اهليئة الشرعية املركزية يف املنطقة الشرقية
احلمد هلل نارص املؤمنني ،ومعز املوحدين ،والصالة والسالم عىل قائد املجاهدين؛ نبينا حممد،
وعىل آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
أما بعد:
فيا أحرار بالد الشام عامة واملنطقة الرشقية خاصة..
يا أبناء العشائر العربية املسلمة أهل النخوة والغرية والشهامة والنجدة..
يا أسود الكتائب والرسايا واجلامعات املجاهدة..
يا أهل الرأي والفكر والعقل من أبناء الفرات املسلم..
إن أهل السنة يف سوريا الشام احلبيبة (واملنطقة الرشقية جزء عزيز منها) خيوض معركة رشسة هي
معركة التحرير والبناء ،حترير باقي أجزاء سوريا من النظام الطاغويت البعثي الطائفي النصريي املجرم
املستبد ،وبناء ما تم حتريره بنا ًء حياول إعادة تأهيل املناطق املحررة ،وهاتان املعركتان متالزمتان،
فإكامل التحرير يتم بتعزيز البناء وحتقيق البناء يتم بإكامل التحرير.
وخيطئ من يركز عىل معركة دون معركة ألن عدم حتقيق هذا التوازن بني املعركتني سيؤدي إىل
نتائج حارضة ومستقبلية غري مرغوب هبا ،وما جتربة االستقالل من املحتلني يف مطلع القرن عنا
ببعيد؛ حيث جاهد املسلمون وقطف العلامنيون الثمرة واهلل املستعان.
وأهل السنة يف الشام لدهيم من القوه اإليامنية والكوادر املحلية ما جيعلهم قادرين -بإذن اهلل-
عىل حتقيق التوازن املنشود الذي يضمن عدم ضياع نتائج اجلهاد املبارك هلم.
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أهيا األخوة األعزاء:
كلنا بدأ يالحظ شيئ ًا من االنحراف عن مسار اجلهاد؛ فبدأت تطفوا مظاهر الفوىض وقلة األمن
وانتشار الرسقة والسلب والنهب ،وشيوع الكثري من املظاهر غري األخالقية من التربج والسفور
وأجواء املنكرات ورسقة املال العام للمسلمني وخاصة النفط وتكريره بشكل يرض البرش واحلجر،
وكثرة النزا عات واملخاصامت وقلة الروح اإليامنية يف قرى ومدن املنطقة الرشقية ،وبطء عجلة معركة
التحرير ،وقلة التنسيق بني الكتائب الثائرة املجاهدة ،وغري ذلك من األمور السلبية التي بدأت تثري
قلق اجلميع وتبعث شيئ ًا من اليأس يف نفوس الكثريين ،مع استمرار الكيد اخلارجي والداخيل وتآمر
البعيد وخذالن القريب ،وحماولة النظام البائد إثارة البلبلة واملشاكل واستغالل هذه احلال إلعادة
التسلل من جديد.
ومع كل ذلك فنرى الكثريين يقف موقف املتفرج مما حيدث وكأن األمر ال يعنيه ولسان حال
الكثريين :مهللا نفيس! يف الوقت الذي نجد فيه أن الكثريين من أصحاب املبادئ الضالة متجلدين
يف إظهار باطلهم ،باذلني أقىص جهدهم يف سبيل ذلك.
وهذا األمر هو ما استعاذ منه أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب شهيد املحراب حني قال( :مهللا أين
أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة).
فام هو املخرج من هذا املأزق؟؟...
لقد أفتى علامء اإلسالم قدي ًام وحديث ًا بأنه يف حال حدوث فراغ يف السلطة اإلسالمية وغياب لويل
األمر املسلم واحلاكم الرشعي؛ فإنه جيب عىل أهل كل بلد أن ينصبوا من أهل العلم والرأي من يدير
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شؤوهنم ،وإليكم هذا النقول:
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه املعروف« :السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية»
[ص« :]921 :جيب أن يعرف أن والية أمر النَّاس من أعظم واجبات الدِّ ين بل ال قيام للدين وال
للدنيا َّإال هبا .فإ َّن بني آدم ال تتم مصلحت ُُهم َّإال باالجتامع حلاجة بعضهم إىل بعض ،وال ُبدَّ هلُم عند
اّلل عليه وس َّلم( :إذا خرج ثالثة يف سفر فل ُيؤ ِّم ُروا أحد ُهم).
االجتامع من رأس حتَّى قال النَّبي ص َّىل َّ ُ
روا ُه أبُو د ُاود ،من حديث أب سعيد ،وأب ُهريرة.
اّلل بن عمرو ،أ َّن النَّب َّي صىل اهلل عليه وسلم قال( :ال حيل
وروى اإلما ُم أْحدُ يف املُسند عن عبد َّ
اّلل عليه وس َّلم تأمري
لثالثة يكُونُون بفالة من األرض َّإال أ َّم ُروا عليهم أحد ُهم)؛ فأوجب ص َّىل َّ ُ
اّلل تعاىل
الواحد يف االجتامع القليل العارض يف السفر ،تنبيها بذلك عىل سائر أنواع االجتامع .وأل َّن َّ
أوجب األمر باملع ُروف والنَّهي عن املُنكر ،وال يتم ذلك َّإال ب ُق َّوة وإمارة .وكذلك سائ ُر ما أوجب ُه من
اجلهاد والعدل وإقامة احل ِّج واجلُمع واألعياد ونص املظ ُلوم .وإقامة احلُدُ ود ال تتم َّإال بال ُق َّوة
اّلل يف األرض» و ُيق ُال« :ستون سن ًة من إمام جائر أصل ُح من
واإلمارة؛ وهلذا ُروي« :أ َّن السلطان ظل َّ
ني ذلك.
