
 

 

يف واجلَهْل ظهـاُر الَعـَوار تَْبِينُي الزَّ  وا 

َمـام املُْختـار( )بَْيعـة اأَلْمَصـار ِِفْ ُكَتيّب
ِ
 لإل

 و يليه:

ُ  دُ الرَّ  َ ادِ غدَ البَ  ةِ يعَ بَ ي لِ ايدِ األَ  دِ مَ بِ  يادِ نَ عىل امل  يانِ ي وب

  ينا الهادِ عِ َش لِ  هِ تِ فَ خالَ مُ 

 ويليه:

  اِت بَ وجِ )مُ  ِب احِ عىل صَ  دُ الرَّ 
ِ
وََلِ للَ  امِ مَ نضِ ال

 
ِ
 ات  ضاام ... اعِت والشَّ  راقِ ة ِف العِ يَّ سإلمِ ال

َ ت( واابوجَ    هواابتِ جَ  قُض ون

 و يليه:

 ة  ثارَ مُ  ة  تَ اِِ تَ مُ  ات  بُ عىل ش ُ  دُ الرَّ 

 

 أأبو الليث األأنصاري حفظه هللا للش يخ

 4141مت ِف / رمضان /
 

 



 ب سم هللا الرحمن الرحي م
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 الرَّحيم الرَّمحن   هللا بسم  

 مقدمة
 ــ حفظه هللاــ ( )عبدالرمحن بن عبدهللا الشامي الشيخ الفاضل:  تقدمي

 ، وبعد  ........بعده  نبَّ  ال من على والّسالم   الة  ، والصَّ  وحَده هلل احلمد      
 أولو شكلهام   وحلّ   لبياهنا يتصدَّى أن الواقعية ، ينبغي القضايا ية ملعاجلةالشرع املسائل تقرير فإن  

يف   قوهلم دقيق   يربز   وإمنا الَعارفون ، أولو الفضل   مناط ها لتنقيح   وينربي الراسخ ون ، العلم    رأيهم وَحص 
 وارض واملآخذالع أدق معرفة مع الواقعية واألوصاف األحوال على الشرعية األحكام هذه تنزل عندما
 الشريعة ... مقاصد على جارية والفتاوى صحيحا   احلكم   الواقعة ؛ فيكون هذه يف املؤثرة

َه   -القيم  ابن قال لذا   بنوعني إال باحلق واحلكم الفتوى من احلاكم وال املفيت يتمكن   ال: " -هللا   َرمح 
  :الفهم  من

 حىت والعالمات واألمارات بالقرائن وقعَ  ما قيقةح علم واستنباط فيه والفقه الواقع فهم:  أحدمها 
  علما  . به حييط

 لسان على ، أو كتابه يف به حكم الذي هللا حكم فهم ، وهو الواقع يف الواجب : فهم الثاين والنوع 
 يعدم مل ذلك يف وسعه واستفرغ جهده بذل ن  . فمَ  اآلخر على أحدمها ي طبق مث الواقع ؛ هذا يف رسوله
 .[ 1/96]إعالم املوقعني  "... أجرا   أو أجرين

 نص عنم هإعراض   هو - من كتب يف هذه املسألة عند - األول األصل يف اخللل مظاهر ومن   
اإلسالمية( ،  العراق وبني )دولة )األم القاعدة تنظيم(بني  التنظيمية العالقة فهم، و عليه املتفق البيعة

من كتب  يضرب راحَ  ؛ لذلكَ  ذكره سيأيت كما  ؛ اجلوالين و يالبغداد بني متت اليت البيعة نوع ومعرفة
 فضاء . على أحكاما   وينزل عشواء خبط يف هذه املسألة 

 : - هم كذلكعند – الثاين األصل يف اخللل مظاهر ومن  
 املختار األمري على عهمواجتما الناس عموم رضاملقصد : ) م، وإمهاهل (والعقد احلل أهل توصيف) 

 ( .لذلك تبعا  
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 املالئم الباب حتت ( ، ووضعهاالفقهية الناحية) من الواقعة هذه تكييف يف يأيت ثالث   خلل وهناكَ   
 على العظمى اإلمامة أحكام أنزل حني من كتب باملسألة به أصيب اخللل ، وهذا هلا واملناسب

 !.. اخلاصة اإلمارة أحكام
 هي : النوازل هذه أمثال يف االعتبار بعني   أخذ ها الالزم   فاملََدارك

 ( : ) التَّصّور   -المْدرُك األّوُل 

عرب عنها بعض أرباب و  عليه ، حيكم أن أراد ملن منه بدّ  ال أمر   صحيحا   تصورا   يءالشَّ  تصور إنّ    
 منها مفرّ  وال عنها مناص ال مقّدمة النازلة فتصّور ( ؛تصوره عن فرع   الشيء على احلكم  ): األصول بــ

 . كمهاح   استخراج يف جتهاداال أرادَ  ملن
 ال واضح باب وهذا القواصم ، من قاصمة يـ َعدّ  تصورها دون النوازل يف احلكم على اإلقدام إن 

 النازلة فهم يف والتقصري القصور هو إمنا والزلل اخللل جهته من يأيت الذي والباب فيه . إشكال
 وتصورها .

 ( : التَّْكييف   ) -الثّاني  المدركُ 

 الفقهي( . أو يقال : )هو النظر من يناسبها ما حتتَ  املسألة بأنه : )تصنيف   التكييف تعريف ميكن   
 الشرعية( .  األصول من أصل   إىل املسألة رد

  : أمرين حتصيل على متوقف النازلة وتكييف   

 . عام وأمر النازلة ، خبصوص يتعلق   خاص أمر 
 مَضى ما النازلة . وهذا للمسألة التام والتصور الصحيح الفهم   للناظر حيصلَ  أن   فه و األّول   األمر   أمَّا 

 .  الّسابق املدرك يف بيان ه

 يتأتى إمّنا وَهذا وقواعدها . الشريعة بأحكام التامة املعرفة   الناظر لَدى يكون أن   هو الثّاين األمر  َأمَّا و  
 ،واالختالف  االجتماع مواقع ، ومعرفة بالنصوص اإلحاطة من:  االجتهاد شروط استجمع ملن
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 من األحكام استنباط على القدرة   لديه تكون   حبيث   ؛ االستنباط طرق  ، و األلفاظ بدالالت والعلم
 مظاهنا .

رضي هللا عنهم  فَالصََّحابَة  : "رضي هللا عنهم   الصحابة هنج مبينا   سلسة عبارة يف القيم ابن قالَ   
َا ، َوَشبـَّه وَها ، ب َنظَائ ر َها الَوقَائ عَ  َمثَـّل وا ثَاهل  َكام َها ، يف بـَع ض   إىَل  بـَع َضَها َوَردُّوا ب َأم   بَابَ  ل ل ع َلَماء   َوفـََتح وا َأح 

ت َهاد  ،   . [1/199]إعالم املوقعني  َسب يَله " هلم َوبـَيـَّن وا َطر يَقه  ، هلم َونـََهج وا االج 

 : النازلة َعلى احلكم   أي  تطبيق  ( ،  التَّْطبيق   ) – الثّالث المدركُ 

صحيحا   فهما   هاوفهمَ  النازلة تصورَ  أن النازلة( ؛ ذلكَ  املسائل على الشرعي احلكم به : )تنزيل   َوي راد   
 اجلزئي النظر هو هلا ، وهذا املناسب النازلة حكم مبعرفة   كفيالن   الفقهية ، الناحية من تكييفها مث ،

 عام .  كليّ  نظر إىل ذلك حيتاج إذ آخر ؛ أمر فهو النازلة على احلكم هذا تنزيل ااخلاص . أمَّ 
 هذا ينسجمَ  حماهّلا : أن على اخلاصة األحكام تطبيق يف وعرفا   وعقال   شرعا   املقررة القواعد ومن  

 . عظمى مصلحة تفويت إىل اجلزئية املصلحة حتصيل يفضي ال حبيث ؛ العليا املصاحل مع التطبيق
 والعقل ، والنفس ، : )الدين ، اخلمس الكليات على احملافظة الشريعة : يف علياال باملصلحة واملراد  

 واملال( . والنسل ،
ابُع   : ( التـََّوّقف   ) –المدرُك الرَّ

 عن العجز عند إليه ي صار وإمنا النازلة . على احلكم يف التوقف ووه   رابعا  ، مدركا   نضيفَ  أن   ميكن   
 األدلة ؤ  تكاف   عندَ  أو الفقهية ، الناحية من تكييفها على القدرة عدم عند أو ،تاما   تصورا   الواقعة تصور

 األقوال . من قول ترجيح على القدرة عدم  مَع 
دينه  يف قوال   هللا على حييلَ  أن له ز  ي   ومل ، الوقوف هلزمَ  يء  شَ  عليه أشكلَ  : "وَمن   الرب عبد ابن   قالَ   
 قدميا   األمصار أئمة بني فيه خالف ال الذي . وهذاأصل  معىن يف هو وال ، أصل من له نظري ال ،

 . [ 2/748]جامع بيان العلم فتدبره"  وحديثا  .
اخلبري يف حكم )يف كتابه  -هللا   رمَحه   - اللييب حيىي أبو الشيخ ويف آخر هذه املقدمة خنتم  مبا قاله  

 اعتبار ودونَ  ، الواقع   عن مبعزل   كان إذا الفقهية األحكام تقرير  " : (إقامة احلّد يف دار احلرب والتعزير
 ال ، الباحث أو الفقيه به يقوم فكري ترف   جمردَ  يكون ما غالبا   هفإنّ ،  لتغرياته ومالحظة ملالبساته
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ىن تكاد  هي العملية الفائدة وإن ، املتجددة اليومية حياهتم يف الناس حيتاجها مما عملية فائدة به ُت 
 دّ ب   ال مصنفاهتم يف ودونوه،  كتبهم يف وأّصلوه،  الفقهاء كتبه اعمَّ  فاملتكلم ؛ هصود  ومق الفقه أساس

 كانت اليت والظروف البيئة بني يقارنَ  أن - املورد ذلك من وينهل،  املعني ذلك من يغرتف وهو - له
 قرره ما زالوإن هحكم   معرفة يف يرغب   الذي الواقع وبنيَ ،  األحكام لتلكَ  متسطريه   عند هبم حتيط

 وا .يتبنّ  مل ما إليهم وينسبَ  ، يقولوا مل ما العلماءَ  لقو ّ وي ، النجعةَ  بعدَ ي   ال حىت ؛ عليه الفقهاء
 ظرف   بَّ فر   ؛ ومتغرياته بالواقع الوثيق ارتباطها هلا جزئية أية حبث عند األمهية غاية يف املسألة وهذه 

 يف والبارز القوي هاتأثري   هلا كان،   املالبسات من مالبسة   أو احلاالت ، من حالة   أو الظروف ، من
 املالبسة تلك انتفاء أو احلالة ، تلك زوال الظرف ، أو ذلك تغري فبمجرد   ؛ معني شرعي حكم تقرير

 الواقع .  ذلكَ  لتغري تبعا  ؛  عليه كانَ  امَ ل   متاما   مغايرا   احلكم يصبح  
 ال وإمنا . بينها يرجح ؛ مث ّ  دواوينهم من العلماء أقوال جيستخر  أن يستطيع   ن  مَ  - فقط - الفقيه فليسَ  
 الواقع على وصحيحة ومتقنة حمكمة بصورة األحكام تلك إنزال على هقدرتَ  عمله إىل يضيف أن دّ ب  

  . فيه عاشوا الذي م  واقعه   على به واحيكم   أن الفقهاء استطاع كما؛   يعيشه الذي

 ما أجل   من متييعها أو ، املنسلخني بعض   إليه دعويَ  الذي عةالشري تطوير تقرير بذلكَ  نعين وال  
 املستقرة الثابتة األصولية   والضوابط القواعد   عن اخلروج ( ، والالعصر مواكبةَ ) املنهزمني بعض يسميه

 كتب اليت واحلاالت   والظروف الواقع يف حث  البَ  وه   املقصود ولكن . والرتجيح االستنباط هبا يتمّ  اليت
 مث ، كذلك ليس مما ترجيحاهتم يف منها تأثري له ما ومتييز ، هبا املتعلقة الشرعية األحكام فيها هاءالفق

،  الفقهاء هااعتربَ  اليت للظروف ومالبساته   وظروفه الباحث   واقع مشاهبة   مطابقة ، أو مدى يف البحث
 جيدا   املناط( حتقيقا   وعدم )حتقيق األمر هذا مثل إغفال فإن وإالَّ  . أقواهلم ترجيحات يف تأثري هلا وكان

 هكتبَ  ، وما واد يف هويقرر   الباحث هيكتب   ما ويعل ، األحكام يف كبري اضطراب يف يوقع صحيحا  
 ." - كتبهم يف ما عني هو هيكتب   ما وأن كحاهلم حاله أنّ  ظن وإن   - آخرَ  واد   يف وقرروه الفقهاء

،  وأخطاء   خلل   من سبق ما ىلإ -مهل   هللا   رَ غفَ  - سألة من كتب يف هذه امل أضافَ  إذا الظن افمَ   
 بنور   َجهارَ ه  بَـ بينت ، و  زيوَفها كشفت اللجنة الشرعية  واليت !؟ واألباطيلَ  واالفرتاءات   االهتامات  

 . .. -تعاىل  -هللا  بإذن كما سرتون أبلجَ  ساطع  
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 المامة ثر كمسألة اخلالفة واطرية األمر عظيمة األخصوصا يف مسألة خ
 :الربهان يف اصول الفقهيف  قال اجلويين

وال تتشوف النفوس لنقل شيء تشوفها إىل ما يتعلق  أمر الواليات من أخطر األشياء يف العادات]
ففيها تطري اجلماجم عن الغالصم وتتهالك النفوس يف املالحم وهذا مطرد يف أحكام العادات بالواليات 

 .[ انتهىويف عرف أهل الديانات والواليات

الرد منسقا  عليه ل الردود أوال على أيب جعفر احلطاب ،فجع الشيخ ابو الليث االنصاريفكتب 
عليه ردا  خمتصرا  وأضاف تباب .  احلطاب( إىل جعفر ب : )أيبيّ تَـ ك   أمر   ارص ؛ حىتَّ  َفص ل لك   حتتَ 
ومن من اجلهاالت واألغاليط  يف ما وقع الشيخ فيه بني الشيخ ابو مهام بكر بن عبدالعزيز األثري  على

 ملثارة خبصوص هذا املوضوع، فجزاه هللا عنا وعن احلركة اجلهاديةبه الرد على بعض الشبهات امث أحلق 
 وأبنائها خري جزاء وأوفر عطاء..

 ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا وسلم عل

 بن عبدهللا الشاميبقلم الشيخ :عبدالرمحن ا                               

.... 
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يف واجلَهْل ظهـاُر الَعـَوار تَْبِينُي الزَّ  وا 

َمـام املُْختـار( )بَْيعـة اأَلْمَصـار ِِفْ ُكَتيّب
ِ
 لإل
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 األأّول (  ) ُمَغالَطاُت الفصلِ 

  

 :البيعة  دّ حلَ  شرحكَ  يف قال الشيخ ابو الليث االنصاري:   
،  واالجتهاد العلم سبق إىل ما يضاف ، اإلمارة على البيعة كانت وإذاله ...  املباَيع ])ملعني( ، أي 

 . وجد[ إذا القرشي وأهلية القدرة حبسب األخري قريش . وهذا من يكون وأن
 : م ن ها  ، عديدة   وإيهامات   أخطاء   احتوت اجلمل   هذهأقول : 

 :! ارة( مَ اإل   لىعَ  )البيعة   -أّوالً 
 : أحكام من عليها يرتتب   ما باعتبار نوعان يعةَ الباعلم  أنَّ    

 البيعة مباحا  ؛ فبنص أو يكون مستحبا   قد أي ، ابتداء( واجبا   ليس أمر )عهد على :النوع األول   
 وصيام القرآن حفظ على رجال   عاهد كرجل  ؛   به الوفاء يب   ؛ فحينهاشيئا    نفسه على املسلم يفرض

 وهكذا ...،  واخلميس إلثننيا صيام ، أو يوم وإفطار يوم
 :  وجهني من والوجوب ( ؛ابتداء واجب   أمر على عهد) النوع الثاين :  
 . لذاته الواجب األمر   -َأوَُّل  َما   
  .األمر  هبذا نفَسه ألزمَ  أن   جه  وَ  ن  م   واجبا   . فيصري   لغريه الواجب األمر   - ثَان يه ما  

 على والتوحيد اإلميان كإيابه ؛ابتداء   يوجبه قد العبد على هللا ه  يوجب   اإلسالم : "والذي شيخ   قال  
 بالنذر كالوفاء يوجبه ؛ مل ذلكَ  ولوال نفسه ، على وأوجبه التزمه العبدَ  ؛ ألنّ  يوجبه وقد أحد ، كل

 ن  يك   مل إذا ، ذلكَ  وحنووالطالق ..  والنكاح كالبيع املباحة ؛ العقود يف التزمه ومبا للمستحبات ،
  واجبا  .

 املسلمني ، أئمة مبايعة   وكذلك له ، والطاعة السمع على الرسول   بايعةكم   ؛ لألمرين   يوجبه وقد 
 . [549 – 26/543 ]جمموع الفتاوى ورسوله" به هللا أمر مبا العمل على الناس وكتعاقد  
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 له تؤخذ وقد( ، رجل تأمريهو ) : إمنا الفعل !اإلمارة[  على ]البيعة تقول : يستقيم  أن   وم ن  مَثَّ فال  
  كثريا  . وهذا هذا بني خيلط واملؤلف!  تؤخذ ال وقد،  البيعة

 بايعوه وإذا . بيعته عليهم فليسَ  ،سفر  يف هلم أمريا   منهم ثالثة  واحدا   اختار إذاعلى سبيل  املثال     
 البيعات يف بيعة   بال تصحُّ  اإلمرةَ  ؛ ألنَّ  فتنبَّه   ؛ اإلمرة على بيعة   وه   وليسَ ،  آخر   لزام  إ هاحينَ  فالبيعة

 اخلاصة .

 .وسيأيت مفصال  ،  [وأنواعها اإلسالم يف البيعة] يف سنبينه ما اخللط هذا من وأوضح 

 البيعات  اخلاّصة ( !و  اإلمامة  بنَي  التخليط  يف الشروط ) -اً ثَانِي

 إذا القرشي وأهلية القدرة حبسب رياألخ . وهذا قريش من يكون وأن واالجتهاد ، ]العلم : قلتَ  
 .وجد[ 

 على ؛ كاإلمرة اخلاصة البيعات يف مشرتطة ، وليست العظمى اإلمامة بيعة يف معتربة الشروط هذه 
 مثال  . مجاعة

 : والعامة اخلاّصة البيعات بنيَ  الفوارق فأحد    

ستثىن وقد ت   ،ها وغري  ..  ة  رشيّ ق   من ؛ اإلمامة لشرائط مستوفيا  املَباَيع   يكون أن يب   اإلمامة   بيعةَ  أن 
 . بالقهر   بَ غلَ  الشروط ملن بعض  

 فقد ؛ خاصة بيعات ؛ ألهّنا الشروط هذه تلزم فال ؛ الطاعات على وعهودهم الناس بيعات يف اأمَّ   
 الفارق مع قياس   العامة البيعة على اخلاصة البيعة كَ وقياس  .  جمتهد   وال بقرشي ّ  ليس ن  مَ  الناس يبايع  

 موضع ه  . يف الفوارق( لذكر ! )وسنأيت
 على واع  ايَـ بَ  مثال   مجاعة   علىاإلمارَة  )باإلمارة( :  تقصد   كنتَ  إن  ؛ ألنَّه   فاسد   قياس  ، هذا الإ َذن   

لك :  . ويقال مضى ما فاجلواب ، أحسب  ا كم،  هااحلسبة ... ، وغري  أو  كاجلهاد؛  ما بأمر القيام
 ! يشرتطون ... ( أقوام بال )ما
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 فهذا : العظمى  اإلمامة مبعىن هي اليت العامة اإلمارة [اإلمرة]بـ تعين كنتَ  وإن  

 واإلمجال   اإلطالق  ... ؛ إذ   والتبيني بالتفصيل عليكفَ ؛  بيانه عليك الواجب كانَ  إيهام   : أوال       
 . يكون  بابا  مست ورا  للتخليط  والتدليس  ! قد وتقييد   بيان   دونَ 

بياَنك على  قاصرا   هتشرح   ! فكيفَ  [مانع   جامع  ]ه نَّ : إ عنه قلت دّ حَ لْ ل   ناه   كَ شرح  يف  ثانيا  :    
والنزاع  البحث حملُّ  هي واليت ، أنت تتحدث  عن  اإلمارة اخلاصة  ؛ بيَنما  اإلمامة الع ظمى أو الصغرى

 ؟!!

 العامة( ، ومل )البيعة تعريفه يف ذكر هبأنَّ :  خلدون ابنَ  تَ انتقد  أّنَك  -ه َنا  -وال م فاَرَقة  اليت ت َسجَّل   
 !!ك غريَ  به   تَ انتقد   فيما ؛ فوقعتَ  ! جامعا [ حده يكن ]فلم :َت ل  َوقـ  ؛  اخلاصة( )البيعات يذكر

 تْ ليسَ  الشام بالد يف ؤخذت   اليت البيعات نَّ إ:  يقول قوال   ، وخترتعَ  شذّ تَ  أن تَ أرد   ذاإ   إالَّ الله مَّ  
 مل عليه تعاقدوا ، ولو عليه وايتعاهد   مل أمرا   العاقدين على ؛ فتفرتي ! عامة هي ، بل خاصة   ببيعات  

 هو : فاسدا    شرطا   احتوى هألنّ ؛  يصح
 تَ وقع   أراكَ  ما وَهذا ، كما سنبينه  يصح َوال؛  الوصف( هذا حيدثْ  ومل للم سلمنيَ  خليفة   )اعتبار ه     
 ؟! [ الشام أهل بيعة الرابع ]الفصل: بـ  له   تَ عنون   فصل يف به

 كانَ  ما أوَّلَ م َكاَن الشا بالد يف جاهدينامل   جهادَ  أنَّ  املسلمنيَ  عندَ  املستفيض  بالتواتر  وع َيانا   املعلوم     
 وهذا.  الشرع بتحكيم ؛ وذلك الدين عن ، ورده النفس عن رّده يشمل . وهذا هوردّ  الصائل لدفع  

 البيعات بأخذ   هينوب   ن  مَ  ، أو ل لم َباَيع َباي ع  م  ال   قول وهو الطرفني بني عليه املتفق لبيعةا نص مقتضى هو
 : 

 «... واملكره شطنْ املَ  يف والطاعة معالسَّ  على أبايع   »

 أو عظمىال مامةاإل بيعة اإلمام أو األمري هذا بايع أنه ال،  اخلصوص به أريد الذي العام من فهذا  
 .  وشروطها البيعة أركان معني مبقتضى قطر على مامةاإل
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 : خاص[ على اخلاصة ]بيعة عنوان حتتَ  الرابع الفصل يف هقلتَ  مبا كَ ألزم   فإنّ  وعليه 

 [ حمله يتعدى وأال حراما   يكون أال وشرطه،  عليه املبايع باملخصوص والعربة]

 عنه ثحتدَّ  ما كبري حدّ  ىلإ   -طابقة  هلا وليَست  م   - ت شبه (الباب هذا يف اإلمرة) : إنّ  َونقول  أيضا  
 وعقد،  القضاة وتولية ، احلرب أمراءَ  املسلمني خليفة أو األعظم اإلمام تأمري يف نَ السابقو  العلم أهل  

 فإنْ  الشرعي ، للحاكم موكول   اجلهاد أمراء تعينيَ  أنّ  األصل  ؛ إذ   اإلمارة من فهي؛  واأللوية الرايات
وترتيبها  القتالية أمورهم تنظيم ليتوىل؛  أحدهم تأمري على االتفاق على اجملاهدين وجب ع دم أو غابَ 

 عليهم أمَّروا حني مؤتة غزوة يف رضي هللا عنهم الصحابة فعل كما واخلالف ، الفوضى حلدوث ؛ ُتنبا  
 : صلى هللا عليه و سلم النيب من سابقة تولية دونَ  الوليد بنَ  خالدَ 

َّ  أن ال ك  مَ  ب ن   أََنس   َعن    يَب ، َزي د  ، الرَّايَةَ  )َأَخذَ قال :  صلى هللا عليه و سلم النَّب   َأَخَذَها مث َّ  فَأ ص 
يَب ، َجع َفر  ، يَب  َرَواَحَة ، ب ن   هللا   َعب د   َأَخَذَها مث َّ  فَأ ص  يَن   َوإ نَّ  -فَأ ص  صلى هللا عليه و  هللا   َرس ول   َعيـ 

ر فَان   سلم َرة  ؛ فـَف ت حَ  َغري    م ن   ال َول يد   ب ن   َخال د   َأَخَذَها مث َّ  -لََتذ   البخاري . رواه .َله (  إ م 
ر ب   يف   التََّأمُّر   َجَواز   َوف يه  : " - هللا   ه  مح َ رَ  -حجر  ابن   قالَ    ]فتح السلطان(  من )أي ؛ تَأ م ري " ب َغري    احلَ 

 . [8/315الباري 
َهم  و     : وال عن الدهر شغور فيه افرتض الذي املوضع هـ( يف487)ت  اجلويين لقو يف هذا املعىن يـ ف 
 ومراجعة ،األمر  َذو ي مطالعة فيه يقتضي األدب ولكن بأنفسهم ، فيه الناس استقالل   يسوغ ما أّما" 

 والطرف  ، النفس يف القصاص واستيفاء اجلهاد ، إىل العساكر وجرّ  اجلمع كعقد العصر ، مرم وق  
 .[ 579]الغياثي  "الدهر خلو عند الناس هفيتوال

 :  املاوردي احلسن أبو يقول  وَ   
 ؛ ليصدر السياسة إليه وفوض امللة ، به وحاط النبوة به خلف زعيما   لألمة بندَ  قدرته جلَّت   هللا إن" 

 عدقوا استقرت عليه أصال   اإلمامة فكانتمتبوع ؛  رأي على الكلمة وُتتمع مشروع ، دين عن التدبري
 "اخلاصة الواليات عنه وصدرت العامة ، األمور به استثبتت ؛ حىت العامة مصاحل به وانتظمت امللة ،

  .[5السلطانية ص ]األحكام
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نا وهلذا   ؛ فجعلوهث ل  ما حنن  فيه  م   ن  عَ  ثَ حتدَّ  الشرعية والسياسة السلطانية األحكام يف تكلم ن  مَ  َوَجد 
  : ، وخاصة عامةقسمني :  اإلمارة مواقسَّ  وَقد   . اخلاصة اإلمارة قبيل من

 مجيع أهله ؛ فيصريَ  على ، والية   إقليم ، أو بلد إمارة اخلليفة إليه يفوض أن هي : العامة فاإلمارة  
 نظر . من ومعهودا   عمل من حمدودا   كان فيما النظر عامَّ 

ند  ، اجلوسياسة ،  اجليش بريتد على اإلمارة مقصورَ  األمري يكون أن فهيَ  : اإلمارة اخلاصة أماوَ 
 قال .واخلراج  وجباية الصدقات واألحكام القضاء يتوىل ال لكن ...احلرمي  عن والذب،  البيضة ومحاية

َمارَة  " : مجاعة ابن   َمان   اإل   . وخاصَّة   ، َعامَّة    :ق س 
َمارَة   أما  الَفة املنعوت   َفه يَ  : اْلَعامَّة   اإل  اخل  َلَفاء :  من ب ه   نعت من َوأول ، ل م ؤمن نيَ ا بأمري َصاحبـ َها اخل 

طاب  بن عمر الَفة ؛ ويل ملارضي هللا عنه  اخل   َخاصَّة .  اخل  َلَفاء س ّنة َفَصاَرت اخل 
َمارَة   َوأما  : فأنواع   اخْلَاصَّة   اإل 

 ال م ل وك وهم ال ب الد ، أَو اليماألق بعض يف   ال َعامَّة اأَلع َمال يف   ال َعام الّنظر َله   من :األول  النـَّْوع  
 َعَلي ه م . َوَما هَل م ، َوَما ذكرهم ووصفهم تقدم َوقد َهَذا . َزَمانَنا عرف يف   والسالطني

َي ش على الّنظر َله   كمن ؛ َغريه يف   ينظر ال بلد   يف   َخاص نظر َله   من :الثَّاين   النـَّْوع    يف   َخاصَّة اجل 
َوال على ، أَو َخاص إقليم  أَو ال بَـَلد ، أَو اإلقليم َذل ك شرطة على أَو وصرفا  ، حتصيال   َخاصَّة ، إقليم أَم 
عوا ، َأن إ ىَل  َسر يَّة أَو َجيش على أَو يعودوا ، َأن إ ىَل  َخاصَّة احلجيج على  الواليات من َذل ك حَن و أَو يرج 

 . اخْلَاصَّة
ََذا ال َمق ص ود َوه وَ  -:  الثَّال ث النـَّْوع   ند ، من طَائ َفة على الّنظر َله   علج   ن  مَ  -الَباب  هب   يف   ينظر   ال اجل 

ه ورين داهم ؛ كاألمراءعَ  ن  مَ  على حيكم   َوال ، َغريهم  املصرية ال ب الد يف   الزََّمان َهَذا عرف يف   ال َمش 
َهاد املرصدين اإلقطاعات أَر بَاب - اإل س الم ب الد َوَسائ رَ  تـََعاىَل  هللا   ماه  حرسَ  - والشامية  َسب يل يف   لل ج 

د لكل فَإ نَّ  ؛ - تـََعاىَل  - هللا نـ ه م َواح  ند من َمع د وَدة   طَائ َفة   م  بتدبريهم"  ويتكلف أ م ورهم ، يف   ينظر اجل 
 .[ 78-86األحكام  ]حترير

 : الفراء يعلى أليب [56]ص( السلطانية األحكام) يف وجاء 
 َعَلى . َوه يَ  اْلم ْشر ك نيَ  ب ق َتال   خمتصة فهي اجلهاد على اإلمارة اجلهاد : فأما على اإلمارة تقليد"   

  : َضْربَْين
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َياَسة   َعَلى َمْقص ورَة   َتك ونَ  أَن   أََحدُهَُما :  .  اخلاصة اإلمارة شروط فيها فيعترب ؛احْلَْرب   َوَتْدب ري   اجْلَْيش   س 
َكام َها : م ن   مجَ يع   ف يَها م ري  األَ  إىَل  يـ َفوَّضَ  َأن   اني :الثّ وَ   م   َأح   ف يَها فـَيـ ع َتبَـر   الصُّل ح  ؛ َوَعق د   الَغَنائ م  ، َقس 

م َها وأوفرها ، أحكاما   اخلاصة الواليات أكثر وهي . العامة اإلمارة شروط  خ صَّت   إَذا فصوال  . َوح ك 
ل   م َها يف   َداخ       . " ا.هـعمت   إَذا ح ك 

،  والذكورة،  والعقل،  اإلسالم:  هي واخلاصة العامة البيعات يف تتوفر أن يب اليتالعاّمة  الشروط  و 
 والعدالة .

