لللى تحييلدهم  الشرلية تقتضي

وتطميلليام، فلللن ذلللك مللن أكبللر أسللباب تللنلياام وكسللبام فللي صللف انمللة 

 .والمقاومة

 خطورة اجحتراب واجقتتال الداخلي 

أيالا المقلاومون والمجاهلدون الصلابرون لقلد بلدأت تباشلير اليصلر تلللو، 

بللدأ العللدو يخطللط بللانفق مللن جديللد فللي أفاايسللتان والعللراق وفلسللطين، و

لمكر سياسي جديلد، لتاويلت الارصلة لللى المقاوملة، لليجا  يصلرها، 

ويشلللالاا بياسلللاا، وبلللاجحتراب اللللداخلي، كملللا فلللي فلسلللطين والعلللراق، 

فالواجلللب الحيطلللة والحلللذر، وقلللد وقلللع فلللي فلسلللطين ملللن اجقتتلللال بلللين 

المجاهدين ما أدمى قلوب الم ميين، كما جر  في غبة، ووقلع ملن أهلل 

ميام بحق إخوايام وبحق بع  المواطيين ملن أبيلاء شلعبام ملن  الشوكة

الظلللم والعسللف والتعللذيب وايتاللاك حقللوق اإليسللان مللا ج يجللوب شللرلا 
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السللكوت ليللأل تحللت ذريعللة حمايللة المقاومللة وإيجاباتاللا، فلللن الاايللة مللن 

الجااد والمقاومة دفع الظلم ورده، ج ممارسلتأل وتكريسلأل باسلم اإلسلالم، 

لا تجريلللد شلللعب فلسلللطين ملللن سلللالحأل وهلللو تحلللت كملللا ج يسلللوا شلللر

اجحلللتالل تحلللت أي ذريعلللة كايلللت، كحجلللة تلللرخيص السلللال،، أو ميلللع 

الجريمة، أو ضمان السيطرة السياسية للى الوضلع، فللن مثلل ذللك ياقلد 

المقاومللة شللرليتاا، حيللث تتحللول مللن حركللة مقاومللة إلللى حللاري أميللي 

السللللطة، بحجلللة للعلللدو، كملللا لللليي نحلللد أن يسلللتبد بلللانمر، ويسلللتنثر ب

المقاومة، إذ انمر شور  بين المسلمين، في السلم والحرب، ولاذا يص 

وشللاورهم فللي }الاقاللاء للللى وجللوب المشللاورة فللي الحللرب لقولللأل تعللالى

نياا يبلت في سياق الحرب بعد هبيمة أحلد، فالواجلب التياصلر { انمر

، كما والتياصف والتشاور والتعاون للى الحق والخير في الحرب والسلم

وتعلللاويوا لللللى البلللر والتقلللو  وج تعلللاويوا لللللى اإلثلللم }قلللال تعلللالى 

 . {والعدوان

هللذا ويسللنل هللا فللي هللذه الليللالي العشللر المباركللة مللن رمضللان أن يثبللت 

أقللدامكم، ويسللدد رملليكم، ويرفللع درجللاتكم، ويللرحم شللاداءكم، ويبللي  

اللب وجوهكم، كما بيضتم وجأل أملتكم المكلوملة، وشلعوبكم الميكوبلة، بتك

ولييصللرن هللا مللن ييصللره إن هللا }ألللدائاا للياللا مللن الللداخل والخللار ، 

 .{لقوي لبيب
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 ةبعة عشر االرسالة الر 
 بين المشاريع الوظيفية والمشاريع الطائفية مشروع األمة

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 

كشللات الثللورة العربيللة لمومللا، والسللورية مياللا للللى وجللأل الخصللوص، 

أبعللاد انبمللة التاريخيللة التللي تعيشللاا انمللة، والواقللع السياسللي الخطيللر 

ورسللم  -لللدويالت الحمللالت الصللليبية فللي الميطقللة العربيللة، التللي أقاماللا 

اجحللتالل البريطللايي والاريسللي  -حللدودها وحمللى أيظمتاللا الممسللوخة 

لى أيقا  الخالفة، حيث تتعر  انمة ميذ سلقوط الخالفلة واإليطالي ل

مطللللللع القلللللرن الماضلللللي لالسلللللتالب السياسلللللي والملللللادي والروحلللللي 

بعللد قللرن مللن اجسللتعمار الاربللي والمقاومللة  -والحضللاري، فلللذا هللي 

أحجار لللى رقلع الشلطريو، وأصلاار لللى اليسلار  –وحروب التحرير 

عللالم اإلسللالمي بكللل دولللأل فللي المشللاد السياسللي الللدولي، حتللى لللم يعللد لل

