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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وثيقة 

 )مؤمتر األمة(

 "رؤية سياسية شرعية للثورة السورية"

 

احلمد اهلل، وصللللل  اهلل وسلللللم عل  رسللللو  اهلل، هللمد بن ع د اهلل،  

 وااله، وبعد:وآله وصح ه ومن 

يف ظلللل العلللداع  األد  لوور الثورة السلللللوريلللة و  ور األحلللدا    

السلياسلية والعسلةريةذ  مه معار شرعية يس شد بقا ةارة الثورة    

 واجلقار يف سوريا للععامل مع الواةع بةل  عقيدا ه:

 

اهلللدا الرسيل للثورة  و قسلللللقللاق يةللاط األةليللة ال للاس        ووال:

ال غيان السللياسلل ، و رير الاللعر السللور  من   اإلجرام ، وقيقاء 

ربقعه، ومن ي وذ القوى اليت  قف معه، وةد بدو اجلقار لعحقيق  ما 

 ِف  ُ َقاِ ُلوَن َلا َلُةْم َوَما﴿الغرضذ فقو جقلار رفعذ مملا ةلا   علا :     

: ملسو هيلع هللا ىلص وةا  ،﴾ْلَدان َواْلو  َوالنَِّسَلاءِ  الر ََّجا   ِمَن َواْلُمسْلَعْْلَعِ  َ   اللََِّه سَلِ يل  

)من ةا ل رون ماله فقو شللللقيد، ومن ةا ل رون ورهلللله فقو شللللقيد،   

 ومن ةا ل رون رينه فقو شقيد، ومن ةا ل رون و له فقو شقيد(..

والغلايلة من جقار الدفع  و صلللللد العدوان، ورفع ال غيانذ بعحرير   

املسعْع  ، و قيق األمن والعد  هلم، فإذا  قق ذلكذ فثم شرع 

 .اهلل وعدله وحةمه



 

 
2 

فاياللغا  ال ئللاسل اجلقارية عن  مه الغاية واملقمة باالةععا  فيما 

بينقا  ت و  ذريعة وخرى  و احنراا عن الغاية اليت جا دت من 

وجلللقللا، حع  وقن ارعللت  للمه ال ئلللللاسللل ويقللا  ريللد قةللامللة حةم اهلل   

وقعالء ملمعه، قذ قعالء ملمعه وقةامة حةمه يف جقار الدفع يةون 

ير املسعْع   ومحايعقم و قيق األمن هلم، بئد العدوان وبعحر

ال بالعلو والعغلر والسلللي رة وقشلللاعة اموا يف مناحملققم ا ررة 

بلاالةععلا  املعةرر ب  ال ئلللللاسلل بسللللل لر بغ  بعْلللللقا عل  بع ،       

واععلداء بعْلللللقللا عل  بع ، واف ا؛ ملمعقلاذ ومللل ذللك يقي     

 الغاية اليت ةامت من وجلقا!

 

املعرمللة  و يةللاط ال للانيللة ومن يقف معلله  العللدو يف  للمه  ثللاييللا:

راخليا وخارجيا، ويف ظل القئلللف الروسللل  والعدوان اإليراي  عل   

الاللللعر السللللور ذ ال فر؛ ب  عئللللابات النةاط وميليالللليات قيران   

 وا عل الروس .

 

وة ت  رميا مع الالعر السلور  قيساييا وسياسيا وعسةريا،    ثالثا:

ت مثن ذلللك بللا ةللا عل  حسلللللا   وآوت املالي  من املقجرين، ورفعلل

ومنقا الداخل ذ فق  حليف قس ا يج  جير ا افةة عل  العالةة 

معقللا و عزيز للا، ومراعللاة العحو  العللارل  فيقللا لئللللللا  األمللة    

ورينقللا، ومراعللاة الْلللللغوق الللدوليللة اليت  ععرض هلللا، فلم يعللد      

لللالللللعلللر السلللللور  وثلور للله حللليف موثو؛ قال  رميلللا، فقو قلللا        

وة للاعر السور  وثور ه، مع هرورة هللافةة ةوى واسعقرار ا ة

الثورة السورية عل  ةو قا و رر ا من الْغوق، ووجو  وحد قا 



 

 
3 

لعحقيق شرامة حقيقية مع  رميا يسع يد منقا مال ال رف ، 

وحع  ال ختعللل العالةللة بسللللل للر هلللللعف ةوى الثورة و الللللرذمقللا    

 وعجز ا عن  غيري املعارلة عل  األرض لئاحلقا.

عل  ال ئللللاسل  عزيز العنسلللليق مع  رميا يف  ييد ما  مما جير

ميةن من القوى الللدوليللة، وعللدط فعت ج قللات مع مللل القوى يف آن 

 واحد، و   من حيث العداوة وام ورة عل  النحو العال :

العللدو األو  للالللللعللر    يةللاط األةليللة ال للاس   اإلجرام  ميثللل  -1

السللور ، و و الم  اسللعدع  مل  مه القوى الدولية ا علة، و و  

ن صلللللنلاعة اجلماعات اإلر ابية والععاون معقا ملواجقة  املسللللل و  ع

ثورة الالعر السلور  واخ اةقا، ليةل يف السلل ةذ فيمثل قسقاحمله    

 اهلدا الرسيل للثورة.

حبةم مالللللروعقللا   ذثم  للي   قيران وميلياللللليللا قللا معللدو ثللان     -2

الئللللل و  الوظي   اللم  اسلللللعأللدمله ا عل األمرية  يف العرا؛،     

يا ملواجقة ثورة شللللعوبقما، للوصللللو  ق  وا عل الروسلللل  يف سللللور

  قيق ماروع اهلال  الايع  ال اس  .

ثم يي   ا عل الروس  الم  شارك يف رك املدن و قجري سةايقاذ  -3

ليحافظ عل  ةاعد ه العسللللةرية وي وذه يف سللللوريا مقوة احعال   

 .ط1791منم سنة 

عل   ط2114ثم ا عللل األمرية  الللم  شلللللن محلعلله اجلويللة منللم     -4

الاللعر السللور  واملناحملق ا ررة حئللرا بدعوى مةافحة اإلر ا ،  

ملنع  سلللللليحقا  ذمملا حلاصلللللر الثورة وفرض عليقلا حملوةلا خلارجيلا      

 ووةوا شعو  األمة معقا.
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 َيْنَقاُمُم ال﴿وحيةم العالةات مع مل املةويات والقوى ةوله  عا : 

 ْنِم ُيأْلر ُجوُمْم َوَلْم اللللدَِّين  ِف  ُيقللَلاِ ُلوُمْم لَلمْ  اللللََِّميلنَ  عَلن   اللللللََّهُ 

 ل ْللل،وا اإلحسللان  و والرب ،﴾ق َلْيق ْم َوُ ْقسلِلُ وا َ َ رَُّوُ ْم َوْن ِرَيار ُمْم

 وو السور  الاعر مع وةف من فةل والعد ، اإليئاا  و والقسل  

 يف راخل فقو خارجقاذ وو سلللوريا راخل عليه العدوان يف يالللارك ر

 و  رين وو حملاس ة وو ةومية مان. من اآلية  مه عموط

ومللل من ةللا للل الالللللعللر السلللللور  واععللدى عليقم ووخرجقم من   

 الللََِّميَن َعن  اللللََُّه َيْنقلَلاُمُم ق يََّملَلا﴿ريللار مذ فقو عللدو  رط مواال لله:  

 َعَل  َوظللَلاَ ُروا ِريللَلار ُمْم ِمْن َوَوْخَرُجوُمْم اللللدَِّين  ِف  ةللَلا َللُلومُلمْ   

 .﴾َ َولََّْوُ ْم َوْن ق ْخَراِجُةْم

وال مينع ذللللك من الع لللاوض مع األعلللداء بع وي  من الالللللعلللر  

لعحييد ما ومةن منقم، واسلللععارة ما ميةن من   ذالسلللور  وفئلللاسله 

حقو؛ الاللعر السللور ، وح ظ مئللاحلهذ دن ميثل الثورة ويعرب   

 عن و دافقا.

 

مراعللاة ظروا الالللللعللر السلللللور  وحللاجعلله ملن يللدافع عنلله     رابعللا:

 ذويساعده يف مواجقة  ما العدوان الدول ، خاصة الدو  اإلسالمية

م ميا ونري ا من الدو ، وال حرج يف الععاون مع مل من يريد 

يئلللللر لله، ومع مللل من يقف مع املةلوط ويللدفع الةلم والةللار     

مما يف احلديث: والعلدوان عنله، من و  رين وف لة وحمللاس لة ملانذ       

لو رعيت  -ومان عل  يئللللرة املةلوط  -"شللللقدت حل ا يف اجلا لية 

 ِ ر َّاْل َعَل  َوَ َعاَوُيوا﴿قليله يف اإلسلللللالط ألج لت"، ولعموط ةوله  عا :   



 

 
5 

 يا: "لقدس ا احلديث ويف ،﴾َواْلُعْدَوان  اْلإ ْثم  َعَل  َ َعاَوُيوا َوال َوالعََّْقَوى

ي سللللل  وجعلعه بينةم هللرماذ فال  عل  الةلم حرمت قي  ع لار  

و للما خ للا  عللاط بعحريم الةلم م لقللا يف مللل  مللان       ذ ةللاملوا"

بس ع... ويئرة املةلوط"،  ملسو هيلع هللا ىلصومةان، ويف الئلحيت: "ومريا رسلو  اهلل   

 و ما عاط سللواء مان املةلوط مسلللما وو نري مسللللم، وةد عا د الن   

ومما  يقور امللدينلة عل  اللدفلاع عنقا وعل  يئلللللر ه عل  عدوه،     ملسو هيلع هللا ىلص

يف صللللللت احلدي ية، ومايوا عل   ملسو هيلع هللا ىلص ملايلت خزاعة يف حلف الن   

شلرمقم، فلما اععدت عليقم ةري  وحل اؤ ا واسعنئرت خزاعة  

 مةة. ملسو هيلع هللا ىلصيئر م ووعايقم وفعت الن   ملسو هيلع هللا ىلصبالن  

وال يئللللللت االحعجاج  نا حبديث: "قيا ال يسلللللعع   الللللرك" فقمه 

مما يف حديث عزميلة يف جقلار حمللر خارج املدينة، وذلك يوط بدرذ   

علاسالللللة يف صلللللحيت مسللللللم، وال يععلارض ذللك مع الرخئلللللة يف       

ل لر قذا مان املسلمون االسععاية بقم يف جقار الدفع، وال يف جقار ا

وو ظقور شومعقم فرض قرار قم ر ي  ر عل  ذلك و، يف حاجعقم

 عل  املسلم .