...... 
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 الثّاين والثّالث ( الفصلِ  )ُمَغالَطاُت 

  (0  ) 

 له : أوّ  يف   تَ قل  وَ ؛ [ اإلسالم يف البيعة أمهية]:  عنوان الثان حتتَ  الفصلَ  عقْدتَ    

 قائدا [ !  عليهم أمر وقد .... إال لبيعةا ]تعد
 عليهم أمر وقد ]إال قولكَ  معَ  ستقيم  يَ  ال ذلك بعدَ  البيعة[ ]ت عد، و العنوان يف ]البيعة[ : قول كَ   

 . عّلَته  في َما قـَب ل   َقد  بـَيـَّن ت  لكَ  خلط  فإنّه  ؛قائدا [ 

 ]أمهية على إمنا،  اإلسالم[ يف البيعة ]أمهية لىع ، ليسَ  الشروح الدالة مع األحاديث تذكر   تَ ذهب   مث َّ  
َد أنَّ  ؛اإلسالم[  يف اإلمرة   ! وتطويل حشو وإمنا ه و املوضوع ؛ بأصل   ارتباط   له ليسَ  الفصل هذال َنج 
 ؛ مث ّ  الطهارة أمهية يف يكتب   َمن  ؛ كَ  يف غري  موضع ه   وتطويل   حشو   وه   ؛ بل حسبف كذلك وليته
  الصالة يف جاءت أحاديثَ  هات  يّ أمه لبيان   يذكر
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  (1  ) 

 ) بيعُة أأهل العقد واحلَّل : ومىت تَنُفذ ؟ (

 يف فأقول ،لإلمام[  والعقد احلل أهل بيعة ]وهي قلت : ؛ مثالعامة[  على اخلاصة ]بيعة قولك :  
 : -الرباعية  قسمتك

 . عام على العامةا  : ثاني              . عام على اخلاصة : أوال            
 - خاص على العامةرابعا  :          . خاص على اخلاصة ثالثا  :          

 هي هذه ؛ إذ مثرهتا العام ، باعتبار على العام باب من هي لإلمام والعقد احلل أهل بيعة إنَّ  :
  بيانه :( !! ونفاذها الوالية نفس أيالتقسيم ) من الفائدة

م صحيح   لعقدوا احلل أهل نَّ أ   لكن ال تنفذ  ، لإلمام يف اختيارهم األمة عن يـَنـ و ب ونَ  األصل يف أهنَّ
 ، ال َواْخت َيار   م َراَضاة   َعْقد   ألَنَـَّهابيعة أهل احلل والعقد  وإن انعقدت له إال ببيعة عموم االمة ورضاهم 

خ ل ه   رَاه   َيد  َبار   َوال إك  ر ع  إختيار من  لّ  َواحلَ  َعْقد  ال َأْهل   .ويب علىإج   َوال طَاَعت ه  ، إىَل  النَّاس   ي س 
َعت ه  . َعن   يـَتَـَوقَـّف ونَ   بـَيـ 

يَق  َبكر   أبا رضي هللا عنهم الصَّحابة   باَيع   فلو قيل: دّ  صلى هللا  الرَّس ول وفاة   عدَ برضي هللا عنه  الصّ 
رين من والَعقد   احَلل ّ  أهل   فبايَعه   ؛  عليه و سلم  بقيَّة   وتب َعهم   . رضي هللا عنهم األنَصارو  املهاج 

م هلم  ؛ ع  تـَبَ  فالبقيَّة   هؤ الء   باَيعَ  فإذا املسل منيَ  ث ّل وهَنمْ  َعنهمْ  يَنوب ونَ  ألهنَّ  املسل منيَ  ؛ ذلَك أنَّ  ، وُي 
 .فرضا فلذا ال ينظر اىل رضاهم بل تفرض عليهم   ,بَعضا   بَعض ه َيش دُّ  ، وكالب نيان   الواحد   كاجلسد  

ألنه متقرر عند الصحابة عدم خمالفة عموم الناس : هذا ليس بصحيح البتة  ،وامنا حدث ذلك قلنا
 . ـــ وسيأيت بيانه مفصال ــ اليب بكر بل الناس ال يرضون اال به

 :  [5/156] (احلديث غريب يف الفائق) يف قال
َا اْلَعوام هبَا يـ ْنَتظر مل "     يف   شريك ، َوال م َنازع َله   لَْيسَ  أَنَّه ؛ لعلمهم الصََّحابَة أَكاب ر ابتدرها ، َوإ منَّ

 " التـََّقدُّم وجوب



 

07 

 

 َمل   اجتماع عن ذلك يكونَ  حىتم َباَيع ؛ ال   والَ  َباي عم  ال   ال منهما ، واحد يؤّمر فال : " قتيبة ابن وقال 
  . [589القرآن  مشكل ]تأويل "مجيعا   يقتال أن يؤمن ال ألنه ؛ الناس من

ف ذ   قد من البيعات   َهذا النوعَ  ونؤكد على أن َ     مجهور  ردَّها إن   يـ ْفَرض   ال؛ وَ  يَنف ذ   ال ، وقد يـَنـْ
 العربةاألصلية ) الشرعيةالقاعدة  كَما يف له ؛   اعتبارَ  فال والقليل النادر   أمَّا، بالغالب  املسلمني ؛ فالعربة  

 ومعناها : أن   األصول ، أرباب بني عليها متفق   قاعدة   هوهذ النادر( . بالقليل ال الشائع بالغالب
 أكثر   يف حاصال   عليه   جريانـ ه م   ويكون   أحواهلم ، أكثر يف تعارفوه الذين بني جاريا   العرف   يكونَ 

  تتخلَّف  . ال احلوادث  
 ؛هو األصل  فعليه  البيعة ، هذا استطاعَ  مىت، ف املسلمني من واحد كلّ  على البيعة وجوب   واألصل    

 ؛ حىت جاهلية( ميتة ماتَ  إلمام بيعة   عنقه يف ، وليس ماتَ  )من:  صلى هللا عليه و سلمالنب  لقول
 بكر أبا أن: " أنس بن موسى عن عون ابن عن الذهب ذكرَ ؛  ه  إمامت   وثبتت   لإلمام   األمر   تَّ  وإن  

 أبعث أن أردت ، فقال : إن عمر عليه فدخل ساعيا  ؛ البحرين على ليوجهه أنس إىل بعث الصديق
  .؛ فبعثه  كاتب   لَب يب  فإنَّه   ابعثه ؛ قال له عمر : شابٌّ ؟ فىت   وهو البحرين على هذا

 البيعة املؤمنني أمري قال : يا به ، جئت ما ؛ فقال : هات   عمر على أنس قدم،  بكر أبو ق بض فلما 
 .[ 5/481النبالء  أعالم ]سري" يده فبسط أوال  

 املسلمني مجهور   يبايع ه   مل فإذا.  والرضا واُلدوء احلكم استقرار هبم حيصل الذين جبمهورهم تَفىوي ك 
 .النفاذ  باطلةَ  الغية   ، فستكون  

أهَل احلّل  للزمَ  - تَ ر  ا صوّ كمَ   - العامة[ على اخلاصة ]بيعة من، الذي ذكرتََه  النوع   هذا كانَ  فلو 
 أكثر   ببيعة   إال يتمّ  ال عقدَ ال هذا ؛ فإنَّ  أحد   ه  يقول   ال ذاوهَ !  إلمامالسمع  والطاعة  ل فقطوالعقد 

  . الناس
عل فال وعليه   - إماما   ومسَّوه   رجال   فبايعوا ؛ والعقد احلل أهل من بعض   جاء فلو ؛ مستقال   قسما   ُي 

َقدْ  ومل  !!عام ؟ على اخلاصة بيعة ىت سمَّ  أن   تستحق هذه ؛ فهل الناس من  ثـ ّلة   أو قلة   إال ُلم يـَنـْ
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 : اشتاط رضا معوم املسلمنيعىَل  األأدَلَُّ 

الً :       ىبرض اختياره يتمَّ ل   بعده ؛ من خليفة تعيني ترك حنيصلى هللا عليه و سلم  النب  فعله ما أَوَّ
طَّاب   ب ن   ع َمر   قالَ  لذلك الراشدون ؛ اخللفاء عليه حَرصَ  الذي املسلمني . األمر  َدَعا )َمن  قَاَل :  اخلَ 

ه  ، إ َماَرة   إ ىَل  تـ ل وه ( َأن   إ الَّ  َلك م   حيَ لُّ  ، َفال اْلم ْسل م نيَ  م نَ  َمش ورَة   َغرْي   م نْ  َغري  ه   أَو   نـَف س  ]املصنف لعبد  تـَق 

 .[ 3/443الرزاق الصنعان 
الفَةَ  ال )إ نَّه  َقاَل : فَـ  ع َمر   َخطَبَـَنا:  " قَالَ  َعو ف  ، ب ن   الرَّمح َن   َعب د   وَعن    َا إ الَّ َعْن َمش ورَة   خ   َرج ل   . َوأميُّ

د   يـ َؤمَّر   ال َمش وَرة  ، َغري    َعن   َرج ال   بَاَيعَ  نـ ه َما َواح   َتغ رَّة   ال َسع د  : مَ  ش ع َبة  : قـ ل ت   . قَالَ  يـ ق َتال( َأن   َتغ رَّة   م 
د   رَ يـ ؤ مّ  ال ن  أَ  اع ق وبـَتـ ه مَ :  قَالَ  يـ ق َتال ؟ َأن   ه َما َواح  نـ   . [9/418السنن الكربى للنسائي ].."  م 

ل م نَي ، م ن   َمش ورَة   َغري    َعن   َرج ال   بَاَيعَ  )َمن  : رضي هللا عنه قال يف لفظ  آخَر أنَّه و  ،  ه وَ  يـ َباَيع   َفال ال م س 
 .[1961] ومسلم ،[ 5627،  2492] البخاري أخرجه يـ ق َتال( أَن   َتغ رَّة   بَايـََعه  ، الَّذ ي َوالَ 
 ،الناس  وأشراف الفقه أهل من،  الصحابة من مبحضر   ذلك قالَ حنَي  رضي هللا عنهعمر  كانَ قد  و   
 .  هذا على احلاضرين إمجاع على ممَّا يدل ؛ أحد   ذلك يف يعارْضه ومل

]فتح الباري " ، فهو دعاء  عليه له هللا()قت:  قوله . أماحقيقة  بقتله األمر عمر يرد : "مل حجر بنا قالوَ 

 وعرضهما وبصاحبه بنفسه غرر فقد ذلك فعل من أنَّ  : : " واملعىن - هللا   ه  رمحَ  - أيضا   وقال. [ 8/52
 .[ 12/138]فتح الباري  "للقتل

افئا  ال قال اإلمام الغزايل : "ولو مل يبايعه غري عمر وبقي كافة اخللق خمالفني، أو انقسموا انقساما  متك
فإن شرط ابتداء االنعقاد قيام الشوكة وانصراف ، ملا انعقدت اإلمامةيتميز فيه غالب عن مغلوب 

 [. 188-189".ـ ]فضائح الباطنية: القلوب إىل املشايعة
ا ذلك ومعىن":  - هللا   ه  مح َ رَ  - تيمية ابن وقال  هتيأنا ؛ وال هلا ، استعددنا قد تكن مل، فجأة   وقعت أهنَّ
 يعلمون كلهم الناس ؛ إذ ُلا ُيتمع أن إىل ذلك يف حيتاج يكن فلم لذلك ، متعينا   كان بكر أبا ألن
 يف ذلك على اجتمعوا كَما هواستحقاق   تفضيله على الناس يتمع   من بكر أيب بعد وليسَ  ،هبا  أحقّ  أنه
 . [218-4/219السنة  ]منهاج.." بكر أيب
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 البيعة عن الصحابة سائر   وامتنع بايعوه معه وطائفة عمرَ  أن ق ّدر ولو: " تيمية ابن اإلسالم شيخ   وقال  
 مل وهلذا ؛ والشوكة القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور مببايعة إماما   صار وإمنا بذلك . إماما   يصر مل

 القدرة حصول املقصود فإن الوالية ؛ مقصود يف يقدح ال ذلك ألن عبادة ؛ بن سعد ختلف يضر
 ذلك .  على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك اإلمامة ، مصاحل حتصل هبما للذين  ا والسلطان

 فقد - والشوكة القدرة ذوي هم وليسوا - أربعة أو اثنني أو واحد مبوافقة إماما   يصري : إنّه قال َفَمن  
  غلط . فقد يضره ، والعشرة االثنني أو الواحد ختلُّفَ  أنَّ  ظنَّ  من أنَّ  كما،   غلط
 صار هبم والذينصلى هللا عليه و سلم  هللا  رسول بطانة هم الذين واألنصار املهاجرون بايَعه كرب وأبو

 رسول بايعوا الذين .. ؛ فجمهور   العرب جزيرة   ف ت حت ، وهبم املشركونَ  ق ه رَ  ، وهبم وعزة   قوة   لإلسالم
  بكر . أبا بايع وا الذين همصلى هللا عليه و سلم  هللا 
  سابق . من بيعة كل يف ب دَّ  ، َفال البيعة إىل َسَبقَ  غري ه   أو َمرَ ع   كون   وأما
 هلا االستحقاق نفسَ  فإن مقصودها ؛ يف ذلك يقدح   مل للبيعة كارها   كان الناس بعضَ  أنَّ  قدر ولو

 ونفس خالفها ، من يضرُّ  ال الشرعية األدلة قيام . ومعَ  هبا أحقهم أنَّه على الدالة الشرعية باألدلة ثابت  
 م ن فيه ب دّ  ال احلق . فالدين   الشوكة ذوي مبطاوعة والسلطان ؛ القدرة حبصول ثابت   ووجودها حصوهلا
َزْلَنا َمَعه م  ﴿ - اىلعَ تَـ  -قال  ؛ كما الناصر والسيف اهلادي الكتاب َلَقْد َأْرَسْلَنا ر س َلَنا ب اْلبَـيّ َنات  َوَأنـْ

َزْلَنا احْلَد يَد ف يه  بَْأس  َشد يد  َوَمَناف ع  ل لنَّاس  َول يَـْعَلَم هللا  َمْن اْلك َتاَب َواْلم يَزاَن ل يَـق وَم ا لنَّاس  ب اْلق ْسط  َوأَنـْ
 .[ 351–1/358السنة  ]منهاج" [ 23]احلديد :  ﴾يـَْنص ر ه  َور س َله  ب اْلَغْيب  إ نَّ هللَا َقو يٌّ َعز يز  

 عثمان من بيعة   أوكد   القوم يف كانَ  : ما -علي  بن محدان ةرواي يف - أمحد اإلمام قال"  :أيضا   وقال
 ، ومل بايعه الرمحن عبد أن ق دّ رَ  فلو إماما  ، وإالّ  صار والقدرة الشوكة ذوو بايعه فلما بإمجاعهم ؛ كانت
:  ستة يف شورى جعلها امل عمر ولكن إماما  . يصر   مل الشوكة أهل الصحابة من غريه وال عليٌّ  يبايع ه

 والزبري طلحة خرجَ  إنَّه مث عوف( ، بن الرمحن وعبد وسعد ، والزبري ، وطلحة ، وعلي ، عثمان ،)
 عبد أنَّ  على باختيار هم الثالثة   واتفق عوف ، بن الرمحن وعبد وعلي عثمان ، وبقي باختيارهم ، وسعد
 بكبري فيها يغتمض   مل أنَّه حلفَ  ثالثا   الرمحن عبد ، وأقام الرجلني أحد ويوىل يتوىل ال عوف بن الرمحن

 عمر مع حجوا قد وكانوا األنصار ، أمراء ويشاور بإحسان هلم والتابعني األولني ، السابقني يشاور نوم
  عثمان . بوالية املسلمون عليه فأشار العام ؛ ذلك
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م وذكر   هبا . ه مأخافَـ  رهبة عن ، وال إياها أعطاهم رغبة عن ال ؛ فبايع وه ؛ عثمان قدموا كلُّهم أهنَّ
:  -وغريهم  والدارقطين حنبل بن وأمحد السختيان كأيّوب -واألئمة  السلف من واحد غري قالَ  وهلذا
 . [ 354-1/352السنة  ]منهاجواألنصار("  باملهاجرين أزرى ، فقد   علي ّ  على عثمانَ  ي قّدم مل )َمن  
 قال :  عندما الروافض أحد على رادا   وقالَ    
ّيا   بَاَيعَ  َمنْ  ك لُّ " ) َعَقَدتْ  قـ َرش  َل ق   مجَ يع   َعَلى طَاَعت ه   ، َوَوَجَبت   إ َماَمت ه   انـْ ت ورَ  َكانَ  إ َذا اخل  ( َمس  َال   –!  احل 

  ؛ قال : -سالم اإل شيخ فأجابه
َهبـ ه م   َولَي سَ  ، ة  َواجْلََماعَ  السُّنَّة   قـَْول  َأْهل   من لَْيسَ  َهَذا َحد َها : َأنَّ ، أَ "َفَجَواب ه  م ن  و ج وه     أَنَّه   َمذ 

د   م َبايـََعة   مب  َجرَّد   يّ   َواح  َعق د   قـ َرش  َعت ه  ، تـَنـ    طَاَعت ه  . النَّاس   مجَ يع   َعَلى َويَ ب   بـَيـ 
ل   بـَع ض   قَاَله   َقد   انَ ك َوإ ن   - َوَهَذا ل   قولَ  ه وَ  فـََلي سَ  -ال َكالم   أَه  َماعَ  السُّنَّة   أَه   ع َمر   قَالَ  َقد   َبل   ة  ،َواجلَ 

طَّاب   ب ن   ل م نَي ، مشورة   بغري رجال   بَاَيعَ  )َمن   : رضي هللا عنهاخلَ  ؛  بَايـََعه   الَّذ ي ، َوال ه وَ  يـ َباَيع   َفال ال م س 
 .  [579 -5/573]منهاج السنة  " ا.هي قتال( َأن   تغ رَّة

َارَة   َتك ونَ  َأنْ  ﴿إ الَّ  الماإلس يف املعامالت أساس الرضى نإ ثَانِياً :     ]النساء :  ﴾م ْنك مْ  تـََراض   َعنْ  ِت 

 الرضى . له يلزم املسلمني من ورعيته اخلليفة بني عقد اخلالفة أو ؛ واإلمامة[ 26
   : ً  أوىل باب من الرضى فوجوب  الصالة ؛  الصغرى : إمامة اإلمامة لصحة الزم الرضى نإ ثَاِلثَا

 .  املسلمني إمامة: الكربى  اإلمامة لصحة
َي هللا  َعنـ ه َما  -روى ابن ماجه عن ابن عباس  )ثالثة ال قال :  صلى هللا عليه و سلمعن النب  -َرض 

؛ قال العراقي : إسناده  ترتفع صالهتم فوق رؤوسهم شربا  : رجل  أَمَّ قوما  وهم له كارهون .. احلديث(
ثة ال ُتاوز صالهتم آذاهنم : العبد اآلبق حىت يرجع )ثال:  صلى هللا عليه و سلمحسن . وكذلك قوله 

؛ رواه الرتمذي من حديث أيب أمامة  ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام  قوم  وه م له كارهون(
  ، وحسنه األلبان . 

 قال الشوكان : )وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا  ؛ فينتهض لالستدالل هبا على حترمي أن يكونو   
ا ال ُتاوز آذان ال   م صلني ، الرجل إماما  لقوم يكرهونه ، ويدل على التحرمي نف ي  قبول الصالة ، وأهنَّ

حتفة األحوذي ]ا.هـ انظر : ولعن  الفاعل لذلك . وقد  ذهب إىل التحرمي قوم  وإىل الكراهة آخر ون( 

2/276 ].  
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" . القوم أكثر  حىت يكرههبأس ؛ ، فال  ثالثة  أو ، أو اثنان ،  إذا كرهه واحد  "وقال اإلمام أمحد :   
   .[ 2/38]املغين 

؛  [36]النساء :  ﴾م ْنك مْ  اأَلْمر   َوأ ول   الرَّس ولَ  َوَأط يع وا هللاَ  ﴿َأط يع وا : -س ب َحانَه   - هللا لقول اً :عَ ابِ رَ    
 على ﴾﴿م ْنك مْ  بلفظ ت  لَّ ود . هللا شريعة إقامة وهو : األول الشرط على الطاعة يف اآلية ت  فدلَّ 

 منا . ارض   بغري منا يكونون ال ؛ فإهنم الرضى وهو الثان : الشرط

 من الفائدة   فما،  األمور به تستقيم وما،  األفعال يف مآالت ر  ظَ النَّ  :َهذا ه يـ ع َتبَـر  يف أنَّ  َخاِمساً :  
 يف النظر  : " الشاطب اإلمام ؛ قال؟  خالف ه   َعلى والبقية   البغدادي بكر أليب الناس من قلة مناصرة  
 صعب   للم جتهد جمال   خمالفة .. وهو أو موافقة األفعال ، كانت شرعا   مقصود   معترب   األفعال مآالت

 .[ 3/187]املوافقات الشريعة"  مقاصد َعلى الغب )العاقبة( ، جار   حممود   املذاق ، صعب   أنَّه ، إال املورد

 يلزم وال،  االستيعاب يب وال،  والعقد احللّ  أهل منَع َتق أن   اإلمام بيعة يف َيكفي: " املازري وقال  
 خيالَفه ال بأنْ  له واالنقياد طاعت ه   التزام   يكفي بل.  يده يف يده،  ويضع،  عنَده حيضر أن   أحد كلّ 

 .[ 8/464]الباري  " ينظر فتحالعصا

 فتأمل - تنف ذ   ال ؛ لكنها تنعقد   أهّنا ، صحيح   تنف ذ ، مل له ، وينقادوا ه  طاعتَ  يلتزموا مل لو وبالتايل :  
 إالَّ  تتمّ  ملرضي هللا عنه   بكر أيب فبيعة ؛ أو رضاهم وانقيادهم،  له بيعة عموم املسلمني بعد إالَّ  -

 . األمصار باقي غالبية مبايعة وكذلكَ  ، املدينة من الصحابة أهل أكثر بايعةم   بعد

 .  -املدينة  أهل   أكثرية   وهم -األنصار  عامَّة ضمَّ  جملس   يفوَقد  حدثت  بيعته   
 من العامَّة بيعةَ  فإنَّ  ، بيعته إىل سبقت قد  - والعقد احللّ  أهل   وهم - اخلالصة كانت فَإذا

 احل كم . له   واستقرَّ  أوامره   - همبسبب   - نفَذتْ  اليت هيَ  ، السقيفة جمللس   احلاضرينَ 
 روي فقد ؛ الصحابة أغلب موافقة على بناء   بعده من للخالفة لعمر بكر أيب اختيار كان كذلك  

 . وأطعنا( مجيعا  : مسعنا فقالوا عليكم ، أستخلف   مبَن   )أترَضو نَ قال :  رضي هللا عنهأنَّه 
 بن الرمحن عبد   فَكان ؛ عموم هم اختيار على بناء   رضي هللا عنه عفان بن عثمان اختيار كان وكذلك
 األمَّة . من اختيار ه َتَّ  الذي اخلليفة عن ي علنَ  أن قبلَ  يسأل   هللا عنه رضيعوف 
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 الناس أنَّ  ليال  ؛ فروي بثالث عمر دفن بعدَ  -أي عثمان  -باخلالفة  ويعَ ب  : " السيوطي اإلمام يقول
 ذو رجل   به خَيل و ويناجونه ؛ فال،  يشاورونَه عوف بن الرمحن عبد إىل األيام تلك يف ُيتمع ْونَ  كانوا

   أحدا  . بعثمان ، فيعدلَ  رأي
 إالَّ  نَ وْ بَـ أْ يَ  الناسَ  رأيت   )إّن   كالم ه : يف ، وقالَ  عليه وأثىَن  هللا محدَ  للمبايعة ، الرمحن عبد جلسَ  مَّاولَ  

 . (عثمان
 . الصحابة عامة اختيار على بناء   رضي هللا عنهعلي  بيعة جاءت مث 
 يقول : )لو من مسع حني األنظارَ  رضي هللا عنهاخلطاب  بن عمر لفاروقا إليه لَفتَ  ما هذا ولعلَّ  

 عمر :  فقالَ  ( ؛ا  فالن ت  لبايع   املؤمنني أمري ماتَ 
 (أمرهم الناس يغصبوا أن يريدون الذين الرهط هؤالء   من حّذر ه مْ م  فَ ؛  الناس يف العشية لقائم   )إن 

 .[ 2/259]تاريخ الطربي
 البيعة ؛ فإن املسلمني مجهور قبل من العامة البيعة يف إجازهتا على موقوفة   تبقى البيعة   فهذه   

 - اجلمهور ؛ فيبايعه والعقد احلل أهل ارتضاه   َمن   فيها ، يربز   اخلاصة للبيعة   (لة  )ومثرة  صّ حم َ  هي العامة
  . هبا قامَ  وملَنْ  اخلاصة للبيعة تصديق   عن عبارة   وهي،  - الرأي أهل ومعهم

 الناس واتباع تأثريهم ، ومدى م شاورهتم مَتَّت   الذين والعقد احلل أهل مصداقية َمدى يظهر   هاوفي 
َ  يطيع وهم مل وإن   ،وظهر  األمر   َتَّ  فقد،  إليه ذهبوا فيما الناس أطاعهم ؛ فإن لرأيهم  هؤالء أن تبنيَّ
 إىل ف َضىيرُتى ؛ فيـ   كان ما لتأثريا من هلم وليس هلم ، بتبع   ليسوا الناسَ  ، وأن الشوكة أهل من ليسوا
 من حصوهلا وهو يتحقق   مل الشرطَ  ألنَّ  ؛ باطلة   مزعومة   بيعة   فتكون؛  اخلاصة البيعة تلك إبطال

َ  أهلها من تك ن   مل ؛ فإن   والعقد( احلل أهلها )أهل ا ؛ تبنيَّ  هؤالء موافقة   تكونَ  أن املفرتضَ  ألنّ ) بطالهن 
  .هم( غري   موافقةَ  قتضيتَ 

رضي هللا  ، وعثمان   رضي هللا عنهعلي  مع كنت"قال :  احلنفية بن حممد عن،  اخلالل بكر أبو روى  
رضي هللا علي  الساعة ! قال : فقامَ  مقتول   املؤمنني أمري ؛ فقال : إن رجل فأتاه  :  قالَ حم  َصر  ، ،  عنه
 وقد   - الدارَ  عليٌّ  قال : فأتى لَك ! أ مَّ  ال عليه ؛ فقال : َخل ّ  ختوفا   بوسطه حممد : فأخذت   قال،  عنه
 فدخلوا الباَب ؛ عليه ؛ فضربوا الناس فأتاه   بابه . فأغلقَ  هالَ ؛ فدخَ  داَره ىتَ فأَ  رضي هللا عنهالرجل  ق تل

 هل م   فقالَ  منك( . هبا أحقَّ  أحدا   نعلم ، وال خليفة من للناس ب دَّ  وال قتل ، قد هذا فقالوا : )إنَّ ؛  عليه
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 منك هبا أحق أحدا   نعلم ال وهللا فقالوا : ال أمريا  ؛ لكم ميّن  خري   وزَيرا   لك م   ؛ فإن تريد ون لي : )الع
رّا  ، تكون   ال بيَعيت   فإن،  عليّ  أبيتم قال : فإن   ،  ]السنة "الناس ه  فبايعَ  ؛ (املسجد إىل أخرج ولكن س 

  حسن . الزهران : إسناده . عطية د الكتاب حمقق ، وقالَ [ 419- 2/413اخلالل  بكر أليب
 بد ؛ وال ق تل قد الرجل هذا فقالوا : إن رضي هللا عنه هللا  رسول أصحاب فأتاه":  أخرى رواية ويف 

؛  رضي هللا عنه هللا  رسول من أقرب وال مشاهد ، أقدم منك هبا أحقَّ  أحدا   جند   وال،  إمام من للناس
 ك ،نبايعَ  حىتَّ  بفاعلني حنن ما وهللا فقالوا : ال أمريا ( ؛ مين خري   وزيرا   فإنّ  تفعلوا ؛ فقال : علّي : )ال

.  (امل سلمني رضا عن إال تكون ، وال خفيا   تكون ال أنْ  لبيعيت ينبغي ؛ فإنه املسجد )ففيقال : 
 يأيتَ  أن   كرهت   عباس : فلقد بن هللا عبد فقال:  -األثر  رواة أحد وهو -اجلعد  أيب بن سامل فقالَ 

 املهاجر ون جاء املسجد دخل ؛ فلما املسجد إال هوَ  ، وأىب عليه يشغب أن   ؛ كراهيةَ  املسجد
  .ضعف  إسناده احملقق : يف . وقال [2/418اخلالل  بكر  أليب ]السنة "الناس وبايعَ  ؛ فبايعوا واألنصار

 من ب د ال بل ، والعقد احللّ  لأه قبل من اخلاصة بالبيعة ىفَ تَـ ك  ي   ال أنه واضح بيان األثر هذا ففي  
 تنف ذ   ؛ فال سببّ  دور بيَنهما ؛ فالبيعتان   باخلاصة جاءَ  مبا ويقبلون،  املسلم ون َيشهد ها عامة   بيعة  

 األخرى .  حبصول   إال إحدامها
 َمن   لبعض   اخلالفة عق دَ  عقد وا إذا وأهله ، لإلسالم ونصحتهم بأدياهنم املوثوقَ  اجلماعةَ  : إن قيل فإن  

 حيضر   مل ممَّن   العقد   ذلك َحلُّ  املسلمني من لغري ه م ، فليسَ  واجتهاد منهم تشاو ر   على أهل ها ن  م   هو
 النظر يف أفَردَ  رضَي هللا  عنه   عمرَ  أنَّ  فيه ؛ وذلكَ  احلقَّ  واأصاب   قد   كاَن العاقدونَ  اَوَتَشاو َره م  إذ عقَده م  

 منهم ينكره ومل مجيعهم ، فعله من ذلك وسلم اعرتاضا  ، فعلوا فيما لغري هم يعل ، ومل الستةَ  النفرَ  لألمر
  منكر .

