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لمقددمةاا

جوواامع أأووتي منن على وواالسالمم وواالصالةة, االمنتقمم االقوويي ) لحمدداا
:بعدد أأما, ااحتكمم سنتهھ إإلى وومنن ووصحبهھ آآلهھ ووعلى, االكلمم
٬، 346 ٬، 345 صص » وواالتعدديیلل االجررحح مقددمة «في حاتمم أأبي اابنُن أأخررجج فقدد

 »ااإليیمانن شعبب «في وواالبيیهھقي ٬، 76 صص » االحدديیثث علوومم «في وواالحاكمُم
٬، 700 ٬، » 699/10 ددمشقق تارريیخ «في عساكرر وواابنُن ٬، ( 9237: ) بررقمم

حضررتُت: قالل االررااززيي ووااررةة بنن مسلمم بنن محمدد ططرريیقق منن.. ووغيیررهھھھمم
ووهھھھوو االررااززيي ززررعة أأبي عندد إإددرريیسس بنن محمدد االررااززيي حاتمم أأبي مع
حتى تعالل: حاتمم ألبي فقلتُت- االمووتت فررااشش في: يیعني -االنززعع في
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أألقنهھ أأنن ززررعة أأبي منن ألستحيیي إإني: حاتمم أأبوو فقالل. االشهھاددةة نلقِّنهھ
!االشهھاددةة
.عليیهھ فددخلل. يیقوولل سمعهھ إإذذاا فلعلَّهھ االحدديیثث٬، نتذذااكرر حتى تعالل وولكنن
:قالل االنبيیلل٬، عاصمم أأبوو حددثنا: فقلتُت فبددأأتت: مسلمٍم بنن محمدد فقالل
ما كأني حتى االحدديیثث عليَّ فاررتج.. جعفرر بنن االحميیدد عبدد حددثنا
:قالل بشارٍر٬، بنن محمدد حددثنا: ووقالل حاتمٍم أأبوو فبددأأ قررأأُتهُھ٬، ووال سمعُتهُھ
عليیهھ٬، فاررتج جعفرر٬، بنن االحميیدد عبدد عنن االنبيیلل٬، عاصمم أأبوو حددثنا
.سمعهھ ووال قررأأهه ما كأنهھ حتى
بنن محمدد حددثنا: فقالل فجلسس. أأجلساني أأنن إإليیهھما ززررعة أأبوو فأشارر
بنن االحميیدد عبدد حددثنا: قالل االنبيیلل٬، عاصمم أأبوو حددثنا: قالل بشارر٬،
ةة٬، بنن كثيیرر عنن عرريیبب٬، أأبي بنن صالح عنن جعفرر٬، معاذذ عنن ُمررَّ
آآخرر كانن منن: )ووسلمم عليیهھ هللا صلى ّهللا ررسوولل قالل: قالل جبلٍل٬، بنن

ّهللاَ إإال إإلهھ ال االددنيیا منن كالمهھ

أأنن قبلل منن االهھاء مع ررووحهھ ووخررجتت(. 
(.االجنة ددخلل: )يیقوولل

أأبا يیلقنن أأنن يیستحي- هھھھوو ووهھھھوو –هللا ررحمهھ االررااززيي حاتمم أأبوو هھذذااف
منن أألقنن أأنن لي كيیفف: يیقوولل فكأنهھ! االشهھاددةة هللا ررحمهھ االررااززيي ززررعة
!االتووحيیدد؟ االتووحيیدد؛ ألجلل كلهھا حيیاتهھ أأفنى
االيیوومم أأما, ااألتقاء سلفنا بهھ ُعررفف االذذيي, االحيیاء خلقق هھھھوو هھھھذذاا نعمم؛
منن وومقاالتت؛ ررسائلل وونررىى, ووصيیحاتت ددعووااتت نسمع عنددما فُنبهھرر
حامدد وواالددكتوورر, قنيیبي إإيیادد وواالددكتوورر, ااألحمدد يیووسفف االددكتوورر أأمثالل
إإال قامتت ما االتي االددوولة فيیهھا يیناشددوونن االددكاتررةة منن ووغيیررهھھھمم االعلي
!هللا لشررعع بالتحاكمم هللا لشررعع
ً أأرربعيینن منن أأكثرر رراايیتهھا تحتت قتلل االتي االددوولة هھھھذذهه خيیارر منن أألفا

االخططاباتت هھھھذذهه بمثلل ُتخاططبب االدديیارر؛ في هللا شررعع تحكيیمم ألجلل, االخيیارر
!االددكاتررةة هھھھؤؤالء أأمثالل منن, االجائررةة
ما عليیكك فاحفظْظهھ حيیاَءكك !حيیاؤؤههُ االكرريیمِم فضلِل على يیددللُّ *** فإنَّ
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:تمهھيیدد
عنن االذذوودد في, ااألسفارر منن سفرر تددوويینن في بالبددأأ علّي هللا منّن قدد

عباررةة ووهھھھوو », وواالشامم االعررااقق في ااإلسالمم ددوولة «في ااألبرراارر؛ إإخووااننا
.لهھمم االمخالفيینن قبلل منن, حوولهھمم االمثاررةة االشبهھاتت جلل تفنيیدد عنن
االقوويیمم االقوولل بيینن, االتحكيیمم مسألة فيیهھ أأبحثث أأنن االمفتررضض منن ووكانن
هللا هھھھددااني قنيیبي إإيیادد االددكتوورر ررأأيیتت أأنني غيیرر, االسقيیمم وواالقوولل
ً ررددااً يیجدد لمم أأنهھ ااددعى ثمم, ططررقهھا قدد ووإإيیاهه :فقالل! عليیهھا علميیا

ووكذذلكك(, 2 وو( » 1 االشامم في االفتنة فتيیلل نززعع «مقالي نشرر بعدد«
ً أأررىى أأنن أأتووقع كنتت, قبلل منن » عاجلة ااجررااءااتت« ً مبحثا منن شررعيیا
ً ررددااً وورردد ما على فيیهھ يیرردد االمناصرريینن أأحدد مجرردد وولوو وويیحاوولل, علميیا

