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الرحيم الرحمن الله بسم

سيد على والسلما والصلة العظيم العلي بالله إل قوة ول ولحول نستعين وبه

المرسلين

. أجمعين وصحبه آله وعلى

:- أمابعد

التسمك على الحريصين العلم وطلبا المستفيدين للخوة نقدمها رسالة فهذه

ْين من الحق ومعرفة بالدليل ََََلم جرت وتقريرات ومسائل علىأصول اشتملت قد ا

فأحببت بعضهم دونها مجلس من أكثر في المحبين الخوة بعض مع المذاكرة فيها

أن تصلح أنها كما المنفعة وتعم الفائدة لتتم مجملها وبيان مسائلها بشرح إخراجها

الرسالة هذه في المعنية لنها الن للعسكريةالقائمة انتسب من لكل نصيحة تكون

فيها ليس فالكلما تخالفهما ول والسنة الكتابا على تقوما التي العسكرية وأما

وأن وسامعها وقارئها كاتبها بها ينفع أن الله فنسأل  قديما السلمية الدول كحال

الكريم لوجهه خالصة يجعلها

مجيب سميع إنه

. أجمعين وصحبه وآله نبيه على الله وصلى
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الول:- الفصل

التحريم هو الصل حيث من العسكرية  في الدخول حكم

وسللماع المحرمللة بالصللور فيهللا الللداخل كإلزام لله معصية نع تخلو ل فيها الوظيفةو العمل طبيعة لنأ

والقيللام للعلللم ةتحيللال وأداء بالباطللل النللاس أموال وأكل – الدول أغلب في – اللحية وحلق الموسيقى

ًا والناحناء للشأخاص مللن  والخللوف–)  العسللكرية ( الرتب – والشأارات الشعارات وتعظيم لهم تعظيم

اللبللاس وفللي الجاهليللة القللواناين َسللّن فللي بهم والتشبه وشأعاراتهم وأعلمهم الكفار وتعظيم  الله غير

علللى ومعللاوناتهم وظلمهللم بللاطلهم علللى والكفللرة الظلمة وإعاناة  العورة وتجسيد والحركات والهيئات

عللوراتهم ووتتبللع المسلللمين مللن الصللالحين على وتسليطهم  الله معصية في تهمطاعو والعدوانأ الثإم

والصأللغر الكللبر والشللرك الكفللر مللن لتخلللو أناهللا كمللا الطللواغيت عللروش وتثللبيت عليهللم والتجسس

المحللاكم فللي كمللا الللله شأللرع غيللر إلللى والتحللاكم الحللرام وتحليل الحلل تحريم من الله مع والتشريع

وكذلك العسكري السلك لمنتسبي والعراض والموال الدماء في بها ُيقضي التي العسكرية والقوانايين

وحراسللة المنحوتللة والتماثإيللل المصورة والصأنام الشركية والمشاهد كالكنائس الشرك مواضع حراسة

ومحلت والغنللاء التصللوير واستوديوهات الربا وصأروح ودورالزناا والكبريهات كالمراقص الفساد مواخير

ًا الخبيثة والذإاعات -(الدشأوش)- ودورالسينما الفضائية والطباق الفيديو تفللرق ل العسللكرية فإنأ وأيض

لعلى والجنسية الوطنية على قائمة لناها براء ول فيها ولء فل والفاسق الصالح ول والمسلم الكافر بين

المنكر عن والنهي بالمعروف المر وواجب الله سبيل في الجهاد علم سقوط ثإم ومن والعقيدة السلم

مكافحللة باسللم والصللالحين والمجاهدين للدعاة والمعتقلت السجونأ وتجهيز وهناك هنا الدعوة وضرب

بحسللب المتحدة المم هيئة قرارات وتنفيذ الوطنية الوحدة على والمحافظة الشغب ومكافحة الرهاب

ًا والموبقللات والكبائر الكفريات من ذإلك غير إلى الكبرى الدول لمخططات وتنفيذا الدولة سياسة عيللاذإ

والللذناب الثإللم ويعظللم الحرمللة وتشللتد التحريم هو الصأل حيث من العسكرية  في الدخول فحكم بالله

 . الخ ... وموضعه العمل طبيعة بحسب

 -------------------------------

: مايلي العسكرية والتربية الدارة كتابا في جاء

:  الساسية الجندي واجبات

. العسكرية والقواعد النظام ضمن أوامره وينفذ آمره يطيع - أنأ2

:  الخفير واجبات

ً اللباس يرتدي أنأ يجب  ل1 . كامل

]4 – 3:  . [ ص النظام بمقتضى عليها يجازى وظيفته استلم اثإناء منه تصدر مخالفة أي ل9

:  الدارية العسكرية والجزاءات الجازات

3



: الدارية - الجزاءات ب

يرتكللب من كل على مطلوبة محاكمة إلى توقيفها في ليحتاج التي الدارية الجزاءات أحكام تطبيق  ل1

. البسيطة والخطيئات المخالفات

. العسكري الزي على المحافظة وعدم العسكرية الداب يغاير بما التيانأ ل ث

. التيه الخطيئات منه تصدر من كل والتوقيف والخدمة النوبة بمضاعفة يجازى ل5

]7 – 6.[ ص:  علم أو قصد غير عن الصادر المر مخالفة ل ج

. التالية المور باحدى اتهم من كل والمحاكمة التحقيق رهن يوقف ل6

معللد محل في أو خاصأة غرفة في التحقيق رهن أو معينه لمدة كانأ شأخص أي إيقاف معناه التوقيف ل7

المراجللع وتصللديق بقللرار المحاكمللات ديللوانأ مللن عليلله المحكللوم إل فيلله ليسللجن والسللجن للتوقيف

.  فقط المختصة الجهة من فيها المر يصدر جنائية أحوال في أو المختصة

خدمللة ليللة منها الخروج بعدم مكلفونأ الغرفة داخل بالتوقيف عليهم المحكوم الجنود الصف ضباط  ل8

ً يعودونأ الناتهاء وبعد الفوج مناوبة ضباط من الستئذانأ يجب ذإلك إلى يدعو ما حالة وفي محل إلى حال

 توقيفهم

عليلله يحكللم مللالم خللدمات بللأداء العمومي بالسجن عليهم المحكوم والجنود الصف ضباط ليكلف ل10

.  بذلك

محللل أو العمللومي السللجن مللن اطلقهللم يجللب والجنللود الصف ضباط على الحكم مدة اناتهت إذإا ل12

.  سراياهم إلى المناوب الرقيب وكيل مع وإرسالهم المناوب الضابط بمعرفة فيه الموقوفين

ولقائللد تللوقيفه تحديللد السللرية فلقائد الخفيف بالتوقيف عليه الحكم أثإناء مخالفة منه تقع من كل  ل16

ً الشديد بالسجن السجن حكم إبدال الكتيبة . اختصاصأه ناطاق ضمن مسئوليته حسب كل

:  والعرائض الشكايات 

ًا المقررة للمجازاة عرضة يكونأ إثإباتها صأاحبها ليستطيع التي الشكاوي كل ل ج . للنظام طبق

يلزم ما واجراء فيها والنظر مرؤوسيه واسترحامات واستدعاءات عرائض بقبول مكلف السرية قائد ل ح

. ناحوه

هللو فيمللا والبلت وتمحيصلها إليلله المقدمللة الشللكايات بتللدقيق مكلللف بعلده آمللر وكللل الكتيبة قائد ل خ

ًا كانأ ما ورفع منها اختصاصأه المللر واستصدار ناحوها بمرئياته مشفوعه المختص المرجع إلى منها خارج

. بملحظاته ذإلك في النظام يقتضيه بما

القضللايا بللدرس مكلفللونأ ورتبهللم ووظللائفهم درجللاتهم اختلف علللى العسللكريين القللاده جميللع للل د

 ] .10:  .[ ص النظام يقتضيه ما واجراء إليهم المقدمة والشكايات

:  الول :الفصل العسكرية التربية

فيئلله تحللت القطاعللات تسللير لكي للجيش العلى القائد قبل من تسلم وديعة وهو المة : رمز العلم ل4
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. والوطن الدولة ولرئيس للدين خياناة يعد تحته من فرار وكل ظلله تحت بالدفاع وتفانايا

ى المحافظة هي الجيش وظائف ل5 ن ووقايتهلا الدوللة سللمة عل عنهلا والمدافعلة والخطلر الضلرر م

. السبيل هذا في الحياة وتضحية بالسلح

وطاعللة للطللوارىء والتهيللوء والستعداد مطلقه طاعه وطاعته الدولة لرئيس والخلص الوطن حب ل6

عن للذود بالنفس التضحية مع العسكري الواجب أداء في والتفاناي والشجاعة والصدق والثبات الرئيس

!!!! .   الله معصية غير في الجندية وشأرف الدين

فللي اخوانأ إناهم المسلحة للقوات منتسب وكل الجندي يشعر أنأ : هي والمتزاج المعاشأرة حسن  ل9 

بعللض أزر بعضللهم يشللد دومللا يكوناللوا وأنأ بينهللم المحبللة تسللود وأنأ الخر عن ولغنى والضراء السراء

ًا ًا بعضهم ليحتقر وأنأ كالبنيانأ الشدائد في خصوصأ ذإلللك لنأ والخصوصأللية الرسمية المعاملت في بعض

. والبغضاء للتشاحن موجب

الجنللدي يفكللر أنأ ويجللب وسروره كدره حالة في رفيقه ويشاطر الجندي يشارك أنأ : هي الخوة  ل10

ًا معلله سيشللتركونأ وأناهللم الحقيقيللن إخللواناه مثابة هم والسلح المسك في إخواناه بأنأ فللي لجنللب جنبلل

.. . والوطنية الدينية الواجبات ثإم الله سبيل في دمائهم اهراق

مللع المللتزاج يحسللن وأنأ الممتازة الصفات ذإوي من يكونأ أنأ الجندي على : يجب السلوك حسن  ل11

. الصفوف مختلف من الجنود إخواناه

ورفعتلله الجيلش شأللرف عللى المحافظللة سللبيل فللي والتعاضللد والتضللامن التكللاتف : هللو التحاد  ل12

مللع يتحد أنأ الجندي على ويجب النفس صأميم من الوظائف أداء بحسن والقيام الخدمة وإيفاء وكرامته

حالللة فللي الللواجب بللأداء للقيللام ويسوقه والمسلك الشرف جندي كل نافس في يولد وأنأ قطعته أفراد

. وإخلص تضحية بكل والحضر السفر

القللوات قللوة ولتظهللر المشلليد وركنهللا الوحيللدة ودعامتهللا الجنللدي روح : هللي الصللماء الطاعللة  ل13

أنأ إذإ اعللتراض أو تللردد أدناللى بللدونأ أوامللر مللن إليلله مللاورد جميللع ينفذ وأنأ وغيابهم ورزاناتها المسلحة

الطاعللة تكونأ أنأ ويجب للمجازاة موجب بها يخل مما صأوابها عدم وإظهار تبليغها حين بالوامر التهاونأ

. الواجب أداء في والتفاناي والعمل القول في الصدق بروح

ًا الحللرب أيللام فللي وظيفتلله يهمللل أو يلترك من كل  ل15 أناللواع لشأللر نافسلله يعللرض حيللاته عللى خوفلل

 ] 13  ل11:  . [ ص الحرب زمن في بالعدام عليه يحكم وقد المجازات

:  الثاناي الفصل

ضللباط كل يحترم وأنأ أسمائهم يحفظ وأنأ وقائدها وحدته ضباط على يتعرف أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسللكرية والقواعد الصأول ضمن الخرى الوحدات من أو وحدته من كانأ سواء يتعلللق فيمللا خصوصألل

.  النظام ضمن جزاؤه تستوجب ذإلك حيال منه تبدو مخالفة وكل العسكرية التحية بأداء

القوات أفراد من لي لتسمح التي العسكري الضبط مأموري أوامر إلى بالناقياد مكلف جندي كل  ل24
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ًا يكونأ أنأ المسلحة تللوجبه ذإلللك حيللال الجنللدي من تظهر مخالفة وكل العسكري وشأرفه زيه عن خارج

 ] .15 .[ ص النظام بموجب للمجازاة
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:      الرابع الفصل

ًا يكونأ بأنأ مشترك كل وواجبات حقوق ويوضح المسئولية بتوزيع يقضي العسكري النظام ل  3232 خاضللع

.  حركاته كافة في للنظام

ًا يكللن لم العسكري النظام تطبيق أنأ الجنود يعرف أنأ يجب  ل34 بللل فحسللب الثكنللات بللداخل خاضللع

النزهللة أوقللات فللي حللتى وقت كل وفي زمانأ كل في أحكامه مقتضى على السير في تطبيقه مطلوب

.  أهليهم بين يقضوناها التي والجازات

وهكذا يهمل أو يسيء لمن والجنايات والجنح المخالفات على الجزاءات العسكري النظام حدد قد  ل35

لتقرير العسكرية المحاكمة ديوانأ إلى والحالة الحرمانأ إلى ثإم التحذير إلى النصيحة من العقاب يتدرج

ًا فيها اللزم ًا يكلونأ أنأ جنلدي كللل عللى فيجلب العقوبات لنظام طبق ارتكللاب أو المخالفللات علن بعيللد

16:  . [ ص مسلتقبله عللى وقضى أهله وعلى نافسه على جنى قد فيكونأ مجازاته تسبب التي الجرائم

 ] 17 ل

:  الخامس الفصل

والخلص والجندية الدياناة عليه تفرضها التي الواجبات فمن السر في الله لسمح الجندي وقع إذإا  ل41

. بالعدام صأاحبها يجازى التي العظمى الخياناة هي وهذه للعدو جيشه اسرار ليفشي أنأ وبلده لرئيسه

. المسلحة القوات اقسام سائر في الفراد جميع على المواد هذه تلقين يجرى  ل44

 ] 19  ل18:  .[ ص المواد هذه أحكام مراعات المختصة الجهات على  ل45

:  الصف ضابط وصألحيات مهام وصأف

. وأناواعها معينة أشأياء لعمل الفرد أو الجندي لتوجيه المشروع الحق : هي الصلحية تعريف  ل1

: الصلحية مصدر  ل2

. الوطني الحرس أناظمة ل أ

. تشغله الذي المنصب بسبب تعمله أنأ يجب الذي : الشيء الواجب تعريف  ل3

. عدواناية بيئة في والتزاماته الجندي حقوق شأرح ل ث

:  المقاتلين حقوق  ل1

. الساسية حقوقه توفير ل ب

:  عامة تعليمات  ل2

. المقاتلين غير لتقاتل ل أ

أذإاها يصل قد طائشة عشوائية قذائف أو طلقات اطلق ) : عدم ( الطائشة النيرانأ على السيطرة ل ب

.  مدنايين أو أبرياء إلى

. الحرب ميدانأ خارج القتال أثإر ليتعدى : أي العامة والمرافق الممتلكات بتدمير لتقم ل ث

. المدنايين ومساكن العبادة وأماكن دور بمهاجمة لتقم ل ج
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. والخيرية الثقافية الممتلكات على حافظ ل ح

. التكتيك من كنوع الطبابة عناصأر خلف ولتختبى الطبابة وحدات على النيرانأ لتطلق ل خ

ًا يصبح لناه استلمه اعلن إذإا المقاتل بقتل لتقم ل ر . أسير

:  السرى وحقوق واجبات  ل3

. بشرية كدروع ولتستخدمهم للسرى المدناية الحقوق لتنتهك ل ح

 ] .24  ل22:  [ ص والنهب السلب أعمال كافة ل ث

: مثل تلفيه على والعمل النظام فقدانأ على مايدل كل تجنب  ل4: والربط الضبط

: ردهللا.[ ص عللن والتغاضللي العسللكرية التحية أداء في والتهاونأ الوحدة أفراد بين الحترام فقدانأ ل ت

26. [ 

ًا المسؤولين : إعطاء بالولء : يقصد الدولة لرئيس الولء واسللناد لللدعم جهدك وبذل طاعته عن اناطباع

قراراتهم. 

المسللتمر التللام السللتعداد مللع الللله معصللية غيللر في وطاعته الدولة لرئيس والخلص الوطن حب  ل6

.  كعسكري وحضورك تستدعيك التي للطواري والتهيوء

: العسكرية العقوبات ناظام ل ج

 البتدائي التحقيق اجراء  ل1

( ناظللام النظللام فقللرات حسللب العقوبة لتخفيف الداعية والحيثيات العقوبات ويشمل المحقق رأي ل خ

.  ذإلك المحقق رأى إذإا تبرئته ) أو العقوبات

:  عامه شأروط  ل2

. منه أقدم أو معه المحقق من رتبة أكبر يكونأ أنأ يجب التحقيق رئيس ل ث

وذإلك صأادرووارد وكاتب قضائي ومستشار أعضاء وأربعة رئيس من : تكونأ العسكرية الحكام هيئة  ل3

. الفردية المقتضيات حسب

: العسكرية العقوبات أناواع  ل4

الدارة فلي السلتعمال سوء ل الحربي الستعمال : سوء التاليه الحالت في وتطبق تأديبية جزاءات ل ب

مثللل الخدمللة مللن حربللي مقصد لغير الفرار ل الختلس ل الخاصأة للمصلحة النفوذإ واستعمال العسكرية

للل والمرتشللي الرائللش وتشللمل الرشأللوة قبول ل العسكرية والتعليمات بالناظمة الخلل ل الخدمة اتمام

[ ص وتنفيذها الواجبات في والقصور والهمال التردد ل الزور وشأهادة الباطلة التهم ل والتدليس التزوير

 ] .30  ل28: 

 ] .36:  [ ص الوحدة علم وتنزيل رفع على يشرف  ل2: الخفر رقيب واجبات

.________________  . الولى : الطبعة العسكرية والتربية : الدارة كتاب من آخلره
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. الدارية والنظمة الواجبات كتابا في وجاء

ِعلم . والسلوك الخلق وحسن والخلص والطاعة الدقيق النظام على مبنية الجندية أنأ : وبما ال

. المطلقة الطاعة  ل1

. القوي وركنها ودعامتها الجندية روح وهي

. إخوانأ أناهم أمن رجل وكل الجندي يشعر أنأ ) : وهو ( الخوة والمتزاج المعاشأرة حسن  ل2

الواجبللات تحديللد بشللأنأ الصللادرة والناظمة والتعليمات بالوامر التام اللتزام : وهو والربط الضبط  ل3

حقللوقه وحفللظ ومجللازاته ترقيتلله بأنأ فرد كل وليعلم ، الداخلي المن قوات لرجال والعسكرية الدارية

 ] 6  ل4:  . [ ص النظام بمقتضى باناضباطه منوط وناحوها وملبس مرتبات من

 للفراد العامة المحظورات ل للفراد العامة : الواجبات الثاناي الفصل

ناظللام مشللروع يعللد أنأ علللى الللداخلي المللن قللوات ناظللام  مللن194 المللادة : ناصللت العامة الواجبات

المتعلقللة بالحكام العمل يستمر النظام ذإلك يصدر أنأ وإلى الداخلية وزارة قبل من الجنائية للجراءات

الفصللل فللي العللام المن ناظام ناص وقد الدولة رئيس بإرادة الصادر العام المن ناظام في الواردة بذلك

اناهللا القاناونايللة الناحيللة مللن وبللالرغم العللام المللن رجال لكافة العامة الواجبات على والعشرونأ السابع

.   الداخلي المن قوات افراد كافة شأاملة تكونأ تكاد أناها إل العام المن رجال على تقتصر

ً : وهي إدارية : واجبات أول

أوعصللابة مللؤامرة أو اخلقيللة مفاسللد وجللود فللي رجالها أحد أو الشرطة دوريات إحدى اشأتبهت إذإا  ل4

إليه الدخول وليجوز المحل ذإلك لمراقبة الشرطة مخافر من مخفر اقرب اخبار يجب محل في لصوص

 ] .9  ل7:  [ ص النظام مقتضيات وفق الدخول يكونأ وأنأ المختص المرجع من الستئذانأ بعد إل

ًا  العامة : المحظورات ثإاناي

. خاص بأذإنأ إل العربية الدول غير من باجنبية الزواج ل د

. والمقاولت المناقصات أعمال في والشأترك الحرة والمهن التجارية العمال مزاولة ل ه

. خاص بأذإنأ إل الرسمية العمل اوقات غير في ولو مكافأة أو بمرتب للغير العمل أداء ل و

. فيها منصب أي أو إدارتها مجالس عضوية قبول أو الشركات تأسيس في الشأتراك ل ز

الفقللرات فللي محظورات من النظام أورده ما إلى بالضافة أناه ناجد المذكورة المادة ناص مطالعة ومن

 من

العقوبات ناظام في الواردة والجنايات الجرائم على صأراحة النص ورد قد المده هذه ) من ( ز ) إلى ( أ

المشللار العام الموظفين ناظام في عنها المنصوص الممنوعة العمال أو المحظورات وكذلك العسكري

الجنايللات أنأ نالحللظ العسكري العقوبات ناظام  من24 المادة إلى الرجوع . ومن المذكورة بالمادة إليه

:  هي الرهابية العقوبات تستوجب التي الكبرى العسكرية

.  الدولة برئيس القصد سوء ضمنها : ومن العظمى الجناية ل أ
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.  الوطنية الخياناة ل ب

. الحربية الجناية ل ج

مللن جناية لرتكاب تسببه وساطته أو اشأتراكه أو ارتكابه ثإبت من كل يجازى بأنأ المذكور النظام يقضي

وقطلع والصللب :القتلل التيلة الرهابيلة بالجزاءات السابقة المواد في ذإكرها المار العسكرية الجنايات

ناظللام  مللن29 المللادة ناصللت . كمللا داخلهللا أو البلد خللارج إلللى المؤبللد والنفللي خلف من والرجل اليد

 للل14:  [ ص التأديبيللة العقوبللات فيهللا تطبق التي العسكرية والجنح الجنايات على العسكري العقوبات

16 [ 

: الثالث الفصل

وقللرارات والوامللر الناظمللة عليهللم تفرضلله ما تنفيذ عن النظام بحكم مسئولونأ :أناهم القوة استخدام

السلللطة رجللال مللن باعتبللارهم الداخليللة وزارة مللن الصللادرة والوامللر والقللرارات الللوزراء مجلللس

 ] .19 العامة(التنفيذية)[ ص

 والجزاءات : المخالفات الرابع الفصل

ًا لمللدة القللدميه تللأخير أو منهللا الحرمانأ أو العلوة استحقاق موعد بتأجيل  ) يجازى169(  : المادة ثإالث

أو أشأللهر ستة عن تزيد وال أشأهر ثإلثإة عن لتقل لمدة راتب بدونأ الكل عن الوقف أو سنتين عن لتزيد

احلدى ارتكلب ملن كلل العقوبللات هللذه ملن واحدة عقوبة من وبأكثر شأهرين عن لتزيد لمدة بالتوقيف

. التية المخالفات

. المرؤوسين أو الجمهور الفراد أحد على بالضرب العتداء ل و

ناظللام فللي عنهللا المنصللوص الخللرى العقوبللات سللائر وكللذلك منهللا أوالطللرد الخدمللة مللن الفصللل أما

إيقاعهللا فليجللوز بهللا المعمللول والناظمة القواناين من أوغيرهما العسكري العقوبات أوناظام الموظفين

المختللص التللأديبي المجلللس عللن قللرار وصأللدور المحاكملة بعلد إل أوالجنلود الصللف أوضلباط بالضباط

] 36  ،33  ل31المختصة.[ ص:  العسكرية أوالمحكمة

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

الدوليللة والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليللات الخاصأللة

 والقليمية

العلم مرور حالة في العسكريين قبل ومن الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه اخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بللأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ : المادة العقوبات

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للدولة آخر شأعار الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار
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ًا ذإلك وكانأ وبغرامللة سللنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

ًا العلم لنظام التنفيذية اللئحة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة عن لتزيد ًا :ثإالث للمللادة : تنفيذ

وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعلله أثإنللاء العلللم سلم الموسيقى :تعزف النظام من عشر السابعة

تحيللة تللؤدى ذإلللك تعللذر حالللة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد التي العسكرية القطاعات

 ] 49  ،46 ل43:  . [ ص العلم

:  التحية تؤدى كيف

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعله ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته لشللخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية أداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

أوعلى الكتفين أوعلى الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري .الزي

مللن العللالم بلللدانأ فللي البعللض بعضه عن العسكري الزي . ويختلف أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

ًا يتشللابه ولكنلله والوسلمة البلدلت وهيكللل والرتلب الشأارات نااحية علن واختلفلله تنسليقه فلي تقريبلل

 ] 52  ل50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس

:  النظام لهذا والخاضعونأ :التعريفات للخدمة العادة

 ] 85 .[ ص  الفراد وخدمة الضباط خدمة لنظم أساسية بصفة خاضع شأخص : كل العسكري ل ب

: العام المن : واجبات العام المن

. جنائية أحكام من المذنابين بحق يصدر ما تنفيذ  ل6

. الرياضية المباريات مثل الهامة المناسبات في والنظام المن توفير  ل9

 ]99 ل98[ ص:  بتنظيمها المكلفة والقواناين الناظمة تنفيذ في الرسمية الجهات مساعدة  ل10

وهللي السللرية صأللفة أعمالها على تغلب الداخلي المن قوى قطاعات من قطاع : وهي العامة المباحث

. للتغطية أخرى أعمال الميدانايين المباحث . لمنسوبي شأريفة ووسائل سامي وهدف مقدس واجب

:  المن اجهزة بقية عن اجراءاتها في للمباحث المميزة الصفات

والتخفللي التنكللر أوجلله مللن ذإلللك وغيللر وحللرف وصأللداقات ملبللس من المقام تناسب صأفة اناتحال  ل1

يكللونأ وأنأ للنظللر ملفللت غيللر هؤلء بين المندس العميل يكونأ أنأ ويشترط المجرمين بين والنادساس

. أمره في ليرتاب حتى والتصرف والحركة المظهر طبيعي

ومتفللق مستعارة أسماء يعطونأ فأحياناا الخرين مع ومراتبهم باسمائهم المباحث منسوبي ليتعامل  ل3
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. دوائرهم مع عليها

. الناس بين مندسة خليا للمباحث  ل4

ًا المباحث وأهداف واجبات لتلللك شأللخص إعللداد من بد فل إليها الناتماء الجماعة لكشف يلزم : قد : ثإاناي

ًا المهمة ًا عداد ًا ذإهني البديهة وقوة الخاطر بسرعة تتسم لناضمامه خطة ورسم النواحي كافة من ومهني

ًا العضو يكونأ أنأ ولبد الولللى الخطللة أنأ وجللد وأنأ الجماعللة مفللاهيم مللع منسللجما حركللاته فللي عاديلل

المكللف العضلو ويعطلى المواقللف حسب الخطط تعمل وهناك الموقف لتلئم فتعدل عوائق اعترضتها

 للمهمة ناجاح التعديل ذإلك في أنأ وجد إذإا للتعديل فرصأة
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ًا وقلد الكسلل بمظهلر يظهلر أنأ ملا أملر فلي يجد فقد لذكائه متروك المكلف للعضو الجتهاد : باب ثإالث

الجماعللة بيللن الشللكوك تللدب حتى التلميح بطريقة السرار بعض ينشر وقد الجماعة بين الوقيعة يدس

. ودراسة وتخطيط بحذر ولكن وارد ذإلك كل بينهم الثقة وتنعدم

ًا العضوية غير عمل في العضو يكونأ أنأ منها العضوية غير الجماعة تلك في للناضمام طرق : هناك رابع

سللباك ل بستاناي ل طباخا لديهم يعمل أنأ مثل أخرى بصورة الناضمام ولكن عملهم في الجماعة تلك إلى

] .134  ل132:  .[ ص منهم بالقرب السكن أو

:  للجوازات العامة المديرية

البلد إللى القللادمين باسللتقبال يتعلللق فيمللا الخللص وعللى المختلفللة الجللوازات باعمللال تختللص وهللي

منهللم المتخلفيللن علللى والتعقيلب الجللاناب مراقبللة وكللذلك طريقهللا عللن والعللابرين منهللا والمغللادرين

والجللوازات القامللة ناظللامي ناصوص لبعض بالمخالفين الخاصأة العقوبات وتطبيق بلدهم إلى وترحيلهم

. السفرية

هللي الدارة هللذه ومهمللة القللاناونايين المستشللارين مللن عللدد : تضللم القاناوناية : الدارة العامة المراقبة

للدارة التابعللة الدارات كافللة مللن والللواردة المرجع مقام طريق عن إليها تحال التي المعاملت دراسة

حصر ويمكن بحثها المطلوب المور حيال المقترحات وبعض النظامية المرئيات لبداء للجوازات العامة

 ] .142:  . [ ص القامة - ناظام5:  التي في الدارة عليها تعتمد التي الناظمة

العللالم دول من كثير في المماثإلة الخاص المن قوات غرار على تشكيلها جاء :وقد الخاص المن قوات

 ] .151:  .. .[ ص المريكية المتحدة والوليات وأوربا والمغرب فرناسا مثل

رارات بعض في * وجاء ة ق م هيئ ا قـِّررت الـِّتي المتحـِّده الم ادىء فيه ات المب للعلق

:  مايلي الدولية

ًا النأ :[ ولننقل عنه الله عفا العلياناي نافيع بن علي الشيخ فضيلة قال لهيئة الهامة القرارات لحد ملخص

ي الجهلاد بفريضلة يراد ماذإا المسلم - ليعرف الدولية للعلقات المبادىء قررت - التي المتحده المم ف

.  آخر لشيء ل السلم لهدم دولي تنظيم الحقيقة في هو الذي الدولي بالتنظيم يسمى ما عصر

ًا .. تعلن العامة الجمعية  ) إنأ25  الدورة6225 رقم ( القرار : التية المبادىء رسمي

السلللمة ضللد اسللتعمالها أو القللوة باسللتعمال التهديللد عللن الدوليللة علقتهللا فللي الدول امتناع مبدأ  ل1

. المتحدة المم مقاصأد مع يتنافى آخر ناحو أي على أو دولة لية السياسي الستقلل أو القليمية

ول الدوليين والمن السلم يعرض ل وجه على السلمية بالوسائل الدوليه لمنازعاتها الدول فض مبدأ  ل2

للخطر. العدل

وفقللا ما لدولة القومية الولية صأميم من تكونأ التي الشؤونأ في التدخل عدم بواجب الخاص المبدأ  ل3

  للميثاق

.  بنفسها مصيرها تقرير في وحقها حقوقها في الشعوب تساوي مبدأ  ل4
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: خاص بوجه التية العناصأر السيادة في المساواة .. وتتضمن الدول بين السيادة في المساواة مبدأ  ل5

. القاناوناية الناحية من متساوية الدول ل أ 

. الكاملة للسيادة الملزمة بالحقوق الدول من دوله كل تتمتع ل ب

. الخرى الدول شأخصية احترام واجب دولة كل على ل ج

. للدولة السياسي والستقلل القليمية السلمة ضرورة ل د

.  والثقافية والقتصادية والجتماعية السياسية ناظمها بحرية تنمي وأنأ تختار أنأ في الحق دولة لكل ل ه

ًا الدولية التزاماتها تنفيذ واجب دولة كل وعلى ل و ً تنفيذ مللع سلللم في والعيش النية حسن يحدوه كامل

.  الخرى الدول

ًا1927 عللام مللن  سللبتمبر24 فللي اجتماعها في العمومية  الجمعية :" وأصأدرت الشيمي ويقول  قللرار

حمايللة علللى عزمهللا عللن وتعلللن تضامن من الدولية الجماعة يربط بما تسلم أناها فيه جاء الراء بإجماع

الللدول بيللن المنازعللات لحسللم كوسلليلة اسللتخدامها يصح ل العدواناية حرب أنأ فكرة وتقر العام السلم

ًا دولية جريمة الحرب أنأ وتعتبر 1:  هما العضاء الدول بهما التزمت قاعدتين بوضع قامت لذلك وتطبيق

. محرمة وتظل محرمة اعتداء حرب كل إنأ ل

كللانات مهما دولية منازعات من بينها ما لحسم السلمية الوسائل جميع إلى تلجأ أنأ الدول واجب من  ل2

. طبيعتها

في الكفار تطلب ( وهو والطلب البتداء جهاد أنأ الميثاق هذا على المصدقة الدول عند فيه لشأك ومما

عليهللا يعللاقب عدوانايللة حربللا ) يعتللبر الجزية أو السلم على وإرغامهم منهم اعتداء غير من دارهم عقر

ي جريملة وتعتبر الدولي القاناونأ دفاع أهلل آراء سلهلت وقلد ناظلره ف للجملاع المخلالفه المنحرفلة ال

يتللابعوناهم فصاروا الله أوجب ما تحرم التي الجمعية هذه إلى السلمية البلد في القائمة الدول اناضمام

العللالمي قللال:-[العلنأ أنأ - إلللى والخذلنأ الضلل من بالله ناعوذإ الله شأرع ما ويتركونأ تشريعهم على

ًا السلللم فللي الجهللاد لحكللم المخالفللة مللواده بعللض إيللراد على الناسانأ] وسأقتصر لحقوق وجلله مبينلل

ً التوفيق وبالله فأقول المخالفة ي ملا ديباجته في : جاء . أول البشلر عاملة إليله يرنالو ملا غايلة :" إنأ يل

العبللارة هللذه " . إنأ والفاقللة الفللزع مللن ويتحللرر والعقيللدة القللول بحريللة الفللرد فيه يتمتع عالم انابثاق

إفللزاع وعللدم المرتدين مجاهدة وعدم اللحاد بحرية العلنأ هذا على صأدق من كل من وإقرار اعتراف

. ناتائجها هذه حقوق من بالله وناعوذإ الكفار

ًا: جاء ًا بعضهم يعامل أنأ ... وعليهم ًأحرارا الناس جميع يلي:( يولد ما الولى المادة في ثإاناي بللروح بعضلل

وليكللونأ أبيلله مثل عبد العبد ابن بأنأ المتمثل السلمي الحكم يلغي المادة بهذه يعترف من ) إنأ الخاء

ًا م ، لله سيده بإعتاق إل حر دين الكفلرة ملع الخلاء بلروح التعاملل إنأ ثإ ، الجهلاد حكلم ينلاقض والملح

عليهللم واغلللظ والمنللافقين الكفللار جاهللد النللبي : ( ياأيهللا تعالى قال للكافر عدو المؤمن أخو فالمؤمن

الكفللار ملن يللوناكم اللذين قللاتلوا ءامنلوا اللذين أيهللا : (يللا تعلالى ) وقال المصير وبئس جهنم ومأواهم
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يريللدها الللتي السلابقة اليللات فللي الخاء روح ) . فأين المتقين مع الله أنأ واعلموا غلظة فيكم وليجدوا

؟!!  وأذإناابهم الماسونايونأ

ًا كللالتمييز تمييللز أي دونأ والحريللات الحقللوق بكافللة التمتللع إناسللانأ لكللل الثاناية(إنأ المادة في :جاء ثإالث

وللكللافر معاملللة للمؤمن بل شأيء كل في كالكافر المؤمن يجعل لم الله : إنأ ) . قلت ... الدين بسبب

ولكللن الكللافر وحقوق المسلم حقوق بين الفرق عرف السلم في الذمة أهل أحكام راجع ومن معاملة

! ؟ المتحدة المم هيئة موظفي بين من  رسوله وكلم الله لكلم المتدبرونأ أين

ًا وهللو الللله أحللل لما تحريم : وهذا ". قلت شأخص أي استرقاق : " ليجوز الرابعة المادة في : جاء رابع

.  تقدم كما الجهاد أحكام يناقض

ًا القاسللية والمعللاملت للعقوبللات ول للتعللذيب إناسللانأ أي يعرض :" ل الخامسة المادة في : جاء خامس

" .  والوحشية

مللن الزاناي الثيب رجم أنأ على مجمعونأ الحقوق على المصدقونأ المتحدة المم هيئة أعضاء : إنأ قلت

.  كبيرا علوا والملحدين الكفرة قول عن الله تعالى ناظامهم مع تتنافى التي الوحشية العقوبات

ًا ليجللوز ". قللت ... اللخ الوطنيلة المحلاكم إلى يلجأ أنأ شأخص : " لكل الثامنة المادة في : جاء سادس

فللردوه شأيء في تنازعتم : ( فإنأ تعالى قال والسنة بالكتاب تحكم ل التي المحاكم إلى اللجوء للمسلم

ً وأحسن خير ذإلك الخر واليوم بالله تؤمنونأ كنتم إنأ والرسول الله إلى ) . تأويل

ًا كللل حللدود داخللل إقللامته محللل واختيللار التنقل حرية فرد : " لكل عشرة الثالثة المادة في : جاء سابع

" .  دولة

المشللركين إنامللا آمنللوا الللذين أيهللا :( يللا تعالى لقوله الحرام المسجد في يقيم أنأ للكافر : ليجوز قلت

غيللر وهللو العللرب جزيللرة يسللتوطن أنأ ليجوزله ). بل هذا عامهم بعد الحرام المسجد يقربوا فل ناجس

: " قللال مالللك ] قللال العرب جزيرة في دينانأ : [ ليجتمع وسلم عليه الله صألى الرسول لقول مملوك

عليلله الللله صألللى الللله رسللول أنأ واليقيللن الثلج أتاه حتى الخطاب بن عمر ذإلك عن ففحص شأهاب ابن

الخطللاب بللن عمللر أجلى : وقد مالك قال خيبر يهود فأجلى العرب جزيرة في دينانأ ليجتمع قال وسلم

الللله صألللى لقللوله أوحاجللة ضرورة لغير المشركين بدار يقيم أنأ للمسلم ". وليجوز وفدك ناجرانأ يهود

رسللول :" ومنللع الللله رحملله القيم ابن ] وقال مثله فإناه معه وسكن المشرك جامع : [ من وسلم عليه

:[ أناللا وقال بينهم من الهجرة على قدر إذإا المشركين بين المسلم إقامة من وسلم عليه الله صألى  الله

] . نااراهما لتتراءى قال ؟ ولم الله رسول : يا قيل المشركين أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء

ًا فكيللف الكعبللة ورب : كذبتم " . قلت عقيدته يغير أنأ فرد : " لكل عشرة الثامنة المادة في : جاء ثإامن

!! . مسلم الحقوق هذه على يصدق

ًا العامللة الشللؤونأ إدارة فللي الشأتراك في الحق فرد : " لكل والعشرين الحادية المادة في : جاء تاسع

رضللي الخطاب بن عمر الملهم الراشأد الخليفة لقول السلم دار في ذإلك للكافر : ليس " . قلت لبلده
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ًا له جعل لمن عنه الله ًا كاتب إذإ ولتأتمنوهم الله أقصاهم إذإ ولتدناوهم الله أهاناهم إذإ :"لتكرموهم ناصراناي

" . وجل عز الله خوناهم

ًا " قلللت:إنأ الحكومللة سلللطة مصدر هي الشعب إرادة :" إنأ والعشرونأ الحادية المادة في :جاء عاشأر

ينبني الذي هو والسنة بالكتاب المتمسكين الجناد ورؤوس والمراء العلماء من والعقد الحل أهل اختيار

الحكللم لهللا وليجللوز الللله بشللرع مقيللدة والحكومللة وعجللائزهم الناس دهماء لقول الخليفة تعيين عليه

 الله من إل التشريع المسلم يتلقى فل بالجهل أو بالهوى

احلترام ... تعزيلز إللى التربيللة تهلدف أنأ :" يجلب والعشللرونأ السادسللة الملادة في : جاء عشر حادي

لحفظ المتحدة المم مجهود زيادة وإلى الشعوب جميع بين والصداقة والتسامح التفاهم وتنمية الناسانأ

والبغض والعداوة الله لولياء الولء عقيدة وترسيخ تنمية إلى التربية تهدف أنأ يجب : بل " قلت السلم

. إذإللهم أو إزالتهم حتى ومحاربتهم الله لعداء

ممارسلة الحقلوق هلذه تملارس أنأ بحللال :" ليصلح والعشلرين السلابعة الملادة فلي : جاء عشر ثإاناي

مخالفلة لنأ المتحلدة المللم أغلراض أكللثر مخالفة يجب : بل ". قلت المتحدة المم أغراض مع تتناقض

المتحللدة المللم هيئللة لناظمللة الخضللوع أنأ يظهللر وبهذا المستقيم الصراط اقتضاء هي الجحيم أصأحاب

يتحللاكم كانأ الذي للياسق الخضوع أو الروماناي للقاناونأ الخضوع مثل الناسانأ لحقوق العالمي والعلنأ

وأنأ الحلق دينهلم إللى المسلمين يرد أنأ الله ناسأل نافسه عند من للبشر يشرع طاغوت فهي التتار إليه

تكللاد السلللمي والتعللايش العللالمي السلم إلى :- الدعوة قال أنأ السلم- إلى إلى المتحدة المم يهدي

ًا  الزمانأ هذا في بضجيجها الذإانأ تصم الكتللاب أغلللب تجد للجهاد الخاطىء المفهوم هذا من .. واناطلق

إذإا إل الكفللار ليحللاربونأ وأناهللم السلللم هللو بغيرهللم المسلمين علقة في الصأل أنأ يقررونأ العصريين

ًا ابتداء الله شأرعه قد الجهاد وأنأ القول هذا بطلنأ مضى فيما بينا وقد عليهم اعتدوا كلمللة لعلء ودفعلل

النصللوص وذإكرناللا صأللاغر وهللو بللدفعها الجزيللة منلله تقبللل من وإذإلل السلم لحكم الكفار وإخضاع الله

الللتي النابتللة هللذه تنبللت أنأ قبل عليه والسلم الصلة عليه محمد أمة وإجماع لذلك الموضحة الشرعية

أولئللك يزعملله الذي السلم ليقر والسلم والمبشرين والمستشرقين المستعمرين موائد على تتلمذت

لللم الللرأس مرفوعللة وهي نافسها عند من لهم وتشرع شأعبها على الكفر تمارس دولة كل تبقى أنأ وهو

علللى وإلحللاد وزنادقللة كفللر من شأاءت ما تطبق وأنأ المصير تقرير بحق لها ويعترف ولقتال بجزية تذل

السلم بين الكافرة الدول تخيير وهو واضح الكفار في السلم وحكم براء هذا من السلم إنأ الله خلق

وليست واستثناء ضرورة فهذه جهادهم عن المسلمونأ عجز إذإا إل القتال أو صأاغرة وهي الجزية دفع أو

ً مللن تمكنهللم الللتي الحلال إللى يصلللوا حللتى العلدة يعلدوا أنأ المسلللمين عللى ويجب السلم في أصأل

لللدين التحريللف هو فهذا السلم في الصأل هو الضرورة حال يجعل أنأ أما الله أراد كما الجهاد ممارسة

القللاناونأ لجنللة شأللرعته مللا ذإلللك على يدل الجهاد حكم ضد النأ تمارس التي الرهيبة المؤامرة وهو الله

فللي جللاء إذإ المتحللدة المللم هيئللة فللي المشتركة الدول على واجبات من المتحدة للمم التابعة الدولي
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:  يلي ما الطاغوتيه تشريعاتها

. الدولي القاناونأ أحكام مراعة دولة كل على : أوجبوا الولى المادة  - في1

ًا النزاع تسوية الدول كل على : أوجبوا الثاناية المادة - وفي2 . القاناونأ أحكام مراعة مع سلمي

أو السلللم : إمللا ثإلث خصال بين الكافرة الدولة تخير المسلمة الدولة بل الله يوجب لم ما إيجاب وهذا

. القتال أو الصغار مع الجزية

. أخللرى لدولللة والخارجيللة الداخلية الشؤونأ في تتدخل أل دولة كل على : أوجبوا الثالثة المادة - وفي3

.  لله كله الدين يكونأ حتى بالتدخل أمر الذي السلم حكم خلف وهذا

الدفاع صأورة غير في الحرب إلى تلجأ دولة أي تساعد أل دولة كل على : أوجبوا الرابعة المادة - وفي4

. مساعدتهم لوجب السلم لنشر الكفار بلد مسلمة دولة غزت لو بل السلم في يجوز ل الحكم . وهذا

. وهذا الحرب طريق عن إقليمية زيادة بأي العتراف عدم الدول على :أوجبوا الخامسة المادة - وفي5

. أملكهم من ملك فهو الجهاد طريق عن المسلمونأ فتحه ما بل السلم في جائز غير

اللدول أقللاليم فلي الهليللة الثلورات عللى تشلجيع عللدم الللدول على : أوجبوا السادسة المادة - وفي6

مسللاعدتهم المسلللمين علللى فللالواجب مسلمة أقلية الكفار بلد في كانأ إذإا بل جائز غير . وهذا الخرى

.           كافر حكم تحت يخضع أنأ للمسلم ليجوز لناه عنهم الكفر حكم يزيلوا حتى

الللدولي. السلللم لتهللدد أقاليمهللا فللي الحوال تكونأ أنأ دولة كل على : أوجبوا السابعة المادة - وفي7

وتهديلدهم الكفلار لرهلاب بهلا والعتنلاء العلدة إعداد المسلمين على يجب بل ليجوز السلم في وهذا

ًا أمنهم وتبديل .  وسلم عليه الله صألى ورسوله الله لحكم يخضعوا حتى خوف

حقللوق مقتضللى على لحكمهم الخاضعين الشأخاص معاملة الدول على : أوجبوا الثامنة المادة - وفي8

فلي ليجللوز وهللذا بالكللافر المسللم ومسللاواة اللحللاد حريللة ومنهللا المتحدة المم أعلنتها التي الناسانأ

.   السلم

القلاناونأ ملن كلانأ ملا وكلل الدوليلة المعاهلدات لكل الخضوع الدول على : أوجبوا التاسعة المادة وفي

السللمي الشلرع فلي أحكلام لها والمعاهدات القرآنأ لحكام إل الخضوع للمسلم وليحل العام الدولي

.  الدولي القاناونأ في يوجد ما تخالف

ًا للحرب اللجوء عدم الدول على : أوجبوا العاشأرة المادة - وفي10 اعتدت إذإا الدفاع حال في إل مطلق

.  والطلب البتداء جهاد وهو الجهاد أناواع لحد إسقاط . وهذا أراضيها على مسلحة قوة

فللي الجهللاد لحكللم منللاقض المتحللدة المم لهيئة التابعة الدولي القاناونأ لجنة شأرعته ما أنأ يظهر وبهذا

. . مختصرا  للطاغوت. اهل وتحكيم بالطاغوت رضا وتحكيمه به الرضا , وأنأ السلم

 ] .459  إلى454 – 445 ,444 - 349, 347للعلياناي: [  الجهاد كتاب من آخره

الصأللول هللذه علللى وعسللكرها جيوشأها بنت قد الملحدة المم هيئة ميثاق على الموقعة الدول وجميع 

عر وسلواء وعيلن لبلن ذإي لكلل الغبن وظهر العيب فبانأ الفاسدة ذلك شأ بونأ النلاس ب للسللك المنتس
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ومللن السلم وصأناديد التوحيد جند من يجعلهم وأنأ السلم سبل يهديهم أنأ الله وعسى ل َأْم العسكري

.  والمثنى والقعقاع وخالد عمر أحفاد فهم بعزيز الله على ذإلك وليس الله سبيل في المجاهدين
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: الثاني الفصل

العسكرية تأسيس سبب

كتللاب فللي جللاء فقللد لمللدعي دعوى أو شأبهة ذإلك بعد يبقى ل حتى القوم كتب في جاء ما بعض ولننقل

:  مايلي العسكرية التربية عنوانأ تحت العسكرية والتربية الدارة

:  الول الفصل 

ى المحافظة هي الجيش وظائف ل5 ن ووقايتهلا الدوللة سللمة عل عنهلا والمدافعلة والخطلر الضلرر م

. السبيل هذا في الحياة وتضحية بالسلح

ًا المسؤولين : إعطاء بالولء : يقصد الدولة لرئيس الولء وإسللناد لللدعم جهدك وبذل طاعته عن اناطباع

. قراراتهم

والتفللاناي للطوارىء والتهيوء والستعداد مطلقة طاعة وطاعتة الدولة لرئيس والخلص الوطن حب ل6

الللله معصللية غيللر فللي الجندية وشأرف الدين عن للذود بالنفس التضحية مع العسكري الواجب أداء في

  . !!!