 احلق قائل  : إنَّ  منهم له يقول أن خليقا   لكان األمة ، باجتماع إال يصح ال ذلك يف العقد كان ولو 
 ميعاجل بل األمة ، سائر دون به خيصهم مل الستة هؤالء به بالقيام خصصت الذي بالعقد الواجب

 يعرتض ومل وانقادوا ، سلموا وصفت ما على عندهم األمر كان ملا القوم ولكن شركاء ، ذلك يف منهم
 :  هذا عن في جاب ؛منكر  منهم أنكَره   وال معرتض ، فيه منهم

 غري من الستة ُلؤالء فالوصية : واالستشارة الوصية بني األمر هذا يف مجعَ  قد رضَي هللا  عنه   عمر إنَّ 
 هؤالء بفعل احتجَّ  َفَمن -ذلك  خمالفة حيلُّ  فال ؛ لعمر رضَي هللا  عنه   بكر أبو أوصى كما تعيني
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 ؛ خالفها حيل ال اليت الوصية هبذه أوصى الذي السابق باإلمام لك أينَ  م نْ :  عنه ياب،  الستة
  ؟ ؟سائرها  دون وغريها اجلماعة تلك بني حمصورا   األمر فجعل

 أهنم قدر فلو ، الوصية صلى هللا  عليه  وسّلمالنب  ترك من ذة  مأخو  أحدهم على بينهم واالستشارة
 . البيعة   تلك تصح مل والتابعني الصحابة باقي يرَضه   ومل أحدهم بايعوا

ا بكر أبو إليه عهد مَّالَ  عمر   كذلك"  :تيمية ابن اإلسالم شيخ قال   بايعوه ، امَّ لَ  إماما   صار إمنَّ
 جائزا   ذلك كان سواء ، إماما   يصر مل يبايعوه ومل بكر ، أيب عهد ينفذوا مل أهنم قدر ولو وأطاعوه ،

  . باألفعال متعلق واحلرمة فاحللّ ؛  جائز غري أم

 هللا حيبه وجه على حتصل قد مث ، احلاصلة القدرة عن عبارة   فه و الوالية والسلطان ؛ نفس   وأما
 قدر ولوالظاملني .  كسلطان معصية فيه وجه   على صلحت وقد الراشدين . اخللفاء كسلطان ورسول ه ؛

 صار وإمنا ، بذلك إماما   يصر مل ، البيعة عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه ، معه وطائفة عمر أن
 .[ 1/358السنة  ]منهاج "والشوكة القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور   مببايعة إماما  

 هبم يقام الذين ، واجلمهور الشوكة أهل اتفاق إالَّ  اخلالفة يف يشرتط ال فإنه: " آخر موضع يف وقال
 )عليكم : صلى هللا  عليه  وسّلم النب  قال ؛ وهلذااإلمامة  مقاصد هبم قامَ ت   أن ميكن حبيث ؛ األمر

 ]منهاج" أبعد( االثنني من وهو الواحد مع الشيطان )إن:  وقال . اجلماعة( معَ  هللا يدَ  فإن باجلماعة ؛

 .[ 7/228السنة 

د   إ َمامَ  َيك ونَ  َأنْ  الرَّج ل   اْست ْحَقاق: " [4/189]النبوية  السنة يف منهاج وقال   ،إ َماما   َُيَْعل ه   ال َمْسج 
َقاق ه   ت ح  يا   َيك ونَ  َأن   َواس  يا   ي َصريّ  ه   ال قَاض  ر ب   ريَ أَم َيك ون أَن َقاق ه  َواست ح ، قَاض  ر ب  .  أَم ريَ  َي َعل ه   ال احلَ  احلَ 

حُّ  ال َوالصَّالة    ذلكوَكَ اما  . إ م ك ونَ ي َأن   غ ييَنب َمن   َخل فَ  َوال ب ال ف ع ل  ، إ َماما   َيك ون   َمن   َخل فَ  إ الَّ  َتص 
َا النَّاس   بـَنْيَ  احْل ْكم   ل ه   إ منَّ قُّ  َمن   الَ  َوق ْدرَة   س ْلطَان   ذ و يـَْفص  َتح  َا اجْل ْند   وََكَذل كَ  ، ال َقَضاءَ  يـ َوىلَّ  أَن   َيس   إ منَّ

قُّ  َكانَ  َوإ ن   - يـ َؤمَّرْ  ملَْ  َمنْ  َمعَ  ال َعَليه مْ  َأم ري   َمعَ  يـ َقات ل ونَ  َتح  َمَر  َأن   َيس    . -يـ ؤ 

َمارَة   اليَة  اْلو   َعَلى َوس ْلطَان   ق ْدرَة   َله   لَْيسَ  َمنْ  َفك لُّ  ب اْلق ْدرَة  ؛ َمْشر وط   اْلف ْعل  :  اجْل ْمَلة   َفف ي  ملَْ  َواإل 
قُّ  َكانَ  َوإ نْ  -إ َماما   َيك نْ  رَة   َله   ي  َعلَ  َأن   َيْسَتح  َكَّنَ  أَن  َيس وغ   َفَكو ن ه   ؛ -يـََتَمكََّن  َحىتَّ  ق د   يَ بَ  ، أَو   مي 
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َكَّنَ  َأن   َمام   التََّمكُّن  . نـَف سَ  ه وَ  لَي سَ  ، مي   يف   َولَي سَ  ، [س ْلطَان   َله   الَّذ ي] اد ر  اْلقَ  اْلم َتَمكّ ن   ه وَ  َواإل 
مَ  َكَما  رضَي هللا  عنه  َعل يٌّ  إ الَّ  َكَذل كَ  ه وَ  َمن   َهؤ الء    . "تـََقدَّ

 ؛ فال العوام من والعقد احلل أهل  غري   بيعة   االعلم )أمَّ  أهل بعض هقالَ  ما خطأ   لكَ  يتبنّي   سبقَ  ممَّا  
  . [8/184احملتاج  ]هنايةهبا(  عربة

  : قد قـ ْلتَ ،  قليلة بأسطر ذلك بعد - عنك هللا َعفا - وأن تَ   

 . [املسلمني عموم تلزم مث والعقد احلل أهل من األمر أول عام : تنعقد على عام ]بيعة

 متامَ  مرتبط   اإللزام فهذا ؛ اجلميع[ لزمت ]مثالسقيفة :  يف بكر أيب بيعةعلى  ديثاحل عند وقلتَ 
 ...! فتأمل   قائما  برأسه   ق سما   تصري فال؛  منفصلة   بيعة   أهنا ، ال الناس عموم ببيعة   االرتباط

 يشتد وهبا،  لإلمام والعقد احلل أهل بيعة ]وهي :عام  على اخلاصة لبيعة تعريفك يف كذلك وقلتَ 
 .!  [له ويستوثق األمر

 ... أكثر اْلم سلمنيَ  ببيعة   إال له يستتب وال ،يتم  ، وال يكمل ال األمر أن:   ذلكَ ىَن فمعْ     

 وقيام   إكمال   خطوات   باعتبار   ! هذااخلاصة[  بيعة تلي بيعة ]فهي:  عام على العامة بيعة عن كقول  و  
 . غريها عن مستقلة بذاهتا قائمة بيعة أهنا باعتبار ، ال األمر  

 لك هللا غفرَ  كَ بنفس   وأنت - ! عام[ على اخلاص ]بيعة وهو - جديدا   تقسيما   األمر   حيتاج ؛ فالن  ذَ إ   
واضحا   جليا   ذلك ُتد ؛ فتأمل األول قسمك على َردٌّ  وفيه،  بعده والشوكاين احلطاب قول نقل تَ  -

 !!   

...... 
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 تَْنبِيه

 ح كم َعْرض  و السياسية بالتعددية أو بالدُيقراطية أقول ( أنالناس عموم رضا: ) قلت   إن   يعين ال   
  ! ناسال على الشريعة

 حيكم الذي املسلم اخلليفة اختيار عن نتكلم   حنن   بل   هذا ! مثل   خلدنا يفطَر خَي   أن   هللا فمعاذَ   
 . به ورضاهم هبذا الناس ومشورة   اختيار ه وكيفية هللا بشرع  

...... 
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  (3  ) 

 ) تَوِصيف  ألأهل احلَّل َوالَْعْقد غريب  !! (

 .!!  [املسلمني علماء هم والعقد احلل هل: أ قال من م  ]ومنه   :أيضا   َوقْلتَ   

 فمفهوم   ... ؛والفقهاء  العلماء منهم أمثلة ذ ك رَ  إمنا - عليه   ت  وقف   مافي - أحد   هيقلْ  مل هذا : أقول    
 . ختصيصي ال متثيلي  مفهوم والعقد احلل أهل

 "ماجتماعه ر  يتيسّ  الذين الناس وجوهو ،  الرؤساءو ، العلماء منوالعقد :  احلل أهل: " النووي قال 
 .[ 8/568املنهاج  شرح إىل احملتاج ]هناية

ا والعقد ، احلل أهل كل وال الناس ، كلّ  مبايعة   لصحتها يشرتط   الإ ذن   البيعةف    مبايعة شرتطي   وإمنَّ
آخر : ؛ كما يقول  النووي يف موضع  الناس ، ووجوه والرؤساء،  العلماء من إمجاعهم رَ تيسّ  من

 ر  يتيسّ  الذين الناس ، وجوه وسائر والرؤساء ، العلماء ، من والعقد احلل أهل بيعة ربعتَ م  ال   أنَّ  األصحّ "
 . [18/45الطالبني ]روضةحضوره م " 

،  8/418]هناية احملتاج  "الناس سائر ويتبعهم هبم ينتظم األمر ألنَّ  م : "بقوهلوغريه  الرملي ذلكَ وعّلَل   

 حالة  ( : اجتماعهم يتيسر الذين): " النووي عبارة توضيح يف اهليثمي وقال .[ 3/422حملتاج وانظر مغين ا
 ]حتفةالناس"  سائر ويتبعهم هبم ، ينتظم األمر ألنَّ  يظهر ؛ فيما عرفا   كلفة   فيه يكن مل بأن البيعة ،

 .[  6/89احملتاج 
 من الشهود ، بصفة الذين الناس ، جوهوو  العلماء ، من والعقد : احلل أهل بيعة: " البهويت وقال  

 .[ 9/136القناع  ]كشاف" كاُلوام ألهنم هؤالء ؛ عدا ملن نظر وال وغريها . العدالة

 ]الشرحالبالد"  وأعيان البالد ، وشرفاء البالد ، وجهاء والعقد : يعين احلل عثيمني : "أهل ابن وقال  

 .[ غيالب أَهل قتال باب - عشر الرابع اجمللد -املستقنع  زاد على املمتع

 يف يرّكز كانَ  بل ، والعقد( احلل )أهل مصطلح على يركز مل تيمية ابن اإلمام أنَّ  الحظت وقد   
 : ؛ كقول ه   (الشوكة أهل) مفهوم على االنعقاد



18 

 

 بعضهم : تنعقد قال كما أربعة ! ببيعة تنعقد اإلمامة يقولون : إن الكالم أهل بعض   كانَ  وإن  "  
 عندهم اإلمامة بل .السنة  أئمة أقوال هذه فليست واحد !! ببيعة تنعقد بعضهم : وقال ثنني !ا ببيعة
 ، الذين عليها الشوكة أهل يوافقه حىت إماما   الرجل يصري وال عليها . الشوكة أهل مبوافقة تثبت

 بويع فإذا ان .السلط بالقدرة حيصل إمنا اإلمامة من املقصود فإنَّ  اإلمامة ؛ مقصود له بطاعتهم حيصل
 .[ 1/329السنة  ]منهاج" إماما   ، صار والسلطان القدرة هبا حصلت بيعة

 معه وصار رضَي هللا  عنه  علي  ب ويع ملا وهلذا: " ، قال رضَي هللا  عنه   علي بيعةَ  ضَ استعرَ  ماعندَ  لذلكَ و  
 هم الذين الشوكة أهل: " الَ ق ؛ حيث اهليثمي اختيار و. وه  [ 1/328السنة  ]منهاج" اما  مَ إ   ارَ صَ  شوكة  
 . [ 8/291احملتاج  ]حتفة" والعقد احلل أهل

 زعماء أهنم منه املتبادر: " والعقد احلل أهل ( يف توصيفهاخلالفةكتابه ) يف رضا رشيد حممد وقال  
؛  عليها يولونَه   من طاعة يف تتبع ه م حبيث ؛ األعظم سوادها من الثقة ، وموضع املكانة ، وأولو األمة

  . عليه وخروجها صياهناع   ن  م   ن  مَ أ  مب َ  ويكون ، أمرها به فينتظم

.  الناس ، ووجوه ، والرؤساء العلماء والفقهاء : هم   تكلمنيم  ال   من كغري ه(املقاصد شرح( يف السعد قالَ 
 هبم ينتظم   األمر ألنَّ : بقوله  يالرمل شارحه هم . وعللهاجتماع   ر  يتيسّ  : الذين للنووي (املنهاج) يف زاد

  .الناس  سائر ويتبعهم

 ، فال األمة تتبع هم حبيث املبايعون يكن مل ؛ فإذا ومفهوما   منطوقا   التحقيق غاية هو التعليل وهذا 
 اخللفاء تولية يف رضَي هللا  عنه مالصحابة  عمل من املأخوذ هو مببايعتهم .. وهذا اإلمامة تنعقد

 .[7/76له  ]تفسري املناروانظر الراشدين" ا.هـ 
 وقدرة االجتماعية ومصاحلها سياستها يف ورأي بصرية أهل رجال   األمة يف يكون أن يبوقال : "  

  والسياسية . االجتماعية األمور ، وسائر واخلوف األمن أمر إليهم يرد االستنباط

 األمم عند يسمون الذين ، والعقد احلل أهل،  الشورى أهل اإلسالم يف يسمون الذين هم وهؤالء
 . [5/18]تفسري املنار األمة"  بنواب األخرى



 

19 

 

،  إلخالصهم الناس يطمئن الذين العامة ، لثقة بأهنم : "احلائزون املودودي األعلى أبو ويرى  
 إىل ستمدّ  األمة أنَّ  احلكومة أقضية يف مشاركتهم وأهليتهم ، والذين تضمن ونصحهم ، وأمانتهم ،

 عبده أهل حممد ويقول   .[ 37ص  اإلسالمي الدستور ]تدويناألقضية"  ههذ تنفيذ يف التعاون يد احلكومة
 والعقد :  احلل

 احلاجات يف إليهم يرجع الذين ، والزعماء الرؤساء ، وسائر اجلند ، ورؤساء ، والعلماء "هم األمراء
 . [3/171املنار  ]تفسري العامة" واملصاحل

الذي جئَت  [املسلمني علماء هم والعقد احلل هل: أ قال ن  مَ  ]ومنهم التوصيف الناقصإ َذن  هذا   
ح  لو  الرَّدُّ صحي هذا . له [ اعتبارَ  ال احلد ]وهذا فقلَت فيه، ومل يقل ه  أحد  م ع َتبَـر  ،  جئَت به  ؛  به  

  عجيب ! أمر   الشاكلة على هذا النحو ، وعلى تلكَ  على له   ، وإبطال كَ  كاَن للتوصيف أصل  صحيح  

!  مرين  ؛ فشتاَن شتان ما بني األ والعقد احلل أهل كلَّ  هم ، وليس والَعق د  احللّ  أهل   م نْ  ه م  العلماء  ف
 .وهذا واضح ألدىن ذي نظر 

 باطٌل ؟ أنّهُ  بيَّْنتَ  القوَل ؟ وكيفَ  َهذا نقَْلتَ  لماذا ولِكنْ 

َقضَّ ؛  -هللا  عندَ  والعلم   - نقلَته       . سيأيت كما ؛ وفرزا  وتصنيفا  !،  وقدحا   جرحا   العلماء على ل تَـنـْ

 يَنبغي كما ليسَ  العلماء واقعَ  ألن ؛ه  بقولَك بطلتَ وطريقة  إبطال َك له أشدُّ غرابة  من إتيانَك به ؛ فَقد  أ

وهبذا يـ ع رف  سبب  إتيان ك  !! وتبدَّلَ  تغيـَّرَ  قد الواقع أن حبجة ؛( األقوال إبطال عجائب من هذه)و 

 !  وإذا ظهر السبب بَطَل العجبص ؛ بذاَك التعريف الناق



31 

 

 بعَده   الذين القولني   على َرَدْدتَ  ، ! وتبدََّل[ تغيـَّرَ  قد الواقع ]... الضعيفة ةجّ احل   هبذه  أنَت أيضا  و    

 وسائر واألمن اخلوف أمر ليهمإ يرد أن ُيكن الذين هم والعقد لّ احلَ  أهل:  قالَ  ن  مَ  ]ومنهم، ومها : 

 .؟! والشدة[  الرخاء يف األيادي إليهم متد الذين هم : قال من . ومنهم األمور

 عليهما ؟؟! حصلت أين من أدري فالالقولني !  هذين   بأحد قال العلم أهل من أحد على أقف ومل

 .هم أهل النظر كأصحاب القضاء وقواد اجليش ورجال املال واالقتصاد[  :قال  من ]ومنهمَت : قل  مث َّ 
ا ه و  َوَحَرْفَت َمْعناه: ما نقلَته   أقول   !  تـ ْور ْده  على وجه ه  األصلّي وملْ ،  شلتوت حممود قول  م ْن ، إمنَّ

 يف االختصاص بكمال األمة يف عرفوا الذين النظر أهل: " )أهل احلّل والعقد( شلتوت قال حممود
 املال ورجال اجليش ، وقواد القضاء ، كأصحاب؛   عليها ، والغرية املصاحل ، وإدراك الشؤون حبث

 اخلربة وطول اآلثار وعظيم اآلراء بنضج ختصصهم يف ع رفوا الذين نَ م   ، وغريهم..  والسياسة واالقتصاد
  واملران .

،  ثقتها ، ومتنحهم بآثارهم تعرفهم أن األمة على يب الذين ، وهم األمة يف األمر أولو هم فهؤالء  
  حياهتا . على ةواهليمن،  وتشريعها،  نظمها عنها يف وتنيبهم

 املصادر من يرد مل فيما أمورها األمة به تسوس ما ملعرفة اإلسالم نظر يف الدائمة الوسيلة وهم 
 عقيدة ]اإلسالم عليها" النزول يب حجة اتّفاقهم يكون الذين اإلمجاع أهل وهم احلامسة ، السماوية

 .[ 445ص  وشريعة

 الذين"أهل النظر بقوله :  فَ رَّ عَ  "شلتوت". و والعقد أهل احلل من مجلة املذكورون هؤالء  إ َذْن   
وليس الذين ذكرهم عليها" .  والغرية املصاحل وإدراك الشؤون حبث يف االختصاص بكمال األمة يف رفواع  

 : يقول الشيخ بعد ذلك  جند  . ؛ لذلك  كما قـ ل َنا  إال كاملثالالشيخ 

 فتأمل؛ " واملران اخلربة وطول اآلثار وعظيم اآلراء بنضج ختصصهم يف عرفوا الذين من وغريهم"
  ! شلتوت وقول   الكاتب   ل  ق  نَـ ما بنَي  الفرق
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م هم وكأهنَّ  .. أصحاب القضاءيتحدث  عن َمَضى  – له   هللا   رَ فَ غَ  - الكاتبَ أضف  إىل ذلك أّن   
يدور  بنَي الكفر  والفسق   حاُل  مْ  لقوَل بكون  هؤالء  وعليه  راَح ي بطل ا .ال غريهم و املعنيون ، وحَده م 

 إال َمن  رحم هللا !

 ه  ردُّ  أو له ك، فقبول   والعقد احلل أهل صفات على آخرَ  شرطا   همأحد   أضافَ  لوأيضا  : سأل َك وأ   
 طاعةمثال  ) عندها ؟ تقول ؛ فما املاوردي على رابعا   شرطا   زاد فلو؟!  زمانك أهل حال حبسب يكون
 ؟ بطالن ه بيان   كَ ميكن   ؛ فكيفَ  [18/45للنووي  ]الطالب روضة  :ينظر (ُلم الناس

 املربزون هذا يف ويعترب .....أمور  اجتمعت فيهم من والعقد احلل أهل حال كل ]وَعلى : قلتَ  مث 
 يف أقدامهم غربت الذين الثغور وأهلومنهجا  ،  معتَقدا   السَّلف جادة على هم ممَّن العلم طالب من

 !!أعلم[  . وهللا عقد وال يف حل ّ  يف ال ُلم عربة ال هموغري ،  القتال ساحات

 قد الديار أن ومنهجا  ؟! أم معتَقدا   السلف جادة على م  ه   ممَّن العلم أهل   مثال   ي عترب ال ملاذا فأقول  : 
  ؟! ويعتربوا العلم طلبة إىل ي نَظرَ  حىت العلماء من خَلتْ 

 احلل أهل من  اعتربهتم . فإن الرجال من آخرين أناس أيّ ك م  ؛ فه   مثال   كأمرائهم الثغور أهل وما
 وقواد القضاء ، كأصحاب؛  والعقد  احلل أهل من يكون وا أن   نفيت الذين)من  كغري هم فهم؛ د والعق

 ( .االقتصاد يف اخلربة ورجال اجليش

 أم واحدا  ؟ شيئا   الالقت ساحات يف أقدامهم غرَبت   الذين الثغور وأهل   اجليوش( ه م   )قواد   أليسَ  مث  
 واالقتصاد القضاء وأصحاب اجليوش قواد نقصد ال هنا )وحنن -هبذا ؟  هذا شبه تعقل ال صرت أنَّك

 . - الطاغوتية( احلكومات يف

 ؛ فكيفَ  الناس خواص ال يعلم ه مْ  - همنالذين تتحدث  ع - العلم وطلبة الثغور أهل كان إن   مث 
  ؟!! عقدالو  احللّ  أهلَ ه ْم  طلبة  العلم  أَفـََيك ون وَن مَع  تهم ؟بعامّ 

م ، ووثقوا باختيار هم وارتضوا،  الناس   عموم   َعَرفـَه مْ  َمنْ  والعقد احلل أهل إنَّ    قال ؛ لذلك بعقيدهت 
  .[ 18/45للنووي  الطالب ]روضة "ُلم الناس بطاعة ينظرالعلم : " أهل بعض
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 ! [يعترب ال وغريهمويعترب يف ... ]:  قوَلك إن مث َّ   
 الثالث ؛ الصفات هذه فيهم رتتوفّ  الذين الثغور أهلو  العلم طلبة إالّ  عتربال ي   أنه تعين أنَّك فإمَّا

َوى عليه دليلَ  ال حَتَكَُّما   هذا حصر كَ  فيكون  ! .  دليل   أو حجة أدىن بال ارتأيَته الذي رأيكَ  س 
 أضفنا فلو ؛ الصفات هذه فيهم توفرت من إىل إضافة   أيْ  : عندك االعتبار معىَن  يكون أن   وإما   

بأصحاب ه  اجلهلَ  أضرَّ  َما ا هللا !أسطر . فيَ  منذ   عليه   رَدد نا قد أمر ؛ فهذا الثغور وأهل العلم طلبة ليهمإ
 . !! 

 
...... 
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  (4  ) 

 ِضزَيى !!  ( )   ِقْسمة  

 فَقد   ! قسمة  ظاملة   إالَّ  االجتهادات بعض يف الفوَنكخي َقد   الذين والفقهاء لماءللع  َوما َهذه الق سمة  
 :  مأقسا مخسة إىل األمة علماء َقسَّْمتَ 

 والدين . امللة عن : اخلارجني وال  أ
 ألنفسهم( . الظاملني من أحواهلم أقل )الذين : املرتزقة ثانيا  

 وعجز( . مخول وفيهم األمة واقع عن مغيبون علمهم )لكن يف الدخن من سلم وا : علماء  ثالثا  
 اجملاهدين( : )علماء م َسمَّونَ : ال  رابعا  

 السجون( . يف أفراده صاحل )أكثر -ب اجلهمية( .      أفراخ من) فاسد -أ  

  : أدري فما،  معدودون أفراد   إالَّ  األمة علماء من كَ عند يـَْبقَ  مل إذا 
 ؟ مجيع ها بالدال يف األمة علماء عددَ  استقرأتَ  هل 
 ؟  وحتقَّْقَت اليقنَي ؛ َفحكمَت هذا احلكمَ  َت أحواُلماختربْ م  هل أَ  

او  القسمة ؟! هذه لَنا ؟ فأخرج تَ احْل جب  أم  َهل  ر ف َعت  لَك  َثة   كأهنَّ    مصدور ؟!  نـَف 

مة   هذه   أنَّ  وي الحظ  . املستعان   ! فاهلل   .....ج زَافا   رميتَـَها قان َطة   م رسلة   ق س 

 واقع نْ عَ  نْيَ ب  امل َغيَّ  منك أنّ  الشَّام بيَعات   َعلى هبَا تَ حكمْ  اليت الواقعة هذه يف سب كَ حأل وإنّ   
 .ج زافا   هات ط ل ق   اليت واألقاويل مهَ التـُّ  على الردّ حنَي  الحقا   ذلك َيّتضح  سَ  كَما؛   (َرة  ص  الن   ة  هَ بـ  )جَ 

ذي ي غريَك بكيل التـَُّهم واالفرتاءات  َعلى غري  و)ماهية ( هذا العلم  الَّ  العلم من موضعك فيها يظهر  سَ و 
 .بصرية  م ن  اأَلم ر  

...... 
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 الّرابع ( ) ُمغالطاُت الفصلِ 

 

و  أو  ولعله إمام[ من ألكثر البيعة تعدد:  الثالث لفصل]اعنوان :  حتتَ  الكاتب عقدَ  : تَْنبِيه    َسه 
 . الرابع ...[ الفصل  [وفه   وإالَّ ؛   قلم   سبق  

  

  (0  ) 

 هللا اعفَ  -؟ فأنَت  تقصد   ذكرهَتا اليت األنواع من نوع   أيَّ ؛  [أمام من ألكثر البيعة تعدد] قول ك :  
 هبذا التَّعدُّد  ؟  د  تقص   هاأنواع   من نوع   : فأيَّ  البيعات أقسام   من أقسام أربعةَ  ذكرتَ  - عنكَ 

 !  سواء   عنَدك حكام هاأ ونتك   ، مث َّ  أقسام أربعةَ  اهَ ُتعل   كأنَّ  أخَشى  

وى التقسيمات هذه فائدة   فَماوإالَّ    ب ؟!يّ تَـ لك  ا و رَيقات   وتسويد   احلشو   س 

...... 
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  (1  ) 

 )  ِصل  همم جيدُر بنا الالكُم عليِه ( 

 )في اإِلَماراِت والواليات الخاصة(  

 خليفة   األمري   يصري هذا ال هبذا هإنّ و ؛  منياملسل خليفة   هيفعل   ما بعض   اخلاصة الواليات أمراء   تولية    
 . وإمنا قل َنا هذا ؛ ألنَّ  مبوته ما  كْ ح   أو،  واليته بسقوط   شرعا   اخلليفة دمع   وإنْ  حىتَّ ؛  للمسلمني

 وهو :  يف ذهنه قول   البعض ينقدح  
ا .. ، وكأنه هبذ، وحتصني الثغور ، والقيام على خدمة املسلمني ... هللا   بتحكيم  شرع   حنن  نقوم  )

 خليفة للمسلمني !( يكونَ  أنْ استحق 
 بذلك أهنم يعين وال.  هللا شرع   إقامة   - شكّ  وال - منها اهلدف   الصغرى أم الكربى واءسَ  الواليات    

هللا ؛  حكم   إقامة   منها واملقصد الغاية   -صغرت   وإن   - والية أيَّ  ؛ فإنَّ  كّلها اإلمامة مقاصدَ  ق واحقّ 
ا اإلسالمية الواليات : "مجيع   تيمية ابن اإلسالم يخ  ش يقول  ، والنهي باملعروف األمر مقصود ها إمنَّ
 ووالية ، الشرطة والية مثل والصغرى ، السلطنة نيابة مثل : الكربى احَلر ب ذلك يف سواء ، املنكر عن

 .[ 27/99الفتاوى  ]جمموعاملالية"  الدواوين والية ، وهي املال والية أو ، احلكم

َه  رَ  -وقاَل أيضا     الراشدين ، خلفائه وسائر صلى هللا  عليه  وسّلم هللا رسول س نَّة كانت  : " - هللا   مح 
يف َهَذي ن  إماما   يكون اإلمام أنَّ  -األموية والعباسية  الدولة يف - األمور والة من سبيَلهم سلك وَمن  

 :  اأَلْصَلنْي  مجَ يعا  

 الذي ه وَ  احلرب أمري   كان .. وةَغز   على م ثل   رجال   استعمل وكذلَك إذا ... واجلهاد الصالة يف
 .[ 53/57الفتاوى  ]جمموع "احلدود يقيم الذي ، وهو بالناس يصلي

نَا أنّه "لَ    الفقهية املسائل يف االجتهاد على القدرة   ه  عندَ  ليسَ  ن  مَ  اجليوش قيادةَ  توىل امَّ وهلذا وجد 
 .[ 2/919]أحكام اجملاهدين بالنفس ملرعي الشهري " العسكر مع خيرجون القضاة   انَ ك العسكر بنيَ  والقضاء
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 احلدودَ  ويقيم   أحكامهم يف نظر  يَ  اجملاهدين على اإلمارة   إليه وضتف   إذا األمري" ملاوردي :وقال ا 
 . [ 112السلطانية ص  ]األحكام "م  عليه  

مَ  قواطبَّ  إذا مأهنَّ  هذا عينيَ  وال     األخرى اجلماعات مع بالتعاون الشرعية اهليئات بعض   يف هللا ح ك 
م القضاة فيها ونصبوا َه   - الشوكان اإلمام ؛ قال لإلمامة بذلكَ  نيَ م ستحقّ  صاروا أهنَّ :  - هللا  تـََعاىَل  َرمح 

 أمرَ  قد - س ب َحانَه   - هللا ألنَّ  ؛ ظاهر واضح فوجهه ، وواليه اإلمام على احلدود إقامة يب   كونه وأما"
د   ك لَّ  فَاْجل د وا َوالزَّاين   ﴿الزَّان َية  :  ، وقال احلدود بإقامة عباَده ه َما َواح  َئةَ  منـْ  ، [2النور : ] ﴾َجْلَدة   م 