ليلة واحدة بال ُسلطان» ،والتَّجرب ُة تُب ِّ ُ
ف -كال ُفضيل بن عياض وأْحد بن حنبل وغريِها -ي ُقو ُلون :لو كان لنا دعوة
السل ُ
وهلذا كان َّ
اّلل عليه وسلم( :إن اهلل يرىض لكم ثالث ًا :أن تع ُبدُ و ُه وال
ُُمابة لدعونا هبا للسلطان ،وقال النَّبي ص َّىل َّ ُ
اّلل أمركُم) روا ُه
تُرشكُوا به شي ًئا ،وأن تعتص ُموا بحبل َّ
اّلل مجي ًعا وال تف َّر ُقوا  ،وأن تناص ُحوا من و َّال ُه َّ ُ
ُمسلم.
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ب عىل املُسلم أن جيتهد يف ذلك بحسب
ويقول ً
أيضا يف نفس الكتاب [ص« :]911 :فالواج ُ
اّلل ،وإقامة ما ُيمكنُ ُه من دينه ،ومصالح املُسلمني ،وأقام فيها
ُوسعه؛ فمن ويل والي ًة يقصدُ هبا طاعة َّ
ما ُيمكنُ ُه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من املُح َّرمات :ل ُيؤاخذ بام يعج ُز عن ُه :فإ َّن تولية األبرار
خري لْلمة من تولية ال ُف َّجار .ومن كان عاج ًزا عن إقامة الدِّ ين بالسلطان واجلهاد ،ففعل ما يقد ُر عليه،
من النَّصيحة بقلبه ،والدعاء ل ُ
ْل َّمة ،وحم َّبة اخلري ،وفعل ما يقد ُر عليه من اخلري :ل ُيك َّلف ما يعجز عنه؛
اّلل تعاىل» ـها.
َّارص ،كام ذكر ُه َّ ُ
فإن قوام الدين بالكتاب اهلادي ،واحلديد الن ُ
يقول ابن عابدين احلنفي يف احلاشية [« :]103/4إن ل يكن سلطان وال من جيوز التقليد منه كام
هو يف بعض بالد املسلمني كقرطبة اآلن :جيب عىل املسلمني أن يتفقوا عىل واحد منهم فيجعلوه والي ًا
فيوىل قاضي ًا ويكون هو الذي يقيض بينهم وكذا أن ينصبوا إمام ًا يصيل هبم اجلمعة».
قوا ًما بأمورهم يلوذون به؛
ويقول إمام احلرمني اجلويني رْحه اهلل« :إذا ل يصادف الناس َّ
فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عام يقدرون عليه من دفع الفساد فإهنم لو تقاعدوا عن املمكن عم
الفساد يف البالد والعباد وقد قال بعض العلامء لو خال الزمان عن السلطان فحق عىل قطان كل بلدة
وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي األحالم والنهى وذوي العقول واحلجا من يلتزمون امتثال
إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره فإهنم لو ل يفعلوا ذلك ترددوا عند إملام املهامت،
وتبلدوا عن إظهار الواقعات ،فإذا شغر الزمان عن اإلمام وخال عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية
فاألمور موكولة إىل العلامء ،وحق عىل اخلالئق عىل اختالف طبقاهتم أن يرجعوا إىل علامئهم ويصدروا
يف مجيع قضايا الواليات عن رأهيم فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إىل سواء السبيل ،وصار علامء البالد
والة العباد ،فإن عرس مجعهم عىل واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عاملهم وان كثر العلامء يف
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ناحية فاملتبع أعلمهم أن فرض استوائهم ففرضهم نادر ال يكاد يقع ،فإن اتفق فإصدار الرأي عن
مجيعهم مع تناقض املطالب واملذاهب حمال ،فالوجه ان يتفقوا عىل تقديم واحد منهم فإن تنازعوا أو
متانعوا أو أفىض األمر إىل شجار وخصام فالوجه عندي يف قطع النزاع اإلقراع ،فمن خرجت له
القرعة قدم» [الغياثي إلمام احلرمني.]119-133
وقال ابن حجر اهليتمي -رْحه اهلل -يف حتفة املحتاج« :إذا عدم السلط ُ
ان لزم أهل َّ
الشوكة ا َّلذين
لرضورة املُلجئة لذلك».
ُهم أه ُل احل ِّل والعقد أن ُين ِّص ُبوا قاض ًيا ،فتن ُفذ حينئذ أحكا ُم ُه ل َّ ُ
وبعد هذه النقوالت اهلامة من علامء اإلسالم التي تبني وجوب ورضورة قيام أهل العلم والرأي
يف كل بلد بتسيري شؤوهنم بام حيفظ أمور دينهم ودنياهم؛ فقد رأى ُمموعة من أهل العلم وأصحاب
الرأي والفكر وقادة الكتائب والرسايا رضورة تشكيل «هيئة رشعية للمنطقة الرشقية» ،حتقيق ًا هلذا
الواجب الرشعي والفرض الديني وااللتزام بمبدأ االعتصام بحبل اهلل ،قال تعاىل{ :واعتصموا بحبل
اهلل مجيع ًا وال تفرقوا } وقال تبارك وتعاىل{ :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم} وقال تعاىل:
{وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان}.