فاالسللععاية به عل  رفع العدوان  ،وقذا وجر يئللرة املةلوط املاللرك 

والةلم من با  وو ، خئوصا قذا مايت بينه وب  املسلم  وس ا  

ملللي لللل الوحملن الواحلللد، وملللاملوال ،   ذجلللر النئلللللرة والععلللاون  و

واحلللليلف، فلملن  و  منقم و لللل اإلسلللللالطذ فقو منقم يف حقو؛       

النئللرة واحلماية، وقن مان نري مسلللم، ومن  و  وعداء اإلسلللالط   

و ه وحربه وقن مان مسللللللماذ اواملسللللللم ذ فقو منقم يف وجو  عد

 ألال ةامل وم قوط ،﴾ِمْنُقْم َفإ يََُّه مَِّنُةْم َيَعَولََُّقم َوَمن﴿مما ةا   عا : 
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 املواالة يف املسللللم  من فقو املسللللم ذ منقم  و  من ون يقعْللل 

 عوا بين يقور وقن: "املدينة صحي ة يف مما وحقوةقاذ السلياسلية  

 فق  ذوصلللت األو  والرواية" املؤمن  مع ومة" وو" املؤمن  من ومة

صلللللحيتذ فقم من املؤمن   املعني  ومال اللز لر ،   ملغلللا    ملن 

وملعلقم يف حقو؛ املواحملنلللة يف امللللدينلللة، و   األملللة واجلملللاعلللة     

  قومقا السللللياسلللل ، وهلا من احلقو؛ السللللياسللللية ما ليل ل مة  

  قومقلا اإلميلاي  يف بع  الئلللللورذ وهلما وجر باإلةاع محاية   

و ل الممة و م املواحملنون نري املسلم  يف رار اإلسالط والدفاع عنقم 

ةم  مه العالةة، بينما ال جتر يئللرة املسلللم  يف رار احلر  قذا حب

آثروا املواحملنلة فيقا عل  اهلجرة لدار اإلسلللللالط مع القدرةذ اليق اع  

 َوَلْم آَمُنوا َوالََِّميَن﴿والية و ل اإلسللللالط السللللياسللللية معقم وعليقم   

 َوق ن  ُيقللَلاِجُروا حَلعلََّ    شللللَلْ ٍء مِلنْ  َواليَلعِلقل مْ    مِلنْ  لَلةُلمْ   مللَلا يُلقللَلاجِلُروا  

 َوَبْيَنُقْم َبْيَنُةْم َةْوٍط َعَل  ق ال النََّئلْلُر َفَعَلْيُةُم الدَِّين  ِف  اسلْلَعْنئلَلُروُمْم

 الوالية حقو؛ من اإلسلللللالط رار يف املسللللللم لغري فئلللللار ﴾ِميثَلا؛  

 ارر نري يف الم  للمسلم ليل ما والنئرة، احلماية و   السياسية

 رار عقد وسلم. وو حر  رار مايت سواء اإلسالطذ

فيعسلللاوى نري املسللللم قذا ةا ل مع املسللللم  رفاعا عنقم يف األحةاط   

العامة معقم، وةد سللاوى اإلماط ومحد يف وصلللت الروايع  عنه و    

املم ر: نري املسللللم باملسللللم يف سلللقم الغنيمة يف اجلقار قذا ةا ل مع  

: 191/ 4 إليئلللاااملسللللم ، فييخم ما ييخمه املسللللم، ةا  املرراو  يف ا 

 )ةوله: )ويف الةافر روايعان(: يعين  ل يرهخ له، وو يسقم؟

 قحدا ما: يرهخ له.

 واألخرى: يسقم له. و   املم ر. وعليقا ومثر األصحا .
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  ن يقات

وحلد ا: ةا  الزرماللللل : وةو  امرة  "نزا معنا"، ر ياللللل ق ون   

 (.يةون بإذن اإلماط. وشرق ذلك الايألان، ووبو ام ا 

اجلزية من يقور املدينة عل  الالللللرق الم   ملسو هيلع هللا ىلصوهلما ر ييخم الن  

اشللللل حملله عليقم بلاللدفلاع عنقلا، و ملل الن قلات امللاليلة يف الديات          

اجلزية عن يئللارى  غلر ح  اشلل موا   والغرامات، ووسللق  عمر

مع املسللللللم  يف ةعا  الروط، ووخم منقم الئلللللدةة بدال منقا مما  

 ييخم من املسلم .

 

عدط الق و  بي  اشللللل احملات خارجية رولية عل  حسلللللا   خامسلللللا:

الالللعر السلللور  وحقوةه ورينه و ويعه وسللليار ه يف وحملنه ووحدة  

وراهلللليه وشللللع ه بةل مةويا هذ  ا يف ذلك حقه يف قسللللقاق النةاط   

واخعيلار يةلامله السللللليلاسللللل  اجلديد الم  يعرب عن قرار ه وحريعه      

 وثور ه.

راخلية فرض قرار قا عل  الاعر  وال حيق أل  وحملراا خارجية وو

السلللور  وثور هذ  ا يف ذلك ال ئلللاسل املسللللحة اليت ي  ض فيقا  

 ويقا ةامت من وجل محاية الثورة و قيق و دافقا.

 

 قي ة الرو  العاط السلللور  والعرب  واإلسلللالم  موض   سلللارسلللا: 

معرمللة  رير حملويلللة عسلللللةريللة وسللللليللاسللللليللة وعللدط اال للداع    

 الغربية.بامل اوهات والوعور 

ف   ظلل الئلللللراع األد  والعلداع  عل  األمة وشلللللعوبقا يف مل    

عل   ذسلاحات الثورة، وبعدخل مل جيو  القوى الدولية يف سوريا 
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الثورة السلللورية وفئلللاسلقا جتاو  ال عد الق ر ، واسلللعدعاء األمة   

وشللللعوبقا للئللللراع ممئللللدر ةوة وورةة هللللغ  لاللللا ا النةاط  

د  للمن قة، ورف  الْلللللغوق اللدول  اللم  ميثل االحعال  األ  

الللدوليللة اليت  ريللد حئلللللار الالللللعللر السلللللور  راخللل ة ره، واليت    

 ال ق خروج مل من جاء ق  يئر ه، يف الوةت الم  يعم ةئ ه  

وهلللاصلللللر له روليا وي عت ال ريق للميلياللللليات اإليرايية لعحعل    

 مديه!

فيعع  عل  مللل  ي للات ال عوى يف الاللللللاط الللدعوة العللامللة ل مللة  

 واَوَجاِ ُد َوِثَقااًل ِخَ افًا اْيِ ُروا﴿قلا ق  الن ري العلاط للجقلار    وشلللللعوب

 ،﴾َ ْعَلُموَن ُمْنُعْم ق ْن َلُةْم َخْير  َذِلُةْم اللََِّه َسِ يل  ِف  َوَوْيُ ِسُةْم ِبَيْمَواِلُةْم

 من هلم و ا اهلل، بيياط املسلم  و ممري العامة، الروحية والعع  ة

ووصلللللحللابلله يوط األحزا ،    ملسو هيلع هللا ىلص لن يقم جرى و للا اهلل، عنللد الثوا 

، حب ر امند؛ بن سلله، ورب  احلجر عل  ب نه  ملسو هيلع هللا ىلصوميف شللارك 

 اْلُمْؤِمِنَ  َوَحر َّض ﴿والعحري  بةل الوسلاسلذ مما ومر اهلل رسوله  

 .﴾َ ْنِةيال َوَوَشدَُّ ْيًساَب َوَشدَُّ َواللََُّه َمَ ُروا الََِّميَن َبْيَس َيُةفََّ َوْن اللََُّه َعَس 

فال يسللللوع شللللرعا وال عقال وال سللللياسللللة ون يعداع  العدو األد     

 ثم ،مما   عل روسيا وقيران وومريةا ذلقعا  الاعر السور  وةعله

ال يدعو علماء سلللوريا األمة وشلللعوبقا للن ري لنئلللر قمذ ألن العدو  

 يرف  ماارمة األجاير!