َا: وقال ، [ 57]املائدة :  ﴾َأْيد يـَه َما فَاْقَطع واْ  َوالسَّار َقة   ﴿َوالسَّار ق   وقال :  هللاَ  نَ حي َار ب و  الَّذ ينَ  َجَزاء ﴿إ منَّ
الف   م نْ  َوَأْرج ل ه مْ  أَْيد يه مْ  تـ َقطَّعَ  َأوْ  ي َصلَّب واْ  َأوْ  يـ َقتـَّل واْ  َأن َفَسادا   اأَلْرض   يف   َوَيْسَعْونَ  َوَرس وَله    ﴾خ 

 . [55]املائدة :  اآلية

،  همجهت   نْ م   يَلي ، ومن األئمة ولكن - املسلمني مجيع إىل متوجها   كان وإن   - هذا يف والتكليف 
 أوَّليا   دخوال   التكليف هذا يف ونيدخل   - اإلمام وجود عدم مع - هللا حدود تنفيذ على قدرة   له وَمنْ 

 كامال  .  توجها   اخلطاب   إليهم ه  ويتوجّ  ،

 أصل  :  (احلسبة يف قاعدة( لشيخ اإلسالم ابن تيمية : "أمَّا بعد ، فهذه )احلسبةوجاَء يف كتاب  )
 كلمة تكون ، وأن هلل هكلُّ  الدين يكون أن مقصودها اإلسالم يف الواليات مجيع أن تعلم أن ذلك

ا - وتَعاىَل  س ب َحانَه   - هللا فإن ؛ العليا هي هللا  أرسل هوب   ، الكتب أنزلَ  وبه ، لذلكَ  اخللق خلقَ  إمنَّ
 إالَّ  واإلنسَ  اجلنَّ  خلْقت   ﴿وَما : -تَعاىَل  -هللا  قال؛  واملؤمنون الرسول   جاَهد وعليه ، الرسل

ي إال رس ول م نْ  بلكقَ  م نْ  أرسْلنا ﴿وما:  - اىَل عَ تَـ  - ، وقال[ 39]الذارات :  ﴾ليَـْعبد ون  أنَّه إليه   نوح 
 هللاَ  اعبد وا أن   سوال  رَ  أمَّة   لّ ك   يف   عثنابَ  دْ ﴿ولقَ  ، وقاَل :[ 23األنبياء : ] ﴾فاعبد ون أنَا إالَّ  إلهَ  الَ 

 بالوالية املتول يستفيده   وما وخصوص ها الواليات   فعموم  ... ؛  [59النحل : ] ﴾الطَّاغ وت واجتنب وا
 يف القضاة والية يف يدخل   فقد ؛ الشرع   يف َحدٌّ  لذلكَ  وليسَ  ، رفوالع   واألحوال   األلفاظ من ي تلقى
 احلسبة   . وكذلك وبالعكس ، آخرَ  وزمان   مكان   يف احلرب والية يف يدخل   ما واألزمنة األمكنة بعض
 املال .  ووالية  
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 من والية يف عَدلَ  َمن   فأيُّ  ؛ دينية ، ومناصب   شرعية   والية   األصل يف هيَ  الواليات هذه ومجيع     
 الصاحلنيَ  األبرار من فه و - اإلمكان حبسب - ورسوَله هللاَ  ، وأطاعَ  وعدل   بع ل م   اَسهافسَ  الواليات هذه

 ﴿إنَّ  : -تعاىل  - قول ه الضابط   إمنا الظاملني . الف ّجار من ، فهو هل  جب فيها وعملَ  ظَلمَ  َمن   وأيُّ  .
 .[ 14-15]االنفطار :  ﴾َجحيم َلفي الف جار َوإنَّ  نَعيم لف ي األبرارَ 

 ختتصُّ  - واملصرية الشامية البالد   هذه يف - الزمان   هذا عرف يف احلرب   فوالية  ،  كذلك كانَ  وإذا  
 فيها يدخل وقد   . ذلكَ  وحنو احملارب وعقوبة ارقالسّ  ديَ  ع  قط   ثلم  ؛  إتالف   افيه اليت احلدود بإقامة

 ، واملضاربات املخاصمات يف احلكم   فيها ويدخل ، ارقالسّ  ، كجلد إتالف   فيه ليسَ  ما العقوبات نم  
 وكما ، هود  وش كتاب   فيه مبا القضاء والية ختتصُّ  كما ، وشهود   كتاب   فيها ليسَ  اليت التـَُّهم دواعيوَ 

 وغري ، اليَتاَمى ، وأوصياء الوقوف نظار   حال يف ظروالنّ  ، ذلكَ  مثل يف واحلكم احلقوق بإثبات ختتص
  . معروف هو ممَّا ذلك

رى بالد   ويف   ا ، شيء   يف حكم   احلرب لوال ليسَ :  املغرب كبالد أخ   به يأمر   ل َما منفذ   هو وإمنَّ
 هذا غري   يف مذكورة   والعادات املذاهب من أسباب وهلذا . القدمية نةللس أتبع   وَهذا ، القضاء متول

  املوضع .

 وأهل والقضاة الوالة خصائص من ليس ممَّا املنكر عن والنهي باملعروف األمر   فله   م حتسبال   وأمَّا  
  . وحنوهم الديوان

 ؛ فيه طاعت ه   وجَبت   الواجب فيه ىأدَّ  فَمن   ، األمور والة بنيَ  مشرتك   هوَ  الدينية األمور م ن وكثري   
 .  واحلبس   بالضرب   يصل ّ  مل من ، ويعاقب مواقيتها يف اخلمس بالصلوات العامةَ  يأمرَ  أن احملتسب فعلى

 ، أو اإلمامة حقوق من يب   فيما منه م   فرَّط فَمن   ؛ واملؤذنني األئمة ويتعهد ، غري ه   فإىل القتل   وأمَّا
 ي عني م طاع لّ وك  ،  واحلكم احلرب بوايل عنه يعجز   فيما واستعان ، بذلك ألزَمه عاملشرو  األذان عن خرَج
 .  [176-183]احلسبة ذلَك"  على
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ا هذا وال يعين،  الناس شؤون وتنظيم  ،  الفساد منع   منها اُلدف   وإمارة  احلرب     مقاصدَ  تْ قَ حقّ  أهنَّ
ي ]قلت : أي د ونَ  ل ل َوايل   ع ق وبـََته   واَجَعل   الَّذ ينَ " : القيم ابن قال ؛ لذلكَ اإلمامة   بـَع ض   قـَو ل ال َقاض 
َيان  َحَكاه   َوَأمح َدَ  الشَّاف ع يّ   َأص َحاب   َها احلَْرب   َأم ري   واليَة   ، قَال وا : َواملاَور د يُّ[ يـَع َلى أَب وال َقاض   م ْعَتَمد 

ل ل م تـََّهم نَي  ب الع قوبَة   إ الَّ  يَت مُّ  الَ  ؛ َوَذل كَ  َوالع دَوان   الشَّرّ   لَأهْ  َوَقْمع   اأْلْرض  ، يف   الَفَساد   م نَ  اْلَمْنع  
رَام   َا إ ىَل  احل ق وق   إ يَصال َمْقص وَدَها ؛ فَإ نَّ  احل ْكم   و اليَة   ِب  اَلف  ؛  ال َمع ر وف نَي ب اإلج   . َأْربَاهب 

َواز   قـَو ل   يَقة  احَلق   يف ه وَ  ال َقو ل َشي خ َنا : وَهَذا قَالَ     َما يـَف َعل أَم ر   َويل ّ   ك ل ، َلك نَّ  الشَّر يَعة   يف   َذل كَ  جب 
َّ  َأنَّ  ؛ َفَكما إ لَي ه فـ وّ ضَ  َرَاج   وايل   مَي ل ك ه   الَ  ما َوالصَّر ف   ال َقب ض   م نَ  مَي ل ك   الصََّدقَات   َويل  س ه   اخل   ، َوَعك 

م  حلا َوَوايل   ب  احلر  َوايل   َكَذل كَ  نـ ه َما ك لٌّ   يـَف َعل ك  لال ر َعايَة   َمعَ  الشَّر ع يَّة   و الَيـَت ه اقـ َتَضت ه   َما م   َوالتـََّقيُّد   َعد 
 .[ 183 – 185  احلكمية ]الطرق ب الشَّر يَعة "

ل م نيَ  ي َصلّ ي الَّذ ي َأنَّ  السُّنَّة   َكاَنت وَقد  ":  سالماإل شيخ قالو    َماَعةَ َوا اجل م َعةَ  ب ال م س  هب  م  :  َوخَي ط ب   جلَ 
ر ب   أ َمرَاء   ه م   َناد   َعَلى السُّْلطَان   ذ ي نـ وَّاب   ه مْ  الَّذ ينَ  احلَ  ََذا ؛اأَلج  مَ  َلمَّا َوهل  ُّ  َقدَّ َصّلى هللا  َعَليه  النَّب 

ر   أَبَا وَسلَّمَ  َمه   الصَّالة   يف   َبك  ل م ونَ  ، َقدَّ ر   إَمارَة   يف   ال م س   َوَغري  َها .  ب  احلَ 

ُّ  وََكانَ    ر ه   الَّذ ي ه وَ  َكانَ  َحر ب   َعلى أَم ريا   بـََعثَ  إَذا مَ َصّلى هللا  َعَليه  وَسلَّ النَّب    . ب َأص َحاب ه   للصَّالة   يـ َؤمّ 

تَـع َملَ  إَذا وََكَذل كَ    تَـع َمل َكما َمد يَنة   عَلى نَائ با   َرج ال   اس   َأيب   ب نَ  َوع ثَمانَ ،  َمكَّةَ  َعَلى يد  أس ب نَ  َعتَّابَ  اس 
َرو،  الَيَمن   َعَلى م وَسى َوأَبَا ا  َوم َعاذ َوَعل ّيا  ،  الطَّائ ف َعَلى العاص  نَائ ب ه   جَن رَاَن ، َكانَ  َعَلى َحز م   ب نَ  َوَعم 

َرَها احل د ودَ  ف يه مْ  ، َوي ق يم   هب  مْ  ي َصلّ ي الَّذ ي ه وَ    . احْلَْرب   َأم ري   ْفَعل ه  يَـ  مم َّا ، َوَغيـْ

يّ نَي ؛ َوبـَع ض   األ َمو يّ نيَ  ال م ل وك   م ن   بـَع َده م   وَمن   بـَع َده   خ َلَفاؤ ه   وََكَذل كَ   ين   َأْمر   َأَهمَّ  أَلنَّ  َوَذل كَ  ال َعبَّاس   الدّ 
   . [27/291الفتاوى  ]جمموع" َواجلْ َهاد   الصَّالة  

ََذا: " وقالَ    د ينَ  خ َلَفائ ه   َوَسائ ر   َصّلى هللا  َعَليه  وَسلَّمَ  هللا   َرس ول   س نَّة   َكاَنت   هل   َسب يَله م   َسَلكَ  َوَمن   الرَّاش 
َلة   يف   - األ م ور   و الة   م ن   يَّة األ َمو يَّة   الدَّو  َمامَ  َأنَّ  - َوال َعبَّاس  يعا   اأَلص َلني    َهَذي نَ  يف   إَماما   َيك ون   اإل  : مجَ 

د   َوالصَّالة   اجل  َهاد   ، َوَأْمر   اجل َهاد   يف   يـَؤ مُّه مْ  الصَّالة   يف   يـَؤ مُّه مْ  فَاَلَّذ يَواجل َهاد  ؛  الصَّالة    َقام  امل يف   َواح 
 .  َوالسََّفر  
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ُّ  وََكانَ     تَـع َملَ  إَذا َصّلى هللا  َعَليه  وَسلَّمَ  النَّب  ،  َمكَّةَ  َعَلى يد  أس ب ن   َعتَّاب   بـََلد  : م ث لَ  َعَلى َرج ال   اس 
َا ، َكانَ  َعَلى العاص َأيب   ن  ب َوع ث َمانَ   ، وََكَذل كَ  احل  د ودَ  ، َوي ق يم   هب  م   ي َصلّ ي الَّذ ي ه وَ  الطَّائ ف  ، َوَغري  مه 

تَـع َملَ  إَذا ت ع َمال ه َغز َوة  ؛ م ث ل   َعَلى َرج ال   اس  َرو أ َساَمةَ  َوابـ َنه   َحار ثَةَ  َزي َد ب نَ  َكاس  َره م   العاص ب نَ  َوَعم  ، َوَغيـ 
َذا ب النَّاس  ؛ ي َصلّ ي الَّذ ي ه وَ  احْلَْرب   َأم ري   َكانَ ،   الصَّالة   يف   َبْكر   أَبَا ب تَـْقد ُي ه   امل ْسل م ونَ  اْسَتَدلَّ  َوُل 

َمه   أَنَّه   َعَلى َماَمة   يف   َقدَّ  . اْلَعامَّة   اإل 
( كَيز ي د َكانَ  كل  وََكذ  دّ يق  َيانَ  َأيب   ن  ب أ َمرَاء  )الصّ  ب يلَوش   ل يد  الو  ن  ب َوَخال د   س ف  ر وَحسَ  ب ن   َرح   ب ن   َنَة ، َوَعم 

ر ب   أَم ري  ،  َوَغري  ه م العاص  الصَّالة  .  إَمام   ه وَ  احلَ 

ت ع َمال ه   ب ن   نـ وَّاب  )ع َمرَ  وََكانَ   ( ، َكاس  طَّاب  ر   ب نَ  َعمَّارَ  ال ك وَفة   َلىعَ  اخلَ   َواب نَ ،  َوالصَّالة   ر ب  احل َعَلى يَاس 
ع ود   َرَاج  .  َعَلى حنيف ب نَ  ، َوع ث َمانَ  ال َمال   َوبـَي ت   ال َقَضاء   َعَلى َمس   اخل 

طَّاب   ب نَ  ع َمرَ  فَإ نَّ ؛  ال َقَضاء   َوو اليَةَ  اخلَرَاج   َوو اليَةَ  احَلر ب   و اليَةَ  النَّاس   َأَخذَ  ه َنا َوم ن     أَم ري   ه وَ  اخلَ 
ن نَي ؛  ؤ م ن ونَ  انـ َتَشرَ  فـََلمَّا ال م ؤ م 

َتاج وا ، َوفـََتح وَها ال ب الد   َعَلى اف ر ينَ الك ، َوَغَلب وا امل التـَّر ت يب   يف   ز يَاَدة   إىَل  َواح 
َرَاج   ، د يَوانَ  )الدّ يَواَن( ، َوَضَع هَل م   رَج   ل ل َمال   اخل  َتخ  ،  املص ر وف   لل َمال   الَعطَاء  َوالنـََّفَقات   ، َود يَوانَ  ال م س 

َرةَ  الك وَفةَ  َفَمصَّرَ :  اأَلم َصارَ  هَل م   َوَمصَّرَ  طَاَط ؛ َوَمصَّرَ  َوالَبص  ث ر   ملَ   فَإ نَّه   الف س  َنه   َيك ونَ  َأن   يـ ؤ  َ  بـَيـ   ج ن د   َوبـَني 
ل م نيَ  ر   ال م س  َلةَ  َعظ يم   نـَه   . [53/56الفتاوى ]جمموعيَل يه"  مم َّا اأَلم َصارَ  َهذ ه   َفَجَعلَ  َوالنّ يل  ؛ َوال ف رَات   َكد ج 

حمّددة ،  أمور   منوما يناط هبا ،  الواليات اخلاصة واإلمارت املعينةهذا البيان الشايف يف وبعَد    
 ُيعل   ال ال م حرَّرة املناطق   يف هللا   شر ع   حتكيم   ىلإ أخواهتا مع - اليومَ  - اجلماعات   إّن قياَم هذه  : نقول 

َعة األول)فـ و ا  ة، وحبجّ  )األقدمية ( ةحب جّ  ال م سلمني على الوصيةَ  هيَ  منها واحدة    هذه   ألنَّ ؛  (ب بَـيـْ
 عليه( املتفق العقد هو،  البيعة ؛ )فنصُّ  البيعة أركان مبقتضى خمصوص   شيء   على خاصة   بيعات   كلَّها

. 

 !  (والشام العراق  دولةم )منه   ببعض   ال (والعقد احللّ  أهل) يعرف   غري هم ، وم نْ  مجيعا   وم ْن هؤالء   

إن    - النصرة( كـ)جبهة ؛ راض )أهل احلل والعقد( فيهم غري يف حصر   منازع   البعض   وحىتَّ َهذا  
َها منع  كنَت تَـ   .......!!  -ه م  دُّ
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  (3  ) 

 نوع ( :  ِمنْ  هَ  البيعاِت اليّت ِسادَ  ) تساؤلت  تُبنّيُ  

  والشام[ عام ]في العراق على عامة
 

 العلم ألهل معروفة شروط وهي ؟أيب بكر البغدادي يف الشيخ  اإلمامة شروط توّفرت هل األّول :  
 منها ؟  طرف إىل اإلشارة سبق . وقد

 أهل) مجهور ، هم حقا  ( والشام العراق يف اإلسالم دولة )على اليوم البغدادي بايع َمنْ  هل الثّاني :  
  غريهم ؟ دون املعتربون هم ؟ وه مشروط   فيهم رت  توفّ  هلو  ؟ خالف هم حيلُّ  ال الذين (والعقد احلل
 م ،تساويه   أو هم ،تفوق   وقوة   شوكة   َذو و هم ؛ فهل األخرى( اجلماعات   هم )منغري   هنالك كانَ  فإن  

 دونـَه م ؟  أو
املزعومني يف الدولة اإلسالمية يف  )أهل  احلل والعقد بيعة على بناء الناس عامة بايعَ  هل   الثّالث :  

 اخلالف ؟ ترَب  م عْ  غريَ  األخرى اجلماعات من داهاعَ  َمن   فيكون ؛ العراق والشام(

 -تـََعاىَل  - هللا حبقوق والقيام   والشوكة   والقدرة   السلطان   حيث   من اإلمامة شروط هل الّرابع :  
  ؟ اإلمام ذاُل َ  البيعة   هبَذه تحقق  تَ  العباد   وحقوق  

 

 احلُْْكُ وتَتكّشُف حقيقُته : األأس ئةل نرُجو أأْن يَتبنّيَ  َهذه َعن اجلَواب وِمنَ 

 

 يتهيأ   فال،  بعين ه البغدادي الشيخ يف الشروط قبتحقُّ  يتعلق   امَ يف أّما جواب  السُّؤال  األّول :    
 ويف   . الناس غلبأل املعروفني نم   ليسَ  فهو؛  والشام العراق داخلَ  ه و َمنْ  لغالب ذلك معرفة

 عن س ئل وقد - منصور بن إسحاق رواية يف" : أمحد اإلمام ؛ قاللف  السَّ  عليه ؛ ل َما خمالفة   هذا
فقال  -معناه ؟  ما ، جاهلية( ميتة مات إمام له وليس مات )َمن  صلى اله عليه و سلم  النب  حديث
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 "معناه( ؛ فهذا إمام هذا يقول   املسلمون ، كلُّهم عليه ُيمع الذي اإلمام ؟ اإلمام ما دري: )ت
 . [ 1/326السنة  ]منهاج

  باإلمامة ؟! له ي َشار كيف الناس عامة حال ه  عندَ  وال عين ه   يـ ْعَرف   ال فَمنْ  
  .ار الكفّ  من خشية   س  للنا هوإشهار   بيان ه   الوقت هذا يف ُيكن   ال : قيلَ  فإن   

اب فهذا  ؟ قتْ حتقّ  قد والسلطان القدرة من اإلمامة هذه   شروط   هل  :  رابعال السؤال جوابيف  عنه ُي 
م:  يتبني   ذيوالّ    .  بأن ال؛  بأنفسهم ذلكَ  عن أجابوا قد   أهنَّ
 .بروز ه   م نْ  َخش وا َلَما كذلكَ  كانَ  َلو إذْ 

ل  احلل والعقد ،فليس فال ؛  الثاين : وأّما جواب  الّسؤال وإالَّ َلو كانوا هم  َمن  بايَعه هم مجه ور أه 
من  ناك العديد  ه  :  خرىأ   وم ن  جهة  هذا من جهة .  -َكَما َمرَّ وسنبّينه   - وحدهم النقاَد الناس ُلم

َفة  الشوكة َعلى حازَ  َقدْ الكتائب  م ْن غري الدولة اإلسالمية   الشام أحرار ؛ كحركةأيضا  والقوة  ص 
 ... وغريها ولواء اإلسالم

 احلل بأهل املتمثلة هي وحَدها ليست والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تلك أنَّ  ديشهَ  فالواقع   
 ْعد ل  يَـ  آحادها يكون   وقد  .  الشرعية وسياساهتا منهجها على هايوافقْ  مل ممَّن غريها يوجدل ب؛  والعقد

ذه هب فكيف املناطق ؛ بعض يف ، خصوصا   الشوكة يف م َعتني  جم ْتَ  )الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة(
  ؟ الكتائب مجيعا  

 من شوكة   ، وأقوى عددا   أكثرَ  َيكونـ ْونَ  للبيعة ، قد ونيدع   الذين أولئكَ  عقد يف يدخل   مل ن  مَ  إنّ ف
تمعتني   والشام العراق يف اإلسالمية الدولة  .وجبهة النصرة جم 

 أن شك فال ؛ وقعت ؟ ومىت ؟ تْ وقعَ  العامة بيعة هلْ  الثّالث : ؤالالس عن للجواب يقودنا وهذا
 ؟! يبايعوه أن ُلم كيفَ  جمهول  ، هل م   وحاَله  ، وهو عيَنه الناس  أغلب   رف  ع  تَـ  مل َمن   ؛ فإنَّ  يقع مل هذا

ه  الكاتب  أن  حيدَث هكذا   قيل  فإن   ! اق  طَ ي   ال امب َ  تكليف  فه و  -مثل ما هو الواقع اليوَم  -وإن  يريد 
 البيعة : بأنَّ  القول حترير من سبقَ  مبا عنه ، في جاب اخلاصةَ  البيعةَ  والعقد احللّ  أهل   مببايعة كتَفىي   :

 ! . السبيبّ  الدور   بناءَ  عليها وموقوفة   العامة على مبنيَّة اخلاصة
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القدرة  نفوذ وهو ؟ حصل قد البيعة هذه من اإلمامة مقصود هلوهو  الّسؤال الرابع : وأّما جواب   
  ؟ اإلمامة مصاحل حتصل هبما ن  االلذ السلطاننفوذ و 

 الناس . آحاد وليس احلال واقع   هو هذا عن ُييب   الذي إن فأقول  
...... 

  (4  ) 

 

 قبائل ورؤساء ووجهاء ِتار من الناس أعيان موافقة يكفي]:  عام على العامة بيعة يف قلتَ     
 ! [وحنوهم وجماهدين ، علم وطالب

 

 يف هؤالء مثل   فلوجود  ،  له الناس ، وينقادَ  أمر   لإلمام يستقرَّ  حىتَّ  َيكف و نَ  هؤالء كان إن   أقول :    
... الذين  [الثغور وأهل العلم طلبة بعض] أمثال وجود   من القبول   يف وأجدر   أوىل والعقد احلَلّ  أهل  
  ! العامة عند فضال   اخلاصة عند مغيبون جمهولون أغلبهم يفه م  

 هؤالء ؟! ملثل الناس ينقاد إ َذنْ  فكيفَ      
 

 حكم بني األركان مع يدور البيعة أركاهنا ... فنوع باعتبار يكون البيعة ]اخلالصة .... فنوع   : قْلتَ  مث َّ  
 .واخلاص[  العام
 أناس   بايعَ  ؛ فَلو  أصال   حملَّه تعدَّى إذا باطال   الغيا   َيكون البيعة هذه أنواع أحد لكنو  أقول :    

 هذه يف والعقد احلل أهل عداد   م ن   معترب ونَ  هم الذين والعقد احلل أهل بعض اختاره أن بعد رج ال  
َقدْ  ومل،  اجلماعة  ملا يأيت :الغية  البيعة هذه ، فإن الناس أغلب هلم يـَنـْ

 الشريعة حكم عليهم يطبقوا أن يريد ونَ  َمنْ  عندَ  املعتربين والعقد احلل أهل خيتاروا مل هنمأل أوال  :   
 . مْ ُل   الناس   النقادَ  وإالَّ . 
 ، فإن املسلمني عموم   م ن   وعقد( حلّ  اختيار  )أهل يتمَّ  مل إذا األمري هلَذا املبايعنيَ  هؤالء إنَّ  ثانيا  :   

 تـَْنعقد   د( ، الذينوالعق احلل أهل )مسمى ملخالفتها؛  ذلك عند بعهده الوفاء يلزمه ال م َباي عال   هذا
 .اخلالفة  على البيعة   هبم
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 ]والعربة   خاص[ : على اخلاصة ]بيعة عنوان حتتَ  الرابع[ ]الفصل يف أنتَ  قلتَ  لقد ثالثا  :   

 . [حملَّه يتعدَّى وأالَّ ،  حراما   يكون أالَّ  ، وشرط ه   عليه اْلم َبايع   باملخصوص  

 
 
 

...... 
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 اخلَاَمـس ( الَفْصـل ) ُمَغالطـَات

 

 

  (0  ) 

  ) بَيعاُت ُمجاِهدي الّشام : خاّصة عىَل خاص (

    

 من كثري يف جديدة وأحكام بيعات   األمة ، نشَأت   هبا متر اليت والتغريات التطورات ظل ]يف : تقول 
 واحد   م ص ر   يف تعدد ها كان تعدَدت  ، سواء إذا البيعة ألحكام دراسة   من ب دَّ  ال كان ؛ لذلك األمصار

[  أم املسافات قـَر َبت   األمصار ، وسواء من كثري   يف أم    . بـَع َدت 

ّ  ... ذلك على الدالة األدلة تذكر   ذهبتَ فَ  ؛إمام[  من ألكثر البيعة تعدد ]حكم : تقول مث ّ     مث 
 . [الشام أهل بيعة:  السادس ]الفصل: هو و ،  بعَده   فصال   عقدت

 ذاوهَ  ! [عام على عام] نوع اعتبار  أهنا من على البيعات   هذه عن تتحدث   اهن أنتَ  فأقول :    
 :أوجه  من باطلٌ 

ا - والطاعة السمع على - ؛ فبيعتهم بذلك لكَ  ي َسّلمونَ  ال املبايعني أنَّ  :الً أوّ    دفع   ه و يف إمنَّ
 ذلك : قبلَ  أنت قلتَ  وَقد   . الشرع   ، وحتكيم الصائل  

؛  اخلاص من . وهذا حمله[ يتعدَّى ، وأالَّ  حراما   يكون أالَّ  ، وشرط ه   عليه   اْلم َباَيع باملخصوص ]والعربة 
 ؟!! عام على ِتعله فكيفَ 

ً انِ ثَ     ولك - اجل ند أغلب يعلم ها مستفيضة مشهورة   جمالسَ  يف البغدادي قال بكر أبا املباَيعَ  نأ : يا
 قال :  -تسأهَلم  أن  
 اْلم َباي ع عليه اتفق ما وهذا.  إ َذن   خاصة فهي،  أكثر ال قتال   بيعة   هي إمّنا:  له )اجلوالين( بيعة إن

 . واْلم َباَيع
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ً الِ ثَ   ا ُتاوزا   أو تعديا   حوى إذا البيعة نصَّ  أنَّ  : ثا م فلنفرَت ضْ ؛  ت لَغى ، فإهنَّ  أنَّه على البغدادي بايعوا أهنَّ
 :ألوجه  باطلة هاإن   فنقول؛  للمسلمني خليفة

 األّمة يف والعقد احلل أهل   يعقد ها املسلمني بيعة إمام   للبيعِة : العاقد   - (األول)   
م ربك أيب للشيخ البيعةَ  عقد وا الذين َيدَّع   ومل،   .  والعقد احللّ  أهل مجهور   هم أهنَّ

م االفرتاض سبيل على ق لنا ولو  ا ذلَك : ادَّعوا والتنزُّل  : إهنَّ  : ببني  سَ ل   الغية   أيضا   فَإهنَّ
م باعتبار أوُلما :  حكم عليهم يطبق وا أن يريدونَ  َمن   عند املعتربين والعقد احلل أهل خيتاروا مل أهنَّ
 خبالفته . ورض وا هل م   الناس   النقادَ  . وإالَّ  املختارة البقعة على الشريعة

 ، فإن املسلمني عموم من وعقد ( لّ حَ  )أهل اختيار يتم مل إذا األمري هلذا ايعنيَ املب هؤالء   أنّ  ثانيهما :
 هبم تـَْنعقد   الذينوالعقد(  احلل أهل ؛ ملخالفتها )م سمَّى ذلك عند بعهده الوفاء   يلزم ه   ال املباي عَ  هذا

 . اخلالفة على البيعة
   

 

، ة معلوم كثرية بواجبات اإلمامَ  تـ ْلز م   اإلمامة   بيعة   عليِه : المباَيع   - (الثاني)  
 : بأمرين حمددة هي ، فإمنا البغدادي بكر أليب أعطيت اليت البيعات ، أما حصرها مكان هذا ليس

 . النفس  عن الصائل دفع -1
 . الشرع فينا حيكم حىت الدين عن الصائل دفع -2

 الوجوب ةهَ جِ  من البيعة العامة عن تختلف   أن ها - (الثالث  )  
:  صلى هللا عليه و سلمالنب  حلديث   مسلم ؛ لك لىعَ  واجبة   سلمنيامل إمام فبيعة   واإللزام :

َعة   ع ن ق ه   يف   َولَي سَ  َماتَ  )َمن    مجاَعةَ  )تـَل َزم: صلى هللا عليه و سلم  . وقال  َجاه ل يَّة ( م يَتة   َماتَ  بـَيـ 
  السنة . أهل اعتقاد   كتب يف تـ َقيَّد املسألة هذه صارت   ؛ حىتَّ  وإمامهم( املسلمني

،  أنفسهم على أوجبوهاه م   أهّنم جهة   من واجبة صارتَفقد  – العراق يف -اجملاهدين  بيعة   اأمَّ    
 النفس . إلزام جهة ن  م   وجبَ  ، وما ابتداء   وجبَ  ما بنيَ  وفرق  
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المدة  باعتبار البيعة العامة  عن تختلف أن ها - (الرابع)  

 يف أو الدين يف العزلَ  يوجب   سبب   عليه طرأ ، أو ماإلما ماتَ  اإذَ  ؛ إالَّ  تنقطع   ال دائمة   اإلمام فبيعة   :
،  الدين عن الصائل   دفع   بانتهاء ؛ فتَـن تهي بكر أيب للشيخ العراق يف اجملاهدينَ  بيعة   اأمَّ  ... ، البدن

 ، والعرض . والنفس
 رسول قال وَقد ؛لمسلمني ل إلمامني اإلمامة   عقدت   أن يصحّ  ال التعدد : – (الخامس)  

َعة   )فـ ْوا:  هللا   ؛ فاقتلوا خلليفتني   ب ويع )إذا:  صلى هللا عليه و سلم  وقالَ  ، األول فاألول( ب بَـيـْ
 . معا  إلمامني   عتني  ي  بَـ  املسلم بايعي   أن   يصح ، وال األئمة تعدد يصحّ  ؛ فال منهما( اآلخر

َد  التعد حيتمل   ال . أمَّا َما دَ لتعدُّ ا عليه   اْلم َباَيع   احتمل إذا التعدد فيها ، فيجوز الناس بيعات أمَّا
م وا - تعاىل - لقوله   ، إمنا األحاديث هلذه ، ليسَ  ابتداء   التعدد   فيه يوز   فال؛  كاجلهاد    حَبْبل   ﴿واْعَتص 

ْيعا   هللا    . واالجتماع   والتآلف االجتماعوجوب   على الدالة واألحاديث ، واآليات [185]آل عمران :  ﴾مجَ 

 .النصرة(  جبهة على  واجب هو ؛ كما والشام( العراق يف اإلسالمية )الدولة على واجب   والتآلف  
 لقائد البيعات   إلغاء   مثال   ُيوز   فالباطلة ؛  الغية م عني ألمري اآلخرين بيعات أن هذا معىن وليس

م ةحب جّ ... ، وهكذا ؛   اإلسالم( )لواء ، وقائد التوحيد( )لواء ، وقائد الشام( )أحرار  ونمتفرق   أهنَّ
 . فتنبَّهْ ؛  م ّتحدين غري  
 هبا( : الوفاء ووجوب صورها كتابه : )البيعة يف حسان عبد احلكيم قال

 اليت وكةبالشَّ  إال يقوم ال اجلهاد ألن ؛ - مثال   - اجلهاد يف العاملة الطوائف تتعدد أن يصح وال"
 بل والشوكة . القوة حتقق اليت واملواالة املقصود عاالجتما  ينايف د  والتعدّ  ، واملواالة االجتماع مثرة هي
ال تـََناَزع وا فـَتَـْفَشل وا َوَتْذَهَب ر حي ك ْم ﴿ -تعاىل  –ذهاب الشوكة ؛ قاَل  إىل التعدد   هذا يؤدي قد

؛  باألخرى طائفة   لّ ك   إضرار إىل األحيان من كثري يف يؤدي التعدد أن ؛ كما[ 49]األنفال :  ﴾َواْصرب  وا
 ضربة العدو يوّجهَ  أن إىل يؤدي عسكري بعمل طائفة تقوم   فقد التنسيق . وانعدام   اخلطط ض  ر  لتعا

 التعدد" . سيئات من هذا وكلّ  للمواجهة ، هيأةم   غري   ىأخرَ  لطائفة  
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يـ َؤّمروا ، أن  )جبهة النصرة( وغريها؛ كـأرض الشام كّلهم يف األمر واجب  على اجملاهدين وهذا    
وا مصلحة االجتماع على بعض السياسات الشرعية واخلالفات االجتهادية ب  هم ، ويغلّ رج ال  علي

أن يتنازل البعض عن  إالَّ  تمَّ اجتماع  يَ  ن  لَ و  -واليت يسوغ  فيها االجتهاد  - اجلانبية العقدية والفقهية
 مثل هذا . 

