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 ،نبينا حممد ؛والصالة والسالم عىل قائد املجاهدين ،ومعز املوحدين ،احلمد هلل نارص املؤمنني

 ..ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وعىل آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد

 ..واملنطقة الرشقية خاصة ةفيا أحرار بالد الشام عام

 ..أهل النخوة والغرية والشهامة والنجدةاملسلمة يا أبناء العشائر العربية  

يا واجلامعات املجاهدة  ..يا أسود الكتائب والرسا

 ..املسلم يا أهل الرأي والفكر والعقل من أبناء الفرات

خيوض معركة رشسة هي ( واملنطقة الرشقية جزء عزيز منها) احلبيبة الشام يف سورياأهل السنة إن 

املجرم  لنصريياالطائفي  لبعثيا الطاغويت النظامأجزاء سوريا من باقي حترير ، معركة التحرير والبناء

، ان املعركتان متالزمتانتاهو، املحررةوبناء ما تم حتريره بناًء حياول إعادة تأهيل املناطق ، املستبد

 .وحتقيق البناء يتم بإكامل التحرير التحرير يتم بتعزيز البناء فإكامل

عدم حتقيق هذا التوازن بني املعركتني سيؤدي إىل  نأل من يركز عىل معركة دون معركة ئوخيط

يف مطلع القرن عنا  ستقالل من املحتلنيوما جتربة اال، اهبغري مرغوب  ةومستقبلي ةئج حارضنتا

 .اهلل املستعانو قطف العلامنيون الثمرةو حيث جاهد املسلمون ؛ببعيد

 -بإذن اهلل- رينقاد موالكوادر املحلية ما جيعله يامنيةمن القوه اإل ملدهي أهل السنة يف الشامو

 .اجلهاد املبارك هلمالذي يضمن عدم ضياع نتائج  عىل حتقيق التوازن املنشود
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ء أهيا األخوة  :األعزا

 األمنوقلة  اهر الفوىضظم ا فبدأت تطفو ؛هاداجلمسار عن  االنحرافشيئًا من  يالحظكلنا بدأ 

 غري األخالقية من التربج والسفور املظاهروشيوع الكثري من ، الرسقة والسلب والنهب وانتشار

ء املنكرات و ، البرش واحلجربشكل يرض وخاصة النفط وتكريره  ورسقة املال العام للمسلمنيأجوا

عجلة معركة  ءوبط، الرشقيةعات واملخاصامت وقلة الروح اإليامنية يف قرى ومدن املنطقة ا زوكثرة الن

التي بدأت تثري  السلبيةوغري ذلك من األمور ، وقلة التنسيق بني الكتائب الثائرة املجاهدة، التحرير

الكيد اخلارجي والداخيل وتآمر  استمرارمع ، من اليأس يف نفوس الكثريين ئاً شيقلق اجلميع وتبعث 

هذه احلال إلعادة  واستغاللواملشاكل  البلبلةالبائد إثارة  النظاموحماولة ، البعيد وخذالن القريب

 .التسلل من جديد

فنرى الكثريين يقف موقف املتفرج مما حيدث وكأن األمر ال يعنيه ولسان حال  ومع كل ذلك

متجلدين  ةت الذي نجد فيه أن الكثريين من أصحاب املبادئ الضاليف الوق !مهللا نفيس: الكثريين

 .باذلني أقىص جهدهم يف سبيل ذلك، هار باطلهمإظيف 

مهللا أين ) :هو ما استعاذ منه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب شهيد املحراب حني قال األمروهذا 

 .(الثقةد الفاجر وعجز ل  بك من ج   أعوذ

 ؟؟...هو املخرج من هذا املأزق فام

وغياب لويل  اإلسالميةلقد أفتى علامء اإلسالم قدياًم وحديثًا بأنه يف حال حدوث فراغ يف السلطة 

من أهل العلم والرأي من يدير  ينصبوا نه جيب عىل أهل كل بلد أن إف ؛األمر املسلم واحلاكم الرشعي
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 :وإليكم هذا النقول، شؤوهنم

 «والرعية الراعي إصالح يف الرشعية السياسة»الم ابن تيمية يف كتابه املعروف: يقول شيخ اإلس

ن   النَّاس   أمر والية أن يعرف أن جيب»[: 921: ص]
ظ م   م  ب ات   أ ع  اج  ين   و   وال للدين قيام ال   ب ل   الدِّ

 ا إالَّ  للدنيا
إ نَّ . هب  ن ي ف  م   ب  م   ال   آد 

ت  ُتُهم   ت  ل ح  ص  ع   إالَّ  م  ام 
ت  ج 

ة   ب اال   اج 
م   حل  ه 

ض  ال  ، ب ع ض   إىل   ب ع  ُم   ُبدَّ  و  ن د   هل   ع 

ع   ام 
ت  ج 

ن   اال 
أ س   م  تَّى ر  ىلَّ  النَّب ي   ق ال   ح  ُ  ص  ي ه   اّللَّ ل  لَّم   ع  س  ا): و  ج   إذ  ر  ة   خ  ث  ر   يف   ث ال  ف  ُروا س  مِّ ُيؤ  ل  ُهم   ف  د  . (أ ح 

اهُ  و  اُود أ بُو ر  ن  ، د 
يث   م  د  يد   أ ب   ح  ع  أ ب  ، س  ة   و  ر  ي   .ُهر 

ى و  ر  امُ  و  م  ن د   يف   أ ْح  دُ  اإل   ُس  ن   امل  ب د   ع    ع 
 
و ب ن   اّللَّ ر  م   حي  ل   ال  ): ق ال   وسلم عليه اهلل صىل النَّب يَّ  أ نَّ ، ع 

ة   ث  ة   ي ُكوُنون   ل ث ال  ال  ن   ب ف 
ض   م  ُروا إالَّ  األ  ر  م   أ مَّ ي ه  ل  ُهم   ع  د  ب   (؛أ ح  ج  أ و  ىلَّ  ف  ُ  ص  ي ه   اّللَّ ل  لَّم   ع  س  ري   و 

أ م   ت 

د   اح  و  ع   يف   ال  ام 
ت  ج 

ىل   بذلك تنبيها، السفر يف العارض القليل اال  ائ ر   ع  ع   س  ا ن و  ع   أ  ام 
ت  ج 