فللي إخللوانأ أناهللم المسلحة للقوات منتسب وكل الجندي يشعر أنأ : هي والمتزاج المعاشأرة حسن  ل9

بعللض أزر بعضللهم يشللد دومللا يكوناللوا وأنأ بينهللم المحبللة تسللود وأنأ الخر عن ولغنى والضراء السراء

ًا ًا بعضهم ليحتقر وأنأ كالبنيانأ الشدائد في خصوصأ ذإلللك لنأ والخصوصأللية الرسمية المعاملت في بعض

. والبغضاء للتشاحن موجب

الجنللدي يفكللر أنأ ويجللب وسروره كدره حالة في رفيقه ويشاطر الجندي يشارك أنأ : هي الخوة  ل10

ًا معلله سيشللتركونأ وأناهللم الحقيقيللن إخللواناه مثابة هم والسلح المسك في إخواناه بأنأ فللي لجنللب جنبلل

الرذإيلللة الخلق عللن رفيقلله ينهللى أنأ وعليه والوطنية الدينية الواجبات ثإم الله سبيل في دمائهم اهراق

. الحسنة والموعظة الودية بالنصائح

وسلللوكه حركللاته فللي الممتللازة الصللفات ذإوي مللن يكللونأ أنأ الجندي على : يجب السلوك حسن  ل11

واناه مع المتزاج يحسن وأنأ وخارجها الثكنه داخل في وأفعاله وأقواله وسكناته ود إخ ن الجن مختللف م

ًا والداب التربية تفرضه بما دوناه من الذين يعامل وأنأ الصفوف عظمللت مهمللا منهللم أحد احتقار متجنب

ًا حقوقه  ومكانأ زمانأ كل في حيثيته على محافظ

ورفعتلله الجيلش شأللرف عللى المحافظللة سللبيل فللي والتعاضللد والتضللامن التكللاتف : هللو التحاد  ل12

مللع يتحد أنأ الجندي على ويجب النفس صأميم من الوظائف أداء بحسن والقيام الخدمة وإيفاء وكرامته

حالللة فللي الللواجب بللأداء للقيللام ويسوقه والمسلك الشرف جندي كل نافس في يولد وأنأ قطعته أفراد

. وإخلص تضحية بكل والحضر السفر

القللوات قللوة ولتظهللر المشلليد وركنهللا الوحيللدة ودعامتهللا الجنللدي روح : هللي الصللماء الطاعللة  ل13
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التهاونأ أنأ إذإ اعتراض أو تردد أدناى بدونأ أوامر من إليه مادار جميع ينفذ وأنأ وغيابهم ورزاناتها المسلحة

بللروح الطاعللة تكللونأ أنأ ويجللب للمجازاة موجب بها يخل مما صأوابها عدم وإظهار تبليغها حين بالوامر

. الواجب أداء في والتفاناي والعمل القول في الصدق
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. الدارية والناظمة الواجبات كتاب في وجاء

. والسلوك الخلق وحسن والخلص والطاعة الدقيق النظام على مبنية الجندية أنأ : وبما العلم

. القوي وركنها ودعامتها الجندية روح : وهي المطلقة الطاعة  ل1

  --------------------------------------

ًا  سبيله في بالحياة والتضحية بالسلح سلمته على والمحافظة الوطن حب على العسكرية أسست  إذإ

كمللا القللوي وركنها الجندية روح هي - التي مطلقة صأماء عمياء طاعة وطاعتة الدولة لرئيس والخلص

ٍد على وخارجه الدوام أثإناء العسكرية والقواناين للحكام - والخضوع يزعمونأ الناظمللة وتنفيللذ سللواء حلل

للعسللكرية المنتسللبين كللل بين والمتزاج المعاشأرة على أيضا وقائمة الرعية على الطاغوتيه والقواناين

عللداوة بينهللم يكونأ فل بينهم المحبة تسود وأنأ الحقيقيين إخواناه بأناهم السلك في فرد كل يشعر بحيث

ًا معه سيشتركونأ لناهم بغضاء ول وشأللرف الوطنيللة الواجبللات سللبيل فللي دمائهم إهراق في لجنب جنب

ناظللام فلذلك الكافرة المتحدة المم هيئة وقواعد قواناين وفق الجيش استعمال يكونأ أنأ وأيضا الجندية

وحللل والسللترقاق السللبي ملن له التابعة وأحكامه ابتداء الكفار ومقاتلة الجهاد فرض أسقط العسكرية

ذإلك كل العكس بل بنا استنصروا ولو المسلمين من المستضعفين ناصرة وعدم المرتدين وقتال الغنائم

حربللا تعللد الللدول بين المنازعات لحل حرب كل وأنأ الخرى الدول شأؤونأ في التدخل عدم قاناونأ تحت

ًا دوليلة جريملة الحرب تلك وتعتبر عدواناية ع قلامت للذلك وتطبيقل تزمت قاعلدتين بوض ا ال دول بهم ال

للحللرب ُيلجأ ل , وأنأ  محرمة وتظل محرمة اعتداء حرب كل : إنأ هما  المتحدة المم هيئة في العضاء

ًا الخضللوع العضللاء الدول على , فأوجبوا أراضيها على مسلحة قوة اعتدت إذإا الدفاع حال في إل مطلق

لهيئللة التابعللة الدولي القاناونأ لجنة شأرعته ما وفق على العام الدولي والقاناونأ الدولية المعاهدات لكل

للقتال وزارة لتطبيقه المدعية أو للسلم المنتسبة الدول من دولة أي في لتوجد فلذلك المتحدة المم

تجللد بللل أوانأ أقرب في الله أعادها طالبانأ دولة سوى وزارة تشكيل غير من فعليا به تقوم أو للجهاد أو

ينبئك إليه والداعي الشئ على الباعث أنأ شأك ول ، ذإلك وحسبك للداخلية وأخرى للدفاع وزارة العكس

ٌع الشللئ علللى الحكم لنأ وماهيته الحقيقية صأورته عن العسللكرية أساسلليات فتللبينت تصللوره عللن فللر

إليهللا الناتسللاب تحريللم تللبين ذإلللك علللى وبنللاء فيهللا المهمللة العامة والقواعد عليها تقوم التي وركائزها

يجللوز فل الللله طاعللة غيللر علللى أسسللت ولكللن للعبللادة مكاناللا لوكانات بل لك ذإكرت لما فيها والدخول

اشأللتملت وقد فكيف بها الله يعصى التي كن والما الضرار كمساجد فيها الله عبادة أجل من بها الدخول

ِذيَن . قال السابقة المنكرات جميع على ّل َوا ْا تعالى: (  ُذو ّتَخ ًدا ا ْفًرا ِضَراًرا َمْسِج ُك ًقا َو ِري ْف َت ْيَن َو ِنيَن َب ْؤِم ْلُم ا

ًدا ِإْرصَأا ّلَه َحاَرَب ّلَمْن َو َلُه ال ْبُل ِمن َوَرُسو َفّن َق ِل َيْح َل َناا ِإنْأ َو ْد ّ َأَر َنى ِإل ْلُحْس ّلُه ا ُد َوال َه ُهللْم َيْش ّنا ُبونَأ ِإ ِذإ َكللا َ َل * ل

ُقْم ِه َت ًدا ِفي َب ٌد َأ َلى ُأّسَس ّلَمْسِج َوى َع ْق ّت ّوِل ِمْن ال ٍم َأ ْو ّق َي ُقوَم َأنأ َأَح ِه َت ِه ِفي ّبللونَأ ِرَجللاٌل ِفي ْا َأنأ ُيِح ّهللُرو َط َت َي

ّلُه ِريَن ُيِحّب َوال ّه ّط ْلُم َفَمْن ا َأ َناُه َأّسَس *  َيا ْن َلى ُب َوى َع ْق ِه ِمَن َت ّل َوانٍأ ال ِرْض ْيٌر َو َناُه َأّسللَس ّمْن َأم َخ َيللا ْن َلللَى ُب َع

َفا ٍر ُجُرٍف شَأ َهاَر َها ْنا ِه َفا ِر ِفي ِب ّنَم َناا َه ّلُه َج َ َوال ِدي ل ْهل ْوَم َي َقل ْل ِلِميَن).[ ا ّظلا ,  التوبللة ] سلورة109-لل 107ال
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عليهللا يللدار مائللدة على يجلس فل الخر واليوم بالله يؤمن كانأ :" من وسلم عليه الله صألى النبي وقال

صألللى النللبي رجٌل سأل , وعندما عمرو بن عبدالله حديث من مسنده في أحمد المام " . أخرجه الخمر

ل قللالوا ُيعبللد الجاهليللة أوثإللانأ مللن وثإللٌن فيها كانأ :" هل قائل فأجابه ببواناه إبل ينحر هل وسلم عليه الله

ٌد قال: هل فيمللا ول الللله معصللية في ناذر ل فإناه بنذرك : أوف : ل. فقال قالوا الجاهلية أعياد من فيهاعي

قللالو الشيخين. ، شأرط على صأحيح وهو الضحاك بن ثإابت حديث من أبوداود " .أخرجه آدم ابن ليملك

عمللر حللديث مللن عليلله متفللق ". ناللوى ما امرئ لكل وإناما بالنيات العمال "إناما :وسلم عليه الله صألى

القواعللد أمهللات مللن عظيمللة قاعللدة وهللذه ، التصللرفات جميللعو بمقاصأللدها فالمور . ، عنه الله رضي

الشللاطبي وتكلم ، الفقهية المذاهب كل في ةتعتبرم هيو الجماع وعليها ، الشرعية والصأول ، الفقهية

تيميللة ابللن وذإكللر ، توالتصللرفا العقللود فللي المقاصأللد اعتبللار عللن]الموافقللات:[كتللابه فللي باستفاضللة

التصرفات في والنيات المقاصأد اعتبار هذا وأصأل": فقال ، الصأول من أصأل أناه]30/353[الفتاوى:في

 اهل.".التحليل بطلنأ على الدليل بيانأ كتاب في وبسط قرر قد الصأل وهذا
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: الثالث الفصل

الله لشرع المخالفة الطاغوتيه الوضعية القوانيين على العسكرية اشتمال

المنزل الله شرع دون العسكرية للمحاكم والتحاكم

: العسكرية العقوبات نظاما قانون تحت العسكرية والتربية : الدارة كتابا في جاء

 البتدائي التحقيق إجراء  ل1

نظاما(  النظللام فقللرات حسب العقوبة لتخفيف الداعية والحيثيات العقوبات ويشمل المحقق رأي ل خ

)  العقوبات

.  ذإلك المحقق رأى إذإا تبرئته أو

:  عامة شروط  ل2

. منه أقدم أو معه المحقق من رتبة أكبر يكونأ أنأ يجب التحقيق رئيس ل ث

صأللادرووارد وكللاتب قضللائي ومستشار أعضاء وأربعة رئيس من : تكونأ العسكرية الحكاما هيئة  ل3

. الفردية المقتضيات حسب وذإلك

: العسكرية العقوبات أنواع  ل4

الدارة فللي السللتعمال الحربي- سللوء الستعمال التالية: سوء الحالت في وتطبق تأديبية جزاءات ل ب

مثللل الخدمللة مللن حربي مقصد لغير - الفرار - الختلس الخاصأة للمصلحة النفوذإ واستعمال العسكرية

الرائللش وتشللمل الرشأللوة - قبللول العسـِّـِّكرية والتعليمـِّـِّات بالنظمـِّـِّة الخلل-  الخدمللة إتمللام

الواجبللات في والقصور والهمال - التردد الزور وشأهادة الباطلة - التهم والتدليس - التزوير والمرتشي

 ] .30  ل28:  وتنفيذها. [ ص

:  الساسية الجندي واجبات

. العسكرية والقواعد النظاما ضمن أوامره وينفذ آمره يطيع أن- 2

]4 – 3:  . [ ص النظاما بمقتضى عليها يجازى وظيفته استلم أثإناء منه تصدر مخالفة أي ل9

:  الدارية العسكرية الجزاءات

مللن كللل علللى مطلوبللة محاكمة إلى توقيفها في ليحتاج التي الدارية الجزاءات أحكاما تطبيق  ل1

 ]6:  .[ ص البسيطة والخطيئات المخالفات يرتكب

: التالية المور بإحدى اتهم من كل المحاكمةو التحقيق رهن يوقف ل6

معللد محل في أو خاصأة غرفة في التحقيق رهن أو معينه لمدة كانأ شأخص أي إيقاف معناه التوقيف ل7

المراجللع وتصللديق بقللرار المحاكمـِّـِّات ديوان مللن عليلله المحكوم إل فيه ليسجن والسجن للتوقيف

.  فقط المختصة الجهة من فيها المر يصدر جنائية أحوال في أو المختصة
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:  والعرائض الشكايات 

ًا المقررة للمجازاة عرضة يكونأ إثإباتها صأاحبها ليستطيع التي الشكاوي كل ل ج . للنظاما طبق

هللو فيمللا والبلت وتمحيصلها إليلله المقدمللة الشللكايات بتللدقيق مكلللف بعلده آمللر وكللل الكتيبة قائد ل خ

ًا كانأ ما ورفع منها اختصاصأه واستصللدار ناحوهللا بمرئيللاته مشللفوعه المختللص المرجللع إلللى منهللا خارج

. بملحظاته ذإلك في النظاما يقتضيه بما المر

القضـِّـِّايا بدراسة مكلفللونأ ورتبهللم ووظللائفهم درجللاتهم اختلف علللى العسللكريين القللاده جميع ل د

 ] .10:  .[ ص النظاما يقتضيه ما وإجراء إليهم المقدمة والشكايات

: العسكرية والتربية الدارة كتاب في وجاء

:  الثاناي الفصل

ضللباط كل يحترم وأنأ أسمائهم يحفظ وأنأ وقائدها وحدته ضباط على يتعرف أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسكرية والقواعد الصول ضمن الخرى الوحدات من أو وحدته من كانأ سواء فيمـِّـِّا خصوص

ضـِّـِّمن جـِّـِّزاؤه تسـِّـِّتوجب ذلـِّـِّك حيـِّـِّال منه تبدو مخالفة وكل العسكرية التحية بأداء يتعلق

.  النظاما

:      الرابع الفصل

ًا يكونأ بأنأ مشترك كل وواجبات حقوق ويوضح المسئولية بتوزيع يقضي العسكري النظام ل  3232 خاضع

.  حركاته كافة في للنظاما

ًا يكـِّن لـِّم العسـِّكري النظـِّـِّاما تطبيق أن الجنللود يعرف أنأ يجب  ل34 الثكنـِّـِّات بـِّـِّداخل خاضـِّـِّع

كـِّـِّل وفـِّـِّي زمـِّـِّان كـِّـِّل فـِّـِّي أحكـِّـِّامه مقتضـِّـِّى على السير في تطبيقه مطوبا بل فحسب

.  أهليهم بين يقضونها التي والجازات النزهة أوقات في حتى وقت

أو يسلليء لمن والجنايات والجنح المخالفات على الجزاءات العسكري النظاما حدد قد  ل35

المحاكمـِّـِّة ديوان إلللى والحالة الحرمانأ إلى ثإم التحذير إلى النصيحة من العقاب يتدرج وهكذا يهمل

ًا فيها اللزما لتقرير العسكرية ًا يكونأ أنأ جندي كل على فيجب العقوبات لنظاما طبق علن بعيد

أهلـِّـِّه وعلـِّـِّى نفسـِّـِّه علـِّـِّى جنـِّـِّى قـِّـِّد فيكون مجازاته تسبب التي الجرائم ارتكاب أو المخالفات

 ] 17  ل16:  . [ ص مستقبله على وقضى

:  الخامس الفصل

والجندية الدياناللة عليلله تفرضللها الللتي الواجبللات فمللن السللر فللي الللله لسللمح الجندي وقع إذإا  ل41

تي العظملى الخيانالة هلي وهذه للعدو جيشه أسرار ليفشي أنأ وبلده لرئيسه والخلصا يجلازى ال

.  بالعداما صأاحبها

. المسلحة القوات أقساما سائر في الفراد جميع على المواد هذه تلقين يجرى  ل44

 ] 19  ل18:  .[ ص المواد هذه أحكاما مراعات المختصة الجهات على  ل45
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:  الصف ضابط وصألحيات مهام وصأف

. وأناواعها معينة أشأياء لعمل الفرد أو الجندي لتوجيه المشروع الحق : هي الصلحية تعريف  ل1

] .22: [ ص. .   الوطنيالوطني  الحرسالحرس  أنظمةأنظمة الصلحية مصدر  ل2

. الدارية والنظمة الواجبات كتابا في وجاء

 للفراد العامة المحظورات ـِّ للفراد العامة : الواجبات الثاني الفصل

ناظللام مشللروع يعللد أنأ علللى الللداخلي المللن قللوات ناظللام  مللن194 المللادة : ناصللت العامة الواجبات

المتعلقللة بالحكام العمل يستمر النظام ذإلك يصدر أنأ وإلى الداخلية وزارة قبل من الجنائية للجراءات

الفصللل فللي العللام المن ناظام ناص وقد الدولة رئيس بإرادة الصادر العام المن ناظام في الواردة بذلك

أناهللا القانونية الناحيللة مللن وبالرغم العام المن رجال لكافة العامة الواجبات على والعشرونأ السابع

.   الداخلي المن قوات أفراد كافة شاملة تكونأ تكاد أناها إل العام المن رجال على تقتصر

ًا  العامة : المحظورات ثإاناي

. خاص بأذإنأ إل العربية الدول غير من بأجنبية الزواج ل د

. والمقاولت المناقصات أعمال في والشأترك الحرة والمهن التجارية العمال مزاولة ل ه

. خاص بأذإنأ إل الرسمية العمل أوقات غير في ولو مكافأة أو بمرتب للغير العمل أداء ل و

. فيها منصب أي أو إدارتها مجالس عضوية قبول أو الشركات تأسيس في الشأتراك ل ز

الفقللرات فللي محظورات من النظام أورده ما إلى بالضافة أناه ناجد المذكورة المادة ناص مطالعة ومن

 من

العقوبات ناظام في الواردة والجنايات الجرائم على صأراحة النص ورد قد المده هذه ) من ( ز ) إلى ( أ

المشللار العام الموظفين ناظام في عنها المنصوص الممنوعة العمال أو المحظورات وكذلك العسكري

الجنايللات أنأ نالحللظ العسكري العقوبات ناظام  من24 المادة إلى الرجوع . ومن المذكورة بالمادة إليه

:  هي الرهابية العقوبات تستوجب التي الكبرى العسكرية

.  الدولة برئيس القصد سوء ضمنها : ومن العظمى الجناية ل أ

. الوطنية الخياناة ل ب

. الحربية الجناية ل ج

مللن جناية لرتكاب تسببه وساطته أو اشأتراكه أو ارتكابه ثإبت من كل يجازى بأنأ المذكور النظام يقضي

وقطلع والصللب :القتلل التيلة الرهابيلة بالجزاءات السابقة المواد في ذإكرها المار العسكرية الجنايات

ناظللام  مللن29 المللادة ناصللت . كمللا داخلهللا أو البلد خللارج إلللى المؤبللد والنفللي خلف من والرجل اليد

 للل14:  التأديبيللة. [ ص العقوبللات فيها تطبق التي العسكرية والجنح الجنايات على العسكري العقوبات

16 . [ 
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الناظمللة عليهللم تفرضلله مللا تنفيللذ عللن النظللام بحكم مسئولونأ : أناهم القوة : إستخدام الثالث الفصل

رجللال من باعتبارهم الداخلية وزارة من الصادرة والوامر والقرارات الوزراء مجلس وقرارات والوامر

)  ( التنفيذية العامة السلطة

 ] .19 [ ص

 والجزاءات : المخالفات الرابع الفصل

ًا لمللدة القللدميه تللأخير أو منهللا الحرمانأ أو العلوة استحقاق موعد بتأجيل  ) يجازى169(  : المادة ثإالث

أو أشأللهر ستة عن تزيد وأل أشأهر ثإلثإة عن لتقل لمدة راتب بدونأ الكل عن الوقف أو سنتين عن لتزيد

إحلدى ارتكلب ملن كلل العقوبللات هللذه ملن واحدة عقوبة من وبأكثر شأهرين عن لتزيد لمدة بالتوقيف

: التية المخالفات

. المرؤوسين أو الجمهور الفراد أحد على بالضرب العتداء ل و

ناظللام فللي عنهللا المنصللوص الخللرى العقوبللات سللائر وكللذلك منهللا الطللرد أو الخدمللة مللن الفصل أما

إيقاعهللا فليجللوز بها المعمول والناظمة القواناين من غيرهما أو العسكري العقوبات ناظام أو الموظفين

أو المختللص التللأديبي المجلللس عللن قللرار وصأللدور المحاكمة بعد إل الجنود أو الصف ضباط أو بالضباط

 ] . 36  ،33  ل31:  . [ ص المختصة العسكرية المحكمة

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه أخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بللأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ : المادة العقوبات

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للدولة آخر شأعار الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار

ًا ذإلك وكانأ وبغرامللة سللنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

: العلم لنظام التنفيذية اللئحة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة عن لتزيد

ًا ًا ثإالث :  النظام من عشر السابعة للمادة : تنفيذ

الللتي العسللكرية القطاعللات وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعه أثإناء العلم سلم الموسيقى تعزف

 ]49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد

.

:  التحية تؤدى كيف
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مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعلة ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته لشللخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي

.  أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

البللدلت وهيكل والرتب الشأارات نااحية من العالم بلدانأ في البعض بعضه عن العسكري الزي ويختلف

ًا يتشابه ولكنه والوسمة  ] 52  ل50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس عن واختلفه تنسيقه في تقريب

:  النظام لهذا والخاضعونأ : التعريفات للخدمة العادة

الدولللة.[ص: فللي الفللراد وخدمللة الضباط خدمة لنظم أساسية بصفة خاضع شأخص العسكري:كل ل ب

85 [

: العام المن : واجبات العام المن

. جنائية أحكام من المذنابين بحق يصدر ما تنفيذ  ل6

. الرياضية المباريات مثل الهامة المناسبات في والنظام المن توفير  ل9

 ]99 ،98بتنظيمها. [ ص:  المكلفة والقواناين الناظمة تنفيذ في الرسمية الجهات مساعدة  ل10

:  للجوازات العامة المديرية

البلد إللى القللادمين باسللتقبال يتعلللق فيمللا الخللص وعللى المختلفللة الجللوازات بأعمللال تختللص وهللي

منهللم المتخلفيللن علللى والتعقيلب الجللاناب مراقبللة وكللذلك طريقهللا عللن والعللابرين منهللا والمغللادرين

والجللوازات القامللة ناظللامي ناصوص لبعض بالمخالفين الخاصأة العقوبات وتطبيق بلدهم إلى وترحيلهم

. السفرية

: العامة المراقبة

:- القاناوناية - الدارة8

عللن إليهللا تحللال الللتي المعللاملت دراسة هي الدارة هذه ومهمة القاناونايين المستشارين من عدد تضم

المرئيللات لبللداء للجللوازات العامللة للدارة التابعللة الدارات كافللة مللن والللواردة المرجللع مقللام طريق

الدارة عليهللا تعتمد التي الناظمة حصر ويمكن بحثها المطلوب المور حيال المقترحات وبعض النظامية

].142القامة.[ص: التي: ناظام في

6894:  رقم : الفتوى مايلي اللجنة فتاوى في جاء
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الجيلش ناظلم عليلله وتفلرض رزقله مصلدره وهلذا المصلري بالجيش يعمل من حكم عن : أفيدوناي س

ًا بعضنا يعظم وأنأ وقواناينه الللله بهللا أمرناللا بللالتي ليست بكيفية التحية نالقى وأنأ العاجم تفعل كما بعض

.   ل عسكرية قواناين ل الله شأريعة غير بشريعة بيننا فيما وناحتكم وناحكم الدولة علم ناعظم وأنأ ورسوله

الزعمللاء يحيي أنأ للمسلم يجوز ول إليها والتحاكم السلم بشريعة الحكم ويجب العلم تحية يجوز : ل ج

. تعظيمهم في الغلو من ذإلك في ولما بهم التشبه عن النهي من ورد لما العاجم تحية الرؤساء أو

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة .اللجنه وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

-----------------------------------------

لناهللا أوعلمانايللة اشأللتراكية أو أوبعثيللة ديمقراطيللة بأناها ناهار ليل تصرح التي الدول في ليس هنا والكلم

م بأناها مصرحة عية بلالقوانايين تحك ي ظلاهر وأمرهلا الوض ؤناها سلائر ف ك وليلس شأ را ذإل ى مقتص عل

لمسللاومة وأنالله السلللم أحكام ويطبق بالشريعة يحكم أناه يدعي فيمن الكلم وإناما فحسب العسكرية

. ذإلك وناحو والعقيدة الدين على

وصأللوره أشأللكاله بجميللع والتحاكم الحكم في الطاغوت حكم على قائمة العسكرية أنأ تقدم مما فيتضح

العسللكرية العقوبلات وناظلام العسلكري القللاناونأ فلي المتمثل وفروعه وأصأوله ومستنداته ومستمداته

فللي بل وخارجه العمل داخل له والخضوع والجنايات والجنح القاناونأ أحكام وتطبيق الدارية والجزاءات

الجهللات . ومسللاعدة أهليهلم بيلن يقضلوناها اللتي والجلازات النزهلة أوقلات فلي حلتى وكانأ زمانأ كل

كللل فللي القللاناونأ لهللذا خاضللع عسللكري وكللل بتنظيمهللا المكلفة والقواناين الناظمة تنفيذ في الرسمية

َعلم حركاته الرتلب وتعظيللم كلذلك العسللكرية والتحيللة العللالم دول جميللع فللي متبللع دولي قاناونأ له فال

النللزاع وحل الدفاع في للعسكرية عالمي وقاناونأ والمدنايين السرى كقاناونأ للحرب وقاناونأ والشأارات

ًا مذنابا يعتبر عسكري وناظام قاناونأ لي والمخالف الدول بين . النظللام بمقتضللى العقوبة يستحق مجرم

وجنللح وشأللكايات العسكرية الحكام لهيئة تابع تحقيق ورئيس وتحقيق محقق على العسكرية فاشأتملت

ومحكللوم وحللاكم وتحللاكم وحكللم محكمة على واشأتملت ومذنابين وخطيئات ومحظور وواجب وجنايات

تللدل التي الشأياء من ذإلك غير إلى تنفيذية وأخرى تشريعية وجهة ومسجونأ وسجن للمحاكمات وديوانأ

قللال بللالله واليمللانأ بالطللاغوت الكفللر على القائم السلم دين أصأل وتخالف لله الستسلم عدم على

َ تعالى َه :{ل ْكَرا ّديِن ِفي ِإ ّيَن َقد ال َب ُد ّت َغّي ِمَن الّرشْأ ْل ْكُفْر َفَمْن ا ُغوِت َي ّطا ْؤِمن ِبال ُي ِه َو ّل ِد ِبلال َقل َتْمَسلَك َف اْس

ِة َو ُعْر ْل َقَى ِبا ْثإ ُو ْل َ ا ِفَصاَم ل َها انا ّلُه َل ٌع َوال ِليٌم َسِمي ّلُه الله َع ِلّي * ال ِذيَن َو ّل ْا ا ُنو ُهم آَم ِرُج ُلَمللاِت ّمَن ُيْخ ّظ َلللى ال ِإ

ِر ُو ّن ِذيَن ال ّل ْا َوا َفُرو ُهُم َك ُؤ َيآَ ِل ْو ُغوُت َأ ّطا ُهم ال َنا ِرُجو ِر ّمَن ُيْخ ّنو َلى ال ُلَماِت ِإ ّظ ِئَك ال َل ْو ِر َأصْأَحاُب ُأ ّنا َهللا ُهللْم ال ِفي

ُدونَأ ِل ،256} [  َخا ْد تعالى وقال البقرة ] سورة257  َق َل َو َنا : { ْث َع ٍة ُكّل ِفي َب ً ُأّملل ْا َأنِأ ّرُسللول ُدو ُبلل ْع ّلللَه ا ال

ْا ُبو ِن َت ُغوَت َواْج ّطا ُهم ال ْن َدى ّمْن َفِم ّلُه َه ُهم ال ْن ّقللْت ّمْن َوِم ِه َح ْيلل َل َلُة َع ْا الّضللل َلْرِض ِفللي َفِسلليُرو ْا ا ُظُرو َفللانا
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ْيَف َبُة َكانَأ َك ِق ِبيَن} [ َعا ّذ َك ْلُم ِذيَن وقللال النحللل ] سللورة36ا ّللل َوا ُبللوا تعللالى:{ َن َت ُغوَت اْج ّطللا َها َأنأ ال ُدو ُبلل ْع َي

ُبوا َناا َأ َلى َو ِه ِإ ّل ُهُم ال ُبْشَرى َل ْل َبّشْر ا ِد} [ َف َبا وكفر الله إل إله ل قال الحديث:" من وفي الزمر ] سورة17ِع

أشألليم بن طارق حديث من مسلم  ". رواه الله على وحسابه وماله دمه حرم فقد الله دونأ من يعبد بما

ًا بهلا التلفلظ يجعللل لللم فإناه الله إل إله ل معنى يبين ما أعظم من :" وهذا ول بلل والملال للللدم عاصألم

َيْحللُرُم ال بللل للله شأريك ال وحده الله إل يدعو ال كوناه ول بل بذلك القرار ول بل لفظها مع معناها معرفة

ودملله مللاله يحللرم لللم أوتوقللف شأللك فللإنأ الله دونأ من يعبد بما الكفر ذإلك إلى يضيف حتى ودمه ماله

المللام قللاله"  للمنللازع أقطعهللا مللا وحجة أوضحه ما بيانأ من وياله وأجلها أعظمها ما مسألة من فيالها

]  .التوحيد كتاب نم السادس الباب مسائل في[ : الوهاب عبد بنا محمد المجدد

أومطللاع أومتبلوع معبلود ملن حللده العبللد بلله تجللاوز ملا :" الطللاغوت تعللالى الله رحمه القيم ابن وقال

غيللر علللى يتبعللوناه أو الللله دونأ مللن يعبدوناه أو ، ورسوله الله غير إليه يتحاكمونأ من قوم كل فطاغوت

أحللوال أملتوت تأملتها إذإا العالم طواغيت فهذه لله طاعة أناه يعلمونأ ل فيما يطيعوناه أو الله من صيرةب

متابعلة و طلاعته وعلن ، الطلاغوت عبلادة إللى الللله عبلادة علن أعرض ممن أكثرهم رأيت معها الناس
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ّكُرونَأ     } [ َذ َت ُكْم ّل َع َل ُكْم ُظ ِع َي ْغِي َب ْل َوا ِر َك ْلُمن ّكُرونَأ     } [َوا َذ َت ُكْم ّل َع َل ُكْم ُظ ِع َي ْغِي َب ْل َوا ِر َك ْلُمن {       9090َوا َألّ]    , ُكْم ْي َل َع ُكْم ّب َر َحّرَم َما ْتُل َأ ْا ْو َل َعا َت ُقْل و النحل {       سورة َألّ]    , ُكْم ْي َل َع ُكْم ّب َر َحّرَم َما ْتُل َأ ْا ْو َل َعا َت ُقْل و النحل سورة

ْا               ُبو ْقَر َت َولَ ُهْم ّيا ِإ َو ُكْم ُق َناْرُز ّناْحُن إْمَلٍق ّمْن ُكم َد ْولَ َأ ْا ُلو ُت ْق َت َولَ ًناا ِإْحَسا ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا َو ًئا ْي شَأ ِه ِب ْا ُكو ِر ْا              ُتْش ُبو ْقَر َت َولَ ُهْم ّيا ِإ َو ُكْم ُق َناْرُز ّناْحُن إْمَلٍق ّمْن ُكم َد ْولَ َأ ْا ُلو ُت ْق َت َولَ ًناا ِإْحَسا ْيِن َد ِل َوا ْل ِبا َو ًئا ْي شَأ ِه ِب ْا ُكو ِر ُتْش

ُكْم                  ّل َع َل ِه ِب ُكْم َوصّأا ُكْم ِل َذإ ّق ْلَح ِبا ِإلّ ّلُه ال َحّرَم ِتي ّل ا ْفَس ّن ال ْا ُلو ُت ْق َت َولَ َطَن َب َوَما َها ْن ِم َهَر َظ َما َواِحَش َف ْل ُكْم                 ا ّل َع َل ِه ِب ُكْم َوصّأا ُكْم ِل َذإ ّق ْلَح ِبا ِإلّ ّلُه ال َحّرَم ِتي ّل ا ْفَس ّن ال ْا ُلو ُت ْق َت َولَ َطَن َب َوَما َها ْن ِم َهَر َظ َما َواِحَش َف ْل ا

] ُلونَأ}  ِق ْع [َت ُلونَأ}  ِق ْع (            151151َت خطوات]      ولتتبعوا طيبا حلل الرض في مما كلوا الناس أيها يا و ، الناعام (            سورة خطوات]      ولتتبعوا طيبا حلل الرض في مما كلوا الناس أيها يا و ، الناعام سورة

]{ َلُمونَأ     *            ْع َت لَ َما ِه ّل ال َلى َع ْا ُلو ُقو َت َأنأ َو َفْحَشاء ْل َوا ِء ِبالّسو ُكْم ْأُمُر َي ّناَما ِإ مبين عدو لكم إناه }[الشيطانأ َلُمونَأ     *            ْع َت لَ َما ِه ّل ال َلى َع ْا ُلو ُقو َت َأنأ َو َفْحَشاء ْل َوا ِء ِبالّسو ُكْم ْأُمُر َي ّناَما ِإ مبين عدو لكم إناه ]]169169الشيطانأ

           } ٌع  ,  َواِس ّلُه َوال َفْضلً َو ْنُه ّم ًة ِفَر ْغ ّم ُكم ُد ِع َي ّلُه َوال َفْحَشاء ْل ِبا ُكم ْأُمُر َي َو ْقَر َف ْل ا ُكُم ُد ِع َي َطانُأ ْي الّش و البقرة {           سورة ٌع  ,  َواِس ّلُه َوال َفْضلً َو ْنُه ّم ًة ِفَر ْغ ّم ُكم ُد ِع َي ّلُه َوال َفْحَشاء ْل ِبا ُكم ْأُمُر َي َو ْقَر َف ْل ا ُكُم ُد ِع َي َطانُأ ْي الّش و البقرة سورة

] ِليٌم}  [َع ِليٌم}  ,{             268268َع لَ]    ّلَه ال ِإنّأ ُقْل َها ِب َناا َأَمَر ّلُه َوال َناا َباء آ َها ْي َل َع َناا ْد َوَج ْا ُلو َقا َفاِحَشًة ْا ُلو َع َف َذإا ِإ َو البقرة ,{             سورة لَ]    ّلَه ال ِإنّأ ُقْل َها ِب َناا َأَمَر ّلُه َوال َناا َباء آ َها ْي َل َع َناا ْد َوَج ْا ُلو َقا َفاِحَشًة ْا ُلو َع َف َذإا ِإ َو البقرة سورة

]  { َلُمونَأ        ْع َت لَ َما ِه ّل ال َلى َع ُلونَأ ُقو َت َأ َفْحَشاء ْل ِبا ْأُمُر [َي  { َلُمونَأ        ْع َت لَ َما ِه ّل ال َلى َع ُلونَأ ُقو َت َأ َفْحَشاء ْل ِبا ْأُمُر {    2828َي َنا]    َت َد َسا َنا ْع َط َأ ّناا ِإ َنا ّب َر ُلوا َقا َو ، العراف {    سورة َنا]    َت َد َسا َنا ْع َط َأ ّناا ِإ َنا ّب َر ُلوا َقا َو ، العراف سورة

] { ِبيَل   الّس َناا ّلو َأَض َف َناا َبَراء ُك } [َو ِبيَل   الّس َناا ّلو َأَض َف َناا َبَراء ُك {       6767َو ْيِل]    ّل ال ْكُر َم َبْل َبُروا ْك َت اْس ِذيَن ّل ِل ُفوا ِع ُتْض اْس ِذيَن ّل ا َقاَل َو ،و الحزاب {       سورة ْيِل]    ّل ال ْكُر َم َبْل َبُروا ْك َت اْس ِذيَن ّل ِل ُفوا ِع ُتْض اْس ِذيَن ّل ا َقاَل َو ،و الحزاب سورة

ِفي                 ْغَلَل َْل ا َنا ْل َع َوَج َذاَب َع ْل ا ُوا َأ َر َلّما َداَمَة ّن ال َأَسّروا َو ًدا َدا َأنا َلُه َعَل َناْج َو ِه ّل ِبال ُفَر ْك ّنا َأنأ َنا َنا ْأُمُرو َت ْذإ ِإ ِر َها ّن ِفي                َوال ْغَلَل َْل ا َنا ْل َع َوَج َذاَب َع ْل ا ُوا َأ َر َلّما َداَمَة ّن ال َأَسّروا َو ًدا َدا َأنا َلُه َعَل َناْج َو ِه ّل ِبال ُفَر ْك ّنا َأنأ َنا َنا ْأُمُرو َت ْذإ ِإ ِر َها ّن َوال

]  { ُلونَأ         ْعَم َي ُناوا َكا َما ِإّل ْونَأ ُيْجَز َهْل َفُروا َك ِذيَن ّل ا َناِق ْع [َأ  { ُلونَأ         ْعَم َي ُناوا َكا َما ِإّل ْونَأ ُيْجَز َهْل َفُروا َك ِذيَن ّل ا َناِق ْع {   3333َأ ِذيَن]    ّل ِل َبُروا ْك َت اْس ِذيَن ّل ا َقاَل ،و سبأ {   سورة ِذيَن]    ّل ِل َبُروا ْك َت اْس ِذيَن ّل ا َقاَل ،و سبأ سورة

]  { ِرِميَن           ّمْج ُتم ُكن َبْل ُكم َجاء ْذإ ِإ َد ْع َب َدى ُه ْل ا َعِن ُكْم َناا ْد َد صَأ َناْحُن َأ ُفوا ِع ُتْض [اْس  { ِرِميَن           ّمْج ُتم ُكن َبْل ُكم َجاء ْذإ ِإ َد ْع َب َدى ُه ْل ا َعِن ُكْم َناا ْد َد صَأ َناْحُن َأ ُفوا ِع ُتْض { 3232اْس ِذيَن]   ّل ا َقاَل سبأ،و { سورة ِذيَن]   ّل ا َقاَل سبأ،و سورة

]  { ِد          َبا ِع ْل ا ْيَن َب َكَم َح ْد َق ّلَه ال ِإنّأ َها ِفي ُكّل ّناا ِإ َبُروا ْك َت [اْس  { ِد          َبا ِع ْل ا ْيَن َب َكَم َح ْد َق ّلَه ال ِإنّأ َها ِفي ُكّل ّناا ِإ َبُروا ْك َت :{  4848اْس ْلبّر]     ا َلى َع ْا ُناو َو َعا َت َو تعالى وقال غافر :{  سورة ْلبّر]     ا َلى َع ْا ُناو َو َعا َت َو تعالى وقال غافر سورة

]{ َقاِب            ِع ْل ا ُد ِدي شَأ ّلَه ال ِإنّأ ّلَه ال ْا ُقو ّت َوا َوانِأ ْد ُع ْل َوا ِم ْثإ ِل ا َلى َع ْا ُناو َو َعا َت َولَ َوى ْق ّت }[َوال َقاِب            ِع ْل ا ُد ِدي شَأ ّلَه ال ِإنّأ ّلَه ال ْا ُقو ّت َوا َوانِأ ْد ُع ْل َوا ِم ْثإ ِل ا َلى َع ْا ُناو َو َعا َت َولَ َوى ْق ّت المائدة ]  .22َوال المائدة ]  .سورة سورة

41



تردى       :"             البعير كمثل الحق غير على قومه ُيعين الذي مثل مرفوعا مسعود ابن عن حديث في تردى       :"          وجاء البعير كمثل الحق غير على قومه ُيعين الذي مثل مرفوعا مسعود ابن عن حديث في وجاء

الله     ".           .  رحمه اللباناي وصأححه حبانأ وابن وأبوداود أحمد المام رواه َنابه َذ ب ينزع فهو بئر الله     ".           . في رحمه اللباناي وصأححه حبانأ وابن وأبوداود أحمد المام رواه َنابه َذ ب ينزع فهو بئر في

       ": الله         رضي الناس بسخط الله رضى التمس من مرفوعا عنها الله رضي عائشة عن حبانأ ابن :"       وأخرج الله         رضي الناس بسخط الله رضى التمس من مرفوعا عنها الله رضي عائشة عن حبانأ ابن وأخرج

الناس                عليه وأسخط عليه الله سخط الله بسخط الناس رضى التمس ومن الناس عنه وأرضى الناس               عنه عليه وأسخط عليه الله سخط الله بسخط الناس رضى التمس ومن الناس عنه وأرضى عنه

عليه". ,       ِلط ُس ظالما عانأ عليه". ,      ومن ِلط ُس ظالما عانأ {       ومن ِبَما    ْعًضا َب ِلِميَن ّظا ال ْعَض َب ّلي َو ُنا ِلَك َذ َك َو العمل جنس من {       والجزاء ِبَما    ْعًضا َب ِلِميَن ّظا ال ْعَض َب ّلي َو ُنا ِلَك َذ َك َو العمل جنس من ْاوالجزاء ُناو ْاَكا ُناو َكا

ُبونَأ}  ْكِس ُبونَأ} َي ْكِس الناعام  ]]129129[[َي الناعام  سورة َع   { {سورة ُوِض َع  َو ُوِض َتاُبَو ِك ْل َتاُبا ِك ْل َيا        ا ُلونَأ ُقو َي َو ِه ِفي ِمّما ِفِقيَن ُمْش ِرِميَن ْلُمْج ا َتَرى َيا        َف ُلونَأ ُقو َي َو ِه ِفي ِمّما ِفِقيَن ُمْش ِرِميَن ْلُمْج ا َتَرى َناَف َت َل ْي َناَو َت َل ْي َماِل َماِل َو

ًة        ِبيَر َك َوَل ًة ِغيَر صَأ ِدُر َغا ُي َل َتاِب ِك ْل ا َذا ًة       َه ِبيَر َك َوَل ًة ِغيَر صَأ ِدُر َغا ُي َل َتاِب ِك ْل ا َذا ّبَك         ِإِّلإّلَه َر ِلُم ْظ َي َوَل َحاِضًرا ُلوا َعِم َما ُدوا َوَج َو َها ّبَك         َأْحَصا َر ِلُم ْظ َي َوَل َحاِضًرا ُلوا َعِم َما ُدوا َوَج َو َها ًداَأْحَصا ًداَأَح ]]4949[[} } َأَح

على           الطاغوتيه والقواناين الحكام تنفيذ أنأ شأك ول الكهف على          سورة الطاغوتيه والقواناين الحكام تنفيذ أنأ شأك ول الكهف مجرد     الناسالناسسورة من أعظم بها مجرد     وإلزامهم من أعظم بها وإلزامهم

إليها  إليها التحاكم بها   التحاكم بها   والرضي الكتاب      والرضي من الدلة ذإكر تقدم الكتاب      وقد من الدلة ذإكر تقدم الفصل     والسنةوالسنةوقد في المة علماء الفصل     وكلم في المة علماء وكلم

أو          الطاغوت حكم إلى تحاكم من حكم وبيانأ أو         السابق الطاغوت حكم إلى تحاكم من حكم وبيانأ الكفاية   به  به  رضيرضيالسابق فيه الكفاية   بما فيه عليه   بما أعانأ بمن عليه   فكيف أعانأ بمن فكيف

لجله  .....   لجله  .....  وعاقب المستعانأ  .المستعانأ  .واللهواللهوعاقب
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:- الخامس الفصل

السلما لعلى والجنسية الوطنية على قائمة لنها والبراء للولء مناقضة العسكرية

 والعقيدة

:- والصالح الفاسق ول والمسلم الكافر بين تفرق فل

: الدارية الواجبات كتاب في وجاء

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك الدولللة فللي الجنبيللة للدول والقنصلية السياسية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه أخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

أي أو الللوطني العلللم كانات طريقة بأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ المادة:  العقوبات

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للدولة آخر شأعار الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار

ًا ذإلك وكانأ وبغرامللة سللنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

ًا العلـِّـِّم لنظاما التنفيذيللة اللئحللة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة عن لتزيد ًا : ثإالثلل : تنفيللذ

:   النظام من عشر السابعة للمادة

الللتي العسللكرية القطاعللات وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعه أثإناء العلم سلم الموسيقى تعزف

 ]49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد

.