مافة قذ عل  شعو  األمة ون  قا ل وعداء ا مافة مما يقا لويقا 

 !﴾َمافًََّة ُيَقاِ ُلوَيُةْم َمَما َمافًََّة اْلُمْار ِمَ  َوَةاِ ُلوا﴿

ونري ا من بلدان الثورة العربية اليت  واجه  -فما جير  يف سلللوريا 

 و جقار ومة  -قجراط ال غيان الداخل  وعدوان االحعال  امارج  
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لعحقيق ناية واحدة، و و فرض ع  عل  و لقا، بال خالا  ذواحدة

 يَنالللََِّم اللللََِّه سللللَلِ يللل   ِف  َوةلَلاِ ُلوا﴿ب  و للل العلمذ ممللا ةللا   عللا : 

 اللَََّه َوق نََّ ُظِلُموا ُقْمِبَييََّ ُيَقاَ ُلوَن ِللََِّميَن ُوِذَن﴿ و ﴾َ ْعَعُدوا َوَلا ُيَقاِ ُلوَيُةْم

 ،﴾قٍََّح ِبَغْير  ِريللَلار ِ ْم ِمْن ُوْخر ُجوا اللللََِّميَن  َلقللَلِدير  َيئللللْلر ِ ْم َعَل 

 مما م ايةذ فرض مافة اإلسللالط و ل عل  وقناثعقم ويئللر قم

 ،﴾ْللْلَعِ َ َواْلُمسللْلَع اللََِّه سللَلِ يل  ِف  ُ َقاِ ُلوَن َلا َلُةْم َوَما﴿:  عا  ةا 

 رفع عن جزواع فإن ،﴾النََّْئُر َفَعَلْيُةُم الدَِّين  ِف  اْسَعنَئُروُمْم َوق ن ﴿

 يسللع يع دن -األمئللار من حوهلم من عل  اجلقار صللار عدو م

 !ع  فرض - قناثعقم

 

قن من ووجر الواج اتذ بل  و واجر الوةت بالنسللللل ة أل ل  سلللللابعا:

الالللللاط:  الللللةيل ةيارة عامةذ ملا  وا ر يف السلللللنة من وجو  اإلمارة   

وحدمم"،  روافيمَّ واإلمامة، ويف احلديث: "قذا منعم ثالثة يف سل ر 

ل والعقللد من العلمللاء و للما الواجللر ُيألللاحملللر بلله شلللللرعللا و للل احللل    

والزعمللاء واألمراء والوجقللاء، فيألعللارون ةيللارة عللامللة متثللل الثورة  

وي للايعويقللا عل  النئلللللرة والسلللللمع وال للاعللة يف القعللا  حع  يعم   

 رير سلللللوريا. مما جير عل  ال ئلللللاسل ون  قوط بامل اررة ق  ما  

ووج له اهلل عليقا من وحدة الئلللللف وقصلللللالو ذات ال   والقعا  يف   

 َمَييََُّقم  ًَّاصلَل سلَلِ يِلِه ِف  ُيَقاِ ُلوَن الََِّميَن ُيِحرَُّ اللَََّه ق نََّ﴿ واحدةج قة 

 عمل فلو ،﴾ُةْمر حُي َوَ ْمَ َر َفَعْ َاُلوا َ َناَ ُعوا َوَلا﴿ ،﴾مََّْرصُلو    ُبْنَيان 

 شلللرعا ا رط ق  واحعاجوا اهللل روا ملا عليقم بالواجر اجملا دون

 !عنقم احلرج لرفع
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فةل اجعماع واععئاط حب ل اهلل يعم ب  ال ئاسل السوريةذ الواجر 

 َلاَو َجِميًعا اللََِّه ِبَحْ ل  َواْعَعئللِلُموا﴿ :مما ةا   عا  ذشلللرعا مؤا ر ه

 جير مما ،﴾َواْخَعَلُ وا َ َ رََُّةوا َمالََِّميَن َ ُةوُيوا َوَلا﴿ :وةا  ،﴾َ َ رََُّةوا

 والعدوان، اإلثم عل  ال والعقوى، الرب عل  ا ار مل مع الععاون

 الَو َوالعََّْقَوى اْلِ ر َّ َعَل  َوَ َعاَوُيوا﴿:  عا  ةا  مما ذمان ف ة و  من

 الو واملةار، احلقو؛ ي  ل ال و ما ،﴾َواْلُعْدَوان  اْلإ ْثم  َعَل  َ َعاَوُيوا

 ذريعة إلسقاحملقا. يعألم

والعحامم للقْلللللاة فالواجر شلللللرعا يزو  اجلميع عل  حةم اهلل، 

 ٌةق ْخَو اْلُمْؤِمُنوَن ق يََّملَلا﴿العللدو ، ورر املةللار، والئللللللت ب  املؤمن   

 العللدو مع الع للاوض شلللللرعللا  جللا  وقذا ،﴾َوَخَوْيُةْم َبْيَن فلَلَيصللللْلِلُحوا 

با  وو  وووجر  فمن ذوثور ه السللور  الاللعر ملئلللحة ومقاريعه

، ملئلللحة الاللعر ون يعم ذلك ب  اجلي  احلر وال ئللاسل اجملا دة

قذ ليل  ناك حل آخر قال ال رةة واالةععا  الداخل   ذوثور ه ويْللللا

ومال مللا هللرط  رميللا ة عيللا، فللإن وةع وجللر   ذب  ال ئللللللاسللل

الةف عنه، واألخم عل  يد من بغ  واععدى حع  ي  ء ق  ومر اهلل، 

 فالواجر الئلت، ال العحري  وقثارة ال نت. ذفإن فاء وة ل حةم اهلل

علماء الااط رعوة ةيع ةارة ال ئاسل ق  مؤمتر عاط للوحدة  فعل 

ب  مل ال ئللللاسل مما ومر اهلل ورسللللوله، فمن ختلف منقم وجر 

 جره، ورعوة اجملا دين ق   رمه، وحيرط صللرا سللقم يف سلل يل  

اهلل له، للْلرر الم  وحلقوه بي ل الالاط خاصة واألمة عامة، حيث   

ر  الللللرذمقم و زبقم بسللللل  ذق النئلللللريصلللللاروا عق ة  عيق  ق

جلماعا قم وحملعن بعْلللللقم ب ع ، وصلللللاروا ع  ا عل  الثورة اليت 
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إلسللقاق ال انية  ذبم  الاللعر السللور  فيقا رماءه ورجاله وومواله

وحزبللله و زميلللة االحعال  الروسللللل  واإليراي  من خل للله، وعل   

العلمللاء عل  اخعالا مللما  قم ال ققيللة ومللدارسلللللقم الللدعويللة ون   

فقو واجللر الوةللت، وعليقم بيللان احلةم  ذر العةيميعللداعوا هلللما األم

الاللرع ، وسللعقف األمة ملقا معقم ومع ال ئللاسل اليت  سللعجير  

لدعو قم وسلللعقاحملع األمة من يث ت ويه رف  االسلللعجابة للدعوة، 

وو شللرق و  شللرق ليعيق اال ار ب  ال ئللاسل، وليمميروا ةيعا 

ةم واملرجع  و بين وو امقم ووحالمقم وآراء م ليست حةماذ بل احل

 ﴾حُيُةْمر  َوَ ْمَ َر َفَعْ اللللَلُلوا َ َناَ ُعوا َوَلا﴿ :الةعلا  الم  ةا  اهلل فيه 

 اللَََّه ق نََّ﴿ :وةا  ،﴾َ َ رََُّةوا َوَلا َجِميًعا اللََِّه ِبَحْ ل  َواْعَعئللللِلُموا﴿ :وةا 

 ،﴾مََّْرصللُلو    ان ُبْنَي َمَييََُّقم صللَل ًَّا  سللَلِ يِلهِ  ِف  ُيَقاِ ُلوَن الََِّميَن ُيِحرَُّ

 وو احلا  بلسان عليه السور  الالعر  عا دوا الم  العقد ويممروا

 إنف عليه، ي ع عوا وال شورى، قليه األمر يرروا وون ينئروه ون املقا 

 مع خل ه واألمة السلللور   الالللعر  يقف ون العقد ويةث الغدر من

اسل لنئلللر ه والعمل ملئللللحعه فعسلللعقو  عليه، و الللق  ال ئللل  مه

صللللل له، و  لت من عْلللللده بع رةقلا واةععلاهللا فيما بينقا، مع عجز       

لعنالللللغللل بقللا   ذاألمللة وعلمللاسقللا عن معرفللة ا ق منقللا من امل  للل 

و ااملقا عن العدو وعن املعرمة اليت  زرار هراوة وخ را عل  

املوثوةة وعلماء الااط  األمة ملقا، دا يوجر عل  الثورة وةيارا قا

جتاو  مل  ؤالء المين فرةوا رينقم وصلللاروا شللليعا ق  ومر جامع  

راشللد، وةد سلل ق ون شللقدت سلللاحات اجلقار يف مناحملق مثرية مثل    

 مه ال وهلللل ، فلما يق  و ل احلل والعقد والعلم وال ْللللل ةع 

 اهلل بقم الةلمة و آلف الامل.
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ا عللل والثورة  ومللملللك ال ين غ  اال رار  للت هلللللغ  العللدو   

املْلللارة السلللع احة ةعا  اجملا دين، بدعوى اإلر ا ، وال اسلللع احة  

ةعا  فئللللاسل الثورة واجلي  احلر بدعوى الئللللحوات، فقد مارس 

ذلللك الللد للاء ا عللل األمرية  فللدفع اجلميع مثن اال للداع بوعوره 

 الةاذبة، ومؤامرا ه الغاررة!

هللعللل، قال ويةون  وال  وجللد ثورة وال جقللار وال حر   رير هلللللد 

فيقا مثاليون معاللللدرون يرفْللللون الع اوض معه وو العسللللامت مع  

جراسمه، ويةون فيقا واةعيون معساهللون، مما جرى ب  الئحابة 

يف شللللين وسللللارى بدر ح  وشللللار عمر بقعلقم، ووشللللار وبو بةر بيخم   

ال لدية، حع  يز  القرآن مئلللللوبا رو  عمر، وأو ا رو  وب  بةر،  

يف صلللت احلدي ية ب  عمر الم  يرفْلله ويراه من  وح  اخعل وا 

با  قع اء الديية، وب  وب  بةر الم  يراه حقا وصلللللوابا، حع  يز  

 ربإسللنا املسللند يف مما ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن ومساه فعحا م ينا، حع  ةا  الن  

 ملا وذلك ،(خال عةما ما ماللللورة يف اجعمععما لو) باللللوا ده حسللللن

يةر ما ل مور، عل  حنو ا اإليسلللللاي ، واخعالا حمل عقم من عرا

 مان وحد ما مييل فيه للادة، ومييل فيه اآلخر ق  الل !

وملللما اخعل لللا يوط الررة فعزط وبو بةر عل  القعلللا ، و وةف عمر 

 ويا عه، حع  وةعوا بعد ذلك.