أل  نَّ . اال  اىل   اّللَّ   و  ع   ت 

ب   ج  ر   أ و  ُروف   األ  م  ي   ب امل  ع  النَّه  ن   و  ر   ع  ُن ك  ال  ، امل  م   و 
ت  ل ك   ي  ة   إالَّ  ذ  ة   ب ُقوَّ ار  إ م  ل ك  . و  ذ  ك  ائ رُ  و  ا س  ب هُ  م  ج  ن   أ و 

 م 

اد   ه  ل   اجل   د  ع  ال  ة   و  إ ق ام  ع   احل  جِّ  و  ُم  اجل  ي اد   و  األ  ع  ن ص    و  ة  . امل  ظ ُلوم   و  إ ق ام  ُُدود   و  م   ال   احل 
ت  ة   إالَّ  ت  ُقوَّ  ب ال 

اإل    ة  و  ار  ا؛ م   ذ 
هل  ي   و  ل ط ان   أ نَّ : »ُرو    ظ ل   الس 

 
ض   يف   اّللَّ اُل « األ  ر  ُيق  ت ون  »: و  ن ةً  س  ن   س 

ام   م  ائ ر   إم  ُح  ج  ل  ن   أ ص 
 م 

ة   ي ل  ةُ  ،«ُسل ط ان   ب ال   واحدة ل  ب  ر  التَّج  ُ  و  ل ك   ُتب نيِّ  .ذ 

ا  ذ 
هل  ان   و  ل ُف  ك  ي ل  - السَّ ُفض  ال  ي اض   ب ن   ك 

أ ْح  د   ع  ن ب ل   ب ن   و  ا ح   
ِه  ري   غ  ُقوُلون   -و  و  : ي  ان   ل  ن ا ك  ة   ل  و  ع   د 

ة   اب  ا ُُم  ن  و  ع  د   ا ل 
ل ط ان   هب  لس 

ق ال   ،ل  ىلَّ  النَّب ي   و  ُ  ص  ُبُدوهُ  أ ن  : ثالثاً  لكم يرىض اهلل إن): وسلم عليه اّللَّ ع  ال   ت   و 

ُكوا  ي ًئا ب ه   ُترش   أ ن  ، ش  ُموا  و  ت ص  ع  ب ل   ت    ب ح 
 
ال   مج  يًعا اّللَّ ُقوا  و  رَّ ف  أ ن  ، ت  ُحوا  و  ن اص  ن   ت  هُ  م  الَّ ُ  و  ُكم   اّللَّ ر  اهُ  (أ م  و   ر 

م  
ل   .ُمس 
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ُب »[: 911: ص] يف نفس الكتاب ويقول أيًضا اج  و  ىل   ف ال  ل م   ع  ُس  د   أ ن   امل  ت ه  ل ك   يف   جي   ب   ذ  س   ب ح 

ه   ع  ن  ؛ ُوس  يل    ف م  ةً  و  ي  ال  دُ  و  ص  ق   ا ي 
ة   هب    ط اع 

 
ة  ، اّللَّ ام  إ ق  ا و  نُهُ  م  ك  ن   ُيم 

ال ح  ، د ين ه   م  ص  م  ني   و  ل م  ُس  ام  ، امل  أ ق  ا و  يه 
 ف 

ا نُهُ  م  ك  ن   ُيم 
ات   من يمكنه ما واجتنب الواجبات م  م  رَّ ُح    : امل 

ذ   ل  اخ  زُ  ب ام   ُيؤ  ج  ن هُ  ي ع  إ نَّ : ع  ي ة   ف 
ل  و  ر   ت  ا  األ  ب ر 

ري    ة   خ  ْل  م 
ن   ل 

ي ة   م 
ل  و  ار   ت  ُفجَّ ن  . ال  م  ان   و  ًزا  ك  اج  ن   ع  ة   ع  ام  ين   إق  ل ط ان   الدِّ اد   ب الس  ه  اجل   ل  ، و  ع  ف  ا ف  رُ  م  د  ق  ي ه   ي  ل  ، ع 

ن  
ة   م  يح 

ب ه   النَّص  ل   ، ب ق 
 
اء ع  الد  ة   و  ُمَّ ْل 
بَّة  ، ل  حم   ل  ، اخل  ري    و  ف ع  ا و  رُ  م  د  ق  ي ه   ي  ل  ن   ع 

  : اخل  ري    م 
لَّف   ل  ا ُيك  ؛ عنه يعجز م 

ُ  واحلديد، اهلادي بالكتاب الدين قوام فإن
ام  ، النَّارص  هُ  ك  ر  ك  ُ  ذ  اىل   اّللَّ ع   ـها.« ت 

ن ل يكن سلطان وال من جيوز التقليد منه كام إ»[: 4/103]يف احلاشية  يقول ابن عابدين احلنفي

جيب عىل املسلمني أن يتفقوا عىل واحد منهم فيجعلوه واليًا : كقرطبة اآلن بالد املسلمنيهو يف بعض 

 «.فيوىل قاضيًا ويكون هو الذي يقيض بينهم وكذا أن ينصبوا إمامًا يصيل هبم اجلمعة

مً يصادف الناس قوَّ إذا ل »: ي رْحه اهلليقول إمام احلرمني اجلوينو  ؛هبأمورهم يلوذون ب اا

عن املمكن عم  تقاعدوا لوهنم إن يؤمروا بالقعود عام يقدرون عليه من دفع الفساد فأفيستحيل 

فحق عىل قطان كل بلدة  الفساد يف البالد والعباد وقد قال بعض العلامء لو خال الزمان عن السلطان

وذوي العقول واحلجا من يلتزمون امتثال  ىالنهو أن يقدموا من ذوي األحالم قرية وسكان كل

، ذلك ترددوا عند إملام املهامت يفعلوا فإهنم لو ل  هشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجرإ

 فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخال عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، وتبلدوا عن إظهار الواقعات

لامئهم ويصدروا طبقاهتم أن يرجعوا إىل ع اختالفوحق عىل اخلالئق عىل ، فاألمور موكولة إىل العلامء

