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 ةالصوتي لكلمةملحق لبيان 

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 أما بعد: .. وسلم آله وعلى حممد نبينا على وسلم هللا وصلى العاملني رب هلل احلمد

 وكان هللا مسيعا عليما" ظلم من إال القول من ابلسوء اجلهر هللا حيب ال: "تعاىل قال
 ابهلل سبحانه وتعاىل علقت آماهلا إىل أمتنا املسلمة املرحومة اليت

 علماء األمة الرابنيني حفظهم هللا إىل
 هللا حفظه الظواهري أمين الشيخ إىل

 إىل مجيع أفراد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب.
 ..العرب جزيرة يف القاعدة تنظيم انصرت اليت األبية اليمن قبائل إىل

 ..وبركاته هللا ورمحة عليكم السالم
 ..العرب جزيرة يف اجلهاد قاعدة تنظيم فرعيف  احلال إليه وصل ما إىل قلوبنا يعتصر واألمل هذا بياننا ننشر

 طريق إىل ووصلنا الباطل وإبطال احلق وإحقاق احلقوق ورد احلال إلصالح نستطيع ما بكل سعينا أن بعد وذلك
 األمر من بينة على الناس ليكون هذا بياننا ننشرفإننا  يف اليمن القاعدة تنظيمقيادة  مع مسدود

 حيلة وما ولكن واألهواء الباطل أهل يستغله لئال اإلعالم إىل اخلالف يصل أال نستطيع ما بكل سعينا كنا ولقد
 وصوهلا قبل حبلها الوسع استفرغنا ما بعد خاصة، الباطل أهل استغالل حبجة احلقوق نضيع فلن ركوهبا إال املضطر
 ..لإلعالم

 :هي هناابي علينا لزاما نرى اليت األمور وهذه
 وكل األمين اجلانب خيص ما وابلتحديد اجلماعة مستوى على تطورات املاضيتني السنتني يف حصل لقد :أوال

 اجلاسوسية هدم وإصداراتجزيرة العرب  يف اجلهاد قاعدة تنظيم يف امللف هذا يف تطورات بوجود يعلم متابع
 والتمكن من وال شك أن كل مسلم يفرح ابلقبض بالبا هذا يف تطورات بوجود يعلم أن للمتابع كافية وحدها

 كل كافر  هذا األمر نصر يسعد كل مسلم ويغيضوال شك أن حصول  يعني العدو على اجملاهدينكل جاسوس 
 وتصورات مغلوطة مفاهيم من األمنية التطورات هذه رافق ما هو ابلتحديد هنا عنه احلديث نود الذيلكن و 

 يف اإلفراط احلصر ال املثال سبيل على ذلك ومن عظيمة ومظامل شرعية وأخطاء جتاوزات إىل أدت خاطئة
وحصل خلل بنيِن  واخلياالت الوساوسء بل وعلى األشيا أتفه على التقارير وكتابة ابجلاسوسية واالهتام التخوين

يف فهم القرائن والدالالت على اجلاسوسية بل عدت بعض الطاعات قرائن على اجلاسوسية وال حول وال قوة إال 
 من أو نفسها القيادة من إما ابجلاسوسية هتماو  إال جندي أو أمري من اجلماعة يف ا  أحد أن عن ذلكونتج ابهلل! 
))إن األمري إذا ابتغى الريبة يف الناس أفسدهم(( رواه  :النيب صلى هللا عليه وسلمق حديث ورأينا مصدا األفراد
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 إما ابلشهادة عليهم هللا مَّن عليهم التقارير وكتابة ابجلاسوسية اهتامهم مت ممن الكثري هناك بل داوود أبو
 استشهدوا الذين هؤالء وبعض منغمسا  بل اختار بعضهم الشهادة  امليدان يفك عار امل يف أو مريكياأل ابلقصف

وكذلك صدرت أوامر  عليهم يقبض أن قبل ابلشهادة عليهم هللا فمن عليهم ابلقبض أوامر صدرت قد كانت
 كانل ومعيته لعباده اجملاهدين إلخوة الذين هم يف امليدان حاليا ولوال حفظ هللا وعنايتهابلقبض على الكثري من ا

 حصل وكذلكالكثري ممن هم يف امليدان حاليا مسجونني لدى اللجنة األمنية أو مت قتلهم حبجة اجلاسوسية 
 خرية من وكانوا– للطواغيت بعضهم سلَّم حىت املهاجرين وخاصة اإلخوة من كبري عدد على التضييق

ذلك سجن البعض وكوحنن ال نقرهم غفر هللا هلم  ابهلل إال قوة وال حول الو  -حسيبهم وهللا حنسبهم اجملاهدين
 من ذلك غري وحصل رمسي بل بعضهم جاوز سجنه السنة بال حتقيق فرتات طويلة من غري أي حتقيق أو مسائلة

 ويف أو غريه ابجلاسوسية هراب من أهوال التعذيبى نفسه عض املتهمني حىت يعرتف علكتعذيب ب  الظُلم صور
 وأخطاء ظلم من حيصل عما وينبهوهنم للقيادة نصائح يرسلون اإلخوة من العديد كان األحداث هذه كل ظل
 ظهر قصمت اليت القشة وهي جرت اليتملصائب ا خرآ من كان مث املطلوب اإلصالح حيصل مل هذا ومع

 :هؤالء رأس وعلى راجعون إليه وإان هلل وإان اجلاسوسية بتهمة وطلبة العلم امليدانيني القادة بعض قَتل البعري
 االجتماعي التواصل قعاو م يف بشيبان واملعروف– هللاه رمح األزدي مرمي أيب املؤلفات صاحب الشيخ