فمن يريد الساحة اجلقارية والثورية ختلو من العادر، وو العسا ل، 

ةعللا، وال جيللر شلللللرعللا وعقال   فقللد  ةلف مللا ال يةون، ال حمل عللا ووا  

 َ ْعٍ ِل َبْعْللَلُةْم َوَجَعْلَنا﴿وسلللياسلللة، و ما دا ي عل  اهلل به املؤمن  

 َمْن ق لََّا . َعِلِ َ ُمأْل َيَزاُلوَن َوَلا﴿ ،﴾َبئِلرًيا  َربََُّك َوَماَن َوَ ئْلِ ُرونَ  ِفْعَنًة

 !﴾َخَلَقُقْم َوِلَمِلَك َربََُّك َرِحَم
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 ذويسلللللع  له ي عله  ن يما لالللللروق العدو فإن مان من يريد ذلك 

 فاألمر وشد ووخ ر!

 

االلعزاط  ا يئللدر عن اهلي ات الالللرعية لل عوى اليت يق لقا   ثامنا:

عامة الاعر السور ذ فال ئاسل قمنا جاءت لنئرة الاعر السور  

 ُةُمَفَعَلْي الدَِّين  ِف  اسللللْلَعنئللللَلُروُممْ  َوق ن ﴿املةلوطذ مما ومر  عا : 

، والنئللللرة هلم  ةون عل  حسللللر شللللروحملقم، و ا حيقق  ﴾النََّئلللْلُر

مئللللللحعقم، ال  لللا يْلللللر م وي ر؛  للللقم، فلللاملعروا عرفلللا    

ماملالروق شلرحملا، فقدا القعا  يف سلوريا  و رفع عدوان عئابة    

األسد وحملغيايقا، ورفع عدوان روسيا وقيران وومريةا المين  واحملؤوا 

ه بنئللر ه  ا عل  حئللار الاللعر السللور ذ فالواجر شللرعا الوفاء ل 

حيقق مئللللللحعله  و ال مئللللللحلة  لما العنةيم وو ذاك، وللالللللعر      

السلللللور  علملاء م ار جيلئلللللون جيا دون معه ويرجع قليقم يف   

ال عوى وهلم  ي لات شلللللرعيلة ةلاعيلة، فإذا وفعت فعوى شلللللرعيةذ      

فللالواجللر عل  اجملللا للدين االلعزاط والعمللل بقللا، ووةللل وحواهلللا عللدط  

ا للدين! والسلللللوريون وعلم  ئلللللا   ال عن فيمن وخللم بقللا من اجمللل

شللللع قم من نري م و ما وصللللل مقرر شللللرعا وفققا، فيجر مراعاة  

امللما لر ال ققيلة و قليلد و لل ملل بللد لعلملاسقم، فقلما  و املقدور          

 ،﴾َ ْعَلُموَن َلا ُمنُعْم ق ن المَِّْمر  َوْ َل َفاسلللْلَيُلوا﴿هلمذ مما ةا   عا : 

 ِف  َ قََُّقواِلَيَع حمَلاِسَ ٌة ِمْنُقْم ِفْرَةٍة ُمل َّ ِمْن َيَ َر َفَلْوال﴿:  عا  وةا 

 ُيحعجَّ وال ﴾َيْحَمُروَن َلَعلََُّقْم ق َلْيق ْم َرَجُعوا ق َذا َةْوَمُقْم َوِلُيْنِمُروا الدَِّين 

 النزاع هللل قذ القعا ذ سلللاحات يف منقم وعلم اجملا دين بين عليقم
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  احلقذ عل ويلله فئللللليللل  مللل وارعللاء اجملللا للدين  اخعالا يف  و

فالواجر عل  اجلميع الرجوع للجقات اليت متثل الاللللعر السللللور  

وثور ه، خاصلللللة اهلي ات الالللللرعية اليت يثق بقا ومثر السلللللوري   

وومثر اجمللا لدين، ومئللللللحلة الالللللعر السلللللور  ال يدرمقا وال      

يقدر ا املقا ل يف امليدان العسللللةر ذ بل  قدر ا القيارة السللللياسللللية 

وبعار الئللللراع السللللياسللللية والعسللللةرية     العليا اليت  ي   جمل 

والدولية، و ا ويه ال  وجد ةيارة سياسية عليا متثل الثورةذ فينةر 

يف اجلقلات األمثر موثوةيللة للدى عموط الالللللعلر السلللللور  الثللاسر     

وعللدط شلللللق صللللل قللاذ قذا  وافقللت عل  رو  عللاط فيلله مئللللللحعقم      

ومئللحة شلع قم وثور قمذ سللواًء مان موة ا عسلةريا وو سلياسلليا،     

حيرط شرعا قثارة ال نت بينقم وو احلةم عليقم بال سق وو الة ر وو و

ةعاهلمذ قذا اجعقدوا يف رو  فيه مئللللللحعقم ووفع  هلم به علماؤ م 

املوثوةونذ فالواجر لزوط ةاععقم وو عل  األةل العماس العمر هلم 

دن خللال قم الرو ذ قذ مئللللللحللة العللامللة ال يقللدر للا قال دثلو م  

 ال ألار  صحيت يف - ملسو هيلع هللا ىلص ال نري م، مما ةا  الن واملوثوةون فيقم 

 نناسم شللللين يف الناس عليه اخعلف ح  - الناس عل  العرفاء با 

 حع  فارجعوا يرض ر دن منةم رهللل  من يدر  ال قيا: ) وا ن

نا عرفاؤمم ومرمم(ذ وهلما ملا ععر األيئلللار عل  رسلللو  قلي يرفع

وععابقمذ فقا : )قمنا سللي  سللعد بن ع ارة وين ويت من ةوهلم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

وخ لللر فيقم وحمليلللر  ملسو هيلع هللا ىلص ويلللا رجلللل ملن ةلومل (، فلجلملعلقم الن        

 خواحملر م، ور يثر  عل  سعد وةوفه مع ةومه فيما ذ  وا قليه!

 معلم للحر ذ رايات ال لدان وعالط اختاذ من شلللرعا حرج ال مما

 عل  الثاسر السور  للاعر جامعة راية صلار  الم  السلورية  الثورة
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 للثورة متييزا ومثر فقو واجعماعقمذ و له لععارا وحمليافه اخعالا

 للعمييز األعالط اختاذ من وصلللال املقئلللور و و شلللعارا قا، وووهلللت

 لون ي ببين يةون  ال ققاء عليه يص مما احلمية وقثارة والععارا

 يف املاورر ذ ةا  الالللرعية  السلللياسلللة  با  من فرفعه شلللةل،  وبي 

 فق  الالللللعار، ووما) :٦٦١٨ /٨ الالللللافعية فقله  يف احللاو   معلابله  

 ويف مسلللللري م يف نري م من ةوط ملللل بقلللا يعميز اليت العالملللة

 فيةون نري م، بقم لعل  وال بغري م لعل وا ال حع  حروبقم،

 شللعارا، للمقاجرين جعل ملسو هيلع هللا ىلص الن  ون رو  ملا  ْللافر م يف وبلغ ذلك

 الراية: وحد ا: ووجه ثالثة من عالمة ويعألمون. شللعارا ول يئللار

 ةوط مل راية فعةون  عقا احلرو  ق  ويسللللريون يع عويقا اليت

 .نري م لراية جيال ة

 لون ذات خبرةة ةوط مل فيعلم حروبقم، يف به يعلمون ما: والثاي 

 عل  عئلللابة  قما  ةون وخْلللر،  وو وصللل ر،  وو ومحر، وو وسلللور،  من

 .ووساحملقم يف مادورة وقما رءوسقم،

 آ  يا منقم فريق مل فيقو  به يععارفون اللم   النلداء : والثلاللث  

 قذا ليجعمعوا بقا  عارفوا  الةوا قذا ملمة وو فالن، آ  يا وو مما،

 يةن ور سياسة مان وقن مله فقما ور  وا، قذا ويعناصلروا  اف ةوا

 للسلللللري ووح ةقللا اجلي  مئللللللا  يف األمور وبلغ من فقو فققللا

 (.الارعية

 من األيئللللار من املقاجرين) اليمامة يوط الوليد بن خالد ميز وةد

 حع   عقا، يقلا لون  رايعقم،  لت  و  بين ملل  وجعلل  األعرا ،

 (.يؤ ون وين من الناس يعرا
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 يف مما عنقا، النق  جاء اليت العمية الراية    الرايات  مه وليل

 ويف( جا لية ميعة مات فمات عمية راية  ت ةا ل من: )حديث

 العمياء القْية     نا العمية بالراية فاملرار ،(عمياء راية: )رواية

 فيه املقا لون اختم سلللواء املالللروع، نري والقعا  اجلا لية، والدعوة

 باعار موسوما علما وو الثورة علم اختموا وسواء يعألموا، ر وو راية

 اجملا دون رفع فلو وعدما، وجورا علعه مع يدور فاحلةم العوحيد،

 بينقم فيما ماالةععا  مالللروع نري هللرط ةعا  يف العوحيد شلللعار

 راية  ت ةا ل من: )النص عموط يف يدخل فإيه وعئللل ية، محية

 ةد بل العوحيد، راية فيقا يرفع ون شي ا احلةم من يغري وال ،(عمية

 العوحيد راية واختاذ بالناس العغرير جقة من وشلللد احلرمة  ةون

 بالعد  جاء الم  العوحيد شعار ينايف وعدوان وظلم هللرط ةعا  يف

 .والقس 

 ملهذ الاعر علم فقو ال ئاسل وعالط باة  عن لعلف الثورة وعلم

 لئلللللا  وو النةاط لئلللللا  قما ذالثورة رف  يعين رفعله  فرف 

 ذيقايعقا سللللل ا اجلميع يعرا اليت لل ئللللاسل اماصللللة املاللللاريع

 !ماروعقا ق ق ون رون الثورة عل  لعقْ 

واحلاصللل عل  مل أا د جاء ق  سللوريا يئللرة لاللع قا ون ي     

هلم حبقو؛ النئرة، وون يةون معقم ال عليقم، وون يقا ل من ةا لوا 

أل ل  ملسو هيلع هللا ىلصويسللار من سللاملوا، وال يععدى عليقم وال يععد ذ مما ةا  

املللدينللة: )الللدط الللدط، واهلللدط اهلللدط، ويللا منةم وويعم مينذ وحللار  من 

عن الئلللللت مع  ملسو هيلع هللا ىلصن سللللاملعم(، ومما رجع الن  حاربعم، ووسللللار م

ن  لان عل  شللللل ر مثلار امللدينلة يوط امند؛ ح  رفْللللله سللللليدا       

األوس وامزرج و ملا السلللللعلدان سلللللعلد بن معاذ وسلللللعد بن ع ارة      
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وسلللللليالهذ فقللاال: يللا رسلللللو  اهلل و للما ومر ومرك بلله اهلل ليل لنللا ون   

: )بل ملسو هيلع هللا ىلص  يععداه؟ وط شلل ء  ر ون ي عله؟ وط شلل ء  ئللنعه لنا؟ فقا  

شللللل ء وصلللللنعه لةم، فقد رويت العر  ةد مال ومم ورمومم عن  

 ةوس واحدةذ فيررت ون ومسر من شومعقم ق  ومر ما(!