وشللعوبأل قللدرة للللى إيقللاف المللذابف المرولللة التللي يتعللر  لاللا الشللعب 

السللوري للللى يللد العصللابات الباطييللة اإلجراميللة، وإذا حللوادث التللاريخ 

التلللي يقصلللاا الم رخلللون وج يصلللدقاا المعاصلللرون، تراهلللا مشلللاهدة 

العلالم العيون، وتتياقلاا وسلائل اإلللالم بالصلوت والصلورة، ويشلاهدها 

 ! المذهول من هول ما يجري
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لقد لجب مليار ويصف مسلم، ثالثمائة مليون لربي، للن ملد يلد الالوث 

للشعب السوري، كما لجب قبل ذلك لن إيقاذ الشعب العراقي من حرب 

استعمارية كبر  ذهب ضحيتاا ماليين انبريلاء، وكايلت اللدول العربيلة 

اا جيوش اجحلتالل الامجلي، الوظياية ياساا هي القوالد التي ايطلقت مي

فلللذا قصلة الحمللالت ! ملن مصلر والخللليو والجبيلرة العربيللة والشلام اللخ

الصليبية يعاد روايتاا من جديد ج في قاللات المسلار،، بلل لللى أر  

الواقع المشاهد والبلث اإللالملي الحلي، وإذا العلدو يجلوي خلالل اللديار 

يللدلي، بللل فللي الشللام بللين دويللالت العللرب الوظيايللة والطائايللة ج فللي ان

والعراق وجبيرة العرب، فال يجلد ملن يحلول بييلأل وبلين بايتلأل، بلل يجلد 

مللن جمالللات أبللي رغللال وشلليعتأل فللي كللل بلللد مللن يماللد لللأل الطريللق، 

ويتطوع في جيوشأل، وياتف لأل أرضأل، للى حساب انمة ودملاء شلعوباا 

 !المساوكة، وثرواتاا المياوبة، ومقدساتاا المسلوبة

ثورة السورية حاللة الضلعف العربلي، وكيلف يتلدالى العلالم لقد كشات ال

للللى انمللة كمللا تتللدالى انكلللة للللى قصللعتاا، وإذا العللرب بكللل دولاللم 

وثللرواتام ج يسللتطيعون دفعللا وج رفعللا، بللل ييتظللرون قللرارا روسلليا أو 

هذا واللدول ! صيييا أو أوربيا أو أمريكيا أو إيراييا، ييقذ الشعب السوري

أكثر من لشرين دولة، تمتد من الخلليو إللى المحليط، لللى العربية تمثل 

مليلللون كللللم، وانملللة ملللن ورائالللم تعلللدادها مليلللار ويصلللف  22مسلللاحة 

 ! المليار، وهو ما ياوق جارافيا وديمارافيا تلك انمم كلاا
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لقد جاءت الثورة العربية لةلالن لن يااية لاد الظللم واجسلتبداد، فللذا 

ايللة، والعللدو الشللرقي ودولللأل الطائايللة، يقللف العللدو الاربللي ودولللأل الوظي

للشعوب العربية بالمرصاد، ليحول بيياا وبين حريتاا ووحدتاا، وليعملل 

جاهدا للى أن تظل انمة حتى في ظل الثورة تعيش في كيلف مشلرولأل 

ميذ سايكي بيكلو، فلي دول لربيلة وظيايلة، ماملا اختلالت أيظملة الحكلم 

 !فياا

ج يامللأل أن يللذهب العلمللاييون والقوميللون فاليظللام الللدولي اجسللتعماري 

العرب وينتي اإلسالميون الجدد، ما دامت الدول العربية الوظياية ياسلاا 

قائمللة بللدورها المرسللوم لاللا ميللذ سللقوط الخالفللة وإلللى اليللوم، وهللا هللي 

الثلللورة اليمييلللة يلللراد لالللا ملللن خلللالل تلللدخل اللللدول العربيلللة الوظيايلللة 

تحللالف مللع العللدو، وتعقللد الصللاقات والجمالللات اإلسللالمية الوظيايللة، ت

المشللبوهة مللع سللاراء أمريكللا، للللى حسللاب انمللة وحريتاللا وسلليادتاا، 

ليظل الطيران انمريكي يقصف الشعب اليميي في مدن الليمن وفلي ظلل 

 !الثورة

وهو ما يكاد أيضا للثورة المصرية، ليظل اليظام الحاكم ميذ كامب ديايلد 

يملط حكوملة السلودان التلي قلدمت  يظاما وظيايلا وإن كلان إسلالميا لللى

 !للارب من الخدمات الوظياية ما لم يقدمأل العلماييون العرب

ضللحية  -( مشللروع انمللة)فللي ظللل غيللاب  -لقللد أصللبحت انمللة اليللوم 

مشللرولين لللدوين يتصللارلان للياللا تللارة، ويتااهمللان تللارة، المشللروع 
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ايللة الاربللي الصللليبي اجسللتعماري وتصللطف خلاللأل الللدول العربيللة الوظي