ء السبيل ا فإن فعلو يف مجيع قضايا الواليات عن رأهيم وصار علامء البالد ، ذلك فقد هدوا إىل سوا

تباع عاملهم وان كثر العلامء يف اب استبد أهل كل صقع وناحية ن عرس مجعهم عىل واحدإف، والة العباد
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ئهم ففرضهم نادر ال يكاد ي فإن اتفق فإصدار الرأي عن ، قعناحية فاملتبع أعلمهم أن فرض استوا

فإن تنازعوا أو  فالوجه ان يتفقوا عىل تقديم واحد منهم، مجيعهم مع تناقض املطالب واملذاهب حمال

فمن خرجت له ، اإلقراع فالوجه عندي يف قطع النزاع أو أفىض األمر إىل شجار وخصام متانعوا 

 [.119-133مام احلرمنيالغياثي إل] «القرعة قدم

ا»: املحتاج حتفة يف -اهلل رْحه- اهليتمي حجر ابن وقال م   إذ 
ل ط انُ  عد  م   الس  ز  ل ل  ة   أ ه  ك  و  ين   الشَّ

ذ   الَّ

ُل  ُهم   د   احل  لِّ  أ ه  ق  ع  ال  ُبوا  أ ن   و  ًيا ُين صِّ ت ن ُفذ  ، ق اض  ين ئ ذ   ف  اُمهُ  ح  ك  ة   أ ح  ور  ُ ئ ة   ل لرضَّ ُل ج  ل ك   امل   .«ل ذ 

 من علامء اإلسالم التي تبني وجوب ورضورة قيام أهل العلم والرأي اهلامةوبعد هذه النقوالت 

وأصحاب العلم  أهلمن  ةفقد رأى ُمموع ؛دينهم ودنياهم أمور حيفظشؤوهنم بام  يف كل بلد بتسيري

يا رضورة تشكيل  حتقيقًا هلذا ، «هيئة رشعية للمنطقة الرشقية»الرأي والفكر وقادة الكتائب والرسا

واعتصموا بحبل }: قال تعاىل، بحبل اهلل االعتصامالواجب الرشعي والفرض الديني وااللتزام بمبدأ 

 :وقال تعاىل {وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم} :وقال تبارك وتعاىل {اهلل مجيعًا وال تفرقوا 

 {.وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان}
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 **فة هذا التشكيلص**

 فصياًل حمدداً  ال يتبع، رشعية مرجعها الوحيد هو الرشيعة اإلسالمية ةهذا التشكيل املبارك هو هيئ

د تابعني لبعض اجلامعات ةبل هذه اهليئ ةوال مجاعة معين ولكن  تتكون من أفراد مستقلني وأفرا

وتعترب نفسها خادمة ، نصب عينهاوهي تضع الرشع املطهر و العسكرية أو العلمية أبصفتهم الرشعية 

بعيدة كل البعد عن املناهج الضالة املنحرفة التي ، املسلمنيو االسالم وجنديًا أمينًا حلراسة، للرشيعة

ألن منهج احلكم واضح يف اإلسالم قائم عىل سيادة  ؛تنادي بالدولة املدنية أو الدولة الديمقراطية

شعبنا السوري  ألن غضاضةعندما تعلن هذا األمر ال جتد فيه  واهليئة، حاكمية رب العاملنيو الرشع

والعاطفة والغرية ، صادق يف إيامنه، نه عريق يف إسالمهأ ثبتقد أبل ، األصل فيه اإلسالمهو شعب 

ساجد التي عادت املباركة انطلقت من امل اهراتظن املأمن  الدينية تفوح يف أرجائه وال أدل عىل ذلك

ح بالتكبري يوتعالت حناجر املتظاهرين لتص -ةيبها الطاغوت ملدأن غ بعد- لدورها الريادي

وصارت أسامء الصحابة ورموز اإلسالم هي  ،«لبيك يا اهلل -ال اله إال اهلل-كربأاهلل » :والتهليل

يا واأللوية أسامء الكتائب  .مبارك جهادالشام هي يف ن ثورتنا إ: بل إننا نستطيع ان نقول، والرسا

 -مالحظ هو كام- كثرين الدمر هو ديبل ان هذا األ ةمجاعة دون مجاع تقتص عىلوهذه املسألة ال 

 .ال يستأثر به فصيل دون فصيل

يطلبون منها احلل  يف عدة مناطق من سوريا الرشعيةعىل اهليئات السنة  أبناءينا هتافت ألقد ر

حارض يف  واحرتامها الرشيعةن حس السنة أأهل وأثبت ، الرشعي ملشاكلهم وآماهلم وآالمهم عالناج

هي و مفرطو الناس فيها بني مفرطو هنا ال بد أن ننبه إىل مسألة مهمة تشغل بال الكثريينو، مأذهاهن

ُ }: قال تعاىلهي بال شك من أصول اإليامن وواجباته و قضية تطبيق الرشيعة ل  اّلله ي ن ُهم ب ام  أ نز  ُكم ب  ف اح 
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تَّب ع   ال  ت  ن  و  ل  ع  ُكلٍّ ج 
ن  احل  قِّ ل 

اءك  م  امَّ ج  ءُهم  ع  ا و  اًجا{ ]أ ه  ن ه 
م  ًة و  ع   

نُكم  رش 
 .[43: املائدةا م 

اجاً »}: قال البغوي يف التفسري ن ه 
م  ًة و  ع   

 «أي سبياًل وُسنهة: وُماهد، واحلسن، قال ابن عباس؛ {رش 

 .ـها

ة  }: وقال تعاىل يع  ىل  رش   ن اك  ع  ل  ع  ل ُمون  ُثمَّ ج  ع  ين  ال  ي 
ذ  ء الَّ ا و  تَّب ع  أ ه  ال  ت  ا و  ه  ب ع  اتَّ ر  ف  ن  األ  م  : اجلاثية] {مِّ

 .ـها «واحلدود والفرائض، الرشيعة األمر والنهي: قال قتادة»: قال القرطبي يف التفسري[؛ 93

ة ولكن الناس حتص تطبيق الرشيعة ببعض العقوبات الرشعية حتى استخدمها الطواغيت وسيل

 قد وضح ابن تيمية رْحه اهلل هذه القضية بجالء ووضوحو، للتدليس عىل الناس بتطبيق الرشيعة