ً يیجووزز أأنهھ- مثال –يیثبتت أأنن محاوولة ً شررعا ما جهھة تكوونن أأنن ووعقا
ااهه… ».ذذااتهھ االووقتت في وواالحكمم االخصمم
االرردد هھھھذذاا أأنن إإلى تنبيیهھي مع, عليیهھ االرردد هھھھذذاا أأفرردد أأنن بي حددىى مما

.االمعبوودد رربنا بإذذنن, االمووعوودد االسفرر فصوولل منن فصال سيیكوونن

:قنيیبي إإيیادد االددكتوورر عنن يیسيیررةة نبذذةة: ووالًأأ

محمدد أأبي شيیخي حدديیثث منن هھھھوو إإيیادد االددكتوورر عنن سماعي أأوولل اننك
االجمعة يیصلي أأنهھ لي ذذكرر حيیثث, عنهھ لي أأسررهه هللا فكك االمقددسي
إإليینا ووأأقرربهھمم, حاالً ووأأحسنهھمم- عنددهھھھمم –االخططباء أأخفف كوونهھ عنددهه
.منهھجاً
ً ززاالل ووما كانن قنيیبي إإيیادد االددكتوورر أأنن إإذذ في االمسلميینن بقضايیا مهھتما

حسيیبهھ ووهللا نحسبهھ –لفررحهھمم وويیفررحح, لحززنهھمم يیحززنن وواالغرربب؛ االشررقق
-.أأحددااً هللا على نززكي ووال
محمدد أأبي شيیخنا مع ُسجنن أأنن منذذ صيیتهھ ووذذااعع االددكتوورر ااشتهھرر ووقدد

لددىى قبووالً يیززدداادد االددكتوورر ززاالل ووال, أأعوواامم قبلل أأسررهه هللا فكك االمقددسي
.وواالعوواامم االمثقفيینن
,فيیهھ االنبووغغ أأوو االشررعي االعلمم بططلبب يیعررفف لمم إإيیادد االددكتوورر أأنن غيیرر
تخصصهھ أأنن إإذذ االنظظاميیة؛ االددررااسة مددااررجج على ووال ااألشيیاخخ حلقاتت في ال
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.ووااألددوويیة االصيیددلة هھھھوو: وومررااحلل بأططوواارر فيیهھ وومرر, ووااجتهھدد فيیهھ جدد االذذيي
وواالتكنوولووجيیا االعلوومم بجامعة االصيیددلة كليیة منن إإيیادد االددكتوورر تخررجج فقدد

.ااألررددنيیة
في ااألددوويیة علمم في االددكتووررااةة على حصلل حتى ددررااستهھ تابع ثمم

.ااألمرريیكيیة هھھھيیووستنن جامعة
في تكلمم إإذذاا باألعاجيیبب يیأتي أأنن االددكتوورر أأمثالل منن يیستغرربب ال لذذاا

االشررعيیة االسيیاسة أأبوواابب في أأوو, االمشهھووررةة غيیرر االددقيیقة االفقهھيیة االمسائلل
تكلمم ووقدد:«االررسالة في هللا ررحمهھ االشافعي ااإلمامم قالل! االمهھجووررةة

ااإلمساكُك لكانن منهھ فيیهھ تكلمم ما بعضض عنن أأمسكك لوو َمنن االعلمم في
ااهه ».هللا شاء إإنن لهھ االسالمة منن ووأأقرربَب بهھ٬، أأوولى
االشيء تعاططى إإذذاا «ااإلعجازز ددالئلل في هللا ررحمهھ االجررجاني ااإلمامم ووقالل
! .»االباء ووااشتدد االددااء أأعضلل بهھ٬، االبصيیرر غيیرر ااألمرر ووتوولى أأهھھھلهھ٬، غيیرر
هه اا

عفا بهھ ااألوولى فكانن: «…االقووااططع في االسمعاني االمظظفرر أأبوو ااإلمامم ووقالل
منن فإنن, أأهھھھلهھ على وويیحيیلهھ االفنن هھھھذذاا فى االخووضض يیترركك أأنن عنهھ هللا

ااهه! ».أأهھھھلهھ عندد اافتضاحهھ يیصيیبهھ ما فأقلل شأنهھ منن ليیسس فيیما خاضض
 :فقالل االكررماني ووااغرربب: «هللا ررحمهھ االعسقالني حجرر اابنن االحافظظ ووقالل
مسندداا ااخرراا ذذكررهه بما يیصيیرر ووال االززهھھھرريي٬، مررااسيیلل منن االحدديیثث هھھھذذاا
 .بنفسهھ ال بمثلهھ يیحددثث قالل ألنهھ
ووهھھھوو نفسهھ٬، إإال » بمثلهھ »هھھھذذاا في بقوولهھ االمحددثث مرراادد ووليیسس قالل؛ كذذاا
االمتنن يیعدد وولمم آآخرر بإسنادد عقبهھ ثمم بإسنادد االمتنن ساقق لوو كما
مثلل بووصلل االحكمم في االحدديیثث أأهھھھلل بيینن نززااعع ووال ٬، » بمثلهھ »قالل بلل
االرروواايیة يیمنع لمنن خالفا » هه بمعنا »قالل لوو أأكثررهھھھمم عندد ووكذذاا هھھھذذاا٬،

 .بالمعنى
محمدد عنن ناجيیة اابنن عنن ااإلسماعيیلي االمذذكوورر االحدديیثث أأخررجج ووقدد
االززهھھھرريي قالل »آآخررهه في ووقالل عمرر بنن عثمانن عنن ووغيیررهه االمثنى بنن

 »ووسلمم عليیهھ هللا صلى االنبي عنن أأبيیهھ عنن بهھذذاا يیحددثث سالما سمعتت
أأتى فنهھ غيیرر في االمررء تكلمم ووإإذذاا نفسهھ٬، مثلهھ بقوولهھ االمرراادد أأنن فعررفف
 [.584/ 3 االبارريي فتح ]ااهه! ».االعجائبب بهھذذهه
ً هللا ررحمهھ شاكرر أأحمدد االعالمة قالل إإذذاا: «االحافظظ كلمة على معلقا
!االعجائبب بهھذذهه أأتى فنهھ غيیرر في االمررء تكلمم
االعسقالني٬، حجرر اابنن االحافظظ قالهھا ناددررةة٬، ووحكمة حكيیمة٬، كلمة هھھھي
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 (.466 صص/3 جج )... االبارريي فتح في
بلل االحفاظظ٬، ووخاتمة بالحدديیثث٬، االعلمم أأهھھھلل إإمامم هھھھوو حجرر اابنن وواالحافظظ