التي صيعاا الارب للى لييأل ميذ سايكي بيكو وإللى اليلوم، والمشلروع 

وحلياللأل الصللاوي الللذي ( انرثوذكسللي ثللم الشلليولي)الشللرقي الروسللي 

جعل من إيران ميذ أربعلة قلرون وإللى اليلوم خيجلرا فلي خاصلرة العلالم 

اإلسالمي، حيث كان لتحالف روسيا القيصرية مع إيلران الصلاوية أكبلر 

قف فتوحات الخالفة العثمايية فلي أوربلا، وفلتف الطريلق أملام انثر في و

العللدو جحللتالل العللالم اإلسللالمي، بعللد سللبعة قللرون مللن اسللتعادة انمللة 

لوحدتاا، وياضتاا ملن كبوتالا، بعلد الالبو المالولي الامجلي، كملا لبلر 

التشليع الصلاوي ص )لن ذلك الماكر اإليرايي للي شريعتي، في كتابأل 

ن التشللليع الصلللاوي ظالللر وتحلللالف ملللع القلللو  إ)حيلللث يقلللول ( 464

الصلللليبية والبرجوابيلللة العدواييلللة فلللي أوربلللا لضلللرب القلللوة اإلسلللالمية 

الوحيدة التي كايت تتصد  لالم وللو باسلم اإلمبراطوريلة العثماييلة، وقلد 

كايللت الضللربة التللي وجااللا التشلليع الصللاوي بمثابللة طعيللة فللي الظاللر، 

طين الصللاويين وسللالطين تجلللت للللى شللكل لقللاءات مشللتركة بللين السللال

أوربللا الشللرقية تمخضللت لللن اتااقيللات ومخططللات للقضللاء للللى العللدو 

المشللترك للمسلليحية الاربيللة والتشلليع الصللاوي والمتمثللل ويللذاك بالدولللة 

  (!العثمايية

لقللد ظلللت الياسللية الطائايللة تعللايي أبمللة تاريخيللة ميللذ تحالااللا مللع الاللبو 

استيارت انمة كلالا لمواجاتلأل الوثيي الماولي للمشرق اإلسالمي، حيث 
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حتى تحطم للى أطراف الشام للى يد السللطان قطلب فلي للين جلالوت، 

 ! بييما تحالف الباطييون الطائايون مع هوجكو حين احتل باداد

ثم تجلت تلك الياسية الحاقدة للى انمة وحضارتاا وتاريخاا فلي الدوللة 

عوبية فلسلاة ديييلة الصاوية التي جعللت ملن تللك انحقلاد والضلاائن الشل

ومشرولا سياسيا، لبب الاصل بين الشعب اإليرايي العظيم وأمتلأل، كملا 

حيلث ( 222التشليع الصلاوي ص)لبر لن ذلك للي شريعتي في كتابلأل 

كلان الالدف )يقول لن طبيعة الدولة الصاوية وحقيقة دلوتاا فلي إيلران 

يراييللة هللو إضللااء طللابع مللذهبي للللى الحالللة القوميللة، وبعللث القوميللة اإل

تحت ستار التشيع، وتمت لملية فصل الشعب اإليرايلي للن جسلد انملة 

ومن هيا يجد أن الشيعي الصاوي قد يبقى متمسلكا باإلسلالم إج ... الكبير

إيللأل فللي الوقللت ذاتللأل يللباول ألمللاج مللن شللنياا أن تقطللع جميللع أواصللر 

وهكللذا أوجللد التشلليع الصللاوي مللع القوميللة .. انخللوة مللع بللاقي المسلللمين

 ((!شعوبية شيعية)و( تشيع شعوبي)إليرايية حركة جديدة ويجم لياما ا

وقد لايى المسلمون لامة والعرب خاصة ميلذ قيلام الدوللة الصلاوية فلي 

ه حروبا دموية، وكايت باداد والعراق أول ضلحاياه فلي  0 إيران سية 

القللرن الحللادي لشللر الاجللري، ثللم القللرن الثللايي لشللر، ثللم التاللاهم مللع 

لبرتاالي للخليو العربلي، ثلم التالاهم ملع اجحلتالل البريطلايي، اجحتالل ا

ثم كلان الشلاه شلرطي الالرب اجسلتعماري ملدة يصلف قلرن فلي الخلليو 

العربي، ثم ها هي إيران بحساا الطلائاي تتالاهم ملع اجحلتالل انمريكلي 

في أفاايستان والعراق، وتقف خلف جرائم اليظام اإلجرامي العللوي فلي 
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يلران الصلاوية هلي إيلران الصلاوية، ماملا اختلالت أيظملة سوريا، وإذا إ