والتحقيق أن الرشيعة »: [91/103]يف الفتاوى  قال رْحه اهلل، كأنه يتكلم عن واقعناو سبق عصهو

الرشيعة عند أكثر لكن قد يغري أيضًا لفظ  ...جامعة ملصالح الدنيا واآلخرة التي بعث اهلل هبا حممدًا 

ة عندهم أن الرشع والرشيعة اسم حلكم احلاكم، الناس ومعلوم أن القضاء فرع من ، فامللوك والعامه

والرشيعة إنام هي ، وعمل فيه صالح الدين والدنيا، وإال فالرشيعة جامعة لكل والية، فروع الرشيعة

، حوال والعبادات واألعاملوما كان عليه سلف األمة يف العقائد واأل، كتاب اهلل وسنة رسوله

 .ـها «والواليات والعطيات، والسياسات واألحكام

أو باملطالبة بتطبيق بعض احلدود ، ومنه تعلم خطأ من حيص الرشيعة باحلدود الرشعية

حتى  ..لكنها ليست كل الرشيعة كام يظن البعض ..احلدود الرشعية هي جزء من الرشيعة ...الرشعية

، الرسقة-املتعلقة ببعض اجلنايات ، أن احلاكم لو طبق بعض احلدود الرشعيةأن من الناس من يظن 

مهام حصل بعد ذلك من تفريط وتقصري يف اجلوانب  ..فقد ُطبقت الرشيعة -ورشب اخلمر، والزنى
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 !واملتعلقة ببقية شؤون احلياة ..األخرى من الرشيعة

م الن ..وكان من آثار هذا الفهم اخلاطئ للرشيعة وإعطاء  ..اس عن الرشيعة وأحكامهاتنفري عوا

ألن الرشيعة يف  ..وأهنا قارصة عن تلبية حاجيات ومتطلبات العص ..صورة خاطئة عن الرشيعة

ر هلم-ذهنهم   !وحسب ..حمصورة يف بعض العقوبات عىل بعض اجلنايات -كام ُصوه

غلط فيها صنفان ، وهذه مجلة تفصيلها يطول»: [91/190]قال ابن تيمية رْحه اهلل يف الفتاوى 

غوا لنفوسهم اخلروج عن رشيعة اهلل ورسوله: من الناس لظنهم ؛ وطاعة اهلل ورسوله، صنف سوه

، (كام العلامنيون) أو هوى حمضاً ، أو جهاًل وهوى، قصور الرشيعة عن متام مصاحلهم جهاًل منهم

كام ) كن العمل هبافضيقوها حتى توِهوا هم والناس أنه ال يم، وصنف قصوا يف معرفة قدر الرشيعة

 .ـها «ومعرفة قدرها وسعتها، وأصل ذلك اجلهل بمسمى الرشيعة(، بعض اجلهلة من الناس
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 ** التشكيل هذا أهداف **

 .املناطق املحررةالسنة يف  أبناءبني  واالعتصامحتقيق الواجب الرشعي يف التعاون والتنسيق -9

ونرش فضائل ديننا ، ةاحلسن واملوعظة باحلكمةاهلل عىل بصرية  إىل اإلسالميةتفعيل الدعوة -2

ء بعد تغييب دام لعقود السمحةرشيعتنا و احلنيف وإعادة ، ام البعثي النصريي املرتدظمن قبل الن الغرا

رشاف عىل املدارس وسوريا عمومًا واإل الرشقية املنطقةالنشاط الرشعي العلمي املنضبط اىل ربوع 

 .لبناء جيل مسلم املوجودةواملعاهد 

بذل اجلهد يف حل النزاعات واخلصومات واملشاجرات والسعي إلصالح ذات البني وفق -1

بني الناس عمومًا واجلامعات  الرشعيةوالقواعد  املرعية تراعي فقه املصالح متزنةواعية  ةرشعي رؤية

 حقيقة تطبيق الرشيعةبيان و إحياء دور القضاء اإلسالمي الذي غاب لفرتة طويلةو ،اجلهادية كذلك

اءُ »: «املغني» يف -اهلل رْحه- قدامة ابن قال، سهولة تطبيقهاو ض  ق  ال  ن   و 
اي ات   ُفُروض   م  ف 

ك  ر   أل  نَّ ؛ ال   أ م 

يمُ  ال   النَّاس   ت ق  ان  ، ب ُدون ه   ي س  ًبا ف ك  اج  م   و  ي ه  ل  ن   ل لنَّاس   ُبدَّ  ال  : أ ْح  دُ  وق ال  ، ع 
اك م   م  ُب ، ح  ه   ُحُقوُق  أ ت ذ 

 .«؟!النَّاس  

والضيم الواقع عىل الكثريين حتقيقًا  الظلمورفع -حسب املستطاع واملقدور-نرش العدل-4

ا »: يقول ابن تيمية يف السياسة الرشعية، (امظلومً  اواملًا ظانص أخاك ) :للمبدأ الرشعي ك  م 
ل  ذ  ك 

ن  
ة  م  ُوال  ال   و 

اة  ُقض   ال 
ُط يف  رت   ب  اإلمكانُيش  س  ُلُه ب ح  ع 

وط  جي  ُب ف  ُ ة  ، الرش  ال  ن  الصَّ
ات  م  ب اد 

ع  بل وسائر ال 

ل ك   ري   ذ  غ   و 
اد  ه  اجل   ة  ، و  ر  ُقد  ع  ال  ب  م 

اج  ك  و 
ل  ا. ُكل  ذ  ه  ع  ًسا إالَّ ُوس  ف  لُِّف ن  نَّ اّللَّ  ال  ُيك 

إ  ز  ف  ج  ع  ع  ال  ا م  أ مَّ ، «ف 

عُ » :«الطحاوية رشح» يف -اهلل رْحه- احلنفي العز أب ابن ويقول ار  ن ُظرُ  ال   ف الشَّ ة   يف   ي  ط اع 
ت  س 