 هللاه رمح احلضرمي فياض األخ القائد للجماعة امليداين األمين املسؤول وكذلك
 .هللا رمحه شقرة سعيداألخ القائد  السابق املالية اللجنة وأمري

 املظلومني وإنصاف احلق إبحقاق يطالبون اإلخوة من جمموعة قام احلد هذا إىل األمر وصل حينما :اثنيا
 قاسم الشيخ يقوم أن إىل أدت أمور حصلتف السفينة تغرق ال كي  جذراي إصالحا اجلماعة حال وإصالح

 العولقي عاطف سعد واألخ الكندي املقداد أبيب املعروف ابطريف خالد الشيخ من كل   إبرسال هللا رمحه الرميي
 يف ابلتحديدو  ف وكان ذلك قبل ما يزيد عن أربعة أشهراخلال هذا ينهي حبل اخلروج ألجل اإلخوة مع للجلوس

 إىل العشاء صالة بعد من اجللسة كانت وقدم 2019/  11/  29ه املوافق 1441/  4/  2 اتريخ
 سخة منه:نه وهذ اآليت ابالتفاق خرجت فجرا   الثالثة الساعة
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 :مالحظة
والبند هو اتفاق  االتفاق صورة يف كماألجله   والفراغ البياض و الذي تُرنكوههو أهم البنود ع راب بند هناك كان

 التحاكم على االتفاق عدم ليس املهم البند هذاة كتاب عدم وسبب ا بينهماالطرفني على حمكمة متوافق عليه
 العولقي عاطف وسعد الكندي املقداد أبو وهم األول الطرف سأل اجللسة هذه يف ولكن ابهلل والعياذ للشريعة
 أو املذكرة على الدكتور رد قبل احملكمة تبدأ هل احلضرمي الوليد وأبو النهدي عمر أبو وهم الثاين الطرف
 نقطع أن نستطيع ال النهدي عمر وأبو احلضرمي الوليد أبو اإلخوة له فقال احملكمة تبدأ مث الدكتور رد تنتظروا

 انتظار غري من احملكمة تبدأ هل جوابنا لكم ونرسل إخواننا نشاور أايم ثالثة لنا أعطوا ولكن نآلا جبواب لكم
 على سلطة هلا ليكون احملكمة تبدأ وبعدها الدكتور رد أييت مث أوال املذكرة ترسل أو هللا حفظه أمين الدكتور رد

 ع.الراب البند هذا حلقتأ ناعلي رددمت إن الكندي املقداد أبو فقال اجلميع
 فأرسلنا عليه متفق والكل التحكيم هو وهذا اخلالف طريف بني عليها متوافق حمكمة على متفق اجلميع إذن

 تبدأ مث املذكرة على هللا حفظه أمين الدكتور رد ننتظر أننا بقولنا إايها أمهلوان اليت أايم الثالثة يف هلم جوابنا
 أخرى نسخة لنا يرسلوا مل ولكن الرابع البند وفيها إبرساهلا وعدوا اليت االتفاق نسخة أرسال وانتظران احملكمة

 وكان رسالة من أبكثر الرابع البند وفيها االتفاق نسخة إبرسال الطلب هلم وكرران بعد إضافة البند االتفاق من
 إىل البند إضافة بعد نسخة رسالال إو  الرد يتم ومل نصها سيأيت واليت ه1441 رجب3  بتاريخ أخرها
 0 البيان هذا إصدار حلظة

 وسيكون البند الرابع هبذه الصيغة
 اليت املذكرة على هللا حفظه أمين الدكتور رد بعد الطرفني بني عليها متوافق حمكمة تشكل :الرابع البند

 .الثاين الطرف قبل من سرتفع
 مسعها صوتية كلمة أصدر هللا رمحهيخ أيب هريرة الصنعاين الش اجلماعة أمري إىل ووصوله االتفاق هذا بعد ا:اثلث

 إال عليها املتوافق احملكمة فيها رفض املوقعني عن الطرف الثاين ة مكتوبة ألحدوكذلك رسال اجلماعة أفراد غالب
 املستقلة عند اثلثمحكمة لوفيها رفضه لوهذه صورة مقتطعه من رسالته املطولة  التنظيم داخل من تكون أن
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أو ا مامل يضطران احلال مستقبال  تفاصيله يف ندخل ولن الطرفني بني ورسائل أحداث حصلت بعد هذه الكلمةو 
 0دعت الضرورة لنشرها

 احلوثة لقتال قيفة يف السنة أهل لنصرة قيفة جبهة إىل الذهاب من منعنا متبعد هذه األمور السابق ذكرها  رابعا:
 ويعلم قيفة إىل الذهاب من اإلخوة وننهى نُ نَ فِنر أننا وزورا كذاب رمينا بل ذلك على األمر يقتصر ومل واخلوارج

 أراد نمم غريه وينفر ينهى أن عن فضال هناك قتالاليف  بنفسه واملشاركة الذهاب يود كان منا العديد أن هللا
 الواجب من أن رأينا به الثقة وإفقاد الثاين الطرف تشويه بقصد الباب هذا يف الكذب ولكثرة هناك قتالال