و و قمامقم املعئللوط بثمار املدينة قال برهللا و لقا   ملسو هيلع هللا ىلصفلم يعئللرا 

 وشورا م وقذيقم!

فمن با  وو  وال مقارية من جاء لنئللرة و ل الاللاطذ فال يسللعه ون  

، فقد ةرر ورايعقم شلل ء من مئللاحلقم وثروة بلد ميعجاو  م يف 

مثريا من احلقو؛ الارعية لةل و ل بلد يف ورهقم ولةل  ملسو هيلع هللا ىلصالن  

ة يلة يف ورهلللللقاذ مما  و معلوط يف وخ ار السلللللرية الن وية،  ا يف  

: ) ؤخم من وننياسقم و رر عل  ملسو هيلع هللا ىلصذلك الزماة الارعيةذ مما ةا  

 فقراسقم(.

 

املرحلة بإةامة األحةاط السللللل ايية عدط االياللللغا  يف  مه   اسللللعا:

ووحةاط اإلمامة يف املناحملق ا ررةذ لعدط وجور السلللل ة الالللرعية  

العامة من جقة، ول قد األ لية ال ققية والقْاسية والسياسية ملن 

يريد ذلك من ال ئللللاسل من جقة وخرى، حع  صللللارت دارسللللا قا  

ملا يريده  سللللل  لا لالةععلا  بينقلا، وفرار النلاس من منلاحملققم، و لما       

 العدو!

فع  يق الالللللريعللة ليل ممللا يعو ملله مثريون بللييلله  و  ن يللم     

بللل  و آخر  ذاحلللدور يف اجلراسم، فقللما جزء يسلللللري من الالللللريعللة   

وحةلامقلا، قذ ة لل ذللك جلاءت وحةاط مثرية حل ظ احلقو؛ وقةامة      
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العللد  ورفع الةلم، السللللليللاسللللل  واالةعئللللللار  واالجعمللاع ، و و   

 املقئور الرسيس  ل حةاط!

وهللللما لليل  نلللاك ووجلللر من  قيق األمن يف املنلللاحملق ا ررة   

 و عزيز ث ا قا ومقاومعقا.

وةد ةرر ال ققاء بييه ال  قاط احلدور يف ورض احلر  هلما السللللل ر، 

و و خاللللليلة ملا ي  لر عل  قةامعقا من م اسلللللد، وفرار الناس ق      

 ورض العدو خاية قةامة األحةاط!

وصلللللحلابله ق  علدط قةلامعقللا     فقلد ذ لر و لل الرو  مليب  حني لة و     

م لقلا، وذ لر و لل الالللللاط ملاألو اع  و و مللم للر و للل احلللديللث      

ميمحد وقسلللللحا؛، ق  عدط قةامعقا يف ورض احلر  حع  يرجعوا 

ق  رار اإلسلللللالط فعقاط، وذ ر الالللللافع  ق  عدط قةامعقا يف ورض  

احلر  قال بوجور اإلمللاط وو ومري قةليم يقور اجلي ، وقال فال  قللاط  

 ر والعقوبات.احلدو

 احلد يقاط ال مسيلة( ٨١٦٨) ) :313/ 7 ةا  ابن ةدامة احلن ل  يف املغين

 :العدو ورض يف مسلم عل 

ةا : وال يقاط احلد عل  مسللللللم يف ورض العدو. وةلعه ون من و   

حدا من الغزاة، وو ما يوجر ةئللاصللا، يف ورض احلر ، ر يقم عليه 

حع  يق لل، فيقاط عليه حده. وبقما ةا  األو اع ، وقسلللللحا؛. وةا   

مالك، والاللللافع ، ووبو ثور، وابن املنمر: يقاط احلد يف مل موهللللعذ 

بللإةللامعلله م لق يف مللل مةللان و مللان، قال ون       ألن ومر اهلل  عللا  

الالللللافع  ةا : قذا ر يةن ومري اجلي  اإلماط، وو ومري قةليم، فليل 

لله قةلاملة احللد، ويؤخر حع  يلي   اإلملاطذ ألن قةلاملة احللدور قليه،          

ومملك قن مان باملسللللم  حاجة ق  ا دور، وو ةوة به، وو شلللغل 
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 ةئا  يف رار احلر ، وال قذا عنه، وخر. وةا  وبو حني ة: ال حد وال

رجع. ولنللا، عل  وجو  احلللد، ومر اهلل  عللا  ورسلللللوللله بلله، وعل      

 يخريه، ما روى بار بن وب  ورحملاة، ويه و   برجل يف الغزاة ةد سر؛ 

يقو : "ال  ق ع األيد   ملسو هيلع هللا ىلص خبعية، فقا : لوال وي  مسعت رسو  اهلل 

ه قةاع الئلللللحابة يف الغزاة" لق ععك. وخرجه وبو راور ونريه. وألي

رهللل  اهلل عنقم، وروى سلللعيد، يف سلللننه بإسلللناره عن األحو  بن    

حةيم، عن وبيله، ون عمر معلر ق  الناس "ون ال جيلدن ومري جي    

وال سلللللريللة رجال من املسللللللم  حللدا، و و نللا ، حع  يق ع الللدر    

ةللافالذ ل ال  لحقلله محيللة الالللللي للان، فيلحق بللالة للار". وعن وب      

 الدرراء مثل ذلك.

وعن علقملة، ةلا : منلا يف جي  يف ورض الروط، ومعنا حمي ة بن    

اليمان، وعلينا الوليد بن عق ة يار  اممر، فيرريا ون حنده، فقا  

حلللمي لللة: "و لللدون ومريمم وةلللد ريوف من علللدومم، في معوا  

فيةم". وو   سللللعد بيب  هللجن يوط القارسللللية، وةد شللللر  اممر،  

 لناس ةا  وبو هللجن:فيمر به ق  القيد، فلما العق  ا

 م   حزيا ون   رر اميل بالقنا ... وو رك مادورا عل  وثاةيا

وةا  البنة ح ئللة امروة سللعد: وحمللقيين، ولك اهلل عل  قن سلللمين   

اهلل ون ورجع حع  وهللللع رجل  يف القيد، فإن ةعلت، اسلللل حعم مين. 

ةلا : فحلعه ح  العق  الناس، ومايت بسلللللعد جراحة، فلم لرج  

  النلاس. ةا : وصلللللعدوا به فو؛ العمير ينةر ق  الناس،  يوم لم ق 

واسلللللععمللل عل  اميللل خللالللد بن عرف للة، فوثللر وبو هللجن عل    

فرس لسلللللعللد يقللا  هلللا ال لقللاء، ثم وخللم رهللللا، ثم خرج، فجعللل ال   

حيملل عل  يلاحية من العدو قال  زمقم، وجعل الناس يقولون:  ما   
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رب هلللللرب ال لقاء، ملكذ ملا يرويه يئلللللنع، وجعل سلللللعد يقو : الْللللل  

وال عن حملعن وب  هللجن، ووبو هللجن يف القيللد. فلمللا  زط العللدو، 

رجع وبو هللجن حع  وهللع رجليه يف القيد. فيخربت ابنة ح ئللة   

سلعدا  ا مان من ومره، فقا  سلعد: "ال واهلل، ال وهر  اليوط رجال   

وبل  اهلل املسلللم  به ما وبال م. فألل  سلل يله. فقا  وبو هللجن: ةد  

وشلللللربقلا قذ يقلاط عل  احللد ووحملقر منقلا، فليما قذا بقرجعين،      منلت  

 فواهلل ال وشربقا وبدا". و ما ا  ا؛ ر يةقر خالفه.

فليملا قذا رجع، فلإيله يقلاط احللد عليلهذ لعموط اآليلات واألخ ار، وقمنا         

وخر لعللارض، ممللا يؤخر ملرض وو شلللللغللل، فللإذا  ا  العللارض، وةيم  

ه، وهلللما ةللا  عمر: حع  احلللد، لوجور مقعْللللليلله، وايع للاء معللارهللللل 

 يق ع الدر  ةافال( ايعق .

هرورة االسععجا  يف ظل نيا  سل ة واحدة متثل املناحملق  عاشرا:

 ا ررة:

بعالللللةيلل ألل شلللللورى منعأللر لةلل املنلاحملق ميثل سلللللةايقا،        -1

و سلللللليم و لاليقلا اإلرارات امللديية وال لدية وامدمية املنعأل ة من    

 و ال  املناحملق.