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**صفة هذا التشكيل**
هذا التشكيل املبارك هو هيئة رشعية مرجعها الوحيد هو الرشيعة اإلسالمية ،ال يتبع فصي ً
ال حمدد ًا
وال مجاعة معينة بل هذه اهليئة تتكون من أفراد مستقلني وأفراد تابعني لبعض اجلامعات ولكن
بصفتهم الرشعية أو العلمية أو العسكرية وهي تضع الرشع املطهر نصب عينها ،وتعترب نفسها خادمة
للرشيعة ،وجندي ًا أمين ًا حلراسة االسالم واملسلمني ،بعيدة كل البعد عن املناهج الضالة املنحرفة التي
تنادي بالدولة املدنية أو الدولة الديمقراطية؛ ألن منهج احلكم واضح يف اإلسالم قائم عىل سيادة
الرشع وحاكمية رب العاملني ،واهليئة عندما تعلن هذا األمر ال جتد فيه غضاضة ألن شعبنا السوري
هو شعب األصل فيه اإلسالم ،بل قد أثبت أنه عريق يف إسالمه ،صادق يف إيامنه ،والعاطفة والغرية
الدينية تفوح يف أرجائه وال أدل عىل ذلك من أن املظاهرات املباركة انطلقت من املساجد التي عادت
لدورها الريادي -بعد أن غيبها الطاغوت ملدة -وتعالت حناجر املتظاهرين لتصيح بالتكبري
والتهليل« :اهلل أكرب-ال اله إال اهلل -لبيك يا اهلل» ،وصارت أسامء الصحابة ورموز اإلسالم هي
أسامء الكتائب واأللوية والرسايا ،بل إننا نستطيع ان نقول :إن ثورتنا يف الشام هي جهاد مبارك.
وهذه املسألة ال تقتص عىل مجاعة دون مجاعة بل ان هذا األمر هو ديدن الكثري -كام هو مالحظ-
ال يستأثر به فصيل دون فصيل.
لقد رأينا هتافت أبناء السنة عىل اهليئات الرشعية يف عدة مناطق من سوريا يطلبون منها احلل
الناجع الرشعي ملشاكلهم وآماهلم وآالمهم ،وأثبت أهل السنة أن حس الرشيعة واحرتامها حارض يف
أذهاهنم ،وهنا ال بد أن ننبه إىل مسألة مهمة تشغل بال الكثريين والناس فيها بني مفرط ومفرط وهي
اّلل
قضية تطبيق الرشيعة وهي بال شك من أصول اإليامن وواجباته قال تعاىل{ :فاحكُم بين ُهم بام أنزل ه ُ
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اجا} [املائدة.]43 :
وال تتَّبع أهو ُ
اءهم ع َّام جاءك من احل ِّق لك ٍُّل جعلنا منكُم رشع ًة ومنه ً
قال البغوي يف التفسري{« :رشع ًة ومنهاج ًا}؛ قال ابن عباس ،واحلسن ،وُماهد :أي سبي ً
وسنهة»
ال ُ
ـها.
وقال تعاىلُ { :ث َّم جعلناك عىل رشيعة ِّمن األمر فاتَّبعها وال تتَّبع أهواء ا َّلذين ال يعل ُمون} [اجلاثية:
]93؛ قال القرطبي يف التفسري« :قال قتادة :الرشيعة األمر والنهي ،واحلدود والفرائض» ـها.
ولكن الناس حتص تطبيق الرشيعة ببعض العقوبات الرشعية حتى استخدمها الطواغيت وسيلة
للتدليس عىل الناس بتطبيق الرشيعة ،وقد وضح ابن تيمية رْحه اهلل هذه القضية بجالء ووضوح
وسبق عصه وكأنه يتكلم عن واقعنا ،قال رْحه اهلل يف الفتاوى [« :]103/91والتحقيق أن الرشيعة
التي بعث اهلل هبا حممد ًا  جامعة ملصالح الدنيا واآلخرة ...لكن قد يغري أيض ًا لفظ الرشيعة عند أكثر
الناس ،فامللوك والعا همة عندهم أن الرشع والرشيعة اسم حلكم احلاكم ،ومعلوم أن القضاء فرع من
فروع الرشيعة ،وإال فالرشيعة جامعة لكل والية ،وعمل فيه صالح الدين والدنيا ،والرشيعة إنام هي
كتاب اهلل وسنة رسوله ،وما كان عليه سلف األمة يف العقائد واألحوال والعبادات واألعامل،
والسياسات واألحكام ،والواليات والعطيات» ـها.
ومنه تعلم خطأ من حيص الرشيعة باحلدود الرشعية ،أو باملطالبة بتطبيق بعض احلدود
الرشعية ...احلدود الرشعية هي جزء من الرشيعة ..لكنها ليست كل الرشيعة كام يظن البعض ..حتى
أن من الناس من يظن أن احلاكم لو طبق بعض احلدود الرشعية ،املتعلقة ببعض اجلنايات -الرسقة،
والزنى ،ورشب اخلمر -فقد ُطبقت الرشيعة ..مهام حصل بعد ذلك من تفريط وتقصري يف اجلوانب

اهليئة الشرعية املركزية يف املنطقة الشرقية
األخرى من الرشيعة ..واملتعلقة ببقية شؤون احلياة!