.ااآلنن إإلى االهھجرريي االثامنن االقررنن منذذ ااألووحدد االحقيیقي االمحددثث هھھھوو
ططبقة منن كبيیرر٬، عالمم ررجلل شأنن في االصاددقة االحكمة هھھھذذهه قالل ووقدد

تعررضض إإذذ االبخارريي٬، شاررحح( االكررماني يیووسفف بنن محمدد )هھھھوو شيیووخهھ٬،
علمهھ على أأهھھھلهھا٬، منن يیكنن لمم االحدديیثث فنن ددقائقق منن لمسألة
فتعررضض ووفضلهھ٬، علمهھ على أأهھھھلهھا٬، منن يیكنن لمم لما فتعررضض ووفضلهھ٬،

اابنن هھھھوو حجرر وواابنن االكررماني٬، هھھھوو وواالكررماني. معررفتهھ يیتيیقنن لمم لما
 [.114صص االحقق كلمة ]ااهه! ».حجرر اابنن

:قنيیبي إإيیادد االددكتوورر عباررااتت بعضض مع سرريیعة ووقفاتت: انيیاًث

ً االددكتوورر اللق مفتررقق على » االددوولة «مع االووقووفف: «لمقالهھ معنوونا
ووااألصلل, شررعي سببب بغيیرر للددوولة منهھ مفاصلة إإضمارر ووهھھھذذاا ااهه ».ططررقق
على ووااألخذذ- سررااً –مناصحتهھ بلل, أأخططأ ووإإنن االمسلمم مفاصلة عددمم
.يیددهه
لمم االتي جماعتهھ إإلى بكليیتهھ ليینحازز ذذلكك تعجلل إإيیادد االددكتوورر أأنن إإال

!ززالتهھا عنن االططررفف وويیغضض, لهھا يیررقع يیبررحح

في االططررفيینن تصررفف منن: «االمقالل نفسس في إإيیادد االددكتوورر قاللوو
عنن ناتج خاططئ ووتووصيیفف تعبيیرر ووهھھھذذاا ااهه ».وواالددوولة ااألحرراارر جماعتي
!تصووررهه عنن فررعع االشيء على االحكمم ألنن, خاططئ تصوورر
ً تصووررااً االددوولة لمسألة إإيیادد االددكتوورر تصوورر كانن وولما عنهھ نتج خاططئا

!جماعة بأنهھا لهھا االخاططئ تووصيیفهھ
شررعيیة ددوولة أأنهھا قبلل منن هللا حفظظهھ االظظووااهھھھرريي أأيیمنن االشيیخ بيینن ووقدد

االظظووااهھھھرريي أأيیمنن االشيیخ مع االمفتووحح االلقاء في جاء حيیثث, جماعة ووليیستت
تقيیيیمكمم ما: يیسألل االططائفي هھھھاجرر أأبوو-: «االثانيیة االحلقة -هللا حفظظهھ
في االجهھادديیة االحرركاتت منن مووقفكمم ووما االعررااقق؟ في االحالي للووضع
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االسنة؟ أأنصارر ووجماعة ااإلساميیة االعررااقق ددوولة ررأأسهھمم ووعلى االعررااقق
قدد االقاعددةة تنظظيیمم أأنن صحيیٌح ووهھھھلل ااآلخرر؟ أأحددهھھھمم يیبايیع لمم وولماذذاا
وولماذذاا ااإلساميیة؟ االعررااقق ددوولة يیسمى ما إإلى وواانضمم االعررااقق٬، في اانحلل
وومع االعررااقق؟ في االقاعددةة تنظظيیمم ااإلساميیة االعررااقق ددوولة تبايیع لمم

االقاعددةة تنظظيیمم أأميیرر- هللا ررحمهھ -االززررقاوويي مصعبٍب أأبا االشيیخ أأنن االعلمم
جاء كما بسهھوولٍة؟ االتنظظيیمم هھھھذذاا يینحلل فكيیفف أأسامة؟ االشيیخ بايیع قدد
اانحلل٬، قدد االقاعددةة تنظظيیمم أأنن االبغدداادديي؛ عمرر أأبي االشيیخ لسانن على
االبغدداادديي؟ عمرر أأبي منن مووقفكمم ووما. ااإلساميیة االعررااقق ددوولة ووبايیع
:يیلي كما هھھھاجرٍر أأبي ااألخخ على جوواابي
وومنن االصليیبيیيینن وواانددحارر ااإلسامم بانتصارر يیبشرر االعررااقق في االووضع: أأووالً
ً رراايیتهھمم تحتت ووقفف .هللا بإذذنن قرريیبا
ً خالصة بيینتت فقدد االسنة أأنصارر في االكرراامم لألخووةة بالنسبة: ثانيیا
.قبلل منن ررأأيیي
ً االجماعاتت منن أأررقى االخالفة إإقامة سبيیلل في خططووةةٌ االددوولة: ثالثا

ووأأميیرر االعكسس٬، ووليیسس االددوولة تبايیع أأنن يیجبب فالجماعاتت االمجاهھھھددةة٬،
وواالمجاهھھھدديینن االمسلميینن قاددةة منن- هللا حفظظهھ -االبغدداادديي عمرر أأبوو االمؤؤمنيینن

ااهه ».وواالتووفيیقق وواالنصرر ااالستقامة وولهھ لنا هللا نسألل االعصرر٬، هھھھذذاا في

عنن االشامم أأحرراارر جماعة إإفررااجج ذذكرر أأنن بعدد إإيیادد االددكتوورر قالل ممث
تحتجزز االددوولة جماعة ززاالتت ال االمقابلل ووفي: «االددوولة أأسررىى بعضض
ااهه ».ااألحرراارر منن ااألسررىى بعضض
عالقة ال جنوودد هھھھمم إإنما ااألحرراارر عندد االددوولة أأسررىى أأنن االددكتوورر ووفاتت
لألحرراارر نقاطط على مرروواا أأنهھمم جررمهھمم كلل, نحووهه أأوو بخصامم لهھمم