 اال 

يَّة  
ع  د   إ ىل   الرشَّ  رَّ ان   ُُم  ك  ل   إ م  ع 

ف  ن ُظرُ  ب ل  ، ال  م   إ ىل   ي  ز  ا و  ل ك   ل  إ ن  ، ذ  ان   ف  ُل  ك  ع 
ف  نًا ال  ع   مُم ك  ة   م  د  س  ة   امل  ف  ح  اج     الرَّ

 ل 



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

ه   ت ُكن   ذ  ةً  ه  ط اع 
ت  يَّةً  اس 

ع   .«رش  

وتقديم  املضطهد وكسوة العاري وتأمني املالذ وامللجأ للمهجر إغاثة امللهوف وإطعام اجلائع-3

 .عىل ذلك دون حمسوبيات واإلرشافبني عموم الناس وحسن توزيعها  والطبيةغاثية اخلدمات اإل

، الفصائل والكتائب معركة التحرير وتفعيل التنسيق والتشاور بني خمتلف إكامليف  ةاملساعد-6

 برص الصفوف إالن تكتمل أال يمكن  املعركةن أللتنشيط التعاون العسكري  ةمشرتك آليةوإجياد 

 .الدعم من أخواهتا األخريات واحدة حسم املعركة ما ل تلق   جلهةوال يمكن 

ومنع هنب املال العام واستئثار بعض الناس  العامة واألموالحماولة التوزيع العادل للثروات -7

 .واملتاجر واملحطات واألسواقرفه اعىل املال ومص الرشعية الرقابةوتفعيل  بذلك دون عموم الناس

وْحاية ممتلكاهتم  دينهم وأمنهم وأمواهلم وأعراضهم حفظومن املسلمني أعىل  فظةاملحا-3

 .املجرم عىل حرماهتم وعوراهتم ودفع الصائل والذود عنها

 األخالقوالرتغيب يف مكارم  بني صفوف املسلمني احلميدة اإلسالمية األخالقنرش -1

 .التفريط وأ اإلفراطمنهج بعيد عن  وفق لكل مسلم النصيحةوحماسنها وتفعيل 

والنشاطات  يف خمتلف االجتاهات السنة أبناءيف  -أكثرهاوما - الكامنةتفجري الطاقات -90

والقطرة اىل القطرة حتدث ، لكل جهد مهام قل نوحمتاجألننا ، بناءالواخلربات لكي يساهم اجلميع يف 

ً عظ سلم املعنوية للشباب امل ورفع احلالة، التفاؤل ونبذ ثقافة اليأسروح  إشاعةال بد من و، يامً هنرا

 .ومباركة وعدم تقليل كل جهد طيب خاصة

، لكي تقوم بدورها التارخيي املعروف يف حوض الفرات املسلمة ةالعربياء دور العشائر يإح-99
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كامل معركة إقادرة بإذن اهلل عىل  رن املايضالق أوائليف  التي طردت الفرنسيني ةليفالعشائر األص

أروع األبية  املسلمة العشائر أبناءوقد رضب ، بدور فعال يف معركة البناء واملساِهة احلاليةالتحرير 

ئلهمو احتضان املجاهدينو والنجدةيف البذل والعطاء  األمثلة وال بد من تنشيط دورهم أكثر ، عوا

 .عىل مستوى قدراهتم إسهاماهتملكي تكون 

 وقد والزوجة واألخت األم فهي ؛املسلامت بني األخوات النسائيةرضورة تنشيط الدعوة -92

من خطاب  فال بد ؛ين وال زالت تعاينمره وعانت األ املباركةيف هذه الثوره  فعال شاركت بشكل

املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء }: فراط وال تفريط حتقيقًا لقوله تعاىلإموجه هلن من غري  دعوي

 {.بعض

حيميهم من  ورضورة التوجه اليهم بخطاب دعوي والفتيان والشباب األطفالالرتكيز عىل -91

 .يف أوحال الشهوات أو الشبهات اإلنجرار
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 ** التشكيل هذا أهداف **

املكاتب هذه تتفرع  ،للتطوير ةوجلان قابلودوائر من عدة مكاتب  التنظيمية األساسيةتتكون البنية 

 ةاملكاتب ونبذة خمتص هذهوسنذكر ، تنسق بينهاو تنظم عمل املكاتبو عن رئاسة اهليئة التي ترشف

 :لكل مكتب

 

 :قضائيال المكتب :أوال

فال : }تنفيذًا لقوله تعاىل؛ اخلصومات وفق أحكام الرشيعة اإلسالميةو النزاعاتهو يقوم بفض و

مما قضيت ويسلموا  اً حرج أنفسهميف  اوربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدو

تصال واال الفقهيةمستعينني بعد اهلل باملراجع  ويقوم عىل هذا املكتب ُمموعه من طلبة العلم ،{تسلياًم 

 :جلانو يتألف من عدة حماكمو، األمرن تطلب إ بالعلامء املوثوقني

 .اجلناياتو لقضايا احلدود: محكمة الجنايات-1 

 .نحوهاو اإلجارةو البيوعو لقضايا املعامالت املالية: محكمة المعامالت -2 

 .نحوهاو التفريقو لقضايا الطالق: محكمة األحوال-3 

 .القضايا البسيطة املستعجلةو اجلامعاتو لقضايا الكتائب: محكمة الصلح-4 

 .تدقيقهاو لتمييز القضايا: ستئنافمحكمة اال-5 

، ذلك بإرشاف قايض التحقيقو للتحقيق عرب املحققني: الوكيل العامالتحقيق ودائرة -6 

 .احلق العامو قضايا احلسبةاإلرشاف عىل و
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 .نحوهاو قضايا الدماءو للنظر يف السياسة العامة القضائية: المجلس القضائي-7 

ء الدورات القضائية الرشعية: المعهد القضائي -8   .تأهيل القضاةو إلجرا

قيق الصلح بني حت عرب املكتب القضائي مساعدةوغايته : اإليفادو لجنة اإلصالح -9 

ن يتنازل بعضنا لبعض أورضورة  املشاجراتو التدخل املستعجل يف املشاكلو، املسلمني

خرب املصطفى صىل اهلل عليه أللدين كام  ةن ذات البني هي احلالقأل واأللفة األخوةجلو  إشاعةً 