وكان من آثار هذا الفهم اخلاطئ للرشيعة ..تنفري عوام الناس عن الرشيعة وأحكامها ..وإعطاء
صورة خاطئة عن الرشيعة ..وأهنا قارصة عن تلبية حاجيات ومتطلبات العص ..ألن الرشيعة يف
ذهنهم -كام ُص هور هلم -حمصورة يف بعض العقوبات عىل بعض اجلنايات ..وحسب!
قال ابن تيمية رْحه اهلل يف الفتاوى [« :]190/91وهذه مجلة تفصيلها يطول ،غلط فيها صنفان
سوغوا لنفوسهم اخلروج عن رشيعة اهلل ورسوله ،وطاعة اهلل ورسوله؛ لظنهم
من الناس :صنف ه
ال منهم ،أو جه ً
قصور الرشيعة عن متام مصاحلهم جه ً
ال وهوى ،أو هوى حمض ًا (كام العلامنيون)،
وصنف قصوا يف معرفة قدر الرشيعة ،فضيقوها حتى توِهوا هم والناس أنه ال يمكن العمل هبا (كام
بعض اجلهلة من الناس) ،وأصل ذلك اجلهل بمسمى الرشيعة ،ومعرفة قدرها وسعتها» ـها.
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** أهداف هذا التشكيل **
-9حتقيق الواجب الرشعي يف التعاون والتنسيق واالعتصام بني أبناء السنة يف املناطق املحررة.
-2تفعيل الدعوة اإلسالمية إىل اهلل عىل بصرية باحلكمة واملوعظة احلسنة ،ونرش فضائل ديننا
احلنيف ورشيعتنا السمحة الغراء بعد تغييب دام لعقود من قبل النظام البعثي النصريي املرتد ،وإعادة
النشاط الرشعي العلمي املنضبط اىل ربوع املنطقة الرشقية وسوريا عموم ًا واإلرشاف عىل املدارس
واملعاهد املوجودة لبناء جيل مسلم.
-1بذل اجلهد يف حل النزاعات واخلصومات واملشاجرات والسعي إلصالح ذات البني وفق
رؤية رشعية واعية متزنة تراعي فقه املصالح املرعية والقواعد الرشعية بني الناس عموم ًا واجلامعات
اجلهادية كذلك ،وإحياء دور القضاء اإلسالمي الذي غاب لفرتة طويلة وبيان حقيقة تطبيق الرشيعة
وسهولة تطبيقها ،قال ابن قدامة -رْحه اهلل -يف «املغني»« :والقضا ُء من ُف ُروض الكفايات؛ أل َّن أمر
ب ُح ُق ُ
وق
يم بدُ ونه ،فكان واج ًبا عليهم ،وقال أْحدُ  :ال ُبدَّ للنَّاس من حاكم ،أتذه ُ
النَّاس ال يستق ُ
النَّاس؟!».
-4نرش العدل-حسب املستطاع واملقدور-ورفع الظلم والضيم الواقع عىل الكثريين حتقيق ًا
للمبدأ الرشعي( :انص أخاك ظامل ًا او مظلو ًما) ،يقول ابن تيمية يف السياسة الرشعية« :كذلك ما
الصالة
ب فع ُل ُه بحسب اإلمكان ،بل وسائر العبادات من َّ
الرشوط جي ُ
ُيشرت ُط يف ال ُقضاة وال ُوالة من ُ
ف نف ًسا َّإال ُوسعها»،
اّلل ال ُيك ِّل ُ
واجلهاد وغري ذلك ،كُل ذلك واجب مع ال ُقدرة .فأ َّما مع العجز فإ َّن َّ
ويقول ابن أب العز احلنفي -رْحه اهلل -يف «رشح الطحاوية»« :ف َّ
الشار ُع ال ين ُظ ُر يف االستطاعة
َّ
الراجحة ل
الرشع َّية إىل ُُم َّرد إمكان الفعل ،بل ين ُظ ُر إىل لوازم ذلك ،فإن كان الفع ُل ُممكنًا مع املفسدة َّ
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تكُن هذه استطاع ًة رشع َّي ًة».
-3إغاثة امللهوف وإطعام اجلائع وكسوة العاري وتأمني املالذ وامللجأ للمهجر املضطهد وتقديم
اخلدمات اإلغاثية والطبية بني عموم الناس وحسن توزيعها واإلرشاف عىل ذلك دون حمسوبيات.
-6املساعدة يف إكامل معركة التحرير وتفعيل التنسيق والتشاور بني خمتلف الفصائل والكتائب،
وإجياد آلية مشرتكة لتنشيط التعاون العسكري ألن املعركة ال يمكن أن تكتمل إال برص الصفوف
وال يمكن جلهة واحدة حسم املعركة ما ل تلق الدعم من أخواهتا األخريات.
-7حماولة التوزيع العادل للثروات واألموال العامة ومنع هنب املال العام واستئثار بعض الناس
بذلك دون عموم الناس وتفعيل الرقابة الرشعية عىل املال ومصارفه واألسواق واملتاجر واملحطات.
-3املحافظة عىل أمن املسلمني وحفظ دينهم وأمنهم وأمواهلم وأعراضهم وْحاية ممتلكاهتم
والذود عنها ودفع الصائل املجرم عىل حرماهتم وعوراهتم.
-1نرش األخالق اإلسالمية احلميدة بني صفوف املسلمني والرتغيب يف مكارم األخالق
وحماسنها وتفعيل النصيحة لكل مسلم وفق منهج بعيد عن اإلفراط أو التفريط.