.بعضهھمم عنن ااإلفررااجج تمم ثمم فاعتقلوواا
فإنهھمم ااإلساميیة االددوولة أأسررتهھمم منن على ااألبرريیاء هھھھؤؤالء حالل يُیقاسس ووال

.االشررعع فيیهھا يیبتت قضايیا في أأدُديینوواا
أأسررتهھ بمنن مساووااتهھمم ذذلكك على ززدد, بتسرريیحهھمم االمططالبة االتعدديي فمنن

!ذذنبب أأوو جررمم ددوونن ااألحرراارر

ااألمة بررقابة حقيیقة االددوولة تقبلل هھھھلل: «متسائالً االددكتوورر قالل ممث
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! »ووتووجيیهھهھا؟ وومحاسبتهھا
االدديیمقررااططيیة محارربة في جهھدد ممنن ووهھھھوو االددكتوورر ننززهه هھھھنا وونحنن

مع االمنسجمة ااإلططالقاتت هھھھذذهه نحوو يیططلقق أأنن االدديیمقررااططيیيینن ووشبهھاتت
!االدديیمقررااططيیيینن نفسس
أأهھھھلل منن بلل, ااألمة منن عليیهھا االررقابة تتمم ال ااإلسامم في االددوولة أأنن إإذذ

.وواالعقدد االحلل ووأأهھھھلل كالحسبة ااألمة في ااالختصاصص
هَھا يَیا: )تعالى هللا قالل ااْنظُظرْرَنا وَوقوُولوُواا رَرااِعَنا َتقوُولوُواا للَ آآََمُنوواا االَّذِذيینَن أأيَیُّ

[.االبقررةة (( ]104 ) أأَليِیمٌم َعذَذاابٌب وَولِْلَكافرِِريینَن وَوااْسَمُعوواا
يیتشبهھوواا أأنن االمؤؤمنيینن تعالى هللا نهھى: «هللا ررحمهھ كثيیرر اابنن ااإلمامم قالل

منن يیعانوونن كانوواا االيیهھوودد أأنن ووذذلكك ووفعالهھمم٬، مقالهھمم في بالكافرريینن
هللا لعائنن عليیهھمم االتنقيیصص منن يیقصددوونهھ لما توورريیة فيیهھ ما االكالمم
ااهه ».بالررعوونة يیوورروونن. ررااعنا: يیقوولوونن لنا ااسمع: يیقوولوواا أأنن أأررااددوواا فإذذاا

ً –متسائالً االددكتوورر قالل ممث جماعة تحتجزز حقق بأيي ثمم-: «أأيیضا
! »االمجاهھھھدديینن؟ منن أأسررىى االددوولة
يیووجبب ما فعلل إإنن يُیحتجزز ال االمجاهھھھدد ووهھھھلل: بسؤؤاالل سؤؤاالهھ فنجيیبب
:قالل أأبيیهھ٬، عنن سعدد٬، اابنن محمدد بنن إإبررااهھھھيیمم عنن «رروويي ووقدد! ذذلكك؟
االخمرر٬، منن سكرراانن ووهھھھوو محجنن بأبي سعدد أأتى االقاددسيیة يیوومم كانن لما
بنن خالدد االخيیلل على فاستعملل جررااحة بسعدد ووكانن فقيّیدد٬، بهھ فأمرر

أأبوو فجعلل االناسس٬، يیصنع ما ليینظظرر االبيیتت فووقق سعدد ووصعدد ُعررفططة٬،
:يیتمثلل محجنن
 !»ووثاقيیا علّي مشددوودداا ووأأترركك *** بالقنا االخيیلل تررتدديي أأنن حززنا كفى

 [.2351/ 4 االصحابة تميیيیزز في ااإلصابة: اانظظرر]
منن فهھمم, ووقتالل حرربب في هھھھمم يیعني » االقاددسيیة يیوومم: «قوولهھ ووتأملل
!ااألبططالل إلططاقق االناسس أأحووجج

,ووقاددتهھا االددوولة لجنوودد شتى ااتهھاماتت بتووجيیهھ إإيیادد االددكتوورر قامم ممث
ااتهھامهھمم ووكذذاا! هللا لشررعع االتحاكمم يیررفضوونن أأنهھمم ااتهھامهھمم كنحوو
االناسس بتنفيیرر ااتهھامهھمم ووكذذاا! غيیررهھھھمم وومقررااتت أأموواالل يیغتصبوونن بأنهھمم
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ووغيیررهھھھا.. فعلل كررددةة صحووااتت إإنشاء في االتسببب أأوو وواالمساهھھھمة
ً ليیستت ووأأنا االتهھمم هھھھذذهه منن ااإلساميیة االددوولة ساحة ألبررأأ هھھھاهھھھنا حرريیصا

ووغيیررهه أأحمدد أأخررجهھ بما االددكتوورر تذذكيیرر على حررصي بقددرر االساقططة
رَرُسووللَ َسِمْعتُت: َقاللَ َعْنهُھَما هللاُ رَرِضَي ُعَمرَر ااْبنِن َعنِن ااأللباني ووصححهھ

ُ َصلَّى ّهللاَِ هھ ّهللاَ : )يَیقوُوللُ وَوَسلَّمَم َعَليِیْ

فيِیهِھ٬، َليْیسَس َما ُمؤْؤِمنٍن فِي َقاللَ نْنَم
ُ أأَْسَكَنهُھ ا يَیْخرُرجَج َحتَّى ااْلَخَبالِل رَردْدَغَة ااّلللَ َقاللَ ِممَّ
ً للسؤؤاالل فاعدد ً ووللجوواابب, جوواابا !صوواابا

:االتحكيیمم مسألة في, االقوويیمم االقوولل: الثاًث

ااإلساميیة االددوولة مططالبة تكرراارر إإلى ووغيیررهه قنيیبي إإيیادد االددكتوورر جنحيی
تابعة غيیرر مستقلة محكمة إإلى وواالتحاكمم لالحتكامم وواالشامم االعررااقق في
 !ألحدد