 ر  م  جواهم إال من أ  نَّ ن مه ري  يف كث   ري   خ  الَّ : }كام قال تعاىل يمظوسلم وهذا اإلصالح عمل ع

ة  أ و ق  د  من  ةُمموع ويقوم هبذا العمل [،994 النساء] {اسالنَّ  أو إصالح بني   بمعروف   ب ص 

 .الناس والعشائر ممن يتسمون باحلكمة واحللم والعقالنية ووجوهاملشايخ وطلبة العلم 

تنظيم ذلك لنقل شكواهم إىل و املراجعنيو الشكاوىوهدفه تلقي  :مكتب الشكاوى-11

 .املكتب املختص

 

 :واإلرشادمكتب الدعوة  ثانًيا:

 باحلكماةادع اىل سابيل رباك } :حتقيقاًا لقولاه تعااىل هم باهلل تعاىلاىل اخلري وتذكريهدفه دعوة الناس 

 اإلرشاف عاااااااىل املساااااااااجدو ،[923 :النحااااااال] {أحسااااااانوجاااااااادهلم باااااااالتي هااااااااي  ةاحلسااااااان واملوعظاااااااة

 .واملؤذنني

 

 :شرعيال المكتب: اثالًث

التااااي يبحااااث الناااااس فيهااااا عاااان  والنااااوازل العصااااية عاااان التساااااؤالت واإلجابااااةر الفتااااوى اهدفااااه نشاااا
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 .للفتوى الفقهيةوفق الضوابط  اجلواب الرشعي

 

 :الشرعيةمكتب التعليم والدورات ا: رابًع

لرفاااع املساااتوى  الرشاااعيةالااادورات  وإقاماااة ماااةاملحكه  والعلمياااة الرشاااعيةدور املعاهاااد  إحيااااء هدفاااه

إقامااة احللقااات لتحفاايظ املساالمني كتاااب اهلل أو مااا تيرساا و، واملجاهاادين الرشااعي لعمااوم املساالمني

، [بخااااريالأخرجاااه ] (خاااريكم مااان تعلااام القااارآن وعلماااه) :وسااالم هصاااىل اهلل علياااه حتقيقاااًا لقولااا مناااه

 .مناهج التعليم لتكون متامشية مع الرشع املطهرو السعي لإلرشاف عىل املدارسو

 

 :لرقية الشرعيةامكتب : اخامًس

مااان رش الساااحرة  هموختليصااا ،مسااااعدة مااارىض املسااالمني مااان أماااراض الساااحر واجلااانب وهااو خماااتص

 .واملشعوذين

 

 :الخدماتدائرة ا: سادًس

 متثاال الوجااه املرشااق للمجاهاادين يف سااعيهم ملساااعدة املساالمنيو وهااذه الاادائرة ماان أوسااع الاادوائر

بال ، تزيال الفكارة الساائدة باأن اهليئاة هاي ُمارد حمكماةو ،رضوريااتو تأمني ما حيتااجون مان قاوتو

بيااق العقوبااات باال تط لتوضاايح أن تطبيااق الرشاايعة لاايس ُماارد إن اهليئااة هااي مؤسسااة متكاملااة تسااعى



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

ْحايتهاااا عااارب و اصاااد الرشااايعة املعروفاااةرعية يف حفاااظ مقاحتقياااق الواجباااات الشااا تطبياااق الرشااايعة هاااو

 .تطبيق القضاء الرشعي

 :ةويتكون من عدة مكاتب فرعي 

 .نحوهاو املخالفاتو بالبلدية ألمور النظافة أشبه: الخدميالمكتب -1

 حمااااوالتو أسااااالكو ماااوادو إصااااالحات لتقاااديم مااااا يمكاااان تقديماااه ماااان: مكتببببب الكهر ببببا -2

 .أجهزةو

 .حفر األبار لتزويد الناس باملياه الصاحلة للرشبو إلدارة املصايف: مكتب المياه-3

 اإلرشاف عاااىل املاااوارد النفطياااة املوجاااودة حتااات سااايطرة املجاهااادين: مكتبببب البببنفا وال بببا -4

 .تأمني الغاز املنزيل لعموم الناسو

اإلرشاف عاىل األفاران لتاأمني ماادة اخلباز الاذي و لتوزيع الطحني: رفرا األو مكتب الطحين-5

 .يعترب القوت الرئييس

 املجاهادينو خاصاة أرس الشاهداءو لتوزيع اإلغاثاة املمكناة عاىل املحتااجني: المكتب اإلغاثي-6

 .اجلرحىو

التخطااااايط و للقياااااام بالدراساااااات الالزماااااة للمنطقاااااة: التخطبببببياو مكتبببببب الد اسبببببات -7

 .الرضوري اإلسرتاتيجي

تقاديم ماا يمكان و، الصايدلياتو الرقابة عىل األطبااءو اإلرشاف عىل املشايف :المكتب الطبي-8
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 .املعايناتو من العالج

عناااد  املوجاااودةمااان مجياااع اخلاااربات والكاااوادر والطاقاااات  االساااتفادةهدفاااه  :المكتبببب اإلدا  -9

جتماااع باااني االلتااازام  ؛ناجحاااة ةإدارياااخاااربه  إىلالوصاااول بعاااد مااادة  وتأهيلهاااا لكاااي نساااتطيع ،شاااعبنا

 .التعييناتو واإلرشاف عىل التوظيف ،بني الشباب والناشئني وخاصة ،واملرونة

 

 :المكتب اإلعالمي: اسابًع

إنجاااازات اهليئاااة و هااااد أهااال السااانةونقااال الصاااورة احلقيقياااة جلهدفاااه التواصااال ماااع الاااداخل واخلاااارج 

واإلعالنااااااات والصااااااحف  واإلصااااااداراتونرشاااااا البيانااااااات حتااااااى ال ترسااااااق إنجااااااازات املجاهاااااادين 

لكااي ، هااتامم باااإلعالم اإللكاارتوين عاارب الشاابكة العنكبوتيااةاالو والدراسااات املتخصصااة واملجااالت

ً كالبندقيااة ويسااعى املكتااب اإلعالماااي إىل ، «أمااة الساايف والقلاام»: هااايفأمتنااا  يصاابح القلاام حااارضا