فمن ال غيلان محلل األملة عل  حمللاعلة ف ة وو بيععقا مر ا باسلللللم      

اإلسللالط وو ذريعة قةامة حةم اهللذ فليل من شللرع اهلل ةقر املؤمن   

عل  حملاعة وحد بال شلورا مذ قذ الالورى حق لةل املسلم ذ مما يف   

 َوْمُرُ ْمَو الئلللللََّالَة َوَوَةاُموا ِلَربَِّق ْم اسللللْلَعَجاُبوا َواللََِّمينَ ﴿ةولله  علا :   

  م ةاآلي يف واملأللاحمل ون  ﴾ُيْنِ ُقوَن َرَ ْةنَلاُ مْ  َوِمملََّا  َبْيَنُقْم شللللُلوَرى

: ةوله ومما اسللعحقا؛، قهللافة هلم األمر فيهللاا ةيعا، املؤمنون

ي علهذ فةان يااور  ملسو هيلع هللا ىلص الن  مان الم  و ما ،﴾اْلَيْمر  ِف  َوَشاو ْرُ ْم﴿
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يف شلللللين العلامة مل من حْلللللر منقم، ويقو : "وشلللللريوا عل  ويقا    

الناس"، وال لص وحدا، قال فيما مان من ومر خا  فيالللللاور فيه 

و له، مما فعل ح  شلللللاور السلللللعدين يف الئللللللت مع ن  ان يوط   

، وقمنا شللللاور ما ألن ملسو هيلع هللا ىلصامند؛ عل  مثار املدينة، فرفْللللا ف مه 

ار ال املقاجرين، والسلللللعدان  ما دثال األوس النألل لص األيئللللل

وامزرج، و ما ما جرى يف شلللين سللل   وا ن ح  اسلللعالللار الناس    

ةيعا، فلما اخعلف األعرا ، ةا : "ويقا الناس قيا ال يدر  من ره  

ملنلةلم دلن ر يلرض، فلللارجلعلوا حلعل  يلرفلع قلليةم عرفلللاؤمم             

العرفاء  ومرمم"، وةد وخرجه ال ألار  يف صحيحه وبو  عليه با 

عل  النللاس، و م الللمين ميثلون ة للاسلللقم ووةوامقم، فيعرا اإلمللاط  

رو  النلاس ورهلللللا م بواسللللل لة عرفلاسقم ويوابقم، ال رو  العرفاء     

و ما ما بينه عمر ووهلت بيان  حْر الئحابة،   والنوا  وي سلقمذ 

مما يف صحيت -يف وصت خ  ة عنه، فةان قةاعا منقم، حيث ةا  

يف النلاس فمحلمر م  ؤالء المين يريدون ون   : "قي  ةلاسم  -ال أللار  

يغئل و م ومر م وو ومور م... من بايع رجال رون مالورة املسللم     

 فال بيعة له وال الم  بايعه  غرة ون يقعال"!

فجعل حةم من انعئلللر السلللل ة واسلللع د باألمر القعل ال السلللمع    

وال لاعللة، فلإذا  قرر  للما احلق و و الالللللورى لةلل مسللللللم مم للدو     

فقما لْللللع لع ور  ذي   بعده موهللللوع  نةيم  ما احلقووصللللل، ي

العئر واخعالا الزمان واملةان، فإذا ار ْ  املسلمون آلية ميارسون 

من خالهلللا  للما احلق، و عجل  قرار قم ورهللللللا م من خالهلللا، وال  

ي ع لت وحد عليقم، وال يسلللللع د بيمر م من رويقمذ فثم شلللللرع اهللذ   

الالللللورى، مما فعل عمر  ملي لل احللل والعقلد والعرفلاء وألل     
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فةللان للله ألل شلللللورى، بالللللرق ون يةون  ع ريا حقيقيللا ودثال  

للناس ال للسللل ة، مما جاء يف صللحي ة املدينة اليت مع قا الن   

موثيقة سلياسية  نةم احلقو؛، وذلك ح  رخل املدينة، وجاء   ملسو هيلع هللا ىلص

 "وقن  ما الةعا  ال حيو  رون آثم وظار". :يف آخر ا

مللدينة وجد مةويات اجعماعية وخرى، ر  ؤمن  ا ملسو هيلع هللا ىلصفلملا رخلل الن    

به ور   ايعه بالرهلللللا واالخعيار عل  السلللللمع وال اعة، وليل  و  

جب ار وال مسي ر سياسيا، وال قمراه يف الدين عقاسديا، فةان ال بد 

وفق  دايات القرآن الم  جاء بالعد  والقس  ون  قوط العالةة مع 

عل  وسللاس عقد  راض سللياسلل ،    مه املةويات اليت ال  ؤمن به ي يا 

 در  وج ه احلقو؛ والواج ات، واملرجعية السياسية والعاريعية 

يف الدولة اجلديدة، فةايت صللحي ة املدينة ورسللعور ا الم  يالليت  

العالةللة فيلله عل  وسللللللاس املواحملنللة للللدولللة وااللعزاط بللدسلللللعور للا   

، و ما ناية ملسو هيلع هللا ىلصوعقلد لا السلللللياسللللل ، ال عل  وسلللللاس اإلميان بالن      

 َوَويَزْلَنا ِباْلَ يََِّناِت ُرسلُلَلَنا َوْرسلَلْلَنا َلَقْد﴿لعد  والقسلل  الم  وراره اهلل ا

 .﴾ِباْلِقْسِ  النََّاُس ِلَيُقوَط َواْلِميَزاَن اْلِةَعاَ  َمَعُقُم

وةد  ْللللمنت مل امل ارد الدسللللعورية اليت  نةم عالةة السللللل ة    

 باجملعمع ومن ذلك:

عل  ال  يعللة الععللاةللديللة ب  مللل مةويللات     العلليميللد  -1

مما جاء  ذاجملعمع اجللديلد عل  اخعالا ف لا قم ووريلايقم    

)معر رسو  اهلل  :يف مغا   الز ر  يف سلرية ابن قسلحا؛  

معابا ب  املقاجرين واأليئار، وارع فيه يقور وعا د م،  ملسو هيلع هللا ىلص

ووةلر لم عللل  ريلنلقم وومواهلم، وشلللللرق هلم واشللللل ق        

 عليقم(.
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ةة عل  وساس م قوط األمة الواحدة والاعر وةياط العال -2

يف حقو؛ املواحملنلللة  الواحلللد، ال فر؛ ب  مواحملن ومقلللاجر

)املؤمن  واملسلللللم  من ةري  ويثر ، ومن   عقم فلحق 

 بقم وجا د معقم قيقم ومة واحدة من رون الناس(.

م لللدو حقو؛ املواحملنلللة للجميع، فال فر؛ ب   و لقرير  -3

بل اجلميع وسلللللوة وسلللللواء باملعروا  ذمسللللللم ونري مسللللللم

والعلد  )وويه من   عنا من يقور فإن له املعروا واألسلللللوة  

نري مةلوم  وال معنللاصلللللر عليقم... وقن يقور بين عوا  

ومللة مع املؤمن .. وون اليقور ين قون مع املؤمن  مللا راموا 

ون بينقم النئلللللر عل  من حللار  و للل  للمه   . و.هللللارب .

وون بينقم النئلللللر عل  من ر م يثر (، ويف  .الئلللللحي ة..

 :روايللة وب  ع يللد يف معللا  األموا  عن مغللا   الز ر    

)وون يقور بين عوا وملة من املؤمن (، ةا  اإلماط وبو ع يد  

)قمنا ورار يئلللر م املؤمن  ومعاويعقم  :القاسلللم بن سلللالط 

قللة اليت شلللللرحملقللا عليقم، فلليمللا   ن قيللا م عل  عللدو م بللال 

 بقوله:فليسلللللوا منله يف شللللل ء، وال  راه ةد ب  ذلك   ذ اللدين 

 لليقور رينقم، وللمؤمن  رينقم(.

فاملرار  نا قث ات ون يقور املدينة ومة مع املؤمن ، وومة من 

املؤمن  يف املواحملنللة يف الللدولللة، ويف واحلقو؛ والواج للات   

يث لةل ومة رينقا، وال السللللليلاسللللليلة العامة، ال يف الدين ح   

قمراه يف اللدين، وةلد ةلاملت  لمه الْلللللري لة وااللعزاملات        

امللاليلة والقعالية ال وعية من اليقور بناء عل   ما الععاةد   

 ذالسللياسلل  جتاه رولة املدينة يف  قرير حقو؛ املواحملنة هلم
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وهلللما ر   رض عليقم اجلزيللة، وملللان يسلللللقم هلم يف   

)قمنلا مللان   :معللا  األموا مملا ةلا  وبو ع يللد يف    ذاملغلا  

يسلللللقم لليقور قذا نزوا مع املسللللللم  بقلما الالللللرق الم     

 شرحمله عليقم من الن قة(.

وقةلرار احللريلللة اللللديلنليلللة للللجلمليلع )لللليلقلور رينقم،                -4

 وللمسلم  رينقم مواليقم ووي سقم(.

مةويات اجملعمع  سللل وليا قا بالععاون فيما بينقا  وةياط -5

باملعروا عل  وسللاس العد  والقسلل  )مل حملاس ة   د   

عللاييقللا بللاملعروا والقسللللل  ب  املؤمن (، وعل  االلعزاط   

 املال  جتاه الدولة )وعل  مل وياس حئعقم من الن قة(...

و قيق العةافل املال  والعدالة االجعماعية ب  اجلميع  -6

وقن املؤمن  ال ي مون م رحا بينقم ون يع وه باملعروا )

 يف فداء وو عقل(.

وةياط اجملعمع بدوره السلياس  يف ا افةة عل  النةاط   -9

العاط، وصلللياية وحدة اجملعمع، والعئلللد  للةلم وال سلللار 

والعدوان )وقن املؤمن  املعق  عل  من بغ  منقم وو ابعغ  

، وو فسللللار ب  املؤمن ، وقن  رسلللليعة ظلم وو قثم وو عدوان 

 ويديقم عليه ةيعا ، ولو مان ولد وحد م(.