:يیلي ما بمعررفة يیحصلل االباهھھھتت االططلبب هھھھذذاا على وواالجوواابب
ً ووااجبب االحددوودد ووتنفيیذذ هللا شررعع إإقامة إإنن مناطط االووااجبب ووهھھھذذاا, شررعا

ما أأنن إإذذ ووااجبب؛ بالشررعع االحاكمم ااإلمامم فتنصيیبب, االشررعي باإلمامم
:هللا ررحمهھ االماوورردديي ااإلمامم قالل, ووااجبب فهھوو بهھ إإال االووااجبب يیتمم ال
ااهه ».باإلجماعع ووااجبب ااألمة في بهھا يیقوومم لمنن- ااإلمامة: أأيي –ووعقددهھھھا«
[.5 صص االسلططانيیة ااألحكامم]
ففررضهھا ااإلمامة ووجووبب ثبتت فإذذاا: فصلل: «ووجووبهھا تقرريیرر بعدد قالل ثمم
[.6 صص االسلططانيیة ااألحكامم ]ااهه ».االكفايیة على
بحررااسة يیقوومم إإمامم نصبب وويیجبب: «هللا ررحمهھ جماعة اابنن ااإلمامم ووقالل
 [.48 صص ااألحكامم تحرريیرر ]ااهه ».االمسلميینن أأموورر ووسيیاسة, االدديینن
:نظظمهھ في االسفارريیني ووقالل
إإمامم عنن كانن عصرر كلل في *** ااإلسالمم ألمة غنى ال
بكرر أأبوو االمؤؤمنيینن أأميیرر وواالشامم االعررااقق في لإلمامة اانتصبب ووقدد
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االمسلميینن على ووووجبب, غيیررهه عنن ااإلثمم فاسقطط, هللا حفظظهھ االبغدداادديي
.إإليیهھ وواالتحاكمم بيیعتهھ االقططرر في
منن ووقعتت لوو كذذاا, إإليیهھ فحكمهھ جنددهه بعضض منن جنايیة ووقعتت فإنن
االكتابب أأهھھھلل منن االذذمة أأهھھھلل منن ووقعتت لوو كذذلكك بلل, ررعيیتهھ بعضض

.سلططانهھ في ددااخلل هھھھوو ممنن- كتابب شبهھة لهھ وومنن–
ااإلساميیة االددوولة في االتحاكمم أأوو االتقاضي يیجبب أأنهھ: بحالل يیقالل ووال

أأنهھا أأوو االحيیادد بحجة االجماعاتت أأوو االمحاكمم أأوو االهھيیئاتت منن لغيیررهھھھا
!ثالثث ططررفف
عبرر ااإلساميیة االددوولة في االقضاء بمنززلة تجاهھھھلل أأوو جهھلل هھھھذذاا أأنن إإذذ

بإمالء يیحكمم ال وواالقاضي, االشررعع إإال عليیهھ سلططانن ال االقضاء ووأأنن, االعصوورر
.وونظظررهه باجتهھاددهه إإليیهھ تووصلل ما ووفقق بلل, ألحدد مجاملة أأوو أأحدد منن

قووةة إإلى يیحتاجج ووااإللززاامم, إإلززاامم إإلى يیحتاجج االقضاء أأنن ذذلكك إإلى أأضفف
.ااإلساميیة االددوولة في حاصلل ووذذلكك, ووشووكة
حقيیقة: ررشيیدد اابنن قالل: «هللا ررحمهھ االمالكي فررحوونن اابنن ااإلمامم قالل

:غيیررهه قالل. ااإللززاامم سبيیلل على شررعي حكمم عنن ااإلخبارر االقضاء
ذذلكك على وواالددليیلل أأهھھھلهھ٬، االحقق أألززمم أأيي االقاضي قضى قوولهھمم وومعنى
ا: )تعالى قوولهھ منا أألززمناهه أأيي[. ١۱٤: سبأ( ]ااْلَموْوتَت َعَليْیهِھ َقَضيْیَنا َفَلمَّ ووحتَّ
أألزِزمم أأيي[, ٧۷٢۲: ططهھ( ]َقاضٍض أأَْنتَت َما َفاْقضِض: )تعالى ووقوولهھ عليیهھ٬، بهھ
هھھھوو ووهھھھذذاا [. 11/ 1 االحكامم تبصررةة ]ااهه ».لكك بدداا ما ووااصنع شئتت بما
ً فررحوونن اابنن قالل لذذاا, ووااإلفتاء االقضاء بيینن االفررووقق أأهھھھمم ووأأما: «أأيیضا
ااهه ».سووااء فيیهھ وواالمفتي فالحاكمم االتنفيیذذ عدداا فيیما
االقضاء: تعالى هللا ررحمهھ االززهھھھرريي قالل «هللا ررحمهھ االنوووويي ااإلمامم ووقالل
االحكمم٬، إإمضاء االقضاء وويیكوونن منهھ٬، وواالفررااغغ االشيء إإحكامم ااألصلل في
ووُسمِّي[. ٤: ااإلسررااء( ]إإِْسرَرااِئيیللَ َبِني إإَِلى وَوَقَضيْیَنا: )تعالى قوولهھ وومنهھ
بمعنى قضى وويیكوونن. وويُیحكمهھا ااألحكامم يُیمضي ألنهھ قاضيیا االحاكمُم
.أأووجبب
.عليیهھ يیجبب منن على االحكمم إليیجابهھ قاضيیا ُسمي يیكوونن أأنن فيیجووزز
ووأأحكمتهھ االررجللَ حكمتُت يیقالل االظظلمم٬، منن االظظالمم لمنعهھ حاكما ووسمي
ررأأسهھا٬، رركووبهھا منن االدداابة لمنعهھا االدداابة حكمة ووُسميیتت منعتهھ٬، إإذذاا