 .إسالمي هادفالتواصل مع اإلعالميني املوجودين يف املنطقة إلقامة إعالم 

 

 :مكتب المالي: الاثامًن
مناااع رسقاااة املاااال و تبدياااد األماااوالو إىل اهليئاااة منعاااًا للهااادرو الاااواردة مااانو ضااابط األماااوال الصاااادرة

 .العام

 



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

 :القوة التنفيذية للهيئة الشرعية: تاسعا

ا تنفياااذ والغايااة منهااا ،جهاااز احلسااابة الرشاااعيو ،أشااابه بالرشااطة اإلساااالمية هااي قاااوة أمنيااة عساااكريةو

قمااااع و تنظاااايم األسااااواقو اعتقااااال املطلااااوبنيو موظفيهاااااو ْحايااااة منشااااآهتاو ْحايتهاااااو قاااارارات اهليئااااة

وهاي  ،نمااال يازع باالقرآ  وإن اهلل يازع بالسالطان ،ألن القضاء الذي ال ينفاذ ال خاري فياه ؛املخالفات

إنااام ولاايكم } :كااام قااال تعاااىل هااذه القااوة هلل وللرسااول واملااؤمنني ءويكااون وال ،تتبااع للهيئااة الرشااعية

وحتقياق  ،وتتحرر هذه القوة من الوالء للجامعة ليصابح الاوالء لْلماة والذين ءامنوا{،اهلل ورسوله 

لتنفياذ  ه القاوةهاذ ياتم تأهيال أعضااءو، املصالح العليا ألهال السانة واجلامعاة دون حزبياة أو تعصاب

 «النهاي عان املنكارو االحتسااب واألمار بااملعروف» مكثفة يف فقاه هذه السياسة عرب دورات رشعية

 .حتى ال نقع يف خمالفة للرشع

 .[مكاتبهاو مبادئهاو يوجد ميثاق خاص بعمل القوة التنفيذية يبني أسسها: مالحظة]

 

 :المكتب العسكري - اعاشًر

يا واأللوياااا لتوحيااااد  اجلامعااااات املجاهاااادةو ةهدفااااه التنساااايق والتعاااااون بااااني خمتلااااف الكتائااااب والرسااااا

واالساااتفادة مااان مجياااع وفاااق غرفاااة عملياااات مشااارتكة جهاااود اجلمياااع وإكاااامل معركاااة التحريااار والبنااااء 

 .مسرية اجلهاداإلمكانات لتصب يف مصلحة 

 

 



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

 الديوان العام للهيئة الشرعية: حادي عشر

 منعااااًا للتزوياااار، ألن ذلااااك أضاااابط وأقااااوم واإلحصاااااء جلميااااع أعااااامل اهليئااااةوالتنظاااايم وهدفااااه التوثيااااق 

 .التداخلو

 

 :مكتب العالقات العامة: عشر ثاني

 جتمعااااااتو هاااااو املكتاااااب املخاااااتص بالتواصااااال ماااااع الفعالياااااات املاااااؤثرة عاااااىل السااااااحة مااااان عشاااااائرو

اإلجابااة عاااىل التساااؤالت التاااي و، توضاايح ذلااك للنااااسو شخصاايات لنقاال حقيقاااة اهليئااة وواقعهااااو

 الوصاااال بااااني املجتمااااع ماااان جهااااةويعتاااارب صاااالة ، تاااادور حااااول النااااوازل التااااي تقااااوم اهليئااااة بمواجهتهااااا

 .مكاتب اهليئة من جهة أخرى للوصول إىل أفضل النتائجو

 

 :اللجنة النسائية :عشر ثالث

ة املسااالمة لكاااي تأخاااذ دورهاااا يف البنااااء وتعمااال هاااذه اللجناااة عاااىل التنسااايق ماااع كااال  لتفعيااال دور املااارأ

 احلجااااب واحلشااامةوفاااق ضاااوابط  بلااادنا املسااالامت ونسااااء لتكاااون صااالة الوصااال باااني اهليئاااة املكاتاااب

 .اإلرشاف عىل املراكز الدعوية النسائيةو

 

  



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

 ** اهليئة لعمل الداخلي النظام **

ئق والوسائل-9 وهي تعترب ، اهليئة الرشعية من اسمها رشعية املنهج واألهداف والغايات والطرا

 .لمني عامة واملنطقة الرشقية خاصةبنًا وفيًا للمساو للرشيعة ةنفسها خادم

متمثلة بكتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل علية  اهليئة إال مرجعية الرشيعة اإلسالمية املطهرةالتتبع -2

ة عوخاصة املذاهب األرب، الراسخني قدياًم وحديثاً  األمةهم علامء فو، وإمجاع األمة املعصومة وسلم

-مام مالك واإلمام أْحد بن حنبل واإل، واإلمام الشافعي، مذهب اإلمام أب حنيفة النعامن: املشهورة

 .-رْحهم اهلل

التي تتبع فرعية يف مناطق الرشقية اليئات ألهنا ترشف عىل كثري من اهل: كزيةو هي مر-1

 .للمركزية

قيقًا أ نشئت حت عية مستقلةبل هي هيئة رش، تنظيمأو  سيايس حزب أومجاعة  أليال تتبع اهليئة -1

 .للواجب الرشعي املتحتم عىل األمة

ر أو املحسوبي نتامءاالوليس  والقدرة والكفاءةأساس العمل هو مبدأ اخلربة -4 ة وصوالً إىل قرا

 :لية التاليةمجاعي وفق اآل

ن أل، بل يتبع النص الرشعي، جتهادااليف ُمال وجود نص قطعي يف املسألة ال ُمال للشورى و-أ

 «.مورد النص ال اجتهاد يف»: القاعدة تقول

د ال عولكن اتفق مجي، حال عدم وجود نص قاطع يف-ب عىل رأي فيصدر القرار شورى أفرا

 .باإلمجاع



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

سائغ املقبول ولكل رأي حظ ال لالختالفاملسألة قابلة  وكانتيف حال عدم وجود نص قاطع -ج

أنه عند ، عامالً لقواعد الرتجيح يف قواعد الفقه واحلديثإفاملرجح هنا قول األكثر ، رمن النظ