وحق اجلميع يف العللد  واألمن )وون بينقم النئللللليحللة   -3

والنئلللللر للمةلوط.. وويله من خرج فقو آمن، ومن ةعد فقو  

 آمن، قال من ظلم ووثم(.

وحق املسللاواة يف الممة واملسلل ولية )وقن ذمة اهلل واحدة   -7

 وريا م(. جيري عليقم
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و ن يللم النةللاط واألحةللاط عل  اجلميع )وقيلله ال حيللل      -11

ملؤمن وةر  ا يف  مه الئحي ة وآمن باهلل واليوط اآلخر ون 

ينئللللر هللدثا وال يؤويه، وويه من يئللللره وو آواه فإن عليه 

لعنة اهلل ونْللللل ه يوط القيامة، وال يؤخم منه صلللللرا وال  

دا من حدور )ا لد  ملل من و   ح   :علد ( ةلا  وبو ع يلد   

 اهلل، فليل ألحد منعه من قةامة احلد عليه(.

وون املرجعية العالللللريعية للحةم  و الالللللريعة )وويةم  -11

فللإن حةملله ق  اهلل   للارك   ذمقمللا اخعل عم فيلله من شللللل ء 

 ..(..و عا  وق  الرسو 

وون املرجعيللة السللللليللاسللللليللة لل ئلللللللل ب  امالفللات       -12

مان من حد   والنزاعات    السللل ة السللياسللية )وون ما 

فإن مرره ق  اهلل عز وجل، وق   ذوو اشلللعجار لاا فسلللاره

 (.ملسو هيلع هللا ىلصهللمد رسو  اهلل 

فقمه بع  امل ارد الدسلللعورية اليت يةمت شللل ون اجملعمع والدولة 

يف امللدينلة، و   ةلاسملة عل  وسلللللاس العقد والالللللرق ب  مةويات      

اجملعمع اجلديد، و و عقد سلللللياسللللل  مدي ، ال سلللللل ة فيه لرجا   

 ذ، وال مقنوت فيه، وال ايعقاك حلق ريين وو قيسلللللاي  وو مال اللدين 

 للجميع،فلللالعلللد  للجميع، واألمن للجميع، واحلريلللة اللللدينيلللة   

 وحقو؛ املواحملنة للجميع.

 ُهاللََّ َيْنَقاُمُم ال﴿ :اهلل  عا  والعد ذ لقو و ما ناية الرب والقسللل  

 َوْن َيار ُمْمِر ِمْن ُيأْلر ُجوُمْم َوَلْم الدَِّين  ِف  ُيَقاِ ُلوُمْم َلْم الََِّميَن َعن 

 .﴾ق َلْيق ْم َوُ ْقِسُ وا َ َ رَُّوُ ْم
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 الراشلللدة واحلةومة الراشلللدة الدولة إلةامةهلللرور   ذلك ومل

 عل  السلللللياسللللل   يةامقا بإةامعقا ذوقرار قا األمة خيار متثل اليت

 شلل ويقا و سللوس  ةمقا اليت السللل ة اخعيار يف األمة حق وسللاس

 خيارا  ةون وون قج ار، وال قمراه بال واالخعيار، والرهللا بالاللورى

 والقسلللل  العد   قيق فالغايةذ صللللوريا خيارا ال ل مة، حقيقيا

 اإليسلللللان، حقو؛ ورعاية وجه، وممل عل  القرآن بله  جلاء  اللم  

 .ومرامعه حريعه وصياية

 والدولة األملة  سللللليلارة  عل  الراشلللللدة اللدوللة    لمه   لافظ  وون

 االةعئلللللللاريلللة ةلللدرا قلللا و عز  وجن ، ي وذ و  عن واسلللللعقالهللللا

 حسلللللر األمة مسلللللعوى عل  مسللللل وليا قا لععحمل والعسلللللةرية

 .قمةايا قا

 مسللعوى عل  اجملاالت ةيع يف الاللاملة والنقْللة العنمية و قق

 وم للاءة فللاعليللة   ث للت وون والللدولللة،  واجملعمع واألسلللللرة ال رر

 .ياجحا سياسيا ووراء معميزة، سياسية

 اجملاورة، اإلسلللالمية الدو  مع واال ار والوحدة العةامل لعحقيق

 واحدة ومة) النقاس  اهلدا و قيق األمة،  وحيد ق  للوصلللللو 

 (.راشدة وخالفة

 ،(راشلللللدة حةومة)    الالللللروق  مه فيقا  ققت حةومة فةل

 الراشللللدة احلةومة ون  و ،(الراشللللدة امالفة) وب  بينقا وال ر؛

 عامة الراشللللدة  امالفة بينما فيه،  قوط الم  الق ر يف خاصللللة 

  عحرر ون بعد قةامعقا، يف روهللا  ومثر وو مللقلا   األملة   اللللل ك

 الدو  ق  وو راشلللدة، حةومات فيقا السلللل ة ق  و ئلللل وة ار ا،
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 األملللة  وحيلللد عل  ةلللاررة  ةون حبيلللث فيقلللا، املؤثرة الرسيسلللللللة 

 !ومحايعقا

 يسللللق  ال الراشللللدة، امالفة قةامة عل  اليوط األمة ةدرة فعدط

 فيه األمة  سللللع يع بلد مل يف الراشللللدة احلةومة قةامة وجو 

 وال حا ، مل يف اإلمةان حسللر اإلصللالو شللرعا الواجر قذ ذقةامعقا

 وجور عدط بدعوى ذالة اسية وال روض الاللرعية، الواج ات  عع ل

 !الراشدة امالفة

 الناس يةون فعل مل    ال ققاء عرفقا مما الارعية فالسياسة

 فالسياسيون شرع ، يص به ييت ر وقن والعد  للئالو وةر  معه

 حسلللر الالللرعية األحةاط  نزيل يف وجيعقدون الواةع يراعون قمنا

 َوْحسلَلَن َوا ََِّ ُعوا﴿:  عا  ةا  وةد والقسلل ، العد  حيقق  ا اإلمةان

 َيعََِّ ُعوَنَف اْلَقْوَ  َيسللللْلَعِمُعوَن اللللََِّميَن﴿ ،﴾رََّبلَِّةُلم   ملَِّن  ق لَليْلةُلم    ُويلز  َ  مللَلا

  .خلق... ﴾ِبَيْحَسِنَقا َيْيُخُموا َةْوَمَك َوْوُمْر ِبُقوٍََّة َفأُلْمَ ا﴿ ،﴾َوْحَسَنُه

 ذهلم واملمةن وظروفقم املةل   وحوا  حبسر لعلف  نا واألحسن

 عند حسن  و مةان، وو  مان يف ةوط يسع يعه ما وحسن مان فر ا

 آخر يف ذلك يوهلللت ما األثر يف جاء وةد باألحسلللن، وليل آخرين

 .ومحد مسند يف مما ذ( ا يعلم ما بعار متسك من) وون الزمان،

 يف األمة ختعلار لا   اليت الراشلللللدة احلةوملات  من اجعقلد  من فةلل 

 الاللللومة لعحقيق والدولة اجملعمع شلللل ون يف اإلصللللالو  قيق

 وعسةريا، وعلميا واةعئاريا سلياسيا  ةدر قا، و عزيز ل مة، والقوة

 .الاريعة بع  يق ةاط فقد
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 ي يل املؤسلسلات القْللاسية وا اممذ حل ظ حقو؛ الناس ورر    -2

  بال اه ، و و جاسز فيما بينقم، ولو بالعحةيم االخعيار مةاملقم

ووو  منلله العحللامم ق  القْللللللاة العللدو  عنللد  للي يللل  بللاإلةللاع، 

ا لامم العللاملة، ويةون  وليعقم من و لل املنلاحملقذ ممللا  قرر بللين     

)ةلاعلة املسللللللم   قوط مقلاط اإلملاملة عنلد فقلد ا(، فإذا  امم        

عللاملة، وجلر عليقللا ون  ةم   خئلللللملان برهلللللا مللا ق  ا للامم ال  

بينقملا بلالعلد  ووال ختلالف الالللللرع املق وع بله، ومما قذا و  و ل      

ال للد ةْلللللاة ا ةملة للنةر يف خئلللللوما قم وجر العزاط وحةامقا    

  امم وقذا: فئللللل (٨٩٢٨: )..)74/ 11ةا  ابن ةدامة يف املغين  العارلة.

 للقْاء، يئلت دن ومان ورهياه، بينقما حةماه رجل ق  رجالن

. حني ة وبو ةا  وبقما. عليقما حةمه وي م ذلك، جا  بينقماذ فحةم

 ألن ب اهللليقماذ  قال حةمه يلزمقما ال وحد ما، ةوالنذ وللالللافع 

 ون الرها قال بعد املعرفة حبةمه.ية وال به، بالرها يلزط قمنا حةمه

ةا  له: "قن اهلل  و احلةم،  ملسو هيلع هللا ىلصولنا ما روى وبو شللللريت، ون رسللللو  اهلل 

فلم  ةن  وبلللا احلةم؟ ةلللا : قن ةوم  قذا اخعل وا يف شللللل ء و وي ،  

فحةملت بينقم، ورهللللل  عل  ال ريقلان. ةا : ما وحسلللللن  ما، فمن    

". وخرجه النساس . ومرب ولدك" ؟ ةا : شريت. ةا : " فييت وبو شريت 

ويلله ةللا : "من حةم ب  اثن   راهللللليللا بلله، فلم    ملسو هيلع هللا ىلص ورو  عن الن 

 يعد  بينقما، فقو ملعون.