:  التحية تؤدى كيف

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعلة ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

. بذاته لشخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي
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.  أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

البللدلت وهيكل والرتب الشأارات نااحية من العالم بلدانأ في البعض بعضه عن العسكري الزي ويختلف

ًا يتشابه ولكنه والوسمة  ] 52  ل50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس عن واختلفه تنسيقه في تقريب
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: العسكربة التربية كتاب في وجاء

:  الول الفصل

َعلم ل4 َل فيئللة تحللت القطاعللات تسللير لكي للجيش العلى القائد قبل من تسلم وديعة وهو المة : رمز ا

. ... الخ ظلله تحت بالدفاع وتفانايا

فللي إخللوانأ أناهللم المسلحة للقوات منتسب وكل الجندي يشعر أنأ : هي والمتزاج المعاشأرة حسن  ل9

.  بينهم المحبة تسود وأنأ الخر عن ولغنى

الجنللدي يفكللر أنأ ويجللب وسروره كدره حالة في رفيقه ويشاطر الجندي يشارك أنأ : هي الخوة  ل10

ًا معلله سيشللتركونأ وأناهللم الحقيقيين إخواناه مثابة هم والسلح المسلك في إخواناه بأنأ فللي لجنللب جنبلل

.  والوطنية الدينية الواجبات ثإم الله سبيل في دمائهم إهراق

ورفعتلله الجيلش شأللرف عللى المحافظللة سللبيل فللي والتعاضللد والتضللامن التكللاتف : هللو التحاد  ل12

مللع يتحد أنأ الجندي على ويجب النفس صأميم من الوظائف أداء بحسن والقيام الخدمة وإيفاء وكرامته

حالللة فللي الللواجب بللأداء للقيللام ويسوقه والمسلك الشرف جندي كل نافس في يولد وأنأ قطعته أفراد

. وإخلص تضحية بكل والحضر السفر

وحدته من كانأ سواء ضابط كل يحترم وأنأ وقائدها وحدته ضباط على يتعرف أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسكرية والقواعد الصأول ضمن الخرى الوحدات من أو العسللكرية التحيللة بأداء يتعلق فيما خصوصأ

.  النظام ضمن جزاؤه تستوجب ذإلك حيال منه تبدو مخالفة وكل

:  والربط الضبط

الوحللدة أفللراد بيللن الحللترام : فقدانأ مثل تلفيه على والعمل النظام فقدانأ على مايدل كل تجنب  ل4

 ] .26ردها.[ ص:  عن والتغاضي العسكرية التحية أداء في من والتهاونأ

ًا المسؤولين : إعطاء بالولء : يقصد الدولة لرئيس الولء واسللناد لللدعم جهدك وبذل طاعته عن اناطباع

قراراتهم.

.  الدولة لرئيس والخلص الوطن حب  ل6

----------------------------------------------------

علللم تحللت والجتمللاع الدولللة رئيللس ومحبللة والجنسللية الللوطن محبة على قائم العسكرية في فالولء

وتعظيمها الجاهلية والشعارات العسكرية الرتب وعلى ظلله تحت والموت عنه بالدفاع والتفاناي الدولة

والتضللامن والتكللاتف فيهللا فالتحللاد  والمنصللب الرتبللة قللدر علللى العسللكرية فللي والمحبللة واحترامهللا

الحقيقييللن الخللواة بمثابللة إخلوة ويكوناللونأ والجندية الجيش شأرف على المحافظة سبيل في والتعاضد

على . وأيضا بينهم المحبة فتسود إخوانأ أناهم المسلحة للقوات منتسب وكل الجندي فيشعر وممتزجين

؟!!! - الجنبيلة لللدول كلره العسلكري قلب في فيكونأ تحتقر أو تهانأ ل وأنأ الكفرية الشعارات تعظيم

ية الوطنيلة عللى قائملة لناهلا والبراء للولء مناقضة الكافر- فالعسكرية الدول السللم لعللى والجنس
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أو خللبيث رافضللي مللابين أفرادهللا فتجللد والصللالح الفاسللق ول والمسلللم الكافر بين تفرق فل والعقيدة

الللردة أناللواع مللن ناللوع بللأى أومرتللد  للصلللة تللارك أو أوإسللماعيلي ناصيري أو درزي أو بعثي أو علماناي

التللدريبات لعطللاء قللدم شألليوعي أو وثإني أو ناصراناي أوتجده وبحملته به والستهزاء الدين في كالطعن

للللدين ينتسللب مللن فيهللا وتجللد والممللاحلت الخللدع أناللواع مللن وناحوذإلللك والداراة الجيللوش وتطللوير

تستوجبه وما العمل بحكم والتعظيم والمحبة الموالة من هؤلء بين فتقوم الصالحين سمات ويظهرمنه

العسللكرية أصأللول فللي والنظر التأمل بمجرد عاقل كل يعرفه وهذا الجاهلية والنظم العسكرية القواعد

ويحللترمونأ ويكرمللونأ لجلهللا ويهينللونأ ويعادونأ عليها ويوالونأ ويبغضونأ فيها يحبونأ بينهم فيما فتجدهم

هللؤلء أنأ : واعلللم قللوله فللي الشلليخ آل حسللن بللن عبللدالرحمن الشيخ . وصأدق ويحتقرونأ لها موافقة

فللي بللالله لهللم وتسللويتهم عبللادتهم دونأ والنصرة الموالة بمجرد وأمثاله هذا من يرضوا لم المشركين

وهللو السللجود أعضللاء أشأللرف إلى باليد والشأارة لهم الناحناء ذإلك فمن إليهم والتودد والجلل التعظيم

]   الزلل العذب . [ المورد عنه لمحيد أمر وذإلك اللهية خصائص من ذإلك وكل والناف الجبهة

بعللض أوليللاء بعضللهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ل ءامنوا الذين أيها : (يا تعالى قوله عن هؤلء فأين

يرتد من ءامنوا الذين أيها - : يا قوله إلى – الظالمين القوم يهدي ل الله إنأ منهم فإناه منكم يتولهم ومن

يجاهللدونأ الكافرين على أعزة المؤمنين على أذإلة ويحبوناه يحبهم بقوم الله يأتي فسوف دينه عن منكم

ٌع والله يشاء من يؤتيه الله فضل ذإلك لئم لومة يخافونأ ول الله سبيل في الللله وليكللم * إنامللا عليم واس

ورسللوله الللله يتللولى * ومللن راكعللونأ وهم الزكاة ويؤتونأ الصلة يقيمونأ الذين ءامنوا والذين ورسوله

ًا دينكم اتخذوا الذين تتخذوا ل ءامنوا الذين أيها * يا الغالبونأ هم الله حزب فإنأ ءامنوا والذين ًا هزو ولعب

الصلللة إلللى ناللاديتم * وإذإا مللؤمنين كنت إنأ الله واتقوا أولياء والكفار قبلكم من الكتاب أوتوا الذين من

معللاداة :( فأمللا الللله رحملله عللتيق بللن حمللد العلمة ) قال ليعقلونأ قوم بأناهم ذإلك ولعبا هزوا اتخذوها

وشأللدد موالتهم , وحرم إيجابه , وأكد ذإلك أوجب قد وتعالى سبحاناه الله أنأ , فاعلم والمشركين الكفار

وجللوب بعللد الحكللم هللذا مللن أبين ول أكثر الدلة من فيه حكم تعالى الله كتاب في ليس إناه , حتى فيها

ِثيًرا َتَرى( تعالى ... قال ضده وتحريم التوحيد ُهْم َك ْن ْونَأ ّم ّل َو َت ِذيَن َي ّل ْا ا َفُرو ْئَس َك ِب ّدَمْت َما َل ُهلْم َق ُهْم َل ُفُسلل َأنا

ّلُه َسِخَط َأنأ ِهْم ال ْي َل ِفي َع َذاِب َو َع ْل ُدونَأ ُهْم ا ِل ْو َخا َل َو ُناوا ,  ُنونَأ َكا ْؤِم ِبّي ِبالله ُي ّن ِزَل َوَما وال ِه ُأنا ْي َل ُهْم َما ِإ ُذو ّتَخ ا

َياء ِل ْو ِكّن َأ َل ِثيًرا َو ُهْم َك ْن ُقونَأ) . قال ّم أناللزل ومللا والنللبي بالله اليمانأ أنأ سبحاناه : فبين السلم شأيخ َفاِس

. الملللزوم عللدم يقتضللي اللزم عللدم لنأ ؛ اليمانأ عدم يوجب وليتهم , فثبوت وليتهم بعدم ملتزم إليه

إل تحصل ل وليتهم أنأ , وأخبر العذاب في والخلود سخطه الكافرين موالة على تعالى الله : رتب قلت

الللله أخللبر , كما يعادوناهم بل يوالوناهم ل فإناهم ورسوله وكتابه بالله اليمانأ أهل وأما بمؤمن ليس ممن

َيا تعالى قال المرسلين من معه والذين إبراهيم عن َها ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ َد َت ُهو َي ْل ّنَصلاَرى ا َيلاء َوال ِل ْو َأ

ُهْم ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ُهم َوَمن َب ّل َو َت ُكْم َي ّناُه ّمن ِإ ُهْم َف ْن ّلَه ِإنّأ ِم َ ال ِدي ل ْهلل ْوَم َي َقلل ْل ِلِميَن ا ّظللا َتللَرى ال َف ِذيَن ,  ّللل ِفللي ا

ِهم ِب ُلو ُعونَأ ّمَرٌض ُق ِر ِهْم ُيَسا ُلونَأ ِفي ُقو َنا َأنأ َناْخَشى َي َب ٌة ُتِصي ِئَر ى َدآ َعَس ّللُه َف ِتَي َأنأ ال ْأ ْتلِح َيل َف ْل ْو ِبا ٍر َأ ْن َأْمل ّم
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ِه ِد ْا ِعن ِبُحو ُيْص َلى َف ْا َما َع ِهْم ِفي َأَسّرو ُفِس ْنا ِدِميَن) فنهلى َأ اليهلود يواللوا أنأ الملؤمنين وتعلالى سلبحاناه َناا

فهللو النصللارى تللولى , ومن يهودي فهو اليهود تولى : من أي منهم فهو تولهم من أنأ , وذإكر والنصارى

أنأ أحللدكم ليتللق عتبللة بللن الللله عبللد : قال قال سيرين بن محمد عن حاتم أبي ابن روى , وقد ناصراناي

َيا الية هذه يريد فظنناه , قال يشعر ل وهو ناصرانايا أو يهوديا يكونأ َها ( ّي أ
ِذيَن َ ّللل ْا ا ُنللو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخلل َد َت ُهللو َي ْل ا

ّنَصاَرى َياء َوال ِل ْو ُهْم َأ ْعُض َياء) إلى َب ِل ْو ّناُه قوله َأ ِإ َف ُهْم) وكذلك ( ْن , ومللن مشللرك فهللو المشللرك تللولى من ِم

َيللا تعللالى .. وقللال الكفار من وغيرهم الكتابين أهل تولى من بين فرق , فل أعجمي فهو العاجم تولى )

َها ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ ِذيَن َت ّل ْا ا ُذو ّتَخ ُكْم ا َن ًوا ِدي ًبا ُهُز ِع َل ِذيَن ّمَن َو ّللل ْا ا ُتللو َتللاَب ُأو ِك ْل ُكللْم ِمللن ا ِل ْب ّفللاَر َق ُك ْل َوا

َياء ِل ْو ْا َأ ُقو ّت ّلَه َوا ُتم ِإنأ ال ِنيَن) فنهى ُكن ْؤِم الكفللار من وغيرهم الكتابين أهل موالة عن المؤمنين سبحاناه ّم

َيا تعالى , وقال اليمانأ تنافي موالتهم أنأ , وبين َها ( ّي أ
ِذيَن َ ّل ْا ا ُنو َ آَم ْا ل ُذو ّتِخ ُكْم َت َباء ُكْم آ َنا َوا ِإْخ َيللاء َو ِل ْو َإنِأ َأ

ْا ّبو َتَح ْفَر اْس ُك ْل َلى ا ِليَمانِأ َع ُهم َوَمن ا ّل َو َت ُكلْم َي َك ّمن ِئ َل ْو ُأ ِلُمونَأ ُهلُم َف ّظلا ُقلْل ال ُكْم َكلانَأ ِإنأ ,  ُؤ َبلا ُكْم آ ُؤ َنلآَ ْب َأ َو

ُكْم ُنا َوا ِإْخ ُكْم َو َواُج َأْز ُكْم َو ُت َعِشيَر َواٌل َو َأْم َها َو ُتُمو ْف َتَر ْق ٌة ا ِتَجاَر ْونَأ َو َها َتْخَش َد ِكُن َكَسللا َها َوَمَسللا َنا ْو َأَحللّب َتْرَضلل

ُكم ْي َل ِه ّمَن ِإ ّل ِه ال ِل ٍد َوَرُسو َها ِه ِفي َوِج ِل ِبي ْا َس ّبُصو َتَر ّتى َف ِتَي َح ْأ ّلُه َي ِه ال ِر َأْم ّلُه ِب َ َوال ِدي ل ْه ْوَم َي َق ْل َفاِسللِقيَن) ا ْل ا

غيللر دينهما كانأ - إذإا إليه الناس أقرب هما - اللذين وأخيه أبيه موالة عن المؤمن وتعالى سبحاناه فنهى

هللم الذين الكافرين تولى بمن , فكيف ظالم فهو كافرين كاناا إذإا وأخاه أباه يتولى الذي أنأ وبين اليمانأ

هللذه أنأ تعللالى بين , ثإم الظالمين أظلم لمن إناه والله , بلى ظالم هذا يكونأ أفل ولدينه ولبائه له أعداء

أو بلده و أ أخيله أو أبيلله عللى خوفلا يواليهم أنأ لحد , فليس الكافرين موالة في عذرا تكونأ ل الثماناية

هللذا بللأنأ العللذار بللاب الخلللق علللى سللد قد الله , فإنأ زوجاته على مخافته أو بعشيرته مشحته أو ماله

] وفللي الشأللراك وأهللل المرتللدين موالة من والفكاك النجاة .[ سبيل واختصار بتصرف .اهل بعذر ليس

". الللله فللي والبغللض الللله فللي الحللب اليمانأ عرى :" أوثإق عنه الله رضي البراء عن المرفوع الحديث

فقلد للله ومنلع لللله وأعطى الله في وأبغض الله في أحب :"من مرفوعا عنه الله رضي أمامة أبي وعن

مللن مللع :" المرء  أناس حديث من عليه المتفق وفي  مسنده في أحمد الما ". رواهما اليمانأ استكمل

حشللر إل قومللا رجللل مرفوعللا:" ليحللب عنلله الله رضي على عن جيد بإسناد الطبراناي ". , وروى أحب

وفللي حبللانأ ابللن ".رواه تقي إل طعامك يأكل ول مؤمنا إل :" لتصاحب , وأيضا المنذر ابن ". قاله معهم

تعالى: الله ". قال الله في والبغض الله في الحب إل الدين مرفوعا:" وهل عنها الله رض عائشة حديث

للمنلافق الرجلل قلال مرفوعلا:" إذإا بريلدة ) , وعلن اللله يحببكلم فلاتبعوناي اللله تحبونأ كنتم إنأ ( قل

بلفظ صأحيح بإسناد والنسائي داود ولبي وصأححهما الحاكم ". رواهما وجل عز ربه أغضب فقد ياسيدي

خليللله ديللن علللى مرفوعللا:" المللرء هريللرة أبللي عللن أبللوداود ". ورواه وجل عز ربكم أسخطتم :" فقد

الترمللذي ". رواه بأخداناهم الناس :" اعتبروا قال أناه مسعود ابن عن ". وثإبت يخالل من أحدكم فلينظر

:  قيل . وكما والحاكم وأبوداود وأحمد

يقتدي بالمقارنأ قرين ******    فكل    قرينه عن واسأل لتسأل المرء عن
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يكللونأ : أنأ اليمللانأ حلوة بهن وجد فيه كن من :" ثإلٌث عنه الله رضي أناس حديث من الصحيحين وفي

رضللي عبللاس ابللن ". وعن ...الحديث لله إل ليحبه المرء يحب وأنأ سواهما مما إليه أحب ورسوله الله

الللله ولية تنال فإناما الله في وعادى الله في ووالى الله في وأبغض الله في أحب قال:" من عنهما الله

مؤاخللاة عامة صأارت . وقد كذلك يكونأ حتى وصأيامه صألته كثرة وإنأ اليمانأ طعم عبد يجد , ولن بذلك

. الذهبي ووافقه وصأححه والحاكم جرير ابن شأيئا". رواه أهله على يجدي ل وذإلك الدنايا أمر على الناس
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ّلذيَن :" وقال الشيخ آل عبدالله بن سليمانأ العلمة وقال َوا ْا تعالى: ( { َفُرو ُهْم َك ْعُض َياء َب ِل ْو ْعٍض َأ ّ َب ِإل

ُه ُلو َع ْف ُكن َت َنٌة َت ْت َلْرِض ِفي ِف ٌد ا َفَسا ِبيٌر} ( َو المؤمنين بين الموالة تعالى عقد فقد النافال ) سورة73َك

الفتنة من وقع ذإلك يفعلوا لم , وإنأ بعض أولياء بعضهم الكفار أنأ , وأخبر الكافرين موالة من وقطعهم

, بالمعروف المر وعلم الجهاد علم يقام أو الدين يتم . فهل يقع وكذلك عظيم شأئ الكبير والفساد

كانأ ولو ؟  الله في والموالة الله في والمعاداة الله في والبغض الله في بالحب إل المنكر عن والنهي

والباطل الحق بين فرقاناا يكن , لم بغضاء ول عداوة غير من , ومحبة واحدة طريقة على متفقين الناس

التنبيه في فصلقال:  أنأ الشيطانأ..إلى وأولياء الرحمن أولياء ولبين والكفار المؤمنين , ولبين

: تقدما ما حاصل على

جاءت وكذلك منهم فهو تولهم من أنأ , وأخبر ذإلك في , وشأدد الكفار موالة عن سبحاناه الله ناهى قد 

حشر قوما أحب من " أنأ وسلم عليه الله صألى النبي , وأخبر وسلم عليه الله صألى النبي عن الحاديث

, اليللات تلللك فللي دخللل فعلها , من السلف عن والثإار والسنة الكتاب من ذإكرناا مما " . , ويفهم معهم

. عقابه وأليم غضبه موجبات من بالله ناعوذإ النار بمسيس للوعيد وتعرض

َ تعالى . قال القليل : الركونأ . الثالث الخاصأة والمحبة : المودة . الثاناي العام : التولي أحدها ْول َل َو َأنأ {

َناَك ْت ّب ْد َثإ َق َكُن ِكدّت َل ِهْم َتْر ْي َل ًئا ِإ ْي ً شَأ ِليل ًا َق ِإذإ َناَك ,  ْق َذإ ْعَف َّل ِة ِض َيا ْلَح ْعَف ا ْلَمَماِت َوِض َ ُثإّم ا ُد ل َنللا َلللَك َتِجلل ْي َل َع

عليلله وسلللمه الللله صألللة مخلللوق لشأللرف الخطللاب هللذا كانأ ] فإذإا75-74:  السراء َناِصيًرا} [سورة

 ؟ بغيره فكيف

ّدوا تعالى الله . قال , ومداراتهم : مداهنتهم الرابع َو ْو { ِهُن َل ْد ُنونَأ} [ ُت ِه ْد ُي . القلم ] سورة9َف

َوَل تعالى قال كما يشيرونأ وفيما يقولونأ فيما : طاعتهم الخامس ْع { ِط َنا َمْن ُت ْل َف ْغ َبُه َأ ْل َناا َعن َق ِر ْك َع ِذإ َب ّت َوا

ُه َوا َكانَأ َه ُه َو ًطا} [ َأْمُر َوَل تعالى , وقال الكهف ] سورة28ُفُر ْع { ِط ِهيٍن} اليات َحّلٍف ُكّل ُت ]16-10[ ّم

  القلم سورة

. المللور فللي : مشللاورتهم . السللابع المسلمين أمراء على , والدخول الجلوس في : تقريبهم السادس

. ذإلللك غيللر أو كتللابه أو عمالللة أو , إمارة كانأ أمر , أي المسلمين أمور من أمر في : استعمالهم الثامن

. الحللادي عليهللم والدخول ومزاورتهم : مجالستهم . العاشأر المؤمنين دونأ من بطاناة : اتخاذإهم التاسع

. الله خوناهم وقد : استأماناهم عشر . الثالث العام : الكرام عشر الثاناي والطلقة لهم : البشاشأة عشر

. ظلمهللم ليكتبللوا الللدواة وتقريب القلم , كبري قليل شأيء في ولو أمورهم في : معاوناتهم عشر الرابع

.  : مناصأحتهم عشر الخامس

.  ومعاشأرتهم : مصاحبتهم عشر . السابع أهواءهم : اتباع عشر السادس

, لهللم تعظيلم فيلله مللا : ذإكللر عشلر . التاسع بزيهم والتزيي بهم والتشبه بأعمالهم : الرضا عشر الثامن

الحكيللم الطللب علللم يدعي لمن يقال , أو فلنأ السيد للطواغيت يقال , كما وحكماء سادات كتسميتهم

.  ذإلك وناحو
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وسكن المشركين جامع : " من وسلم عليه الله صألى قال . كما ديارهم في معهم : السكنى العشرونأ

, منهم أقرباءه مع يفعلها أنأ بين المور هذه في فرق فل هذا تبين . إذإا داود أبو " رواه مثلهم فإناه معهم

] . 154–1/148التوحيد: مجموعة اليمانأ:ضمن عرى ".[أوثإق المجادلة آية في كما غيرهم مع أو
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السادس:- الفصل                                                

الشرع في بواجب ماليس وإيجابا الحراما وتحليل الحلل تحريم على العسكرية اشتمال

.

. الدارية والنظمة الواجبات كتابا في وجاء

ِعلم .. . والطاعة الدقيق النظام على مبنية الجندية أنأ : وبما ال

..  القويالقوي  وركنهاوركنها  ودعامتهاودعامتها  الجنديةالجندية  روحروح  وهيوهي:  المطلقة الطاعة ل 1

الواجبات تحديد بشأنأ الصادرة والناظمة والتعليمات بالوامر التام اللتزام  وهو: والربط الضبط  ل3

حقللوقه وحفللظ ومجللازاته ترقيتلله بأنأ فرد كل وليعلم ، الداخلي المن قوات لرجال والعسكرية الدارية

 ] 6  ل4:  . [ ص النظام بمقتضى باناضباطه منوط وناحوها وملبس مرتبات من

 للفراد العامة المحظورات ـِّ للفراد العامة : الواجبات الثاني الفصل

ناظللام مشللروع يعللد أنأ علللى الللداخلي المللن قللوات ناظام  من194 المادة  ناصت: العامة الواجبات

المتعلقللة بالحكام العمل يستمر النظام ذإلك يصدر أنأ وإلى الداخلية وزارة قبل من الجنائية للجراءات

الفصللل فللي العللام المن ناظام ناص وقد الدولة رئيس بإرادة الصادر العام المن ناظام في الواردة بذلك

أناهللا القاناونايللة الناحيللة مللن وبللالرغم العللام المللن رجال لكافة العامة الواجبات على والعشرونأ السابع

.   الداخلي المن قوات أفراد كافة شأاملة تكونأ تكاد أناها إل العام المن رجال على تقتصر

ً :-  وهي إدارية : واجبات أول

أوعصللابة مللؤامرة أو اخلقيللة مفاسللد وجللود فللي رجالها أحد أو الشرطة دوريات إحدى اشأتبهت إذإا  ل4

إليه الدخول وليجوز المحل ذإلك لمراقبة الشرطة مخافر من مخفر اقرب إخبار يجب محل في لصوص

 ] .9  ل7:  النظام. [ ص مقتضيات وفق الدخول يكونأ وأنأ المختص المرجع من الستئذانأ بعد إل

ًا  العامة : المحظورات ثإاناي

. خاص بأذإنأ إل العربية الدول غير من بأجنبية الزواج ل د

. والمقاولت المناقصات أعمال في والشأترك الحرة والمهن التجارية العمال مزاولة ل ه

. خاص بأذإنأ إل الرسمية العمل أوقات غير في ولو مكافأة أو بمرتب للغير العمل أداء ل و

. فيها منصب أي أو إدارتها مجالس عضوية قبول أو الشركات تأسيس في الشأتراك ل ز

الفقللرات فللي محظورات من النظام أورده ما إلى بالضافة أناه ناجد المذكورة المادة ناص مطالعة ومن

 من

العقوبات ناظام في الواردة والجنايات الجرائم على صأراحة النص ورد قد المادة هذه ) من ( ز ) إلى ( أ

المشللار العام الموظفين ناظام في عنها المنصوص الممنوعة العمال أو المحظورات وكذلك العسكري

الجنايللات أنأ نالحللظ العسكري العقوبات ناظام  من24 المادة إلى الرجوع . ومن المذكورة بالمادة إليه
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 ]. 16 – 14. [  ..الخ الرهابية العقوبات تستوجب التي الكبرى العسكرية
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:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه أخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

:  العقوبات

آخللر شأللعار أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ المادة

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للدولة ذإلللك وكللانأ الللدول لتلللك أو الحكومة لسلطة احتقار

ًا عللن لتزيللد وبغرامة سنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

ًا العلم لنظاما التنفيذيللة اللئحللة العقوبللتين هللاتين بإحللدى أو ريللال آلف ثإلثإة ًا : ثإالثلل للمللادة : تنفيللذ

وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعلله أثإنللاء العلم سلم الموسيقى : تعزف النظام من عشر السابعة

تحيللة تللؤدى ذإلللك تعللذر حالللة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد التي العسكرية القطاعات

 ] .49  ،46  ل43:  . [ ص العلم

:  التحية تؤدى كيف

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعلة ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته لشللخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي

مللن العللالم بلللدانأ فللي البعللض بعضه عن العسكري الزي . ويختلف أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

ًا يتشللابه ولكنلله والوسلمة البلدلت وهيكللل والرتلب الشأارات نااحية علن واختلفلله تنسليقه فلي تقريبلل

].50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس

:  الدارية العسكرية الجزاءات في وجاء

: الدارية - الجزاءات ب

يرتكللب من كل على مطلوبة محاكمة إلى توقيفها في ليحتاج التي الدارية الجزاءات احكام تطبيق  ل1
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. البسيطة والخطيئات المخالفات

. التيه الخطيئات منه تصدر من كل والتوقيف والخدمة النوبة بمضاعفة يجازى ل5

]7 – 6.[ ص:  العامة والداب بالراحه الخلل وكذلك علم أو قصد غير عن الصادر المر مخالفة ل ج

ًا الحرب أيام في وظيفته يهمل أو يترك من كل : إنأ العسكرية التربية في وجاء يعللرض حياته على خوف

 ] 13  ل11:  . [ ص الحرب زمن في بالعدام عليه يحكم وقد المجازات أناواع لشأد نافسه

ضللباط كل يحترم وأنأ أسمائهم يحفظ وأنأ وقائدها وحدته ضباط على يتعرف أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسللكرية والقواعد الصأول ضمن الخرى الوحدات من أو وحدته من كانأ سواء يتعلللق فيمللا خصوصألل

.  النظام ضمن جزاؤه تستوجب ذإلك حيال منه تبدو مخالفة وكل العسكرية التحية بأداء

ًا يكونأ بأنأ مشترك كل وواجبات حقوق ويوضح المسئولية بتوزيع يقضي العسكري النظام ل  3232 خاضللع

.  حركاته كافة في للنظام

ًا يكللن لم العسكري النظام تطبيق أنأ الجنود يعرف أنأ يجب  ل34 بللل فحسللب الثكنللات بللداخل خاضللع

ًا النزهللة أوقللات فللي حللتى وقللت كل وفي زمانأ كل في احكامه مقتضى على السير في تطبيقه مطلوب

.  أهليهم بين يقضوناها التي والجازات

والخلص والجندية الدياناة عليه تفرضها التي الواجبات فمن السر في الله لسمح الجندي وقع إذإا  ل41

. بالعدام صأاحبها يجازى التي العظمى الخياناة هي وهذه للعدو جيشه أسرار ليفشي أنأ وبلده لرئيسه

 ] 17  ل16:  [ ص

. الوطني الحرس أناظمة ل أ

. تشغله الذي المنصب بسبب تعمله أنأ يجب الذي : الشيء الواجب تعريف  ل3

 عدواناية بيئة في والتزاماته الجندي حقوق شأرح ل ث

:  المقاتلين حقوق  ل1

. الساسية حقوقه توفير ل ب

:  عامة تعليمات  ل2

. المقاتلين غير لتقاتل ل أ

أذإاها يصل قد طائشة عشوائية قذائف أو طلقات اطلق ) : عدم ( الطائشة النيرانأ على السيطرة ل ب

.  مدنايين أو أبرياء إلى

. الحرب ميدانأ خارج القتال أثإر ليتعدى : أي العامة والمرافق الممتلكات بتدمير لتقم ل ث

. المدنايين ومساكن العبادة وأماكن دور بمهاجمة لتقم ل ج

. والخيرية الثقافية الممتلكات على حافظ ل ح

. التكتيك من كنوع الطبابة وحدات على النيرانأ لتطلق ل خ

:  السرى وحقوق واجبات  ل3
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. بشرية كدروع ولتستخدمهم للسرى المدناية الحقوق لتنتهك ل ح

 ] .24  ل22:  [ ص والنهب السلب أعمال كافة ل ث
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---------------------------------

الصللماء العميللاء الطاعللة ويطيللع حركللاته كافللة فللي العسللكري والقللاناونأ للنظللام خاضع عسكري فكل

والناظمللة والتعليمللات بللالوامر التللام عنهللا- واللللتزام هم يعبرونأ الجندية- كما روح هي التي المطلقة

وزارة قبللل مللن الجنائيللة اللجللراءات ناظللام مواد عليه وماتنص للفراد العامة والمحظورات والواجبات

ل – الدولللة رئيللس بإرادة الصادر العام المن ناظام في الواردة بذلك المتعلقة بالحكام والعمل الداخلية

العللام المن رجال على تقتصر أناها القاناوناية الناحية من كانات وإنأ العام المن رجال - لكافة الله باإرادة

بلجنبيللة فللالزواج ، يقولللونأ كملا النظام مقتضيات وفق الداخلي المن قوات أفراد لكافة شأاملة أناها إل

العمللال مزاولة و مسلمة أم كافرة كانات سواء خاص بأذإنأ إل محرم أي محظور العربية الدول غير من

بمرتللب للغير العمل وأداء محرمة والمقاولت المناقصات أعمال في والشأترك الحرة والمهن التجارية

أو الشللركات تأسيس في والشأتراك خاص بأذإنأ إل محرم الرسمية العمل أوقات غير في ولو مكافأة أو

ناصللوص مللن المأخوذإة المحظورات . ومن كذلك محرم فيها منصب أي أو إدارتها مجالس عضوية قبول

علللى صأللراحة النللص ورد :قللد قللولهم فللي والسللنة- كمللا القللرآنأ ناصللوص من - لمن العسكرية المواد

الممنوعللة العمللال أو المحظللورات وكللذلك العسللكري العقوبللات ناظام في الواردة والجنايات الجرائم

ناظللام المللواد إلللى الرجللوع ومللن الدولللة رئيس بأمر الصادر العام الموظفين ناظام في عنها المنصوص

برى العسلكرية للجنايلات يأخذونأ العسكري العقوبات واناين .. فتحلل بزعمهلم إرهابيلة أحكاملا الك الق

ًا الحرب أيام في وظيفته أويهمل يترك من دم العسكرية أناللواع لشأللد نافسلله ويعللرض حيللاته علللى خوف

الخياناللة هللي وهذه للعدو جيشه أسرار ليفشي وأنأ الحرب زمن في بالعدام عليه يحكم وقد المجازات

أو الطاغوت سبيل في الحرب هذه وكانات مكرها كانأ ولو عندهم بالعدام صأاحبها يجازى التي العظمى

جميللع سهلت فقد العراق في المسلمين ضد أعلنت التي الحرب في النأ الواقع هو كما المسلمين ضد

فتح من حربها في تحتاجها التي العسكرية المهمات جميع وحلفائها والبريطاناية المريكية للقوات الدول

وقيللام البريللة الحللرب شأللن فللي الراضللي واستغلل المائية والمعابر الجوية القواعد واستخدام الجواء

لمسللانادتها القوات وإرسال بل الغازية الصليبية القوات هذه بحراسة وغيرهما والداخلية الدفاع وزارتي

النصللارى ضللد هجللوم أي وصأللد بشرية دروعا واتخاذإهم بل الخلفية الخطوط لتأمين الكويت في الفعلية

فلي جللاء , وأيضا بالله والعياذإ الردة أناواع من ذإلك غير إلى هناك المجاهدين من وحمايتهم الصليب عباد

المدنايين قتل وتحريم بالغا عاقل رجل كانأ ولو وغيرهم الكفار من المقاتل غير قتل تحريم الحرب قاناونأ

اليهوديللة والمعابللد الشللركية والمشللاهد كالكنللائس العبللادة دور هللدم وتحريللم بالبريللاء أومايسللموناهم

مهاجمللة وتحريللم معلللوم هللو كما والثقافات الحضارات من يعدوناها لناهم الصأنام هدم وتحريم والبوذإية

اتخللاذإ وتحريللم للكفللار بالسللعافات يقوم ومن والممرضين الطباء قتل كذلك وتحريم والدور المساكن

هللذا ويتبللع وناهبهللم الكفللار سلب _ وتحريم القتال حال بالكفار التترس تحريم أى بشرية دروعا السرى

بي الستراق كتحريم كثيرة محرمات التحريم ك النسلاء وس الجزيلة وأحكلام الرقيلق وبيلع اليميلن ومل
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الفللداء أخللذ أو السللري قتللل وتحريم الكفار أموال وتعشير  العمرية والشروط والذلة الصغار بإلزامهم

.  وناحوذإلك عليهم

57



لهللا وضللعوا فقللد الكفريللة والهيئللات الللدول وأعلم العسللكرية والتحيللة الجاهلية والشعارات العلم وأما

فللي والخشللوع الخضللوع مللن والسللماوات الرض رب لللله إل لتكللونأ وتعظيمللات وعقوبللات واجبللات

آل حسللن بللن عبللدالرحمن العلمللة الشلليخ الثاناي المجد كماقال والمر والنظرات والسكنات الحركات

عبللادتهم دونأ والنصللرة المللوالة بمجرد وأمثاله هذا من يرضوا لم المشركين هؤلء أنأ :" واعلم الشيخ

إللى باليللد والشأللارة لهلم الناحنلاء ذإللك فملن إليهللم والتلودد والجلل التعظيم في بالله لهم وتسويتهم

".  عنه لمحيد أمر وذإلك اللهية خصائص من ذإلك وكل والناف الجبهة وهو السجود أعضاء أشأرف

أو شأللعاراتهم إهاناللة وحرمللوا النصللارى فعل من هي التي والبواق الموسيقية باللت العزف أباحوا كما

؟!!! - بزعمهلم الجنبيلة لللدول كره القلوب في ليكونأ حتى المالية والغرامة السجن فأوجبوا احتقرها

الصللليب وعلللم والللدنامرك بريطانايللا كعلللم الصللليب وفيهللا ترفع العلم هذه كانات - وإنأ الكافرة الدول

. ذإلك وناحو الدولي

شأللرك العسللكرية التشريعات هذه أنأ ولشأك الربوبية خصائص من والتحريم والتحليل الحكام فتشريع

َأْم تعالى قال واللوهية الربوبية في ُهْم : { َكاء َل ُعوا شُأَر ُهم شَأَر ّديِن ّمَن َل َذإنأ َلْم َما ال ْأ ِه َي ّلُه ِب ْوَل ال َل ِلَمللُة َو َك

َفْصِل ْل ُقِضَي ا ُهْم َل َن ْي ِإنّأ َب ِلِميَن َو ّظا ُهْم ال َذاٌب َل ِليٌم} [ َع ْا وقللال  ، الشورى ] سورة21َأ ُلو َقللا َو َمللا تعللالى:{

ُطونِأ ِفي ِه ُب ِذ ِم َه َعا ْنا َل ِلَصٌة ا َناا َخا ِر ُكو ُذ َلى َوُمَحّرٌم ّل َنا َع َواِج ِإنأ َأْز ُكن َو َتللًة َي ْي ُهللْم ّم ِه َف َكاء ِفيلل ِهْم شُأللَر ِزي َيْج َسل

ُهْم َف ّناُه َوصْأ ِكيٌم ِإ ِليٌم} [ ِح ُقوُل الناعام ] سورة139َع َي ِذيَن ،{َس ّللل ْا ا ُكو ْو َأشْأللَر ّلللُه شَأللاء َللل َنا َمللا ال ْك َ َأشْأللَر َول

َناا ُؤ َبا َ آ َنا َول ٍء ِمن َحّرْم ِلَك شَأْي َذ ّذَب َك ِذيَن َك ّل ِهللم ِمللن ا ِل ْب ّتللى َق ْا َح ُقللو َنا َذإا ْأَسلل ُكم َهللْل ُقللْل َب َد ٍم ّمللْن ِعنلل ْللل ِع

ُه ِرُجو ُتْخ َنا َف ُعونَأ ِإنأ َل ِب ّت ّ َت ّظّن ِإل ِإنْأ ال ُتْم َو ّ َأنا  الناعام ] سورة148َتْخُرصُأونَأ} [ َإل

تفللترونأ الللله علللى أم لكم أذإنأ ءآلله قل وحلل حراما منه فجعلتم رزق من لكم الله ماأنازل أرءيتم (قل

ذب اللله على لتفتروا حرام وهذا حلل هذا الكذب ألسنتكم  تصف لما *ولتقولوا ذين إنأ الك ترونأ ال يف

)  يفلحونأ ل الكذب الله على

ًا لذلك الوهاب عبد بن محمد المام وعقد : تعالى الله رحمه فقال التوحيد كتاب في مستقل باب

ًا اتخذهم فقد الله حرم ما أوتحليل  الله أحل ما تحريم في والمراء العلماء أطاع من باب دونأ مللن أرباب

الله

اللله صأللى الللله رسللول قللال :لكللم أقول ، السماء من حجارة عليكم تنزل أنأ : يوشأك عباس ابن وقال

وصأللحته السللناد عرفللوا لقللوم : عجبللت أحمللد المللام وقال  ؟ وعمر أبوبكر : قال وتقولونأ وسلم عليه

ِر تعلالى واللله ، سفيانأ رأي إلى يذهبونأ َذ َيْحل ْل َف ول{ ِذيَن يق ّل ُفونَأ ا ِل ْن ُيَخلا ِه َع ِر ُهْم َأنأ َأْمل َب َنلٌة ُتِصلي ْت ْو ِف َأ

ُهْم َب َذاٌب ُيِصي ِليٌم} [ َع يقلع أنأ قللوله بعللض رد إذإا لعلله الشرك الفتنة الفتنة ما أتدري النللور ] سورة63َأ

. فيهلك الزيغ من شأئ قلبه في

ْا هذه يقرأ وسلم عليه الله صألى النبي سمع : أناه حاتم بن عدي وعن ُذو ّتَخلل ُهْم اليللة:{ا َبللاَر ُهْم َأْح َنا َبللا ْه َوُر

ًبا َبا ِه ُدونِأ ّمن َأْر ّل ْلَمِسيَح ال ْبَن َوا َيللَم ا ْا َوَمللا َمْر ّ ُأِمللُرو ْا ِإل ُدو ُبلل ْع َي ًهللا ِل َل ًدا ِإ ّ َواِحلل َلللَه ل ّ ِإ َو ِإل َناُه ُهلل ْبَحا َعّمللا ُسلل
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ُكونَأ} [ ِر فتحرمللوناه الللله أحللل ما يحرمونأ : أليس قال ناعبدهم لسنا إناا : له فقلت التوبة ] سورة31ُيْش

. وحسنه والترمذي أحمد ". رواه عبادتهم : تلك قال : بلى فقلت فتحلوناه الله حرم ما ويحلونأ

الللله حللرم مللا تحليللل فللى أطاعوهم حيث أربابا ورهباناهم أحبارهم :"اتخذوا تيمية ابن السلم شأيخ قال

التبللديل علللى فيتبعللوناهم الللله دين بدلوا أناهم يعلموا أحدهما: أنأ وجهين على يكونأ الله أحل ما وتحريم

الرسللل ديللن خللالفوا أناهم علمهم مع لرؤسائهم اتباعا الله أحل ما وتحريم الله حرم ما تحليل فيعتقدونأ

ع ملن فكلانأ لهم ويسجدونأ لهم يصلونأ يكوناوا لم وانأ شأركا ورسوله الله جعله وقد كفر فهذا غيلره اتب

مثللل مشللركا ورسللوله الللله قاله ما دونأ ذإلك قاله ما واعتقد الدين خلف أناه علمه مع الدين خلف فى

فللى أطللاعوهم لكنهللم ثإابتللا الحرام وتحريم الحلل بتحليل وإيماناهم اعتقادهم يكونأ . والثاناى: أنأ هؤلء

أمثللالهم حكللم لهللم فهللؤلء معاص أناها يعتقد التى المعاصأى من يفعله ما المسلم يفعل كما الله معصية

المسلللم علللى وقال المعروف فى الطاعة إناما قال أناه النبى عن الصحيح فى ثإبت كما الذناوب أهل من

] 70 / 7الفتاوى: ".[مجموع بمعصية يؤمر لم ما كره أو أحب فيما والطاعة السمع

الحللرام لهللم أحلللوا قللال عبللدوهم وسلم:"مللا عليه الله صألى للنبى حاتم بن عدى قال أيضا:"وقد وقال

شأللركاء لهللم تعللالى:(أم إياهم". قللال عبادتهم تلك فكانات فأطاعوهم الحلل عليهم وحرموا فأطاعوهم

يللاليتنى يقللول يللديه علللى الظللالم يعللض تعللالى:(ويللوم الله) وقال به يأذإنأ لم ما الدين من لهم شأرعوا

وكللانأ جللاءناى اذإ بعد الذكر عن اضلنى *لقد خليل فلناا اتخذ لم ليتنى ويلتى *يا سبيل الرسول مع اتخذت

حلله ما فالحلل الله أطاع فقد الرسول يطع من لناه طاعته وجبت خذول) فالرسول للناسانأ الشيطانأ

إنامللا والمللوك والمللراء والمشلايخ العلملاء من الرسول سوى ومن شأرعه ما والدين حرمه ما والحرام

فللي داخلللة فطللاعتهم بطللاعتهم ورسللوله الللله أمللر إذإا وهم الله طاعة طاعتهم كانات إذإا طاعتهم تجب

) فلللم منكللم المللر وأولللى الرسول وأطيعوا الله أطيعوا آمنوا الذين أيها تعالى:( يا قال الرسول طاعة

الرسللول طاعللة فلي داخلللة المللر أولى طاعة جعل بل منكم المر أولى وأطيعوا الرسول وأطيعوا يقل

الرسول يطع من فإناه المر أولى طاعة دونأ الرسول طاعة في الفعل وأعاد لله طاعة الرسول وطاعة

] .67 / 7".[  الله أطاع فقد

قللد وكانأ وغيرهما والترمذى أحمد رواه طويل حسن حديث وهو حاتم بن عدى حديث أيضا:"وفى وقال

ناعبدهم لسنا أناا له فقلت قال الية هذه يقرأ فسمعه ناصراناى وهو وسلم عليه الله صألى النبى على قدم

فتلللك قللال بلللى فقلللت قللال فتحلللوناه الللله حللرم ما ويحلونأ فتحرموناه الله أحل ما يحرمونأ أليس قال

مللا الللله دونأ مللن يعبللدوهم أنأ أمروهللم ولللو لهللم يصلللوا لللم إناهللم أما البخترى أبو قال وكذلك عبادتهم

وقللال الربوبيللة تلللك فكانات فأطاعوهم حلله وحرامه حرامه الله حلل فجعلوا أمروهم ولكن أطاعوهم

ى فلى الربوبيلة تلك كانات كيف العالية لبى قلت أناس بن الربيع أناهلم الربوبيلة كلانات قلال اسلرائيل بن

ومللا ائتمرناللا بلله أمروناللا فمللا بشللىء احبارناا ناسبق لن فقالوا عنه وناهوا به أمروا ما الله كتاب فى وجدوا

عبللادتهم أنأ النللبى بين فقد ظهورهم وراء الله كتاب ونابذوا الرجال فاستنصحوا لقولهم اناتهينا عنه ناهوناا
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فهللذه الله دونأ من ودعوهم لهم وصأاموا لهم صألوا أناهم ل الحلل وتحريم الحرام تحليل فى كانات اياهم

سبحاناه هو ال اله ل بقوله شأرك ذإلك أنأ الله ذإكر وقد النبى بينها وقد للموال عبادة وتلك للرجال عبادة

". يشركونأ عما

]10/ بللدل أو عليلله المجمع الحلل حرم أو عليه المجمع الحرام حلل متى أيضا:"والناسانأ ] وقال266 

ُناهى ما :" وكل الله أيضارحمه  ] وقال267 / 3الفقهاء". [ باتفاق مرتدا كافرا كانأ عليه المجمع الشرع