 !الحكم فياا ملكية أو جماورية، للمايية أو دييية

وها هو المشلاد اليلوم يتكلرر فللذا انملة كلالا ملن خلالل دولالا الوظيايلة 

والطائايللة تصللطف إمللا خلللف المشللروع الاربللي الصللليبي، أو المشللروع 

عسللكر أبواقللأل مللن الشللرقي الروسللي والصللاوي، ويصللطف خلللف كللل م

دون أن يكللون لألمللة مشللرولاا ! رجللال الللدين والسياسلليين والماكللرين

انملة الواحلدة والخالفلة )السياسي، وهو ملا يجعلل ملن اسلتعادة مشلروع 

، طللوق اليجللاة، والطريللق الوحيللد للخللرو  مللن هللذا التيللأل، كمللا (الراشللدة

 (!ليبوةثم تكون خالفة للى مياا  ا)بشر بأل اليبي صلى هللا لليأل وسلم 
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 الرسالة الخامسة عشرة
 رسالة محبة ونصرة

 حاكم المطيري. د.بقلم أ
 

 ..إلى فضيلة الشيخ المجاهد

 .. حاظأل هللا ورلاه 

 ..السالم لليكم ورحمة هللا وبركاتأل 

 ..وبعد 

انملر كللأل، اللذي وفقيلا يحمد هللا إليكم الذي لأل الحمد وحده، وإليأل يرجلع 

وإيللاكم للللذود لللن دييللأل وسللية يبيللأل صلللى هللا لليللأل وسلللم ويصللرة لبللاده 

الملل ميين والمستضللعاين، فللي بمللن لصلليب مللن غربللة الللدين، وضللعف 

بلدأ اإلسلالم غريبلا وسليعود غريبلا )المسلمين، كما في الحديث الصلحيف 

ي ظلاهرين ج تبال طائالة ملن أمتل)، وقال أيضا (كما بدأ فطوبى للارباء

للى الحق يقاتلون ج يضرهم من خذلام وج ملن خلالاام حتلى يلنتي أملر 

 (..هللا
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وج يكللللون جاللللاد الطائاللللة إج فللللي حللللال استضللللعاف انمللللة ج حللللال  

استخالفاا، إذ تكون في حال اجستخالف والتمكين قائمة هي بالجااد فلال 

 !تخذلأل وج تخالاأل

والعبيمة للى الرشد والسلداد فلي  فيسنل هللا ليا وإياكم الثبات للى انمر

 ..الرأي

 ..فضيلة الشيخ الكريم 

ج يخاى لليكم أن انمة اليوم تبعث من جديد، بعد أن ياخ هللا فياا روحلا 

من ليده، أحيتاا بعد رقدتاا، وأيقظتاا بعد غالتالا، فثلارت لللى طااتالا 

تسلللترد كرامتالللا ولبتالللا، فكايلللت الثلللورة العربيلللة المعاصلللرة تحلللوج 

ريخيللا، وقللدرا رباييللا، أراد هللا بللأل أن يمللن للللى الللذين استضللعاوا فللي تا

انر  ويجعلام أئمة ويجعلام الوارثين ويمكن لام ويري طالاتام مليام 

 !ما كايوا يحذرون

ولقد كان لكم كما لكثير من للماء انملة ودلاتالا ورجالالا وأبطالالا ملن 

الم، وأفبلت العدو، كل فئاتاا يد في صيالة هذه الثورة التي أدهشت الع

وأغاظللت المجللرمين، وأباجللت المصلللحين والمجاهللدين، فكللم ذهللب مللن 

وجف السجياء انبرياء فلي سلجون الطالاة، والشلاداء السلعداء فلي جالاد 

 !   انلداء الاباة، فيا هلل كم بذلوا ألمارهم وأرواحام في سبيل هللا
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  لصلراع كما ج يخاى للى فضيلتكم أن انبملة هلي أبملة أملة، تتعلر