ام اجتهاداهتا يف مسألة يف العراق والش فرض رؤية الدولة اإلسالميةومما يب التنازل عنه هو    
ْر له الشروط الشرعية وال وفَـّ تَ مل تَـ إعالهنا  أنَّ  العْلم   عَ مَ  ()إعالن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام

  . الواقعية

حمض  اجتهاد  ال دليل عليه ، سوى األقيسة هو  [ال تصح البيعة واإلمرة إال للقدم] ومسألة أنّه   
فكيف ي نادي إخوان نا يف الدولة  ؛َع أمرهم إال بتناز ل بعضهم لبعض وعليه فلن يتم . الفاسدة

 من ذلك ؟! اإلسالمية إىل االجتماع وهم أكثر الناس نْفَرة  

 أن يب   البيعة ذكر فيها ورد اليت األحاديثَ إنَّ  البيعة : أحاديث -)السادس(   
 إمام بيعة على - عليه و سلم صلى هللا النب  بني بيعات   من وقعَ  ما باستثناء - مجيعها حتمل

  السلطان( . ، أو املؤمنني ، أمري أو )اخلليفة ، املسلمني

 على األحوال من حبال   األحاديث   هذه مْحل   يصحُّ  وال أطلعنا ، فيما باالستقراء لدينا هذا ثبت وقد 
 ببيعة مقيدة   إما ورَدت   عة ،البي ذكر   فيها وردَ  اليت األحاديثَ ؛ كَما أنَّ ... يف العراق  اجملاهدين بيعة

 احلكم احتد إذا ؛ خاصة املقيد على املطلق محل والواجب؛ اإلمام  ذكر دون مطلقة ، وإما اإلمام
 : باإلمام مقيدة البيعة فيها وردت اليت األحاديث فم ن.  العلم أهل مجهور عند والسبب

 ببيعة قال : فـ و ا تأمر نا ؟ قالوا : فما ؛ فتكثر ؛ خلفاء )وستكون: صلى هللا عليه و سلم  النب قول  
َل يَفتَـني   فَاقـ تـ ل وا ب وي عَ  )إ َذا: صلى هللا عليه و سلم النب  . وقول فاألول( األول نـ ه َما(  اآلَخرَ  خل   .م 

َقةَ  ؛ فََأع طَاه   إ َماما   بَاَيعَ  )َمن  : صلى هللا عليه و سلم  النب وقول َتطَاعَ  َما ، فـَل ي ط ع ه   ه  قـَل ب   َوََثََرةَ  َيد ه   َصف   اس 
 . اآلَخر ( ع ن قَ  ، فَاض ر ب وا يـ َناز ع ه   آَخر   َجاءَ  ؛ فَإ ن  
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 عن رضي هللا عنهما عمر ابن حديث فأمهها ، املطلقة البيعة ذكر   هافي ورد اليت األحاديث وأما   
عَ  ع ن ق ه   يف   َولَي سَ  َماتَ  )َمن  :  صلى هللا عليه و سلم النب  إىل دعانا والذي.  (َجاه ل يَّة   م يَتة   َماتَ  ة  بـَيـ 

رضي هللا  عباس ابن حديث هو -مطلقة  وردت وإن -املسلمني  إمام بيعة هي البيعة هذه بأن القول
ا   السُّل طَان   م نَ  َخرَجَ  َمن   فَإ نَّه   ، فـَل َيص رب    َشي ئا   أَم ري ه   م ن   َكر هَ  )َمن  مرفوعا  :  عنهما رب  ل يَّة (  م يَتة   تَ َما ش  َجاه 

 .  بيعت ه نقض يف السعي   هو السلطان نم   . واخلروج  

السلطان  بيعة من اخلروج   وهو -عباس ابن وحديث عمر ابن حديث -احلديثني  يف السبب فاحتد  
 اهذ لفاعل اجلاهلية امل يَتة وهو - احلديثني يف احلكم . واحتد عليه الناس اتفاق بعد مبايعته ترك أو ،

 البيعة وأنعباس( ،  ابن )حديث املقيد عمر( على ابن حديث)املطلق  محل لذلك ؛ فوجب
 أنّ  ذَكر عباس ابن حديث ألنّ  ؛وجد  ، إن املسلمني إمام بيعة   هي عمر ابن حديث يف املقصودة

  .عليه  خرج قد سلطان وجود هذا ؛ فيقتضي السلطان على خرج ن  مَ  حكم هذا

 هذا غري على محل ها ينبغي وال،  املسلمني إمام بيعة   يه   -إذن  – عمر ابن حديث يف فالبيعة 
ع ه   َعنْ  اْلَكل مَ  ﴿حي َرّ ف ونَ :  - اىَل عَ تَـ  - اليهود ؛ قال كف عل  للنصوص حتريف   الوجه ؛ فإنّه    ﴾َمَواض 

ع ه   بـَْعد   م نْ  اْلَكل مَ  ﴿حي َرّ ف ونَ  : - اىَل عَ تَـ  - ، وقال[ 49]النساء :   هللا  رسول ، وقال[ 41]املائدة : ﴾َمَواض 
َلك م   َكانَ  َمن   َسَننَ  )لََتت بَـع نَّ : صلى هللا عليه و سلم  ا   قـَبـ  رب  ا   ش  رب  رَ  َدَخل وا َلو   ؛ َحىتَّ  ب ذ رَاع   َوذ رَاعا   ش   ج ح 

 . ؟( قَاَل : َفَمن   َوالنََّصاَرى ؟ ال يَـه ود   هللا   َرس ولَ  يَا قـ ل َنا تَب ع ت م وه م  . َضبّ  

 ، ُلم خليفة  متكني   خالفة  و إ ىَل  املسلمني سعي وجوب على األدلة أقوى من عمر ابن وحديث   
  . غالبا   باجلهاد إال يتأتى ال وهذا

 ابن حديث يف الوارد الذمُّ  ، ويلحقه آمث   هو سلمنيَ للم   خليفة   ال حيث   اآلنَ  ميوت   مسلم كلَّ  وإن 
 يف الساعني من يكونَ  أنْ  إالَّ  - الكفر على وليسَ  معصية لىعَ  أي   - ة (َجاه ل يَّ  م يَتة   )َماتَ عمر : 

 لقولهأو أمري املسلمني .. ؛  اخلليفة  يقودها  اإلسالم دولة   قيام   وهيَ ة : الغاي يدرك مل وإن   - الشأن هذا
را   بـَْيت ه   م نْ  خَيْر جْ  ﴿َوَمنْ :  -تعاىل  -  َعَلى َأْجر ه   َوَقعَ  فـََقدْ  اْلَمْوت   ي ْدر ْكه   مث َّ  َوَرس ول ه   هللا   إ ىَل  م َهاج 

 . [188]النساء :  ﴾هللا  
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 ذكر ه   سبق الذي للحديث طلبه ؛ يف النية صادق ، لكنه الشأن هذا يف السعي عن عاجزا   يكونَ  أو
ر ت    َما َجاال  َلر   ب ال َمد يَنة   )إ نَّ َغزَاة  :  يف صلى هللا عليه و سلم هللا رسول األعذار ؛ قال أصحاب يف  س 

ريا  ، ر   يف   َشرَك وك م إ الَّ  َواد يا   َقَطع ت م   َوال َمس  ( َحَبَسه م   اأَلج   . ال َمَرض 

 إمام بيعةَ  ينكث   من فحكم   ؛ الناكث حكم جهة من تختلف   أنَّها -)الس ابع(   
 املسلمني ؟ من لرج   معَ  ، أو طائفة   معَ  بعهده يَفي ال من أعظم   املسلمني

ومنه  ذلك ، يف الوارد للوعيد ؛ الذنوب كبائر من كبرية   هو - كان أيّا   - العهد نكث أن صحيح     
 ي وَصلَ  َأنْ  ب ه   هللا   َأَمرَ  َما َويـَْقَطع ونَ  م يثَاق ه   بـَْعد   م نْ  هللا   َعْهدَ  يَنق ض ونَ  ﴿َوالَّذ ينَ  : -تـََعاىَل  - هللا قول  

د ونَ   . [ 23]الرعد: ﴾الدَّار س وء   َوَُل مْ  اللَّْعَنة   َُل م   ْولَئ كَ أ   اأَلْرض   يف   َويـ ْفس 

 ال َما تـَق ول وا َأنْ  هللا   ع ْندَ  ا  َمْقت َكبـ رَ  تـَْفَعل ونَ  ال َما تـَق ول ونَ  مل َ  َآَمن وا الَّذ ينَ  أَيُـَّها ﴿يَا : -اىَل تعَ  - وقوله
 هللا  رسول قال ون ؛يفعل   ال ما ونيقول   الذين م ن فه و َيف   ومل عاهد ؛ فَمن  [ 5-2]الصف :  ﴾تـَْفَعل ونَ 

 :  حىت النفاق من خصلة فيه كانت منهن َخص لة فيه كانت وَمن منافقا  ، كان فيه كن َمن   )أربع 
 رجب ابن   قال؛  غدر( عاهد وإذا فَجر ، خاصم وإذا أخلف ، وعد وإذا كذب ، حدَّث إذا يدَعها ،

كافرا   املعاهد كان ولو ،وغريه  املسلم بنيَ  عهد كلّ  يف حرام   والغدر: " احلديث هذا شرح يف احلنبلي
 . [ 588-589واحلكم  العلوم ]جامع" 

 وردَ  البيعة هذه نقض أنَّ  إالَّ  ، املسلمني إمام بيعة ومنها،  العهود مجيعَ  ل  يشمَ  هأنّ  شكَّ  ال قسبَ  اومَ  
 فمنه  :  –أعلم  وهللا - ذنبا   وأشد إمثا   أعظم ؛ فهو خاصّ  وعيد   فيه

  .جاهلية(  ميتة مات بيعة عنقه يف وليس مات )منمرفوعا  :  عمر ابن حديث  

 مات شربا   السلطان من خرج من فإن فليصرب ، شيئا   أمريه من كره )منمرفوعا  :  عباس ابن وحديث 
  .جاهلية(  ميتة

 من فإنَّه عليه ؛ فليصرب كرههي شيئا   أمريه من رأى )من:  -مرفوعا   - عباس البن أخرى رواية ويف
 األحاديث . هذه م ن   ... وغريهاجاهلية(  ميتة مات إالَّ  ؛ فمات شربا   اجلماعة فارق
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 )  تَْنِبهيات  ( 

 التنبيُه األأّول 

 َعل م وإن   -َمن  ال يبايعنا  ُيوت وال ، يبايْعنا مل َمنْ  ن ؤمثّ  ال ]أوَّال  حنن : يقولون الدولة طرف إن 
وهذا مشهور عنهم معلوم وقد أكده العدنان يف خطابه الثان ـــ ذرهم وما يفرتون [جاهلية   ميتة   - بأمرنا

 املسلمني عموم على واجبة كانت ؛ إْذ لو همبيعت   إقرار  صريح  منهم على عدم  وجوب  أقول هذا   ــــ
 . ؟! يبايعْ  مل نْ مَ  َذنْ إ   َؤمثَّ  يـ   ال ، فلماذا

 

 التنبيُه الثاين 

 .القول  اد  فسَ  بيان   يف يفيد   هصاحب ه  ، لكنَّ  ه  التزمَ  إذا ، إال مبذهب ليسَ  املذهب الزم     
 ، فلماذا وغريها والغدر   واإلمث بالعصيان رميتَـه م أنَّك معَ  اجلَوالين بقْتل   تـ ْفت   ملَْ  إنَّك:  لك فأقول   

 ؟  خر(اآل )فاقتلوا ذلك ؛ يف صرحية الرسول أحاديث أنَّ  مع؟  نْ ذَ إ  
 

 التنبيُه الثالثُ 

 ( ! . الشام أرض فضل) على تدلُّ  أحاديث ذلك بعد تَ ذكر       
 !  الكتيب وريقات   تطويل ىوَ س   مسوّغ  موضوعّي أو منهجيّ   - ناه   – هذه األحاديث لذكر   فَهل   

 . !؟ خواصهم عن فضال   األحاديث هذه مثلَ  ُيهل   اليومَ  العوام م نَ  فَمن  
 ...... 
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 ( 1  ) 

 

 )  ََتِليط  .. ! ، .. شاع َوراج ! (

 

 .البيعة[  أحكام من تقدم ما إىل الفصل هذا ]وب ردّ  : تقول مث َّ    
 له ؛ فليس عام على عام نوع من البيعة يف هو إمنا ، ه  ذكرتَ  ما كلّ   – عنك هللا عفا -:  أقول   

 )السمع خاص على،  اهدين(اجمل من )جزء خاصة نوع من هي اليت ! الشام أهل ببيعة عالقة
 أمر على] : بعد فيما قلتَ نفس َك  وأنت،  إالَّ  ليس والنفس( الدين عن الصائل دفع على والطاعة

  فأقول  :.  مطلقا [ الطاعة كالسمع عام أمر على ، أو كالقتال خاص

كما   – بايعنا ؛ فنحن الشام أهل بيعة يف هنا حاصل ، وهو خاص أمر القتال على البيعة نَّ إ   
 والطاعة السمع على بايعنا؛  قتال( كله )وهذا والدين النفس عن الصائل رد على -ذكرنا سابقا  

 الشام( يف املسلمني )أغلب عاّما   جعلَته   ح جة فبأيّ  ؛ )مطلقا ( والطاعة السمع على نبايع ، ومل فيه
 بنص يأت   ، ومل امل َباَيع   وال اي ع  اْلم ب ال يلتزمه ومل، املسلمني(  ِبليفة يناط ما عموم )وهو عام على

 هذا ؟!  مركب جهل   أيُّ ؟!! فَ  البيعة
 

؛  خاص أمر على خاصة بيعة الشام يف اجملاهدين بيعة الناس أنَّ  من كثري بني شاع قد]:  تقول مث َّ    
 وجعل،  السفر ببيعة الشام يف البيعة فيه شبَّه اجلزيرة شيوخ ألحد مقطع   األخرية اآلونة يف راج حىت
؛ صلى هللا عليه و سلم  بالنب  خاصة العقبة بيعة ، وإن له للمباَيع العامة التمكني البيعة شروط من
 . أوجه[ من الكالم هذا على ، والرد عليها يقاس   فال

ر  املباَيع م ن  من حال ال م َباي ع وحال  ال َمَباَيع وحال أَم   كلَّ األدلة  والقرائن  لك منادَّ قَ  د  : قَ بإياز   فأقول    
اأجله  ونّص البيعة ،   شهادة أيب بكر البغدادي؛ حىت ذكرنا لَك  خاص على خاص نوع من على أهنَّ
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 اقتضاه ما هو فهذا؛  (أكثر ال قتال   بيعة   هي : إمّنا له )اجلوالين( عةبي إن): نفسه أنّه كان يقول 
 .  أسلفنا ؛ كما واملباَيع عاي  بَ م  ال   عند معروف   ه و.... و أهنا خاصة على خاص  العقد أركان

 ؟ لكَ ذَ  يف   الضري   فما الناس[ بني كثري..  حىت راج..؛ ]قد شاع  تقول  متعجبا  أو مستنكرا  :مث َّ  
 ، وجعل السفر ببيعة الشام يف البيعة فيه اجلزيرة شبه شيوخ ألحد مقطع األخرية اآلونة يف راج ]حىت  

 !له[  للمباَيع التمكني العامة البيعة شروط من
 )اليوتيوب( على وهي - املقابلة من جزء وهذا الطريفي( ، مرزوق بن العزيز هو احملدث )عبد الشيخ  

 : - اجلهاد( يف )البيعة:  بعنوان
 جمموعة مثال   سافروا من تأمري إىل قريبة صورهتا يف أهنا أفهم كأنّ  : - الرسالة قناة يف املقدم -قال  

 ؟ أحدهم يأمروا أن
 ومسؤوليتها أمرها عظم باعتبار آَكدَ  تكون قد لكنها،  األنواع هذه من نوع هي)الشيخ :  فقال

 (  لك ..ذ يف والتبعة
ا من نوع قال : إهنا،  كما تـََرى  الشيخ   قلت  :   اخلاصة البيعات أنواعنوع  من  هذه األنواع ، يَعين أهنَّ

حاهلا وشكلها( أي ل املقدم : إهنا يف صورهتا )، وإن  قاالسفر  ببيعة يشبهها ملو  ؛ كما هو واضح
 َهَذا م ن  وجه  . من بيعة السفر . ةقريب

 آَكد   هالكنَّ اخلاصة ؛  البيعات  أنواع   من نوع   ؛ فهيَ  منها( دَ آكَ  تكون  )قدقال : فإنَّه  ومن وجه  ثان   
 السفر . يف تكون اليت تلك من

 . البيعة أركان مبقتضى كذلك هذا أنحنن ذهبنا إىل ، و  الصواب عني   هو وهذا

 . له[ للمباَيع العامة ، التمكني البيعة شروط من ]وجعل :  قلتَ  مث

صلى هللا  عليه  وسلَّم  ؛ فالنب  ذَ وتنف   اإلمامة به تقومَ كي لرك ن  َشديد  ال ب ّد منه ؛  هذاَأَجل   أقول  :
 .  وحمدد واضح إقليم وهي املدينة يف له الشوكة وحصول متكنه عدب دولته أقامَ 

ْقَدارا  حم َّددا   يضع   السنة أو الكتاب من شرعي نص يوجد اله نأ صحيح  ،  واألنصار   بايعنيامل   د  دَ عَ ل   م 
 .املسلمة  الدولة عليها تقام أن ينبغي اليت وللرض  ،  واالستظهار   وكة  الشَّ  قدر  وَ 
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،  الشريعة شوكة وظهور التمكني ىل حقيقة  إ مَردَُّها أوصاف   وىس   تقدير  أو تكييف أليّ  وجود ال
 .  الراشدين اخللفاء وبيعات ، الكربى العقبة بيعة من نبطتْ است  

 وعليه فنقول:

أوال: أن االمامة هي )الذات( وهلا شروط ومنها)مبايعة مجهور أهل العقد أو أهل الشوكة ( و )رضى 
لتمكني واالستيالء والغلبة كما حصل ذلك عموم املسلمني وانقيادهم هلا(  وهلا أوصاف مردها اىل )ا

 بالسرب والتقسيم(. 

فنقول: اختل بعض شروط ــ االمامة ــ وانتفت اوصافها فعاد عليها بالفساد كما هو مقرر يف علم 
 االصول،)أن اخللل إذا عاد إىل شرط ــ العمل ـــ  أو وصفه فهو فاسد(.

 قال شيخنا السعدي يف )منظومة القواعد الفقهية(:

 وإن اتى التحرمي يف نفس العمل ..............أو شرطه فذو فساد وخلل
يرُتى حتقيقها عند نصب  غايات ومقاصدفاإلمامة هلا  املسائل املعللةمسائل اإلمامة من  :أن ثانيا  

 . فال فائدة من اإلمام حينئذاإلمام ، وإن مل تتحقق الغايات واملقاصد 
رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق باخلاصة "مام اجلويين رمحه هللا : ن من مقاصد اإلمامة كما قال اإلإو 

والعامة يف مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ احلوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة باحلجة 
والسيف وكف اجلنف واحليف واالنتصاف للمظلومني من الظاملني واستيفاء احلقوق من املمتنعني 

 [13غياث األمم ]  "وإيفاؤها على املستحقني 
 قال شيخنا السعدي يف )منظومة القواعد الفقهية(:

 .....وهي اليت قد أوجبت لشرعتهوكل حكم دائر مع علته.........
فلو مل يكن لإلمام قوة ومنعة وشوكة فلن يستطيع القيام مبقاصد اإلمامة اليت هي علة اإلمامة فإن 

 . ام انتفى املعلول وهو اإلمام مبعىن مل يعد اإلمام إماما  انتفت علة اإلمامة وهي القيام بواجبات اإلم

  :القاعدة تقول َلق لنا  مغلوطة االستنباطات هذه : إنّ  ق ي لَ  وولَ 



54 

 

 !  ذلك يف الناس عرف تعلم وأنت . الناس عرف إىل مرجع ه  ف،  سنة وال كتاب ال يفد  دَّ حي َ  مل اكّل م
 ، وهذا والقوة بالعدة واالستكثار باملنعة االستظهار اإلمامة قاعدة فإنَّ " : اجلويين قال وم ن  ه نا

 .  [39األمم  ]غياث "عْ طَ ي   مل الذي يف مفقود
ويستحيل أن يرتك  انتظام احكام املسلمني واالسالمن نصبه م والغرض " اجلويين يف غياث االمم: وقال

 انتهىم ". فوضى ال ضابط ُلاخللق سدى ال رابط هلم وخيلوا 
والفوضى تضرب بأطناهبا وال  مور املسلمنيأيف العراق وسوريا حيث مل تتنتظم  وصف ما زال قائما  وهذا ال

 ضابط هلا.
 -  الحقا   ذكرمها على جئتَ  كونكبيعيت العقبة األوىل والثانية   - البيعتني   بنود ولبيان وُلذه املسألة

 : هذا الفصل اآليت ناد  قَ عَ وما ميكن أن  يؤخذ منهما من دروس 
 

...... 
 

 )  ِصـل  (

َّانية ( ) بَْيَعتا العقبةِ   اأُلوىل والث
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 اأُلوىل ( ) بيعُة الَعقبة

 

 :  خاريالب   يفجاَء    

َي هللا  َعن ه  الصَّام ت   ب ن   ع َباَدةَ  عن" را   َشه دَ  وََكانَ  - َرض  َلةَ  النـَُّقَباء   َأَحد   َوه وَ  َبد   َرس ولَ  : أَنَّ  - الَعَقَبة   لَيـ 
ر ك وا َأالَّ  َعَلى )بَاي ع ون  َأص َحاب ه  :  م ن   ع َصابَة   َوَحو َله   قَالَ َصلَّى هللا  َعَليه  وسلََّم  هللا    َوالَ  َشي ئا  ، ب اهلل   ت ش 

ر ق وا ، تـ ل وا َوالَ  تـَز ن وا ، َوالَ  َتس  َتان   تَأ ت وا َوالَ  أَو اَلدَك م  ، تـَق  تَـر ونَه   ب بـ ه  َ  تـَف   يف   تـَع ص وا َوالَ  َوأَر ج ل ك م  ، ي د يك م  أَ  بـَني 
ر ه   م ن ك م   َوفَ  َفَمن   َمع ر وف  ؛ نـ َيا يف   فـَع وق بَ  َشي ئا   َذل كَ  م ن   َأَصابَ  َوَمن   هللا  ، َعَلى فََأج   َكفَّاَرة   ؛ فـَه وَ  الدُّ

، قال َعاقـََبه (  َشاءَ  ، َوإ ن   َعن ه   َعَفا َشاءَ  إ ن   هللا  ، إ ىَل  فـَه وَ  هللا   َستَـَره   مث َّ  َشي ئا  ، َذل كَ  م ن   َأَصابَ  َوَمن   َله  ،
 أمجل ما بعض توضح إسحاق البن رواية وهناك .[ 17، رقم 1/12]صحيح البخاري  "َذل كَ  َعَلى : فـََبايـَع َناه  

 :البخاري  رواية يف
 عبد عن اليزن ، هللا عبد بن دمرث أيب عن،  حبيب أيب بن يزيد حدثين ، قال إسحاق بن دحممّ  عنـــ"ف

 قال : ،  الصامت بن عبادة ، عن الصناحبي عسيلة بن الرمحن

 علىصلى هللا عليه و سلم  هللا  رسول ؛ فبايعنا رجال   عشر اثين ، وكنا األوىل العقبة حضر فيمن كنت  
 ، وال نزن ، وال سرقن ، وال شيئا   باهلل نشرك ال أن )على:  احلرب تفرتض أن قبلَ  ، وذلك النساء بيعة

،  وفيتم ؛ فإن   معروف يف نعصيه ، وال وأرجلنا أيدينا بني من نفرتيه ببهتان نأيت ، وال أوالدنا نقتل
]سرية "  غفر( شاء ، وإن عذَّب شاء إن   هللا إىل ؛ فأمر كم شيئا   ذلك من غشيتم ، وإن اجلنة فلكم

 .[ 2/271ابن هشام 

...... 
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 ( الثّانية الَعقبة بيعةُ ) 

 

 قوَله  :  نصاري األ مالك بن كعب الصحايب عن يروي":  إسحاق بن حم َّمد قالَ   

 بن هللا عبد ، ومعنا هلاصلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول واعدنا اليت الليلة ، وكانت احلج من فرغنا )فلما
؛  اإلسالم إىل دعوناه مث ، معنا أخذناه أشرافنا من وشريف ساداتنا سّيد جابر أبو حرام بن عمرو

َنا . نقيبا   وكان ، العقبة معنا ، وشهدَ  فأسلم   . رحالنا يف قومنا مع الليلة تلك فنم 

 يف اجتمعنا حىت؛  صلى هللا عليه و سلم هللا  رسول مليعاد رحالنا من خرجنا الليل ثلث   مضى إذا حىت 
ع ب  أم كعب بنت نسائنا : نسيبة من مرأتانا ومعنا - رجال   وسبعون ثالثة وحنن - العقبة عند الشّ 

 منيع . قال : أم عمرو بنت عمارة ، وأمساء
قال :  ، مث اإلسالم يف ب، ورغَّ  هللا إىل ، ودعا القرآنَ  فتالصلى هللا عليه و سلم  هللا  رسول مَ فتكلَّ   

 قال : نعم مث بيده  ، معرور بن الرباء . فأخذ وأبناءَك م( نساءَكم منه متنع ون ممَّا متنع ون   أن على )أبايعكم
 ، احلروب أهل   ، وهللا فنحن   ، هللا رسول يا اع نَ اي  بَ أ ز رَنَا ؛ فَـ  منه مننع عمَّا لَنمنعنَّك باحلق بعَثكَ  ، والذي

 إيل منكم )أخرجوا:  صلى هللا عليه و سلم هللا  رسول كابر . فقال عن كابرا   رثَناهاوَ  ، ة  قَ ل  احلَ  وأهل
اخلزرج  منهم اثين عشر نقيبا  : تسعة من وا؛ فأخرج فيهم( مبا قوم هم على ليكونوا يبا  ؛نق عشر اثين

 وثالثة من األوس وهم :
 اخلزرجي . زرارة بن أسعد أمامة أبو -1
 اخلزرجي . عمرو بن الربيع بن سعد -2
 اخلزرجي . القيس امرئ بن رواحة بن هللا عبد -5
 ي .اخلزرج العجالن بن مالك بن رافع -4
 اخلزرجي . صخر بن معرور بن الرباء -3
 اخلزرجي . حرام بن عمرو بن هللا عبد -9
 اخلزرجي . قيس بن الصامت بن عبادة -8
 اخلزرجي . دليم بن عبادة بن سعد -7
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 اخلزرجي . خنيس بن عمرو بن املنذر -6
 األوسي . مساك بن حضري بن أسيد -18
 األوسي . احلارث بن خيثمة بن سعد -11
 التهيان( . ابن اهليثم أبو مكانَه   ي عد األوسي )وقد زنرب بن املنذر عبد بن رفاعة -12

 احلواريني ككفالة فيهم كفالء   مبا قومك م على )أنتمللنقباء : صلى هللا عليه و سلم   هللا رسول فقال
 بن عبادة بن اسالعب نعم . قال:  . قالوا -املسلمني  يعين - قومي( على كفيل   ، وأنا مرمي بن لعيسى