سبحاناه بينهما جمع ولهذا ظلم فهو موضعه غير فى للشىء ووضع الستقامة عن وإناحراف زيغ فهو عنه

الللدين) فهللذه للله مخلصللين وإدعللوه مسجد كل عند وجوهكم وأقيموا بالقسط ربى أمر قوله:( قل فى

الللدين مللن شأللرعوا الذين وذإم بالكتاب والعتصام الدين أصأول على المشتملة العراف سورة فى الية

ومخللالفى كإبليس دينهم أمور من الله شأرعه ما خالفوا أو الطيبات وتحريم كالشرك الله به يأذإنأ لم ما

ذإم علللى السللورة فإشأتملت الكتاب أهل من الكتاب بدلوا والذين فرعونأ قوم إلى ناوح قوم من الرسل

أهللل ككفلار بعضلله أو بالنابيللاء كالكفللار كللله الحلق اللدين خالف ومن العرب ككفار باطل بدين أتى من

ناللوعين فللى المشللركين ذإناللوب غيرهمللا وفللى الناعللام وفللى السللورة هذه فى سبحاناه جمع وقد الكتاب

الللدين مللن شأرع فالول الطيبات كتحريم عنه الله ينه لم عما وناهى كالشرك به يأمر لم بما أمر أحدهما

حمللار بن عياض حديث الصحيح الحديث فى وكذلك الله يحرمه لم لما تحريم والثاناى الله به يأذإنأ لم ما

ت ملا عليهلم فحرملت الشياطين فاجتالتهم حنفاء عبادى خلقت إناى تعالى الله عن النبى عن لهلم أحلل

هللو وناحوه الشرك من الباطلة العبادات إبتداع كانأ ولهذا سلطاناا به أنازل لم ما بى يشركوا أنأ وأمرتهم

هللو الباطلللة التحريمللات وابتللداع والمتصللوفة المتعبدة منحرفة من ضاهاهم ومن النصارى على الغالب

ملن وأغلل آصألار فيلله اليهلود ديلن أصألل بللل المتفقهلة منحرفلة ملن ضاهاهم ومن اليهود على الغالب

ا عليكلم حلرم اللذى بعلض لكم ولحل المسيح لهم قال ولهذا التحريمات رك أنأ .. كم ظللم بلالله الش

وشأرك والتأله فىالعبادة شأرك وهو جليله دع النمل دبييب من أخفى المة هذه فى الشأراك فإنأ  عظيم

الصلوفية وضللل والرافضلة النصلارى ملن فالغاليللة والقبلول اليملانأ فلى وشأللرك والناقيلاد فىالطاعة

هذا أشأرك ومن تارة جميعا وبهما أخرى عبادته من وبنوع تارة الله غير بدعاء يشركونأ والعامة والفقراء

لهللؤلء المتبعللة والعامللة القضللاة وأتبللاع الملللوك وأجنللاد المتفقهللة من كثير الطاعة فى أشأرك الشرك

أحبللارهم اتخللذوا قللرأ لمللا حللاتم بللن لعدى وسلم عليه الله صألى النبى قال وقد الطاعة شأرك يشركونأ

ولكللن ماعبللدوهم فقللال عبللدوهم ما الله يارسول فقال مريم بن والمسيح الله دونأ من أربابا ورهباناهم

مللا اللواجب يجعللل المنحرفين أحد فتجد فأطاعوهم الحلل عليهم وحرموا فأطاعوهم الحرام لهم أحلوا

/1ودينلا".[ دنايا وإما دنايا وإما دينا إما شأرعه ما والدين حلله ما والحلل ماحرمه والحرام متبوعه أوجبه  

. الفتاوى مجموع من هو السلم شأيخ عن ناقله تقدم ما ] وكل98  ،97

:[ ولننقللل عنلله الللله عفا قال تعالى الله حفظه العلياناي نافيع بن على الشيخ فضيلة ذإكره بما هذا ولنتبع

ًا النأ ليعرف ل الدولية للعلقات المبادىء قررت التي ل المتحده المم لهيئة الهامة القرارات لحد ملخص
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تنظيللم الحقيقللة فللي هللو الللذي الللدولي بللالتنظيم يسمى ما عصر في الجهاد بفريضة يراد ماذإا المسلم

ًا .. تعلن العامة الجمعية  ) إنأ25  الدورة6225 رقم . ( القرار آخر لشيء ل السلم لهدم دولي رسللمي

:- التية المبادىء

السللمة ضلد اسللتعمالها أو القلوة باسللتعمال التهديد عن الدولية علقتها في الدول امتناع مبدأ  ل1   

. المتحدة المم مقاصأد مع يتنافى آخر ناحو أي على أو دولة لية السياسي الستقلل أو القليمية

ول الدوليين والمن السلم يعرض ل وجه على السلمية بالوسائل الدوليه لمنازعاتها الدول فض مبدأ  ل2

. للخطر العدل

وفقللا ما لدولة القومية الولية صأميم من تكونأ التي الشؤونأ في التدخل عدم بواجب الخاص المبدأ  ل3

 للميثاق

.  بنفسها مصيرها تقرير في وحقها حقوقها في الشعوب تساوي مبدأ  ل4

: خاص بوجه التية العناصأر السيادة في المساواة .. وتتضمن الدول بين السيادة في المساواة مبدأ  ل5

. القاناوناية الناحية من متساوية الدول ل أ 

. الكاملة للسيادة الملزمة بالحقوق الدول من دوله كل تتمتع ل ب

. الخرى الدول شأخصية احترام واجب دولة كل على ل ج

. للدولة السياسي والستقلل القليمية السلمة ضرورة ل د

.  والثقافية والقتصادية والجتماعية السياسية ناظمها بحرية تنمي وأنأ تختار أنأ في الحق دولة لكل ل ه

ًا الدولية التزاماتها تنفيذ واجب دولة كل وعلى ل و ً تنفيذ مللع سلللم في والعيش النيه حسن يحدوه كامل

.  الخرى الدول

ًا1927 عللام مللن  سللبتمبر24 في اجتماعها في العمومية  الجمعية : ( وأصأدرت الشيمي ويقول  قللرار

حمايللة علللى عزمهللا عللن وتعلللن تضامن من الدولية الجماعة يربط بما تسلم أناها فيه جاء الراء بإجماع

الللدول بيللن المنازعللات لحسللم كوسلليلة اسللتخدامها يصح ل العدواناية حرب أنأ فكرة وتقر العام السلم

ًا دولية جريمة الحرب أنأ وتعتبر 1:  هما العضاء الدول بهما التزمت قاعدتين بوضع قامت لذلك وتطبيق

. محرمة وتظل محرمة اعتداء حرب كل إنأ ل

كللانات مهما دولية منازعات من بينها ما لحسم السلمية الوسائل جميع إلى تلجأ أنأ الدول واجب من  ل2

تطلللب ( وهللو والطلب البتداء جهاد أنأ الميثاق هذا على المصدقة الدول عند فيه لشأك . ومما طبيعتها

عدوانايللة حربللا ) يعتللبر الجزيللة أو السلللم علللى وإرغللامهم منهم اعتداء غير من دارهم عقر في الكفار

المخلالفه المنحرفله اللدفاع أهلل آراء سهلت وقد ناظره في جريمة وتعتبر الدولي القاناونأ عليها يعاقب

فصللاروا الللله أوجللب ما تحرم التي الجمعية هذه إلى السلمية البلد في القائمة الدول اناضمام للجماع

قللال: أنأ ... إلللى والخللذلنأ الضلللل مللن بللالله ناعللوذإ الللله شأللرع مللا ويللتركونأ تشريعهم على يتابعوناهم

الجهللاد لحكللم المخالفة مواده بعض إيراد على : سأقتصر قال )) ثإم الناسانأ لحقوق العالمي (( العلنأ
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ًا السلم في .  التوفيق وبالله فأقول المخالفة وجه مبين

ً بحريللة الفللرد فيلله يتمتللع عللالم انابثاق البشر عامة إليه يرناو ما غاية : ( إنأ يلي ما ديباجته في : جاء أول

علللى صألدق ملن كللل مللن وإقرار اعتراف العبارة هذه ) . إنأ والفاقة الفزع من ويتحرر والعقيدة القول

هللذه حقللوق ملن بللالله وناعللوذإ الكفللار إفللزاع وعللدم المرتللدين مجاهدة وعدم اللحاد بحرية العلنأ هذا

!!!  ناتائجها

ًا ًا بعضهم يعامل أنأ ..وعليهمًأحرارا الناس جميع : ( يولد يلي ما الولى المادة في : جاء ثإاناي بللروح بعضلل

وليكللونأ أبيلله مثل عبد العبد ابن بأنأ المتمثل السلمي الحكم يلغي المادة بهذه يعترف من ) إنأ الخاء

ًا م ، لله سيده بإعتاق إل حر دين الكفلرة ملع الخلاء بلروح التعاملل إنأ ثإ ، الجهلاد حكلم ينلاقض والملح

عليهللم واغلللظ والمنللافقين الكفللار جاهللد النللبي :  (ياأيهللا تعالى قال للكافر عدو المؤمن أخو فالمؤمن

وليجدوا الكفار من يلوناكم الذين قاتلوا آمنوا الذين أيها :( يا تعالى ) وقال المصير وبئس جهنم ومأواهم

يريللدها الللتي السللابقة اليللات فللي الخللاء روح ) . فللأين المتقيللن مللع الللله أنأ واعلمللوا غلظللة فيكللم

؟!!  وأذإناابهم الماسونايونأ

ًا:جاء بسبب كالتمييز تمييز أي دونأ والحريات الحقوق بكافة التمتع إناسانأ لكل (إنأ الثاناية المادة في ثإالث

معاملللة وللكافر معاملة للمؤمن بل شأيء كل في كالكافر المؤمن يجعل لم الله : إنأ ) . قلت ... الدين

أيلن ولكللن الكللافر وحقللوق المسللم حقللوق بيلن الفرق عرف السلم في الذمة أهل أحكام راجع ومن

! ؟ المتحدة المم هيئة موظفي بين من  رسوله وكلم الله لكلم المتدبرونأ

ًا وهللو الللله أحللل لما تحريم : وهذا ) . قلت شأخص أي استرقاق : ( ليجوز الرابعة المادة في : جاء رابع

.  تقدم كما الجهاد أحكام يناقض

ًا القاسللية والمعللاملت للعقوبللات ول للتعللذيب إناسللانأ أي يعللرض :( ل الخامسة المادة في :جاء خامس

رجللم أنأ علللى مجمعللونأ الحقللوق علللى المصللدقونأ المتحللدة المم هيئة أعضاء : إنأ ) قلت والوحشية

والملحللدين الكفللرة قللول عللن الللله تعالى ناظامهم مع تتنافى التي الوحشية العقوبات من الزاناي الثيب

.  كبيرا علوا

ًا ليجللوز ). قلللت ... الللخ الوطنيللة المحللاكم إلى يلجأ أنأ شأخص : ( لكل الثامنة المادة في : جاء سادس

فللردوه شأيء في تنازعتم : ( فإنأ تعالى قال والسنة بالكتاب تحكم ل التي المحاكم إلى اللجوء للمسلم

ً وأحسن خير ذإلك الخر واليوم بالله تؤمنونأ كنتم إنأ والرسول الله إلى ) . تأويل

ًا كللل حللدود داخللل إقللامته محللل واختيللار التنقل حرية فرد : ( لكل عشرة الثالثة المادة في : جاء سابع

إنامللا آمنللوا الللذين أيهللا : (( يللا تعللالى لقللوله الحرام المسجد في يقيم أنأ للكافر : ليجوز ) . قلت دولة

جزيللرة يسللتوطن أنأ ليجللوزله )) . بللل هللذا عللامهم بعللد الحللرام المسللجد يقربوا فل ناجس المشركين

] قللال العرب جزيرة في دينانأ : [ ليجتمع وسلم عليه الله صألى الرسول لقول مملوك غير وهو العرب

صأللى الله رسول أنأ واليقين الثلج أتاه حتى الخطاب بن عمر ذإلك عن ففحص شأهاب ابن : ( قال مالك

62



بللن عمللر أجلللى : وقد مالك قال خيبر يهود فأجلى العرب جزيرة في دينانأ ليجتمع قال وسلم عليه الله

صألى لقوله أوحاجة ضرورة لغير المشركين بدار يقيم أنأ للمسلم ) وليجوز وفدك ناجرانأ يهود الخطاب

رسول : ومنع الله رحمه القيم ابن ] وقال مثله فإناه معه وسكن المشرك جامع : [ من وسلم عليه الله

: ( أناا وقال بينهم من الهجرة على قدر إذإا المشركين بين المسلم إقامة من وسلم عليه الله صألى  الله

نااراهما) . لتراءى قال ؟ ولم الله رسول : يا قيل المشركين أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء

ًا فكيللف الكعبللة ورب : كللذبتم ) . قلت عقيدته يغير أنأ فرد : ( لكل عشرة الثامنة المادة في : جاء ثإامن

!! . مسلم الحقوق هذه على يصدق

ًا العامللة الشللؤونأ إدارة فللي الشأللتراك في الحق فرد : ( لكل والعشرين الحادية المادة في : جاء تاسع

رضللي الخطاب بن عمر الملهم الراشأد الخليفة لقول السلم دار في ذإلك للكافر : ليس ) . قلت لبلده

ًا له جعل لمن عنه الله ًا كاتب ولتللأتمنوهم الله أقصاهم إذإ ولتدناوهم الله أهاناهم إذإ : ( لتكرموهم ناصراناي

) . وجل عز الله خوناهم إذإ

ًا : ) قلللت الحكومللة سلللطة مصللدر هي الشعب إرادة : ( إنأ والعشرونأ الحادية المادة في : جاء عاشأر

نه بالكتلاب المتمسلكين الجنلاد ورؤوس والملراء العلماء من ل والعقد الحل أهل اختيار إنأ هلو ل والس

لهللا وليجوز الله بشرع مقيدة والحكومة وعجائزهم الناس دهماء قول ل الخليفة تعيين عليه ينبني الذي

.  الله من إل التشريع المسلم يتلقى فل بالجهل أو بالهوى الحكم

احللترام ... تعزيللز إلللى التربيللة تهللدف أنأ : ( يجللب والعشللرين السادسللة المادة في : جاء عشر حادي

لحفظ المتحدة المم مجهود زيادة وإلى الشعوب جميع بين والصداقة والتسامح التفاهم وتنمية الناسانأ

والبغللض والعداوة الله لولياء الولء عقيدة وترسيخ تنمية إلى التربية تهدف أنأ يجب : بل ) قلت السلم

. إذإللهم أو إزالتهم حتى ومحاربتهم الله لعداء

ممارسللة الحقللوق هللذه تمللارس أنأ بحللال : ( ليصللح والعشللرين السللابعة المللادة في : جاء عشر ثإاناي

مخالفللة لنأ المتحللدة المللم أغللراض أكللثر مخالفللة يجب : بل ) قلت المتحده المم أغراض مع تتناقض

المتحللدة المللم هيئللة لناظمللة الخضللوع أنأ يظهللر وبهذا المستقيم الصراط اقتضاء هي الجحيم أصأحاب

يتحللاكم كانأ الذي للياسق الخضوع أو الروماناي للقاناونأ الخضوع مثل الناسانأ لحقوق العالمي والعلنأ

وأنأ الحلق دينهلم إللى المسلمين يرد أنأ الله ناسأل نافسه عند من للبشر يشرع طاغوت فهي التتار إليه

تكللاد السلللمي والتعللايش العالمي السلم إلى :الدعوة قال أنأ ...إلى  السلم إلى المتحدة المم يهدي

ًا  الزمانأ هذا في بضجيجها الذإانأ تصم الكتللاب أغلب تجد للجهاد الخاطىء المفهوم هذا من ... واناطلق

إذإا إل الكفللار ليحللاربونأ وأناهللم السلللم هللو بغيرهللم المسلمين علقة في الصأل أنأ يقررونأ العصريين

ًا ابتداء الله شأرعه قد الجهاد وأنأ القول هذا بطلنأ مضى فيما بينا وقد عليهم اعتدوا كلمللة لعلء ودفعلل

النصللوص وذإكرناللا صأللاغر وهللو بللدفعها الجزيللة منلله تقبللل من وإذإلل السلم لحكم الكفار وإخضاع الله

الللتي النابتللة هللذه تنبللت أنأ قبل عليه والسلم الصلة عليه محمد أمة وإجماع لذلك الموضحة الشرعية
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أولئللك يزعملله الذي السلم ليقر والسلم والمبشرين والمستشرقين المستعمرين موائد على تتلمذت

لللم الللرأس مرفوعللة وهي نافسها عند من لهم وتشرع شأعبها على الكفر تمارس دولة كل تبقى أنأ وهو

علللى وإلحللاد وزنادقللة كفللر من شأاءت ما تطبق وأنأ المصير تقرير بحق لها ويعترف ولقتال بجزية تذل

السلم بين الكافرة الدول تخيير وهو واضح الكفار في السلم وحكم براء هذا من السلم إنأ الله خلق

وليست واستثناء ضرورة فهذه جهادهم عن المسلمونأ عجز إذإا إل القتال أو صأاغرة وهي الجزية دفع أو

ً مللن تمكنهللم الللتي الحلال إللى يصلللوا حللتى العلدة يعلدوا أنأ المسلللمين عللى ويجب السلم في أصأل

لللدين التحريللف هو فهذا السلم في الصأل هو الضرورة حال يجعل أنأ أما الله أراد كما الجهاد ممارسة

القللاناونأ لجنللة شأللرعته مللا ذإلللك على يدل الجهاد حكم ضد النأ تمارس التي الرهيبة المؤامرة وهو الله

فللي جللاء إذإ المتحللدة المللم هيئللة فللي المشتركة الدول على واجبات من المتحدة للمم التابعة الدولي

:  يلي ما الطاغوتيه تشريعاتها

. الدولي القاناونأ أحكام مراعة دولة كل على : أوجبوا الولى المادة  - في1

ًا النزاع تسوية الدول كل على : أوجبوا الثاناية المادة - وفي2 . القاناونأ أحكام مراعة مع سلمي

أو السلللم : إمللا ثإلث خصال بين الكافرة الدولة تخير المسلمة الدولة بل الله يوجب لم ما إيجاب وهذا

. القتال أو الصغار مع الجزية

. أخللرى لدولللة والخارجيللة الداخلية الشؤونأ في تتدخل أل دولة كل على : أوجبوا الثالثة المادة - وفي3

.  لله كله الدين يكونأ حتى بالتدخل أمر الذي السلم حكم خلف وهذا

الدفاع صأورة غير في الحرب إلى تلجأ دولة أي تساعد أل دولة كل على : أوجبوا الرابعة المادة - وفي4

. مساعدتهم لوجب السلم لنشر الكفار بلد مسلمة دولة غزت لو بل السلم في يجوز ل الحكم . وهذا

. وهذا الحرب طريق عن إقليمية زيادة بأي العتراف عدم الدول على :أوجبوا الخامسة المادة - وفي5

. أملكهم من ملك فهو الجهاد طريق عن المسلمونأ فتحه ما بل السلم في جائز غير

اللدول أقللاليم فلي الهليللة الثلورات عللى تشلجيع عللدم الللدول على : أوجبوا السادسة المادة - وفي6

مسللاعدتهم المسلللمين علللى فللالواجب مسلمة أقلية الكفار بلد في كانأ إذإا بل جائز غير . وهذا الخرى

.           كافر حكم تحت يخضع أنأ للمسلم ليجوز لناه عنهم الكفر حكم يزيلوا حتى

الللدولي. السلللم لتهللدد أقاليمهللا فللي الحوال تكونأ أنأ دولة كل على : أوجبوا السابعة المادة - وفي7

وتهديلدهم الكفلار لرهلاب بهلا والعتنلاء العلدة إعداد المسلمين على يجب بل ليجوز السلم في وهذا

ًا أمنهم وتبديل .  وسلم عليه الله صألى ورسوله الله لحكم يخضعوا حتى خوف

حقللوق مقتضللى على لحكمهم الخاضعين الشأخاص معاملة الدول على : أوجبوا الثامنة المادة - وفي8

فلي ليجللوز وهللذا بالكللافر المسللم ومسللاواة اللحللاد حريللة ومنهللا المتحدة المم أعلنتها التي الناسانأ

.   السلم

القلاناونأ ملن كلانأ ملا وكلل الدوليلة المعاهلدات لكل الخضوع الدول على : أوجبوا التاسعة المادة وفي
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السلللمي الشرع في أحكام لها والمعاهدات القرآنأ لحكام إل الخضوع للمسلم . وليحل العام الدولي

.  الدولي القاناونأ في يوجد ما تخالف

ًا للحرب اللجوء عدم الدول على : أوجبوا العاشأرة المادة - وفي10 اعتدت إذإا الدفاع حال في إل مطلق

.  والطلب البتداء جهاد وهو الجهاد أناواع لحد إسقاط . وهذا أراضيها على مسلحة قوة

فللي الجهللاد لحكللم منللاقض المتحللدة المم لهيئة التابعة الدولي القاناونأ لجنة شأرعته ما أنأ يظهر وبهذا

. مختصرا للطاغوت. اهل وتحكيم بالطاغوت رضا وتحكيمه به الرضا , وأنأ السلم

 ] .459  إلى454 – 445 ,444 - 349, 347[  للعلياناي الجهاد كتاب من آخره

ولللو فيلله حيلللة فل الهوى وركوب الباطل على صأمم من وأما هدايته الله أراد لمن كفاية القدر هذا وفي

َوَمن الجبال يديه بين تناطحت ِد {  ِر ّلُه ُي َتُه ال َن ْت َلن ِف ِلَك َف ِه ِمَن َلُه َتْم ّل ًئا ال ْي ِئَك شَأ َل ْو ِذيَن ُأ ّل ِد َلللْم ا ِر ّلللُه ُيلل َأنأ ال

ّهَر َط ُهْم ُي َب ُلو ُهْم ُق َيا ِفي َل ْنا ّد ٌي ال ُهْم ِخْز َل ِة ِفي َو َذاٌب الِخَر ِظيٌم} [ َع المائدة  ] سورة41َع
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السابع: الفصل

الصغر الشرك على العسكرية اشتمال

 غيرالله وطاعة تعظيم من

 :مايليمايلي  العسكريةالعسكرية  والتربيةوالتربية  الدارةالدارة  كتابكتاب  فيفي  وجاءوجاء

:  الساسية الجندي واجبات

]]33::  [ص[ص  العسكريةالعسكرية  والدارةوالدارة  . التربية. التربية  العسكريةالعسكرية  والقواعدوالقواعد  النظامالنظام  ضمنضمن  أوامرهأوامره  وينفذوينفذ  آمرهآمره  يطيعيطيع  - أنأ- أنأ2

::  الخفيرالخفير  واجباتواجبات  ومنومن

ً اللباس يرتدي أنأ يجب  ل1 . كامل

]4 – 3:  . [ ص النظام بمقتضى عليها يجازى وظيفته استلم اثإناء منه تصدر مخالفة أي ل9

:  الدارية العسكرية الجزاءات 

يرتكللب من كل على مطلوبة محاكمة إلى توقيفها في ليحتاج التي الدارية الجزاءات أحكام تطبيق  ل1

. البسيطة والخطيئات المخالفات

. العسكري الزي على المحافظة وعدم العسكرية الداب يغاير بما التيانأ ل ث

:  العسكرية التربية

:  الول الفصل

فيئللة تحللت القطاعللات تسللير لكي للجيش العلى القائد قبل من تسلم وديعة وهو المة : رمز العلم ل4

. والوطن الدولة ولرئيس للدين خياناة يعد تحته من فرار وكل ظلله تحت بالدفاع وتفانايا

عنهللا والمدافعللة والخطللر الضللرر مللن ووقايتهللا البلد سلللمة علللى المحافظللة هللي الجيش وظائف ل5

. السبيل هذا في الحياة وتضحية بالسلح

وطاعللة للطللوارىء والتهيللوء والسللتعداد مطلقه طاعه الدولةوطاعته لرئيس والخلص الوطن حب ل6

للللذود بللالنفس التضحية مع العسكري الواجب أداء في والتفاناي والشجاعة والصدق والثبات المر ولي

!!!!.   الله معصية غير في الجندية وشأرف الدين عن

فللي إخوانأ أناهم المسلحة للقوات منتسب وكل الجندي يشعر أنأ : هي والمتزاج المعاشأرة حسن  ل9 

بعللض أزر بعضللهم يشللد دومللا يكوناللوا وأنأ بينهللم المحبللة تسللود وأنأ الخر عن ولغنى والضراء السراء

ًا ًا بعضهم ليحتقر وأنأ كالبنيانأ الشدائد في خصوصأ . والبغضاء للتشاحن موجب ذإلك لنأ بعض

الجنللدي يفكللر أنأ ويجللب وسروره كدره حالة في رفيقه ويشاطر الجندي يشارك أنأ : هي الخوة  ل10

ًا معلله سيشللتركونأ وأناهللم الحقيقيين إخواناه مثابة هم والسلح المسلك في إخواناه بأنأ فللي لجنللب جنبلل

!!! .  والوطنية الدينية الواجبات ثإم الله سبيل في دمائهم إهراق

وسلللوكه حركللاته فللي الممتللازة الصللفات ذإوي مللن يكللونأ أنأ الجندي على : يجب السلوك حسن  ل11
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واناه مع المتزاج يحسن وأنأ وخارجها الثكنه داخل في وأفعاله وأقواله وسكناته ود إخ ن الجن مختللف م

. والداب التربية تفرضه بما دوناه من الذين يعامل وأنأ الصفوف

ورفعتلله الجيلش شأللرف عللى المحافظللة سللبيل فللي والتعاضللد والتضللامن التكللاتف : هللو التحاد  ل12

مللع يتحد أنأ الجندي على ويجب النفس صأميم من الوظائف أداء بحسن والقيام الخدمة وإيفاء وكرامته

الشخصللية المنفعللة علللى العموميللة المنفعللة ترجح وأنأ مستواها رفع شأأناه من ما كل في قطعته أفراد

والحضلر السلفر حالة في الواجب بأداء للقيام ويسوقه والمسلك الشرف جندي كل نافس في يولد وأنأ

. وإخلص تضحية بكل

القللوات قللوة ولتظهللر المشلليد وركنهللا الوحيللدة ودعامتهللا الجنللدي روح : هللي الصللماء الطاعللة  ل13

أنأ إذإ اعللتراض أو تللردد أدناللى بللدونأ اوامللر مللن إليلله مللادار جميللع ينفللذ وأنأ وغيابهم ورزاناتها المسلحة

الطاعللة تكونأ أنأ ويجب للمجازاة موجب بها يخل مما صأوابها عدم وإظهار تبليغها حين بالوامر التهامن

. الواجب أداء في والتفاناي والعمل القول في الصدق بروح

ًا الحللرب أيللام فللي وظيفتلله يهمللل أو يلترك من كل  ل15 أناللواع لشأللر نافسلله يعللرض حيللاته عللى خوفلل

 ] 13  ل11:  . [ ص الحرب زمن في بالعدام عليه يحكم وقد المجازات

:  الثاناي الفصل

ضللباط كل يحترم وأنأ أسمائهم يحفظ وأنأ وقائدها وحدته ضباط على يتعرف أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسللكرية والقواعد الصأول ضمن الخرى الوحدات من أو وحدته من كانأ سواء يتعلللق فيمللا خصوصألل

.  النظام ضمن جزاؤه تستوجب ذإلك حيال منه تبدو مخالفة وكل العسكرية التحية بأداء

القوات أفراد من لي لتسمح التي العسكري الضبط مأموري أوامر إلى بالناقياد مكلف جندي كل  ل24

ًا يكونأ أنأ المسلحة تللوجبه ذإلللك حيللال الجنللدي تظهرمللن مخالفة وكل العسكري وشأرفه زيه عن خارج

] 15 النظام[ص بموجب للمجازاة

:      الرابع الفصل

ًا يكونأ بأنأ مشترك كل وواجبات حقوق ويوضح المسئولية بتوزيع يقضي العسكري النظام ل  3232 خاضللع

.  حركاته كافة في للنظام

ًا يكللن لم العسكري النظام تطبيق أنأ الجنود يعرف أنأ يجب  ل34 بللل فحسللب الثكنللات بللداخل خاضللع

النزهللة أوقللات فللي حللتى وقللت كل وفي زمانأ كل في أحكامه مقتضى على السير في تطبيقه مطوب

.  أهليهم بين يقضوناها التي والجازات

والخلص والجندية الدياناة عليه تفرضها التي الواجبات فمن السر في الله لسمح الجندي وقع إذإا  ل41

. بالعدام صأاحبها يجازى التي العظمى الخياناة هي وهذه للعدو جيشه أسرار ليفشي أنأ وبلده لرئيسه

. المسلحة القوات أقسام سائر في الفراد جميع على المواد هذه تلقين يجرى  ل44

 ]19  ل18:  .[ ص المواد هذه أحكام مراعات المختصة الجهات على  ل45

67



:  والربط الضبط

الوحللدة أفللراد بيللن الحللترام : فقدانأ مثل تلفيه على والعمل النظام فقدانأ على مايدل كل تجنب  ل4

 ] .26:  . [ ص ردها عن والتغاضي العسكرية التحية أداء في من والتهاونأ

: الخفر رقيب واجبات

 ] .36:  . [ ص الوحدة علم وتنزيل رفع على يشرف  ل2

. الدارية والناظمة الواجبات كتاب في وجاء

ِعلم . والسلوك الخلق وحسن والخلص والطاعة الدقيق النظام على مبنية الجندية أنأ : وبما ال

. المطلقة الطاعة  ل1

. القوي وركنها ودعامتها الجندية روح وهي

الواجبللات تحديللد بشللأنأ الصللادرة والناظمة والتعليمات بالوامر التام اللتزام : وهو والربط الضبط  ل3

حقللوقه وحفللظ ومجللازاته ترقيتلله بأنأ فرد كل وليعلم ، الداخلي المن قوات لرجال والعسكرية الدارية

 ] 6  ل4:  . [ ص النظام بمقتضى باناضباطه منوط وناحوها وملبس مرتبات من

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه أخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

:  العقوبات

آخللر شأللعار أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ المادة

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للبلد ذإلللك وكللانأ الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار

ًا عللن لتزيللد وبغرامة سنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

: العلم لنظام التنفيذية اللئحة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة

ًا ًا ثإالث  : ل النظام من عشر السابعة للمادة : تنفيذ

الللتي العسللكرية القطاعللات وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعه أثإناء العلم سلم الموسيقى تعزف

 ]49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد

.
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:  التحية تؤدى كيف

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعلة ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته لشللخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي

مللن العللالم بلللدانأ فللي البعللض بعضه عن العسكري الزي . ويختلف أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

ًا يتشللابه ولكنلله والوسلمة البلدلت وهيكللل والرتلب الشأارات نااحية علن واختلفلله تنسليقه فلي تقريبلل

 ] 52 ل50للمواطنين.[ص: العادية الملبس

أساسللية بصللفة خاضللع شأللخص : كللل : العسللكري النظام لهذا والخاضعونأ :التعريفات للخدمة العادة

 ] 85 .[ ص و البلد في الفراد وخدمة الضباط خدمة لنظم

--------------------------------------------

والخلص سللبيله في بالحياة والتضحية الوطن حب على قائمة أناها يجد العسكرية القواناين في فالناظر

الواملر وتعظيلم غيراللله ملن الخلوف وعللى المطلقلة الصلماء العمياء الطاعة وطاعتة الدولة لرئيس

الجاهليللة والشللعارات كللالعلم الجمللادات وتقللديس وغيرهللم الكفللار مللن الشأللخاص وتعظيم البشرية

والسللكنات الحركللات - فللي وناحللوه والنحللاس الحديللد أو القمللاش من كانات - سواء العسكرية والرتب

واحترامهم - وتعظيمهم للشأخاص واقفين ومرة العلم على عاكفين مرة فتجدهم والهيئات والنظرات

للرتبللة تعطى وأناها مجاملة وليس لهم واجب التحية اداء أنأ ويرونأ الوظيفية ومناصأبهم رتبهم قدر على

إل ليصلللح ظللاهر وخشللوع وبخضللوع تام بصمت ناحوها وجوههم صأرفوا قد وتارة ، بذاته لشخص وليس

قد أصأنام كأناهم منتصبين وأخرى  رؤوسهم ونااكسوا منحنين تجدهم وتارة الصلة في منهم لتراه بل لله

قللد أكفهللم رافعللي أو الكفريللة وهيئاتهم وشأعاراتهم الكفار لعلم معظم مابين فهم الشيطانأ بهم لعب

كمللا دنايللة خرقللة أو معدنايللة لرتبة والحترام والتعظيم المحبة عن تعبيرا سجودهم مواضع على وضعوها

ى أو الياقلات فلي أو اللرأس شألعار في والشعارات الشأارات :- وتوضع السابق قولهم في هم بينوا عل

وتعظيمللات وعقوبللات واجبللات لهللا وضللعوا وقللد أسللفل- ، أو أعلى من السترة ذإراعي على أو الكتفين

وقللد ووالهيئللات والسللكنات الحركللات في والخشوع الخضوع من والسماوات الرض رب لله إل لتكونأ

مللن لللله إل لتنبغللي وتعظيمللات وتقللديس وعقوبللات واجبللات فوضللعوا والتشللريعات القواناين لها سنوا

هللذه عللاملوا قد هذه بأعمالهم , فكاناوا عقولهم أسخف فما والسكنات الحركات في والخشوع الخضوع
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المحبللة من وأوثإاناهم لصأنامهم العجل وأصأحاب الكفار معاملة والشأارات والرتب والشأخاص القواناينن

َوِمَن قال والتعظيم والعكوف ّناِس تعالى:{ ُذ َمن ال ّتِخ ِه ُدونِأ ِمن َي ّل ًا ال َداد ُهْم َأنا َنا ّبللو ِه َكُحللّب ُيِح ّللل ِذيَن ال ّللل َوا

ْا ُنو ّد آَم ّبا َأشَأ ِه ُح ّل ْو ّل َل ِذيَن َيَرى َو ّل ْا ا َلُمو ْذإ َظ ْونَأ ِإ َذاَب َيَر َع ْل َة َأنّأ ا ّو ُق ْل ِه ا ّل ًا ِل َأنّأ َجِميع ّلَه َو ُد ال ِدي َذاِب} [ شَأ َع ْل ا

ِه البقرة ] سورة165 ّل َتال ّنا ِإنأ { ِفي ُك ِبيٍن} [ َضَلٍل َل .  الشعراء ] سورة97ّم
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ْيَت وقال  َأ َفَر َأ َذ َمِن تعالى: { ّتَخ َهُه ا َل ُه ِإ َوا ّلُه َه َأَض ّلُه َو َلى ال ٍم َع ْل َتَم ِع َلى َوَخ ِه َع ِع ِه َسْم ِبلل ْل َق َعللَل َو َلللى َوَج َع

ِه ِر ًة َبَص َو ِه َفَمن ِغَشا ِدي ْه ِد ِمن َي ْع ِه َب ّل َفَل ال ّكُرونَأ}[ َأ َذ ْذإ ،وقللال الجاثإيللة ]سللورة23َتلل ِإ ِه َقللاَل تعللالى:{ ِبيلل َِل

ِه ْوِم َق ِه َما َو ِذ ِثإيُل َه ّتَما ِتي ال ّل ُتْم ا َها َأنا ُفونَأ} [ َل ِك ُلوا تعللالى وقال ، النابياء ] سورة52َعا َقللا ُد :{ ُبلل ْع َناًما َنا َأصْألل

َظّل َن َها َف ِكِفيَن} [ َل . الشعراء ] سورة71َعا

ُلوا تعالى وقال  َقا ْبَرَح َلن :{ ِه ّنا ْي َل ِكِفيَن َع ّتى َعا َع َح َنا َيْرِج ْي َل النللبي , وقللول طلله ] سللورة91} [ ُموَسللى ِإ

أنابيللائهم قبلور اتخللذوا علىقلوم الللله غضلب اشألتد ُيعبد وثإنا قبري لتجعل :" اللهم وسلم عليه الله صألى

المللام موطأ في وهو سعيد أبي حديث من والبزار هريرة أبي حديث من أحمد المام ". أخرجه مساجد

قبللور فللي الغلللو باب: أنأ في الوهاب عبد بن محمد المام الحديث هذا ذإكر وقد عطاء عن مرسل مالك

ًا حديث من للبرقاناي المختارة .  وفي الله دونأ من تعبد أوثإاناا يصيرها الصالحين تتخذوا :" ل علىمرفوع

ًا قبري وتعللالى تبللارك الللله السليد فقللال سلليدناا وسلم:" أناللت عليه الله صألى للنبي قيل ". وعندما عيد

د بإسلناد أبوداود ". رواه الشيطانأ .. وليستجرينكم قال أنأ ..إلى ن جي د ع خير بلن اللله عب وفلي الش

.. سلليدناا وابللن وسلليدناا خيرناا وابن خيرناا :"يا وسلم عليه الله صألى للنبي قيل أناه آخر وجه من النسائي

ب ملا ، ورسلوله الله عبد أناا إناما الشيطانأ يستهوينكم .. ول فقال اللتي منزللتي فلوق ترفعلوناي أنأ أح

التي التماثإيل هذه : " ما فقال الشطرناج يلعبونأ قوم على علي ومر جيد ". وسنده وجل عز الله أنازلني

".   عاكفونأ لها أناتم

والتماثإيللل والناصللاب وصأللورها والللذوات الشأخاص تعظيم بسبب هو العالم في حدث شأرك أول إنأ بل

المللام عقللد ولللذلك حسن وقصدهم الله من تقربهم أناها يظنونأ اتخذوها والذين صأالحين كوناهم مع هذا

ًا التوحيد كتاب في الوهاب عبد بن محمد الفقيه كفللر سلبب : بللاب: أنأ فقال المسألة هذه في خاصأا باب

أخرجه الذي عنهما الله رضي عباس ابن أثإر فيه . وذإكر الصالحين في الغلوا هو دينهم هوتركهم آدم بني

ًا ويعوق وليغوث ولسواع ودا تذرنأ ول آلهتكم لتذرنأ :( وقالوا تعالى قوله في البخاري :" ) قللال وناسر

ن صأالحين رجال أسماء هذه يطانأ أوحلى هلكلوا . فلملا نالوح قلوم م ى الش ى اناصلبوا أنأ قلومهم إل إل

أولئللك هلللك إذإا , حللتى تعبللد , ولم ففعلوا بأسمائهم وسموها أناصابا فيها يجلسونأ كاناوا التي مجالسهم

ثإللم قبورهم على عكفوا ماتوا : لما السلف من واحد غير : قال القيم ابن وقال , عبدت". ، العلم وناسخ

: قللال وسلم عليه الله صألى الله رسول أنأ عمر . وعن فعبدوهم المد عليهم طال , ثإم ثإماثإيلهم صأوروا

، ". أخرجلاه ورسلوله اللله عبلد , فقولللوا عبلد أنالا إنامللا ؛ مريللم ابلن النصلارى أطرت كما تطروناي " ل

ملن أهللك فإناما ؛ والغلو :  " إياكم وسلم عليه الله صألى الله رسول : قال قال عباس ابن عن ولمسلم

: " هلللك قللال وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسللول أنأ مسللعود ابن عن ولمسلم ". ، الغلو قبلكم كانأ

  .".اهل ثإلثإا " قالها المتنطعونأ
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عليلله والللترداد الزيللارة بكللثر قبره وتعظيم ليجوز بالطراء وسلم عليه الله صألى النبي تعظيم كانأ فإذإا

ن فكيلف اللله دونأ ملن يعبلد وثإنا يجعله ونأ بم ب الكفريلة والشلعارات العلم يعظم العسلكرية والرت

آنافللا بنللا مللر كمللا ذإللك وناحو التبجيلية واللفاظ والناحناءات والحركات بالتحية المعدناية والقطع والخرق

ْذإ تعللالى قللوله عنللد كللثير ابن . :"وقال يعقلونأ كاناوا لو كله هذا عن المساكين هؤلء فأين ِإ ِه َقللاَل :( ِبيلل َِل

ِه ْوِم َق ِه َما َو ِذ ِثإيُل َه ّتَما ِتي ال ّل ُتْم ا َها َأنا ُفونَأ) [ َل ِك مللن أوتيلله الللذي الرشأللد هللو : هللذا النابيللاء ] سللورة52َعا

لهللا أناتللم التي التماثإيل هذه (ما فقال وجل عز الله دونأ من الصأنام عبادة في قومه على الناكار صأغره

أبللو حللدثإنا الصللباح محمللد بللن الحسللن حللدثإنا حللاتم أبللي ابن وقال  عبادتها على معتكفونأ عاكفونأ) أي

يلعبونأ قوم على عنه الله رضي علي مر  قال ناباتة بن الصأبغ عن طريف بن سعد حدثإنا الضرير معاوية

مللن للله خير يطفأ حتى جمرا أحدكم يمس عاكفونأ) لنأ لها أناتم التي التماثإيل هذه (ما فقال بالشطرناج

لل آبائهم صأنيع سوى حجة لهم يكن عابدين) لم لها آباءناا وجدناا (قالوا  يمسها أنأ (لقلد قلال ولهلذا الض

فللأناتم معكللم كللالكلم بصللنيعهم احتججتم الذين آبائكم مع الكلم مبين) أي ضلل في وآباؤكم أناتم كنتم

(قللالوا آلهتهللم واحتقللر آبللاءهم وضلللل أحلمهللم سفه فلما  المستقيم الطريق غير على ضلل في وهم

ناسمع لم فإناا فيه محقا أو لعبا تقوله عنك الصادر الكلم هذا اللعبين) يقولونأ من أنات أم بالحق أجئتنا

خلللق الللذي هللو غيره إله ل الذي ربكم فطرهن) أي الذي والرض السموات رب ربكم بل (قال قبلك به

علللى (وأناللا الشأللياء لجميللع الخللالق وهو خلقهن إبتدأ الذي المخلوقات من حوت وما والرض السموات

". سواه رب ول غيره إله ل أناه أشأهد وأناا الشاهدين) أي من ذإلكم

ذإكللر عن يصد :"الميسر والعشرين السادس الحديث على كلمه أثإناء تعالى الله رحمه رجب ابن وقال 

ع علن بله ويشلتغل عليه بقلبه يعكف صأاحبه فإنأ الصلة وعن الله اته مصلالحه جمي يكلاد ل حلتى ومهم

هللذه مللا بالشللطرناج يلعبللونأ قللوم على مّر - لما عنه الله - رضي على قال ولهذا فيه لستغراقه يذكرها

كعابللد الخمر مدمن إنأ الحديث في وجاء التماثإيل على بالعاكفين فشبهم عاكفونأ لها أناتم التي التماثإيل

خلللق لمللا مضاد كله وهذا عبادته الوثإن عابد يدع ل كما يدعها أنأ يمكنه يكاد فل به قلبه يتعلق فإناه الوثإن

فمللا إليلله والبتهللال ودعائه ومناجاته وذإكره وخشيته ومحبته لمعرفته قلوبهم تفريغ من لجله العباد الله

عللن روى وقد محرما كانأ عليه محضا ضررا كانأ بل ضرورة إليه العبد يكن ولم ذإلك وبين العبد بين حال

: والحكللم العلللوم ".[جللامع خلقتللم لهللذا مللا بالشللطرناج يلعبللونأ رآهم لمن قال أناه عنه الله رضى على

: تعللالى الللله بأعللداء التشللبه :" ومن تعالى الله رحمه التويجري عبدالله بن حمود الشيخ  ]  وقال421

عليهللم للداخل الرجال وقيام قعود وهم الملوك على وخدامهم الملوك أعوانأ من وغيرهم الشرط قيام

الزبير أبي عن مسلم صأحيح في كما والتشديد ذإلك عن النهي ورد . وقد والحترم له التعظيم وجه على

قاعللد وهللو وراءه فصلللينا وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسللول : اشأللتكى قال عنه الله رضي جابر عن

ًا فرآناا إلينا فالتفت تكبيره الناس يسمع وأبوبكر ًا فصلينا فقعدناا إلينا فأشأار قيام : [ قال سلم فلما قعود

ًا كدتم إنأ . وقد ...] الحديث تفعلوا فل قعود وهم ملوكهم على يقومونأ والروم فارس فعل لتفعلونأ آناف
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قلال صألالح بلن عبلدالله علن المفلرد الدب فلي البخللاري ورواه مسلم بإسناد سننه في ماجة ابن رواه

: بقللوله عليلله البخللاري بللوب . وقد حسن وإسناده بمثله فذكر عنه الله رضي جابر الزبيرعن أبو حدثإني

أنأ كللره مللن : بللاب المفللرد الدب في تعالى الله رحمه البخاري قال ثإم القاعد للرجل الرجل قيام باب

العمللش عن عواناة أبو حدثإنا - قال التبوذإكي إسماعيل ابن - يعني موسى . حدثإنا الناس له ويقوم يقعد

فرسلله مللن وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسللول : صأللرع قال عنه الله رضي جابر عن سفيانأ أبي عن

و فأتيناه عنها الله رضي لعائشة مشربة في ناعوده فكنا قدمه فانافكة ناخلة جذع على بالمدينة يصللي وه

ًا ًا فصلينا قاعد ًا المكتوبة يصلي وهو أخرى مرة أتيناه . ثإم قيام ًا فصلينا قاعد اقعللدوا أنأ إلينا فأومأ قيام

ًا المام صألى :[ إذإا قال الصلة قضى فلما ًا فصلللوا قاعد ًا المللام صألللى إذإا و قعللود ًا فصلللوا قائملل قياملل

الصللحيحين رجال من كلهم رجاله صأحيح ] . إسناده بعظمائهم فارس تفعل كما قاعد والمام ولتقوموا

بنحلوه فلذكره العملش علن ووكيلع جريللر حدثإنا شأيبة أبي بن عثمانأ عن سننه في أبوداود رواه .  وقد

رضللي البللاهلي أمامللة أبي عن ماجة وابن داود أبي وسنن المسند . وفي الشيخين شأرط على وإسناده