لالمي، وتداع أممي، وج يمكن لاا مواجاة انبمة إج بمشلروع أملة، ج 

مشللروع دولللة قطريللة حيللث سللقط العللراق فللي أقللل مللن شللار أمللام حملللة 

صليبية استعمارية ايطلقت ملن محيطلأل العربلي، وج مشلروع جماللة أو 

حللبب أو مجمولللة بعللد أن أثبتللت الثللورة العربيللة أن الرهللان هللو للللى 

إيلا للن يخبيلك فلي .. اللام أمتي أمتلي)عوباا وهو معيى حديث انمة وش

وإن ملللك أمتللي سلليبلغ مللا .. إن هللا بو  لللي انر  )وحللديث ( أمتللك

 الخ(.. بوي لي مياا

فللال مجللال اليللوم لمواجاللة المشللرولين المتصللارلين للللى انمللة سللواء 

المشلللروع الصلللايو الصلللليبي الاربلللي، أو الصلللاوي الطلللائاي وحليالللأل 

إج بمشلللروع أملللة يتلللدالى للللأل المصللللحون بكلللل جماللللاتام الروسلللي، 

وتياراتام وانمة من ورائالم للتشلاور والتحلاور والتعلاون لمواجالة هلذه 

 :المشاريع وفر  مشروع انمة الذي يقوم للى أصلين لظيمين 

لحللل مشللكلة التشللرذم والتاللرق ( انمللة الواحللدة)اسللتعادة مااللوم : انول 

والتصللموا بحبللل هللا }، كمللا قللال تعللالى والضللعف أمللام العللدو الخللارجي

، بعللد أن تراجللع أمللام العصللبيات القوميللة والوطييللة {جميعللا وج تارقللوا

والحببيلللة خلللالل قلللرن ملللن سلللقوط الخالفلللة حتلللى سلللقط الجميلللع تحلللت 

 !اجحتالل الصليبي
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بعلث الخطلاب السياسلي اإلسلالمي الراشلدي وتعريلف انملة بلأل : الثايي 

ودلوتاا إليأل وجااد الطااة لليأل، لحل مشكلة الاساد واجسلتبداد اللداخلي 

لللليكم بسلليتي وسللية الخلاللاء )والصللراع للللى السلللطة، كمللا فللي الحللديث 

 (. خالفة راشدة)و ( أمة واحدة)حتى تعود بلذن هللا ( الراشدين

 -م 4004بعد سقوط بالداد سلية  -للتصدي لاذه المامة العظيمة وقد قام 

كاتحلاد بلين تيظيملات سياسلية تل من بالخطلاب اإلسلالمي ( م تمر انمة)

السياسللي الراشللدي، فللي دول العللالم العربللي خاصللة، واإلسللالمي لامللة، 

وتلل من بضللرورة جمللع الكلمللة ورص الصللف اإلسللالمي لتحقيللق كللال 

حكومللللات )و ( دول راشللللدة)طلللار إلللللى انصللللين لتصللللل أوج فللللي انق

، حتى إذا ملا قاملت دول وحكوملات راشلدة فلي أكثلر دول العلالم (راشدة

العربللي أو اإلسللالمي، أو قامللت فللي لللدد مللن الللدول المركبيللة الرئيسللة 

حيث تكون أكثر انمة تحت وجيتاا وكايت لالا بمثابلة أهلل الحلل والعقلد 

 (..خالفة راشدة)أمكن اتحادها وإقامة 

يخاللى للللى فضلليلتكم مللا تقللرر فقاللا بللنن الخالفللة رئاسللة لامللة للللى  وج

ملن بلايع )انمة، وانصل أياا شور  ورضا كما قال لمر في الصحيف 

( رجال دون شور  المسلمين فال بيعلة للأل وج اللذي بايعلأل تالرة أن يقلتال

 الخ( ..اإلمارة شور  بين المسلمين)وقال 

راشلدة لللى يالو اليبلوة وهلو ملا  وقد ثبت في الحديث أياا ستعود خالفة

يبشر بقرب حدوثاا بعد سقوطاا للى يد الطاغوت خالل مائة لام، ولن 
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تعلللود إج كملللا قاملللت أول ملللرة خالفلللة شلللور  ورضلللا باختيلللار انملللة 

 .ورضاها

فاللي رئاسللة للللى بعلل  انمللة فللي قطللر مللن ( الحكومللة الراشللدة)وأمللا 

الخالفة الراشدة إج في  ، وج فرق بيياا وبين(دولة راشدة)أقطارها وفي 

كون الثايية إمامة لامة ورئاسة شلاملة لللى انملة كلالا أو أكثرهلا، وأن 

يكللون تحللت وجيتاللا للللى وجللأل الخصللوص المسللاجد الثالثللة الحللرمين 

الشرياين والمسجد انقصلى أوللى القبلتلين كملا يبلأل لليلأل فقالاء الشلافعية 

ا حمايلة الحلرمين وغيرهم، وهو شرط صحيف وجيأل، إذ من أهم واجباتا

ورلاية الحجيو كما هو ميصوص لليأل في كتب انحكام السلطايية، فلال 

خالفللة لامللة ميللذ أول خالفللة أبللي بكللر الصللديق حتللى سللقوط الخالفللة 

 ..العثمايية، دون وجية للى الحرمين وحمايتاما

 ..فضيلة الشيخ المجاهد 

إن يجللللا، هللللذا المشللللروع السياسللللي التللللاريخي لألمللللة فللللي مواجاللللة 