 الرجل ؟ قالوا : نعم . َهذا تبايعون عالمَ  تدر ونَ  اخلزرج : هل معشر األنصاري : يا نضلة
 هن  َكتْ  إذا أنكم ترون كنت م فإن ؛الناس  من واألسود األمحر حرب على تبايع ونَه إنكمقال : 

 الدنيا خزي   - فعلتم إن وهللا - فهو ! اآلن فم ن ؟ أسلمتم ْوه قـَْتال   وأشراف كم ، م صيبة   أموال ك مْ 
  . واآلخرة

 وهللا - فهو ، األشراف ، وقتل األموال هنكة على إليه دعومتوه مبا له وافون أنكم ترون كنت م وإن 
 رسول يا بذلك لَنا األشراف . فَما وقتل   األموال مصيبة   نأخذه  على : فإنا واآلخرة . قالوا الدنيا خري   -

نَ  حنن هللا إن  . )اجلنة(ا ؟ قال : َوفيـ 
  . فبايعوه يده فبسط اْبس ْط يدك قالوا :

بأسيافنا  غدا   مىنأهل  على لََنميَلنَّ  شئتَ  إنْ ،  باحلق بعثك الذي عبادة : وهللا بن العباس له فقال   
 .رحال كم(  إىل ارجع وا ولكن . بذلك مرؤْ نـ   )مل: صلى هللا عليه و سلم  هللا  رسول قال : فقال ؟

 ُلم شيوخ من بقايا قومهم ويف،  هبا اإلسالم أظهروا املدينة قدموا فلمامضاجعهم .  إىل عوافرج
 . الشرك من دينهم على
 ." وامرأتني رجال   وسبعني ثالثة اآلخرة العقبة بيعة أهل وكان

 سنني عشر مبكةصلى هللا عليه و سلم  هللا  رسول مكث"قال :  جابر عن بسنده أمحد اإلمام وروى  
 ؛ حىت ينصرين ، من يـ ْؤو يين )من؛ يقول :  مبىن املواسم ، ويف ، وجمنة منازهلم ، بعكاظ يف الناس تبعي

 ؛ فيأتيه - قال كذا  - مضر من اليمن ، أو من ليخرج   الرجل إن ؛ حىت اجلنة( ، وله ريب رسالة أبلغ
  ! يفتنك ؛ ال قريش غالم فيقولون : احذر؛  هقوم  
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،  فآويناه؛  يثرب م نْ  إليه هللا بعثـََنا حىت؛  باألصابع إليه يشريون وهم ، رجاهلم بني وميشي  
بإسالمه ؛  ؛ فيسلمون أهله إىل القرآَن ؛ فينقلب وي قرئه به فيؤمن منا الرجل فيخرج ؛ وصدقناه

مجيعا  ؛  ائتمروا ، مث اإلسالم يظهرون امل سلمني من رهط وفيها إال األنصار دور من دار يبقَ  مل حىت
 منا إليه فرحل ؟وخياف  مكةَ  جبال يف ي طرد صلى هللا عليه و سلم هللا رسول نرتك   مىَت  حىتَّ فقلنا ؛ 
ناه يف عليه قدموا ؛ حىت رجال   سبع ون ع ب املوسم ؛ فواعد  ؛  ورجلني رجل من عليه ؛ فاجتمعنا العقبة ش 

 النشاط ، يف والطاعة السمع على )تبايعوَنين  نبايعك . قال :  هللا رسول توافينا ؛ فقلنا ؛ يا حىت
 يف تقولوا املنكر ، وأن عن ، والنهي باملعروف األمر واليسر ، وعلى العسر يف ، والنفقة والكسل

 منه متنعونَ  مما عليكم قدمت   إذا ؛ فتمنعوين تنصروين أن الئم ، وعلى لومة هللا يف ختاف ون ال هللا
 .(اجلنة ؛ ولكم ، وأبناءكم ، وأزواجكم أنفسكم

 أهل يا فقال : رويدا   -أصغرهم  من وهو - زرارة بن أسعد بيده وأخذ.  فبايعناه إليه فقمناقال :   
 إخراَجه وإن، صلى هللا عليه و سلم  هللا  أنَّه رسول نعلم وحنن إال اإلبل أكباد نضرب مل ؛ فإنا يثرب
 على تصربون قوم أنتم فإما؛  السيوف تعضَّكم ، وأن خياركم ، وقتل   كافة العرب مفارقة   اليوم
 لكم عذر   ، فهو ذلك ؛ فبينوا خبيئة أنفسكم من ختافون قوم أنتم هللا ، وإما على ، وأجركم ذلك
 أبدا  . قال : فقمنا نسلبها وال أبدا  ، البيعة هذه ندع   ال أسعد ! فو هللا   يا عنا هللا ؛ قالوا : أمط عند
 . "اجلنة ذلك على يناوشرط ، ويعط علينا فبايعناه ؛ فأخذ إليه
 ويقرئه به فيؤمن منا الرجل ؛ فيخرج وصدقناه   يثرب ؛ فآويناه من إليه هللا بعثنا حىت" : قوله فتأملْ   

 رهط وفيها إال األنصار دور من دار يبقَ  مل حىت؛  بإسالمه فيسلمون؛  أهله إىل فينقلبالقرآن ؛ 
 " .اإلسالم نيظهرو املسلمني من

 ، ال هب   آمنَ  َمنْ  بعض   فهؤالء؛  "املوسم يف عليه قدموا حىت رجال   سبعون منا هإلي فرحل"وقوله : 
،  املسلمني من رهط وفيها إال األنصار دور من دار يبقَ  مل حىتقاَل :  حيث   ما قبَله   بدليل كلهم

 . اإلسالم يظهرون
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 إال األنصار دور من لو دار  خت ال -هللا  رعاك - فانظرْ  ؛ وناصروه   وافق وه املدينة أهل فأغلب  إذن   
 . أوال   هذا املسلمني من رهط وفيها

 والعقد احلل كأهل ه مْ  الذين النقباء حبضور وامرأتني   رجال   نيَ سبع وكذلَك فإنَّ َمن  بايعه كانوا   
،  مرمي بن لعيسى احلواريني ككفالة فيهم كفالء مبا قومكم على )أنتم:  صلى هللا عليه و سلملقوله 

 . املسلمني ، يعين (قومي على كفيل وأنا

بنّي  ال  جليٌّ أمر   وهذا ...  مم َكََّنا  منذ  هذه  البيعة  َصاَر  -كما ترى   -  صلى هللا عليه و سلم فالنيب  
 . ألدىن ذي نظر خفاء فيه

 إىل خرجنا وفقهنا ... ، مث َصلينا ، وقد املشركني من قومنا حجاج يف خرجنا: " كذلك كعب وقال   
 من معنا َمن   نكتم   التشريق ... وكنا أيام أوسط من العقبةصلى هللا عليه و سلم  رسول  وواعدنا حلج ،ا

نا املشركني  رحالنا من خرجنا الليل ثلث مضى إذا حىت رحالنا ؛ يف قومنا مع الليلة تلك أمرنا ؛ فن م 
 عند الشعب يف اجتمعنا ىتح مستخفني ؛ القطا تسلل نتسلل صلى هللا عليه و سلمهللا  رسول مليعاد

عمرو  بنت وأمساء كعب ، بنت ن سيبة نسائنا ، من امرأتان ومعنا رجال   وسبعون ثالثة وحنن العقبة ،
. 

 عبد بن العباس ومعه جاءنا ، حىت صلى هللا عليه و سلمهللا  رسول ، ننتظر الّشعب يف فاجتمعنا  
رَ  حيضر أن أحب أنه قومه ؛ إال دين على يومئذ وهو املطلب ،  جلس فلما له ؛ أخيه ، ويتوثق ابن أم 

 قومه من منعة يف صلى هللا عليه و سلمالرسول  أن : فبني املطلب عبد بن العباس م تكلم أول كان
،  له األنصار محاية من التأكد يريد العباس فإن ولذلك املدينة ؛ إىل اهلجرة يريد ولكنه هاشم ، بين

 الشروط . من حيب ما ولربه لنفسه فيأخذ هللا ، رسول يتكلم أن راألنصا ؛ فطلب ؛ فليدع وه وإال
 ، مث بيده   معرور بن الرباء ؛ فأخذ وأبناءكم( نساءكم منه متنعونَ  مما متنعون أن على )أبايعكمقال :   

 - وهللا -فنحن  ! هللا رسول يا فبايْعنا أ ز رَنا ؛ منه مننع ممَّا لنمنَّعك باحلق بعثك والذي ،قال : نعم 
 متسائال  : يا - التيهان بن اهليثم أبو . فقاطَعه كابر عن كابرا   ورثناها احللقة ، وأهل   احلرب ، أهل  

ذلك  فعلنا حنن إن عسيتم فهل -اليهود  يعين - قاطعوها وإنَّا حباال  ، القوم وبني بيَننا إن هللا ، رسول



61 

 

 )بل:  قال مث صلى هللا عليه و سلمهللا  رسول ؛ فتبسم وتَدعنا ؟ قومك إىل ترجع أن هللا   أظهرك مث ،
 . ساملتم(  من ، وأسامل حاربت م َمنْ  أحارب   مين ، منكم ، وأنتم أنا اُلدم ، واُلدم الدم ، الدم

 اثين منهم ( . فأخرجوافيهم مبا قومهم على ؛ ليكونوا نقيبا   عشرَ  اثين منك م إيل أخرجوا)قاَل :  مث 
 األوس .  من وثالثة خلزرجا من تسعة،  نقيبا   عشرَ 

 يصرخ الشيطان مسعوا وقد رحاهلم ، إىل االنصراف منه مصلى هللا عليه و سلم  الرسول  طلب وقد 
 على لنميلنَّ  شئتَ  إن باحلق ، بعثك الذي وهللا  نضلة :  بن عبادة بن العباس فقال قريشا  ، منذرا  
 إىل ارجعوا ولكن بذلك ، ن ؤمر )مل:  يه و سلمصلى هللا علهللا  رسول فقال !بأسيافنا  غدا   مىن أهل

  رحاهلم . إىل ؛ فرجعوا رحالكم(
صلى هللا عليه و للنب  بيعتهم من بلغهم عما يسألوهَنم قريش ، كبار ن  م   مجع   جاَءه م الصباح ويف 

م واألوس اخلزرج من املشركون فحَلف للهجرة ، له ودعوهتم سلم  إىل ينظرون ، واملسلمون يفعل وا مل بأهنَّ
جديدان ،  نعالن وعليه -املخزومي  املغرية بن هشام بن احلارث وفيهم - قاَم القوم قال : مثَّ  بعضهم !

 أن تستطيع ! أما جابر أبا يا : -هبا  قالوا فيما القوم أشرك أن أريد   كأن  -كلمة  له فقلتقال : 
 ؛ فخلعهما احلارث   قال : فسمَعهما يش ؟قر  من الفىت هذا نـَع لي مثلَ  ساداتنا من سيد   وأنت - تتخذَ 

 )وهللا( أحفظت مهجابر :  أبو قال : يقول لتنتع لنَّهما ، وقال : وهللا إيل ، هبما رمى ، مثَّ  رجليه من
 الفأل صدق لئن صاحل  . – وهللا   - ، فأل   أردمها ال وهللا قال : قلت : ال ، نعليه ، إليه ؛ فاردد   الفىت

 ألسل بنَّه( . 
 العقبة بني املدينة قدومه عند عمري بن مصعب يد على إسالمه كانَ  األوس سيد معاذ بن وسعد     

 السنة يف كانت واليت - الكربى النيب  بيعة وأيدوا ناصروا الذين من أنه أيْ  -والثانية  األوىل
النب  بايعوا ؛ فهؤالء الثانية البيعة يف النقباء أحد كان احلضري بن البعثة . وكذلك أسيد من عشرة الثانية

 صلى هللا عليه و سلم.
 عساكر وابن جده ، عن أبيه عن عيسى أيب بن اجمليد عبد عن والبيهقي واخلرائطي الدنيا أيب ابن روى 

 قاال : الكويف حممد أيب شيخه عن األوسط تارخيه يف البخاري عن
 :  ]البحر الطويل[ قبيس  أيب على الليل يف يقول قائال   قريش مسَعت  
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اَلَف اْلم َخال ف          فَإ ْن ي ْسل م  السَّْعَدان  ي ْصب ْح حم َمَّد     مب َّكَة الَ خَيَْشى خ 

؟  هذمي بن سعد أم بكر بن أسعد؟  السَّعدان   َمن -قريش  لفظ ويف -سفيان  أبو قال أصبحوا فلمَّا
 : ]البحر الطويل[ يقول   قائال   مسعوا الثانية الليلة كانت فلما

را  فَـ  يــْعَد سَ ــَويَا سَ      َيا َسْعَد َسْعَد اأَلْوس  ك ْن أَْنَت نَاص   ار ف  ـَن اْلَغطَ ـْعَد اخْلَْزرَج 
ــا إلَــــبَ ــــيْ ـــَأج    َعَلى هللا  يف  اْلف ْرَدْوس  ز ْلفَة  َعار ف       ا  ـيـَ نّ ـمَ ــَدى َوتَ ـه ــي الْ ـــى َداع 

ـــب  الــالــطَـّـلـاَب هللا  لوَ ــــإنَّ ثَـ ــفَ              َنان  م         َدى ـــه   ار ف  ـــزَخَ  ْرَدْوس  َذات  ــَن اْلفــج 
البداية والنهاية .. . و 4/96الروض األنف ]مثال   انظر "عبادة( بن ، وسعد   معاذ بن سعد   هذا)قريش :  فقالت

 .[...5/54واملنتظم  ...5/136
مَثَّ يف أرض التمكني  ،  له   الناس   النقياد   َيكفي أصال   رجلني  هذين  ال ْأنَ شَ ولعلََّك توافق  على أّن   

   فتأمل  ...ال م شركة ؛  قريش بإقرار

 فمما مضى نستنبط اآليت:  

الثانية ،  البيعة يف ، أما فقط رجال   عشر اثين كان األوىل املرة يف املدينة أهل من املبايعني عدد أنأوال: 
 امرأتان  .  ، بينَـه م   بعنيَ وس بضعة كان فقد
:أن بيعة العقبة األوىل مل تكن إال على ترك احملرمات من الشرك باهلل والسرقة والزنا وغري ذلك ،  ثانيا  

فهي بيعة على الطاعات وترك عليها  وهذه بيعة ُيوز لكل واحد أن يبايع من يشاء من املسلمني
 احملرمات ، وليس هذا حمل حبثنا .

من  بسبب اإلسالمملسلمات أن طاعة النب عليه الصالة والسالم واجبة على كل مسلم من ا :ثالثا
من جهة النب عليه الصالة والسالم يف اليسر والعسر واملنشط واملكره ،بل  وبسبب النبوةجهة املسلم 

 السنة،  ومن املعلوم عند أهل ار فال يقاس عليها طاعة اإلمام واجبة على كل من مسع به حىت من الكف
فال يصح وجود إمام عكس ، ين، فكل نب إمام وليس  النبوة أعلى مقاما  من اإلمامةأن  واجلماعة

حبضرة النب حممد صلى هللا عليه وسلم فال تصح بيعة غريه بوجوده ، وهذا للنب دون غريه ، فتصح 
مة النب كأهنا بيعة أي واحد من املسلمني عند عدم وجود النب إذا حتققت فيه الشروط ،  فإما
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معىن السمع والطاعة يف العسر واليسر الذي ورد بالبيعة  ؟ وما معىن  منصوصة ، بل هي كذلك ،إذا  ما
 عدم منازعة األمر أهله ؟

 وما معىن قول احلق حيث ما كانوا ؟ وما معىن ال خيافون يف هللا لومة الئم ؟
سبحانه وتعاىل وليس لكم أن تنازعوا على اإلمامة املعىن أنه ينبههم أن النبوة هي إمامة وزيادة من هللا 

حبجة أن النبوة ليست اإلمامة ، فال يصح أن تقولوا : لك النبوة ولنا اإلمارة واإلمامة وامللك ولك علينا 
نصرتك ومحايتك ،فهذا  ليس مقبوال  وليس واضحا  فوجب إيضاحه هبذه البيعة ، فالبيعة ليست بيعة 

يدية توضيحية ، وإال فاألنبياء هم أئمة مبوجب النبوة والدليل على ذلك قوله إنشائية بل هي بيعة توك
( ،فاآلية  124إ ذ ابتلى إ بـ رَاه يم ربه ب َكل َمات فأمتهن قَاَل إ ّن  جاعلك للنَّاس إ َمام ا " ) البقرة : تعاىل " 

له عليه الصالة تدل بكل وضوح وجالء على أن اإلمامة جعل من هللا سبحانه وتعاىل ، كذلك قو 
والسالم : "  كانت بنوا اسرائيل تسوسهم األنبياء كلما هلك نب خلفه نب "  وظاهر احلديث أن النب 

وخالفة النيب للنيب تكون بالوحي وليس هو الذي كان يسوس الناس ، وخيلفه نب آخر بعد موته ، 
.فال يوز وال يصح قياس  صةببيعة أهل احلل والعقد أو بالوصية واالستخالف ، فهي خالفة منصو 

ِتب طاعته بسبب النبوة ، واإلمام ِتب طاعته فالنب  فهذا القياس فاسدبيعة األئمة على األنبياء ، 
نذاك وخافوا مما قاله العباس هلم هل آ، والسؤال : لو مل يبايع األنصار النب  ببيعة أهل احلل والعقد

؟اجلواب بال شك نعم يب عليهم الطاعة .فال يتوهم يب عليهم طاعة النب مبجرد اسالمهم أم ال 
 . أحد بعدم اعتبار الشوكة يف املباي ع  واملبايع له يف اإلمامة دون النبوة

،البد من القياس فنقول القياس ال يكون على البيعة االوىل كما  سبيل التنزل:لو قلنا على  رابعا  
نزل ــ فهو يف البيعة االوىل وقد مضى كالمنا هو ظاهر)مطلقا( ،وإن قلنا بصحته ــ على سبيل الت

 فيها والتمكني الذي حصل مبا أغىن إعادته هنا فراجعه يف موضعه وتأمله.
 

 قلت : حنيَ  ذلكَ  بعدَ  كَ قول   ل  ي بطَ  وهبذا

 الشرع يف له وجه وال،  عامة ، فاسد   البيعة تكون له حىت للمباَيع التمكني بشرط القول إنَّ ] 
 حيَنها يكن ، ومل مرتني   صلى هللا عليه و سلمللنب  ب ويع خبالفه ؛ فقد األدلة ءتجا قد . بل]!![
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 الكربى( )العقبة والثانية،  األوىل( )العقبة كانت األوىل ، والبيعة ممكنا   إماما   صلى هللا عليه و سلم
 . خمصص[ بال ختصيص   ، فهو صلى هللا عليه و سلمبالنب  خاصة جعَلها . وَمن  ]!![

ا؛  عامالعامة على البيعة الفهي ليست ؛  باطل األوىل البيعةب كَ حتجاج  ا ول  :أق  بيعة   كانتْ  وإمنَّ
 .!  -ساحمَك هللا  -؛ فال ختلط  بنَي األنواع  حمددة أمور لىعَ 

 ق لَت :  مث َّ   
 . عليها[ قاسي ؛ فال صلى هللا عليه و سلمبالنب  خاصة العقبة يعةَ بَ أنَّ :  قرَّرَ  الطريفي الشيخ ]إن

 . غريه يف ، ال حّقه يف حتمية ، وأهناوهذا هو احلق الذي قررناه 
 هي الثانية ؛ ألن األوىل ، ال الثانية   العقبة بيعة على يقاس  :  وإن قلنا جبوازها على سبيل التنزل فنقول 

 أعلم . خاص . وهللا   على فخاصة األوىل املسلمة . أما الدولة نواة كانت اليت
 : يف  َردّ َك على الشيخ تَ قلْ  مث  
 ما مل العهد له  ، وهذا للمباَيع املباي ع من أخذ الذي العهد ، وهو عليه املباَيع منها أركان هلا البيعة ]إن 

 !  [... ؛ سواء حال كل على به الوفاء يب ، فإنَّه فاسدا   يكن
فال نعيده  خشيَة  مضى ما، في نيللمسلم خليفة البغدادي بكر أبا بايع منبيعة  فسادَ  لكَ  نابيّ  قد  

 . اإلطالة 
 للمباَيع املباي ع من عهدا   يكون كأن البيعة تصح ال حينئذ فاسدا   عليه املباَيع يكون ]وقد وأمَّا قول َك :

 كان ]سواء : تقول مث ،فاسدة[  البيعة تكون فحينئذ إمام فيه يوجد   مصر يف والطاعة السمع على له  
 . مطلقا [ والطاعة كالسمع  عام أمر على أم ؛ كالقتال اصخ أمر على األمر هذا

،  [خاص أمر القتال على البيعة إنّ ] أوال   قلتَ أنَت نفس َك قد  : إّنك فيما َمَضى لكَ  قلت   فقد  
 . الشام أهل بيعة يف هنا حاصل وهو

 والطاعة لسمعا على ؛ فبايعنا قتال( كلُّه والدين )وهذا النفس عن الصائل رد على بايْعنا فنحن
  . والطاعة )مطلقا ( السمع على نبايع ؛ ومل فيه

املسلمني(  خبليفة يناط ما عموم وهو) عام على الشام( يف املسلمني أغلب) عاما   جعلَته ح ّجة فبأي ّ  
 َهذا ؟!! مركب   جهل   البيعة ؟! فأيّ  يف نصّ  يأت   ، ومل له املباَيع وال املباي ع ال يلتزم ه ، ومل



64 

 

 املباي ع من عهدا   يكون ؛ كأن البيعة تصح حينئذ  ال فاسدا   عليه املباَيع يكون ]وقد قول َك : وَأمَّا
لقوله  تصح ال فاسدة البيعة تكون ؛ فحينئذ إمام فيه يوجد مصر يف والطاعة السمع على له للمباَيع

اسرتعاهم( ،  عما سائلهم هللا ؛ فإن حقهم ؛ فأعط وهم فاألول األول ببيعة   : )فـ و ا صلى هللا عليه وسلم
 منهما([ اآلخر خلليفتني  فاقتلوا بويع : )إذا صلى هللا عليه وسلموقوله 

 :يُْستَْنتَُج منهُ ، وِمْن لوازِمِه .. ، فَِمْن ذلَك فبطالنُهُ يظهُر فيما     

)بناء على  ةفاسد بيعته فإن؛  اجلهاد أمر يف والطاعة السمع على بعينها مجاعة   بايع ن  مَ  إن أوالً : 
؛  متوفرة صحيحة وشروطها البيعة أركان ألنَّ ؛  باطل وهذا !!قولك بأن بيعة البغدادي عامة(

 .! يـَع نيهم  ال ه نا فكالم ك
 َوْفَق أصول  البيعة  ف اخلالفة   على،  البغداديغري  رجل   لو يـ َبايع  اآلنَ  أنَّه قول كَ  م ن  لوازم  إنَّ  ياً :انِ ثَ  

،وعليه فعلى اجملاهدين املبايعني للبغدادي قتل مجيع املبايع واملبايع له سوى   لَ تَ قْ يـ   أنْ َُيب  
 !!البغدادي وأنصاره

 .فنعوذ باهلل من هذا الضالل
ْشَية  م ْثل  َهَذا التَّخليط  الفاَسد      )البيعة كتابه يف حسان عبد احلكيم الشَّيخ قالَ ؛  الذي تأيت به َوخل 

 : هبا( الوفاء ووجوب صورها
 موضعه ؛ غري يف احلديث هذا اإلسالمية اجلماعات من مجاعة تضعَ  أالَّ  ؛سبق  مما واملقصد"  

 فإنه ماتَ  وإذا للقتل ! مستحقّ  ، وهو املسلمني مجاعة عن خرج بأنَّه عليها خرج من فتصف
 مجاعة هي احلديث هذا يف واجلماعة . موضعها غري يف للنصوص وضع فَهذا !! جاهلية ميتة ُيوت

 نصوص   من يظهر الذي هذا ،مجاعة  أيَّ  وليست الشرعي ، السلطان طاعة يف اليت اْلم سلمني
ا من األخرى تّدعيه ما مجاعة كلُّ  تدعي فقد وإال األحاديث . هذه شرح يف العلم أهل كالم  أهنَّ

 . ا.هـ " الفتنة   ، وحتد ث   احلال   فيضطر ب   األحاديث ؛ هبذه املعنية اجلماعة
 بعيد ، وهو فاسد   قياس   الثانية العقبة بيعة أو املسلمني خليفة بيعة على الشام أهل بيعة سَ قياإنَّ 
،  (النصرة جبهة) واقع ن  حيث  م   كذلكَ  ، وبعيد   مثال   ؛ كنصها البيعة أركان حقيقة عن البعد أشد

  العراق( . يف اإلسالم دولة و)واقع
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إىل ذات  مل تصْل بعد  أم يف غريمها م ن  بقاع  األرض   وهذه اجلماعات سواء يف الشام أم يف العراق  
َه   - اللييب حيىي أبو قالَ  لذلكالشوكة وَحّد الّتمكني  ؛  : يف كتاب ه )اخلبري يف إقامة احلد يف  -هللا   َرمح 

 دار احلرب والتعزير( : 
 . "وبلوغها احلالة تلك إىل للوصول تسعى وهي إال اإلسالمية اجلماعات قامت وما"

 ، له مم َّكن   إمام حتت يكونوا أن) ، وهي قليلة أسطر قبل عنها تكلم ما هي احلالة وهذهقـ ْلت  :   
،  واألحكام احلدود ، وتنفيذ اجلهاد وإقامة ، اجليوش ِتييش من الشرعية مبهاّمه يقوم ، فيهم م طاع  

 هبا . الشارع ألزمهم اليت األئمة واجبات من هو مما ذلك .. وغري

هاد َك مببايعة  بَـ ا وأمَّ   العراق أهل من مجاعة   بايع ]فقد : رضي هللا عنهسني  للح   العراق   ض  ع  است ش 
 . [مم َّكنا   إماما   حينئذ يكن ومل رضي هللا عنهعلي  بن للح سني

يَ  - طالب   أيب بن   َعليّ  بن   للحسني الكوفة أهل مبايعة   فنقول فيه :   ـه 61سنَة ] -َعنـ ه َما  هللا   َرض 
ه ابنَ  احلسني   فأرسل ؛ معاوية بن يزيد الوقت خليفة على للخروج[ ؛   ؛ ألخذ عقيل   بنَ  م سلمَ  عمّ 

 نْ مِ َمْرد وٌد  وقول كَ ، بعدها[  وما 7/132 والنهاية لبداية]ا ألفا  . انظر عشرَ  َثانيةَ  ه  فبايعَ  ؛ له البيعة

 : أوجه   الثةِ ثَ 
 ابنَ  الكوفة أهل أغلب بايع حني له الناس انقياد جردمب حَصل التمكني  قد يقال  لَك  -أوالً   

ه سيَّما  رضي هللا عنههكذا َبَدا للحسني ،  للحسني البيعة   ؛ ألخذ طالب أيب بن   عقيل   بنَ  مسلمَ  عمّ 
 - بشري بن النـُّْعمان عزل إىل األمر هذا أدى حىت؛  يستعجله القدوم بن عقيل حنَي كاتبه مسلم

والبصرة  الكوفة على واليا   صار ؛ حىت زياد بن لعبيد  هللا معاوية بن يزيد   وأعطاها  -آنذاك  الكوفة وايل
. 