ًا وسلم عليه الله صألى الله رسول علينا : خرج قال عنه الله : [ ل فقللال إليلله فقمنللا عصللى على متوكئ

ًا بعضها يعضم العاجم تقوم كما تقوموا ترغيب في المنذري ] . قال بعض ترهيب ال حسلن : إسلناده وال

الداب فللي مفلللح ابللن وقللال قطنللي الللدار وثإقلله وقد . قلت وغيره الترمذي له صأحح وقد أبوغالب فيه

للرجل يقوم الرجل : باب بقوله الحديث هذا على أبوداود بوب . وقد حسن وحديثه فيه مختلف أبوغالب

يعنللي للل إسللماعيل موسللى : حللدثإنا المفللرد الدب فللي تعللالى الللله رحمه البخاري . وقال بذلك يعظمه

أحللب شأللخص كللانأ : مللا قللال عنلله اللبه رضي أناس عن حميد عن سلمة بن حماد حدثإنا قال ل التبوذإكي

لللذلك كراهيته من يعلمونأ لما إليه يقوموا لم رأوه إذإا وكاناوا وسلم عليه الله صألى النبي من رؤية إليهم

صأللحيح حسللن حللديث : هللذا وقال والترمذي أحمد المام رواه . وقد مسلم شأرط على صأحيح وإسناده

الرجللل قيللام كراهيللة : بللاب بقللوله التللي معاويللة حديث وعلى الحديث هذا على الترمذي وبوب غريب

ابللن ينللي للل حمللاد حدثإنا ل التبوذإكي يعني ل إسماعيل بن موسى : حدثإنا سننه في داود أبو . وقال للرجل

وابللن الزبيللر ابللن علللى عنلله الللله رضي معاوية : خرج قال مجلز أبي عن الشهيد بن حبيب عن ل سلمة

صألللى الله رسول سمعت فإناي : اجلس عامر لبن معاوية فقال الزبير ابن وجلس عامر ابن فقام عامر

ًا الرجال له يتمثل أنأ أحب : [ من يقول وسلم عليه الله صأللحيح ] إسللناده النللار مللن مقعده فليتبوأ قيام

يعنللي للل قبيصللة حللدثإنا غيلنأ بن محمود : حدثإنا فقال جامعه في الترمذي رواه . وقد مسلم شأرط على

فقلام معاويلة : خللرج قللال مجللز أبلي عن الشهيد بن حبيب عن الثوري يعني ل سفيانأ حدثإنا ل عقبة ابن

وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسللول سمعت : اجلسا . فقال رأوه حين صأفوانأ وابن الزبير بن عبدالله

ًا الرجال له يتمثل أنأ سره : [ من يقول عللن الباب : وفي الترمذي ] . قال النار من مقعده فليتبوأ قيام

هللذا علللى فهللو الصللحيحين رجللال مللن كلهللم : رجاله قلت حسن حديث وهذا عنه الله رضي أمامة أبي

بللن حللبيب نأ أسللامة بللن حمللاد أسامة أبي عن هناد عن الترمذي رواه . ثإم الشيخين شأرط على صأحيح
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رضي معاوية عن السدوسي حميد بن : لحق واسمه الجيم وإسكانأ الميم بكسر مجلز أبي عن الشهيد

رواه وقللد الشلليخين شأللرط علللى صأللحيح السللناد وهللذا ناحللوه وسلم عليه الله صألى النبي عن عنه الله

الله رحمه البخاري وقال صأحيحة كلها وأسانايده الشهيد بن حبيب عن طرق من مسنده في أحمد المام

ًا للرجل الرجل قيام : باب المفرد الدب في تعالى حللدثإنا قال ل إياس أبي ابن يعني ل آدم . حدثإنا تعظيم

الشللهيد بللن حللبيب حدثإنا قال ل سلمة ابن يعني ل حماد حدثإنا قال ل منهال ابن يعني ل حجاج وحدثإنا شأعبة

قعللود الزبير بن وعبدالله عامر بن وعبدالله خرج عنه الله رضي معاوية : إنأ يقوق مجلز أبا سمعت قال

الللله صألللى  النللبي : قللال عنلله الله رضي معاوية قال ل أرزناهما وكانأ ل الزبير ابن وقعد عامر ابن . فقام

ًا الله عباد له يمثل أنأ سره : [ من وسلم عليه شأللرط على صأحيح ] إسناده النار من مقعده فليتبوأ قيام

ًا الناس له يمثل أنأ سره : [ من قوله في الثإير ابن . قال مسلم : إذإا ] أي النللار من مقعده فليتبوأ قيام

ًا اناتصب شأليخ . وقلال النللاس وإذإلل الكلبر عليله البللاعث ولنأ العاجم زي من لناه عنه ناهى وإناما قائم

: [ إذإا وسلللم عليلله الله صألى النبي قول على الكلم في تعالى الله رحمه تيمية ابن العباس أبو السلم

ًا المام صألى ًا فصلوا جالس ًا المام صألى وإذإا جلوس ًا فصلوا قائم فللارس أهللل يفعللل كما ولتفعلوا قيام

قيللام بللأنأ ذإللك وعللل الصلة في فرض هو الذي القيام بترك أمرهم : أناه الحديث هذا ] . في بعظمائها

ي بعظمائهم والروم فارس فعل يشبه المام قعود مع المأمومين م قيلامهم ف : أنأ . ومعللوم قعلود وه

وناهللى القاعللد للرجللل القيللام عللن النهي في عظيم تشديد وهذا لمامه ل لله يقوم أنأ ناوى إناما المأموم

ًا ًا الحديث هذا وفي ذإلك به يقصد لم وإنأ ذإلك يشبه عما أيض والللروم فللارس فعللل يشبه عما : ناهى أيض

الصورة مجرد في مشابهتهم عن النهي في هذا بعد ] فهل تفعلوا : [ فل لقوله نايتهم غير نايتنا كانات وإنأ

.  ؟! اناتهى غاية

القيللام وأما حاجة لغير الجالس متبوعيهم رأس على والتباع الغلمانأ قيام عن : النهي فيه النووي وقال

عليله وأطبلق أحلاديث بله جلاءت قلد جائز هو بل هذا من فليس والخير الفضل أهل من كانأ إذإا للداخل

الخلللق أفضللل كللانأ وسلللم عليلله الله صألى النبي فإنأ ناظر الكلم هذا آخر : في . قلت والخلف السلف

العللاجم فعللل مللن ذإلللك : أنأ وأخبرهم عليهم خرج إذإا له القيام عن أصأحابه ناهى فقد هذا ومع وخيرهم

ًا بعضهم يعظم وسلللم عليلله الللله صألللى منه إليهم أحب شأخص يكن لم عنه الله رضي أناس . وقال بعض

لمللا عنلله الللله رضي لمعاوية عامر ابن قام ولما لذلك كراهيته من يعلمونأ لما يقوموا لم رأوه إذإا وكاناوا

ذإلللك فللي التشللديد مللن وسلللم عليلله الله صألى النبي من سمع بما وحدثإهم يجلس أنأ أمره عليهم خرج

ومللا قعللود وهللم الملوك على القيام على محمولة إناها قال ومن بها العمل فيجب صأحيحة أحاديث وهذه

علللى وناحوه للداخل القيام عن النهي من الحاديث هذه عليه دلت ما وخالف النجعة أبعد فقد ذإلك أشأبه

ًا ساق ثإم . ل والحترام التعظيم وجه ن كلم ه القيلم لب م : إذإا لل قلال أنأ إللى تعلالى اللله رحم هلذا عل

الملللوك أعللوانأ من وغيرهم الشرط يفعله كما قاعد وهو للرجل :أحدهاالقيام أقسام ثإلثإة على فالقيام

ًا أعلم ول ذإكره تقدم الذي عنه الله رضي جابر حديث في عنه النهي ورد الذي هو وهذا الملوك مع نازاعلل
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. منه والمنع كراهته في

يغدروا أنأ منهم وخيف العداء من رسل المام على قدم إذإا : ما وهي واحدة : مسألة هذا من ويستثنى

فللي عنلله الللله رضللي شأللعبة بللن المغيرة فعل كما بالسلح رأسه على أعواناه بعض يقوم أنأ بأس فل به

قريللش رسللل عليلله قللدم حيللن وسلم عليه الله صألى النبي رأس على بالسلح قائما كانأ الحديبية صألح

وناحللوه للللدخول : القيللام الثللاناي . القسلم وغيرهملا أحمللد المللام ومسند البخاري صأحيح في والحديث

ًا له إعظاما العلمللاء بيللن : ناللزاع منلله والمنللع هللذا كراهللة وفللي المصللافحة أو المعاناقة للقصد واحترام

وإنأ وأحللاديثهم ذإلللك فللي عنهللم الللله رضللي ومعاوية وأناس أمامة أبي عن تقدم لما منه المنع والصحيح

ًا الول القسم يشمل فعمومها القسم هذا في واردة كانات ً لنأ أيض وقللد العللاجم أفعللال مللن منهما كل

ملن منللا : [ ليلس الخللر الحلديث ] وفلي منهم فهو بقوم تشبه : [ من وسلم عليه الله صألى النبي قال

لهللل فأجللازوه لغيرهللم القيللام وبيللن والفقلله الفضللل لهل القيام بين العلماء فرق ] . وقد بغيرناا تشبه

ي النووي قاله ما : رد تقدم وقد عليه دليل ل تفريق وهذا لغيرهم ومنعوه الخير ك ف حاق . وقلال ذإل إس

وقلال مكلروه فإناه لحد : لتقوموا فقال له فقاموا المسجد في قوم على عبدالله أبو : خرج إبراهيم بن

ًا أحمد للرجللل يقللوم أنأ للرجللل : ترى لعمي قلت حنبل . وقال لحد أحد : ليقوم مثنى رواية : في أيض

ٌد : ليقوم قال ؟ رآه إذإا عليلله الله صألى النبي لنهي فل الوالدين لغير فأما أمه أو لوالده الولد إل لحد أح

دين الفقه لهل القيام بين فرق ل : أناه الروايات هذه . وظاهر ذإلك عن وسلم لغيرهلم القيلام وبيلن وال

للله للرجللل يقللوم : الرجللل لمالللك قيللل المدوناة في القاسم ابن قال هذا ناحو مالك المام عن روى وقد

يجلللس حتى لزوجها المرأة قيام قال مجلسه في له يوسع أنأ ولبأس ذإلك : أكره قال ؟ والفقه الفضل

. وقللال السلللم فعللل مللن هللذا فليلس قللاموا طللع فإذإا ينتظروناه الناس يكونأ وربما الجبابرة فعل من

لللم لجللله يقللام اللذي دام مللا القيللام إناكار مالك عن المنقول : محصل الباري فتح في حجر بن الحافظ

وتقللف ثإيللابه وتنللزع فتلقللاه زوجها إكرام في تبالغ المرأة عن سئل فإناه نافسه شأغل في كانأ ولو يجلس

وقللد الجبللابرة فعللل مللن فللإناه فل يجلللس حللتى القيام وأما به بأس فل التلقي : أما فقال ؟ يجلس حتى

بكللر أبو تعالى الله رحمه تيمية بن العباس أبو السلم شأيخ . قال .... . اناتهى العزيز عبد بن عمر أناكره

لخللرى وكرهللوه لطائفللة فاسللتحبوه وغيرهللم الللدين لهللل القيللام بيللن : فرقللوا تبعهمللا ومن والقاضي

ًا منه فمنع أحمد : وأما . قال ناظر فيه بالصفات هذا مثل في والتفريق النللبي فللإنأ الوالللدين لغير مطلق

ًا العللادل للمللام ذإللك فاسللتحباب للله يقومونأ يكوناوا ولم الئمة سيد وسلم عليه الله صألى خطللأ مطلقلل

سفر من القادم لغير إل ل أعلم والله ل عبدالله أبو أراد وما ذإلك تقتضي المنصور مع ذإئب أبي ابن وقصة

: سللعد وحللديث به بأس فل وعاناقهم إليهم فقام إخواناه أتاه إذإا السفر من القادم أنأ على ناص قد . فإناه

. وأمللا بالقيللام إل لتكونأ والمعاناقة فعاناقهم قام هذا لكن يتلقى القادم فإنأ الحاديث وسائر عليه يخرج

الحاضللر فأمللا ناظللر فمحل إليه المجيء عادته من ليس والذي غيبته طالت قد الذي المصر في الحاضر

فاسللتحباب مقعللده فللي العللالم أو مجلسه في السلطانأ أو المسجد كإمام اليام في مجيئه يتكرر الذي
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ب أبي ابن . وقصة اناتهى الصواب هو عبدالله أبي عن المنصوص بل خطأ له القيام تي ذإئ إليهلا أشألار ال

بللن المسيب فقال وسلم عليه الله صألى النبي مسجد دخل حج لما وأناه المهدي مع له ذإكرت قد الشيخ

العللالمين لللرب النللاس يقللوم : إنامللا ذإئب أبي ابن فقال المؤمنين أمير هذا : قم ذإئب أبي لبن زهير أبي

 ] .     390 -388 / 15:  السنية ". [ الدرر رأسي في شأعره كل قامت فلقد : دعه المهدي فقال

 ]7113:[  رقم الفتوى من الثاناي : السؤال يلي ما  اللجنة فتاوى في وجاء

ًا له ينحني أنأ أخيه على أحد سلم إذإا السلم من : هل س ًا للله وينحني ناعليه يخلع أو تعظيم لنأ تعظيملل

ًا منكم أرجو ولذلك آبائنا عادة من كله هذا ًا بيانا  ؟ فضلكم من شأافي

.   له النعلين ولخلع السلم عند الناحناء : ليجوز ج

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة . اللجنه وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى التوفيق وبالله

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله
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 ]5313رقم:[  الفتوى من الثالث السؤال

لللك ينحنللي عنللدما تنحنللي أنأ يجب أناه المدرب وقال بأمريكا الكارتيه ناوادي من ناادي في : اناخرطنا س

يبللدؤك هللو لنالله الللرأس فقللط ناحنللي أنأ : علللي قال ولكن فوافق ديننا في ذإلك له وشأرحنا فرفضنا هو

 ؟ ذإلك في فضيلتكم رأي فما تحيته ترد أنأ بد فل بالناحناء

ن العلى لبالجزء للكافر ول للمسلم الناحناء : ليجوز ج عبلاده تحيلة الناحنلاء لنأ بلالرأس ول البلدنأ م

وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله .                        وصألى وحده لله إل تكونأ ل والعبادة

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنه

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                عضو  

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

 ]2378رقم:[  الفتوى

عصللا علللى يتوكللأ أصأللحابه من جماعة على يوم ذإات خرج وسلم عليه الله صألى الرسول أنأ : يروي س

ًا بعضهم يعظم العاجم تقوم كما تقوموا : [ ل لهم فقال له فقاموا ]  بعض

 ؟ ل أم جائز هو هل الفصول دخولهم أثإناء لمدرسيهم الطلبة وقوف في السلم حكم ما ل أ

 ؟ عنه منهي والمصافحة التحية حين المجالس في لبعض بعضهم الناس وقوف هل ل ب

فيلله الللذي القللرنأ القللرونأ وخير محدثإاتها المور وشأر وسلم عليه الله صألى محمد هدي الهدي : خير ج

مللع وسلللم عليلله الللله صألللى عنلله ذإلللك ثإبت كما بعده المفضلة والقرونأ وسلم عليه الله صألى الرسول

لهللذا ينبغللي فل لللذلك كراهيتلله مللن يعلمللونأ لما له  يقومونأ ل إليهم جاء إذإا أناه المقام هذا في أصأحابه

فللي لمخلللوق لطاعللة فللإناه أمرهللم إذإا يتمثلللوا أنأ لهللم ولينبغي له يقوموا بأنأ طلبته يأمر أنأ المدرس

.  الخالق معصية

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة . اللجنه  وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                عضو

          باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

ًا الوقوف يجوز : هل ]  س2123: [ رقم فتوى  ؟ وطني علم أو وطني سلم لي تعظيم

علللى تكللن لللم الللتي المنكرة البدع من هو بل وطني أوعلم وطني سلم لي القيام للمسلم يجوز : ل ج

ي ول وسلم عليه الله صألى الله رسول عهد دين خلفلائه عهلد ف ي الراشأ ي عنهلم اللله رض منافيلة وه

لهللم وتقليد للكفار مشابهة وفيها الشرك إلى وذإريعة وحده لله التعظيم وإخلص الواجب التوحيد لكمال

عليلله الللله صألى النبي ناهى وقد ومراسيمهم رؤسائهم في غلوهم في لهم ومجازاة القبيحة عاداتهم في

 التوفيق وبالله بهم التشبه أو مشابهتهم عن وسلم

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة . اللجنه وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                عضو
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باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

 5963:  رقم الفتوى من الثالث السؤال

 ؟ فيه اللحية وحلق الضباط وتعظيم الجيش في العلم تحية حكم : ما س

أمرناللا فللي أحدث :[ من وسلم عليه الله صألى النبي قال وقد محدثإة بدعة هي بل العلم تحية : لتجوز ج

فجائز منازلهم وإنازالهم باحترامهم الضباط تعظيم أما ومسلم البخاري ] . رواه رد فهو منه ليس ما هذا

ًا كاناوا سواء فممنوع ذإلك في الغلو أما وصأللحبه وآللله محمللد نابينللا علللى الله وصألى ضباط غير أم ضباط

.  وسلم

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنه

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

وتفرض رزقه مصدر وهذا المصري بالجيش يعمل من حكم عن : أفيدوناي  ] س6894:[  رقم الفتوى 

ًا بعضنا يعظم وأنأ وقواناينه الجيش ناظم عليه ليسللت بكيفيللة التحيللة نالقللى وأنأ العللاجم تفعل كما بعض

للل الللله شأللريعة غير بشريعة بيننا فيما وناحتكم وناحكم الدولة علم ناعظم وأنأ ورسوله الله بها أمرناا بالتي

ل.   عسكرية قواناين

الزعمللاء يحيي أنأ للمسلم يجوز ول إليها والتحاكم السلم بشريعة الحكم ويجب العلم تحية يجوز : ل ج

. تعظيمهم في الغلو من ذإلك في ولما بهم التشيه عن النهي من ورد لما العاجم تحية الرؤساء أو

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة . اللجنه وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

:- وبعد وصأحبه واله رسول على والصلة . الحمدلله  هل1401 / 12 / 6 ]  وتاريخ4219:[  رقم الفتوى

كللل عللن وأجابت  أحمد بن الدين علء من المقدمة والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد

يلي:  فيما منها

ويقضللي حلقهللا عللن منا المسلم يمتنع هل العسكرية الخدمة تأدية عند اللحية حلق حكم هو  : ما1: س

.  يحلقها أم السجن في خدمته مدة

فللي لمللرض لحلقهللا اضللطر فللإنأ عسكرية خدمة في كانأ ولو مسلم كل على حرام اللحية  : حلق1: ج

فتوى صأدرت . وقد حلقها في له رخص ذإلك على أكرهه جبار يتسلط أو بحلقها إل ليعالج شأعرها منابت

.    للفائدة زيادة صأورتها لك لنرفق حلقها تحريم في الدائمة اللجنة من

. الخدمة هذه داخل يؤدى مما وتعظيمات تحيات من يشابهها وما العلم تحية حكم  : ما2: س

إذإا تحريمها ويشتد غيرها في أم عسكرية خدمة في كانات سواء مكفرة بدعة وناحوها العلم  : تحية2: ج

. الشرك إلى بفاعله ينتهي وقد للعلم تعظيما وناحوه طربوش من الرأس على ما خلع أو اناحناء صأاحبها
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والفتاء العلمية للبحوث الدائمة . اللجنه وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

علللى اليللد وضللع حكللم مللا ) سللؤال العلللم ( تحيللة عنوانأ تحت له أصأل ل وما والحوادث البدع في وجاء

. المدارس في يفعل كما للعلم تحية الرأس

ورد كمللا النصللارى تحيللة باليللد فالشأللارة السلم هي المسلمين تحية وأنأ بدعة ذإلك أنأ :" نارى الجواب

يقللول أنأ فهللي المسلللم تحيللة . أمللا النصللارى أو اليهود تحية أو سلم بالرأس الشأارة أو باليد فالشأارة

السلللم .  تقللول بالسلم تلفظك مع برأسك تشير أنأ لك فإنأ عليك المسلم كانأ ... وإنأ عليكم السلم

الللذي السلللم المرين بين فتجمع عليه وسلمت له فطنت أناك على علمة يدك أو رأسك وتحرك عليكم

هلي الشأللارة . ولتكللونأ وسلللمت للله فطنلت أناللك علللى علمة هي : التي والشأارة المسلمين سنة هو

وذإلللك ليجللوز فهللذا ناحوه أو كاللواء تنشر التي العلم أحد هو العلم كانأ إذإا للعلم فالتحية فقط السلم

وإذإا وليسللمع لينفللع الللذي بالجمللاد بالك فما للمخلوق يجوز ل التعظيم من شأئ فيها والتحية جماد لناه

ًا كانأ أو يحمللله الللذي الشللخص بللالعلم أراد . وإنأ الشللرك مللن ذإلك كانأ الجماد لهذا التعظيم عن تعبير

 ] .  245:  جبرين: ص ". [ ابن لغيره بالسلم التحية فتكونأ وناحوه العامل

لللم المشللركين هللؤلء أنأ : واعلللم الشلليخ آل حسللن بن عبدالرحمن العلمة الشيخ الثاناي المجدد وقال

والجلل التعظيللم في بالله لهم وتسويتهم عبادتهم دونأ والنصرة الموالة بمجرد وأمثاله هذا من يرضوا

وكللل والناف الجبهة وهو السجود أعضاء أشأرف إلى باليد والشأارة لهم الناحناء ذإلك فمن إليهم والتودد

]  الزلل العذب . [ المورد عنه لمحيد أمر وذإلك اللهية خصائص من ذإلك

:  يلي ما أجمعين الله رحمهم الشيخ آل إبراهيم بن محمد العللمة فتاوى في وجاء

) الجبهة على اليد ووضع " - : الناحناء  :-" س47( 

الجبهللة علللى اليد ووضع فكفر العبادة به قصد إنأ وأما التحية به قصد إذإا حرام السلم عند :- الناحناء ج

 ] .    109 / 1)  [  . ( تقرير الشرك في ويدخل السجود مثل

عللن وبحللث بالتوبللة فبادر العظيمة الورطة هذه من نافسه خلص وطلب أمره في ناظر امرء الله فرحم

دامللت ولو صأغير وكبيرها حقير الدنايا أمر فإنأ العاجل على والجل الفاناي على الباقي وآثإر النجاة سبيل

إلللى الله من ملجأ ل فإناه المتين الشرع بحبل والعتصام الدين إلى اللجا فاللجا غيرناا إلى وصألت لما لنا

ِفّروا قال إليه َف َلى تعالى:{ ِه ِإ ّل ّناي ال ُكم ِإ ْنُه َل ِذيٌر ّم ِبيٌن} ( َنا .  الذاريات ) سورة50ّم
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الثامن: الفصل

للكفار العامة المشابهة

. الدارية والنظمة الواجبات كتابا في جاء

: الخاصا المن قوات

والمغرب فرناسا مثل العالم دول من كثير في المماثإلة الخاص المن قوات غرار على تشكيلها جاء وقد

 ] .151:  .. .[ ص المريكية المتحدة والوليات وأوربا

: العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه أخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

:  العقوبات

آخللر شأللعار أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ المادة

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للبلد ذإلللك وكللانأ الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار

ًا عللن لتزيللد وبغرامة سنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

: العلم لنظاما التنفيذية اللئحة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة

ًا ًا ثإالث  : ل النظام من عشر السابعة للمادة : تنفيذ

الللتي العسللكرية القطاعللات وأبنيللة المعسللكرات فللي وأنازاللله رفعه أثإناء العلم سلم الموسيقى تعزف

 ]49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد

.

:  التحية تؤدى كيف

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعلة ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته. لشخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3
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على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي

.  أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

يتشللابه ولكنلله والوسللمة البلدلت وهيكللل والرتب الشأارات البعض بعضه عن العسكري الزي ويختلف

ًا  ]  52  ل50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس عن واختلفه تنسيقه في تقريب

: مايلي العسكرية والتربية الدارة كتاب في وجاء

:  الساسية الجندي واجبات

. العسكرية والقواعد النظام ضمن أوامره وينفذ آمره يطيع - أنأ2

:  الخفير واجبات بند من

ً اللباس يرتدي أنأ يجب  ل1 . كامل

]4 – 3:  . [ ص النظام بمقتضى عليها يجازى وظيفته استلم اثإناء منه تصدر مخالفة أي ل9

:  الدارية العسكرية الجزاءات

. العسكري الزي على المحافظة وعدم العسكرية الداب يغاير بما التيانأ ل ث

:  الثاناي الفصل

الصأول ضمن الخرى الوحدات من أو وحدته من كانأ سواء ضباط كل يحترم أنأ مكلف جندي كل  ل23

ًا العسكرية والقواعد ا خصوصأ ق فيم ك حيلال منله تبلدو مخالفلة وكلل العسلكرية التحيلة بلأداء يتعل ذإل

.  النظام ضمن جزاؤه تستوجب

القوات أفراد من لي لتسمح التي العسكري الضبط مأموري أوامر إلى بالناقياد مكلف جندي كل  ل24

ًا يكونأ أنأ المسلحة تللوجبه ذإلللك حيللال الجنللدي تظهرمللن مخالفة وكل العسكري وشأرفه زيه عن خارج

] 15النظام[ص بموجب للمجازاة

الرابع:-      الفصل

ًا يكللن لم العسكري النظام تطبيق أنأ الجنود يعرف أنأ يجب  ل34 بللل فحسللب الثكنللات بللداخل خاضللع

النزهللة أوقللات فللي حللتى وقللت كل وفي زمانأ كل في أحكامه مقتضى على السير في تطبيقه مطوب

.  أهليهم بين يقضوناها التي والجازات

:      الرابع الفصل العسكرية التربية

وهكذا يهمل أو يسيء لمن والجنايات والجنح المخالفات على الجزاءات العسكري النظانأ حدد قد  ل35

لتقرير العسكرية المحاكمة ديوانأ إلى والحالة الحرمانأ إلى ثإم التحذير إلى النصيحة من العقاب يتدرج

ًا فيها اللزم ًا يكلونأ أنأ جنلدي كللل عللى فيجلب العقوبات لنظام طبق ارتكللاب أو المخالفللات علن بعيللد

16:  . [ ص مسلتقبله عللى وقضى أهله وعلى نافسه على جنى قد فيكونأ مجازاته تسبب التي الجرائم

 ] 17 ل

:  والربط الضبط
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الوحللدة أفللراد بيللن الحللترام : فقدانأ مثل تلفيه على والعمل النظام فقدانأ على مايدل كل تجنب  ل4

 ] .26:  . [ ص ردها عن والتغاضي العسكرية التحية أداء في من والتهاونأ

: الخفر رقيب واجبات

 ] .36:  [ صا الوحدة علم وتنزيل رفع على يشرف  ـ2ِّ

---------------------------------------

المريكيللة المتحللدة والوليات وأوربا فرناسا مثل العالم دول باقي غرار على العسكرية تشكيل جاء فقد

التللدريب وأوقات وناحوه والصلصأل بالطبول والضرب الموسيقيه باللت - كالعزف بالقذة القذة حذو –

بالتصللوير إلزامهللم وأيضللا أعلمهم ورفع وغيرهم الكفار من الضيوف واستقبال وإنازاله العلم رفع وعند

مللن حللال وأحسللنهم للسلللم المنتسللبة الدول أغلب كمافي – اللحية وحلق الموسيقى وسماع المحرم

أناملللة قدر أى متر ساناتي مقدار يأذإنأ من يليه والذي التدريب قات أو تحلقها أنأ وإما تتركها أنأ إما يقول

والناحنللاء للشأللخاص والقيللام للعلم ةتحيال وأداء والضرائب المكوس بأخذ بالباطل الناس أموال وأكل –

ًا القللواناين َسللّن فللي بهللم  والتشللبه–)  العسللكرية ( الرتب – والشأارات الشعارات وتعظيم لهم تعظيم

وتحليللل الحلل تحريم من الله مع والتشريع  العورة وتجسيد والحركات والهيئات اللباس وفي الجاهلية

اللدماء فلي بهللا ُيقضلي التي العسكرية والقوانايين المحاكم في كما الله شأرع غير إلى والتحاكم الحرام

والمشللاهد كالكنللائس الشللرك مواضللع حراسللة وكذلك العسكري السلك لمنتسبي والعراض والموال

والكبريهللات كللالمراقص الفسللاد مللواخير وحراسللة المنحوتللة والتماثإيللل المصللورة والصأللنام الشلركية

المتحدة المم هيئة وناظم قواناين مع وموافقتها والجنسية الوطنية على وقايامها الربا وصأروح ودورالزناا

أشأللد وحللديثه الللدهر قللديم فللي المشللاكل هللذه مللن العلماء عالج  وقد.. حصره يعجز مما ذإلك غير إلى

ّعاظ فوعظ المعالجة الرحمللن عبد الشيخ ذإكره ما ذإلك فمن بالنكير العلماء وناادى المصلحونأ وصأاح الو

محللرم : وهللو الشرطة لباس السابع : الباب الله رحمه قال السنية الدرر في عنهم قاسم بن محمد بن

الملللك: أنأ مللع العلمللاء تعاهللد منهللم] وقللد فهللو بقوم تشبه [من الحديث وفي الفرناج لباس لمشابهته

ًا به بدئ وغيرها. ثإم برنايطة من المشهور الزي هذا الشرطة ليلبس ًا شأيئ يسلليرونأ فهللم تللم حتى فشيئ

بالرجللل بالضللرب المشية في الفرناج ويشابهونأ رآهم من كل المعصية لتعم المسلمين أظهر بين بذلك

فيزيلوا المسلمين ولة يوفق أنأ الله ناسأل ذإلك وغير السلم بدل الوجه إلى باليد والشأارة الرض على

بلدهم عن المنكر هذا

:-  يلي ما ذإلك في المشايخ ناصائح ومن

الرحيم الرحمن الله بسم

حضللرة الجنللاب عللالى جنللاب إلللى إبراهيللم بن ومحمد العزيز عبد بن وصأالح اللطيف عبد بن محمد من

الللله ورحمللة عليكللم ...........  سللم تعلالى الللله سللمه فيصلل آل عبلدالرحمن بلن العزيز عبد المام

. وبركاته
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ً عليكم والشفقة لكم النصيحة هو الكتاب وموجب [الللدين وسلللم عليلله الللله صألللى الرسول بقول عمل

ًا النصيحة] قالها ]. وعلامتهم المسللمين ولئملة ولرسللوله ولكتلابه [ لله قال الله يارسول لمن قيل ثإلثإ

 والدين السلم تنقص التي الشنيعة الفظيعة المنكرات من وسمعنا رأيناه عما به نانصحك ما وأعظم

وأئمللة والتللابعين الصحابة عن يعهد ولم والعاجم والترك الفرنج شعار هو الذي اللباس:  منها

أناكللر السللواد العباس بنو أحدث ولما للرعية المعتاد اللباس غير خاص بلباس جندهم : تخصيص السلم

. وغيره أحمد المام العلماء عليهم

ٍد اللباس تغير أنأ الجحيم أصأحاب مخالفة في المستقيم الصراط اقتضاء في السلم شأيخ وذإكر أو بسوا

يحـِّـِّرما الكفـِّـِّار بـِّـِّه اختص زّي كل . وأنأ المنكرات البدع من وأنه المسلمونأ عليه ما خلف غيره

اتخلاذإه يحلرم وغيره لباس من بالكفار مختص شأيئ وكل فيه وموافقتهم استعماله المسلمين على

به المشابه في التأثإر توجب والمشابهة محرم وهو المسلم دين ينقص واستعماله اتخاذإه لنأ واستعماله

. السلم شأيخ ذإلك ذإكر

الللتي والـِّـِّبرزان المزيكة وكذلك والعاجم المشركين زّي من هي التي الجند تعليمات ومنه

. وهي ليحضروناه إليها يذهبونأ والنساء والعوام الناس وصأار عصرية " كل " العود في اليام هذه طقت

ٍد عنلد يعهلد ولم السلمية الملة أعداء هم الذين والعاجم والترك الفرناج شأعائر من كلها أئملة ملن أحل

 القدوة هم الذين والمتأخرين المتقدمين السلم

ناصللر من وآخر  السلم دين من بهم التشبه ول والعاجم والترك الفرنج قوانين القدوة وليس

ًا يفعلللوا لللم القرنايللن يقللارب مللا وذإلك الله رحمهم وأوائلنا أوائلكم بها وقام الدعوة هذه هللذه مللن شألليئ

مراقبللة عليك الواجب الله حفظك . وانات شأئ كل في المشركين مشابهة تحريم يعتقدونأ لناهم المور

الللدين هللذا بهللم الله أيد الذين وألئك الصالح بالسلف والقتداء المشروع عن الخروج وعدم وخوفه الله

ّي بلباس جندهم يخصوا ولم بوطنهم المعتاد البياض وجندهم لباسهم وإناما وغيرهللم العللاجم زي من وز

وحشللتهم وعللدم النللاس تمريللن بها يريدونأ وأهله السلم كيد يريد ممن دسيسة وهذه الدين أعداء من

الموافقللة إلى تجر الظاهرة العمال في المشابهة : أنأ السلم شأيخ . وذإكر واستعملها عليه رؤية ممن

ًا الباطنة العمال في ّي بين ناقف يوم لنا وبراءة الكتمانأ عهدة من إلخروج هذه على حملنا ول قسر يللد

إقللرار من والبراءة الناكار عن السكوت وعدم الفعال هذه على ناوافق : أنأ الله إلى نابراء وناحن الديانأ

يللوم ينجيللك بمللا والخللذ الوفللاة قبل الصالحة العمال واغتنام الله بتقوى . فعليك والشرك الكفر شأعار

وصألللى العمللال وصأللدقته القلللوب فللي قر ما ولكن ولبالتمني بالتحلي اليمانأ وليس يديه بين الوقوف

.   هل1358 ". سنة وسلم وصأحبه وآله محمد على الله

التي البرنيطة : لبس تعالى الله بأعداء التشبه ومن:" التويجري عبدالله بن حمود الشيخ وقال

ًا وتسللمى والضلللل الكفللر أمم من شأابههم ومن الفرنج لباس من هي افتتللن . وقللد القبعة أيضلل

ٍر في السلم إلى المنتسبين من كثير بلبسها فيها فشت التي البلدانأ ولسيما السلمية القطار من كثي
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.  المحمدية الشريعة فيها واناطمست الفرنجية الحرية

ًا ذإلك ومن حللد إلللى أسللفله يبلللغ صأغير قميص فالسترة والبطلون السترة لبس على : القتصار أيض

ً ذإلك عن يزيد أو السرة وقللد الفرناجيللة للسللراويل : اسم والبنطلون الفرنج ملبس من وهو قليل

لبللس وبين اللباس هذا بين جمع . ومن السلمية القطار أكثر في الذميمة المشابهة بهذه البلوى عمت

حلـِّق ذلـِّك إلـِّى ضـِّم وإذا الظللاهر الشكل في الفرناج رجال وبين بينه فرق فل رأسه فوق البرنايطة

عمللرو بللن عبللدالله حديث في ] وكما منهم فهو بقوم تشبه [ ومن الظاهرة للمشابهة أتم كان اللحية

] بغيرناللا تشللبه مللن منللا [ ليللس قللال وسلللم عليلله الللله صألللى الله رسول أنأ عنه الله رضي العاص بن

بني أنابياء من نابي إلى الله :[ أوحى قال مدرك بن عقيل عن الزهد في أحمد المام رواه الذي والحديث

فيكوناللوا أعدائي شأكل وليتشكلوا أعدائي شأراب يشربوا ول أعدائي طعام ليأكلوا لقومك قل إسرائيل

من نابي إلى الله :[أوحى قال دينار بن مالك عن الحلية في ناعيم أبو رواه ] . وما أعدائي هم كما أعدائي

أعللدائي ملبللس تلبسللوا ول أعللدائي مطللاعم تطعمللوا ول أعدائي مدخل : لتدخلوا لقومك قل أنأ أنابياء

: تعللالى الللله بأعلداء المتشللبهونأ ادعللى أعدائي] فللإنأ هم كما أعدائي فتكوناوا أعدائي مركب ولتركبوا

والقمللص البنطلوناللات ويلبسونأ الشمس حر من لرؤوسهم وقاية لتكونأ البرنايطات يلبسونأ : إناما أناهم

لتبيللح والحيللل المحللرم التشللبه اسللتحلل علللى حيلللة الللدعوى : هللذه قيللل العمللال لمباشأللرة القصار

ا بلاليهود تشبه فقد بالحيل المحرمات استحل . ومن المحرمات ي كم بطله ابلن رواه اللذي الحلديث ف

فتسللتحلوا اليهللود ارتبكللت مللا تركبوا :[ ل قال الله رسول أنأ عنه الله رضي هريرة أبي عن جيد بإسناد

دالله حديث في ما تعالى الله بأعداء التشبه تحريم على ] والدليل الحيل بأدناى الله محارم ن عب عملر ب

للوجللوب والمللر لباسللهم فللي الكتللاب أهللل بمخالفة المر ورد وقد عنهم الله رضي عمرو بن وعبدالله

رسللول خللرج قللال عنه الله رضي أمامه أبي عن حسن بإسناد أحمد المام فروى معصية الواجب وترك

] الكتللاب أهللل وخللالفوا واتللزروا :[ تسللرولوا فقللال يلتزرونأ ول يتسللرولونأ الكتاب أهل : إنأ فقال الله

ًا أحمد المام وروى ي العلاص بلن عمرو بن عبدالله عن والنسائي ومسلم الطيالسي داود وأبو أيض رض

ثإيللاب ملن هللذه :[ إنأ فقال معصفرين ثإوبين علي وسلم عليه الله صألى الله رسول رأى قال عنهما الله

معصللفرين ثإللوبين علّي وسلم عليه الله صألى النبي : رأى قال لمسلم رواية تلبسهما] . وفي فل الكفار

عنلله الله رضي عنه للنسائي رواية ] وفي أحرقهما :[ بل قال أغسلهما ] قلت بهذا أمرتك :[ أأمك فقال

: وقللال وسلللم عليه الله صألى النبي فغضب معصفرانأ ثإوبانأ وعليه وسلم عليه الله صألى النبي أتى أناه

فللي صأللريح الصللحيح الحللديث النللار] . وهللذ :[ في قال الله يارسول أين ] قال عنك فاطرحمها [ اذإهب

ملبللس مللن وغيرهمللا البرنايطللات لبللس مللن المنللع على دليل وفيه المسلمين على الكفار ثإياب تحريم

ّي من ذإلك وغير القصار والقمص البنطلوناات لبس على كالقتصار تعالى الله أعداء تعللالى الللله أعداء ز

بللن عمللرو بللن عبللدالله على وسلم عليه الله صألى النبي غضب . وفي فيها النهي علة لوجود وملبسهم

ولباسللهم زيهللم فللي الكفللار مشللابهة عللن زجللر النار: أبلغ في بطرحمها وأمره عنهما الله رضي العاص
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تعالى الله بأعداء التشبه من وتنفير ذإم ] أبلغ بهذا أمرتك وسلم:[ أأمك عليه الله صألى قوله في وكذلك

ّي فللي تعللالى الللله أعللداء مزاحمللة عللن مندوحة للمسلمين وتعالى سبحاناه الله جعل . وقد بزيهم والتز

ًا أراد وملن يكفيلله مللا المسللمين لبللاس ففي لرأسه وقاية أراد فمن بهم والتشبه لباسهم للعمللال ثإيابلل

ًا أراد ومن فكذلك لهللم اتسللع مللا له يتسع ولم المسلمين زي عن رغب ومن فكذلك والجمال للزينة ثإياب

. والخرة الدنايا في عليه الله وسع فل الملبس من
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: هللذا عنهمللا الللله رضللي العللاص بللن عمرو بن عبدالله حديث على الكلم في شأاكر : أحمد الشيخ قال

الخر كالحديث والمظهر  الهيئة وفي اللباس في بالكفار التشبه حرمة على الصريح بالنص يدل الحديث

 الصحيح

التشللبه : تحريم أعني ل هذا في الول الصدر منذ العلم أهل يختلف ] . ولم منهم فهو بقوم تشبه [ ومن

وديدناها هجيراها مستعبدة ذإليلة ناابتة المسلمين في فنبت المتأخرة العصور هذه في جئنا حتى ل بالكفار

للله المنتسبين بالعلم الملتصقين من وجدوا . ثإم والستعباد لهم والستخذاء شأئ كل في بالكفار التشبه

شألئ وكللل والخللق والمظهللر والهيئة اللباس في بالكفار التشبه أمر عليهم ويهونأ أمرهم لهم يزين من

مللن فيهللا أدخلوا ما على والحج والصيام الصلة مظهر إل مظهرالسلم من لها ليس أمة في صأرناا حتى

ًا بالكفار التشبه من ألوانأ من بل البدع هللو المسللمين علللى يضلربوه أنأ يريللدونأ مظهللر . وأظهللر أيض

كللبراء بعللض وأفتاهم والباطيل بالعاليل لها ) وتعللوا , البرنايطة : ( القبعة يسموناه الذي الرأس غطاء

إل بهللا ليريدونأ أناهم يظهروا أناة إل يأبونأ وهم الشمس من القاية بها أريد إذإا بها لبأس : أنأ المنتسبين

الللذي الللرأس تغييللر فللي الثإللر أكللبر له اللباس هذا بأنأ ومفكروهم كتابهم . فيصرح السلم من الوقاية

وناقضوا فتناقضوا الخذلنأ إل لهم الله أبى ثإم واسع إفرناجي تفكير إلى ضيق عربي تفكير من ينقله تحته

غطللاء . فنزعللوا  المللة علللى الذلللة هللذه ضرب يستطيعوا لم أناهم وجدوا إذإ الشمس حجة من قالوا ما

واسلطة دونأ مباشأللرة رؤوسللهم ستضلرب الشلمس أنأ وناسوا وغيره الطربوش وتركوا بمرة الرأس

ن كلانأ ثإم إلبها الشمس من لؤسهم لوقاية وأناه القبعة إلى دعوا أناهم وناسوا الطربوش سلنين بضلع م

أنأ لبثنللا فمللا المعللروف بمظهللره والسكندرية القاهرة من للبلد المحتل النجليزي الجيش خرج أنأ

تفقللد . فلللم النجليـِّز كقبعات قبعات المصرية والشرطة المصري الجيش ألبسوا رأيناهم

سللنة سللبعين البلد علللى الذلللة ضرب الذي الحتلل جيش منظر البلد داخل وفي العاصأمتين في المة

.  أحضاناه في وربوا واستساغوه ألفوه الذي الذل مظهر يفقدوا أنأ على يصبروا لم فكأناهم

تقـِّـِّززت إل وهيئتهـِّـِّم أعـِّـِّدائنا زّي فـِّـِّي جنودنـِّـِّا منظـِّـِّر البشـِّـِّع المنظـِّـِّر هذا مرة رأيت وما

:- تغلب يذم الجاهلي الشاعر جعل ين عميرة قول وذإكرت نفسي

يستقيلها وفدهم وردوا .....   .....    عليهم    تعاذإلوا ضيم دار عن ارتحلوا إذإا

المصـِّـِّري الجيـِّـِّش تشـِّـِّبه مـِّـِّن تعـِّـِّالى اللـِّـِّه رحمـِّـِّه ذكره وما.  تعللالى الللله رحملله كلملله اناتهى

شـِّـِّاركهم بـِّـِّل المصـِّـِّريون بـِّـِّه انفـِّـِّرد مما هو ليس النجليزي بالجيش المصرية والشرطة

مثـِّـِّل وشـِّـِّرطهم جيوشـِّـِّهم فألبسـِّـِّوا السـِّـِّلما إلـِّـِّى والمنتسبين المسلمين من كثير فيه

فهـِّـِّو بقـِّـِّوما تشـِّـِّبه :[ ومـِّـِّن وسـِّـِّلم عليـِّـِّه الله صلى النبّي بقول يبالوا ولم الفرنج لباس

. العظيم العلي بالله إل ولقوة حول ] فل منهم

بطاناللة آثإللار مللن كللله تعللالى الللله أعللداء بزي والتزيي المسلمين زي عن والناحراف القبيح التشبه وهذا

وسلللم عليلله الله صألى النبي عن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن الصحيح الحديث في كما السوء
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عليلله وتحضلله بللالمعروف تللأمره بطاناللة بطاناتللانأ للله كللانات إل ولاسللتخلف نابي من الله بعث :[ ما قال

أنأ إلللى للل والنسائي البخاري ] . رواه تعالى الله عصم من فالمعصوم عليه وتحضه بالشر تأمره وبطاناة

تعللالى الللله أعللداء مشللابهة عن البعد كل يبعدوا : أنأ كافة المسلمين على فالواجب هذا علم وإذإا ل قال

جيوشأللهم عللن الفرناللج لبللاس ينزعللوا : أنأ المللور ولة علللى ويجللب وغيللره اللباس في بزيهم والتزيي

ن السلوء بطانالة شألر ملن يحلترزوا أنأ لهلم وينبغلي المسلمين لباس ويلبسوهم وشأرطهم يلأمرهم مم

لملا المسللمين أملور ولة يوفلق : أنأ المسؤول والله البعد غاية عنهم ويبعدوهم عليه ويحضهم بالمنكر

.  عليه والقادر ذإلك ولي إناه الحق إلى بنواصأيهم يأخذ وأنأ والصلح الخير فيه

النظمـِّـِّة علـِّـِّى الجنـِّـِّود تـِّـِّدريب تعـِّـِّالى اللـِّـِّه بأعـِّـِّداء التشـِّـِّبه ومـِّـِّن:  تـِّـِّدريبهم فـِّـِّي وقـِّـِّال