 ر.األم هذا حول التنويه
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 مت أمريا   ابطريف خالد املقداد أيب عن اإلعالنرمحه هللا و  استشهاد الشيخ أيب هريرة الصنعاين بعد خامسا:
 :الة التاليةابلرس له اإلرسال
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 :التالية ابلرسالة ابلرد وقام
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 شفهيا   جلوابه وإيصاهلماومها راين احلضرمي )معتز احلضرمي( وأيب أسامة العولقي  قبله من املندوبني حضور وحني
 :قاما بكتابته وهذه نسخة منه
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 حق هذا وأن داخلية حمكمة على إجباران التنظيم حق من ليس بينا للمندوبني أنه املندوبني معنا نقاش وبعد

 وبعد اجللسات تصور أن على داخلية حمكمة هناك تكون أناملبادرة التالية  ااقرتح مصادرته جيوز ال شرعي
 احلكم بتمييز تقوم اجلهاد مشايخ من جلنة هناك فيكون الطرفني أحد اعرتض إن احلكم صدور
 للمحكمة رفضنا ألن للقضية وإهناء   املظامل ورفع احلق إلحقاق اباب ذلك يكون أنرجاء  املقرتح هذا فقبلنا

 لرفض دعتناأخرى  هناك أسبااب   أن إال مصادرته جيوز ال معلوم حق ابحملكَّم الرضى كون عن فضال الداخلية
 خصوم أنفسهم هم األمنية القضااي يف عليهم تعتمد اجلماعة كانت الذين القضاةكون  ة منهاالداخلي احملكمة
 القضااي هذه مثل يف للدخول البقية عند القضائية األهلية توجد ال وكذلك

 بعض األسرارروج خل يت يرفضون فيها احملكمة من خارج اجلماعة أن ذلك سيؤدياحلجج الوللعلم فقد كان من 
ا إال أننا بينَّ  يف الرضى يسقط احلق كون هذه احلجة ليست مربرا شرعيا، ومع  غي خروجهااليت ال ينب واألمساء

ليست مؤثرة أنه ميكن معاجلة مثل هذه األمور من خالل الرتميز على األمساء مثاال  ومجيع األمور اليت  للمندوبني
بادرة تنص على أن التحكيم امل وكذلك كونللمحكمني من خارج اجلماعة خراجها أصال على احلكم فال داعي إل

وهذا األمر  ياجلهادالتيار مشايخ يكون االستئناف عند حكام يف األ يف حالة الطعنمث  سيكون داخليا   ابتداء  
محكمة لاحلجة وغريها اليت يراد منها عدم النزول لنذكره استطرادا  وإال فهناك غري ذلك من أمور تثبت بطالن هذه 

 املستقلةشرعية ال
برفضهم ملبادرة األخوين املرسلني من قبل األخ الشيخ خالد  فوجئنا األول الطرف لرد وانتظاران موافقتنا بعد مث

 0ابطريف
 وموافقتنا املبادرة نص مهتشهاد ويف )الطرف األول( اجلماعة قيادة قبل منرسلني امل خويناأل شهادة نص اوهذ
 :األول الطرف ورفض  عليهاالثاين الطرف حنن
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رفض الطرف األول للمبادرة قمنا إبرسال  املرسالن من قبل الشيخ خالد ابطريف هداه هللا نا األخوانغَ لَ وبعد أن أب   
 الرسالة التالية إليهم:
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مسؤولني على أعمال وبعضهم عليه  وأكانوا سابقا أمراء   هم يف الطرف الثاين معلوم أن غالب من :سادسا  
احملكمة اليت يتم التوافق عليها مع قيادة  ملشرع هللا أماإننا نعلن أن مجيع أفراد الطرف الثاين خاضعني ف دعاوى

وال خري فينا إن دعوان أحدا  ملن أراد ذلك من أفراد اجلماعة يف كل دعوى تدعى على أحد منا غريها التنظيم أو
 حملكمة شرعية متوافق عليها مث مل نطبق ذلك على أنفسنا.

 :األمر خالصة
 يقولون التنظيم قيادة وهم األول الطرف مث عليها املتوافق احملكمة عرب القضية تنهى يقول اخلالف طريف كال
 الطرفني من الرضا التحكيم شرط نقول حنن وهم الثاين والطرف عندان داخلي التحكيم يكون أن من البد

 مائة ولو ابطل فهو هللا كتاب يف ليس شرط أو قيد وكل خارجه من وأ التنظيم داخل من كان سواء ابحملكَّم
 جيب وال مهل حق فال الرضا يف حقنا توصادر  داخلية مبحكمة ظيموجهت القيادة العامة للتن ول حىت شرط

 وما الوضوحيف غاية  لةأاملس وهذه ملعروف""وإمنا الطاعة يف ا الطرفني رضا التحكيم شرط ألن ذلك يف مطاعته
 وعليه املستقل التحكيم الدولة ورفض والنصرة الدولة مسألة بعد خصوصا اجلهادي التيار على ختفى عادت
 اخلالف هذا وحلسم

 التيار اجلهادي خمشايحتكيم  اخلالف يف الثاين الطرف يف حنن نعلن فإننا

غري ذلك من مقرتحات مما ال يصادر  (الطرف األول )قيادة فرع القاعدة يف جزيرة العربوإن كان لدى 
 مأجورينيذكروه لنا مشكورين يف الرضى ابحملكَّم فلحقنا 

خ أمين حفظه هللا وملشايخ التيار فإننا نقول للشي ىالرض يف حقنا مصادرةإال  ن رفضت قيادة فرع اليمنإ أما
ال كي   أطرا احلق على همو أطر و  يف اليمن التنظيم قيادة أيدي علىخذوا  اجلهادية احلركةولعموم اجلهادي 