المشلللرولين الصلللايو صلللليبي الاربلللي، والمشلللروع الطلللائاي الصلللاوي 

 :الشرقي، يحتا  من المصلحين جميعا القيام بالجاادين 

انول الجااد السياسي في تايير الطلاغوت والتصلدي للأل فلي كلل بللد ثلم 

ملا أملرتكم بلأل فلنتوا ميلأل ملا )اإلصال، حسب اإلمكان كملا فلي الصلحيف 

الكلمللة واليللد والقللوة كمللا فللي الحللديث ، وهللو جاللاد الللداخل ب(اسللتطعتم

سيد الشاداء حملبة )وحديث ( أفضل الجااد كلمة حق ليد سلطان جائر)
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وفي صحيف مسلم ومسيد أحملد وصلحيف ابلن ( ورجل قام إلى إمام جائر

يقولون ملا ج ياعللون وياعللون ملا ج  –أمراء  –ثم تخلف خلوف )حبان 

دهم بلسلايأل فالو مل من ي مرون فمن جاهدهم بيلده فالو مل من وملن جاهل

..).. 

ولن تقوم لألمة قائمة حين تايلب دوللة اإلسلالم وهلي رأي الملال، وإيملا 

شرع الجالاد بعلد قيامالا فلي المدييلة لحمايتالا واللذود ليالا والايئلة إليالا 

 .حين الجااد إللالء كلمة هللا

ولوج اجحتالل انجيبي وجااد الدفع الواجب اليوم للن انملة وأرضلاا، 

وجود جااد مع غياب الدولة للى خالف انصلل والقيلاي وخلالف  لكان

السللية اليبويللة، فللي تشللريع الجاللاد والشللروع بللأل بعللد قيللام الدولللة اليبويللة 

 ..لحمايتاا والذود لياا والايئة إلياا ج قبل قياماا

وقللد لللرف الاقاللاء دار اإلسللالم بنياللا الللدار التللي تكللون الشللوكة فياللا 

للمسلمين، إذ ج يتصور أن تكلون لالم شلوكة وج يقيملون أحكلام اإلسلالم 

إج فللي حللال الللردة، فكللان شللرط اسللتكمال الشللوكة وتحققاللا هللو انوجللب 

وانولى حتى تكون الكلمة للمسلمين، والشوكة هي القوة بكلل مقتضلياتاا 

وأللدوا لالم }سية واجقتصادية والعسلكرية والصليالية لعملوم االيلة السيا

الم من القوي خير وأحب إللى هللا )ولموم الحديث { ما استطعتم من قوة

 (. من الم من الضعيف وفي كل خير
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والثايي الجااد العسكري وهو جااد الخار  في دفع العلدو الصلائل لللى 

د اإليمان بلاهلل ملن دفلع العلدو ليي أوجب بع)انمة كما قال شيخ اإلسالم 

 ..(..الكافر لن دار اإلسالم فليأل ببقائأل ج يبقى دين وج دييا

ولللم يحللدث فللي تللاريخ انمللة أن قللام جاللاد الطائاللة للعللدو الخللارجي دون 

دولة تقوم بلأل ملع انملة وبانملة، إج بعلد سلقوط الخالفلة واحلتالل العلدو 

 ..الصليبي لاا في هذا القرن 

مللة الجاللاد المعاصللرين ميللذ سللقوط الخالفللة واحللتالل العللدو وقللد كللان نئ

كعمر المختار في ليبيا والحسييي في الشام والقسلام فلي فلسلطين  -لألمة 

قصلللب السلللبق فلللي هلللذا  -والخطلللابي فلللي المالللرب وملللن جلللاء بعلللدهم 

المضللمار حيللث أحيللا هللا باللم هللذه الاريضللة التللي هللي كمللا فللي الحللديث 

صكم هللا باذا الاضل ويسلنل هللا لكلم ولكلل ، ولقد خ(ذروة سيام اإلسالم)

من جاهد دفالا لن انملة ودييالا خيلر ملا جلاب  مجاهلدا للن أمتلأل فكلم 

دفللع هللا بالمجاهللدين ودمللائام البكيللة الطللاهرة مللن لللدو غاشللم وكللافر 

 ..ظالم

 ..فضيلة الشيخ الكريم 

إن المصلللحين والمجاهللدين أحللو  مللا يكويللون اليللوم للشللور  فللي شللنن 

لعام لمال بادايات القرون والسلية ملن جالة، واسلتعدادا للتحلوجت انمة ا

التاريخية القادمة والتي لن يستطيع فصيل إسالمي واحد في انملة القيلام 

بأل ما لم تكن انمة معأل، فلن يتمكن أحد في انمة اليلوم بلالحكم الجبلري، 
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حتى وإن كان مصلحا أو مجاهلدا، وقلد أثبتلت تجلارب الحكلم المعاصلرة 

