ُّ
ورى الفريضةُ الغائبة
الش َ
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد.

مننن أهننم مننا يتميننب ب ن العمننا االمننالمر الراجلنند اكننا  ،و ن ل اجملتمننإ االمننالمر ن ن وخباصننة نمننام احليننم ي ن ن ن العمننا دبنندأ
الشننورى علننى ولن الولننوم وااللنبام ،وعلننى عيننإ ايسننتويام العامننة وا اصننة ،وق عيننإ مرا نن .احليننم واحلينناة  ..وخباصننة ق البمننا
ضعف ي األمانة ،ويفشو ي الي م ،ويُقال ق بين ال رلا أمني  ..وحنن ق ه ا البما ولألمف!
ال ي تَ ُ
ال بد للمجتمإ االمالمر من أ تيو الشورى ي هر الثقا ة الرائجة يما بني الننا  ..الن يتللنى ويتنبين انا اكمينإ ..
واكميننإ ن ن مننواك ننانوا حيامناك أم ـيننومني ن ن ميارمننوها ويُببقوهننا ق حينناعم العمليننة ،والعلميننة ،والسيامننية  ..وعلننى عيننإ ايسننتويام،
وخباصة ق األمور اهلامة ال يرتد ا بأ يها على جمموع أبناك األمة!

ورى بَن ْيننَن ُه ْم الشورى.83:
ما قال تعاىلَ :وأ َْم ُرُه ْم ُجل َ
ني آل عم نرا  .951:وه ن ا األمننر
اُّ ْ ه ه
نا َعلَننى ه
وقننال تعنناىلَ :و َجلنناو ْرُه ْم ق ْاأل َْمننر َننََْا َع َبْمن َ
اَُّ ُِّ ن ُّ ال ُْمتَ ن َنو ل َ
نَّ َنتَن َوه ن ْ
بالشورى مول من رم العايني ْىل ايسد ميد ا ل .ال ي ال ينب .عن اهلنوى ،صنلوام ر ومنالم علين  ..يينو َمنن ونن أوىل
بااللتبام والعما دبدأ الشورى.
أيَّ أح كدا ُّ
قط ا أ َثر مشورةك ألصلاب من رمول هللا ." 
وقد روي عن أ هريرة  أن قال ":ما ر ُ
و ا  يقول أل بير وعمر رضر هللا عنهما ":لو التمعتما ق مشورة ما خالفتيما ".
سو العما دبدأ الشنورى ق ولنة منن الندول ،تينو هن ه الدولنة ولنة اكمينإ ،ومحايتهنا ورعايتهنا مسنيولية اكمينإ،
عندما يَ ُ
وما يُصيبها يعين اكميإ ،ويتلما مسيوليت اكمينإ  ..خبنال الدولنة الن تُغين العمنا دبندأ الشنورى ،ويسنو ها حينم الفنر  ،وقنرار
الفنر  ..وهنوى الفنر  ..هنر حينذن تينو ولنة هن ا الفننر  ،ومنا يصنيبها وينتاانا ال تعنين منواه ،وال يتلمنا مسنيوليت أحند مننواه ..
و ولة ه ا وصفها ال تقوى على موالهة الصعام والتلديام ،مث هر ما أمرع اهيارها ومقوطها!
العما دبدأ الشورى ي تبيين

ناطر اكمينإ ،منا أنن ِّينر ق األمنة والشنعوم روح العمنا اكمناعر ،والتيا نا اكمناعر،

والنبابط والتوحنند اكمنناعر الشنناما كميننإ ايسننلمني ،الن ي أيننخ هللا ورمننول علين خن اك ْْ ،ننا واحنند ن ن بسننب الشننورى ن ن يشننعر أنن
اُّ َعيعناك َوال تَن َف هرقُنوا
مسيول ،وأن على يغر من يغور األمة واالمالمِّ ،نر أ ال يُنيتى منن قبلن  ،منا قنال تعناىلَ :وا ْعتَص ُنموا حَْبنا ه

آل عمرا  .908:ه ا االعتصام حبا هللا عيعاك ،ومن و أ يعقب تفرق بني ايسلمني ال ميين أ يتلق .من غ جلورى ،وتشاور

بني ايسلمني  ..وماال يتم الوال ْال ب هو وال .
ه
صننو
وقننال تعنناىل ْ :ه ه
صننفاك َ نأَنهن ُه ْم بُن ْننيَننا َم ْر ُ
ين يُن َقنناتلُو َ ق َمننبيل َ
اَُّ ُِّ ن ُّ ال ن َ
يتلق .من غ جلورى ،ومشورة بني ايسلمني  ..وماال يتم الوال ْال ب هو وال .

الصننف .4:وه ن ا الوال ن ال مييننن أ

ش نلُوا َوتَ ن ْ َه َ رُِّ ُين ْنم األنفننال .44:ومننن أعمننم األمننبام ال ن تُ ن ه التننناُع يمننا بننني
ناُعُوا َنتَن ْف َ
وقننال تعنناىلَ :وال تَننَن َ
ايسلمني تقرير مبدأ الشورى ،والعما انا  ..منا أنن ال جلنرك لن التنناُع والتفنرق بنني ايسنلمني وينوغر صندور بعضنهم علنى بعن
تغيي العما بالشورى ،وجتاها ا ل .وحقهم ق الشورى ،رغم أ األمر يعنيهم ،وخيصهم  ..وْْا ا األمر ن ل  ،وان ه األيينة

وا بورة َ ،العما بالشورى وال حتمر ،ال ينبغر الش أو الب ق ْل .