 سريةامل الحنراف سببغريهم من املظلومني و  القادة هؤالء دماء على سكوتنا يكون ئاللو تغرق السفينة 
انهبا من خشية أن تكون النهاية كنهاية دولة البغدادي فهل لألمر من تالف وهل لذو  تضحياتال وضياع

 وال حول وال قوة إال ابهللمطلب 

 كتبه/و 

 تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب طرف الثاين يفال

 هـــ23/8/1441 م املوافق17/4/2020بتاريخ 
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 ملحق:

وهم قيادة التنظيم يف  جمانبة الطرف األول شاهدان بعدما التحكيم مسألة حول كتابته مت خمتصر أتصيل
 وعدم اعتبارهم لشرط الرضى بني الطرفنيللصواب يف مسألة التحكيم جزيرة العرب 

 

 رسالة تصحيح املفاهيم يف مسألة التحكيم     
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على قائد الغر احملجلني حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعني 

 أما بعد:

 حول مسألة التحكيمخمتصر  أتصيل شرعيفهذا 

وهو عبارة عن مجع وترتيب ملا دعت إليه احلاجة يف هذا اخلالف مع قيادة فرع اليمن الذين حادوا عن جادة 
هذه املسألة وهي مسألة التحكيم حيث أن شرع هللا قد جعل رضى الطرفني ابحلكم حقا لطريف الصواب يف 

اخلصومة، وقيادة فرع اليمن تصر على مصادرته أبعذار واهية ال تثبت أمام مشوس احلق، بل قال أحد قياداهتم 
 لنا أن احملكمة املستقلة أبعد عليكم من عني الشمس!

 كيم لغة واصطالحا  املسألة األوىل: تعريف التح

  التحكيم لغة :

 مصدر حكَّم وأصلها )َحَكم( مبعىن: منع.

 ويقال ُحِكم فالن يف كذا إذا ُجعل أمره إليه.

 ويقال: حكَّمه يف ماله حتكيما  إذا جعل إليه احلكم فيه.

 (27)ص:رسالة التحكيم للقاضي عبد هللا اخلنني  ويقال: حكَّمه يف األمر حتكيما : أمره أن حيكم فيه.

 

 التحكيم اصطالحا :

قرر الفقهاء تعريف التحكيم اصطالحا ، وأان أذكر ما ورد لكل مذهب يقول القاضي اخلنني يف رسالة التحكيم :  
 من املذاهب األربعة يف تعريفه:

 < تولية اخلصمني حاكما  حيكم بينهمعرفه احلنفية أبنه: > 

njariri
Highlight
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 <يرتضيانه ليحكم بينهمتولية اخلصمني حكما  وعرفه املالكية أبنه:>

ن حيكم ومعناه أن اخلصمني إذا حكما بينهما رجال  وارتضياه أله( بقوله: >> 799وأوضحه ابن فرحون )ت: 
 << بينهما فإن ذلك جائز يف األموال وما يف معناها

 وعرفه الشافعية أبنه: >>تولية اخلصمني حكما  صاحلا  للقضاء ليحكم بينهم<<

 >>تولية شخصني حكما  صاحلا  للقضاء يرتضيانه للحكم بينهما<<وعرفه احلنابلة أبنه:

 مث ساق املؤلف اخلنني كالم املوفق ابن قدامة وكالم الشيخ الزرقا يف تعريف التحكيم

مث عرف القاضي اخلنني التحكيم بقوله:>> اتفاق طرفني على التحاكم إىل اثلث ليحكم فيما شجر بينهما مما 
 (30 - 27رسالة التحكيم لعبد هللا اخلنني )ص  راجع ريفه.يسوغ فيه ذلك<< وشرح تع

 تنبيه:

بعض العلماء حصر التحكيم يف األموال فقط وهي رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا لكن املعتمد عند 
أصحابه هو مشروعية التحكيم يف كل شيء، وهو املعمول به عندان يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب، والعلماء 

ان الذي حيكم الشريعة فال يتوسعون يف مسألة التحكيم الذين حصروا التحكيم يف األموال فقط كانوا يراعون السلط
كي ال ينتقصوا هيبة السلطان كما قال ابن العريب املالكي رمحه هللا، ولذلك فإن اإلمام اجلويين رمحه هللا يف الغياثي 

عة تكلم عن مسألة خلو الزمان من إمام ونص على وجوب إقامة أحكام الشريعة ونصب من حيكم بني الناس ابلشري
يف الدماء واألموال واألعراض وقد يكون هذا بشوكة وقد يكون برضى الطرفني وهو التحكيم ومثله اإلمام السمناين 

 0تكلم عن هذه املسألة 

 (578ص/4كام )اجلزء حقال علي حيدر يف درر احلكام شرح جملة األ

 ( التَّْحِكيُم[1790])اْلَمادَُّة 

كنيُم هُ 1790ال َمادَُّة ) َما َوَدع َوامُهَا َويُ َقاُل ( )التَّح  لن ُخُصوَمتنهن ن آَخَر َحاكنم ا بنرنَضامُهَا؛ لنَفص  َمني  ص  َاذن اخلَ  َو عنَبارٌَة َعن  اختِن
كن  ُتوَحةن( التَّح  دنيدن ال َكافِن ال َمف  َاءن َوَتش  ن َوحُمَكٌَّم بنَضمِن ال منيمن َوفَ ت حن احل  من  يُم لَُغة :لنَذلنَك َحَكٌم بنَفت َحَتني  ك  تَ ف ونيُض احلُ 