مسلمم صحيیح ]ااهه ».هھھھووااهھھھا منن االنفسس لمنعهھا حكمة االحكمة ووسميیتت
[.2 / 12 االنوووويي بشررحح
أأنهھا إإما هھھھي- ووتززكيیتهھا بنززااهھھھتهھا قلنا إإنن –ااألخررىى االمحاكمم أأنن فيیتبيینن
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االناسس تلززمم قووةة لهھا فليیسس االشامم في االجماعاتت سائرر عنن مستقلة
أأوو إإفتاء دداارر أأنهھا حقيیقتهھا فإنن ووبالتالي, أأحكامم منن عنهھا يیصددرر بما
-.أأكثرر ال –شررعيیة هھھھيیئة
,االشامم في االمقاتلة االجماعاتت منن معيینة لجماعة تابعة أأنهھا ووإإما
عددمم ووهھھھوو منهھ فرروواا بما شاكلتهھ على وومنن إإيیادد االددكتوورر نلززمم فعنئذذ
!مستقلة محكمة إإلى بالتحاكمم ووااألمرر, ما لجهھة تابعة لمحكمة االتحاكمم
فقالل عليیهھ االمررددوودد مقالهھ في إإيیادد االددكتوورر فيیهھ ووقع االذذيي عيینهھ ووهھھھذذاا

االشررعيیة االهھيیئة إإلى ااالحتكامم االددوولة جماعة تررفضض لماذذاا: «متسائالً
 »حلبب؟ في

ً فنقوولل :أأووجهھ ثالثة منن باططلل هھھھذذاا: عليیهھ جوواابا
فبالتالي, االهھيیئة هھھھذذهه في مشارركة االشامم أأحرراارر جماعة إإنن: ااألوولل االووجهھ
للتحاكمم االمتكررررةة مناددااتهھ فأيینن! االددكتوورر يیظظنن كما مستقلة ليیستت هھھھي
!وومحايیددةة؟ مستقلة لجهھة
بلل, مززكاةة أأوو نززيیهھة هھھھيیئة ليیستت االشررعيیة االهھيیئة إإنن: االثاني االووجهھ
قضاتهھا بعضض ووتعاملل أأحكامهھا سووء يیعلموونن االخاصة قبلل االعامة إإنن

!وواالمددااهھھھنة بالررشووةة
االناسس بيینن للحكمم تسعى كانتت ووإإنن االشررعيیة االهھيیئة إإنن: االثالثث االووجهھ
بعضض في حكمهھا يیفسرر ما ووهھھھذذاا ممكنة؛ غيیرر أأنهھا إإال االنززااعاتت ووفضض
!ااألخررىى ددوونن االقضايیا ووبعضض, بعضض ددوونن االمسائلل

:االتحكيیمم مسألة حوولل ووررددوودد شبهھاتت: اابعاًرر

ااإلساميیة االددوولة ووجوودد مع االتحكيیمم في ثالثث بططررفف االمططالبوونن ددللليُی
تعددوو ال االتي ااألددلة ببعضض إإليیهھ يیذذهھھھبوونن ما على ووقضاتهھا وومحاكمهھا
!االشبهھاتت أأوو االمتشابهھاتت منن حالل أأحسنن في كوونهھا
َبيْیِنهِھَما ِشَقاقَق ِخْفُتمْم وَوإإنِْن: )تعالى هللا بقوولل ااستدداللهھمم: ااألوولى االشبهھة
ُ يُیوَوفِّقِق إإِْصَلًحا يُیرِريیدَداا إإنِْن أأهھھَْھلهَِھا ِمنْن وَوَحَكًما أأهھھَْھلهِِھ ِمنْن َحَكًما َفاْبَعُثوواا ااّلللَ
[.االنساء (( ]35 ) َخِبيیرًراا َعليِیًما َكانَن ااّلللََ إإنِنَّ َبيْیَنهُھَما

يیظظهھرر فالذذيي, ااآليیة في االتحكيیمم منن االمرراادد بفهھمم ذذلكك على وواالجوواابب
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يُیرِريیدَداا إإنِْن: )قالل كما وونحووهه للصلح االتووكيیلل بمعنى هھھھاهھھھنا االتحكيیمم أأنن
..(.إإِْصَلًحا
إإيیاهھھھما منهھما بتووكيیلل االززووجانن يیبعثهھما: «هللا ررحمهھ االططبرريي ااإلمامم قالل

الهھھھما ما إإال أأمررهھھھما في شيیًئا يیعمال أأنن لهھما ووليیسس. بيینهھما بالنظظرر ووكَّ
َمنن بهھ ووكلهھما بما فيیعمالنن إإليیهھ٬، بما منهھما ووااحدد كلل ووكلهھ أأوو بهھ٬،

منن تووكيیلل أأوو فيیهھ٬، تووكيیلهھما يیجووزز فيیما وواالمررأأةة االررجلل منن ووكلهھما
ااهه ».ذذلكك في منهھما وُوكلل
فيُیقالل, أأحكامم منن االصلح سووىى فيیما صالحيیة للحكميینن أأنن قلنا إإنن أأما
ال –عنهھ يینووبب منن أأوو االسلططانن هھھھوو- االصووررةة هھھھذذهه في –لهھما االباعثث أأنن
 - .غيیرر
حكًما فابعثوواا بيینهھما شقاقق خفتمم ووإإنن: )هللا ررحمهھ االضحاكك ااإلمامم عنن
ااهه ».االسلططانن إإلى ذذلكك بلل: «قالل ٬،(أأهھھھلهھا منن ووحكًما أأهھھھلهھ منن
االسلططانن٬، هھھھوو االحكميینن يیبعثث االذذيي إإنن: «هللا ررحمهھ االططبرريي ااإلمامم ووقالل
ليیحملهھما منهھما٬، االمظظلوومم منن االظظالمم ليیعررفا يیبعثهھما إإنما أأنهھ غيیرر
ااهه ».بيینهھما االتفرريیقق ال صاحبهھ٬، قَِبلل منهھما ووااحدد لكلل االووااجبب على
بيینن كانن سووااء وواالخافف االشقاقق مسائلل مثلل في أأنهھ تعلمم ووبهھذذاا

يیبعثث أأنن فيیجووزز ذذلكك نحوو أأوو فصيیليینن أأوو جماعتيینن بيینن أأوو االززووجيینن
منن تنسيیقق أأوو تخوويیلل أأوو بإذذنن يیتمم هھھھذذاا وولكنن, منهھما كلل عنن حكماً