 من امرأة دار إىل عنه ؛ فأوى تفرقوا مث ... زياد بن عبيد هللا طلَبه   حني ، وغدروا خانوا أهنم صحيح    
 . ه  قتلَ فَ ،  زياد ابن أخَذه  ؛ ف مكانه عرف أن يلَبث   . ومل فأخَفْته   كندة

،  الكوفة على َواليا   -ولو نظريا   – أصبحَ حبكم االنقياد وهذه البيعات  رضي هللا عنهلكن احلسني وَ   
َقد إذ مل ! البغدادي بكر أليب أنت تريده ؛ كما والشام للعراق خليفة   وليسَ   ، ومل لذلكَ  الناس   يـَنـْ
  !)فهذا قياس مع الفارق( ُلذا والعقد احللّ  أهل يتمع
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 : إنليَس لَك أْن تقول ف؛  متكني   رضي هللا عنه للح سني صلْ حيَ  ملأنّه ثـََبَت مَّا إذا أ -ثانيًا   
 ة  ! شرعيّ ة  و جائز  البيعَة مَع غري التمكني  أنَّ  على دليل   هذا
 معاوية مبايعة َعنْ  امتنعوا الذين حىتَّ ؛  الصحابة ك َبارَ  آنذاكَ  قد خالفَ  رضي هللا عنهاحلسني  ألنّ 

وى يوافْقه ، ومل يزيد وابنه  نهرضي هللا ع  .رضي هللا عنهالزبري  بن عبد هللا س 

وأهل الرأي مم َّن كان وا ، الصحابة  أكابراجتهد خمالفا   رضي هللا عنهإّن احلسني  -ثالثًا   
َنا بيعَته  : أ رضي هللا عنهاحلسني   رْي غَ  . ولو كانَ  شورةوامل  يذ الشرعي ّ  عن اخلليفة   ج  و خر َها نَـّ لوصف 

، يزيد بن  آنذاكله   امل َمّكن   -إال الكوفة  -يف كل األمصار  عامة  له  بيعة   ع  املبايَ  والقوة   الشوكة  
 لُّ د  تَ سْ تَ  -إذن   - فكيفَ ؛  رعللشّ  خمالف  و َخطَأ   - رضي هللا عنهلو كان من غريه  -ذا فهَ معاوية ، 

 ؟!!  رعالف  للشَّ طأ  خمَ خَ  مثل ه  ا مبََ 

يلزم من استداللك ببعية احلسني نقض ما أردت تقريره من فساد بيعات اآلخرين  انهرابعا ـ 
 فهنا وقع التناقض منك. بيعة يزيد املتقدمةألنك هبذا اقررت بيعة احلسني مع وجود  غري البغدادي

ّكنا [ إماما   هاحينَ  يكن ، ومل الزبري بن لعبد هللا مكة أهل ]وبايع وقلَت :    . ممَ 

ه البيعةَ  الصحايب الزبري بن هللا عبد طلب   اأمَّ  فأقول :   بايعه فقد ، معاوية بن يزيد موت بعد لنفس 
 بايعوامث   -احلكم(  بن )مروان رأسهم وعلى -أمية  بين من هبا ومن األ ْرد نَّ  إالَّ  ، األمصار مجيع  

 فيما بعد . مروان
يمن التمكني ؛ حىت  الزبري ابن  بلَغ  وقد    :  حجر ابن قالَ  ؛ نياملؤمن بأمري مس 

ه   إ ىَل  الزُّبـَرْي   ابن   َدَعا َماتَ  ملا م َعاو يَةَ  ب ن يَز يد  "..  ،  احْلََرَمنْي   َأْهل   ؛ فََأطَاَعه   ب اخلْ الَفة   ؛ َوبَايـَع وه   نـَْفس 
 َوَمن   األ ْرد نَّ  إ ال -ك لّ َها  ب الشَّام   اْلف ْهر يُّ  قـَْيس   ْبن   الضَّحَّاك   َله   َوبَاَيعَ  َورَاَءَها ، َوَما ، َواْلع َراق   َوم ْصرَ 

َا  ؛ َفَمنَـع وه   ، َويـ َباي َعه   الزُّبـَرْي   بنا إ ىَل  يرحل َأنْ  َمْرَوان   َهمَّ  َحىتَّ ؛  َهَواه م   َعَلى َكانَ  َوَمن   أ َميَّةَ  َبين   م ن   هب 
ل   ؛ فـََهابـَه م   س  قـَي   ب نَ  الضَّحَّاكَ  َوَحاَربَ  ب اخل  الَفة  ؛ َله   ؛ َوبَايـَع وا الباري  ]فتحق َتاهَل م "  وََكر ه وا الشَّام   أَه 

 بعدها . ، وما[ 7/257والنهاية  ]البداية، وانظر  [15/96-88
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 بأمري يمس   وقد ؛هـ[ 85-94]خالفت ه   ، ودامت حَكمَ  ؛ حىت الزبري البن   البيعة تْ قد متَّ ف إذن  
البن  َهذا مثل   ومتكني   انقياد   فأيُّ ؛  األردن إال األمصار أغلب، وبايعته كما ذكَر العلماء املؤمنني  

   الزبري!!وقارن بينه وبني البغدادي ِتد الفارق الكبري.
 !وهذا م ْن أغرب  ما يقال  [مم َّكنا   إماما   حينها يكن ومل] تقول  : أنتَ بيَنما 

ّكنا   إماما   حينها يكن ، ومل الزبري بن لعبد هللا مكة أهل وبايعا إمنا قلت أنَ :  فإْن قلتَ  َلمَّا ؛ َوأقصد  ممَ 
  ؟! بايَعه  الناس يف مكة مل يكن ممكنا  يف غريها

يف آن ّل األمصار مجيعا  ك    م نْ ه الوقت نفس  أيضا  ال يستقيم  لك املقال  ؛ ألّن البيعة ال تـََتمُّ يف  قـ ْلَنا :  
حىت يف املصر الواحد ال ب ّد من ، بل  األمصار ه  تتبع   مثّ غريه  ايع  قبلَ بَ ال ب ّد من م ْصر  يـ  واحد . بل 

؛ فهذا هكذا حيدث عقال  وعادة وواقعا  ، وقد َمَضى قول  شيخ   مبايعة  البعض قبَل البعض اآلخر
 . هذا من وجه، " سابق من بيعة   كلّ  يف ب دَّ  َفالاإلسالم  "

فلم يك ن  ه ناك َمن  يـَف و ق  ابَن ؛  يزيد وقادهتم آل   تشّتَتْت شوكة   يزيد وفاة ومن وجه  آخر : بعدَ    
ك ني   والشَّوكة والظََّفر  باملبايعة أمرَي جيش يزيَد الذي كاَن )حصنَي بَن منري( ؛ حىتَّ إنَّ  الزبري  يف التَّم 

ة ويعودوا أدراجهم يطوفوا بالكعبله  وجلنوده  أْن  ليسمحَ  بري  الزُّ  ابن  م ن َن اإلذْ  لتم س  يَ  ّكَة َصارَ حماصرا  مل
بن احلكم  َهمَّ مروان  وكذلَك  ! الزبري نفسهمبايعة ابن بن يزيد نفسه على  معاوية  عَزَم بل لقد  !

 أيضا  ، لوال أن  ثناه  بعض قادة جيشهم والتفوا حوله فيما بعد ! .نفس ه  بعقد البيعة البن الزبري 
كنا  إباَن م بايعة  أهل مكةَ لرتى كيف كاَن اب؛ كثري   َسْرد  ابن  انظر إىل فَ     مث َّ : "قال له  ن  الزُّبري مم 

مث أتبعه هللا بيزيد بن معاوية  ...]يقصد مسلم بن عقبة الذي استباح املدينة ثالثة أيام[  قـَبََّحه  هللا   َماتَ 
وخَرَج ري  ظَاهَر َمكََّة ، ؛ فـََنزَل ح َصني  بن  من َ  ... ح َصني  بن  من ري ب اجليش  حنَو َمكَّةَ َر َوَسا، . ..فمات 

اَس نـَع ي  اَء النَوج...  إ لَيه ابن  الزَبري يف  َأهل  َمكة ومن التف معه فاقتتلوا عند ذلك ق َتاال  َشد يدا  
ر ب  َوَطف َئت  نَار  مخدَ  فحينئذ   .فغ لَب أهل  الّشام هنالك وانقلبوا صاغريَن .. ؛ يََة يَز يَد بن م عاو  ت احلَ 

نَ ال ف   َوت  يز يَد قَبتـ  ل  الشَّام  ]أي احملاصرين ة  ... َوي ذ َكر  َأنَّ ابَن الزَُّبري  َعل َم مب  يَا كة[ ؛ فـََناَدى ف يه م  : ملَل أَه 
،  َعلْ َخَل ف يه  النَّاس  فـَْليَـفْ م ْنك ْم َأْن َيْدخ َل ف يَما دَفَمْن َأَحبَّ َأْهَلَك اَّللَّ  طَاغ َيَتك ْم ،  َأْهَل الشَّام  َقد

َ ب َن من ري   َدَعاه  اب ن  َوَمن  َأَحبَّ أَن  ير  ع  ؛ ... َوي ذ َكر  َأنَّ ح َصني  َع إ ىَل َشام ه  فـَل يَـر ج  الزُّبـَري   ل ي َحدّ ثَه  َبني  ج 
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َتَمَعا الصّ  َُل ْم ا ؛ فََأذ َن ع  إ ىَل ب اَلد نمث َّ نـَْرج   َكْعَبة  فَْأَذْن لََنا فـَْلَنط ْف ب ال فـََقاَل َله  ح َصنْي  : ...فَّني   فَاج 
 . َفطَاف وا

تَمعا ب ظَاهر  َمكََّة ، َفقن  َجر ير  َأنَّ ح َصي نا  َواب َن الزُّبـَري   َر ابكَوذ  َلة  َأن  َي َتمَعا فَاج  اَل َله  ح َصني   : اتَـَّعَدا لَيـ 
َذا اأَلمفَأَْنَت َأَحقُّ النَّا إ ْن َكاَن َهَذا الرَّج ل  َقْد َهَلكَ  لشام ، فو معي إىل ار  بعده ، فهلّم فارحل س  هب 

مَقال  ؛ فـَنَـَفَر م نه  َك َوأَغ َلَظ َله  يف ال  بـَري   ملَ  يَث ق  م ن ه  ب َذلَن الزُّ فـَيـ َقال  : إ نَّ اب.  َك اثـََنان  هللا اَل خَيَْتل ف  عَلي
ري   وقَاَل : أَنَا أَد عا  إ ىَل الشَّامية  َوه َو يـ غ ل ظ  يل  يف  ال َمَقال  ؟ مث َّ َكرَّ ب اجل  ع وه  إ ىَل اخل  اَلفَ اب ن  من  ، َوَقاَل  ش  رَاج 

 ل ظَة  ... : أَع د ه  ب املل ك  َويَتواَعد ن  ب الَقت ل  ! مث َّ َندَم اب ن  الزَُّبري  عَلى َما كاَن م نه  إ لَي ه  م َن الغ
َي اَّللَّ  عنهما( :  ة  َعب د هللا بن  الزَُّبري  )إ َمارَ  ، َوع ْند اْبن  َحْزم  َوطائ َفة  أَنَّه  َأم ري  املْؤم ن نَي يف هذا احلني َرض 

َنا أَنَّ  م  ر ونَقد  َقدَّ اص  َي ش  َعن  َمكََّة وه م  الَّذ ين َكان وا حي  ابن الزبري وهو عائذ بالبيت  ه  َلمَّا َماَت يَز يد  أَقـ َلع اجل 
منري السكويّن باجليش إىل الشام ، استفحل ابن الزُّبـَرْي  ب احلَجاز  وَما َوااَلَها ،  فلما رجع حصني بن

الزُّبـَرْي  ، َوَأَمَره   واستناب على أهل املدينة أخاه عبيد هللا ْبنَ  ، َوبَايـََعه  النَّاس  بـَْعَد يزيد بيعة هناك
 ل ك  كم َوابـْن ه  َعبد  املَ َمْرَوان  بن احل ا إ ىَل الشَّام  ، َوف يه مل و حَ ب إ جاَلء َبين  أ َمّية عن املد يَنة  فََأجاله ْم فر 

َرة  إ ىَل اب ن  الزُّبـَري   ...، مث َّ بـََعَث أَه ْبن  الزُّبـَرْي  قد َعَزَم ع بن يزيدَ  وقد كان معاوية   ل  ال َبص  َلى َأْن يـ َباي َع ال 
ل َها الضَّحَّاكَ  ب د َمْشقَ  َره م  َحىتَّ يتمع الناس  ، َوَقد  بَاَيَع َأه  نَـه م  َوي ق يَم هَل م  أَم  ل َح بـَيـ  ب َن قـَي س  َعَلى َأن  ي ص 

ري  حب  مْ ،  على إمام ْبن  الزُّبـَرْي  النـُّْعَمان  ْبن  َبش  ْبن  الزُّبـَرْي ، َوَقْد بَاَيَع ال  ، َص َوالضَّحَّاك  ي ر يد  َأْن يـ َباي َع ال 
ط نيَ   الكاليب بقنسرينوبايع له زفر بن عبد هللا فـََلم  يـََزل  ع بَـي د  اَّللَّ   ...، وَ  ، وبايع له نائل ب ن  قـَي س  ب ف َلس 

َكم  حيسّ  َر َواَن ب ن  احلَ  ري   مب  د خ ول  نَـو ه  َعن  رَأ ي ه  َوَحذَّر وه  م ن  ، َحىتَّ ث ون له أن يتوىلن  ب ن  ز يَاد  َواحل  َصني   ب ن  من 
َها، فَأَن َت َأَحقُّ هبذا األمر.  ، َوقَال وا َله   ْبن  الزُّبـَرْي  َوم ْلك ه  إ ىَل الشَّام  س ْلطَان  ا : أَن َت َشي خ  قـ َري ش  َوَسيّ د 

  . [ 256-7/223]البداية والنهاية " فرجع عن البيعة البن الزبري

َيد لَُّك َعلى ،  والعراق،  مصر ، مث قيس بن حاكللضَّ  -فيما بعد  - احلكم بن مروان   قتال   حىتَّ و  
 تأخذ ؛ حىت املعارك هذه كلَّ  خاض وا املَ  ممكنا   َيك نْ  مل لووإالَّ ؛  ابن الزبري ه  الَ مدى التمكني الذي نَ 

 .احلكم  بن ملروان قهرا   البيعات
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 مل قلنا : إنه فلو . يف الشرع له أصلَ  ال استدالل   حل  ْكم ه   الزبري ابن متكني بعَدم   الستداللا نّ كَما أَ    
  وحاله  تلَك كَما رأينا ؟ فعل ه   اهب يقوم   حجة فأيّ  ممكنا   يكن

 فأقول :؛  حتصى[ أن من أكثر النوع هذا من ]والبيعات:  تقول مث  

     !منها  أضعف   فالباقي ؛ استدالل كَ  ع مدةَ  أبطَْلنا ، وقد ه  حتتَ  طائلَ  ال استكثار   هذا 
 متوفر الشرط وشوكة ، فهذا أرض من له للمباَيع بد ، وال صحيح تمكنيال شرط أن فرضنا ]لو تقول :

اهدي يف  وهذا . بل أراضيهم ، وعن أنفسهم عن هبا يدفعون وشوكة ا  أرض هلم ؛ فإن اليوم الشام جم 
 اليت العراق دولة من األوىل الكتائب انطلقت ؛ فقد الشام يف للجهاد يوم أول من متوفر   لشرطا

 . واخلاصة[ العامة يعلمه ، وهذا وشوكة أرض ُلا
،  أنفسهم عن هبا يدفعون وشوكة ا  أرض هلم ؛ فإنَّ  اليوم الشام جماهدي يف متوفر   الشرط فهذا] :قول َك 

 أقول فيه : أراضيهم[ وعن
. وال حيقُّ َلَك  تاما  متكينا   ليسَ ،  جزئيٌّ  ه و متكني   احلاصل   -ك م  ه  فَـ  على الذي - التمكني   أوال  :  

أن  تقّرَر حصوَل التمكني  أو عدمه  ، وإمنا مرجع ه  إىل الع ر ف  كما َسلَف ؛ وأهل   -وحدَك  -أنَت 
 .ملا قلَته  واّدعيَته   -إذن   -الشام  ه م  أدَرى ب َرَواب ي ها وبـََواديها ؛ فال قيمَة 

ن  التمكني : )التمكني فالرجل يصري  إماما     الطوعي( ، أو التمكني بالغلبة أو خليفة بأركان ، منها ر ك 
أو السيطرة أيضا  . وقد  رأيـ َنا ما وصل إليه ابن الزبري من متكني  حىتَّ َتَسمَّى ب اإلمامة وأ طلَق عليه أمري 

 املؤمنني ... 
حىت صاَر التمكني  لعبد وضعَف متكين ه  ؛  -فيما بعد  - حكمه تـََقْهقرَ قد  رضي هللا عنه ابن الزبريو 

: عبد  امللك هو اخلليفة الشرعي بالتمكني ؛ جاء يف املغين فصاَر ؛ مروان بالغلبة  والسيطرة   امللك بن
وعَمر  ثبَتت  إمامته بعهد أيب بكر إليه ، وأمجع الصحابة على قبوله . ولو خرج رجل على اإلمام ؛ "

واخلروج عليه ؛ م قتاله حير  صار إماما  فقهره وغلب الناس بسيفه حىت أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه 
؛ فقتله واستوىل على البالد وأهلها ؛ حىت بايعوه طوعا   خرج على ابن الزبريفإن عبد امللك بن مروان 

  .  [18/64]املغين  "حيرم اخلروج عليه فصار إماما  وكرها  ؛ 
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الَكايف  كني مْ تَّ ال ن غري  ى مسمَّ وال ي  ، إماما   لَ ج   الرّ معاين التمكني الذي ي َصريّ   فتأمل هذا املعىن من 
 . باإلمام

 األرض بأنمنك ضمنية ؛ وهذه عبارة دقيقة ؛ وشهادة [ الشام جماهدي]قلَت   أاَل ترى أنَّكَ  ثانيا  : 
 أرض   توجد الكما  والشام ، العراق يف اإلسالم دولة عن فضال   ؛ (النصرة   جبهة  ) بيد   ليَست فقط

 يف متوفر الشرط فهذا] كي تقول الواقعأنَت م ن  فأينَ  !! فقط اإلسالمية الدولة سيطرة حتت هي
اهدي حبيث لو  احلركات واأللوية اجملاهدة يف الشامو هل هلم أرض مستقلني هبا عن ؟! [الشام جم 

 .مقصود اإلمامةفهذا هو   ستطاعوا أن يلزموه للناس عامة ؟؟أمروا أمرا  ا

 األرض على له أغلبهم ومبايعة  ،  اخلليفة   على الناس ار  استقر  أهم َمَعانيهيعين يف  التمكني ثالثا  : 
 ت سميه ما ، وليس أبدا   هذا حيصل ومل.  والشام العراق يف اإلسالمية الدولة حكم حتت يقولون إهنا اليت

 التمكني . م ن شيئا   إال أراضيهم[ وعن أنفسهم عن هبا يدفعون وشوكة ا  ]أرض أنت
 من األوىل الكتائب انطلقت ؛ فقد الشام يف للجهاد يوم أول من وفرمت الشرط وهذا ]بل أمَّا قولك :

 .واخلاصة[  العامة يعلمه ، وهذا وشوكة أرض هلا اليت العراق دولة
 انطلقإليها بأهنا  تشري   اليت ؛ فاأليام العراق يف اهدينجَ امل   بواقع   معرفت ك عَدم   على متاما   يدّلل   فإنَّه  

 اليت املناطق حيكمون وشوكة أرض -آنذاك  -العراق  يف للمجاهدين يكن مل ، اجملاهدون .. فيها
 !! همبواقع   جهَلك أشدَّ  فما ! حيكموهنا كانوا

 . [واخلاصة العامة يعلمه وهذا] : وأمَّا قولك
 على واقع أحكام   بإنزال   مث َّ تقوم  ،  اجملاهدين واقع عن بعيد   هو أنت وَمنْ  إال يَعلمه ال فإنَّه وهم  

 ! . علم  حاَله  وتوصيَفه  وال تَ  ه  حقيقتَ  هل  ِت
 . [عامة بيعة الشام يف فالبيعة] قولك : 

 الفهم . هذا فسادَ  مَضى فيما بيَّنا وقد فحسب  . ذهن كَ  ويف،  عنَدكَ  فقط هذا
 ، مع العلم   له املباَيع أهلّية سوى منها تعلم   مل وشروط   أركان   عن م َن احلديث فائدةَ  الهذا  وعلى 

ال ُتعل منه خليفة ، وال استحقاقه لإلمامة يعل منه إماما  ؛كما  –وحدها  -أّن أهليَة رج ل  للخالفة 
 .، وإمنا هو حصول ذلك بالفعل -فيما مضى  -أوردنا عن شيخ اإلسالم 
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 (3 ) 

 ) دوَل  ُمس تقةل  ؟ وغرُيها ابطل  !! (

 

 وجود عدم   - بدوهنا العامة البيعة تصحّ  ال واليت - البيعة ماهية عن اخلارجة الشروط ]ومن مث َّ قلَت :  
 كال . وعلى إمام من ألكثر البيعة تعدد أحكام يف عنه احلديث تقدم القطر . وقد نفس يف له مباَيع

 فه يَ  اإلسالمية العراق دولة بيعة يف متوفرة والشروط األركان وسائر الشرط ، فهذا معنا مرَّا الذين القولني
 أبو م جاه دال   أحدثَها خاصة ؛ بيعة أمرها أول . وكان العرب جزيرة مشال يف األوىل يةالشرع البيعة

َه   - الزرقاوي مصعب َه   - الزرقاوي مصعب )أبو -هللا   َرمح   اإلسالمية للدولة األوىل اللبنة كان -هللا   َرمح 
َه   - امةأس الشيخ بايعَ  ، مث ّ  األمر بادئ خاصة بيعة والشام( ، وكانت العراق يف  اجتمعت مث -هللا   َرمح 

 ..  للمجاهدين شورى جملس ، وصارَ  العراق يف الكتائب بعض

،  اآلن هي ، كما والشام العراق يف اإلسالمية الدولة ، مث بالعراق اإلسالمية الدولة إىل األمر آل أن إىل
 فكلُّ  ؛ لذلك ألحد تابعة   ليَستْ  هللا بفضل م ستقلة   والدولة -هللا   َحف ظَه   - القرشي بكر أبو وأمري ها

البيعات الباطلة  هذه . ومن وجه كلّ  من باطلة ، فهي البيعة هذه بعد أحدثت اجلزيرة مشال يف بيعة
 . [ كثرية أوجه من بطالهنا النصرة ، وبيان جبهة أحدثـَْتها اليت ، البيعة

 

 وجود عدم   - بدوهنا العامة بيعةال تصحّ  ال واليت - البيعة ماهية عن اخلارجة الشروط ]ومن : قولك
 : فيه فأقول . القطر[ نفس يف له مباَيع

؛ حىت  -فقط  سوريا على وليس -الشَّام  على أمريا   ، واختاره اجلوالن أرسل البغدادي الشيخ أوالً :
 . -، إن  كنَت تقصد مفهومه الشائع وسيأيت تفصيله تقول نفس القطر 

ه   ، وإمنا للبغدادي ليَستْ  بيعات   اجلوالين ايأخذ ه اليت البيعات   ثانياً :  يف البغداديّ  أن ؛ كما لنفس 
 !! الظواهري أُين للشيخ ال لنفسه البيعات   يأخذ   العراق
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 جوالينلل بالوكالة بيعات ليَستْ كما أهّنا ،   البغدادي يبايع ، ومل اجلوالين بايعَ  -هنا  -ي عال م َبا ثَالثاً :
ه  ؛ فالزم   للجوالن هيَ وإمنا !  لبغداديإ ىل ا  ما على النصرة( )جبهة جنود مجيع بيعات أنّ  قولك نفس 

 فتأمل !! ك ؛ذل ِبالف البغدادي يقل ومل،  للجوالن كانت البيعة ؛ ألنَّ  باطلة   كانت   مضى
 يف له ع  مبايَ  أمري   حيَنها يك ن   ح جَّة  عليَك ؛ ألنّهالقطر[  نفس يف له مبايع وجود ]عدمقولك :  رابعاً :

َية   - ب الضَّمّ   -: ال ق ط ر   )لسان العرب( يف )القطر( ، جاء ومعىن .الشام  قطر َان ب  . وجاء النَّاح   يف َواجل 
َوان ب  .  البن اللغة( ، ويف )جممل اللغة( م عجم )مقاييس َية  . َواألَق طَار  : اجلَ   فارس ، فَال ق ط ر  النَّاح 

 عهد يف من هذا َدَث قريب  ح خاّص . وقد باسم ، تتميَّز والنواحي البالد من مجلة   - ن  إذ -فالق ط ر   
على الشام ،  رضي هللا عنه معاوية على العراق ، ووالية   رضي هللا عنهعلي  والية   فَصاَرت  الصحابة ؛ 

وأنّه   ليةومع ذلَك مل يـَق ل  أحد منه م  : إن هذه من اجلاه .مع أن خليفَة الوقت هو علّي بن أيب طالب 
 : [ 3/148]الطربي  تاريخ يف . جاءكذا وكذا ..

 بينهما ، جَرت م كاتبات بعد - املهادنة م َعاو يَة علي وبني بنيَ  ذكَر( جرت السنة )ف يَما َهذ ه   ويف"
 يدخل ؛ فال الشام وملعاوية العراق لعليّ  ويكون بيَنهما ؛ احلرب وضع َعَلى -الكتاب  بذكرها يطول

 غزو . َوال غارة ، َوال جبيش عمله يف   صاحبه ىَعلَ  أحدمها
َحاق :  أيب عن هللا  ، َعب د   بن زياد قَالَ   إ ىَل  م َعاو يَة ، كتب الطاعة صاحبه الفريقني أحد يعط   مل املَّ إ س 

 دماء هتريق َوال األمة ، َهذ ه   عن السيف وتكفّ  ،الشام  ، ول العراق   فلكَ  شْئتَ  إذا علي : أمَّا
 وعلي حوُلا ، وما ُيبيها جبنوده ب الشَّام   م َعاو يَة فأقام َذل َك ؛ َعَلى وتراضيا َذل َك ، ففعل ل م نَي ؛ال م س  

 .! " جنوده بني ، ويقسمها ُيبيها بالعراق
..... 

 الشرعية البيعة فه يَ  اإلسالمية العراق دولة بيعة يف متوفر   والشروط األركان وسائر الشرط ]فهذا قولك :
 .العرب[  جزيرة مشال يف ىلاألو 

 أقول :
 العراق كلّ  ، وليسَ  العراق يف حمددة   أجزاء   ، وهو قطر معني على اإلمرة أ عط يَ  البغدادي -أوال    

ل ، ودياىل ، وغريها ...( ، وهذامَ من ال   ، وأجزاء جبور ، وعرب )كاألنبار  ال م باي ع عليه اتفقما  و ص 
 منه  املقصود ، ومعناها  البيعة   بعرف احملددة األجزاء هذه خارج إىل يتعّداه ال ه :علي يف املباَيع وال م َباَيع
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فلم يتم تنصيب البغدادي من قبل مجهور اهل احلل والعقد من املسلمني كلهم بل ت تنصيبه من مجهور 
 أي على يسيطر   ال - اآلن - البغدادي إن -ثانيا    اهل احلل والعقد من املناطق اليت سيطر عليها

األيام  هذه تتحّدث   لة  وْ دَ  أي ّ  . فَعن   صائل   لدفع   أمينٌّ  ؛ فالعمل   السيطرة الالزمةتلَك  العراق يف جزء  
   ؟!

....... 
 

أقول ف . [هللا   همح َ رَ  - الزرقاوي مصعب أبو م جاه دال   أحدثَها ؛ خاصة بيعة أمرها أول ]وكان تقول : 
: 

 البيعات هذه ، فإن الّشام قطر   على بيعة   َيْسب قْ  ومل،  قطرا   ، والشام   قطرا   العراق   دام فما :أوال   
 . أنت أقْـَرْرتَ  ؛ كما خاص على خاصة  

 ]وكانتبأحرف ،  بعَدها قلت ، وكماخاصة[  ]بيعة كانت   الزرقاوي يد على العراق يف البداية إن
 فتأمْل .؛  األمر[ بادئ خاصة بيعة

 ؛ فأقول م تصالن   ق طران   مها، و  العراق الشامبني  فصلال ميكن ال : إنه التنزُّل   سبيل على قلنا لو ثانيا  : 
 : 

وال ،  اجلماعة عرف يف ، وال الناس عرف يف ال،  العراق يف دولة   ي سمَّى ماحقيقة   ي وجد ال اآلن
ا اللَّذان   بالشوكة واالستظهار   التمكني   زالَ  أن بع دَ سيما    . اإلمامة قاعدة أصل   مه 

 يف األمر كان كما تعداهت ؛ ال (خاص على خاصة) نوع من الشام يف البيعات صاَرت  ولذلك   
 . العراق

..... 

 !! [ألحد تابعة ليست هللا بفضل مستقلة والدولة] قولك :   
 عة  تاب اآلن إىل زالتْ  ما فهي؛  ابتداء   اإلسالمية العراق دولة بواقع جهل كَ  لىعَ بَـْره ن  يـ   كلُّه   هذا 

 . أم هي دعوة مبطنة للخروج عليه وخلعه ؟ -!  )الظواهري( للمري
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!  مستقلة   ، ال تابعة   )الظواهري( ؛ فهي م ْن جنود  املباَيع اْلم باي ع  )البغدادي( جنديّا   دامَ  فما؛  َذن  إ  
 !  هذا تفهم ولعلك

 للجوالين والوالية املكانية،  ديللبغدا للعراق هي املكانية الوالية؛ فجعل :  بيَنهما فَصلَ  الذي وهو
  . الشام هي

،  (أنَّ هذه الرسالة منسوبة  إىل الشيخ أُين -َعَفا هللا  َعنـ ه َما  -)البغدادي والعدنان  َما َيّدعيهأمَّا   
ر  ! َوه م  أحقُّ خبَل ع  فكأهنم ي شّككون يف نسبة ثبوهتا !   - البيعة   َبل  ه و تكذيب  للثّابت  عنه ، َوَردٌّ لأَلم 

 ؟! م ن الشَّيخ اجلوالن . فأيَن اإلنصاف -إن  أصرر َت 

....... 

 .وجه[  كل من باطلة   ، فهي البيعة هذه بعد أحدثت اجلزيرة مشال يف بيعة ؛ فكلّ  ]لذلك تقول : 

،  اإلسالمية العراق دولة حكم حتت كانت اليت ملناطقَ ا تقصد كنتَ  إن  ،  اجلزيرة[ ]مشال : فقولك
حُّ ( اجلزيرة مشال) هكذا عواهن ه   َعلى . وإطالق َك القولَ  فال املناطق هذه خارجَ  أمَّا . فنعمْ  ؛  ال َيص 

 . فتأمل ! وشروط ها البيعة   أركان مبقَتضىفاألمر  

 ، وبعد البغداديّ  ىب ر ضَ  َحَدثت   ابتداء   البيعات فهذه؛  هذا غرَي مستقيم   بعدَ  كالم ك كانَ  لذاو  

 ؟؟!  تتحدث   ب طالن أي ّ  . فَعن   الظواهري م نَ  منفصلة الواليات أ ق ّرت   اخلالف حصول  

 فْهم   عنكلَّ البعد   بَع ي دا   النصرة[ جبهة أحدثـَت ها اليت البيعات الباطلة ، البيعة   هذه ]ومن أليَس قول َك :
 له . أساسَ  ال خيال   عن تتحدث ؛ فصر تَ  واقعية   ناحية ، ومن فقهية   ناحية من النازلة  

...... 
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دثت البيعة هذه ]أحدها : أن قولك : :  صلى اله عليه وسلمقال  ، وقد سابقة  هلا بيعة   وجود   مع أ ح 
 قوال   فاسدة   أهنا على منهما( ... فدلَّ  اآلخر خلليفتني  ، فاقتل وا ب ويع األول( ، وقوله : )إذا ب بيعة   )فـ و ا

 اجلمهور .  مذهب . وهذا واحدا  
دَ  ، ممَّن  جوَّز الثان ولالق وَعلى  من فاسدة ؛ ألنَّ  كذلك ، فهي األصوليني مذهب ، وهو األئمة تعدُّ
 بشرطني :  أناطه األئمة تعدد جوز

 مشال يف لوجودها النصرة( ؛ )جبهة حق يف متعذر ، وهذا واسعة   حبار   البيعتني   بني تفصل أن - أحدمها
 . العراق يف ميةاإلسال الدولة َجن ب   إىل َجن با   اجلزيرة

 حق يف متعّذر كلُّه البعيد . وهذا املصر هذا يف نائبا   ي عنّي  أن األول األمري يتعذَّر أن - الثان والشرط
 النصرة( )جبهة بيعة   القولني   كال . فعلى اإلسالمية الدولة من نائب   تعيني   إلمكان النصرة( ؛ )جبهة
 .!! هلم[  للصحة وجه ، وال باطلة  

، وَقد  مضى الرد على  نافذة   صاحلة   هي ؛ لذا عليه املتفق   النطاق   خارجَ  متَّتْ  البيعة   هقلت : هذ

 .مبا ي غين عن إعادته   هذه املغالطات

...... 
 