ال  لنل   ا َأه  د  َعى َعَلي هن َواحن ن َأي  ال ُمدَّعني َوال ُمدَّ ص َمني  َاذن اخلَ  . َوَشر ع ا: ُهَو عنَبارٌَة َعن  اختِن ص  من َحاكنم ا بنرنَضامهَُا لنَشخ  ُحك 
ن: َوعنبَ  ص َمني  ن َوهنَي لنَفص لن ُخُصوَمتنهنَما َوَدع َوامُهَا. إيَضاُح ال ُقُيودن. اخلَ  َمني  ن ال ُمَتَخاصن َع ىَن ال َفرنيَقني  ن ُهَنا هنَي مبن ص َمني  ارَُة اخلَ 

ا َأو  ُمتَ َعدِند ا َكَأن  َيُكوَن ال ُمدَّعني اث    د  ن َواحن د  منن  ال َفرنيَقني  َمُل َما إَذا َكاَن ُكلُّ َواحن ن )َردُّ َعامَّةٌ َوَتش  َعى َعَلي هن اث  َنني  ن َوال ُمدَّ َنني 
ا جَيُوُز أَي ض ا َأن  َيُكوَن ُمتَ َعدِند ا َكَما  د  َخُر حُم َكم ا َواحن َتارن( )آَخُر( َكَما جَيُوُز َأن  َيُكوَن اآل  َهُم َذلنَك منن  ال َمادَّةن ال ُمح  يُ ف 

كنيمن َوَوق َت احل ُ 1848) رَتَُط َأن  َيُكوَن ال ُمَحكَُّم َوق َت التَّح  : ُيش  من ال  لنل ُحك  ال  لنل َقَضاءن، فَ َعَلى َذلنَك َلو  (. أَه  من َأه  ك 
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كنيمن السَّابنقن َفاَل  َباُه َأو  بَ ع َد ال بُ ُلوغن بنَناء  َعَلى التَّح  َمانن َصبنيًّا َوَحَكَم يفن َحال  صن ص  ُفُذ  ان  َتَخَب اخلَ  ُمُه َواَل يَ ن   حُّ ُحك  َيصن
 ( )الت َّن ونيُر(.1794اُن ظُر  ال َمادََّة )

ُتوَحةن َوحُمَكَّ َويُ َقا دنيدن ال َكافن ال َمف  َاءن َوَتش  ن َوحُمَكٌَّم بنَضمِن ال منيمن َوفَ ت حن احل  يَغةن ُل لنَذلنَك َحَكٌم بنَفت َحَتني  عنيلن بنصن ٌم منن  اَببن الت َّف 
دنيدن ال َكافن  َاءن َوَتش  ُعولن َأمَّا ال ُمَحكِنُم بنَضمِن ال منيمن َوفَ ت حن احل  من ال َمف  من ال َفاعنلن اس  يَغةن اس  عنيلن بنصن ُسوَرةن منن  اَببن الت َّف   ال َمك 

كنيمن إجَياٌب منن  َطَرف  َوقَ ُبو  ُن التَّح  . َورُك  ن ص َمني  َها يفن َهذنهن ال َمادَّةن تَ ع بنرُي اخلَ  تُ ع منَل َعن   َخرن، فَ َقد  اُس  ٌل منن  الطََّرفن اآل 
َل َفاظن  أل  جَياُب ابن َناك َحاكنم ا )الت َّن ونيُر(.َوَيُكوُن اإل ن َناك أَو  َنصَّب   : َقد  َحكَّم  كنيمن َكَقو لن   الَّيتن َتُدلُّ َعَلى التَّح 

 ( 21ويقول الدكتور قحطان الدوري يف كتابه عقد التحكيم )ص

 التحكيم يف االصطالح:

 عرف الفقهاء التحكيم أبنه:

 .تولية اخلصمني حاكما  حيكم بينهما

 الفريقان املتخاصمان، فيشمل ما لو تعدد الفريقان اني: مهواملراد ابخلصم

 واملراد ابحلاكم هو ما يعم الواحد واملتعدد.

حيث نصت على أن:)التحكيم هو عبارة عن اختاذ  1790وهو مفاد تعريف جملة األحكام العدلية يف املادة 
"بفتحتني" وحُمَكَّم " بضم امليم وفتح  اخلصمني حاكما  برضامها، لفصل خصوماهتما ودعوامها. ويقال لذلك َحَكم

 وتشديد الكاف املفتوحة " ءاحلا

وقد ذكر العلماء الفروق بني التحكيم والقضاء ومن أمهها هو أن التحكيم يكون برضا الطرفني وليس القضاء 
 (36كذلك فإن القضاء موىل من قبل السلطان. كتاب التحكيم للخنني )ص:

 

 املسألة الثانية: 

 :مشروعية التحكيم اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع يف اجلملة 

  أما القرآن:

 اآلية(. 00قول املوىل سبحانه: )وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما  من أهل وحكما  من أهلها: الدليل األول 
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مات والدعاوى إذا فقد شرع هللا بعث احلكمني عند الشقاق بني الزوجني يف هذه اآلية، وكذلك يف سائر اخلصو  
 0َحِكم اخلصمان برضامها اثلثا  ليفصل النزاع بينهما جاز

 اآلية(. 00قول هللا عز وجل: )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما  الدليل الثاين:

قال أحد مشايخ اليمن يف هذه اآلية دليل على أن اجلهة اليت تفصل بني الطائفتني املختلفتني هي جهة مستقلة 
 0اثلثة واستنبطها من قوله فأصلحوا بينهما والذي يصلح ليس طرفا  يف اخلالف انتهى كالمه حفظه هللا

  ومن السنة:

)أنه ملا وفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعهم  حديث أيب شريح املعروف فعن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ
وهم يكنون هانئا  أبيب احلكم، فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له: إن هللا احَلكم وإليه احُلكم فلم تكىن 

ما أاب احلكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الطرفني قال ما أحسن هذا! ف
لك من الولد؟ قال يل شريح وعبدهللا ومسلم قال فمن أكربهم ؟ قال شريح قال فأنت أبو شريح فدعا له ولولده( 

 رواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين رمحه هللا يف اإلرواء

كيم ففي احلديث أن هانئا  كان حيكم بني املتنازعني من قومه عند إتياهنم له ورضاهم حبكمه، وهذه هو التح
 وقد أقره النيب صلى هللا عليه وسلم.