االسلططانن على اافتئاتت ذذلكك لكانن ووإإال, ااإلساميیة للددوولة االتابعة االمحكمة
!فتأملل, ووددوولتهھ االمسلمم
عنهھ هللا ررضي معاذذ بنن سعدد تحكيیمم بقصة ااستدداللهھمم: االثانيیة االشبهھة
!ثالثث ططررفف إإيیجادد أأوو مستقلة بمحكمة االمططالبة على
عنهھ هللا ررضي معاذذ بنن سعدد أأنن إإذذ! ااالستددالالتت أأغرربب منن ووهھھھذذاا
.ااإلسامم ددوولة جنوودد أأحدد هھھھوو بلل, ثالثث بططررفف ووال بمستقلل ليیسس
قضيیة في وواالفصلل بالحكمم ااإلمامم منن مخوولل أأنهھ ذذلكك إإلى أأضفف
عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل ووكانن: «هللا ررحمهھ االططبرريي ااإلمامم قالل, االيیهھوودد
خيیمة في ااجعلووهه بالخنددقق االسهھمم أأصابهھ حيینن لقوومهھ قالل قدد ووسلمم
عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل حكمهھ فلما قرريیبب منن أأعووددهه حتى ررفيیددةة
لهھ ووططئوواا قدد حمارر على فاحتملووهه قوومهھ أأتاهه قرريیظظة بني في ووسلمم
هللا ررسوولل إإلى معهھ أأقبلوواا ثمم جسيیما ررجال ووكانن أأددمم منن بووساددةة
مووااليیكك في أأحسنن عمرروو أأبا يیا: يیقوولوونن ووهھھھمم ووسلمم عليیهھ هللا صلى
فلما فيیهھمم لتحسنن ذذلكك ووالكك إإنما ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل فإنن
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فررجع الئمم لوومة هللا في تأخذذهه أأال لسعدد آآنن قدد: قالل عليیهھ أأكثرروواا
لهھمم فنعى ااألشهھلل عبدد بني دداارر إإلى قوومهھ منن معهھ كانن منن بعضض
كلمتهھ عنن معاذذ بنن سعدد إإليیهھمم يیصلل أأنن قبلل قرريیظظة بني ررجالل
.منهھ سمع االتي
ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل إإلى سعدد اانتهھى فلما: جعفرر أأبوو قالل

ووكيیع اابنن حددثنا فيیما ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل قالل وواالمسلميینن
حددثني قالل عمرروو بنن محمدد حددثنا قالل بشرر بنن محمدد حددثنا قالل
:قالل ذذكررهه حدديیثث في علقمة عنن أأبي
هللا ررسوولل قالل- سعدداا يیعني -ططلع فلما: االخددرريي سعيیدد أأبوو قالل
خيیرركمم إإلى: )قالل أأوو( سيیددكمم إإلى قووموواا: )ووسلمم عليیهھ هللا صلى
:قالل( فيیهھمم ااحكمم: )سلمم وو عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل فقالل( فأنززلووهه
تقسمم ووأأنن ذذرراارريیهھمم تسبى ووأأنن مقاتلتهھمم تقتلل أأنن فيیهھمم أأحكمم فإني

(.ررسوولهھ ووحكمم هللا بحكمم فيیهھمم حكمتت لقدد: )فقالل. أأموواالهھمم
قالل فإنهھ إإسحاقق اابنن ووأأما, إإسحاقق اابنن حدديیثث إإلى االحدديیثث ررجع
ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل إإلى سعدد اانتهھى فلما: حدديیثهھ في

(سيیددكمم إإلى قووموواا: )ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل قالل وواالمسلموونن
ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل إإنن عمرروو أأبا يیا: فقالوواا إإليیهھ فقاموواا
عهھدد بذذلكك عليیكمم: سعدد فقالل. فيیهھمم لتحكمم مووااليیكك أأمرر ووالكك قدد
منن ووعلى: قالل نعمم: قالوواا حكمتت؟ ما فيیهھا االحكمم أأنن ووميیثاقهھ هللا
ووهھھھوو ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل فيیهھا االتي االناحيیة في هھھھنا هھھھا

هللا ررسوولل فقالل لهھ إإجاال ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل عنن معررضض
تقتلل بأنن فيیهھمم أأحكمم فإني: سعدد قالل( نعمم: )ووسلمم عليیهھ هللا صلى
االططبرريي تارريیخ ]ااهه ».وواالنساء االذذرراارريي ووتسبى ااألموواالل ووتقسمم االررجالل

[.101/2
في ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل حكمهھ فلما: «قوولهھ في فتأملل
ووسلمم عليیهھ هللا صلى هللا ررسوولل إإنن: «لسعدد قوولهھمم ووفي », قرريیظظة بني
صلى هللا ررسوولل عنن رروويي ووفيیما ». فيیهھمم لتحكمم مووااليیكك أأمرر ووالكك قدد
سألل لما قوولهھ ووكذذاا(, فيیهھمم ااحكمم: )لسعدد قالل أأنهھ ووسلمم عليیهھ هللا
(.نعمم: )قالل » االناحيیة؟ في هھھھنا هھھھا منن ووعلى: «سعدد
بإذذنن االمسألة هھھھذذهه في االقضاء توولى سعددااً أأنن لكك يیبيینن ذذلكك كلل