ولوال ون حةمه يلزمقماذ ملا حلقه  ما المط، وألن عمر ووبيا  امما 

ق   يلد، وحامم عمر وعرابيا ق  شلللللريت ة ل ون يوليه، و امم  

 عثمان وحمللحة ق  ج ري بن م عم، ور يةويوا ةْاة.
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مايا قمام ، فإذا ررا احلةم ق  رجل صلار  فإن ةيل: فعمر وعثمان 

ةاهلللليا. ةلنا: ر ينقل عنقما قال الرهللللا بعحةيمه خاصللللة، وبقما ال  

 يئري ةاهيا...

فئلللللل: ةا  القاهللللل : وين م حةم من حةماه يف ةيع األحةاط قال  

وربعة وشياءذ النةاو، واللعان، والقما، والقئا ذ ألن هلمه األحةاط 

اإلماط بالنةر فيقا، وياس ه يقوط مقامه. مزيلة عل  نري لا، فاخعص   

 وةا  وبو ام ا : ظا ر مالط ومحد، ويه ين م حةمه فيقا.

 وألصحا  الاافع  وجقان، مقمين.

وقذا معلر  لما القلاهللللل   لا حةم بله معابا ق  ةاض من ةْلللللاة       

املسللللللم ذ لزمله ة ولله، و ن يلم معلابلهذ أليه حامم يافم األحةاط،      

 .م اإلماط( ايعق  مالمهفلزط ة و  معابه، محام

وال يا ق عل  الئحيت فيمن حيةم بينقما ون  عوافر فيه ص ات 

القاهللللل  الالللللرع ذ مما ةا  ابن  يمية: )ةا  الاللللليخ  ق  الدين:  

العالر الئل ات اليت ذمر ا يف ا رر يف القاهل  ال  ا ق فيمن    

حيةمه امئمان، فيحةم بينقما وين م حةمه يف مل ما ين م فيه 

واله قمللاط وو يللاس للهذ فال حيللل ألحللد يقْللللله حيللث وصلللللا     حةم من

 احلق(.

: )ويالللل ق يف القاهلللل  عاللللر   553/ 5ويف فعاوى ابن  يمية الةربى 

صللللل ات. ةا  وبو الع اس ابن  يمية:  ما الةالط قمنا اشللللل حملت  مه  

الئللل ات فيمن يو  ال فيمن حيةمه امئلللمان... والقْلللاة ثالثة: 

و ، فال يرر من وحةاط من يئلللت من يئلللت، ومن ال يئلللت، واجملق 

قال ما علم ويه باحملل، وال ين م من وحةاط من ال يئلت قال ما علم ويه 

 حق( ايعق .
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فإذا حّةم امئمان بالغا عاةال عدال وو عدل  عاةل  وو ومثر وقن 

: )ةا  36/ 3ر يةويلا علامل  جلا  حةمقملاذ مما يف النوارر والزيارات     

ابن املاجالللون: قن مايا بئلللريين عارف  ميموي ، فيرى  ةيمقا،  

وحةمقا جاسز ال ط، قال يف خ ي ب . وةاله وصلل غ، ووشللقر. وبه آخم، 

وةد و  عمر امروة سلللو؛ املدينة، و   الاللل اء وط سلللليمان من وب   

حثمة، وال بد لئلللاحر السلللو؛ من احلةم ب  الناس ولو يف صلللغار  

 األمور.

 ص غ، يف معابه: قذا حةم مسألوحملا، فحةم فيصا ذ جا  ذلك(.ةا  و

: ))فئلللللل:  ةيم 325/ 16ةلا  امللاورر  الالللللافع  يف احلاو  الة ري   

امئللم  شلللألئللا( وقذا حةم خئلللمان رجال من الرعية ليقْللل    

بينقملا فيملا  نلا علاه يف بللد فيله ةلاض وو ليل فيله ةلاض جا ذ ألن          

   يد بن ثابت، وأليه عمر بن ام لا  ووب  بن معلر  لامملا ق    

مللا حةم عل  بن وب  حملللاللر يف اإلمللامللة ملان العحةيم فيمللا عللدا للا    

 وو .

 و ةما حةم و ل الاورى فيقا ع د الرمحن بن عوا.

)ي وذ حةم ا ةم(: وقذا جلللا  العحةيم يف األحةلللاط فن لللاذ حةمللله  

 مععرب بيربعة شروق:

يةون ةاهللللليا، وحلد لا: ون يةون ا ةم من و ل االجعقار، وجيو  ون   

أليه ةد صلللار بالعحةيم حامما، فإن ر يةن من و ل االجعقار ب ل 

  ةيمه، ور ين م حةمه.

والالللللرق الثاي : ون يع ق امئلللللمان عل  ال اهللللل  به، ق  ح    

احلةم، فإن رهللللل  به وحد ما رون اآلخر وو رهللللليا به ثم رجعا، وو  
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اه  وو ره  وحد ما، ب ل  ةيمه ور ين م حةمه سواء حةم للر

 للراجع.

والارق الثالث: ون يةون العحامم يف وحةاط جيئوصة. واألحةاط 

  نقسم يف العحةيم ثالثة وةساط:

ةسم جيو  فيه العحةيم: و و حقو؛ األموا ، وعقور املعاوهات، وما 

 يئت فيه الع و واإلبراء.

وةسلللم ال جيو  فيه العحةيم، و و ما اخعص القْلللاة باإلج ار عليه 

  عللا ، والواليللات عل  األيعللاط، وقيقللاع احلجر عل    من حقو؛ اهلل

مسلللللعحقيله. وةسلللللم جيعلف فيه و و وربعة وحةاط: النةاو واللعان   

 والقما والقئا .

 ف   جوا  العحةيم فيقا وجقان:

 وحد ما: جيو  لوةوفقا عل  رها املعحامم .

 والثاي : ال جيو  أليقا حقو؛ وحدور لعص الوالة بقا.

ال ول  هلللا خ  قللا رجللل فعحللاممللا ق  رجللل ليزوج    فلو ون امروة 

وحد ما باآلخر فإن مايا يف رار احلر  وو يف بارية ال يئلللللالن ق  

حلللامم جلللا   ةيمقملللا و زويج ا ةم هلملللا. وقن ملللايلللا يف رار  

اإلسلللللالط وحيلث يقلدران فيله عل  احللامم مان يف جوا ه وجقان     

 عل  ما ذمريا.

 به ال ما هلما. والارق الرابع: فيما يئري احلةم

 وفيه للاافع  ةوالن يص عليقما يف اخعالا العراةي :

وحللد مللا: ويلله ال يلزمقمللا احلةم قال بللالعزاملله بعللد احلةم مللال عيللا، 

أليه ملا وةف عل  خيار ما يف االبعداء وجر ون يقف عل  خيار ا يف 

 االيعقاء و و ةو  املزي .
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بنا ويه يةون حبةم والقو  الثاي : و و ةو  الةوفي  وومثر وصلللحا

ا ةم ال مللا هلمللا وال يقف بعللد احلةم عل  خيللار مللا، ملللا رو  عن  

ويله ةا : "من حةم ب  اثن   راهللللليا به فلم يعد  بينقما   ملسو هيلع هللا ىلصالن  

فعليله لعنلة اهلل"، فةلان الوعيلد رليال عل  لزوط حةمله مملا ةا  يف       

ةم د  الوعيد عل  لزوط احل، ف﴾َةْلُ ُه آِثم  َفإ يََُّه َيْةُعْمَقا َوَمن﴿الاقارة: 

بالللقار ه ومقوله عليه السلللالط: "من علم علما ومعمه وجلمه اهلل   

 يوط القيامة بلجاط من يار"، فد  الوعيد عل  لزوط احلةم  ا وبداه.

ويه ةا : "وقذا منعم ثالثة فيمروا عليةم واحدا"،  ملسو هيلع هللا ىلص ورو  عن الن 

فئللللللار بعلليمري م للله يللافللم احلةم عليقم من وذه لو مللان واليللا     

 عليقم، ولملك ايعقدت اإلمامة باخعيار و ل االخعيار.

وحة  وبو سلللللعيللد اإلصللللل ألر  فيلله وجقللا ثللالثللا: ون خيللار مللا يف   

ما هلما، العحةيم ينق ع باللروعه يف احلةم، فإذا شللرع فيه صللار ال 

وقن مان ةيل شللللروعه فيه موةوفا عل  خيار ما ألن خيار ما بعد 

الالللللروع يف احلةم م   ق  ون ال يلزط بلللالعحةيم حةم قذا روى 

 وحد ما  وجه احلةم عليه فيئري العحةيم لغوا(.

وال ين غ  للحلللامم محلللل النلللاس عل  ملللا اخعلف فيللله ال ققلللاء   

: )وليل -159/ 5رك املسلللللعلللد-وقلزامقم بللله، مملللا ةلللا  ابن  يميللة  

حللللاملم ونريه ون ي علللدو النلللاس بققر م عل   رك ملللا يسلللللوع،    

وقلزامقم برويلله واععقللاره ا  للاةللا، ولو جللا   للما جلللا  لغريه مثللله،      

 ووفْ  ق  الع ر؛ واالخعالا(.

 

  يز عامة الالللللعر عل  القياط باألعما  الع وعية املديية وو  -3

قة اعات ووراهلل   راعية  القعا  يف املدن ا اصللرة مقابل منحقم
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وو سةنية راخل املدن وو خارجقا من األرض ال يْاء نري اململومة، 

و ةون بئلللةوك موثقة من ال لديات وو ا امم الالللرعية، ومتنت  

ملن شارك بقمه األعما  مدة هللدرة بزمن وو مؤةعة بنقاية احلر ، 

رة ونري ذلك من احلوافز املاروعة، وو اسع جار م للعمل مدة هللد

مقلابل م الغ من املا  بئلللللك موثق يةون رينا عل  بلدية املدينة وو  

 احلةومة املؤةعة ويسعوفويه بعد  رير الااط بإذن اهلل.

 

 ووحد يئلللللر م وعجل سلللللوريا يف للمسلللللعْلللللع    من اللقمف

 .آم  آم .. .شقداء م وارحم بينقم ذات ووصلت ملمعقم

 .العامل  ر  هلل احلمد ون رعوايا وآخر
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