مـِّـِّن ذلـِّـِّك وغيـِّـِّر والمشـِّـِّي اللبـِّـِّاس فـِّـِّي تعـِّـِّالى اللـِّـِّه أعـِّـِّداء بشـِّـِّكل وتشكيلهم الفرنجية

إللى المنتسلبين ملن كلثير فلي الملذموم التشلبه هلذا فشلى . وقد المبتدعة والحركات الشارات

في ] وقوله منهم فهو بقوم تشبه [ من وسلم عليه الله صألى النبي : قول تحريمه على والدليل السلم

اللت اسللتعمال ملن ذإللك يتبلع وملا الرملي تعللم ] . فأملا بغيرنالا تشبه من منا : [ ليس الخر الحديث

سللبيل فللي للجهللاد فيلله مرغللب مطلوب فذلك وجوية وبحرية برية من الزمانأ هذه في الحادثإة الحربية

ترهبللونأ الخيل رباط ومن قوة من ستطعتم ما لهم وأعدوا :( تعالى الله . قال الله أعداء ومكافحة الله

ثإلث ] قالهللا الرمللي القللوة إنأ :[ أل وسلللم عليلله الللله صألللى النللبّي ) الية.  وقال وعدوكم الله عدو به

الله رضي عامر بن عقبة حديث من النسائي إل السنن وأهل والدارمي ومسلم أحمد المام رواه مرات

.  عنه

ًا حمود الشيخ وقال السـِّـِّلما عنـِّـِّد بالصـِّـِّابع الشـِّـِّارة تعـِّـِّالى اللـِّـِّه بأعـِّـِّداء التشبه ومن:  أيضلل

ذلـِّـِّك يفعـِّـِّل كمـِّـِّا اليمـِّـِّن الحاجب فوق الوجه جانب إلى مرفوعة بالكف الشارة وكذلك

المنكر الضربا هذا ويسمون السلما عند بأرجلهم الشرط ضربا وكذلك وغيرهم الشرط

أعـِّـِّداء مـِّـِّن وأشباههم الفرنج عن مأخوذة تحية وهي العسكرية التحية بالكف والشارة

طبللاعهم غيللرت مللن فللي الحيلللة مللا ولكللن بالتحيللة منها أشأبه والسخرية بالهزء وهي تعالى الله

ًا وأثإرت الفرناجية المدناية ًا فساد الفرناللج أفعال من يستحسنونأ صأاروا حتى وأفعالهم أخلقهم في كثير

من المستهجنة التحية وهذه المستقيمة والفطر السليمة العقول أولوا يستقبحه ما العاجم من وغيرهم

رسللول قللال قال عنهما الله رضي عمرو بن عبدالله لحديث عنه والنهي تغيره ينبغي الذي المنكر جملة

حبللانأ بللن وصأللححه وأبوداود أحمد المام ] رواه منهم فهو بقوم تشبه : [ من وسلم عليه الله صألى الله

الللله صألى الله رسول أنأ عنهما الله رضي عمرو بن عبدالله عن الترمذي جامع وفي الحفاظ من وغيره

الشأللارة اليهللود تسليم فإنأ بالنصارى ول باليهود لتشبهود بغيرناا تشبه من منا : [ ليس قال وسلم عليه

والللبيهقي الوسللط في والطبراناي أبويعلى الحافظ ] . وروى بالكف الشأارة النصارى وتسليم بالصأابع

الرجل :[ تسليم وسلم عليه الله صألى الله رسول : قال قال عنه الله رضي جابر عن اليمانأ شأعب في
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رواتلله المنللذري وقللال الصللحيح رجال يعلى أبي رجال الهيثمي ] قال اليهود فعل بها يشير واحدة بأصأبع

بللالكفوف إشأارة تسليمهم فإنأ النصارى ول اليهود تسليم تسلموا :[ ل للبيهقي رواية وفي الصحيح رواة

علن جيلد بسلند النسائي رواه ما وهو يأتي ومما شأاهد له قلت ضعيف إسناده البيهقي ] قال والحواجب

ًا عنله الللله رضي جابر ] وفلي والشألارة بلالرؤوس تسلليمهم فلإنأ اليهلود تسلليم :[ لتسلللموا مرفوعلل

الله رضي مخرمة بن المسور عن مخرمة بن قيس بن محمد عن جريج ابن حديث من الحاكم مستدرك

. قللال المشللركين ] يعنللي لهللديهم مخللالف : [ هللدينا قللال وسلللم عليه الله صألى الله رسول أنأ عنهما

فللي الشللافعي رواه وقللد تلخيصلله فللي الذهبي ووافقه يخرجاه ولم الشيخين شأرط على صأحيح الحاكم

ً مخرمة بن قيس بن محمد عن جريج ابن حديث من مسنده أهللل لهللدي مخالف :[ هدينا ولفظه مرسل

وأزكاها وأكملها التحيات بأفضل المسلمين وتعالى تبارك الله اختص فقد هذا علم ] إذإا والشرك الوثإانأ

وتحيللة تحيتلله أنالله وأخبره الروح فيه نافخ حين البشر أبي لدم وتعالى تبارك الله علمه الذي السلم وهو

الللله صألى الله رسول : أنأ عنه الله رضي هريرة أبي عن والمسند الصحيحين في . كما بعده من ذإريته

ًا ستونأ طوله صأورته على آدم الله : [ خلق قال وسلم عليه علللى فسلللم اذإهللب قللال خلقلله فلمللا ذإراع

عليكللم : السلللم فقللال ذإريتللك وتحيللة تحيتك فإناها يحيوناك ما فاستمع ل جلوس الملئكة من نافر ل أولئك

لهللذه وتعالى تبارك الله شأرع ...] الحديث. وقد الله : ورحمة فزادوه الله ورحمة عليك : السلم فقالوا

آمنللوا اللذين أيهللا : (( يللا تعللالى فقللال الطيبللة المباركللة التحية بهذه بعض على بعضهم يسلم المة: أنأ

ًا لتدخلوا )) وقللال تللذكرونأ لعلكللم لكللم خيللر ذإلكللم أهلهللا على وتسلموا تستأناسوا حتى بيوتكم غير بيت

ًا دخلتم : (( فإذإا تعالى جبير بن سعيد )). قال طيبة مباركة الله عند من تحية أنافسكم على فسلموا بيوت

أبلي علن الترملذي جللامع . وفلي بعللض على بعضكم : فليسلم يعني والزهري وقتادة البصري والحسن

للل فقال وفيه الحديث فذكر وسلم عليه الله صألى النبي : طلبت قال قومه من رجل عن الهجيمي تميمة

الللله ورحمللة عليكللم السلللم فليقللل المسلللم أخاه الرجل لقى : [ إذإا وسلم عليه الله صألى النبي يعني

ًا ] . وفيه وبركاته عنلله الللله رضللي الهجيمللي سللليم بن جابر جري أبي عن الهجيمي تميمة أبي عن أيض

: قللل ولكللن السللم عليك : [ لتقل فقال السلم : عليك فقلت وسلم عليه الله صألى النبي : أتيت قال

لم . وبهلذا صأحيح حسن حديث هذا الترمذي ] قال عليكم السلم ارك الس ب المب اللرب : يسللم الطي

ً : (( سللم تعلالى قلال كملا الجنة دخلوا إذإا المؤمنين على وتعالى تبارك )) وقلال رحيلم رب ملن قلول

تفسلليريهما فللي والبغللوي حللاتم وابن سننه في ماجه ابن )) . وروى سلم يلقوناه يوم : (( تحيتهم تعالى

فللي الجنللة أهل : [ بينا وسلم عليه الله صألى الله رسول قال قال عنهما الله رضي عبدالله بن جابر عن

: السلللم فقال فوقهم من عليهم أشأرف قد تعالى الرب فإذإا رؤوسهم فرفعوا ناور لهم سطع إذإ ناعيمهم

ً : (( سلم تعالى الله قول : ذإلك قال الجنة أهل يا عليكم المبللارك السلللم )) وبهللذا رحيم رب من قول

مللن عليهللم يللدخلونأ : (( والملئكة تعالى قال كما الجنة دخلوا إذإا المؤمنين على الملئكة تسلم الطيب

المبللارك السلم بهذا آدم على تسليمهم تقدم )) وقد الدار عقبى فنعم صأبرتم بما عليكم سلم باب كل
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فللي بينهللم فيمللا تحيتهللم هللو فكللذلك الدنايا في بينهم فيما المسلمين تحية هو السلم أنأ . وكما الطيب

: تعللالى ))وقللال سلللم فيلله وتحيتهللم اللهللم سللبحاناك فيهللا : (( دعللواهم تعللالى قللال كمللا الخرة الدار

تحيتهللم ربهللم بللإذإنأ فيهللا خالدين الناهار تحتها من تجري جنات الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( وأدخل

ًا فليعلم الدارين في المسلمين تحية وأناه السلم فضل علم )) وإذإا سلم فيها رأيـِّـِّا أسـِّـِّفه ل : أناه أيض

البغـِّـِّال شـِّـِّبه بالرجـِّـِّل وضـِّـِّربهم الفرنـِّـِّج بإشـِّـِّارات عنـِّـِّه واسـِّـِّتبدل ذلـِّـِّك عن رغب ممن

فلينظـِّـِّر المشـِّـِّابهة هـِّـِّذه فـِّـِّي توقـِّـِّف . ومن أرجلها على يدبا بشيء أحست إذا والحمير

إلـِّـِّى ولينظـِّـِّر بأرجلهـِّا تضـِّربا فجعلت القردان مواضع في كانت إذا والحمير البغال إلى

أحـِّـِّد مـِّـِّن المشـِّـِّابهة تمـِّـِّاما يـِّـِّرى حـِّـِّتى العسكرية تحيتهم أداء عند بأرجلهم الشرط ضربا

والحميـِّر البغـِّال ضـِّربا مـِّن وأنكـِّر أفحش بأرجلهم الشرط للخر.  بل: ضربا الجنسين

أمـِّـِّراض مـِّـِّن سـِّـِّالم عاقـِّـِّل كـِّـِّل عنـِّـِّد ومنقصـِّـِّة مهـِّـِّزأة العسـِّـِّكرية بالتحية وكفى بأرجلها

الفعللال هللذه لمنللع المسلمين أمور ولة يوفق : أنأ المسؤول الله. و وأدناسها الفرنجية المدنية

/لل 15:  السنية .[ الدرر المحمدية للشريعة المخالفة  380،   [ اللـِّه بأعداء التشبه ومن وقال  

قعـِّـِّود وهـِّـِّم الملـِّـِّوك علـِّـِّى وخـِّـِّدامهم الملـِّـِّوك أعـِّـِّوان من وغيرهم الشرط : قياما تعالى

ذإلللك عللن النهللي ورد  وقللد. والحـِّـِّترما لـِّـِّه التعظيـِّـِّم وجه على عليهم للداخل الرجال وقياما

صألللى الله رسول : اشأتكى قال عنه الله رضي جابر عن الزبير أبي عن مسلم صأحيح في كما والتشديد

ًا فرآناللا إلينللا فللالتفت تكبيره الناس يسمع وأبوبكر قاعد وهو وراءه فصلينا وسلم عليه الله فأشأللار قياملل

ًا فصلينا فقعدناا إلينا ًا كدتم : [ إنأ قال سلم فلما قعود علللى يقومللونأ والللروم فللارس فعللل لتفعلونأ آناف

البخللاري ورواه مسلللم بإسلناد سننه في ماجة ابن رواه . وقد ...] الحديث تفعلوا فل قعود وهم ملوكهم

بمثللله فللذكر عنلله الللله رضللي جللابر الزبيرعللن أبللو حللدثإني قال صأالح بن عبدالله عن المفرد الدب في

رحملله البخللاري قال ثإم القاعد للرجل الرجل قيام : باب بقوله عليه البخاري بوب . وقد حسن وإسناده

ابلن يعنلي لل موسلى . حلدثإنا النللاس لله ويقلوم يقعلد أنأ كللره ملن : بللاب المفرد الدب في تعالى الله

: قللال عنلله الللله رضللي جابر عن سفيانأ أبي عن العمش عن عواناة أبو حدثإنا قال ل التبوذإكي إسماعيل

في ناعوده فكنا قدمه فانافكة ناخلة جذع على بالمدينة فرسه من وسلم عليه الله صألى الله رسول صأرع

ًا يصلي وهو فأتيناه عنها الله رضي لعائشة مشربة ًا فصلينا قاعد يصلللي وهللو أخرى مرة أتيناه . ثإم قيام

ًا المكتوبة ًا فصلينا قاعد ًا المللام صألللى : [ إذإا قللال الصلللة قضللى فلما اقعدوا أنأ إلينا فأومأ قيام قاعللد

ًا فصلوا ًا المام صألى إذإا و قعود ًا فصلوا قائم بعظمللائهم فللارس تفعللل كما قاعد والمام ولتقوموا قيام

أبللي بللن عثمللانأ عللن سللننه في أبوداود رواه .  وقد الصحيحين رجال من كلهم رجاله صأحيح ] . إسناده

وسللنن المسند . وفي الشيخين شأرط على وإسناده بنحوه فذكره العمش عن ووكيع جرير حدثإنا شأيبة

عليلله الللله صألى الله رسول علينا : خرج قال عنه الله رضي الباهلي أمامة أبي عن ماجة وابن داود أبي

ًا وسلم ًا بعضللها يعضللم العاجم تقوم كما تقوموا : [ ل فقال إليه فقمنا عصى على متوكئ ] . قللال بعضلل
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وقللد . قلللت وغيللره الترمذي له صأحح وقد أبوغالب فيه حسن : إسناده والترهيب الترغيب في المنذري

على أبوداود بوب . وقد حسن وحديثه فيه مختلف أبوغالب الداب في مفلح ابن وقال قطني الدار وثإقه

الدب فللي تعللالى الللله رحمه البخاري . وقال بذلك يعظمه للرجل يقوم الرجل : باب بقوله الحديث هذا

رضللي أناللس عن حميد عن سلمة بن حماد حدثإنا قال ل التبوذإكي يعني ل إسماعيل موسى : حدثإنا المفرد

لللم رأوه إذإا وكللاناوا وسلللم عليلله الللله صألللى النللبي مللن رؤية إليهم أحب شأخص كانأ : ما قال عنه اللبه

أحمللد المللام رواه . وقللد مسلللم شأللرط على صأحيح وإسناده لذلك كراهيته من يعلمونأ لما إليه يقوموا

معاويللة حديث وعلى الحديث هذا على الترمذي وبوب غريب صأحيح حسن حديث : هذا وقال والترمذي

للل إسللماعيل بللن موسللى : حدثإنا سننه في داود أبو . وقال للرجل الرجل قيام كراهية : باب بقوله التي

معاويللة : خللرج قللال مجلللز أبي عن الشهيد بن حبيب عن ل سلمة ابن يني ل حماد حدثإنا ل التبوذإكي يعني

: عللامر لبللن معاويللة فقللال الزبير ابن وجلس عامر ابن فقام عامر وابن الزبير ابن على عنه الله رضي

ًا الرجللال للله يتمثللل أنأ أحللب : [ مللن يقول وسلم عليه الله صألى الله رسول سمعت فإناي اجلس قياملل

: حللدثإنا فقال جامعه في الترمذي رواه . وقد مسلم شأرط على صأحيح ] إسناده النار من مقعده فليتبوأ

ن حبيب عن الثوري يعني ل سفيانأ حدثإنا ل عقبة ابن يعني ل قبيصة حدثإنا غيلنأ بن محمود ن الشلهيد ب ع

سلمعت : اجلسلا . فقلال رأواه حيلن صأفوانأ وابن الزبير بن عبدالله فقام معاوية : خرج قال مجلز أبي

ًا الرجال له يتمثل أنأ سره : [ من يقول وسلم عليه الله صألى الله رسول ] النار من مقعده فليتبوأ قيام

مللن كلهللم : رجللاله قلللت حسللن حديث وهذا عنه الله رضي أمامة أبي عن الباب : وفي الترمذي . قال

أسللامة أبي عن هناد عن الترمذي رواه . ثإم الشيخين شأرط على صأحيح هذا على فهو الصحيحين رجال

بللن : لحللق واسللمه الجيللم وإسللكانأ الميللم بكسللر مجلز أبي عن الشهيد بن حبيب عن أسامة بن حماد

صأللحيح السللناد وهللذا ناحوه وسلم عليه الله صألى النبي عن عنه الله رضي معاوية عن السدوسي حميد

كلهللا وأسللانايده الشللهيد بن حبيب عن طرق من مسنده في أحمد المام رواه وقد الشيخين شأرط على

ًا للرجل الرجل قيام : باب المفرد الدب في تعالى الله رحمه البخاري وقال صأحيحة آدم . حللدثإنا تعظيم

ابللن يعنللي للل حمللاد حللدثإنا قللال ل منهال ابن يعني ل حجاج وحدثإنا شأعبة حدثإنا قال ل إياس أبي ابن يعني ل

خللرج عنلله الللله رضللي معاويللة : إنأ يقللول مجلللز أبللا سللمعت قللال الشهيد بن حبيب حدثإنا قال ل سلمة

قللال للل أرزناهمللا وكللانأ للل الزبيللر ابللن وقعللد عامر ابن . فقام قعود الزبير بن وعبدالله عامر بن وعبدالله

ًا الللله عبللاد للله يمثللل أنأ سللره : [ مللن وسلللم عليلله الله صألى  النبي : قال عنه الله رضي معاوية قياملل

أنأ سللره : [ مللن قللوله فللي الثإيللر ابن . قال مسلم شأرط على صأحيح ] إسناده النار من مقعده فليتبوأ

ًا الناس له يمثل ًا اناتصب : إذإا ] أي النار من مقعده فليتبوأ قيام العاجم زي من لناه عنه ناهى وإناما قائم

فللي تعللالى الللله رحمه تيمية ابن العباس أبو السلم شأيخ . وقال الناس وإذإلل الكبر عليه الباعث ولنأ

ًا المام صألى : [ إذإا وسلم عليه الله صألى النبي قول على الكلم ًا فصلوا جالس المللام صألى وإذإا جلوس

ًا ًا فصلوا قائم بلترك أمرهلم : أنالله الحلديث هلذا ] . فلي بعظمائهللا فللارس أهل يفعل كما ولتفعلوا قيام
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فللارس فعللل يشللبه المللام قعللود مللع المللأمومين قيام بأنأ ذإلك وعلل الصلة في فرض هو الذي القيام

وهللذا لمللامه ل لللله يقللوم أنأ ناوى إناما المأموم : أنأ . ومعلوم قعود وهم قيامهم في بعظمائهم والروم

ًا وناهى القاعد للرجل القيام عن النهي في عظيم تشديد وفللي ذإلللك به يقصد لم وإنأ ذإلك يشبه عما أيض

ًا الحديث هذا ] تفعلللوا :[ فل لقللوله نايتهللم غيللر نايتنللا كانات وإنأ والروم فارس فعل يشبه عما : ناهى أيض

.  ؟! اناتهى غاية الصورة مجرد في مشابهتهم عن النهي في هذا بعد فهل

القيللام وأما حاجة لغير الجالس متبوعيهم رأس على والتباع الغلمانأ قيام عن : النهي فيه النووي وقال

عليله وأطبلق أحلاديث بله جلاءت قلد جائز هو بل هذا من فليس والخير الفضل أهل من كانأ إذإا للداخل

الخلللق أفضللل كللانأ وسلللم عليلله الله صألى النبي فإنأ ناظر الكلم هذا آخر : في . قلت والخلف السلف

العللاجم فعللل مللن ذإلللك : أنأ وأخبرهم عليهم خرج إذإا له القيام عن أصأحابه ناهى فقد هذا ومع وخيرهم

ًا بعضهم يعظم وسلللم عليلله الللله صألللى منه إليهم أحب شأخص يكن لم عنه الله رضي أناس . وقال بعض

لمللا عنلله الللله رضي لمعاوية عامر ابن قام ولما لذلك كراهيته من يعلمونأ لما يقوموا لم رأوه إذإا وكاناوا

ذإلللك فللي التشللديد مللن وسلللم عليلله الله صألى النبي من سمع بما وحدثإهم يجلس أنأ أمره عليهم خرج

ومللا قعللود وهللم الملوك على القيام على محمولة إناها قال ومن بها العمل فيجب صأحيحة أحاديث وهذه

علللى وناحوه للداخل القيام عن النهي من الحاديث هذه عليه دلت ما وخالف النجعة أبعد فقد ذإلك أشأبه

ًا ساق ثإم . ل والحترام التعظيم وجه ن كلم ه القيلم لب م : إذإا لل قلال أنأ إللى تعلالى اللله رحم هلذا عل

المللوك أعلوانأ من وغيرهم الشرط يفعله كما قاعد وهو للرجل القيام :أحدها أقسام ثإلثإة على فالقيام

ًا أعلم ول ذإكره تقدم الذي عنه الله رضي جابر حديث في عنه النهي ورد الذي هو وهذا الملوك مع نازاعلل

.  منه والمنع كراهته في

يغدروا أنأ منهم وخيف العداء من رسل المام على قدم إذإا : ما وهي واحدة : مسألة هذا من ويستثنى

فللي عنلله الللله رضللي شأللعبة بن المغيرة فعل كما باالسلح رأسه على أعواناه بعض يقوم أنأ بأس فل به

قريللش رسللل عليلله قللدم حيللن وسلم عليه الله صألى النبي رأس على بالسلح قائما كانأ الحديبية صألح

وناحللوه للللدخول : القيللام الثللاناي . القسلم وغيرهملا أحمللد المللام ومسند البخاري صأحيح في والحديث

ًا ًا له إعظام العلمللاء بيللن : ناللزاع منلله والمنللع هللذا كراهللة وفللي المصللافحة أو المعاناقة للقصد واحترام

وإنأ وأحللاديثهم ذإلللك فللي عنهللم الللله رضللي ومعاوية وأناس أمامة أبي عن تقدم لما منه المنع والصحيح

ًا الول القسم يشمل فعمومها القسم هذا في واردة كانات ً لنأ أيض وقللد العللاجم أفعللال مللن منهما كل

مللن منللا :[ ليللس الخللر الحللديث ] وفللي منهللم فهو بقوم تشبه : [ من وسلم عليه الله صألى النبي قال

لهللل فأجللازوه لغيرهللم القيللام وبيللن والفقلله الفضللل لهل القيام بين العلماء فرق ] . وقد بغيرناا تشبه

إسللحاق ., وقللال ذإلك في النووي قاله ما : رد تقدم وقد عليه دليل ل تفريق وهذا لغيرهم ومنعوه الخير

وقلال مكلروه فإناه لحد : لتقوموا فقال له فقاموا المسجد في قوم على عبدالله أبو : خرج إبراهيم بن

ًا أحمد للرجللل يقللوم أنأ للرجللل : ترى لعمي قلت حنبل . وقال لحد أحد : ليقوم مثنى رواية : في أيض
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عليه الله صألى النبي لنهي فل الوالدين لغير فأما أمه أو لوالده الولد إل لحد حد أ : ليقوم قال ؟ رآه إذإا

دين الفقه لهل القيام بين فرق ل : أناه الروايات هذه . وظاهر ذإلك عن وسلم لغيرهلم القيلام وبيلن وال

للله للرجللل يقللوم : الرجللل لمالللك قيللل المدوناة في القاسم ابن قال هذا ناحو مالك المام عن روى وقد

يجلللس حتى لزوجها المرأة قيام قال مجلسه في له يوسع أنأ ولبأس ذإلك : أكره قال ؟ والفقه الفضل

. وقللال السلللم فعللل مللن هللذا فليلس قللاموا طللع فإذإا ينتظروناه الناس يكونأ وربما الجبابرة فعل من

لللم لجللله يقللام اللذي دام مللا القيللام إناكار مالك عن المنقول : محصل الباري فتح في حجر بن الحافظ

وتقللف ثإيللابه وتنللزع فتلقللاه زوجها إكرام في تبالغ المرأة عن سئل فإناه نافسه شأغل في كانأ ولو يجلس

أناكللره وقد الجبابرة فعل من فإناه فل يجلس حتى القيام وأما به بأس فل التلقي : أما فقال  يجلس حتى

.  ..اناتهى العزيز عبد بن عمر

بيللن : فرقللوا تبعهمللا ومللن والقاضللي بكللر أبللو تعللالى الله رحمه تيمية بن العباس أبو السلم شأيخ قال

ناظللر فيلله بالصفات هذا مثل في والتفريق لخرى وكرهوه لطائفة فاستحبوه وغيرهم الدين لهل القيام

ًا منه فمنع أحمد : وأما قال يكوناللوا ولم الئمة سيد وسلم عليه الله صألى النبي فإنأ الوالدين لغير مطلق

ًا العادل للمام ذإلك فاستحباب له يقومونأ ومللا ذإلك تقتضي المنصور مع ذإئب أبي ابن وقصة خطأ مطلق

أتللاه إذإا السللفر من القادم أنأ على ناص قد . فإناه سفر من القادم لغير إل ل أعلم والله ل عبدالله أبو أراد

يتلقللى القللادم فللإنأ الحللاديث وسللائر عليه : يخرج سعد وحديث به بأس فل وعاناقهم إليهم فقام إخواناه

والذي غيبته طالت قد الذي المصر في الحاضر . وأما بالقيام إل لتكونأ والمعاناقة فعاناقهم قام هذا لكن

أو المسللجد كإمللام اليللام فللي مجيئلله يتكرر الذي الحاضر فأما ناظر فمحل إليه المجيء عادته من ليس

هللو عبدالله أبي عن المنصوص بل خطأ له القيام فاستحباب مقعده في العالم أو مجلسه في السلطانأ

دخللل حللج لمللا وأناه المهدي مع له ذإكرت قد الشيخ إليها أشأار التي ذإئب أبي ابن . وقصة اناتهى الصواب

المللؤمنين أميللر هللذا :قللم ذإئب أبي لبن زهير أبي بن المسيب فقال وسلم عليه الله صألى النبي مسجد

فلي شأللعره كللل قللامت فلقلد المهللدي:دعلله فقللال العالمين لرب الناس يقوم : إناما ذإئب أبي ابن فقال

].         390-15/388:  رأسي".[الدررالسنية
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: التاسع  الفصل

تحكم التي الطاغوتيه كالمحاكم الشرك مواضع حراسة على العسكرية اشتمال

والتماثيل المصورة والصناما الشركية والمشاهد والكنائس الوضعية بالقوانين

الربا وصروح ودورالزنا والكبريهات كالمراقص الفساد مواخير حراسة وكذلك المنحوتة

-(الدشوش)- الفضائية والطباق الفيديو ومحلت والغناء التصوير واستوديوهات

: الجميع لدى معلوما هو مما إلىغيرذلك الخبيثة والذاعات ودورالسينما

: مايلي العسكرية والتربية الدارة كتابا في جاء

:  الساسية الجندي واجبات

. العسكرية والقواعد النظام ضمن أوامره وينفذ آمره يطيع - أنأ2

:  الخفير واجبات بند من

ً اللباس يرتدي أنأ يجب  ل1 . كامل

]4 – 3:  . [ ص النظام بمقتضى عليها يجازى وظيفته استلم أثإناء منه تصدر مخالفة أي ل9

:  الدارية العسكرية والجزاءات الجازات

: الدارية - الجزاءات با

يرتكللب من كل على مطلوبة محاكمة إلى توقيفها في ليحتاج التي الدارية الجزاءات أحكام تطبيق  ل1

. البسيطة والخطيئات المخالفات

. العسكري الزي على المحافظة وعدم العسكرية الداب يغاير بما التيانأ ل ث

. الوطني الحرس أنظمة ـِّ أ

 عدواناية بيئة في والتزاماته الجندي حقوق شأرح 

:  المقاتلين حقوق  ل1

. الساسية حقوقه توفير ل ب

:  عامة تعليمات  ل2

. المقاتلين غير لتقاتل ل أ

أذإاها يصل قد طائشة عشوائية قذائف أو طلقات اطلق ) : عدم ( الطائشة النيرانأ على السيطرة ل ب

.  مدنايين أو أبرياء إلى

. الحرب ميدانأ خارج القتال أثإر ليتعدى : أي العامة والمرافق الممتلكات بتدمير لتقم ل ث

. المدنايين ومساكن العبادة وأماكن دور بمهاجمة لتقم ل ج

. والخيرية الثقافية الممتلكات على حافظ ل ح
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: مايلي العلم قاناونأ في الدارية والناظمة الواجبات كتاب في وجاء

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

:  العقوبات

آخللر شأللعار أي أو الللوطني العلللم كللانات طريقللة بأي أهانأ أو أعدم أو أسقط من : كل العشرونأ المادة

ًا أو كراهة الصديقة الجنبية الدول لحدى أو للبلد ذإلللك وكللانأ الللدول لتلللك أو الحكومللة لسلللطة احتقار

ًا عللن لتزيللد وبغرامة سنة لتتجاوز لمدة بالحبس يعاقب للجمهور مفتوح محل في عام محل في أو علن

: العلم لنظاما التنفيذية اللئحة العقوبتين هاتين بإحدى أو ريال آلف ثإلثإة

ًا ًا ثإالث فللي وإنازاللله رفعلله أثإنللاء العلللم سلم الموسيقى : تعزف النظام من عشر السابعة للمادة : تنفيذ

تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد التي العسكرية القطاعات وأبنية المعسكرات

 ] .49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك

:  التحية تؤدى كيف

علللى أو الكتفيللن علللى أو الياقللات فللي أو الللرأس شأللعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري

مللن العللالم بلللدانأ فللي البعللض بعضلله عن العسكري الزي .ويختلف أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

ًا يتشللابه ولكنلله والوسلمة البلدلت وهيكللل والرتلب الشأارات نااحية علن واختلفلله تنسليقه فلي تقريبلل

 ]. 52  ل50.[ ص:  للمواطنين العادية الملبس

بصللفة خاضللع شأللخص : كللل : العسللكري النظاما لهذا والخاضعون :التعريفات للخدمة العادة

 ] 85 .[ ص البلد في الفراد وخدمة الضباط خدمة لنظم أساسية

: العاما المن :  واجبات العاما المن

. جنائية أحكام من المذنابين بحق يصدر ما تنفيذ  ل6

. الرياضية المباريات مثل الهامة المناسبات في والنظام المن توفير  ل9

 ]99 ل98. [ ص:  بتنظيمها المكلفة والقواناين الناظمة تنفيذ في الرسمية الجهات مساعدة  ل10

------------------------------------------

للقواناين والرضوخ الخضوع وعلى المطلقة الصماء العمياء الطاعة على أسست العسكرية أنأ تقدم قد

فلللذا ظللرف كللل تحللت الوامللر وتنفيللذ والسكنات الحركات كل في العمل ميدانأ خارج حتى  والناظمة

الضعية بالقواناين تحكم التي الطاغوتيه كالمحاكم الشرك مواضع حراسة على مشتملة العسكرية كانات

المحافظللة وأيضا وملحقاتها ومبانايها وبهتاناا زورا الحقوق بكلية تسمى التي وكلياتها الرعية في وتنفيذها

الشللركية والمشللاهد بالنصللارى الخللاص السللكن أوفللي للنللاس ظللاهرة كللانات سللواء الكنللائس علللى
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الكللويت فللي زعمللوا- كمللا العبللادة بأمللاكن يسللموناها - الللتي المشللركين للرافضللة التابعة كالحسينيات

البللدانأ وسلائر وسلورية والمغرب وتركيا مصر في كما والقبور والضرحة والعراق والقطيف والبحرين

وكللذلك المجاهللدين أيللدي تنللالهم أنأ مللن والمرتللدين الكفللار وحمايللة بللل السلللمية للدياناللة المنتسللبة

ثإقافيللة وممتلكللات وتللراث آثإللار يسللموناها الللتي المنحوتللة والتماثإيللل المصللورة الصأنام على المحافظة

الرياضلية والمباريلات والكبريهللات كللالمراقص الفسلاد ملواخير حراسة وكذلك وناحوها سياحية وأماكن

ودورالزناللا الخمللور ومصللاناع والمعصللية المنكللرات على المشتملة الليلية والنوادي الوطنية والمسيرات

ا وقومهلا الدوللة اقتصلاد ملن يجعلوناهلا بلل الليلة ومصارفها الربا وصأروح اسلتوديوهات حراسلة وأيض

الخبيثلة والذإاعلات -(الدشألوش)- ودورالسلينما الفضلائية والطبلاق الفيلديو ومحلت والغنلاء التصلوير

علللى وقللامت والربا السحت على نابتت حيث وبئسا الدول لهذه فتعسا أحد على يخفى ل مما إلىغيرذإلك

تلللك بحراسللة قائم أحدهم رأيت لو منظرهم أقبح فما وأهله الشرك وناصرت الخمور وثإمن البغايا مهور

عللن يتللورع وتجللده الللدوام بللوقت أخل إذإا بالحرام راتبه ليأكل حتى عمله في ومخلص بسلحه الماكن

ّينللات فللي ويقع المتشابهات فيترك أمره في اشأتبه قد درهم أكل الرواتللب هللذه حرمللة فللي ولشأللك الب

الكلللب وثإمللن الكللاهن وحلللوانأ البغللي مهللر وسلللم عليه الله صألى النبي حرم فقد حلها وعدم والموال

ففللي عليهللا والقيللام حراسللتها علللى الجللرة بأخللذ فكيللف الصأللنام وبيللع الخمللور وبيع الربوية والموال

". ولهمللا الكاهن وحلوانأ البغي ومهر الكلب ثإمن عن :" ناهى وسلم عليه الله صألى النبي أنأ الصحيحين

الللله يارسللول فقيللل والصأنام والخنزير الخمروالميتة بيع حرم الله عنه:" إنأ الله رضي جابر حديث من

". ثإمنلله حللرم شألليئل حرم إذإا الله ". وللدارقطني:"إنأ حرام هو وفيه- ل الحديث – الميتة شأحوم أرأيت

مللن وللترمللذي الثإللم في سواء". يعني هم وقال وشأاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل الله ولمسلم:" لعن

َتِصلَرها َعاصِألرها عشلرة الخملر فلي اللله رسلول :" لعلن مرفوعلا أنالس حديث وحاملهلا وشأللاربها وُمع

َتري ثإمنها وآكل وبائعها وساقيها إليه والمحمولة عللن ماجللة وابن داود له". ولبي والُمشتَراِت لها والُمش

بالدلللة لهللا ُيستدل أنأ من أظهر . والمسألة تعالى الله رحمه اللباناي وحسنه عنهما الله رضي عمر ابن

ُيأتى .   حرمتها على بالتعليلت و
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: العاشر الفصل

 والضرائب بالمكوس الناس الزاما على العسكرية اشتمال

: مايلي الدارية والناظمة الواجبات كتاب في جاء

:  للجوازات العامة المديرية

والمغللادرين للبلد القللادمين باستقبال يتعلق فيما الخص وعلى المختلفة الجوازات بأعمال تختص وهي

إللى وترحيلهللم منهلم المتخلفيلن عللى والتعقيلب الجلاناب مراقبللة وكلذلك طريقها عن والعابرين منها

. السفرية والجوازات القامة ناظامي ناصوص لبعض بالمخالفين الخاصأة العقوبات وتطبيق بلدهم

: العامة المراقبة

دراسللة هللي الدارة هللذه ومهمللة القللاناونايين المستشللارين مللن عللدد تضللم:  القانونيـِّـِّة - الدارة8

العامللة للدارة التابعللة الدارات كافللة مللن والواردة المرجع مقام طريق عن إليها تحال التي المعاملت

حصللر ويمكللن بحثهللا المطلللوب المللور حيللال المقترحللات وبعللض النظاميللة المرئيات لبداء للجوازات

 ] .142:  .[ ص القامة نظاما:  التي في الدارة عليها تعتمد التي الناظمة

------------------------------------------

يسلمى بملا المسللمين ملن الوافلدين الجلوازات إدارة بلله وتللزم اللدول تفرضه ما المكوس تلك فمن

المتخلفيللن بنظللام يسللمى مللا وهللو الترحيللل ثإم كالسجن يتخذها لم من على عقوبات (القامة) وتجعل

تفرضلله مللا وكللذلك الرعيللة مللن سللفر جواز استخراج أراد من على المالية المبالغ من تفرضه ما وأيضا

ناقللل أو السلليارة اسللتمارة تجديللد أو تجديللدها أو للقيللادة رخصة استخرج عند الموال من المرور إدارة

علللى بللل المسلللمين التجللار على جمركية رسوم من الجمارك إدارة تفرضه ما وأيضا بيعها عند ملكيتها

ٍد من سيارة مسلم  يشتري أنأ مثل الناس آحاد ناظللام يفرضله مللا وأيضلا ذإللك وناحلو بهلا يلأتي ثإلم ما بل

تاريللخ اناتهللاء أو مثل الرخصللة كاناتهللاء بالباطللل النللاس أمللوال بهللا يسللتحلونأ التي المرورية المخالفات

وسللراق الطريللق كقطللاع الصللبر بفارغ وتهيؤا لك استعدوا قد الطرقات مكامن في فتجدهم الستمارة

الحكوميللة الللدوائر مللن دائللرة كل في بل فحسب العسكرية على مقتصرة ليست المكوس وهذه العير

فل تجاريا محل أو متجرا أوتفتح بيتا تبني أنأ أردت لو بل وغيرها المدناية والحوال كالبلدية الدول كل في

ِقبََة ذإلك غير من بنيت ولو ذإلك على ضريبة تدفع أنأ بد وبينللوا ذإلك في العلماء تكلم وقد بليغة ُعقوبة ُعو

- سللبق كلم بعللد الشلليخ أبنللاء , وعلي الله , وعبد إبراهيم : الشيخ قاله ما ذإلك فمن الشرع في حكمها

علللى يتحيللل مللن , منهللم الغلللول , من والعامة المراء بعض من جرى ما - :" ومنها المنكرات بيانأ في

َوَمن تعالى , قال حرام وذإلك الثمن ينقد ول بالشراء الغلول ُلْل { ْغ ْأِت َي ْوَم َغللّل ِبَما َي ِة َيلل َياَملل ِق ْل ]161} [ ا

) ". وشأنار وناار عار الغلول ( إنأ الحديث , وفي عمرانأ آل سورة
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غللال فهو والعمال والمراء الولة , من يستحقه مال أخذ من حسن:" وكل بن الرحمن عبد الشيخ وقال

ثإغللر فلي المسللمين ملن يؤخلذ ما .. وكذلك لله ذإلك ترك المر ولي على الواجب : ومن قال أنأ .. إلى

] .303-9/302:  السنية المسلمين". [الدرر أموال في التعشير يجوز ول يليق ل العشار من القطيف

المكللوس هللذه جهللة مللن مضللى فيمللا لك ذإكرناا :" وقد الله رحمه اللطيف عبد بن محمد الشيخ وأجاب

الللله صألللى فقللال نافسلله على الظلم حرم الله لنأ المحرمات أعظم من وأناها الناس على وضعت التي

, فل محرمللا بينكللم , وجعلته نافسي على الظلم حرمت : " إناي وجل عز ربه عن يروي فيما وسلم عليه

دمللاءكم :" إنأ بعرفلله واقللف وهللو الكللبر الحلج يوم خطبته في وسلم عليه الله صألى " , وقال تظالموا

الشللاهد ليبلللغ أل هللذا بلللدكم في هذا شأهركم في هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم

ِذيَن قوله " واذإكر الغائب ّل ُهْم ِإنأ تعالى:{ا ّنا ّك َْلْرِض ِفي ّم َقاُموا ا َة َأ ُوا الّصَل َت َة َوآ َكا َأَمُروا الّز ْعُروِف َو ْلَم ِبللا

ْوا َه َنا ِر}[ َعِن َو َك ْلُمن الظلللم أسللباب اجتنللاب عبللاده على الله أوجبه الذي المعروف ومن الحج ]سورة41ا

الظلللم مللن الللله حرملله مللا تعاطي عنه الله حذر الذي المنكر ومن والعمال القوال في العدل وتحري

ِإنّأ واذإكر وغيره ّلَه قوله:{ ْأُمُر ال ْدِل َي َع ْل ِلْحَسانِأ ِبا َتاء َوا ِإي َبلى ِذإي َو ُقْر ْل َهلى ا ْن َي َفْحَشللاء َعلِن َو ْل ِر}[ ا َكلل ْلُمن َوا

للله قال الصدقة بأخذ أمره لما جبل بن لمعاذإ وسلم عليه الله صألى النبي قال ... وقد النحل ] سورة90

الجللائرة السياسللات من أناواعا أحدثإوا إناما المراء : وعامة القتضاء في " وقال المظلوم دعوة :" واتق

المللر مللن المشللروع فللي فرطللوا لناهللم تجللوز ل الجرائللم على وعقوبات أخذها يجوز ل أموال أخذ من

بذلك طالبين وضعه يسوغ حيث ووضعوه قبضه يسوغ ما قبضوا فلو , وإل المنكر عن والنهي بالمعروف

والبعيللد والقريب والوضيع الشريف على المشروعة الحدود وأقاموا لنافسهم رياسة , ل الله دين إقامة

إلللى ول الموضللوعه المكللوس إلى احتاجوا لما الله شأرعه الذي , للعدل وترهيبهم ترغيبهم في متحرين

بللن , وعمللر الراشأدونأ الخلفاء كانأ كما والمستعبدين العبيد من يحفظهم من إلى ول الجائرة العقوبات

منلله الللله يللترك ل الذي الثالث الديوانأ أيضا واذإكر . ، اناتهى القاليم بعض أمراء من وغيرهم العزيز عبد

قريبللا العللدو وخللذلنأ للنصر الجالبة السباب أعظم ومن وموجباته الشر أسباب من الحذر فالحذر شأيئا

عنهللم المعهللود , لنأ أسلللفكم فللي تعهللد لم التي المحرمة المكوس هذه , ورفض الله : تقوى بعيدا أو

, السلللم أهللل ذإلللك علللى فشكرهم عليها يتولونأ بلد كل , في , والمكوس المظالم , رفع الله رحمهم

نة سنة السلم في سن : " من الحديث , وفي الحميدة مآَثإرهم من ذإلك وجعلوا وأجلر أجرهلا فلله حس

المكللوس " وهللذه بهللا عمللل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة سن , ومن القيامة يوم إلى بها عمل من

... وعللن المحرمللات هللذه وضللع للمسلللمين أساء ما أعظم من , فإنأ المذمومة السيئات من والله هي

دعوة السهام , وأنافذ الظلوم , صأرعة الشأياء : أقرب , وقال دار له تعمر ول جار للجائر : ليس بعضهم

] .308-9/304: السنية ".[الدرر المظلوم

العزيللز عبللد بللن الللله عبد , والشيخ سحمانأ بن سليمانأ , والشيخ عتيق بن حمد بن : سعد الشيخ وقال

, والشليخ حسلن بلن الله عبد , والشيخ العزيز عبد بن صأالح , والشيخ سليم بن عمر , والشيخ العنقري
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د , والشيخ اللطيف عبد الشيخ ابنا وعمر العزيز عبد ن محم ن اللله عبلد , والشليخ إبراهيلم ب , زاحلم ب

المحرمات مللن بأناهللا المللام فأفتينللا المكوس .وأما الشثري العزيز عبد , والشيخ عثمانأ بن ومحمد

.. الخ" .  عليه الواجب فهو تركها فإنأ الظاهرة

عبللد بللن وعمللر اللطيللف عبللد بن العزيز وعبد العزيز عبد بن وصأالح اللطيف عبد بن : محمد أيضا وقال

عبلد بلن اللله عبد بن ومحمد اللطيف عبد بن إبراهيم بن ومحمد اللطيف عبد بن الرحمن وعبد اللطيف

تلللك بحللق قمت فإنأ عليهم واسترعاك المسلمين على الله ولك : قد الزمانأ ذإلك حاكم إلى – اللطيف

ناقمللة عليللك صأارت – ذإلك من الله أعاذإك – وأهملت ضيعت وإنأ عليك الله ناعم أعظم من فهي الرعاية

أسللباب مللن هللي كللثيرة أمور في الوقوع إلى – بناصأيتك , وأخذ الله هداك – الحال بك آلت ... ثإم ووبال

ِإنّأ النقمللة وحلللول التغييللر موجبللات , ومن النعمة تلك زوال ّلللَه { َ ال ّيللُر ل َغ ٍم َمللا ُي ْو َقلل ّتللى ِب ْا َح ّيللُرو َغ َمللا ُي

ِهْم} [ ُفِس ْنا َأ الطريقللة ترفللض , وأنأ بعضللا بعضللهم يظلللم أنأ النللاس , منهللا... إلللزام الرعد ] سورة11ِب

, الكفللار لقللواناين , المضللارع القللاناونأ فيهللا يقام , وأنأ , وبيعاتهم المسلمين أسواق في الجارية النبوية

وأعللواناه , هللو وتوابعها الحساء في الطويل أمر ...ومنها راجعونأ إليه وإناا لله فإناا أسواقهم في الجارية

مضى وقد الفواحش أناواع من اشأتهر ما , مع العذاب سوء الناس وسومهم الخارج من استجلبهم الذين

بالللدعاء يرفعوناهللا أناهللم النأ ناللأمن , ول والعلناية السر , في لكم بالدعاء أكفهم يرفعونأ والناس أزمانأ

وم دعلوة : " واتق الحديث , وفي عليكم السلنية: حجلاب".[ اللدرر اللله وبيلن بينهلا ليلس فلإناه المظل

9/310-316 . [

المسلللمين علللى أخللذه محللرم فهللو : المكللس الثامن :" الباب الله رحمه التويجري حمود الشيخ وقال

هللذه عصلر فلي المسللمين عللى يؤخلذ يكلن ولم المشركين من أخذه وجائٌز والجماع والسنة بالكتاب

وسواء المهديين الئمة ول الراشأدين الخلفاء عصر في يؤخذ يكن ولم ، عبدالله الشيخ وفاة إلى الدعوة

َيا تعالى قال ذإلك غير أو التأمينات أو الرسوم أو بالجمرك سمي َهللا { ّي أ
ِذيَن َ ّللل ْا ا ُنللو َ آَم ْا ل ُلو ُك ْأ ُكْم َتلل َل َوا َأْملل