.ااإلمامم منن ووتخوويیلل
يیخوولهھ منن االشررعيیة االمحاكمم أأوو االقضاةة منن ااإلمامم يیختارر أأنن ضيیرر فال
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.تلكك أأوو االمسألة هھھھذذهه في االبتت في
ططالبب أأبي بنن علي بيینن االتحكيیمم بقصة ااستدداللهھمم: االثالثة االشبهھة
.عنهھمم هللا ررضي سفيیانن أأبي بنن وومعاوويیة
ضعيیفة أأنهھا إإال ووااشتهھاررهھھھا اانتشاررهھھھا منن االررغمم على االقصة ووهھھھذذهه
ً سنددااً !وومتنا
ااْبنُن ااإلمامم َعْنهُھ َقاللَ, مخنفف أأبوو فيیهھا فإنن ااإلسنادد حيیثث منن فأما
ررحمهھ َحاِتمٍم أأَُبوو ااإلمامم عنهھ وَوَقاللَ ااهه ».ِبَشْيٍء َليْیسَس: «هللا ررحمهھ َمِعيینٍن
ااهه ».ااْلَحدِديیثِث َمُتْررووكُك: «هللا
اارَرقطُْطِنيُّ ااإلمامم عنهھ ووَقاللَ ااإلمامم عنهھ ووَقاللَ ااهه ».َضِعيیفٌف: «هللا ررحمهھ االددَّ
انَن ااْبنُن َقاتِت َعنِن ااْلَموْوُضووَعاتِت يَیرْروِويي: «هللا ررحمهھ ِحبَّ عنهھ وَوَقاللَ ااهه ».االثِّ
هھھَھِبيُّ ااإلمامم ااْلَجرْرحح: وواانظظرر ]ااهه ».ِبهِھ يُیووَثقُق للَ َتالفٌِف إإِْخَبارِرييٌّ: «هللا ررحمهھ االذذَّ

ْعدِديیلل  [.492/ 4 اانن االميیزز وولَِسانن ٬، 419/ 3 ااالعِتدَداالل ووِميیزَزاانن ٬، 182/ 7 وَواالتَّ
على االمصاحفف ررفعوواا االشامم أأهھھھلل أأنن ففيیهھا االمتنن حيیثث منن ووأأما

,آآنذذااكك بكثررةة مووجووددةة االمصاحفف تكنن وولمم, صفيینن معرركة في االررماحح
!ااألمصارر على مووززعة نسخ كانتت بلل

ططالبب أأبي بنن علي االمؤؤمنيینن أأميیرر عززلل فيیهھا أأنن ذذلكك إإلى أأضفف
بنن ووعمرروو ااألشعرريي مووسى أأبي االحكميینن قبلل منن عنهھ هللا ررضي
,االكيیفيیة بهھذذهه وواالجماعة االسنة أأهھھھلل عندد ااإلمامم يیعززلل ووال! االعاصص
!فتأملل

:لخاتمةاا

منن إإال –االعالمم ااجتمع كيیفف أأعيینكمم بأمم ترروونن االشامم أأهھھھلل يیا أأنتمم اهھھھ
!وواالشامم االعررااقق في ااإلساميیة االددوولة حرربب على- هللا ررحمم
ااآلخرر يیكملل منهھمم كلل ووهھھھيیئاتت؛ ووعلماء, ووقنووااتت ووإإعالمم, ووحكووماتت ددوولل
وَوإإنِْن َمْكرُرهھھُھمْم ااّلللَِ وَوِعْندَد َمْكرَرهھھُھمْم َمَكرُروواا وَوَقدْد, )االفتيیة بالددوولة ااإلططاحة في
[.إإبررااهھھھيیمم (( ]46 ) ااْلِجَباللُ ِمْنهُھ لَِتزُزووللَ َمْكرُرهھھُھمْم َكانَن
تلكمم عليیكمم تنططلي أأنن أأوو, للددوولة االماكرريینن مع تكوونوواا أأنن منن فحذذاارر
!االسلفف هھھھدديي على ووسيیرروواا, سلفف لخيیرر خلفف خيیرر كوونوواا بلل! االحيیلة
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,االحكمم في جائررةة بأنهھا ااإلساميیة االددوولة في طُطعنن كما أأنهھ ووتذذكرروواا
قدد فكذذلكك! هللا بشررعع تحكمم ال أأنهھا أأوو, هللا لشررعع تتحاكمم ال أأنهھا أأوو

وولدد سيیدد إإمامهھا حكمم في ووططعنن االنبوويیة االددوولة في قبلل منن طُطعنن
دُد يَیا ااْعدِدللْ: «قائلهھمم فقالل, ووسلمم عليیهھ هللا صلى آآددمم كَك ُمَحمَّ َلمْم َفإِنَّ
فقدد كذذلكك[, االبخارريي في ووأأصلهھ, ووغيیررهه أأحمدد عندد كما »! ]َتْعدِدللْ
عنن قائلهھمم فقالل, ووووالتهھا أأئمتهھا في ووطُطعنن, االررااشددةة االددوولة في ططعنن
يیقسمم ووال, االقضيیة في يَیعددللُ ال: «عنهھ هللا ررضي ووقاصص أأبي بنن سعدد

[.وومسلمم االبخارريي عندد كما »! ]بالسرريیة يیسيیرر ووال, بالسوويیة
عليیهھ ووعددوواا عنهھ هللا ررضي عفانن بنن عثمانن حكمم في طُطعنن ووكذذلكك
علي حكمم في ووطُطعنن [, 183 / 28 االنباء أأعامم سيیرر: اانظظرر, ]أأمووررااً
أأعامم سيیرر: اانظظرر ]أأمووررااً عليیهھ ووعددوواا عنهھ هللا ررضي ططالبب أأبي بنن

 [.283 / 28 االنباء
على ووقضاتهھا ووووالتهھا أأمرراائهھا ووفي ااإلساميیة االددوولة في يُیططعنن ووهھھھكذذاا
االددوولة أأيیتهھا هللا لكك: «للتارريیخ ثمم ) االكلمة هھھھذذهه لتبقى االتارريیخ؛ مرر

 !»االمظظلوومة
أأشررفف على ووسلمم هللا ووصلى, االعالميینن رربب ) االحمدد أأنن ددعوواانا ووآآخرر
.وواالمررسليینن ااألنبيیاء
ااألثرريي االعززيیزز عبدد بنن بكرر هھھھمامم أأبوو: ووكتبب

مم 2013 – هه 1435
ااإلقدداامِم منن قيیددني فالذذنبب *** ووصحبهھ االجهھادد أأررضض على لهھفي
سامي: لألميیرر ووصتي هھھھذذيي *** أأحبتي االعررااقق إإلى ررااحليینن يیا

) http://justpaste.it/files/justpaste
/d33/a3050663/21-02-35_01-30-26___.png(
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