-90تفجري الطاقات الكامنة -وما أكثرها -يف أبناء السنة يف خمتلف االجتاهات والنشاطات
واخلربات لكي يساهم اجلميع يف البناء ،ألننا حمتاجون لكل جهد مهام قل ،والقطرة اىل القطرة حتدث
هنرا ً عظي ًام ،وال بد من إشاعة روح التفاؤل ونبذ ثقافة اليأس ،ورفع احلالة املعنوية للشباب املسلم
خاصة ومباركة وعدم تقليل كل جهد طيب.
-99إحياء دور العشائر العربية املسلمة يف حوض الفرات لكي تقوم بدورها التارخيي املعروف،
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فالعشائر األصيلة التي طردت الفرنسيني يف أوائل القرن املايض قادرة بإذن اهلل عىل إكامل معركة
التحرير احلالية واملساِهة بدور فعال يف معركة البناء ،وقد رضب أبناء العشائر املسلمة األبية أروع
األمثلة يف البذل والعطاء والنجدة واحتضان املجاهدين وعوائلهم ،وال بد من تنشيط دورهم أكثر
لكي تكون إسهاماهتم عىل مستوى قدراهتم.
-92رضورة تنشيط الدعوة النسائية بني األخوات املسلامت؛ فهي األم واألخت والزوجة وقد
مرين وال زالت تعاين؛ فال بد من خطاب
شاركت بشكل فعال يف هذه الثوره املباركة وعانت األ ه
دعوي موجه هلن من غري إفراط وال تفريط حتقيق ًا لقوله تعاىل{ :املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء
بعض}.
-91الرتكيز عىل األطفال والفتيان والشباب ورضورة التوجه اليهم بخطاب دعوي حيميهم من
اإلنجرار يف أوحال الشهوات أو الشبهات.
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** أهداف هذا التشكيل **
تتكون البنية األساسية التنظيمية من عدة مكاتب ودوائر وجلان قابلة للتطوير ،تتفرع هذه املكاتب
عن رئاسة اهليئة التي ترشف وتنظم عمل املكاتب وتنسق بينها ،وسنذكر هذه املكاتب ونبذة خمتصة
لكل مكتب:

أوال :المكتب القضائي:
وهو يقوم بفض النزاعات واخلصومات وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية؛ تنفيذ ًا لقوله تعاىل{ :فال
وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرج ًا مما قضيت ويسلموا
تسليام} ،ويقوم عىل هذا املكتب ُمموعه من طلبة العلم مستعينني بعد اهلل باملراجع الفقهية واالتصال
ً
بالعلامء املوثوقني إن تطلب األمر ،ويتألف من عدة حماكم وجلان:
-1محكمة الجنايات :لقضايا احلدود واجلنايات.
 -2محكمة المعامالت :لقضايا املعامالت املالية والبيوع واإلجارة ونحوها.
-3محكمة األحوال :لقضايا الطالق والتفريق ونحوها.
-4محكمة الصلح :لقضايا الكتائب واجلامعات والقضايا البسيطة املستعجلة.
-5محكمة االستئناف :لتمييز القضايا وتدقيقها.
-6دائرة التحقيق والوكيل العام :للتحقيق عرب املحققني وذلك بإرشاف قايض التحقيق،
واإلرشاف عىل قضايا احلسبة واحلق العام.
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-7المجلس القضائي :للنظر يف السياسة العامة القضائية وقضايا الدماء ونحوها.
 -8المعهد القضائي :إلجراء الدورات القضائية الرشعية وتأهيل القضاة.
 -9لجنة اإلصالح واإليفاد :وغايته مساعدة املكتب القضائي عرب حتقيق الصلح بني
املسلمني ،والتدخل املستعجل يف املشاكل واملشاجرات ورضورة أن يتنازل بعضنا لبعض
إشاع ًة جلو األخوة واأللفة ألن ذات البني هي احلالقة للدين كام أخرب املصطفى صىل اهلل عليه
وسلم وهذا اإلصالح عمل عظيم كام قال تعاىلَّ { :ال خري يف كثري همن َّنجواهم إال من أمر
بصدقة أو بمعروف أو إصالح بني النَّاس} [النساء  ،]994ويقوم هبذا العمل ُمموعة من
املشايخ وطلبة العلم ووجوه الناس والعشائر ممن يتسمون باحلكمة واحللم والعقالنية.
-11مكتب الشكاوى :وهدفه تلقي الشكاوى واملراجعني وتنظيم ذلك لنقل شكواهم إىل
املكتب املختص.

ثانيًا :مكتب الدعوة واإلرشاد:
هدفه دعوة الناس اىل اخلري وتذكريهم باهلل تعاىل حتقيقا ًا لقولاه تعااىل{ :ادع اىل سابيل رباك باحلكماة
واملوعظ ا ااة احلس ا اانة وج ا ااادهلم ب ا ااالتي ها ا ااي أحس ا اان} [النح ا اال ،]923 :واإلرشاف ع ا ااىل املسا ا اااجد
واملؤذنني.

ثالثًا :المكتب الشرعي:
هدف ااه نشا ار الفت ااوى واإلجاب ااة ع اان التس اااؤالت والن ااوازل العص ااية الت ااي يبح ااث الن اااس فيه ااا ع اان
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اجلواب الرشعي وفق الضوابط الفقهية للفتوى.