ُكْم َن ْي ِطِل} [ َب َبا ْل وأمللوالكم دمللاءكم : " إنأ وسلللم عليلله الللله صألللى , وقللال وغيرها النساء ] سورة29ِبا

الللله صأللى قلوله الزنالا ملن أعظم وأناه المكس إثإم عظم على أيضا " ... ويدل حرام عليكم وأعراضكم

. زناللت وقللد عليها : تصلي عمر فقال ماتت حتى رجمت التي الزاناية على يصلي أنأ أراد لما وسلم عليه

" .  له لغفر مكس صأاحب تابها لو توبة تابت لقد لله بنفسها جادت قد أنأ : " أرأيت قال

شألليء منلله الللله يللترك ل الللذي الللديوانأ مللن هذا لنأ الزناا من أعظم المكس أنأ على الحديث هذا فدل

ُيلتفلت للم فريضلة تللرك ولللو خلفه الجنود لطارت حّمار أو جّمال أو سيارة صأاحب هرب لو أنأ والعجب

.  إليه

الفيء مع ول الزكاة ول الفيء مع تخلط ول حرام :" المكوس الله رحمه إبراهيم بن محمد الشيخ وقال

... جبللاه الللذي بلله شأللأناه والحرام مستحقونأ له والحلل جباها من يتولها هذا مصرف له كل بل الخاص

: السللنية " .[ الللدرر بظلللم بللل حللق بغيللر الللولة يأخللذه مللا كللثيرا فإناه : المكوس : الثالث قال أنأ إلى
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15/405-407.[

َذإا الله قال الرسوم أهل بدع رد في :" فصل الخليفي الله عبد الشيخ وقال ِإ َو ُهُم ِقيَل تعالى:{ ُعوا َل ِب ّت َما ا

ّلُه َأناَزَل ْا ال ُلو ُع َبْل َقا ِب ّت َنا َما َنا ْي َف ْل ِه َأ ْي َل َناا َع َباء ْو آ َل َو ُهْم َكانَأ َأ ُؤ َبا َ آ ُلونَأ ل ِق ْع ًا َي ْيئ َ شَأ ُدونَأ}[ َول َتلل ْه ] سللورة170َي

بللالقرآنأ العمللل إلللى الناس يرشأد وسلم عليه الله صألى الله رسول : كانأ المفسرين بعض قال البقرة

القللرآنأ هللذا اتبعنللا : لللو فيقولللونأ فيكللم الرائجللة والبدع الشرك رسوم اتركوا لهم ويقول إليه ويهديهم

كللانأ لللو الطريق هذا لنأ والمراسم بالرسوم التيانأ في الباء  مسلك ناسلك بل أسلفنا أتباع منا لذهب

ي البلاء سلبل يختلارونأ ل أناهلم قال: مع أنأ الية... إلى هذه الله فأنازل أكابرناا سلكه لما قبيحا ور ف أم

علمللا قطعللا التجارة هذه ولده يؤثإر ل فيه يربح فلم البز اتجر لو أحد أبا أنأ كما ناقصاناهم فيه فيما دناياهم

للله فيلا هلكه هذا في أنأ منه ظنا أبدا فيه ولده يقع ل البئر في أحد والد وقع لو وكذا ضررا فيها بأنأ منه

أهللم الللدين أمللر أنأ مللع الللدنايا أمور في يتبعهم ول الدين أمور في الباء يتبع كيف القوم هذا من العجب

فل أراد كمللا يقع لم إنأ اليمانأ في بضرر يعود ل لين هين الدنايا وأمر والتدقيق بالتحقيق وأحرى وأعظم

تعللالى بهللا الللله وأمللر وسلم عليه الله صألى الرسول بها جاء التي الرسوم يتركونأ السلم هذا ما أدري

اليللة فهللذه ورسللوله الللله شأللرع أو بالتبللاع أحللق السلللف رسوم فهل والجداد الباء رسوم ويختارونأ

النللاس في راجت التي الموضوعة والمور المحدثإة والمراسيم المبتدعة الرسوم رد على دليل الكريمة

َذإا تعللالى قوله الية هذه ومثل فيها التقليد رد على تدل كما السفهاء أسلفهم من وجاءت ِإ َو ُهللْم ِقيللَل { َل

ْا ْو َل َعا َلى َت ّلُه َأناَزَل َما ِإ َلى ال ِإ ْا الّرُسوِل َو ُلو َنا َقا ُب َناا َما َحْس ْد ِه َوَج ْي َل َناا} [ َع َباء : يعنللي المائللدة ] سللورة104آ

".  خانأ لصديق الخالص الدين كتاب من ملخصا اناتهى والتحريم التحليل من

] . 409-15/408:  السنية [ الدرر

:  ناذكرها أنأ فناسب فتوى  ذإلك بخصوص صأدرت وقد

 الرحيم الرحمن الله بسم

)) وغيرها الرخصة على اللزامي التأمين تحريم في فتوى(( 

وصأللحبه آللله وعلى محمد نابينا والمرسلين النابياء أشأرف على والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد

اللزامللي التعللاوناي بالتللأمين ُيسللمى ما مسألة عن والستفسارات السئلة كثرت  لقد: بعد أما أجمعين

الوطنيللة للشللركة التللابع وغيللره والتجللاري الصللحي التللأمين وعلى السيارة قيادة رخصة على الجباري

. بذلك يتعلق وما منه الموقف وما حكمه هو ما ، للتأمين التعاوناية

بواجب وقياما ، النصيحة الدين فإنأ ، الشركة ولصأحاب وللمسئولين ، للمسلمين النصح بواجب وقياما 

َذإ تعالى قال كما والتبليغ العلم ِإ َو َذ {  ّلُه َأَخ َق ال َثا ِذيَن ِمي ّل ْا ا ُتو َتاَب ُأو ِك ْل ّنُه ا ُن ّي َب ُت ّناِس َل َ ِلل َناُه َول ُتُمو ْك ُه َت ُذو َب َن َف

ِهْم َوَراء ِر ُهو ْا ُظ ْو َتَر ِه َواشْأ ًا ِب ً َثإَمن ِليل ْئَس َق ِب َتُرونَأ َما َف عنه روى فيما وسلم عليه الله صألى } . ولقوله َيْش

والترمللذي داود أبللو ) رواه القيامللة يللوم ناللار من بلجام الله ألجمه فكتمه علم عن سئل ( من هريرة أبو

حبانأ ابن وصأححه ، حسن حديث هريرة أبي حديث قال ثإم عمرو بن الله وعبد جابر عن الباب في وقال
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 عن :الفتوى في هذه الله ناتكلم إنأ شأاء سوف

 .  اسمه والغش في تسميته بغيربيس ، والتلوحقيقته طبيعة هذا التأمين ل1 

 حكمه . ل2

 حكم اللزام به . ل3

 وما يترتب عليه ، وكيفية التعامل معه .  اللزام موقف المسلم من هذال4

 للتأمين ، وغيرها . التعاوناية الوطنية الشركة المسماة حكم العمل في هذه ل5

 مفاسده . ل6

 الذي يحقق السعادة للناس . السلمي البديل الشرعي ل 7

 : أول

 الجهالللةعلللى تأمين تجاري قائم على أكل أموال النللاس بالباطللل ، وقللائم هو العقد في الحقيقة هذا

 الحيلللومللن والخللداع , والتحريف هذا من باب التلبيس التعاونايوالغرر والميسر ، وتسميته بالتأمين 

 ينشأ أصأل بين المسلللمين إنامللا جللاء إليهللملم في العصر الحالي طارئ عقد  ..وهوالمحرمة بالجماع

 ناشأته .وظروف ناشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة ، هذا أصأل حيثمن الكفار الغربيين ، 

 في كشف تلبيس هذهالله بن باز رحمه العزيز هل من الشيخ عبد 1417 / 2/ 22 صأدر بيانأ في وقد

 ربلله اسم التعاوناي ، وناص البيانأ هو : ( الحمد التجاريالشركة وأمثالها حينما أطلقوا على عملهم 

 وصأحبه أما بعد ... فاناه سبق أنأ صأدر مللن هيئللةآله نابينا محمد وعلى علىالعالمين والصلة والسلم 

 مللن الضللرر والمخللاطرات العظيللمفيلله بتحريم التأمين التجاري بجميع أناواعه ، لما قراركبار العلماء 

..الخ ) وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشأد النهيبالباطل أموال الناس وأكل

 على الشيء فرع تصوره :الحكم معرفة المعنى ناأتي إلى معرفة الحكم ، لنأ  وبعد : حكمه :ثإانايا

 والسللنةالكتللاب ، ومن كبائر الذناوب ، وهو عقللد باطللل بللدليل شأرعا م التأمين بصورته هذه محرهذا

ُكم ل 1 ذإلك فهي :علىوالجماع ، أما الدلة  َل َوا َأْم ْا  ُلو ُك ْأ َت َولَ  ُكم قال تعالى (  َن ْي َلىَب ِإ َها  ِب ْا  ُلو ْد ُت َو ِطِل  َبا ْل ِبا  

ْا  ُلو ُك ْأ َت ِل ِم  ّكا ْلُح ًقاا ِري َلُمللونَأ ) ، وهللذا َف ْع َت ُتللْم  َأنا َو ِم  ْثإ ِل ِبا ّناِس  َواِل ال َأْم  مللن أكللل أمللوال النللاسالعقللد ّمْن 

ْا َيابالباطل  ، قال تعالى (  ُنو ِذيَن آَم ّل َها ا ّي أ
َ  َ ْا ل ُلو ُك ْأ َت ُكْم  َل َوا ُكللونَأ َأْملل َت َأنأ  ِإلّ  ِطللِل  َبا ْل ِبا ُكللْم  َن ْي َب ًة  َعللنِتَجللاَر  

ُكْم )   .َتَراٍض ّمن

 . الله شأاء إنأ ناذكرها سوف التي المفاسد من فيه لماو

فللي سارعوا فقد راغبين مختارين التأمين وثإيقة استخراج في سارعوا الذين  أما: به اللزام : حكم ثإالثا

ْلَك الله حدود وتعدوا ، والعدوانأ الثإم ِت َو ُد (  ُدو ِه ُح ّل ّد َوَمن ال َع َت َد َي ُدو ِه ُح ّل ْد ال َق َلَم َف ْفَسُه َظ تعللالى ) وقال َنا

ْلَك ِت ُد (  ُدو ِه ُح ّل َ ال َها َفل ُبو ْقَر ِلَك َت َذ ّيُن َك َب ّلُه ُي ِه ال ِت َيا ّناِس آ ُهْم ِلل ّل َع ُقونَأ َل ّت ْلللَك تعالى ) وقال َي ِت َو ُد (  ُدو ِه ُحلل ّللل ال

َها ُن ّي َب ٍم ُي ْو َق َلُمونَأ ِل ْع ُيخشى ) ، َي ، حقلله إليه يرجع ول يطمئن ول يأمن فل ، قصده بنقيض ُيعاقب أنأ عليه و
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. للعبيد بظلم ربك وما

 عليه ويدل وعدوانأ ظلم وهو ، حق بغير الغير مال على الستيلء ومن ، فحرام به الناس إلزام أما

الناس خطب وسلم عليه الله صألى الله رسول أنأ عنهما الله رضي عباس ابن عن البخاري رواه ما ل أ:

في هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإنأ الناس أيها فقال(يا النحر يوم

هذا) .  شأهركم في هذا بلدكم

، بمنى الوداع حجة في وسلم عليه الله صألى الله رسول شأهدت قال يثربي بن عمرو لحديث و ل ب

والدارقطني أحمد ) رواه نافسه به طابت ما إل شأيء أخيه مال من لمرئ يحل ( ل يقول فسمعته

يأخذ أنأ لمرئ يحل ( ل قال وسلم عليه الله صألى الله رسول أنأ الساعدي حميد أبي . وعن والبيهقي

) رواه المسلم على المسلم مال وجل عز الله حرم ما لشدة وذإلك ، نافسه طيب بغير أخيه عصا

. المديني ابن وقواه البيهقي

ّلها الناس أموال أخذ أنأ : واتفقوا الغصب باب في الجماع مراتب في حزم ابن قال ًا ك . اهل َيِحل ل ظلم
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: معه التعامل وكيفية عليه يترتب وما اللزام هذا من المسلم : موقف رابعا

تجوز ول ، ذإلك من التخلص وعليه ، ذإلك استطاع إنأ معه والتمشي اللزام هذا قبول للمسلم يجوز ل ل أ

وسلللم عليلله الللله صألللى النللبي بعللث قللال عنه الله رضي طالب أبي بن علي فعن ، ذإلك في أحد طاعة

صأللى النللبي أمللر قللد أليس وقال عليهم فغضب يطيعوه أنأ وأمرهم الناصار من رجل عليهم وأمر سرية

دخلتللم ثإللم ناللارا وأوقدتم حطبا جمعتم لما عليكم عزمت قد قال بلى قالوا تطيعوناي أنأ وسلم عليه الله

النبي تبعنا إناما بعضهم قال بعض إلى بعضهم ينظر فقام بالدخول هموا فلما فأوقدوا حطبا فجمعوا فيها

فلذكر غضلبه وسلكن النلار خملدت إذإ كلذلك هللم فبينما ، أفندخلها النار من فرارا وسلم عليه الله صألى

: لفظ وفي ، المعروف في الطاعة إناما أبدا منها خرجوا ما دخلوها لو فقال وسلم عليه الله صألى للنبي

مسلم ورواه معصية تكن لم ما للمام والطاعة السمع باب في البخاري ) رواه الله معصية في طاعة ل

. أيضا

ال المسللم دفلع . وإذإا سبيل ذإلك إلى يستطيع وهو سنة كل يجدده أنأ للمسلم يجوز ول ل ب إلزاملا الم

وأخللذه ، بلله ظفللر متى استرجاعه له يحق ، له حقا غصبا دفعه الذي المال هذا فيبقى ، السلطانأ وبقوة

حللق لها وليس ، بالقوة منه أخذته الغاصأبة الشركة ذإمة في دين وهو ، له ملكه ُيسقط ل رضاه بغير منه

عليلله الللله صألللى النللبي عن زيد بن سعيد لحديث ، غاصأب قبض له قبضها إناما ، بالقبض تملكه ول ، فيه

رواه وقللد ، غريب حسن حديث هذا وقال والترمذي داود أبو رواه)  حق ظالم لعرق ( وليس قال وسلم

عللن البللاب وفللي ... وقللال مرسل وسلم عليه الله صألى النبي عن أبيه عن عروة بن هشام عن بعضهم

الوليللد أبللا سألت قال المثنى بن محمد موسى أبو حدثإنا وسمرة كثير جد المزناي عوف بن وعمرو جابر

. له ليس ما يأخذ الذي الغاصأب الظالم العرق فقال حق ظالم لعرق وليس قوله عن الطيالسي

الللله رسللول أنأ زيد بن سعيد فعن ، حال كل على فتضمنه ، الغصب حكم له بالقوة المال الشركة وأخذ

أرضين سبع من القيامة يوم إياه الله طوقه ظلما الرض من شأبرا اقتطع من قال وسلم عليه الله صألى

فللي النووي وذإكره ، الرض من شأيئا ظلم من إثإم باب ، المظالم كتاب في البخاري رواه ، عليه ) متفق

. المساقاة كتاب من وغيرها الرض وغصب الظلم تحريم باب في مسلم شأرح

إليللك عاد وإنأ ، به ظفرت ما متى استرجاعه المسلم أيها ولك حال كل على المال هذا الشركة فتضمن

علللى السلللطانأ بقللوة ُيلَزمللوا أنأ يمكللن ول ، به أحق فهو ظاهر سببه الذي بحقه ظفر ومن ، حقك فهو

ُيجمللع ، تيسللر مللا متى واستيفائه حقهم أخذ من بالفتوى ُيمنعوا ثإم الدفع ُيللؤمروا ، ظلميللن بيللن لهللم ف ف

ُيمنعوا بالدفع علللى مبنللي وهللو جللائز للله . واسللترجاعهم القيامللة يللوم ظلمات والظلم ، الستيفاء من و

أبللا إنأ وسلللم عليلله الله صألى للنبي قالت هندا أنأ عنها الله رضي عائشة حديث ودليلها ، الظفر مسألة

، عليله ) متفلق بللالمعروف ووللدك يكفيلك مللا خللذي قال ، ماله من آخذ أنأ فأحتاج شأحيح رجل سفيانأ

ماله أدرك من( وسلم عليه الله صألى الله رسول قال عنه الله رضي هريرة أبي عن جاء ما على ومبني

عنللد مللاله وجد إذإا باب في البخاري ذإكره ، عليه متفق)  غيره من به أحق فهو أفلس قد رجل عند بعينه
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: مللن عثمللانأ قضللى المسلليب بن سعيد : قال قال ثإم ، به أحق فهو والوديعة والقرض البيع في مفلس

. اهل.  به أحق فهو بعينه متاعه وعرف له فهو يفلس أنأ قبل حقه من اقتضى

مللن فيهللا تمكنللت صأللورة فهذه ، علية أخطأت من سيارة أصألحت لحقك الغاصأبة الشركة أنأ ُفرض ولو

يقاصألله سلليرين ابن وقال ، ظالمه مال وجد إذإا المظلوم قصاص باب في البخاري قال ، حقك استرجاع

 وقرأ

خالللد طريللق مللن تفسلليره في حميد بن عبد وصأله وقد ، ) اهل به عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم ( وانأ

. اهل مثله فخذ شأيئا منك أحد أخذ إنأ سيرين بن محمد عن الحذاء

للمجاهللدين يصللرف ، للمسلللمين ذإمتللك فللي يبقللى لكللن الغيللر مللال لنالله ، حللق فيه لك فليس زاد وما

.  حق ظالم لعرق فليس إليهم ُترجعه ول ، والمساكين والفقراء

: اللزامية التجارية التعاوناية التأمينية الشركة هذه في العمل حكم: خامسا

إعاناللة فيهللا العمل لنأ ، بالباطل الناس أموال تأكل التي الغاصأبة الظالمة الشركة هذه في العمل يحرم

َ تعالى الله قال وقد والعدوانأ الثإم على َول ْا (  ُناو َو َعا َلى َت ِم َع ْثإلل ِل َوانِأ ا ْد ُعلل ْل ْا َوا ُقللو ّت ّلللَه َوا ّلللَه ِإنّأ ال ُد ال ِدي شَألل

َقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاِب ِع ْل )  ا

فللي يتصرفونأ وهم الغصب هذا على مساعد الشركة هذه في والعامل ، مغصوبة أخذوها التي والموال

يملللك ل ما المرء بيع أنأ : واتفقوا المراتب في حزم ابن قال ، المالك لهم يجزها ولم يملكوها لم أموال

فإناه ربه من يئس قد مال في مجتهدا أو لغيره أو له حق من منتصفا ول حاكما يكن ولم مالكه يجزه ولم

. اهل باطل

ومكللانأ زمانأ لكل صأالح السلم دين  إنأ: للناس السعادة يحقق الذي السلمي الشرعي البديل:  ثإامنا

ْوَم تعالى ) وقال شأيء من الكتاب في فرطنا ( ما تعالى قال ، َي ْل ْلُت ( ا ْكَم ُكْم َأ ُكللْم َل َن ْتَمْمللُت ِدي َأ ُكللْم َو ْي َل َع

ِتي ْعَم ُكُم َوَرِضيُت ِنا ِلْسلََم َل ًنا ا ِذيَن تعالى قال والطمئنانأ السعادة اليمانأ لهل ويحقق ) ، ِدي ّللل ْا ( ا ُنللو آَم

َلْم ْا َو ِبُسو ْل ُهم َي َنا ٍم ِإيَما ْل ُظ ِئللَك ِب َل ْو ُهللُم ُأ َلْمللُن َل ُهللم ا ُدونَأ َو َتلل ْه وهمللا ، والمللن العيللش ضللمن ) والسلللم ّم

والعمللل الله لكتاب بالتحكيم قيام أحسن الناس أمور على المسلمين حكام قام وإذإا ، عظيمانأ مطلبانأ

ومللاله عيشلله تأمين للناسانأ يحقق أمر هناك فليس ، المن حصل ورعايتها المة حياة وتوجيه بالشريعة

لتأمين الشرعية بالطريقة الكتفاء من فلبد المانأ أردناا وإذإا.  وتطبيقه السلم مثل وأهله ودينه ونافسه

: للناس المن تحقيق في الشرعية الطرق فمن ، الناس حال

يجللب المللال بيللت فللي حقللا مسلم لكل فإنأ ، المسلمين مال بيت طريق عن والخطار الضرار رفع ل1

ومللن العصللبة لمللوالى فمللاله مال وترك مات فمن أنافسهم من بالمؤمنين أولى ( أناا لحديث ، إليه دفعه

. ومسلم ، البخاري ) رواه وليه فأناا ضياعا أو كل ترك

قللدم حيللن عمللر قصللة  وهللي]260 عبيد لبي الموال[ كتاب ففي ، المعيشة من الدناى الحد ضمانأ ل2

مللن رجللل لكللل تكفلللوا حللتى هللذا مجلسللي مللن أقلوم ل فقللال النللاس حللال بلل إليلله فاشأتكى الشام
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ّدي المسلمين الللله أكللثر قللد علينا هو المؤمنين أمير يا لك ناكفل فقالوا والزيت الخل من وحظهما بر بم

.  للللللللللللللللها إذإا فنعلللللللللللللللم قلللللللللللللللال ووسلللللللللللللللع الخيلللللللللللللللر ملللللللللللللللن

وقسللطي خللل وقسللطي حنطللة مدي شأهر كل في مسلمة نافس لكل فرضت قد إناي قال أناه عنه وجاء

.]261 ص عبيد لبي  الموال[. اهل والعبيد ناعم عمر فقال ؟ والعبيد رجل فقال ، زيت

104



أولدكللم تعجلوا ل فنادى مناديا أمر ثإم قال يفطم حتى للمولود يفرض ل كانأ عمر أنأ عمر ابن عن وجاء

فللي مولللود لكللل بللالفرض الفاق في بذلك وكتب قال ، السلم في مولود لكل نافرض فإناا الفطام عن

: الموال السلم

] 249[   .  

المؤمنين من توفي ( من وسلم عليه الله صألى الرسول قال كما العاجزين عن للديونأ الدولة تحمل ل3

. ومسلم ، النفقات كتاب في البخاري ) رواه قضاؤه فعلي دينا فترك

فأتيت حمالة تحملت قال الهللي مخارق بن قبيصة . فعن عليه ديوناا الدولة تحملت فقد قبيصة وحديث

ثإللم ) قللال بهللا لللك فنللأمر الصدقة تأتينا حتى ( أقم فقال ، فيها أسأله وسلم عليه الله صألى الله رسول

ثإللم يصلليبها حللتى المسللألة له فحلت حمالة تحمل رجل ثإلثإة لحد إل تحل ل المسألة إنأ قبيصة يا(  قال

سلدادا قلال أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة له فحلت ماله اجتاحت جائحة أصأابته ورجل يمسك

للله فحلللت فاقة فلناا أصأابت لقد قومه من الحجا ذإوى من ثإلثإة يقوم حتى فاقة أصأابته ورجل عيش من

سللحتا قبيصللة يا المسألة من سواهن فما عيش من سدادا قال أو عيش من قواما يصيب حتى المسألة

. مسلم ) رواه سحتا صأاحبها يأكلها

قال ، والضاحي والهدي والكفارات الفطر وزكاة الزكاة من الصدقات طريق عن الناس حاجات رفع ل4

ّناَما: تعالى ِإ َقاُت (  َد َقَراء الّص ُف ْل ِكيِن ِل ْلَمَسا ِليَن َوا َعاِم ْل َها َوا ْي َل ِة َع َف ّل َؤ ْلُم ُهْم َوا ُب ُلو ِفللي ُق َقللاِب َو ِرِميَن الّر َغللا ْل َوا

ِفي ِبيِل َو ِه َس ّل ْبِن ال ِبيِل َوا ِريَضًة الّس ِه ّمَن َف ّل ّلُه ال ِليٌم َوال ِكيٌم َع (أطعمللوا وسلم عليه الله صألى ) . وقال َح

والمسلكين الرمللة عللى ( السلاعي وسللم عليه الله صألى وقال ، البخاري ) رواه العاناي وفكوا الجائع

. عليه ) متفق كالمجاهد

ْا ْ( تعالى قال ، بعض عن بعضهم وتحمل ، لبعض بعضهم نافع في والعاقلة القرابة جاناب تفعيل- 5 ُلو ْو ُأ َو

ِم َلْرَحا ُهْم ا ْعُض َلى َب ْو ْعٍض َأ َب َتاِب ِفي ِب ِه ِك ّللل ّلللَه ِإنّأ ال ُكللّل ال ٍء ِب ِليللٌم شَأللْي ُلللو تعللالى ) وقللال َع ْو ُأ َو ِم (  َْلْرَحللا ا

ُهْم ْعُض َلى َب ْو ْعٍض َأ َب َتاِب ِفي ِب ِه ِك ّل ِنيَن ِمَن ال ْؤِم ْلُم ِريَن ا َهاِج ْلُم ) . َوا

َهللا َيللا(  تعالى قال ، ورسوله لله المحاربة الربوية البنوك وإلغاء الربا، منع ل6 ّي أ
ِذيَن َ ّللل ْا ا ُنللو ْا آَم ُقللو ّت ّلللَه ا ال

ْا َذإُرو ِقَي َما َو َبا ِمَن َب ُتم ِإنأ الّر ِنيَن ُكن ْؤِم ِإنأ ّم ْا ّلْم َف ُلو َع ْف ْا َت ُناو َذإ ْأ ِه ّمَن ِبَحْرٍب َف ّللل ِه ال ِل ِإنأ َوَرُسللو ُتللْم َو ْب ُكللْم ُت َل َف

ُؤوُس ُكْم ُر ِل َوا َ َأْم ِلُمونَأ ل ْظ َ َت َلُمونَأ َول ْظ ) . ُت

بللالمكوس تسللمى كللانات وقللديما ، كللواهلهم وأثإقلللت النللاس أناهكللت الللتي والرسوم الضرائب إلغاء ل7

والجمللاع والسنة الكتاب في محرمة الضرائب أنأ ومعلوم ، العمل أناواع من ناوع بأي فيها العمل ويحرم

: ذإلك على الدلة أما ،

َ(  تعالى قال ل أ ْا َول ُلو ُك ْأ ُكم َت َل َوا ُكم َأْم َن ْي ِطِل َب َبا ْل ْا ِبا ُلو ْد ُت َها َو َلى ِب ِم ِإ ّكا ْلُح ْا ا ُلو ُك ْأ َت ًقا ِل ِري َواِل ّمْن َف ّنللاِس َأْم ال

ِم ْثإ ِل ُتْم ِبا َأنا َلُمونَأ َو ْع الللله قللال ، حق بغير لناه وظلم باطل المسلم على ضرائب أخذ أنأ:  الدللة ) وجه َت

َ تعالى َول ْا (  ُناو َو َعا َلى َت ِم َع ْثإ ِل َوانِأ ا ْد ُع ْل ْا َوا ُقو ّت ّلَه َوا ّلَه ِإنّأ ال ُد ال ِدي َقاِب شَأ ِع ْل ) . ا
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يللوم النللاس خطللب وسلللم عليلله الله صألى الله رسول أنأ بكرة أبي حديث من الصحيحين في جاء ل ب

:فقال النحر

فللي هللذا بلللدكم في هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإنأ الناس أيها ( يا 

قللال يللثربي بللن عمللرو لحللديث . و وغيرهللم عباس وابن وجابر عمر ابن عن الباب )  وفي هذا شأهركم

مال من لمرئ يحل ( ل يقول فسمعته ، بمنى الوداع حجة في وسلم عليه الله صألى الله رسول شأهدت

رسول أ الساعدي حميد أبي . وعن والبيهقي والدارقطني أحمد ) رواه نافسه به طابت ما إل شأيء أخيه

حرم ما لشدة وذإلك ، نافسه طيب بغير أخيه عصا يأخذ أنأ لمرئ يحل ( ل قال وسلم عليه الله صألى الله

الظلللم من الرسوم  , فأخذ. المديني ابن وقواه البيهقي ) رواه المسلم على المسلم مال وجل عز الله

فقللال رجمللت وقللد تللابت لمللا الزاناية المرأة في صأحيحه في مسلم وروى منه نافس طيب غير عن لناه

صأاحب : أنأ ) والشاهد له لغفر مكس صأاحب تابها لو توبة تابت ( لقد وسلم عليه الله صألى الله رسول

و أحملد وروى ، صألادقة لتوبة ويحتاج الذناوب كبائر من كبيرة ارتكب قد المكس ن داود وأب ن عقبلة ع ب

) , وصأللاحب مكللس صأللاحب الجنة يدخل ( ل قال وسلم عليه الله صألى الله رسول : سمعت قال عامر

  إلخ..وأخذها وكتابتها واستحصالها والرسوم الضرائب جمع في يعمل من هو الحاديث هذه في المكس

المراصأللد أنأ  واتفقللوا]121ص الجمللاع فللي المراتللب[ كتللابه فللي حللزم ابللن فقللال الجمللاع أمللا للل ج

السلللع علللى المكللوس مللن السللواق في يؤخذ وما المدنأ أبواب وعند الطرق على للمغارم الموضوعة

الفتللاوى [مجمللوع فللي تيميللة ابللن , وقللال .اهللل وفسق وحرام عظيم ظلم والتجار المارة من المجلوبة

وضعها يسوغ ل التي كالمكوس..  بالجماع أخذه يحرم : وناوع فقال المام يأخذه ما ذإكر لما] 28/278

الملللوك ضللربها التي المكوس) والكلف (أي الموال تعشير  ويحرم6/280 مفلح ابن , وقال .اهل اتفاقا

  .اهل إجماعا الناس عامة) على والضرائب الرسوم (أي

النللاس علللى الملللوك ضللربها الللتي الكلف  وتحرم]4/119 المربع الروض  حاشأية[في قاسم ابن وقال

.  إجماعا شأرعي طريق بغير

ّلها الناس أموال أخذ أنأ : واتفقوا الغصب باب في الجماع مراتب في حزم ابن وقال ًا ك اهل َيِحل ل ظلم

ن والقطاع الملوك يأخذه ما فيه ويدخل ل الغصب كتاب ل الختيارات في تيمية ابن قال وال م النلاس أم

.  اهل.وغيرها المكوس من حق بغير

واهيللة بحجللج التحريللم المضللاعف اللزامي التأمين هذا فيبيح الفتوى على يجرؤ من الله  فليتق: وأخيرا

الشللرعية المحللاكم فللي والقضللاة العلماء على  ويجب. ذإلك في العذار ويتلمس النص تخالف ومصالح

الللله أوجللب فقللد ، وأخطللاره حكملله وبيللانأ المللر هذا إناكار من عليهم يجب بما يقوموا أنأ العلم وطلبة

. ذإلك عليهم
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، مظلللوم دعللوة وليتقللوا ، المحلرم بالتأمين بإلزامهم الناس ظلم والمسؤولونأ الشركة هذه أهل وليتق

صألللى الللله رسللول سمعت فإناي وإياها دعوها فقال داره بعض في خاصأمته أروى أنأ زيد بن سعيد فعن

اللهللم ، القيامللة يللوم أرضين سبع في طوقه حقه بغير الرض من شأبرا أخذ  من: يقول وسلم عليه الله

أصأللابتني تقللول الجللدر تلتمللس عميللاء فرأيتهللا قال دارها في قبرها واجعل بصرها فأعم كاذإبة كانات إنأ

) قبرهللا فكللانات فيهللا فللوقعت الللدار فللي بئر على مرت الدار في تمشي هي فبينما زيد بن سعيد دعوة

 . أعلم . والله اهل.  عليه متفق

. أجمعين وصأحبه آله وعلى الله رسول على والسلم والصلة ، العالمين رب لله والحمد

: الللمللوقللعللونأ

. الريس ريس بن حمد- 3.  الخضير خضير بن  -علي2. الرشأودي العلي فهد بن محمد- 1 

. السعد الرحمن عبد بن الله عبد-  6. الحميدي الله عبد بن حمد- 5. الصقعبي سليمانأ بن محمد  -4

حمود بن أحمد- 10 الفهد حمد بن نااصأر- 9 السناناي صأالح بن - أحمد8 العمر سالم بن العزيز عبد -7

.الخالدي

وسللرعة الللدنايا زوال واذإكللروا بينكللم فيمللا وتناصأحوا والتقوى البر على وتعاوناوا الله عباد الله :" فاتقوا

الللله صألللى النبي عن الحديث ففي بالحرام جسمه غذي وقد يلقىالله أنأ لنفسه الناصأح وليحذر اناقضائها

مللن والزواجللر المللواعظ سللمع ". ..... ومللن بلله أولى فالنار السحت على نابت لحم :" أيما وسلم عليه

تزجره التي البليغة العقوبة استحق ينزجر ولم يرتدع فلم وسلم عليه الله صألى رسوله وسنة الله كتاب

يأخذ ل من عند المكاس ينقص ول ذإنابا يعده ل الناس من وكثير المحرمات وتعاطي المنكرات فعل على

الكبللائر يفعللل ممللن وناحلوه الطريللق وقللاطع السارق سقوط مثل الناس أعين من يسقط ول المكوس

الشلليخ ". قللاله تقللدم كمللا ورسللوله الله حرمها , التي المحرمة الكبائر من بالباطل الناس أموال وأخذ

. تعللالى الللله رحمهللم معمللر آل نااصأللر بللن حمد والشيخ الوهاب عبد بن محمد الشيخ إبنا وعلى عبدالله

 ] . 302 – 300/ 9:  السنية [ الدرر
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:- عشر الحادي الفصل

السلما وإلقاء العلم رفع أوعند التدريب أثناء الموسيقى على العسكرية اشتمال

الوطنية والمسيرات الرياضية والمباريات الحتفالت في الضيوف واستقبال الوطني

:- ونحوها الجاهلية الوطنية والعياد

:  العلم برفع المتعلقة الصأول

المبللاناي علللى الجنللبي العلم برفع يتعلق فيما الدولي والعرف القاناونأ قواعد : تراعى السادسة المادة

والهيئللات المتحللدة المللم وكللذلك البلد فللي الجنبيللة للللدول والقنصلللية السياسللية بالممثليات الخاصأة

. والقليمية الدولية

العلللم مرور حالة في العسكريين قبل من الوطني للعلم العسكرية التحية : تؤدى عشر السابعة المادة

السللواري على من إنازاله أو رفعه عملية أثإناء أو الستعراض في مكاناه اخذ أو العسكري الستعراض أو

 .

مللرور حالللة فللي أو العسللكرية الطللوابير اسللتعراض حالللة فللي وذإلك واليسار لليمين بالنظر التحية  ل4

اء بدونأ رأسه ويكن رتبة منه أعلى هو من على العسكري ديه ) فينلزل كلاب أو ل قبعله ل ( بريله غط ي

ثإللم خطللوات سللت كللذلك ويبقى يحييه أنأ يريد الذي الشخص إلى متجها رأسه ويدير جنبيه إلى بسرعة

.  المام إلى رأسه يدير

ًا فيحيي مدناية ملبس يلبس العسكري كانأ إذإا  ل2 كيفيللة  ) مللن1( الفقللرة فللي المذكورة للسس وفق

. التحية أداء

بللذاته لشللخص وليس للرتبة تعطى وأناها مجاملة وليس واجب التحية اداء أنأ يعلموا أنأ الجميع على  ل3

على أو الكتفين على أو الياقات في أو الرأس شأعار في والشعارات الشأارات : وتوضع العسكري الزي

مللن العللالم بلللدانأ فللي البعللض بعضه عن العسكري الزي . ويختلف أسفل أو أعلى من السترة ذإراعي

ًا يتشللابه ولكنلله والوسلمة البلدلت وهيكللل والرتلب الشأارات نااحية علن واختلفلله تنسليقه فلي تقريبلل

ًا  العلمالعلم  ناظام في ]  وجاء50:  .[ ص للمواطنين العادية الملبس ًا ثإالث مللن عشللر السابعة للمادة : تنفيذ

 : ل النظام

الللتي العسللكرية القطاعللات وأبنيللة المعسللكرات فللي وإنازاللله رفعه أثإناء العلم سلم الموسيقى تعزف

 ]49  ،46 ل43:  . [ ص العلم تحية تؤدى ذإلك تعذر حالة وفي البوقي أو والموسيقى الجنود فيها يتواجد

.

-------------------------------------------------------

الرياضية والمباريات الوطنية والعياد العسكرية في التدريب أساسيات من فيه الموسيقية الفرقة فأما

وإخللواناهم الدول ورؤساء الحكام أصأدقاء من الكفار الضيوف واستقبال وإنازاله العلم رفع واجبات ومن
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وغيرهللم المشللركين والرافضة السيخ والهنادكة والعلمانايين والبعثيين والوثإنيين والشيوعيين النصار من

وصألصألللهم ومزاميرهللم وأبللواقهم طبولهم وحملوا بهم الخاص اللباس لبسوا قد فتجدهم المرتدين من

اسللخفافا القللرآنأ ملن بشللئ حفلتهللم يسللتهلونأ أناهللم والعجيلب بهللا ويعزفللونأ عليها يضربونأ جعلو ثإم

أم عسللكريا كانأ سواء لديهم المعظمين بعض مات إذإا وكذلك به واستهزاء الله بكلم واستهاناة بالعقول

أعظم ما الله فسبحانأ بالتأبين يسمى الذي وهو وميتا حيا رأسه على فعزفوا اللت تلك له ضربوا مدنايا

أذإآناهللم إلللى شأللواربهم بلغللت وقللد المتبللذلت كالراقصللات أنافسللهم يجعلللونأ هللؤلء كيللف العقللل ناعمة

خ وليلث وشألجاع وراشأد وفايز بصالح ويتسمونأ لطين للمللوك قينلات أنافسلهم ملن فجعللوا ..ال والس

ويخبر العاهرات لغاناي يستمع وهو ابنه يراه أنأ يستحي أحدهم تجد ثإم والمرتدين النصار من وللرؤساء

مللن آخللر نامللط علللى أخللرى موسلليقى للله أبللاحت العسكرية ولكن حرام والغاناي الموسيقى بأنأ ولده

حللرام أناواعهللا بشللتى الموسلليقى فللإنأ لهللا وسحقا العقول لتلك فتبا والعصى بالسيف والرقص العزف

حللديث يبلغلله لللم أو بعيللدة بباديللة نااشأللئ أو بإسلم عهد حديث يكن لم ما فيه لشأك استحلها لمن وكفر

وهللم السللعداء حللال تعللالى :" ذإكللر تفسلليره فللي كثير ابن . قال صأحيح بسند عنده يثبت لم أو التحريم

متشللابها كتابللا الحللديث أحسللن ناللزل (الللله تعللالى قال كما بسماعه وينتفعونأ الله بكتاب يهتدونأ الذين

بللذكر عطللف الله) اليللة ذإكر إلى وقلوبهم جلودهم تلين ثإم ربهم يخشونأ الذين جلود منه تقشعر مثاناي

باللحانأ والغناء المزامير استماع على وأقبلوا الله كلم بسماع الناتفاع عن أعرضوا الذين الشأقياء حال

عللن ليضللل الحللديث لهللو يشللتري مللن الناس (ومن تعالى قوله في مسعود ابن قال كما الطرب وآلت

ابللن أخبرناللا قللال العلى عبد بن يوناس ] حدثإني21/61[ جرير ابن روى  الغناء والله هو الله) قال سبيل

ن جبير بن سعيد عن البجلي معاوية ابن عن صأخر أبي عن يوناس بن يزيد أخبرناي وهب ي ع الصلهباء أب

الحللديث لهللو يشللتري مللن النللاس (ومللن الية هذه عن يسأل وهو مسعود بن الله عبد سمع أناه البكري

عود بن الله عبد الله) فقال سبيل عن ليضل ملرات ثإلث يرددهلا  هلو إل إلله ل اللذي واللله الغنلاء  مس

أبي عن جبير بن سعيد عن عمار عن الخراط حميد أخبرناا عيسى بن صأفوانأ حدثإنا علي بن عمرو حدثإنا

قلال وكلذا  الغناء الحديث) قال لهو يشتري من الناس (ومن الله قول عن مسعود ابن سأل أناه الصهباء

وقللال  بذيمللة بللن وعلي شأعيب بن وعمرو ومكحول ومجاهد جبير بن وسعيد وعكرمة وجابر عباس ابن

علللم) بغيللر الللله سللبيل عن ليضل لهوالحديث يشتري من الناس (ومن الية هذه نازلت البصري الحسن

بغيلر اللله سبيل عن ليضل الحديث لهو يشتري من الناس (ومن قوله  قتادة وقال  والمزامير الغناء في

حللديث يختلار أنأ الضلللة ملن الملرء بحسلب اسلتحبابه شأللراؤه ولكن مال فيه ينفق ل لعله علم) والله

الحلديث) اشألتراء لهلو (يشلتري بقلوله أراد وقيلل  ينفلع مللا عللى يضلر ومللا  الحق حديث على الباطل

خلد عللن وكيللع حللدثإنا الحمسللي إسللماعيل بللن محمللد حدثإنا حاتم أبي ابن قال  الجواري من المغنيات

النللبي عللن أمامللة أبللي عللن الرحمن عبد بن القاسم عن يزيد بن علي عن زحر بن عبيدالله عن الصفار

عللز الللله أناللزل وفيهن  حرام أثإماناهن وأكل شأراؤهن ول المغنيات بيع يحل ل  قال وسلم عليه الله صألى

109



]1282[ الترمللذي رواه الله)   وهكللذا سبيل عن ليضل الحديث لهو يشتري من الناس (ومن علّي وجل

علللي وضعف غريب حديث هذا الترمذي قال ثإم بنحوه زحر بن عبيدالله حديث ] من21/60[ جرير وابن

تعالى قوله في الضحاك وقال  أعلم والله ضعفاء كلهم عنه والراوي وشأيخه علي قال  المذكور يزيد بن

واختللار أسلللم بن زيد بن الرحمن عبد قال وبه  الشرك يعني الحديث) قال لهو يشتري من الناس (ومن

إنامللا الللله) أي سلبيل علن (ليضل وقوله  سبيله واتباع الله آيات عن يصد كلم كل ] أناه2/63[ جرير ابن

أي القدري للمر تعليل أو العاقبة لم اللم تكونأ الياء فتح قراءة وعلى  وأهله السلم لمخالفة هذا يصنع

بهللا يستهزئ هزوا الله سبيل ويتخذ مجاهد هزوا) قال (ويتخذها تعالى وقوله  كذلك ليكوناوا لذلك قيضوا

كمللا مهيللن) أي عللذاب لهللم (أولئللك وقللوله  أولللى مجاهد وقول هزوا الله آيات ويتخذ يعني قتادة وقال

تتلللى (وإذإا تعللالى قللال ثإللم  المسللتمر الللدائم العذاب في القيامة يوم أهينوا وسبيله الله بآَيات استهاناوا

واللعللب اللهللو علللى المقبللل هللذا وقللرا) أي أذإنايلله فللي كللأنّأ يسللمعها لللم كأنأ مستكبرا ولى آياتنا عليه

سمعها ما كأناه صأمم من به وما وتصامم وأدبر وأعرض عنها ولى القرآناية اليات عليه تليت إذإا والطرب

كمللا يللؤلمه القيامللة يللوم أليللم) أي بعذاب (فبشره فيها له أرب ول بها له لاناتفاع إذإ بسماعها يتأذإى لناه

:" يكللونأ وسلللم عليه الله صألى الله رسول قال قالت عائشة وعن ، ".ا.هل وآياته الله كتاب بسماع تألم

إذإا ناعللم قللال الصللالحونأ وفينللا أناهلللك الله رسول يا قلت قالت وقذف ومسخ خسف المة هذه آخر في

الللله رسللول أنأ حصلين بلن عملرانأ وعلن اللبلاناي وصأححه غريب : حديث الترمذي ".قال الخبث ظهر

رسلول يلا المسللمين ملن رجلل فقال وقذف ومسخ خسف المة هذه :"في قال وسلم عليه الله صألى

بللن عبللادة وعللن اللبللاناي الخمور". وصأححه وشأربت والمعازف القينات ظهرت إذإا قال ذإاك ومتى الله

أحمللد ". رواه إيللاه يسللموناها باسللم الخمر أمتي من طائفة مرفوعا:" لتستحلن عنه الله رضي الصامت

أبلي علن البللاب اسمها". وفي بغير :" يسموناها آخره وفي آخر بلفظ الشأعري مالك أبي حديث من وله

غنللم بللن عبللدالرحمن . وعللن وسلم عليه الله صألى النبي أصأحاب من رجل عن محيريز ابن وعن أمامة

:" يقللول وسلللم عليه الله صألى النبي سمع - أناه منه الشك – الشأجعي أبومالك أو عامر أبو حدثإني قال

كنايللة الفللرج أي والحريللر". والِحللَر :"الِحللَر لفظ _ وفي  والحرير الخّز يستحلونأ أقوام أمتي من لكونان

تعليقللا والبخاري أبوداود ". رواه القيامة يوم إلى وخنازير قردة آخرين منهم قال: يمسخ _  ثإم الزناا عن

صألللى الللله رسللول قال قال طالب أبي بن علي ". وعن والمعازف والخمر الخّز :" يستحلونأ فيه وقال

إذإا قللال الللله رسللول يا هن وما فقيل البلء بها حل خصلة عشرة خمس أمتي فعلت إذإا وسلم عليه الله

أبللاه وجفللا صأللديقه وبللر أملله وعللق زوجتلله الرجل وأطاع مغرما والزكاة مغنما والماناة دول المغنم كانأ

الخمللور وشأللربت شأللره مخافة الرجل وأكرم أرذإلهم القوم زعيم وكانأ المساجد في الصأوات وارتفعت

أو حمللراء ريحللا ذإلللك عند فليرتقبوا أولها المة هذه آخر ولعن والمعازف القينات واتخذت الحرير ولبس