 أما اإلمجاع:

 0قرر بعض العلماء اإلمجاع على مشروعية التحكيم، ألنه وقع جلمع من كبار الصحابة ومل ينكره أحد

/  21ه ( : >> والصحابة جممعون على جواز التحكيم << املبسوط : 490قال السرخسي رمحه هللا ) ت : 
62 

ه ( >> ألنه وقع جلمع من الصحابة ومل ينكر مع اشتهاره فكان إمجاعا  1004وقال الرملي رمحه هللا ) ت : 
 242/  8<< هناية احملتاج : 

 املسألة الثالثة: أنواع التحكيم :

 يتنوع التحكيم ابعتباره كليا  أو جزئيا ، كما يتنوع الكلي ابعتباره عاما  أو يف احلروب. 

 م ابعتباره كليا  أو جزئيا :أوال : التحكي

 يتنوع التحكيم ابعتباره يشمل مجيع أنواع الدعوى أي من السماع واإلجابة إىل احلكم أو اقتصاره على بعضها.
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 هو الذي يشمل مجيع إجراءات الدعوى من السماع واإلجابة إىل احلكم.  فالكلي:

لقضية يعود للخربة وحنوها دون احلكم يف القضية ويسميه هو أن حُيَِكم الطرفان من يقوم بعمل يف إجراءات ا واجلزئي:
 بعضهم اخلبري. 

يف حتكيم أهل اخلربة: وإذا تراضى اثنان على  ه(1389قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه هللا )ت: 
 (331/  12فتاوى ورسائل )  0شيء وقباله فهو نظري التحكيم فيلزم إال أن يشتمل على حمرم 

 أنواع التحكيم ابعتباره عاما  أو يف احلروب: اثنيا : 

 يتنوع التحكيم ابعتبار وقوعه بني األفراد وحنوهم أو يف احلروب إىل نوعني:

 النوع األول: التحكيم العام :

 0واملراد به: فصل اخلالفات والدعاوى بني األفراد وحنوهم عن طريق التحكيم وهو املراد ابلتحكيم عند إطالقه 

 الثاين :التحكيم يف احلروب :النوع 

واملراد به: فصل اخلالفات والنزاعات بني الدولة املسلمة ومن خيتلف معها خارج إقليمها أو داخله من الدول أو 
األفراد الذين هلم شوكة وذلك فيما حيدث من حروب راجع حبثا  مفصال  يف التحكيم يف احلروب للدكتور قحطان 

 (. الدوري بعنوان )عقد التحكيم

واألصل يف هذا الباب حتكيم النيب صلى هللا عليه وسلم وبين قريظة لسعد بن معاذ رضي هللا كما يف السرية 
النبوية وحتكيم الصحابة رضوان هللا عليهم للحكمني عمرو بن العاص رضي هللا عنه وأيب موسى األشعري رضي 

 هللا عنه. 

 جوع عن حتكيم احملكم قبل شروع احملكم يف القضية؟املسألة الرابعة: هل جيوز ألحد طريف اخلصومة الر 

 الصحيح جيوز له الرجوع عن حتكيم احملكم قبل شروعه يف القضية وهو املعتمد من مذهب احلنابلة. 

 قال الشيخ منصور البهويت رمحه هللا يف كشاف القناع: 

ن الرُُّجوُع َعن  حَت كنيمنهن قَ ب   ص َمني  د  منن  اخلَ  َبَه َولنُكلِن َواحن ن َأش  ص َمني  ُمُه إالَّ بنرنَضا اخلَ  َنَُّه اَل يَ ل َزُم ُحك  من ألن ك  َل ُشُروعنهن يفن احلُ 
َا بَ ع َدُه أَ  من وَ ُرُجوَع ال ُموَكِنلن َعن  الت َّو كنيلن قَ ب َل التََّصرُّفن فنيَما وُكِنَل فنيهن َواَل َيصنحُّ ُرُجوُع َأَحدنمهن ك  قَ ب َل ي  بَ ع َد ُشُروعنهن يفن احلُ 

 انتهى  ََتَامنهن َكُرُجوعن ال ُموَكِنلن بَ ع َد ُصُدورن َما وُكِنَل فنيهن منن  وَكنيلنهن 

 0ويف غاية املنتهى قريبا  من كالم صاحب الكشاف فراجعه إن شئت
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 املسألة اخلامسة: األثر املرتتب على حكم احملكم:

فإنه يلزم تنفيذه ويكون قاطعا  للنزاع وجيب تنفيذه يرتتب على حكم احملكم لزوم وجوب تنفيذه بعد صدور احلكم 
 ولذلك شروط:

 أن يكون التحكيم مستوفيا  شروطه املقررة شرعا  ومنها رضى الطرفني ابحملكم. منها

أال يكون احلكم مستوجبا  للنقض، فإذا استوجب النقض لسبب من األسباب اليت ينقض هبا حكم القاضي  ومنها
 راجع كشاف القناع للبهويت ومطالب أويل النهى للرحيباين.  0ب نقضهفإنه ال يكون الزما  وجي

عمل تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب يف هذه املسألة من خالل كالم قاضي اجلماعة وأمريها السابق 
 الشيخ قاسم الرميي رمحه هللا يف كلمته إىل أهلنا يف الشام :

)الشريط األول/ الدقيقة والتحكيم وهي مصورة ابلفيديو ما نصه يف دورة الصلح  أبو بشريقول قاضي اجلماعة 
 بعدها( وماالثالثني 

 انتهى لزمه فحكمه ابطل ابإلمجاع!لزمه فإن أَ رضى طريف اخلصومة ابحملكم فإن مل يرض به أحدمها ال يُ 

 كالم قاضيكم.فإلزامكم ابطل بنص  يف الدماء واألموال واالعراض نا ابلتحاكم إليكم نقلنا فعالم تلزمو 

اتفاق اخلامسة والثالثني واثين عشرة اثنية( الشريط األول/ الدقيقة )ويقول أيضا  القاضي أبو بشر يف نفس 
 انتهى كالمه. !املتخاصمني واحملكمة على قبول مهمة التحكيم

على التحكيم ويوضح  من نفس الشريط األول يضرب مثاال التاسعة والثالثني وأربع عشرة اثنيةويف الدقيقة 
الواضح ويذكر شرط الرضى بني طريف اخلصومة، فلماذا اليوم يغالطون أصحاهبم املساكني وخيالفون شرع رب 

 العاملني.

 نعوذ برب البيت من كِل طاعٍن *** علينا بسوء أو ملٍح بباطلِ 

 يقول الدكتور قحطان الدوري يف رسالته عقد التحكيم:

واملقصود بتوافق اإلجياب والقبول يف الفقه اإلسالمي هو توافر الرضا ابلعقد بني طرفيه،  ( >>136،137)ص: 
َحكِنمني على من حُيَكِنمانه، 

ُ
قال تعاىل )إال أن تكون جتارة عن تراض منكم( لذلك ذهب الفقهاء إىل اشرتاط تراضي امل

 مع قبول احلكم حتكيمهما فقالوا: يشرتط يف التحكيم:

 مني على من حُيكِ مانه. وهو قول:تراضي احمَلك ِ 
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 احلنفية والشافعية واملالكية واحلنابلة والزيدية واإلمامية واإلابضية! انتهى كالم الدكتور قحطان الدوري.

فيا إخوتنا يف قيادة فرع اليمن ال َيكن اإلابضية واإلمامية والزيدية أعرف منكم هبذه املسألة إنكم اليوم يف اختبار 
 ا أقوالكم أبفعالكم فليكن شعاركم وحاديكم وطواعية هللا ورسوله أنفع لنا حقيقي لتصدقو 

 كلمة أمري اجلماعة السابق الشيخ قاسم الرميي رمحه هللا إىل أهلنا يف الشام:

بل قال لقد كنا يف اليمن نتحاكم عند  للمحاكم عند الغريفيها اجلماعات اجملاهدة يف الشام إىل التحاكم  احيث دع
! وهذه الكلمة أخرجها قبل وقوع املشكلة أبايم قالئل وها هي قيادة اجلماعة يف موضع بدعونناأانس  يفسقوننا وي

 اختبار لننظر هل تصدق أفعاهلا أقواهلا!؟

رفض احملكمة املستقلة املتوافق ومن طرائف املرقعني أننا ملا ألزمنا الشيخ قاسم رمحه هللا بكلمته ألهل الشام ملا 
عليها قالوا الشيخ يقصد يف كلمته إذا كان اخلالف بني مجاعة ومجاعة! فقه فخر عليهم السقف من حتتهم ال 

 نقل وال عقل!

 حقا  يقضى على املرء يف أايم حمنته *** حىت يرى حسنا  ما ليس ابحلسن 

 ا بوصيتكم ألهل الشام!اي قوم هل تريدون منا أن نعلن مجاعة ألجل أن تلتزمو 

 ذكر حوادث حتاكمت فيها اجلماعة لطرف اثلث:

 احلادثة األوىل: 

قام أحد أفراد التنظيم وهو األخ أبو عمر الصنعاين رمحه هللا بقتل عامي أايم سيطرة التنظيم على املكال فرفض أهل 
وا من هذا حقهم وهو الرضا فتحاكالعامي التحاكم للتنظيم ألنه طرف فوافق التنظيم على التحاكم لطرف اثلث أل

رمحه هللا عمر الصنعاين  عند صاحل الشريف وهو من خارج التنظيم بل يسمي التنظيم خوارج فحكم بقتل األخ أيب
 .قاسم الرميي للتنظيم شيخق على حكمه القاضي بشر! وهذه يف إمارة الوصدِ 

 احلادثة الثانية:

وهذه احلادثة بعد انسحاب التنظيم من  رمحه هللاقاسم الرميي  ةأيب هرير  الشيخ صديق احلضرمي مع األخ ملا اختلف 
أرسل األخ صديق احلضرمي يطلب حماكمة الشيخ قاسم عند طرف اثلث فرد عليه مسؤول اللجان مباشرة  املكال