ر  واألكثرنلجأ لقول اجلمهور  التعارض  .برأي اجلمهورويصدر القرا

السائغ املقبول وتساوى عدد  لالختالفيف حال عدم وجود نص قاطع وكانت املسألة قابلة -د

، توصل لرتجيحفإن ل يُ  ؛تفاقية ملجلس آخر أو أكثر رغبة يف االفرتفع القض، كل من أصحاب الرأيني

 .للمكتب فنلجأ للقرعة رئيسعند عدم وجود و الرئيسيتبناه  يعمل بالرأي الذي

ء كانت خربة بل هي مسألة تتعلق ب، جتهاديةايف حال كانت املسألة ليست -ـه اخلربة سوا

، ة وفرسان امليدانفيحال األمر إىل أهل اخلربأشبه وما  صحية او طبية او خدميةو مالية أو أاقتصادية 

 [34 :انلحل] {كنتم ال تعلمون هل اذلكر إنأفاسألوا } :وقد قال تعاىل، درى بشعاهباأألن أهل مكة 

قابلة للخطأ  اهليئة هيئة برشية هذه ألن ؛قرارات اهليئة ليست قرارات مقدسة معصومة-6

ر إذا تبني ، عن رأي إىل رأي ومن اإلمكان الرتاجع، والصواب  الن، الصواب وجهأو قرار إىل قرا

 .الرجوع إىل احلق خري من التامدي يف الباطل

 :حدى احلاالت التاليةإقرارات اهليئة يف ض ق  ن  تُ -7

 .املخالفة لإلمجاع-ج    .املخالفة للسنة -ب    .املخالفة للكتاب-أ

 .أحكام الواليات منوطة باملصلحة ألن ؛املخالفة للمصلحة الرشعية املعتربة-د

جديدة ألن هذا يؤدي إىل تغيري سري القضية  إثباتمعطيات أو وسائل  ظهوريف حال -ـه

 .قضية جديدة واعتبارها



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

وليس هلا ، إال حني يطلب ذلك منها، الداخلية للجامعات املنتسبة السياسةال تتدخل اهليئة يف -3

ن اجلامعات املنتسبة ال إوكذلك ف، أو دائرةصالحيات إال الصالحيات التي تدخل يف إطار كل مكتب 

واخلري كل اخلري ، اهليئة استقاللية يناقضاحرتايف وهذا عمل رشعي  هالتدخل يف عمل اهليئة ألن هلاحيق 

 .السبل واملصالح ألفضلبني اجلميع وصوالً  يف التنسيق والتعاون

 

  



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

 ** الشرقية املنطقة يف الشرعية للهيئة االنتساب شروط **

 :االنتساب للهيئة الرشوط املأخوذة من اآليات التالية يراعى يف

 [.26 القصص] {منيإن خري من استأجرت القوي األ استأجرهبت أيا : }قال تعاىل

 [.33 يوسف] {ين حفيظ عليمإئن األرض آ اجعلني عىل خز: }قال تعاىل

 [.247 :البقرة] {بسطة يف العلم واجلسم هوزاد: }وقولة تعاىل

وهي  ،يف رشوط العامل صلالدين يف السياسة الرشعية هي األ تقي ماماآليات كام قال اإل فهذه

 :عىل التفصيل كالتايل

للكبائر وخوارم  اً ُمتنب ن يكون الشخص مسلاًم أوهي تتمثل بالعدالة الرشعية وهي  :األمانة -9

 ألجنداتغري تابع ، عىل مصلحة الدين ثم مصلحة أهل السنة يف املنطقة الرشقية حريصاً  ةوءاملر

ات السياسية التي تتآمر عىل دماء قأو العلامنية أو الصف، سياسية مشبوهة تؤمن بالديمقراطية اليونانية

وال ، الفنادق ألهلهل اخلنادق وليس القول أل: ألن شعار املرحلة هو، شهدائنا حتقيقًا ملصالح الكفار

متنقلني من فندق إىل فندق أن يفرضوا  بالد الشاموالثبات يف  ناس ل يدفعوا رضيبة الرباطيمكن أل

 .هم املنهزمة عىل اهل الساحة والثغورءآرا

بل  وال يعني ذلك وضع رشوط غري واقعية، اخلربة املطلوبة لكل عملب ملتمثلا: احلفظ والعلم-2

 .هال يرتك جل كلهوما ال يدرك ، يراعى األمثل فاألمثل كام أفتى العلامء

واملقصود هبا القوة يف تنفيذ األحكام الرشعية فال تأخذ أحد من املنتسبني لومة الئم يف : القوة-1



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

يا والكتائب منوخاصة  تطبيق احلق حيث يلتزم أفرادها باحلق ولو كان عىل حساب نفسة ، الرسا

يا املقاتلة بأن يكونوا جنود ن يتعهد املنتسبونألذلك ال بد ، ومجاعته  اً وخاصة من الكتائب والرسا

ن هذا يعرض إبذلك ف االلتزامويف حال تبني عدم  -طاملا أن قراراهتا ضمن األصول-لقرارات اهليئة 

 .والفصل للتنبيهصاحبة 

لدين: }قال تعاىل  يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو عىل انفسكم أو الوا

 [.913 :النساء] {األقربنيو

 .والعدو والصديق ،القريب والبعيد واحلق مع فاحلق أحق ان يتبع

  



 يف املنطقة الشرقية املركزية هليئة الشرعيةا

 ** وامليثاق العهد **

حتكيم و املنتسبني للهيئة الرشعية املركزية نعاهد اهلل عىل جهاد الكافرينو نينحن القائمني والتابع

 .الطاعة باملعروفو السمعو نصة املسلمنيو ،الرشع

 :وبعد

أو  ،نتساب لنايد العون أو االفمن أحب مد  ؛فهذا هو ميثاقنا وهذه هي اخلطوط العريضة له

مجيع  وندعو، دون حتيز أو تعصب ميع أهل السنةونمد أيادينا جل ،دورنا مفتوحةفص ..التنسيق

 .املسلمني ملؤازرتنا ونصتنا

 ..واهلل من وراء القصد

واحلمد هلل رب العاملني، وصلِّ مهللا وسلم عىل عبدك حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، والتابعني 

 هلم بإحسان إىل يوم الدين..