لى اللله رسلول قلال قلال هريرة أبي ". وعن ومسخا خسفا ء اتخلذ إذإا وسللم عليله اللله صأ دول الفي

وأقصللى صأللديقه وأدناللى أملله وعق امرأته الرجل وأطاع الدين لغير وتعلم مغرما والزكاة مغنما والماناة
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الرجللل وأكللرم أرذإلهللم القللوم زعيللم وكللانأ فاسللقهم القبيلة وساد المساجد في الصأوات وظهرت أباه

ذإلللك عنللد فليرتقبوا أولها المة هذه آخر ولعن الخمور وشأربت والمعازف القينات وظهرت شأره مخافة

الترمللذي ". رواهمللا فتتابع سلكه قطع بال كنظام تتابع وآيات وقذفا ومسخا وخسفا وزلزلة حمراء ريحا

خسللف المة هذه :" في قال وسلم عليه الله صألى الله رسول أنأ حصين بن عمرانأ وعن وفيهماضعف

والمعللازف القينللات ظهللرت إذإا قللال ذإاك ومللتى الله رسول يا المسلمين من رجل فقال وقذف ومسخ

الللله صأللى النبي عن أمامة أبي عن المسند . وفي تعالى الله رحمه اللباناي الخمور". وصأححه وشأربت

يعنللي والكتللارات المزاميللر أمحللق أنأ وأمرناللي للعللالمين وهدي رحمة بعثني الله :" إنأ قال وسلم عليه

".  .. الحديث والمعازف البرابط
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العزيللز عبللد بللن وصأللالح اللطيللف عبد بن محمد العلمة سطره ما فمنها الشأنأ هذا في ناصائح وللعلماء

:   ناصها وهذا تعالى الله رحمهم إبراهيم بن ومحمد

الرحيم الرحمن الله بسم

حضرة الجناب عالى جناب إلى إبراهيم بن ومحمد العزيز عبد بن وصأالح اللطيف عبد بن محمد من

الله ورحمة عليكم ...........  سلم تعالى الله سلمه فيصل آل عبدالرحمن بن العزيز عبد المام

. وبركاته

ً عليكم والشفقة لكم النصيحة هو الكتاب وموجب [الللدين وسلللم عليلله الللله صألللى الرسول بقول عمل

ًا النصيحة] قالها ]. وعلامتهم المسللمين ولئملة ولرسللوله ولكتلابه [ لله قال الله يارسول لمن قيل ثإلثإ

   والدين السلم تنقص التي الشنيعة الفظيعة المنكرات من وسمعنا رأيناه عما به نانصحك ما وأعظم

وغيللره لبللاس بالكفللارمن مختللص شأئ ..... وكل والعاجم والترك الفرناج شأعار هو الذي : اللباس منها

التللأثإر تللوجب والمشللابهة محرم وهو المسلم دين ينقص واستعماله اتخاذإه لنأ واستعماله اتخاذإه يحرم

ّي مللن هللي الللتي الجنللد تعليمللات . ومنه السلم شأيخ ذإلك ذإكر به المشابه في والعللاجم المشللركين ز

والنسللاء والعللوام النللاس وصأللار عصللرية كللل العود في اليام هذه طقت التي والبرزانأ المزيكة وكذلك

السلمية الملة أعداء هم الذين والعاجم والترك الفرناج شأعائر من كلها . وهي ليحضروناه إليها يذهبونأ

ٍد عند يعهد ولم الفرناج قواناين القدوة وليس القدوة هم الذين والمتأخرين المتقدين السلم أئمة من أح

وأوائلنللا أوائلكللم بهللا وقللام الدعوة هذه ناصر من وآخر السلم دين من بهم التشبه ول والعاجم والترك

ًا يفعلوا لم القرناين يقارب ما وذإلك الله رحمهم مشللابهة تحريللم يعتقللدونأ لناهللم المللور هللذه مللن شألليئ

 ] .365 , 364 / 15:  السنية . [الدرر شأئ كل في المشركين

الجهللال مللن كثير يفعله تعالىما الله بأعداء التشبه تعالى:" ومن الله رحمه التويجري حمود الشيخ وقال

الملوك مجئ وعند والشأعار الخطب من يستحسنوناه ما رؤية عند والمجامع المجالس في التصفيق من

بأعللداء تشبها فيه . أحدها: أنأ أوجه عدة من مردود ومنكر ورعوناة سخف التصفيق وهذا إليه والرؤساء

َوَمللا تعللالى قللال فقللد المشلركونأ فأمللا وأشأللباههم الفرنالج وطوائف المشركين من تعالى الله َكللانَأ :{

ُهْم ُت َ َد صَأل ْيِت ِعن َب ْل ّ ا َكاء ِإل َيًة ُم ِد َتْص : المكللاء المفسللرين وجمهور اللغة أهل قال النافال ) سورة35} ( َو

الرقللص ) وأما الحكام (قواعد في السلم عبد بن عزالدين الشيخ .. وقال : التصفيق والتصدية الصفير

السلللم شألليخ .. وقال كذاب متصنع أو أرعن إل ليفعلها النااث لرعوناة مشبهة ورعوناة فخفة والتصفيق

ه تيميلة بن أبوالعباس فيق اتخلاذإ : أملا تعلالى اللله رحم دفوف والضلرب والغنلاء التص فلي والنفلخ بال

وسلم عليه الله صألى النبي يعني – عهده على الرجال أما – قال أنأ - إلى ذإلك علي والجتماع الشبابات

التصللفيق :"إنامللا قللال أنالله الصحيح في عنه ثإبت قد بل بكف وليصفق بدف يضري منهم أحد يكن فلم –

الغنللاء كللانأ ولمللا بالنسللاء الرجللال مللن والمتشللبهين بالرجللال النسللاء مللن المتشبهات ". ولعن للنساء

.[ الللدرر ".اناتهى. مختصللرا  مخنثا ذإلك يفعل من يسمونأ السلف كانأ النساء عمل من بالدف والضرب
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].       404 - 396 / 15:  السنية
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: عشر الثاني الفصل

 المسلمين على التجسس و والنميمة الغيبة على العسكرية اشتمال

. الدارية والناظمة الواجبات كتاب في جاء

السللرية صأللفة أعمالهللا علللى تغلللب الللداخلي المن قوى قطاعات من قطاع  وهي: العامة المباحث

دانايين المبلاحث . لمنسلوبي شألريفة ووسلائل سلامي وهلدف مقلدس واجلب وهي أخلرى أعملال المي

. للتغطية

:  المن اجهزة بقية عن اجراءاتها في للمباحث المميزة الصفات

والتخفللي التنكللر أوجلله مللن ذإلللك وغيللر وحللرف وصأللداقات ملبللس من المقام تناسب صأفة اناتحال  ل1

يكللونأ وأنأ للنظللر ملفللت غيللر هؤلء بين المندس العميل يكونأ أنأ ويشترط المجرمين بين والنادساس

. أمره في ليرتاب حتى والتصرف والحركة المظهر طبيعي

ومتفللق مستعارة اسماء يعطونأ فاحياناا الخرين مع ومراتبهم باسمائهم المباحث منسوبي ليتعامل  ل3

. دوائرهم مع عليها

. الناس بين مندسة خليا للمباحث  ل4

:  المباحث وأهداف واجبات

ًا ًا المهمة لتلك شأخص إعداد من بد فل إليها الناتماء الجماعة لكشف يلزم : قد ثإاناي ًا إعللداد ًا ذإهنيلل ومهنيلل

ًا العضو يكونأ أنأ ولبد البديهة وقوة الخاطر بسرعة تتسم لناضمامه خطة ورسم النواحي كافة من عادي

لتلئللم فتعلدل عوائلق اعترضلتها الوللى الخطللة أنأ وجلد وأنأ الجماعة مفاهيم مع منسجما حركاته في

فللي أنأ وجللد إذإا للتعللديل فرصأة المكلف العضو ويعطى المواقف حسب الخطط تعمل وهناك الموقف

.  للمهمة ناجاح التعديل ذإلك

ًا وقلد الكسلل بمظهلر يظهلر أنأ ملا أملر فلي يجد فقد لذكائه متروك المكلف للعضو الجتهاد : باب ثإالث

الجماعللة بيللن الشللكوك تللدب حتى التلميح بطريقة السرار بعض ينشر وقد الجماعة بين الوقيعة يدس

. ودراسة وتخطيط بحذر ولكن وارد ذإلك كل بينهم الثقة وتنعدم

ًا العضوية غير عمل في العضو يكونأ أنأ منها العضوية غير الجماعة تلك في للناضمام طرق : هناك رابع

سللباكا ل بستانايا ل طباخا لديهم يعمل أنأ مثل أخرى بصورة الناضمام ولكن عملهم في الجماعة تلك إلى

] .134  ل132:  .[ ص منهم بالقرب السكن أو

--------------------------------------

ً وينتحلللونأ سللقطاتهم عن والبحث عوراتهم ويتتبعونأ المسلمين بين منتشرونأ المباحث فهؤلء أشأللكال

وحسللن والتللدين الصلللح كإظهللار المنللافقين أخلق مللن هللو الللذي والتمللويه والدجل الكذب من وألواناا

من - ولذلك الثياب وتقصير اللحية كإعفاء الواجبات على والمحافظة بالسنن والتمسك والهدي السمت
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العلميللة والمحاضللرات الللدروس ) _ وحضللور بللدل أو ( صأللنف يسللمى المال من شأيئا أخذ لحيته أطلق

ويتبللذلونأ ذإلللك وناحو التقارير بكتابت ذإلك يتبعونأ أو التصنت وأجهزة المسجلت معهم يصطحبونأ ولكن

ًا رف ملن ذإللك وغيلر خلدم أو سلباكين أو زبلالين كلأناهم فيظهلرونأ والمراقبة المتابعة أجل من أحي الح

معصلليته فللي ولكللن لللله ذإلللك عملهللم يكللن سمعة) ولم (بدل يسمى زهيدا عليهامبلغا ويأخذونأ الدنايئة

مللن وهللذه بينهللم فيمللا الشللكوك وإثإللارة النللاس بيللن الوقيعة بدس ويقومونأ المؤمنين عباده ومضايقة

ائتمللن وإذإا أخلللف وعللد وإذإا كذب حدث إذإا ثإلث المنافق :" آية الحديث في جاء كما المنافقين علمات

كللانأ فيلله كللن من قال:" أربع وسلم عليه الله صألى النبي أنأ عمرو بن الله عبد وعن عليه خانأ". متفق

وإذإا خللانأ أؤتمللن إذإا يللدعها حللتى النفللاق من خصلة فيه كانات منهن خصلة فيه كانات ومن خالصا منافقا

ده قلالوا نااسلا أنأ زيلد بن محمد وعن  عليه فجر". متفق خاصأم وإذإا غدر عاهد وإذإا كذب حدث عبلد لج

ول سلطيننا على نادخل :" إناا عنهما الله رضي عمرو بن الله ن خرجنلا إذإا ناتكللم ملا بخلف لهلم فنق م

حذيفللة وعلن البخللاري . رواه وسللم عليه الله صألى الله رسول عهد على نافاقا هذا ناعد كنا  قال عندهم

ابللن وعللن عليلله ".متفق نامام الجنة وسلم:" ليدخ عليه الله صألى الله رسول : قال قال عنه الله رضي

يللا قللالو: بلللى مالعضه أخبركم وسلم:" أل عليه الله صألى الله رسول : قال قال عنه الله رضي مسعود

يفسللده سللنة في الساحر يفسد :" ما السلف بعض عن ". وجاء الناس بين القالة : هي قال الله رسول

مقدس واجب المسلمين على والتجسس والنميمة والغيبة النفاق يجعلونأ هؤلء ". ثإم ساعة في النمام

تفسلليره فللي كللثير ابللن قللال العلللم أهل بعض كلم ولننقل يزعمونأ كما شأريفة ووسائل سامي وهدف

فل بلله وتكلللم منه شأيء بذهنه فقام السيء الكلم من شأيئا سمع لمن ثإالث تأديب ( النور) :هذا لسورة

لهللم آمنللوا الللذين فللي الفاحشللة تشلليع أنأ يحبللونأ الذين (إنأ تعالى قال فقد ويذيعه يشيعه ول منه يكثر

الخللرة وفللي بالحللد الللدنايا) أي في أليم عذاب (لهم بالقبيح عنهم الكلم ظهور يختارونأ أليم) أي عذاب

]5/279أحمللد[ المللام وقللال  ترشأدوا إليه المور فردوا تعلمونأ) أي ل وأناتم يعلم (والله الليم بالعذاب

عللن  ثإوبللانأ عللن  المخزومللي عباد بن محمد حدثإنا المرائي موسى بن ميمونأ حدثإنا بكر بن محمد حدثإنا

طلللب مللن فللإناه عللوراتهم ولتطلبللوا  ولتعيروهللم الللله عباد :" لتؤذإوا قال وسلم عليه الله صألى النبي

الكلم مللن شأيئا سمع لمن ثإالث تأديب ".هذا بيته في يفضحه حتى عورته الله طلب المسلم أخيه عورة

يحبلونأ الللذين (إنأ تعالى قال فقد ويذيعه يشيعه ول منه يكثر فل به وتكلم منه شأيء بذهنه فقام السيء

عللذاب (لهللم بالقبيح عنهم الكلم ظهور يختارونأ أليم) أي عذاب لهم آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أنأ

إليلله المور فردوا تعلمونأ) أي ل وأناتم يعلم (والله الليم بالعذاب الخرة وفي  بالحد الدنايا) أي في أليم

محمللد حدثإنا المرائي موسى بن ميمونأ حدثإنا بكر بن محمد ] حدثإنا5/279[ أحمد المام وقال  ترشأدوا

ولتعيروهللم الللله عبللاد قللال:" لتللؤذإوا وسلللم عليلله الله صألى النبي عن  ثإوبانأ عن  المخزومي عباد بن

بيتلله". وعللن فللي يفضللحه حللتى عورته الله طلب المسلم أخيه عورة طلب من فإناه عوراتهم ولتطلبوا

صألللى النللبي سللمعت حذيفة فقال عثمانأ إلى الحديث يرفع رجل إنأ فقيل:" له حذيفة مع كنا قال همام
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التفسير.  من قتات".اناتهي الجنة يدخل يقول:" ل وسلم عليه الله

القيامة يوم الناس شأرار من وسلم:"تجد عليه الله صألى النبي قال قال عنه الله رضي هريرة أبي وعن

الحللارث بللن همللام عللن البخللاري بللوجه". وصأللححه وهللؤلء بللوجه هؤلء يأتي الذي الوجهين ذإا الله عند

الحللديث ينقللل ممن هذا فقال: القوم المسجد في جلوسا فكنا المير إلى الحديث ينقل رجل قال:"كانأ

ل يقللول وسلللم عليلله الله صألى الله رسول سمعت فقال: حذيفة إلينا جلس حتى قال: فجاء المير إلى

فجللاء المسجد في حذيفة مع جلوسا قال:"كنا الحارث بن همام عن مسلم قتات". وصأححه الجنة يدخل

يسللمعه أنأ إرادة حذيفللة فقللال أشأللياء السلللطانأ إلللى يرفللع هذا إنأ لحذيفة فقيل إلينا جلس حتى رجل

قللال: عملار علن مسلللم قتات". وصأححه الجنة يدخل ل يقول وسلم عليه الله صألى الله رسول سمعت

وم لله كلانأ الدنايا في وجهانأ له كانأ وسلم:"من عليه الله صألى الله رسول قال ن لسلاناانأ القياملة ي م

أخللاك ذإكللرك قللال الغيبة ما الله رسول قيل:"يا أناه هريرة أبي وعن اللباناي وصأححه أبوداود ناار". رواه

مللا فيلله يكن لم وإنأ اغتبته فقد تقول ما فيه كانأ إنأ قال أقول ما أخي في كانأ إنأ فرأيت قيل يكره بما

وكللذا كللذا صأللفية من وسلم:" حسبك عليه الله صألى : للنبي قالت: قلت عائشة بهته". وعن فقد تقول

إناسلاناا لله وحكيت قالت لمزجته البحر بماء مزجت لو كلمة قلت لقد فقال قصيرة تعني مسدد غير قال

زيللد بللن سللعيد وعن اللباناي وصأححه أبوداود ".  رواه وكذا كذا لي وأنأ إناساناا حكيت أناي أحب ما فقال

حللق". رواه بغير المسلم عرض في الستطالة الربا أربى من قال:" إنأ وسلم عليه الله صألى النبي عن

أكللبر مللن وسلللم:" إنأ عليلله الللله صألللى الللله رسول قال قال هريرة أبي وعن اللباناي وصأححه أبوداود

, أبللوداود بالسللبة". رواه السللبتانأ الكبللائر ومن حق بغير مسلم رجل عرض في المرء استطالة الكبائر

أظفللار لهللم بقللوم مررت بي عرج وسلم:" لما عليه الله صألى الله رسول قال قال مالك بن أناس وعن

الناس لحوم يأكلونأ الذين هؤلء قال جبريل يا هؤلء من فقلت وصأدورهم وجوههم يخمشونأ ناحاس من

معشللر وسلم:"يا عليه الله صألى الله رسول قال قال السلمي برزة أبي ". وعن أعراضهم في ويقعونأ

علوراتهم اتبلع ملن فللإناه علوراتهم تتبعوا ول المسلمين تغتابوا ل قلبه اليمانأ يدخل ولم بلساناه آمن من

  صأحيح : حسن عنه اللباناي وقال داود أبو بيته". رواه في يفضحه عورته الله يتبع ومن عورته الله يتبع

يطعمه الله فإنأ أكله مسلم برجل أكل قال:"من وسلم عليه الله صألى النبي أنأ حدثإه أناه المستورد عن

مقللام برجللل قللام وملن جهنلم ملن مثللله يكسللوه الله فإنأ مسلم برجل ثإوبا كسي ومن جهنم من مثلها

أبللي وعللن اللباناي وصأححه أبوداود القيامة". رواه يوم ورياء سمعة مقام به يقوم الله فإنأ ورياء سمعة

ودملله وعرضلله ماله حرام المسلم على المسلم وسلم:"كل عليه الله صألى الله رسول قال قال هريرة

عللن الجهنللي أناس بن معاذإ بن سهل وعن داود أبو المسلم". رواه أخاه يحقر أنأ الشر من امرئ حسب

يحمللي ملكللا الللله بعللث قللال أراه منافق من مؤمنا حمى قال:"من وسلم عليه الله صألى النبي عن أبيه

حللتى جهنم جسر على الله حبسه به شأينه يريد بشيء مسلما رمى ومن جهنم ناار من القيامة يوم لحمه

 اللباناي وحسنه أوداود قال". رواه مما يخرج
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معشللر يللا فقال رفيع بصوت المنبر:" فنادى وسلم عليه الله صألى الله رسول : صأعد عمرقال ابن وعن

فللإناه عوراتهم تتبعوا ول تعيروهم ول المسلمين تؤذإوا ل قلبه إلى اليمانأ يفض ولم بلساناه أسلم قد من

وناظللر قال رحله جوف في ولو يفضحه عورته الله تتبع ومن عورته الله تتبع المسلم أخيه عورة تتبع من

الللله عند حرمة أعظم والمؤمن حرمتك وأعظم أعظمك ما فقال الكعبة إلى أو البيت إلى يوما عمر ابن

َللْم وقال  غريب : حسن عنه وقال الترمذي منك". رواه َأ ى َتلَر تعالى:{ َل ِذيَن ِإ ّلل وا ا ُه ِن ُنا َوى َع ّنْجل ُثإلّم ال

ُدونَأ ُعو ُهوا ِلَما َي ْنُه ُنا ْونَأ َع َناَج َت َي ِم َو ْثإ ِْل َوانِأ ِبا ْد ُع ْل َيِت َوا ْعِص َذإا الّرُسوِل َوَم ِإ ُؤوَك َو ْوَك َجا ّيلل ّيللَك َلللْم ِبَمللا َح ِه ُيَح ِبلل

ّلُه ُلونَأ ال ُقو َي ِهْم ِفي َو ُفِس ْوَل َأنا َنا َل ُب ّذ َع ّلُه ُي ُقوُل ِبَما ال ُهْم َنا ُب ّنُم َحْس َه َها َج َنا ْو َل ْئَس َيْص ِب ْلَمِصيُر َف َيا ا َهللا *  ّي أ
ِذيَن َ ّلل ا

ُنوا َذإا آَم ُتْم ِإ ْي َناَج ْوا َفَل َت َناَج َت ِم َت ْثإ ِْل َوانِأ ِبا ْد ُع ْل َيِت َوا ْعِص ْوا الّرُسوِل َوَم َناَج َت ِبّر َو ْل َوى ِبا ْقلل ّت ُقلوا َوال ّت ّلللَه َوا ِذي ال ّللل ا

ِه ْي َل َيا المجادلة ] سورة9 ,8ُتْحَشُرونَأ} [ ِإ َها و{ ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُبوا آَم ِن َت ِثيًرا اْج ّظّن ّمَن َك ْعَض ِإنّأ ال ّظّن َب ْثإٌم ال ِإ

َتب َوَل َتَجّسُسوا َوَل ْغ ُكم َي ْعُض ْعًضا ّب ُيِحّب َب ُكْم َأ ُد ُكَل َأنأ َأَح ْأ ِه َلْحَم َي ًتا َأِخي ْي ُه َم ُتُمو ْه ِر َك ُقوا َف ّت ّلللَه َوا ّلللَه ِإنّأ ال ال

ّواٌب ) إثإللم الظلن بعلض إنأ الظلن من كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين أيها :( يا الحجرات ] سورة12ّرِحيٌم} [ َت

في فيه إثإم فل منهم بالفساق بخلفه كثير وهو المؤمنين من الخير بأهل السوء كظن كثير وهو مؤثإم أي

بللالبحث ومعللايبهم المسلمين عورات تتبعوا ول التاءين إحدى منه حذف تجسسوا ول منهم يظهر ما ناحو

ميتلا أخيله لحلم يأكلل أنأ أحلدكم أيحلب فيه كانأ وإنأ يكرهه بشيء يذكره ل بعضا بعضكم وليغتب عنها

عللرض وقللد مماته بعد لحمه كأكل حياته في فاغتيابه أي فكرهتموه  به يحسن ل أي والتشديد بالتخفيف

تلواب اللله إنأ منلله تتوبلوا بأنأ الغتياب في عقابه أي الله واتقوا الول فاكرهوا فكرهتموه الثاناي عليكم

بهم".[تفسيرالجللين] . رحيم التائبين توبة قابل

والتخللونأ التهمة وهو الظن من كثير عن المؤمنين عباده نااهيا تعالى تفسيره:" يقول في كثير ابن وقال

وروينا  احتياطا منه كثير فليجتنب محضا إثإما يكونأ ذإلك بعض لنأ محله غير في والناس والقارب للهل

المللؤمن أخيللك من خرجت بكلمة تظنن ول  قال أناه عنه الله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن

أبللي بللن القاسللم أبللو ] حللدثإنا3932[ ماجة بن الله عبد أبو وقال  محمل الخير في لها تجد وأنات خير إل

الللله عبللد حللدثإنا النضري قيس أبي بن الله عبد حدثإنا أبي حدثإنا الحمصي سليمانأ بن محمد ناصر ضمرة

أطيبللك مللا  ويقللول بالكعبللة يطللوف وسلللم عليلله الللله صألللى النبي رأيت قال عنهما الله رضي عمر بن

تعلالى الله عند أعظم المؤمن لحرمة بيده محمد نافس والذي حرمتك وأعظم أعظمك ما ريحك وأطيب

]  عللن907[ مالللك وقللال  الوجه هذا من ماجة ابن به تفرد   خيرا إل به يظن وأنأ ودمه ماله منك حرمة

وسلللم عليلله الللله صألللى الللله رسول قال  قال عنه الله رضي هريرة أبي عن العرج عن الزنااد أبي ابن

تباغضللوا ول تحاسللدوا ول تنافسللوا ول تحسسوا ول تجسسوا ول الحديث أكذب الظن فإنأ والظن إياكم

]2563[ ومسلللم  يوسللف بلن الللله عبللد ] عن6066[ البخاري رواه   إخواناا الله عباد وكوناوا تدابروا ول

عللن عيينللة بللن سللفيانأ وقللال بلله مالك عن ثإلثإتهم  العبسي ] عن4917[ داود وأبو  يحيى بن يحيى عن

ول تلدابروا ول لتقللاطعوا  وسلللم عليله الله صألى الله رسول قال:قال عنه الله رضي أناس عن الزهري
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[ مسلللم رواه أيام ثإلثإة فوق أخاه يهجر أنأ لمسلم يحل ول إخواناا الله عباد وكوناوا تحاسدوا ول تباغضوا

]3/3227الطللبراناي[ كللبير وقللال  بلله عيينللة بن سفيانأ حديث من ] وصأححه1935] والترمذي[2559

قيللس بللن إسماعيل حدثإنا المدناي الوهاب عبد بن بكر حدثإنا العدوي القرمطي الله عبد بن محمد حدثإنا

الللله رضللي النعمللانأ بن حارثإة جده عن أبيه عن الرجال أبي بن محمد بن الرحمن عبد حدثإني الناصاري

الظللن وسللوء والحسللد الطيللرة  لمللتي لزمللات ثإلث  وسلللم عليه الله صألى الله رسول قال: قال عنه

الللله فاستغفر حسدت إذإا وسلم عليه الله صألى قال فيه هن ممن الله رسول يا يذهبهن وما رجل فقال

أبللو حللدثإنا شألليبة أبي بن بكر أبو ] حدثإنا4890[ داود أبو وقال فامض تطيرت وإذإا  تحقق فل ظننت وإذإا

فلنأ هذا له فقيل برجل عنه الله رضي مسعود ابن أتي قال عنه الله رضي زيد عن العمش عن معاوية

ناأخللذ شأيء لنا يظهر إنأ ولكن التجسس عن ناهينا قد إناا عنه الله رضي الله عبد فقال خمرا لحيته تقطر

] حللدثإنا4/153[ أحمللد المللام وقللال معيللط أبللي بللن عقبللة بن الوليد روايته في حاتم أبي ابن سماه به

كللاتب دخيللن عللن الهيثللم أبي عن علقمة بن كعب عن الخولناي ناشيط بن إبراهيم عن ليث حدثإنا هاشأم

ولكللن تفعللل ل قللال فيأخذوناهم الشرط لهم داع وأناا الخمر يشربونأ جيراناا لنا إنأ لعقبة قلت  قال عقبة

لهللم داع وإناللي ينتهللوا فلم ناهيتهم قد إناي فقال دجين فجاءه قال  ينتهوا فلم ففعل قال وتهددهم عظهم

يقللول وسلللم عليلله الله صألى الله رسول سمعت فاناي تفعل ل ويحك عقبة لهم فقال فتأخذهم الشرط

الكللبرى [فللي ] والنسائي4892[ داود أبو ورواه قبرها من موءودة استحيا فكأناما مؤمن عورة ستر من

بللن راشأللد عن ثإور عن الثوري سفيانأ وقال  ناحوه به سعد بن الليث حديث ] من9924التحفة:  في كما

علورات اتبعلت إنأ إنالك  يقلول وسلم عليه الله صألى النبي سمعت قال عنه الله رضي معاوية عن سعد

الللله رضللي معاويللة سمعها كلمة عنه الله رضي الدرداء أبو فقال  تفسدهم أنأ كدت أو أفسدتهم الناس

ملن بله ] منفلردا4888[ داود أبلو ورواه  بهلا تعالى الله نافعه وسلم عليه الله صألى الله رسول من عنه

بللن إسللماعيل حللدثإنا الحضللرمي عمللرو بللن سعيد حدثإنا ] أيضا4889[  داود أبو وقال  به الثوري حديث

السللود بللن وعمللرو مللرة بللن وكثير نافير بن جبير عن عبيد بن شأريح عن زرعة بن ضمضم حدثإنا عياش

الميللر إنأ  قللال وسلللم عليه الله صألى النبي عن عنهم الله رضي أمامة وأبي يكرب معدي بن والمقدام

فللي يطلللق غالبا والتجسس بعضا بعضكم على تجسسوا) أي (ول   أفسدهم الناس في الريبة ابتغى إذإا

أنالله يعقللوب عللن إخبللارا وجللل عز قال كما الخير في غالبا فيكونأ التحسس وأما  الجاسوس ومنه الشر

فلي منهملا كلل يسلتعمل اللله) وقلد روح من تيأسوا ول وأخيه يوسف من فتحسسوا اذإهبوا (يابني قال

لتجسسللوا  قال وسلم عليه الله صألى الله رسول ] أنأ2563  م6066[خ الصحيح في ثإبت كما  الشر

عللن البحللث التجسللس  الوزاعللي وقللال   إخواناللا الللله عبللاد وكوناوا تدابروا ول تباغضوا ول تحسسوا ول

الصللرم  والتدابر  أبوابهم على يتسمع أو كارهونأ له وهم القوم حديث إلى الستماع والتحسس  الشيء

الشللارع فسللرها وقللد الغيبللة عن ناهي بعضا) فيه بعضكم (وليغتب تعالى وقوله  عنه حاتم أبي ابن رواه

العلء عللن محمللد بللن العزيللز عبد حدثإنا القعنبي ] حدثإنا4874[ داود أبو رواه الذي الحديث في جاء كما
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بمللا أخللاك ذإكللرك  وسلللم عليلله الله صألى قال  ماالغيبة الله رسول يا قيل  قال هريرة أبي عن أبيه عن

اغتبته فقد تقول ما فيه كانأ إنأ  وسلم عليه الله صألى قال  أقول ما أخي في كانأ إنأ أفرأيت قيل  يكره

حسللن وقللال بلله الللدراودي علن قتيبللة ]علن1934[ الترمذي ورواه   بهته فقد تقول ما فيه يكن لم وإنأ

عنهمللا اللله رضلي عمر ابن قال وهكذا  العلء عن شأعبة عن غندر عن بندار عن جرير ابن ورواه  صأحيح

ن يحيلى حلدثإنا مسلدد ] حلدثإنا4875[ داود أبلو وقال  قرة بن ومعاوية إسحاق وأبو وقتادة ومسروق ع

الللله صألللى للنللبي قلللت  قالت عنها الله رضي عائشة عن حذيفة أبي عن القمر بن علي حدثإني سفيانأ

لقللد  وسلللم عليلله الللله صألى فقال قصيرة تعني مسدد غير قال  وكذا كذا صأفية من حسبك وسلم عليه

أحللب مللا وسلللم عليلله الله صألى فقال إناساناا له وحكيت قالت  لمزجته البحر بماء مزجت لو كلمة قلت

الترمذي ورواه وكذا كذا لي وإنأ إناساناا حكيت أناي

علللي عللن الثللوري سللفيانأ عن ثإلثإتهم ووكيع مهدي بن الرحمن وعبد القطانأ يحيى حديث ] من2502[

صأللحيح حسللن وقللال بلله عنها الله رضي عائشة عن الرحبي صأهيب بن سلمة حذيفة أبي عن القمر بن

حسانأ حدثإنا الشيباناي سليمانأ حدثإنا زياد بن الواحد عبد حدثإنا الشوارب أبي ابن حدثإني جرير ابن وقال

الللله رضللي عائشللة أشأارت لتخرج قامت فلما عنها الله رضي عائشة على دخلت امرأة أنأ المخارق بن

وسللم عليلله اللله صأللى النلبي فقللال قصليرة أناهلا أي وسللم عليلله اللله صأللى النلبي إللى بيلدها عنهللا

قللادمونأ أناهللم وليعلمللوا سوءاتهم عن ويبحثونأ الناس عورات يتتبعونأ الذين الله فليتق اغتبتها..".اناتهى

أسلرع وملن وخيملة الظلم عاقبة فإنأ يشاء من ويرحم يشاء من يعذب والنار الجنة بيده الذي الله على

النأ الواقللع هللو كمللا منهللم كثير عقوبة الله عجل وقد الحرفة وسوء الصنعة دناائة مع وأعجلها العقوبات

. السيئة والخاتمة الفظيعة والمصائب المستعصية الفتاكة بالمراض إصأابتهم من
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: عشر الثالث الفصل

المنكر عن والنهي بالمعروف المر بواجب القياما على القدرة عدما

عليها وإكراههم بالمعصية الناس وإلزاما الله معصية على العسكرية لقياما

------------------------------------------------------------

العسللكري تجللد بللل الللله معصية على قامة قد وإداراتها قطاعاتها بشتى العسكرية أنأ علمنا تقدم ومما

ِد أو السراويل مسبل أو اللحية حليق فتجده المنكرات من الكثير به قام قد الواحد لضلليق العللورة ُمَجَس

مللن للشأللخاص و لهللا معظمللا أو والشللعارات الحركللات أو والشأارات باللباس بالكفار ومتشبه البنطال

للقللواناين يتحاكم أو المسلمين على يتجسس أو للموسيقى يستمع أو والمرتدين الكافرين أو المسلمين

فرضها أو المكوس بأخذ الناس يظلم أو أحكامها تنفيذ على يقوم أو بها الناس يلزم أو الوضيعة الوضعية

فإذإا المشركين والرافضة والمرتدين النصارى من الكافر موالة في واقع أو منهم جبايتها أو الناس على

مللايجب أول بللل فيهللا منكر عن ناهي أو بمعروف أمر فأي الفاسد الساس هذا على العسكرية قيام كانأ

كللل مللر فقد وإل للفائد تتميما الفتاوى بعض وإليك الفساد ومنبع الشر أصأل هو الذي بها الدخول إناكاره

. هنا إعادته عن يغني مما الرسالة أول في ذإكرته  ما

.  هل1401 / 12 / 6 ]    وتاريخ4219: [ رقم : الفتوى مايلي اللجنة فتوى في جاء

:- وبعد وصأحبه واله رسول على والصلة الحمدلله

كللل عللن وأجابت  أحمد بن الدين علء من المقدمة والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد

يلي: فيما منها

ويقضللي حلقهللا عللن منا المسلم يمتنع هل العسكرية الخدمة تأدية عند اللحية حلق حكم هو  : ما1: س

. يحلقها أم السجن في خدمته مدة

فللي لمللرض لحلقهللا اضللطر فللإنأ عسكرية خدمة في كانأ ولو مسلم كل على حرام اللحية  : حلق1: ج

. وقللد حلقها في له رخص ذإلك على أكرهه جبار يتسلط جبار يتسلط أو بحلقها إل ليعالج شأعرها منابت

. للفائدة زيادة صأورتها لك لنرفق حلقها تحريم في الدائمة اللجنة من فتوى صأدرت

. الخدمة هذه داخل يؤدى مما وتعظيمات تحيات من يشابهها وما العلم تحية حكم  : ما2: س

التحريمهلا ويشلتد غيرهلا في أم عسكرية خدمة في كانات سواء مكفرة بدعة وناحوها العلم  : تحية2: ج

إلللى بفللاعله ينتهللي وقللد للعلللم تعظيمللا وناحللوه طربللوش مللن الرأس على ما خلع أو اناحناء صأاحبها إذإا

.  وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله .                    وصألى الشرك

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنه

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز   عفيفي عبدالرزاق       غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله
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]6894: [ رقم والفتوى

الجيلش ناظلم عليلله وتفلرض رزقله مصلدره وهذا المصري بالجيش يعمل من الحكم عن : أفيدوناي س

ًا بعضنا يعظم وأنأ وقواناينه الللله بهللا أمرناللا بللالتي ليست بكيفية التحية نالقى وأنأ العاجم تفعل كما بعض

ل. عسكرية قواناين ل الله شأريعة غير بشريعة بيننا فيما وناحتكم وناحكم الدولة علم ناعظم وأنأ ورسوله

الزعمللاء يحيي أنأ للمسلم يجوز ول إليها والتحاكم السلم بشريعة الحكم ويجب العلم تحية يجوز : ل ج

.  تعظيمهم في الغلو من ذإلك في ولما بهم التشيه عن النهي من ورد لما العاجم تحية الرؤساء أو

. وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنه

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب                    عضو                  عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق         غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

ًا الوقوف يجوز : هل : س أيضا وجاء ؟ وطني علم وأو وطني سلم لي تعظيم

علللى تكللن لللم الللتي المنكرة البدع من هو بل وطني أوعلم وطني سلم لي القيام للمسلم يجوز : ل ج

لكمللال منافية وهو عنهم الله رضي الراشأدين خلفائه عهد في ول وسلم عليه الله صألى الله رسول عهد

فللي لهللم وتقليد للكفار مشابهة وفيها الشرك إلى  وذإريعة وحده لله التعظميم وإخلص الواجب التوحيد

وسلللم عليه الله صألى النبي ناهى وقد ومراسيمهم رؤسائهم في غلوهم في لهم وجاراة القبيحة عاداتهم

. وسلم وصأحبه وآله محمد نابينا على الله وصألى التوفيق وبالله بهم التشبه أو مشابهتهم عن

والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنه

الرئليس               اللجنة رئيس ناائب             عضو                عضو

باز بن عبدالله بن عبدالعزيز         عفيفي عبدالرزاق            غديانأ بن عبدالله       قعود بن عبدالله

علللى اليللد وضللع حكللم مللا ) سللؤال العلم ( تحية عنوانأ تحت له أصأل ل وما والحوادث البدع في *وجاء

. المدارس في يفعل كما للعلم تحية الرأس

أحللد هللو العلللم كانأ إذإا للعلم فالتحية فقط السلم هي الشأارة ... ولتكونأ بدعة ذإلك أنأ : نارى الجواب

يجللوز ل التعظيللم مللن شأللئ فيها والتحية جماد لناه وذإلك ليجوز فهذا ناحوه أو كاللواء تنشر التي العلم

ًا كانأ وإذإا وليسمع لينفع الذي بالجماد بالك فما للمخلوق مللن ذإلللك كللانأ الجماد لهذا التعظيم عن تعبير

. لغيره بالسلم التحية فتكونأ وناحوه العامل أو يحمله الذي الشخص بالعلم أراد . وإنأ الشرك

 ] .245:  ) [ ص جبرين ( ابن

121



لللم المشللركين هللؤلء أنأ : واعلللم الشلليخ آل حسللن بللن عبدالرحمن العلمة الشيخ الثاناي المجد وقال

والجلل التعظيللم في بالله لهم وتسويتهم عبادتهم دونأ والنصرة الموالة بمجرد وأمثاله هذا من يرضوا

وكللل والناف الجبهة وهو السجود أعضاء أشأرف إلى باليد والشأارة لهم الناحناء ذإلك فمن إليهم والتودد

] الزلل العذب . [ المورد عنه لمحيد أمر وذإلك اللهية خصائص من ذإلك

: يلي ما أجمعين الله رحمهم الشيخ آل إبراهيم بن محمد العللمة فتاوى في وجاء

) الجبهة على اليد ووضع " - : الناحناء  :-" س47( 

الجبهللة علللى اليد ووضع فكفر العبادة به قصد إنأ وأما التحية به قصد إذإا حرام السلم عند :- الناحناء ج

 ] .109 / 1)  [  . ( تقرير الشرك في ويدخل السجود مثل
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: عشر الرابع الفصل

للعسكرية المنتسبين أحكاما

-: أقساما على العسكري السلك في المنتظمون الناس

اللدنايا حطللام مللن والسللتكثار الملال جمع سوى ليريدونأ الذين وهم محضة : مرتلزقة الول القسم

ادر أملوال فضول ولهم وى رزٍق ومص دم لملا الصألل بحكلم فسلاق فهلؤلء العسلكرية الوظيفلة س تق

ًا خطيٌر وأمرهم . بالله والعياذإ ذإلك بعد وردة كفٌر أو فسٍق زيادة من بهم يقوم ما بحسب ثإم جد

ًا المجندونأ : وهم الثاني القسم أفللراد مللن فللرد كللل تلللزم أغلبها يكن لم إنأ الدول بعض فإنأ إلزامي

عللام كل في ُيدعى ثإم سبيله خلّي له المحددة المدة أناهى إذإا ثإم معينة فترة العسكرية بالخدمة الشعب

ًا الشلرطة بواسلطة عنله ُرغمللا أخلذ لللذلك يسلتجب للم وإنأ دواليلك وهكلذا للخدملة شأللهرين أو شأللهر

ك أمكنهلم ملا والمتنلاع ماستطاعوا الله يتقوا أنأ . فالواجب العسكرية ملع المكلره حكلم وحكمهلم ذإل

ٍة من به يقوم ما بحسب كٌل ثإم لله معصية من بفعله ويأمروناهم به يلزموناهم لما بغضهم فسللٍق أو معصي

.   أعلم والله ذإلك من بالله والعياذإ كفر أو

صأنفانأ:  ؤلءفه حكمهم وبقاء عروشأهم وتثبيت الطواغيت لنصرة وضعوا الذين وهم: الثالث القسم

يحسللن لم والتقليد الشبه لكثرة عليهم ملتبس والمر مسلمين هؤلء بأنأ متأولونأ : جهال الول الصنف

وضلللل فسللاق فهللؤلء العلللم وطلبللة العلمللاء من الحق بيانأ وعدم والدين للعلم ينتسب ممن الظن به

.  الصأل بحكم

بالسللعي  أنافسللهم جاهللدين الللله بحكم يبالونأ ول وحكمه الطاغوت ينصرونأ الذين الثاناي: وهم الصنف

وتراجملله الطللواغيت سللدناة فهللؤلء بلله والقللائمين أولياءه ومحاربة كلماته  وإخماد  الله ناور  إطفاء في

نف فهذا عبادته إلى نأوالداع بلساناه نأوالناطق ى يلدل ملا ظهلر إذإ كفرهلم فلي لشألك الص مكفرهل عل

مصر في بالننجة يسمى كالذي واستئصالهم والمسلمين السلم لحرب وضع خاص جهاز إلى كاناتسابهم

ًا والمسلمين السلم بمحاربة : (ويعرفونأ الرهاب مكافحة أو والجزائر سللبيل في المجاهدين وخصوصأ

ّي مذهٍب أو إلىحزٍب الناتساب أو للسلم المنتسبة الدول أغلب في ) كما النأ الواقع هو كما – الله كفر

مللن ذإلللك وغيللر وناحوهللا تركيللا في كما أوالعلماناية وسوريا العراق في كما العربية والشأتراكية كالبعثية

. التالية الفصول في الدلة وبسط فيهما التفصيل وسيأتي  للعسكرية التابعة الكفرية المذاهب

أو الللله شأللرع لغيللر كالتحللاكم الرسالة أثإناء ذإكرها َمّر التي السلم ناواقض من نااقضا ارتكب من وكذلك

المسلللمين علللى وإعللاناتهم الكفللار أومللوالة الواجبللات إسقاط أو الحلل تحريم أو المحرمات استحلل

.  بذلك أوالرضى وأهله الدين أومحاربة
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ط إليهلا الناتسلاب بمجلرد للعسلكرية المنتسلبين كلل على وتعميمه الكفر إطلق وليجوز  ذر فق وليح

جللل الله حقوق من وحق شأرعية حدود الدين أسماء من وغيرذإلك والسلم الكفر لنأ ذإلك من الناسانأ

ُيعلم وعل وأعيلاناهم بلالعموم كفللار إناهلم أيضللا وليقللال منله كلإخراجه السللم فلي إناسانأ إدخال أنأ ول

وليفللرق بعينلله كافر فهو السلم ناواقض من نااقض بارتكاب كفرا قال أو فعل من يقال ولكن ليكفرونأ

اللله أسلماء ببعلض كالجهلل الخفيللة المقلالت فلي إل والعيلن النلوع بيلن ليفرق لناه والعين النوع بين

ذإلللك قللرر . كمللا ذإلللك وناحو أصأحابها تكفير في القبلة أهل تنازع التي والمسائل القدر ومسائل وصأفاته

.  تعالى الله رحمهم وغيرهما الوهاب عبد بن محمد والمام تيمية ابن السلم شأيخ

:  أقسام ثإلثإة أناهم والخلصأة

ّهال : مرتلزقة الول القسم بهللم يقللوم ما بحسب ثإم تقدم لما الصأل بحكم فساق فهؤلء متأولونأ ُج

ٍم صأحة مع فسق زيادة من . إسلمه

ًا المجندونأ : وهم الثاني القسم ذإلللك أمكنهللم مللا والمتناع ماستطاعوا الله يتقوا أنأ فالواجب إلزامي

لمللا بغضللهم مللع الضلللل أو الفسللق اسللم يلحقهللم ول متعللديا الكراه يكن لم ما المكره حكم وحكمهم

ٍة مللن بلله يقللوم ما بحسب كٌل ثإم لله معصية من بفعله ويأمروناهم به يلزموناهم كفللر أو فسللٍق أو معصللي

.   أعلم والله  بالله والعياذإ

بالسللعي  أنافسللهم جاهللدين الللله بحكم يبالونأ ول وحكمه الطاغوت ينصرونأ الذين وهم: الثالث القسم

. كفرهم في لشأك فهؤلء به والقائمين أولياءه ومحاربة كلماته  وإخماد  الله ناور إطفاء في

علللى منبنيللة وهللي والمرتللدين الطللواغيت بعللض كفر في توقف أو شأك من حكم : ما وهي مسألة وهنا

فللأقول الثللالث الفصل في الكفربها وصأفة العاقل وغير العاقل الطاغوت عن تكلمت أنأ وسبق  ماتقدم

: بالله مستعينا
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:خامسال الفصل

جنس عموماب يكفر حتى مسلما يكون ل النسان أن على القبلة أهل جميع اتفاق

الطاغوت

مللن البدع أهل حتى عليه معنا يتفق ل السلم في للدخول بالطاغوت الكفر اشأتراط أعني:  الصأل وهذا

هللو هللل والفللراد العيللانأ بعض في  والخلف النزاع وقع وإناما وغيرهم والمتكلمين الخوارج و المرجئة

يهتللدوا ولللم ً وتبللديعا ً تضليل  وفرعوا ذإلك على فأصألوا ًعنه خارجا أم الطاغوت جنس  عموم  في داخل

بالضطرار ُعلم وقد:"  تعالى الله رحمه تيمية ابن العباس أبو السلم شأيخ قال ً سبيل الحق طريق إلى
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