وق احلديث قد صح عن النيب  أن قال ْ ":هللا يرضى ليم أ تعتصموا حبا هللا عيعاك وال تفرقوا " مسلم.
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وقال  ":علييم باكماعة وْيا م والفرقة "[صليح منن البمن ي .]9553 ":وقنال  ":اكماعنة رمحنة والفرقنة عن ام "[

السلسلة الصليلة .]445:وه ا ل ال ميين حتقيق على الول ايبلوم جلرعاك من و العما دبدأ الشورى.
بايإ رلالك على غ مشورة من ايسلمني نال يُتنابَإ هنو وال الن ي بايعن َ تَغن هرة
وق األير عن عمر بن ا بام  قال ":من َ

أ يُقتال " متف .علي  .أي خشية وح َ ر أ يُقتالَ ألن عندما غرر بنفس  ،وبصاحب الن ي بايعن علنى غن مشنورة منن ايسنلمني ،قند

عرضهما للقتا.

وقال  ":االمارةُ مشورة "َ أي ْمنا تقوم االمارة وتثبَّ بايشورة.

ال جلرك ُِّصن الدول من السقوط واالهيار العما دبدأ الشورى  ..وال جلرك يُعجنا منن منقوطها واهيارهنا تغيين العمنا

بعقيدة ومبدأ الشورى.

والناظر ق أمبام تفرق األمة ق ه ا العصر وضعفها ،د من أيها تغيي وْيال العمنا دبندأ الشنورى يمنا بنني ايسنلمني

 ..يما بني اكماعام االمالمية بعضها منإ بعن  ،وق اخنا اكماعنام ْاعنا  ..منا أ النناظر ق أمنبام توحند األمنم الينا رة ق
ه ا العصر ن على ما بينها من اختال وتنوع وتباين ن د من أيها تفعيا الشورى يما بينهم!

أعج لقوم من بين للندتنا  ..تنراهم ال هنم يريندو الدميقراطينة  ..وال هنم يريندو الشنورىَ يعملنو هلنا عملهنا ،ويفعلنو

يب .أمامهم موى خيار النمام الدييتاتوري االمتبدا ي  ..موى عقلينة حينم
آلياعا ق واقعهم ،وحياعم العامة وا اصة  ..وهيالك مل َ
ه
ه
يا ال هر َجلا غا ر .91:وهنو خينار مر نو بالنقنا والعقنا،
الفر  ،على مبدأ رعو القائا َ ما أُري ُي ْم ْال َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُي ْم ْال َمب َ
تر ض وتستعدي عيإ الشعوم احلرة اليرمية.
قنند ثننرم اكماعننام الوا نندة ْىل مننوريا احلبيبننة  ..ومننإ ننا عاعننة ألننندعا ا اصننة انا ،حنننو حيننم مننوريا ،ومسننتقبا مننوريا

السيامر  ..يريدو رضها على الشام ،وأها الشنام منن غن مشنورة مننهم  ..و نأ أهنا الشنام قاصنرو عنن ْ ارة جلنيوهم ،وجلنيو
بال هم بأنفسهم!
وهليالك نصارحهم نقول :و روا علييم اكهد والوقَّ  ..مهما انَّ مشاريعيم حتما عناوين جلريفة ومقدمة  ..ال ميين أ

على أها الشام رضاك من غن مشنورة ومبار نة مننهم ،ومنن علمنائهم ،وجماهنديهم

فر
يُيتَ هلا القبول والنجاح ق الشام  ..أو أ تُ َ
 ..ولو حاولتم ر مشاريعيم بالقوة والعنف من غ مشورة وال تشاور مإ علماك وجماهندي وينوار الشنام  ..لنن تفللنوا  ..ومنثليم

وأَّن  ..مث لنو حصنلَّ تننة ومقتلنة بسنب
حينذ مثا من يأيت البيوم من غ أبوااا  ..ومن يريند أ يُندخا اكمنا ق َمنم ا يناط ،ه
ْلن  ..هننو بسننب مننن عننند أنفسننيم  ..ألنيننم جتنناهلتم الشننورى  ..وأعرضننتم عننن العمننا دبنندأ و ريضننة الشننورى  ..ونسننيتم حمناك

عميماك من الدين بامم الدين  ..وال تلوموا حينذ ْال أنفسيم!

ه ا ليس رأي صاح ه ه اليلمام وحس  ،با هو رأي ا من التقيناهم وعر ناهم من أهايل ،وعلماك وجماهدي الشام!

اللهم احفظ الشام ،وأها الشام من ا جلر ،وْي جلر  ..ومن الفنت ما ظهر منها وما ببن  ..اللهم آمني ،آمني ،وصلى هللا

على ـمد النيب األمر وعلى آل وصلب وملم.

عبد اينعم مصبفى حليمة
" أبو بص البرطومر "
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