رابعًا :مكتب التعليم والدورات الشرعية:
هدف ااه إحي اااء دور املعاه ااد الرش ااعية والعلمي ااة املح هكم ااة وإقام ااة ال اادورات الرش ااعية لرف ااع املس ااتوى
الرشااعي لعمااوم املساالمني واملجاهاادين ،وإقامااة احللقااات لتحفاايظ املساالمني كتاااب اهلل أو مااا تيرسا
منااه حتقيق ا ًا لقول اه صااىل اهلل علي اه وساالم( :خااريكم ماان تعلاام القاارآن وعلمااه) [أخرجااه البخاااري]،
والسعي لإلرشاف عىل املدارس ومناهج التعليم لتكون متامشية مع الرشع املطهر.

خامسًا :مكتب الرقية الشرعية:
وهااو خمااتص بمساااعدة ماارىض املساالمني ماان أمااراض السااحر واجلاان ،وختليص اهم ماان رش السااحرة
واملشعوذين.

سادسًا :دائرة الخدمات:
وهااذه الاادائرة ماان أوسااع الاادوائر ومتثاال الوجااه املرشااق للمجاهاادين يف سااعيهم ملساااعدة املساالمني
وتأمني ما حيتااجون مان قاوت ورضورياات ،وتزيال الفكارة الساائدة باأن اهليئاة هاي ُمارد حمكماة ،بال
إن اهليئااة هااي مؤسسااة متكاملااة تسااعى لتوضاايح أن تطبيااق الرشاايعة لاايس ُماارد تطبيااق العقوبااات باال
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تطبي ااق الرش اايعة ه ااو حتقي ااق الواجب ااات الشا ارعية يف حف ااظ مقاص ااد الرش اايعة املعروف ااة وْحايته ااا ع اارب
تطبيق القضاء الرشعي.
ويتكون من عدة مكاتب فرعية:
-1المكتب الخدمي :أشبه بالبلدية ألمور النظافة واملخالفات ونحوها.
-2مكتببببب الكهر ببببا  :لتق ااديم م ااا يمك اان تقديم ااه م اان إص ااالحات وم ااواد وأس ااالك وحم ااوالت
وأجهزة.
-3مكتب المياه :إلدارة املصايف وحفر األبار لتزويد الناس باملياه الصاحلة للرشب.
-4مكتبببب البببنفا وال بببا  :اإلرشاف عااىل املااوارد النفطيااة املوجااودة حتاات ساايطرة املجاهاادين
وتأمني الغاز املنزيل لعموم الناس.
-5مكتب الطحين واألرفرا  :لتوزيع الطحني واإلرشا ف عاىل األفاران لتاأمني ماادة اخلباز الاذي
يعترب القوت الرئييس.
-6المكتب اإلغاثي :لتوزيع اإلغاثاة املمكناة عاىل املحتااجني وخاصاة أرس الشاهداء واملجاهادين
واجلرحى.
-7مكتبببببب الد اسبببببات والتخطبببببيا :للقيا ااام بالدراسا ااات الالزم ا ااة للمنطقا ااة والتخطا اايط
اإلسرتاتيجي الرضوري.
-8المكتب الطبي :اإلرشاف عىل املشايف والرقابة عىل األطبااء والصايدليات ،وتقاديم ماا يمكان
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من العالج واملعاينات.
-9المكتبببب اإلدا  :هدفااه االسااتفادة ماان مجيااع اخلااربات والكااوادر والطاقااات املوجااودة عنااد
شااعبنا ،وتأهيلهااا لكااي نسااتطيع الوصااول بعااد ماادة إىل خااربه إداري اة ناجحااة؛ جتمااع بااني االلتاازام
واملرونة ،وخاصة بني الشباب والناشئني ،واإلرشاف عىل التوظيف والتعيينات.

سابعًا :المكتب اإلعالمي:
هدفااه التوا صاال مااع الااداخل واخلااارج ونقاال الصااورة احلقيقيااة جلهاااد أهاال الساانة وإنجااازات اهليئااة
حتا ااى ال ترسا ااق إنجا ااازات املجاها اادين ونرش ا ا البيانا ااات واإلصا اادارات واإلعالنا ااات والصا ااحف
واملجااالت والدراسااات املتخصصااة واالهااتامم باااإلعالم اإللكاارتوين عاارب الشاابكة العنكبوتيااة ،لكااي
يصاابح القلاام حااارضا ً كالبندقيااة فأمتنااا هااي« :أمااة الساايف والقلاام» ،ويسااعى املكتااب اإلعالمااي إىل
التواصل مع اإلعالميني املوجودين يف املنطقة إلقامة إعالم إسالمي هادف.

ثامنًا :المكتب المالي:
ض اابط األم ااوال الص ااادرة وال ااواردة م اان وإىل اهليئ ااة منع ا ًا لله اادر وتبدي ااد األم ااوال ومن ااع رسق ااة امل ااال
العام.