لاا حلللين أرادت فلللر  وصلللايتاا لللللى شلللعوب انملللة فللللم تحقلللق فشللل

اجسللتقرار فضللال لللن الياضللة واجبدهللار، وايتاللت إلللى اجضللطراب 

وسقوط الدول وتمبقالا وضلعف الجالاد والمقاوملة للعلدو حتلى قيلل بلنن 

انمللة وأهللل السللية لامللة، يحسلليون مقاومللة العللدو وج يحسلليون إقامللة 

 !الدول

مة وجاادها أج يكون لد  المجاهدين أو كثير ولعل انشد خطرا للى ان

ميام تصور صحيف للن الدوللة وحقيقتالا وأركايالا وشلروطاا السياسلية 

والاقايللة، حتللى صللار لبعضللام دول افتراضللية يتوهمللون وجودهللا وج 

حقيقللة لاللا للللى أر  الواقللع إج فللي أذهللايام حيللث السلللطة لايللرهم، 

لن اللدفع للن أياسلام  وانر  تحت وجية لدوهم، وهم في حال لجب

فضال لن غيرهم، بل ودون رضا شعوبام، ودون قبول ممن هلم بمثابلة 

 !  أهل الحل والعقد فياا من الاقااء والبلماء لو تحررت دولام

وج شك أن قطب رحى قيام الدول ويجا، الدلوات قبلول الشلعوب لملن  

ف وقبول أراد حكماا وسياسة شئوياا، لاذا ربط القرون بين الظاور والات

إذا جاء يصر هللا والالتف ورأيلت اليلاي يلدخلون فلي ديلن }الياي للدلوة 

فالللم اللللذين ( خللللوا بييلللي وبلللين اليلللاي)وهلللو معيلللى حلللديث { هللا أفواجلللا

يحملون انديان، ويقيمون الدول، ويحموياا، فلذا تخلوا لياا أو للن ملن 

ة يللدلو إلياللا سللقطت وسللقط، وقللد ياللى هللا لللن رسللولأل وهللو إمللام الللدلا
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وملا أيلت { }لسلت للليام بمسليطر}وقدوتام السيطرة واإلجبلار واإلكلراه 

 !{أفنيت تكره الياي حتى يكويوا م ميين{ }لليام بجبار

وإذا كان الجااد فريضة لظيمة ج يقوم باإلكراه حال اجيتداب إليأل، كملا 

تجللب فيللأل الشللور  حللال القيللام فيللأل، حتللى يللص الاقاللاء للللى وجللوب 

اتلين في شنن الحرب، فشنن فريضة اإلمامة وسياسلة مشاورة اإلمام المق

انمة أشد خطرا وألظم قدرا فال ترام دون شور  انملة ورضلاها، وج 

ياتنت أحد فياا للياا، وهو ما يحتا  من المصلحين والمجاهدين أن ياوا 

بللأل لألملللة، فلياللا وإن كايلللت تريلللد اإلسللالم وتقاتلللل دويللأل إج إيالللا لللليي 

ملياريللة تعللو بنشللرافاا وبلاماتاللا ولصللبياتاا وهللي أمللة  –بالضللرورة 

أن تقبللل أن يسللوي أمرهللا  -القبليللة واججتماليللة والسياسللية فللي كللل بلللد 

هللذا الاصلليل أو ذاك باسللم الللدلوة أو الجاللاد، فمللن أردا أن يكللون وصلليا 

للياا بدلو  حمايتأل لاا أو دفالأل ليلأل فسليكون مصليره مصلير الطالاة 

فاسللتقم كمللا أمللرت ومللن تللاب }ميين ميللأل قبلللأل وهللو مللا حللذر القللرون الملل 

 !{معك وج تطاوا إيي بما تعملون بصير

وكم يحتا  المصللحون والمجاهلدون لالدايات القلرون والسلية فلي معرفلة 

هذه الاريضة الاائبة وسين الرشد فياا، وكيف تساي انمة سياسة يبويلة 

خلالاء للليكم بسليتي وسلية ال)راشدية كما أمر اليبي صلى هللا لليأل وسلم 

 ..(.الراشدين من بعدي لضوا للياا باليواجذ وإياكم ومحدثات انمور
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ثلم يكلون ملكلا لضوضلا ثلم )وهي المحدثات التي حذر مياا في حلديث  