له أحسنت دون الرجوع إىل الشيخ قاسم ابملوافقة مث أرسل مسؤول اللجان للشيخ قاسم خيربه برده على صديق فقال 
 0وليخرت صديق من يشاء يف أي مكان يشاء
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واستقاللية القضاء وحياديته وكذلك التحكيم وهو قضاء من بديهيات علم القضاء وال حيتاج إىل كبري جهد 
 .إلثباته

 احلادثة الثالثة:

يد اهلتاري حادثة طلب أحد قادة اجلماعة حماكمة الشيخ أيب بصري انصر الوحيشي رمحه هللا عند الشيخ عبد اجمل
 الرميي رمحه هللا:

قصة من قصص االمتثال ألمر هللا عز وجل يطلب أحُد قادة اجلماعة حماكمَة الشيخن أيب بصري رمحه هللا عند يف 
الشيخ عبد اجمليد اهلتاري رمحه هللا فيجيب الشيخ أبو بصري رمحه هللا القائد املختلف معه من داخل اجلماعة ابلقبول 

تلكؤن ويقول له اذهب ورتب احملكمة مع الشيخ عبد اجمليد اهلتاري رمحه هللا يقول األخ فأكربت أاب مباشرة  وعدَم ال
 بصري يف نفسي وقلت له احكم أنت، هللا أكرب هكذا هم دعاة الشريعة.

 ذهب الرجال املقتدى بفعاهلم *** واملنكرون لكل فعٍل منكر

 عن معور وبقيت يف خلٍف يزكي بعضهم *** بعضا  ليدفع معور  

وكل حجة يتهربون هبا فهي مردودة مجلة  وتفصيال  وأكرب حجة هي اخلوف من إفشاء أسرار اجلماعة وهذا عذر أقبح 
سرار ولكن نريد حنن ال نريد األ :من ذنب ولسنا بصدد الرد على مجيع الشبه ولكن من ابب التنبيه فقط فنقول

 القادة. األحكام وصكوكها ومستنداهتا اليت أرقتم هبا دماء

موقف الدكتور أمين الظواهري حفظه هللا يف اخلالف الذي حصل بني اجلوالين حفظه هللا والبغدادي عامله هللا 
 مبا يستحق:

من املعروف أن الشيخ اجلوالين كان جنداي  عند أيب بكر البغدادي وهو الذي أرسله نصرة ألهل الشام مث وقع 
اجلوالين أبنه جندي عنده فيجب أن يرجع له فكان رد األمري العام للتنظيم بينهما فاحتج البغدادي على  اخلالف

أبن كان هناك فصل إداري برجوع البغدادي للعراق واجلوالين الشيخ الدكتور أمين الظواهري حفظه هللا ورعاه 
 حملكمة شرعية مستقلة. يكون أمريا  للشام أما احلكم والفصل يف الدماء واألموال واألعراض فألزمهم ابلتحاكم

قال الدكتور أمين الظواهري "حفظه هللا" يف بيان املوقف ممن يرفض التحكيم )جيب أن ال يدعم ماداي  أو معنواي  
أو يلتحق به أو ينصر على إخوانه بل جيب أن يشكل الرأي العام اإلسالمي موقفا عاما ضده وأن يتربأ من 

 أو معنواي أنه بذلك يعني على قتل اجملاهدين وتدمري اجلهاد وليتحمل أفعاله وليعلم كل من يدعم هؤالء ماداي
 تبعة أفعاله أمام ربه يف الدنيا واآلخرة(  مقتطف من اللقاء السابع مع الشيخ اجملاهد أمين الظواهري حفظه هللا 

njariri
Highlight
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 واملسألة واضحة ال ختفى على ذي عينني 

 دي واجلوالين حفظه هللا:موقف مشايخ اجلهاد من اخلالف الذي حصل بني البغدا

الشيخ أبو قتادة "حفظه هللا" يف املقطع املتداول املسجل ملا جاءه الشيخ أبو حممد املقدسي "حفظه هللا" وأخربه أن 
حممد أخطأ ومل يتوقع أن  الدولة تشرتط أن يكون التحاكم عندها ألهنا دولة فقال الشيخ أبو قتادة لعل الشيخ أاب

هلذه الدرجة مث راحوا يتمسكون بذيل املشكلة وهوامشها ليتهربوا من صلب القضية وهو هؤالء بلغ هبم اجلهل 
 التحكيم واحملكمة املستقلة.

وكان هذا موقف مجيع مشايخ اجلهاد الشيخ أبو حممد املقدسي حفظه هللا والشيخ هاين السباعي حفظه هللا والشيخ 
 0عبد هللا احمليسين حفظه هللا وغريهم

فيا مشاخينا الكرام ردوا هؤالء القوم إىل شرع هللا فالشريعة تكفلت حبل القضية وحبل اخلالف يف إجراءات 
القضية وهو التحكيم فإذا كان يف شرع هللا إلزام لنا للتحاكم عند من خنتلف معهم فنحن ملزمون وإن مل يكن 

لنا فهؤالء القوم اليوم يف امتحان كبري إما  يف دين هللا وكان رضاان شرط فبأي حق يصادروا ما جعلته الشريعة
قال تعاىل ) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا ذلكم هللا  أن يكونوا دعاة الشريعة أو أدعياء الشريعة.

 ريب عليه توكلت وإليه أنيب ( الشورى 

تشخيص القضية ويتهربوا والقوم اليوم حياولون أن ندخل معهم يف صراع حول هوامش القضية وذيوهلا وحماولة 
 0من صلب القضية وهو التحكيم وحق الرضا الذي جعله الشرع لنا

 واحلمد هلل رب العاملني 

 إخوانكم يف الطرف الثاين يف اخلالف احلاصل يف تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب
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