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تاسعا :القوة التنفيذية للهيئة الشرعية:
وهااي قااوة أمنيااة عسااكرية أشاابه بالرشااطة اإلسااالمية ،وجهاااز احلساابة الرشااعي ،والغايااة منه اا تنفيااذ
ق اارارات اهليئ ااة وْحايته ااا وْحاي ااة منش ااآهتا وموظفيه ااا واعتق ااال املطل ااوبني وتنظ اايم األس ااواق وقم ااع
املخالفات؛ ألن القضاء الذي ال ينفاذ ال خاري فياه ،وإن اهلل يازع بالسالطان مااال يازع باالقرآ ن ،وهاي
تتبااع للهيئااة الرشااعية ،ويكااون والء هااذه القااوة هلل وللرسااول واملااؤمنني كااام قااال تعاااىل{ :إنااام ولاايكم
اهلل ورسوله والذين ءامنوا} ،وتتحرر هذه القوة من الوالء للجامعة ليصابح الاوالء لْلماة ،وحتقياق
املصالح العليا ألهال السانة واجلامعاة دون حزبياة أو تعصاب ،وياتم تأهيال أعضااء هاذه القاوة لتنفياذ
هذه السياسة عرب دورات رشعية مكثفة يف فقاه «االحتسااب واألمار بااملعروف والنهاي عان املنكار»
حتى ال نقع يف خمالفة للرشع.
[مالحظة :يوجد ميثاق خاص بعمل القوة التنفيذية يبني أسسها ومبادئها ومكاتبها].

عاشرًا  -المكتب العسكري:
هدف ااه التنس اايق والتع اااون ب ااني خمتل ااف الكتائ ااب والرسااايا واأللويا اة واجلامع ااات املجاه اادة لتوحي ااد
جهااود اجلميااع وإكااامل معركااة التحرياار والبناااء وفااق غرفااة عمليااات مشاارتكة واالسااتفادة ماان مجيااع
اإلمكانات لتصب يف مصلحة مسرية اجلهاد.
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حادي عشر :الديوان العام للهيئة الشرعية
وهدف ااه التوثي ااق والتنظ اايم واإلحص اااء جلمي ااع أع ااامل اهليئ ااة ألن ذل ااك أض اابط وأق ااوم ،منعا ا ًا للتزوي اار
والتداخل.

ثاني عشر :مكتب العالقات العامة:
وها ااو املكتا ااب املخا ااتص بالتوا صا اال ما ااع الفعاليا ااات املا ااؤثرة عا ااىل السا اااحة ما اان عشا ااائر وجتمعا ااات
وشخصاايات لنقاال حقيقااة اهليئااة وواقعهااا وتوضاايح ذلااك للناااس ،واإلجابااة عااىل التساااؤالت التااي
ت اادور ح ااول الن ااوازل الت ااي تق ااوم اهليئ ااة بمواجهته ااا ،ويعت اارب ص االة الوص اال ب ااني املجتم ااع م اان جه ااة
ومكاتب اهليئة من جهة أخرى للوصول إىل أفضل النتائج.

ثالث عشر :اللجنة النسائية:
لتفعياال دور املاارأة املساالمة لكااي تأخااذ دورهااا يف البناااء وتعماال هااذه اللجنااة عااىل التنساايق مااع كاال
املكاتااب لتكااون صاالة الوصاال بااني اهليئااة ونساااء بلاادنا املساالامت وفااق ضااوابط احلجاااب واحلشاامة
واإلرشاف عىل املراكز الدعوية النسائية.
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** النظام الداخلي لعمل اهليئة **
-9اهليئة الرشعية من اسمها رشعية املنهج واألهداف والغايات والطرائق والوسائل ،وهي تعترب
نفسها خادمة للرشيعة وابن ًا وفي ًا للمسلمني عامة واملنطقة الرشقية خاصة.
-2التتبع اهليئة إال مرجعية الرشيعة اإلسالمية املطهرة متمثلة بكتاب اهلل وسنة نبيه صىل اهلل علية
وسلم وإمجاع األمة املعصومة ،وفهم علامء األمة الراسخني قدي ًام وحديث ًا ،وخاصة املذاهب األربعة
املشهورة :مذهب اإلمام أب حنيفة النعامن ،واإلمام الشافعي ،واإلمام مالك واإلمام أْحد بن حنبل -
رْحهم اهلل.-
-1و هي مركزية :ألهنا ترشف عىل كثري من اهليئات الفرعية يف مناطق الرشقية التي تتبع
للمركزية.
-1ال تتبع اهليئة ألي مجاعة أو حزب سيايس أو تنظيم ،بل هي هيئة رشعية مستقلة أنشئت حتقيق ًا
للواجب الرشعي املتحتم عىل األمة.
-4أساس العمل هو مبدأ اخلربة والكفاءة والقدرة وليس االنتامء أو املحسوبية وصوالً إىل قرار
مجاعي وفق اآللية التالية:
أ-يف ُمال وجود نص قطعي يف املسألة ال ُمال للشورى واالجتهاد ،بل يتبع النص الرشعي ،ألن
القاعدة تقول« :ال اجتهاد يف مورد النص».
ب-يف حال عدم وجود نص قاطع ،ولكن اتفق مجيع أفراد الشورى عىل رأي فيصدر القرار
باإلمجاع.
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ج-يف حال عدم وجود نص قاطع وكانت املسألة قابلة لالختالف السائغ املقبول ولكل رأي حظ
من النظر ،فاملرجح هنا قول األكثر إعامالً لقواعد الرتجيح يف قواعد الفقه واحلديث ،أنه عند
التعارض نلجأ لقول اجلمهور واألكثر ويصدر القرار برأي اجلمهور.
د-يف حال عدم وجود نص قاطع وكانت املسألة قابلة لالختالف السائغ املقبول وتساوى عدد
كل من أصحاب الرأيني ،فرتفع القضية ملجلس آخر أو أكثر رغبة يف االتفاق؛ فإن ل ُيتوصل لرتجيح،
يعمل بالرأي الذي يتبناه الرئيس وعند عدم وجود رئيس للمكتب فنلجأ للقرعة.