وج فللرق بللين أن يكللون ذلللك اإلحللداث والجبريللة للللى يللد ( ملكللا جبريللا

لليي بنملاييكم وج }مصلحين مجاهدين أو ماسدين ظالمين فاليااية واحدة 

 !{يي أهل الكتاب من يعمل سوء يجب بألأما

 ..فضيلة الشيخ المجاهد 

ج يخاى لليكم سعة انمة ومكوياتاا حتلى للم تكتلف بملذهب فقالي واحلد 

قديما حتى تعددت مذاهباا الاقاية إلى أكثر من لشلرة ملذاهب وملداري 

فقايللة، وج جمالللة دلويللة واحللدة حللديثا حتللى صللارت تعللو بالجمالللات 

يللات، لمللا جبللل هللا لليللأل لبللاده مللن اخللتالف لقللولام لكثللرة فللرو  الكاا

ليبللوكم }وفاومام ورغبات ياوسام لحكمة يريلدها سلبحايأل وتعلالى فليام 

، ولالذا أوجلب الشلور  بيليام جميعلا وجعلالا فريضلة {أيكم أحسن لمال

وأقلللاموا الصلللالة وأملللرهم شلللور  بيللليام ومملللا }كالصللللوات والبكلللاة 

 ..بع  ويكمل بعضام ببع  ليكمل بعضام يقص{ ربقياهم يياقون

وقد رأييا ما جر  قبل الثورة وبعدها في كل بلد وكيف وقع التيابع بلين 

هللذه الجمالللات قبللل التمكللين كمللا فللي غللبة والعللراق والصللومال، وبعللد 

الثللورة فللي تللويي ومصللر، ومللا حللدث مللن خللالف فللي شللنن الدسللتور 

ام واجيتخابات والعملل السياسلي حتلى كالر بعضلام بعضلا، وحكلم بعضل

للى بع  بالشرك، وما ذللك إج بسلبب غيلاب أصلل انخلوة والشلور  
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بيللليام قبلللل التمكلللين وبعلللده، فصلللريا يخشلللى لللللى انملللة وشلللعوباا ملللن 

 !المصلحين أكثر مما كيا يخشى للياا من لدوها

فمللا أحللو  الجميللع للقللاء والتحللاور والتشللاور ومعرفللة كللل طللرف رأي 

يا الكليللة العامللة إلللى الطللرف االخللر وحججللأل والوصللول فللي هللذه القضللا

رأي مشللللترك، أو وراء يسللللع الجميللللع اجخللللتالف فياللللا، دون تبللللديع أو 

تاسلليق، فلللن للاقللأل والتخصللص فللي هللذا البللاب كلمللة فصللل ويللد طللولى، 

تقصللر ليللأل أيللدي العقائللديين ممللن كمللل إيمللايام ويقيلليام، ولللم ياللبام هللا 

الاقلأل كلل ملكة الاقأل ومعرفة مشكالتأل، ممن ج يتوفرون إج في محاضلن 

 (!كل ميسر لما خلق لأل)ألمارهم وكما في الحديث 

وقللد أراد السلللطان قللالوون حللين أخللر  شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة مللن 

السجن، ولاد هو إلى السلطية بعد خلعأل، أن يعاقب ملن سلعوا بلذلك ملن 

الاقااء والقضلاة اللذين كلايوا قلد أجلابوا خلعلأل، وأفتلوا بسلجن ابلن تيميلة 

أشد أهل البدع ايحرافا ويذاك، فرف  ابن تيمية لقابام ظلما، وكايوا من 

فملا بال ( ويحك فقاا ك وقضاتك من لك بعلدهم)وقال للسلطان قالوون 

 !يحذره وييااه لن التعر  لام حتى كف ليام

فللن تيسللر ايتللداب أحللد مللن طللرفكم ملن أهللل العلللم والاضللل والاقللأل للقللاء 

عاون للى البلر والتقلو ، ، للبحث في سبل الت(م تمر انمة)إخوايام في 

والعمل من أجل الخرو  بانملة ملن أبمتالا، فالذا ملا يرغلب بلأل ويلدلو 

 ..إليأل وأيتم أحب من يدلوه وأحق من يدلى إلى مثل هذا انمر العظيم 
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هللذا ويسللنل هللا ليللا ولكللم التوفيللق والسللداد والادايللة والرشللاد وأن يعجللل 

ملكلللم وجالللادكم فرجلللأل ويصلللره للمللل ميين وأن يبلللارك فلللي للمكلللم ول

ويمتعكم بالصحة وأن يدفع بيا وبكم للن انملة وثاورهلا، ويللم بيلا وبكلم 

 ..شعثاا ويصلف أمورها 

 والسالم لليكم ورحمة هللا وبركاتأل

 تم الاراا من كتابتاا بعد صالة الجمعة
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