ـه-يف حال كانت املسألة ليست اجتهادية ،بل هي مسألة تتعلق باخلربة سواء كانت خربة
اقتصادية أو مالية أو صحية او طبية او خدمية وما أشبه فيحال األمر إىل أهل اخلربة وفرسان امليدان،
ألن أهل مكة أدرى بشعاهبا ،وقد قال تعاىل{ :فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون} [انلحل]34 :

-6قرارات اهليئة ليست قرارات مقدسة معصومة؛ ألن هذه اهليئة هيئة برشية قابلة للخطأ
والصواب ،ومن اإلمكان الرتاجع عن رأي إىل رأي ،أو قرار إىل قرار إذا تبني وجه الصواب ،الن
الرجوع إىل احلق خري من التامدي يف الباطل.
ُ -7تنقض قرارات اهليئة يف إحدى احلاالت التالية:
أ-املخالفة للكتاب .ب -املخالفة للسنة .ج-املخالفة لإلمجاع.
د-املخالفة للمصلحة الرشعية املعتربة؛ ألن أحكام الواليات منوطة باملصلحة.
ـه-يف حال ظهور معطيات أو وسائل إثبات جديدة ألن هذا يؤدي إىل تغيري سري القضية
واعتبارها قضية جديدة.
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-3ال تتدخل اهليئة يف السياسة الداخلية للجامعات املنتسبة ،إال حني يطلب ذلك منها ،وليس هلا
صالحيات إال الصالحيات التي تدخل يف إطار كل مكتب أو دائرة ،وكذلك فإن اجلامعات املنتسبة ال
حيق هلا التدخل يف عمل اهليئة ألنه عمل رشعي احرتايف وهذا يناقض استقاللية اهليئة ،واخلري كل اخلري
يف التنسيق والتعاون بني اجلميع وصوالً ألفضل السبل واملصالح.
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** شروط االنتساب للهيئة الشرعية يف املنطقة الشرقية **
يراعى يف االنتساب للهيئة الرشوط املأخوذة من اآليات التالية:
قال تعاىل{ :يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني} [القصص .]26
قال تعاىل{ :اجعلني عىل خزآ ئن األرض إين حفيظ عليم} [يوسف .]33
وقولة تعاىل{ :وزاده بسطة يف العلم واجلسم} [البقرة.]247 :
فهذه اآليات كام قال اإلمام تقي الدين يف السياسة الرشعية هي األصل يف رشوط العامل ،وهي
عىل التفصيل كالتايل:
مسلام ُمتنب ًا للكبائر وخوارم
 -9األمانة :وهي تتمثل بالعدالة الرشعية وهي أن يكون الشخص
ً
املروءة حريص ًا عىل مصلحة الدين ثم مصلحة أهل السنة يف املنطقة الرشقية ،غري تابع ألجندات
سياسية مشبوهة تؤمن بالديمقراطية اليونانية ،أو العلامنية أو الصفقات السياسية التي تتآمر عىل دماء
شهدائنا حتقيق ًا ملصالح الكفار ،ألن شعار املرحلة هو :القول ألهل اخلنادق وليس ألهل الفنادق ،وال
يمكن ألناس ل يدفعوا رضيبة الرباط والثبات يف بالد الشام متنقلني من فندق إىل فندق أن يفرضوا
آراءهم املنهزمة عىل اهل الساحة والثغور.
-2احلفظ والعلم :املتمثل باخلربة املطلوبة لكل عمل ،وال يعني ذلك وضع رشوط غري واقعية بل
يراعى األمثل فاألمثل كام أفتى العلامء ،وما ال يدرك كله ال يرتك جله.
-1القوة :واملقصود هبا القوة يف تنفيذ األحكام الرشعية فال تأخذ أحد من املنتسبني لومة الئم يف
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تطبيق احلق وخاصة من الرسايا والكتائب ،حيث يلتزم أفرادها باحلق ولو كان عىل حساب نفسة
ومجاعته ،لذلك ال بد أن يتعهد املنتسبون وخاصة من الكتائب والرسايا املقاتلة بأن يكونوا جنود ًا
لقرارات اهليئة -طاملا أن قراراهتا ضمن األصول -ويف حال تبني عدم االلتزام بذلك فإن هذا يعرض
صاحبة للتنبيه والفصل.
قال تعاىل{ :يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو عىل انفسكم أو الوالدين
واألقربني} [النساء.]913 :
فاحلق أحق ان يتبع واحلق مع القريب والبعيد ،والعدو والصديق.
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** العهد وامليثاق **
نحن القائمني والتابعني واملنتسبني للهيئة الرشعية املركزية نعاهد اهلل عىل جهاد الكافرين وحتكيم
الرشع ،ونصة املسلمني والسمع والطاعة باملعروف.
وبعد:
فهذا هو ميثاقنا وهذه هي اخلطوط العريضة له؛ فمن أحب مد يد العون أو االنتساب لنا ،أو
التنسيق ..فصدورنا مفتوحة ،ونمد أيادينا جلميع أهل السنة دون حتيز أو تعصب ،وندعو مجيع
املسلمني ملؤازرتنا ونصتنا.
واهلل من وراء القصد..
ِّ
وصل مهللا وسلم عىل عبدك حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،والتابعني
واحلمد هلل رب العاملني،
هلم بإحسان إىل يوم الدين..