 تزّود ها ، وكانت اإلسالمية العراق دولة   أسََّست ها النصرة( )جبهة أنَّ  املعلوم ]ثانيا  : من :تقول  مث    
 لنفسه جديدة   بيعة   وأحدث،  اإلسالمية العراق   لدولة   بيعَته   اجلبهة   أمري   خلعَ  أن إىل والرجال باملال  

 وجه ...  ك ل ّ  م ن   الشَّر ع   أبطله ، وقد الب غاة   فعل   م نْ  وهذاالبيعة .  عن هبا ، واستقل

 عقد   فالبيعة؛  للعهد  ، وغدر   خيانة   النصرة( )جبهة أمري   أحدثه الذي الفعلَ  هذا إىل ذلَك أن أضف
 ؛ كَما شرعا   عنها املنهيّ  الكبائر   م ن جديدة   بيعة   َوإحداث   بـَْيعة   فنَـْقض   لذلكَ عهد  ... ؛  ووفاؤه  

 تقدم . 
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 الوجه هذا م ن   فاسدة   النصرة( )جبهة بيعة أن على ؛ فدل الفساد َعلى يدلُّ  النهي أن املعلوم وم نَ 
 ! كذلك[

 باملال   تزّود ها ، وكانت اإلسالمية العراق دولة   أسََّست ها النصرة( )جبهة أنَّ  املعلوم ]من قولك : 
 . والرجال[

َمَردُّه . وقد  هللا إىل وآخرا   أوال   كلُّه   والفضل  .  َيْكف ر ْوه ، ومل له وار  يـَتَـَنكَّ  مل أمر   هللا فضل م ن هذا   
 .كما هو معلوم    نفس ه  يف خطاب ه اجلوالينُّ  به أَشادَ 

.. ،  ومال مواد من أمكنها مبا العراق دولة ت َساعد   - كذلكَ   - النصرة( )جبهةَ  فإنَّ  لم  ول لعْ  
 .! يذكر  بالشيء والشيء  

...... 
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 (4 ) 

 ) َهْل َخلََع اجلَْولينُّ بيعَة البغدادي ؟ ( 

 

،  لنفسه جديدة   بيعة   وأحدث،  اإلسالمية العراق   لدولة   بيعَته   اجلبهة   أمري   خلعَ  أن ]إىلقولك :  
 . البيعة[  عن هبا واستقل

مة   هيَ  البيعة خلع   مسألة      على واّدعوها ، والشام العراق يف اإلسالم دولة قيادات بعض   رماها هت 
 إعالن مسألة يف البغدادي دعوة؛ ل تَـَوقُّف ه  يف  الظواهري به جاء الذي الفصل قبلَ  اجلوالن الشيخ

 . والواقعي الشرعي التوصيف وهبذاة الشاكل هذه الدولة على

 جنديَّه   الظواهري أمر بيعته حىت على اجلوالن بقاء على دليل أكرب   الثان يف هذا الشأن   وبيان  اجلوالن
 : ؛ تفصيل  ذلَك وتوضيح ه  ... ا أمره مب البغدادي

مَّا أحَدَث كَما يـََتخّيل  البعض  ؛ بل  لَ   : ملَ  خيلع  )اجلوالنُّ( بيعَة البغدادّي كما َتظ ّن ، أو أقول    
ورفَع األمَر وأحاَله   -بفقه ه  الواقَع  -اجَلو الّن  قَّفَ وَ تَـ البغداديُّ جديدا  مل  يك ن  م ّتفقا  عليه قـَب َل ذلَك ، 

ل َية  أم ري  )جبهة  النصرة ( بأمجع ه  إىل األعلى )الّشيخ الظواهري( ؛ ليقّرَر ويفصَل ؛ فَجاَء الفصل  م ن ه  ب تَـو 
العلم  أنَّ اجَلوالن اجلوالّن أمريا  عاما  على الّشام  وواليا  عليها ، وبقاء  البغدادّي َعلى ما ه و َعليه  . َمَع 

ا هبذا ؛ فال ب دَّ هل َما من  ج ْند يّان  ،  والبغدادي املباي ع للظواهري من جنود  الظواهرّي ، وهو الذي أَمَرمه 
التيّمم( . َفَخربّ  ن  :  َطلَ م َناَسب  )إَذا حَضَر املاء  بَ َمَثل  ال  ر ه  اأَلع َلى ؛ فَكَما ي قال يف القاعدة  وال  قـَبـ و ل  أم

 أيَن الفساد  يف هذا ؟! 
ا  - أ ْلغ َيتْ قد  بيعَة اجلوالين للبغداديَوإن  كنَت تـََرى رَأ َي الَعني   أنَّ   فَيكون  الشيخ   - انـْتَـَهتْ أو رمبَّ

َرة  الرجلني  هو الذي  -الظواهريُّ  ؛ وال ب دَّ َمن  قـَبـ و ل   أو صراحة   ضمنا   أهنَاها أوألَغاها بفصله  بنَي إ م 
ر ه  كما قلنا .    أم 
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ّحة  َقو يل  أّن الشَّيَخ الظواهري أقـَرَّ )اجلوالنَّ( على تـََريُّث ه  يف هذا األمر ال     ّد الذي َيد لَُّك على ص  َتج  م س 
الدولة يف )بإعالن  دولة العراق اإلسالميةيف وهو دعوت ه  إىل دمج  جبهة النصرة حدثَه  البغدادي ، أ

ْمج  امل شار  . ولو جاَء األم ر  من الظواهرّي بأن   (العراق والشام  إليه  ، وملَ  يفعل   يلتزَم اجلواليّن هبذا الدَّ
َنا إىل ح   ه  خلرج  فإنَّه ُلذا ؛ فتنبَّْه بسط ه  !  ذا موضعَ هَ  ، ليسَ  يف َحّق اجلوالن م  آخرَ ك  اجلوالّن وملَ  ينّفذ 

 دقيق .
..... 

 !! وجه[ كل من الشرع أبطله ، وقد البغاة فعل من وهذا] قولك : 

؛ فَقد  بيـََّنا حقيقَة األمر كذلَك  األمر ؛ فليس الشرعي العرف يف (البغاة) تقصد كنت إن :أوَّال    
باطل  ؛ ألنَّ هذا ليس موضعه كما أنَّ السياق  ؛ فهذا اللغة يف (البْغيتعين ) كنتَ  وإن   ،وَسنـ َفّصل ه 

 يَقطع  بأن املراد األول .

عض اس  األمر على ببَ ت  ل  ؛ خشيَة ا املفرتى توضيحات  لبيان  َفَساد هذه القول  هنا نضيف  و  :ثانيا    
  م  ه   هم أنَت :ي  ن  ع  عن البغاة الذين تَـ  )املغين(جاء يف  فنقول :؛  العوام

تاج ؛ لتأويل سائغ  يروم وَن خلَعهو ،  خيرج ون عن قبضة اإلمامقوم  م ن  أهل احلق " يف  وفيه ْم منعة  حي 
 كّفهم إىل مجع اجليش  . 

 على الناس معونة  إمام ه م يف قتال  البغاة واجب  و فهؤالء البغاة  الَّذين نذكر  يف هذا الباب حكَمهم ، 
]املغين " وظهر الفساد يف األرضأهل البغي  وألنَـّه م لو تركوا معونَته  لَقَهَره  يف أول الباب ، ؛ ملا ذكرنا 

18/49 ]. 

 عن هذه األسئلة :  باهلل عليكَ  اأجبن اف

 ؟  على إمام املسلمنيَ ( قد خرجوا جبهة النصرةهل )-1
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مج اجلبهة بالدولة وأحالوا ؛ حينما تريثوا يف د يادأيب بكر البغد )اإلمام( يرومون خلعهل هم  -2
 األمر لألمري األعلى )الظواهري( ؟

 ( ؟جبهة النصرةهل يب  على البغدادي قتال ) -5

 ؟م قتاُل  !( يف هل واجب  على الناس معاونة )اإلمام البغدادي -4

 ؟ يريدون قهر البغداديهل  -3

 ؟ هم أصحاب فساد يف األرضهل  -9

عن هذا ،  الرتاجع على رؤوس األشهادذن من البغاة  ، وعليَك فإن  كاَن اجلواب ال ، فليسوا إ  
. وإن  أصَرر َت وقلَت نعم ؛ فاتق  هللا يا رجل ! ال يواف ق َك أحد  فيما تقول ؛ حىت جنود  فرتىالقذف امل  

 الدولة وقادهتا أنفسهم !

واألصل يف هذا الباب قول " غري ما ذكرتَه  أنَت ؛ جاء يف املغين : )البغي(اعلم أّن األصَل يف  :ثالثا  
نَـه َما فَإ ْن بـََغْت إ ْحَدامه َا َعَلى ﴿:  -ه انَ حَ ب  س   -هللا  َوإ ْن طَائ َفَتان  م َن اْلم ْؤم ن نَي اقْـَتتَـل وا فََأْصل ح وا بـَيـْ

َا اْلم  ﴿إىل قوله  ﴾ىتَّ َتف يَء إ ىَل َأْمر  هللا  اأْل ْخَرى فـََقات ل وا الَّيت  تـَْبغ ي حَ  ْؤم ن وَن إ ْخَوة  فََأْصل ح وا بـَنْيَ إ منَّ
بالبغي عن اإلُيان فإنه م مل خيرجوا ففيها مخس فوائد : أحدها أهن[ 18 – 6]احلجرات :  ﴾َأَخَوْيك مْ 

)ستكون هنات وهنات  : صلى هللا عليه وسلمرسول هللا ... وروى عرفجة قال : قال  مساهم مؤمنني
]املغين "  فاضرب وا عنقه بالسيف كائنا  من كان(؛  وهم  مجيع   أميتأال ومن خرج على  -ورفع صوته  -

 صحيح يف مسلم وغريه .  (أميت وهم  مجيع  خرج على )وهذا احلديث  . [18/49

 سؤال يضاف إىل ما سبق ؟! . فهل خرجْت جبهة النصرة على األمة ؟ األمة اجملتمعة ؟ 

(إنَّ حقيقَة  يقاتل وَن ، وأهنم  على خليفتهم وإمامهماملسلمني ،  أمةأّن البغاة خيرج وَن على  )البْغي 
َوإ ْن طَائ َفَتان  م َن ﴿ى بعَد حدوث  القتال  ؛ كما ترَ  )البـ َغاة(ي ط َلق  عليهم مث َّ ،  رأيناكما اإلماَم 
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نَـه َما  َتتَـل وا فََأْصل ح وا بـَيـْ  -فيه  قاحل تـَب يني  صالح و بع َد مرحلة اإلو .  ﴾فَإ ْن بـََغْت إ ْحَدامه َااْلم ْؤم ن نَي اقـْ
 قال الطربي :  -فإهّنم قد ي قاتلون خمطئنَي باجتهادهم ويؤوبون  للحّق إذا عرفوه 

 وتعّدت ما جعل هللا عدال  هللا له وعليه ،  اإلجابة إىل حكم كتابهاتني الطائفتني  فإن أَبت إحدى"
تعتدي ، وتأىب فقاتلوا اليت يقول :  ﴾فـََقات ل وا الَّيت  تـَْبغ ي﴿بني خلقه ، وأجابت األخرى منهما 

 . [22/262]تفسري الطربي  "اإلجابة

غري  متوقع   ؛ ألنّه نادرة أخرى ، وهي البغيإشارة  إىل  ﴾فَإ ن بـََغْت إ َحَدامه َا﴿: "... قال الرازي و  
 : بـََغى ؛ فقالَ ن قد ذلَك يك و  وعندَ فإْن باَن ُل َما َأْو ألحد مها اخلطأ  واستمرَّ عليه  فه و نادر  ، ... 

فهل  .[ 183-27/284]تفسري الرازي " يعين بعد استبانة األمر ﴾فَإ ن بـََغْت إ ْحَدامه َا على األخرى﴿
 بغاة ؟!الحظَت مىت نقول : 

بـَْغي  وال خروج  جلبهة  النصرة على األمة  ، ، وليَس مَثَّ  َترم يهم بالبغيذهبَت  -ساحَمَك هللا  -وأنت  
 ومل يقاتلوا إال الكُّفَّاَر كما تعلْم ، ومل يرفع وا السالَح يف وجه  م ْسلم  . ! ليفة  وال على اخل

ْ حقائَق الكلمات  اليت ت طلق  فاتق  هللا يا رجل !    هكذا  مواضَعها ، وال تـ ْلق ها ج زافا  تعلَّْم و ، ها وتبنيَّ
 : ؛ فإّنَك مسؤول  بني يدي هللا  

ما يَتبَـنيَّ  )إّن العبَد لَيتَكلَّم  بالَكل مة ، يَقول  :  صلى هللا عليه وسلم وَل هللاَأيب ه َريرة ، مسَع َرس"َعن 
( فيها ر ق  َش 

 . [9488] صحيح البخاري ، رقم " ، يَز لُّ هبَا يف  النَّار  أَبعَد مم َّا َبنَي امل

...... 

 عقد   ؛ فالبيعة وغدر،  دللعه خيانة النصرة جبهة أمري أحدثه الذي الفعل هذا أن إىل ]أضف قولك :
 ! عهد [ ووفاؤه  

  . اخلالفة على تكنْ  ، ومل اجلهاد على كانتاجلوالين    الشيخ بيعةَ  بأن بيَّنا قد 
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 دولةإعالن البغدادي )ن  شهور م   قبلَ  خالف   حَدثَ  ؛ حىتَّ  ه  وبيعت   لعهد ه وفيَّا   ظلَّ  الشيخ إن مث ّ 
  . أمريَهم مجيعا   ه  كونَ  الظواهري إىل األمر   رفع   علىحيَنها  وافاتّفق  ؛  العراق والشام(

 ، وغدروا العهد ، وخانوا عنهم( اجلبهة انفصال خوف )حبجةإعالهنا ؛  استعجلَ  الدولة   طرفَ  ولكنَّ 
رُّ َعلى هذا الوصف  الذي نـَر بَأ   (والغدر لعهدبا )اخليانة ف  بوص   األحقُّ ه و  ؛ َفَمن  بالقوم   إن  كنَت ت ص 

ن   !؟ا وإخواننا عن ه  بأنفس 

..... 

  
 

تقدم .  ؛ كَما شرعا   عنها ملنهيّ ا الكبائر   م ن جديدة   بيعة   َوإحداث   بـَْيعة   فنَـْقض   ]لذلكَ  :وقلَت  
 الوجه هذا م ن   فاسدة   النصرة جبهة بيعة أن على ؛ فدل الفساد َعلى يدلُّ  النهي أن املعلوم وم نَ 

 . كذلك[
 البيعةَ  يـ ْنه يَ  أن له وحيقُّ  ؛كما ذكرنا   خمصوص أمر على خاصة بيعة   الناجلو  بيعةَ إنَّ  : فأقول  

َها مل هذا ومعَ ،  هذا األمر املخصوص ب انتهاء   َتجدَّ وحَدَث  .. ؛ ولكن   يـ ْنه  قبل   نا إليه  وأشرَ  -ل َما اس 
يَس ُلم إال النزول إىل ، ول مباشرا   مَعه   االتصال   يكونَ  أنْ  الظواهري فقْد أمَره ْم أمري ه م العام -

 . أمره 
 وتصّور   تتصّور   كما ليسَ  ، واألمر   فسادَ  وال،  كبائرَ  َفال ، وما الضري  يف لوازم ه  ؟؟ذلَك  يف الضري   فما

. 
 : نِ بيْ بَ سَ بِ  -أعلم  وهللا - اءَ جَ  كلّه ذاهَ  كَولَعَلَّ ُحْكمَ    
 َشي َخي َك : الّشيخ   َيد   على تعلمَته   َما أََوَهذا!  القياس( يوما  )باب تدرس   مل كوكأنَّ :  الفاسدةُ  يسةُ قْ األَ   

ا الوهاب عبد بن حممود أمحد الشنقيطي ، والشيخ   اجلكين املختار أمحد  حممد )الشيخ تالمذة من ، ومه 
 الشنقيطي( ؟! األمني
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تَ  ل َذا بِالَواقع : والجْهلُ     إىل ، وتنظر أكاذيَب َخَيالّية   علىبناء   ، وحتكم   ج زافا   االهّتامات   تكيل   َأَخذ 
 . واقَعنا ه و ليسَ  آخرَ  واقع  

..... 
 ؛ بل فريقني إىل اجملاهدين صفوف فرَّقت الشام يف اجلبهة أمري أحدثها ليتا اجلديدة ]البيعة : تقولو  

 الكبائر[ م نَ  - واحدا   اجلمع كان أن بعد -املسلمني  صفوف فتفريق  ...  واحد   م ْصر   يف َدْولتني وإىل
. 
.  َذاك بإعالن ه   البغدادي هو -كائن   إن  أصَرر َت أنّه –على هذا  الصفوف فرَّق إ نَّ الذي أقول :ف 

 َهذا ؛ فقبلَ  ، وإالَّ  -وواقعية  شرعية ناحية من - املوضوع يف هذا اجلبهة برؤية التامة معرفته مع
 .  وتعاضد   وتَآل ف   و فَاق   كاَنت  على

 عدَّ  لذلكَ ؛  الكبائر م نَ  - واحدا   اجلمع كان أن بعد -املسلمني  صفوف تفريق  ... ف] : تقول  
؛  .. باملدينة   املنافق ون بناه   املسلمنَي ؛ كالذي مَشْل لتفريق   أ ّسس ما الضرار   َمَساجد م ن الفقهاء  
 ما لّ ك   وكذلكَ فيه .  الصالة تصحُّ  ال ضرار  ، مسجد   ؛ ألنّه صلى هللا عليه و سلمالنيّب  فهدَمه  

 فدلَّ ؛  اجلنس هذا من النصرة( )جبهة وفعل   . شرعا   يصحُّ  ال ضرار   املسلمني ، فه و مجاعةَ  فرَّق
 ! ! [شرعا   بيعت ها بطالن على

؟!!  الضرار ك َيانَات   من النصرة( )جبهة أن - هللا   أصلَحكَ  - كَ كالم   م ن نفهم   هلْ  أقول :      
  !؟ الضرار ك َيانات هبدم يـ ْفَعل   كَما ل  َشْأفت َهاقتاُل ا واستئصا وهْل يصح

للتحذير  ،  ه  كتبتَ إن  زعمَت أنََّك   ا التبَس على بعضه مْ ورمبَّ ،  كّله سيفهم ه  اجلند   ذاهَ  بأنَّ  تعلم   أالَ 
 ! .؟ َعَوامٌّ  وأكثر ه م   ب ذلكَ  اجل ن دَ  أدَرى والتقرير ! فَما للفتوى وليس

َه   - البخاري اإلمام قالَ    الناس بعض   فـَْهم   يقصرَ  أنْ  خمافةَ  االختيار بعض ترك َمن   )باب : - هللا   َرمح 
َه   -قاَل  مثَّ ...  منه( أشدّ  يف عنه ؛ فيقعوا كراهيَة  قوم دونَ  قوما   بالعلم   خص َمن   )باب : -هللا   َرمح 

  ( .يـَْفَهم وا أالَّ 
  ورسول ه( . هللا   ي َكذَّب أنْ  فون . أحتبُّونيعر  مبا الناس : )حدثوا رضي هللا عنهعليٌّ  وقال

 تبلغ ه   ال حديثا   قوما   مبحّدث   أنتَ  قال : )ما رضي هللا عنهمسعود  ابن عن املقدمة يف مسلم   وروى
  ( .فتنة   لبعضهم كان إالَّ  عقوهل م
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 مالك اإلمام هيةكرا حَيكي أن وبعدَ  ينشر ، حقّ  كلُّ  ليسّ  أنّه قّرر أن بعدَ  الشاطبّ  اإلمام ويقول  
،  الشريعة على مسألتك تعرض وضابط ه ؛ إنك املعىن هلذا فتنبَّه  "؛ يقول :  عمل حتته ليس فيما للكالم

 مفسدة إىل ذكر ها ي ؤد ّ  مل فإن   : وأهله الزَّمان حال بالنسبة إىل مآُلا يف ميزاهنا ، فانظر يف صحَّت   فإن
 كانت ، إن العموم على إما،  فيها تتكلَّم أن فلكَ  َهاقبَلتْـ  فإن ذهنك على العقول ؛ يف فاعرضها؛ 
 يكن مل بالعموم . وإن   الئقة   غريَ  كانت إن اخلصوص على العموم ، وإما العقول  على تقبلها مما

 والعقلية" . الشرعية املصلحة َوْفق   على اجلاري ه و عنها فالسكوت،  َمَساغال   ملسألتك هذا
 ؛)الذكّي من مسجد الضرار !( وجعل َك ما ي فّرق  م ن كيانات الضرار  ستنباط كَ َهْل توصيف َك وامث َّ     

ن َك للتفريق  بني  ؟ ك تيّ ب كَ هل يـَْنطبق  على   باّدعائَك  ؛ جم َاه د ْي )جبهة النصرة(فَإنَّ ف ي ه دعوات  م 
حال  أمري ه ْم ،  وفَسادَ  [عليه الو  له وال بيعة،  فاسدة   ، فبيعت ه   للجبهة بايع من ]وكلُّ ْم ه  بيعت   ب ْطالنَ 

!   وغري حريصة على الشريعة والتوحيد،  الفساد يف املناطق احملررة ت  أشاعَ  - أي اجلبهة -ا وأهنَّ 
 .    سيأيتكما 

...... 
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 (5 ) 
 

!! )  اهتامات  ذاتية  )خشصّية 

ّ تقول   جديدة بيعة ، وإحداث   اإلسالمية الدولة ةلبيع خلع   من النصرة جبهة أمري ]رابعا  : ما فعله:  مث 
 واحلرص اإلمارة طلب عن الشارع نـََهى وقد عليها . وحرصا   لإلمارة طلبا   وإمنا،  شرعا   له مربر ال

 . عليها[
 ، وأهل   املعتربين لماءالع   ، ومبشورة   اجلهاد أهل   بسواعد   ت قام الدولة يرى أنَّ  اجلوالن الشيخ   فأقول :  

 على كالمنا عندَ  ذلكَ  أشرنا إىل وقد شرعا  . م ع ترَب  ، وهذا الدولة ت بىن كذا... هَ املخلصني  الساحات  
َك مثل  وَ ورمي  بالغيب  ؛  وافرتاء   ، فَكذ ب   لإلمارة إ ىل حبّ ه   الشيخَ  ن ْسَبت كَ والعقد . وأّما  احلل أهل

تَفى بأن    ؟؟!( قلب ه عن أَشَقْقتَ )له  :  ي قال   ي ك 
 
ص   أظلَمكَ  ؛ فَما والتهم األباطيل هذه مبثل   يرم و ه   ، ومل الشيخ أنصفوا قد الدولة طرفأنَّ  َعلى  لَشخ 

اهد  تق ي ّ  عرضَ  القيامة يومَ  خصوم كَ  م ن   ُتعل   ، وال أمر كَ  من حل ّ  يف الشيخ فاجَعل   الشيخ  ! نقيّ   جم 
 .أحدا   هللا لىعَ  كينز   وال - كذلكَ  حنسب ه   -
 

...... 
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 (6 ) 

 اِتاءات ابمجلةل !!

 هللا .  بشرع فيه كم  حي   ال الشام يف النصرة جبهة عليها سيطرت اليت املناطق من ]كثري   تقول :  
؛   الشرعية الفريضة على يـ َقسَّم   ال املهاجرين من سيَّما،  اجملاهدون يغنم ه   ما أنَّ  أدهَشين وممَّا، بل    

 .بدرايت َها  فيه ، وتتصرف اجلبهة تأخذ ه ، بل   أنفس ه م   اجلبهة جنود   أخرَبن كما

 وتأمري التعبئة ، بل   َمبدأ ، واعتماد إليه   والدعوة التوحيد إقامة على احلرص   ذلَك : َعَدم إىل أضف
د ح َدثاء   م الشام ؛ بزعمهم أهل انتفاضة بعد تابوا ممَّن بكفر عه   البلد . أهل من أهنَّ

 وخانَ  بيعة   نقضَ  قد   األمري كان ؛ فإن   طبيعي وهذا . املناطق م ن كثري   يف يطَغى الفساد جعلَ  ممَّا 
 !! اجلند  ؟![ بسائر فكيف؛  وميثاقا   عهدا  

 . هللا[ بشرع فيه حيكم ال الشام يف النصرة جبهة عليها سيطرت اليت املناطق من ]كثري   قولك :
ّدث كذبا  أن رءبامل )كَفى : صلى هللا عليه وسلمقاَل  كمافأقول   كفى به كذبا  و ،  مسع( ما بكلّ  حي 

 هبَذا ؟! أتي تَ  أينَ  فم ن   ! َيظنّ  وأل ما يتخيّ أْن  ي َسّطر 
  . والدين النفس عن الصائل لدفع إال خرجنا ما أنَّنا يعلم والدان القاصي 

 ومجع وا،  إليها َدَعوا ن  مَ  ه م   حلب يف الشرعية اُليئة بأنَّ ( وأغراك عليك كَذبَ  َمن  ) خيرْبكَ  أملْ  
 ؟؟! حوَُلا اإلسالمية الكتائبَ 

والعمل  م ْن أجل   َُلَا ناداة  وجبهود  اجلبهة  يف امل،  الشرقية املنطقة يف رعيةالشّ  باُليئة   ؤالءهَ  خيرب كَ  أمل  
 يف الشرعية باُليئات   وكخيرب   أمل ؟؟! الرقة يف الشرعية باُليئة خي  رب وكَ  أمل   هللا ؟؟! أمتََّها ؛ حىتَّ  إقامت ها

َكة  م ن   عنَده   َمن  فضال  ن العلمانيُّو  بذلكَ  َعل مَ  ؟؟!إدلب  ريف  إميان . م س 

تَـغ ف ر   َرأالتـَُّهم   هذهمن  لذنبكَ  فَاس  وهو حسب نا  حبال نا وأعلم  ،  َول يـَُّنا ه و ، وهللا   منها هللا   إىل اليت نـَبـْ
 .......ونعَم الوكيل 
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   (7  ) 

 ْن لََواِزِم الَقْول .... اقتلوا( !!!) مِ 

ل َها  التـَُّهم   فهل هذه      ]أشبه:  بأنَّنا لنا َوص ف كَ  َمعَ  -وَغري  ها  - هللا[ بشرع افيه حيكم ]الاليت َتك يـ 
؛  َخط ر   مؤشر   ، عنقه[ اآلخر[ ، ]فاضربوا ]فاقتلوا: منها ألحاديث  ذكرك ، مع الضرار[ مبساجد

النصرة(  )جبهة َعلى والقضاءَ  االقتتالَ  للمجاهدينَ  ت ريد   أنَّك -بك  الظن ّ  إحسان مع - يلزم  منهاو 
 (املتحد األمة مشلَ  فرقوا ، و)ألهنم امل َحّررة األماكن يف الشرع   حتكيم   عدم  ب؛  كفر وا !( )ألنَـّه م ؟
  !!؟

ولطفه   برمحت ه   يتَوالَّنا ، وهو ب كَ حسي هللا  هللا أعلم ، وال نظنُّ بك إال اخلري ؛ فإّن بعض الظّن إمث  ، و
. 

...... 
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  (8  ) 

 

 ) َدْهَشة  َول ُمْدِهش  !!!(

 

؛   الشرعية الفريضة على يـ َقسَّم   ال املهاجرين من سيَّما اجملاهدون يغنم ه   ما أن أدهَشين ]وممَّا تقول :و 
 أقول :ف !! بدرايت َها[ فيه ، وتتصرف اجلبهة تأخذ ه ، بل   أنفس ه م   اجلبهة جنود   أخرَبن كما

 : أمرينبمعرفِة  َستزولُ  تَكَ شَ هْ دَ  لعلَّ   
 . َهذا مثلَ  تفعل   اإلسالمية العراق دولة األّول  : 

َهش  ممَّا ذكره قبَلَها :  مالحظة :  اليت املناطق من ]كثري  الكاتب  د ه َش م ن  طريقة  تقسيم الغنائم ، ومل ي د 
كم   ال الشام يف النصرة جبهة عليها سيطرت  يغنم ه   ما أنَّ  أدهَشين وممَّا، . بل  هللا بشرع فيه حي 

 .؟! هللا  ا  يا رعاكَ شَ ه  د  ذا م  هَ  أليسَ ... [  اجملاهدون
 
 

ّنا طَلبَ  اخلالف   قبلَ  الثّاني : نَا حبث كتابةَ  (واجلبهة الدولة) يف أَمرَاء م   يف هذا املوضوع ؛ فأَخذ 
 ذه القضية  ، َوَلمَّا َيكتمل  البحث  حىت وقتنا هذا . يف ه نكتب  نبحث  و 

 دهشَتَك أيضا  : تزيل   اليت توصلنا إليها حىت اآلن ؛ فلعلَّها البحث نتائجِ  وإليَك بعضَ 
،   العلم أهل من مجاعة  على ذلك  اإلمجاعَ  نقل وَقد   هو )التخميس( ، الغنيمة يف األصل أوالً :  

َكلَ  ل َما ]ال م ف ه م يف والقرطب العريب وابن عياض والقاضي الرب عبد وابن املنذر كابن  كتاب   تلخيص   م ن   َأش 
ل م    يف ، والقنوجي[ 4/577]املنتقىيف  املالكي ، والباجي [13/58املسري  ]زاديف  اجلوزي ، وابن [11/78م س 

 الداودي و  ، والشوكان[ 2/596واملنسوخ  ]الناسخيف  النحاس ، وابن [541]الدر البهية 
لكن دل حديث حنني وفتح مكة وفعل عمر يف )سواد العراق(  ـ كما سيأيت بيانه أن ألمري احلرب 
ان ال يلتزم بالتخميس الوارد يف بعض أحيانه)وال يكون هذا بالتشهي وامنا يكون بنظر ثاقب 

هذه احلاجة  ملصلحة املسلمني(  ويتأكد هذا يف حالة الضرورة واحلاجة واليت يرجع فيها عند زوال
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اىل االصل فتغري احلكم مربوط مع علته وجودا وعدماــ .ومن نظائر هذا احلكم )مصرف املؤلفة 
 قلوهبم ،وحكم عثمان بن عفان يف ضوال االبل وغري ذلك..(

 ،اللثام[  ]كشفيف  كالسفاريين ، ذلك يف خالفا   للمالكية قد نقلوا  العلم أهل بعض على أن  
 الغامننيَ  ُينعَ  أن والقائد للمري حيَ قُّ  أنَّه إالَّ :  ]األضواء[يف  ، والشنقيطيالسلطانية[  ام]األحكيف  واملاوردي

 ذكرها ... َعلى َسَنأيت م تعددة   وأسباب   لدواع   الغنيمة من َحقَّهم
 بذلك القطع   م ن مينع   . ولكن   -هللا  عندَ  والعلم   -منقوضة  اإلمجاعات هذه يبد و أن ثانيًا :  

 الشاكلة هذه على اإلمجاع نقض ذلك ؛ فيبقى يف خالفا   تذكر   مل املالكية يف األمّ  املصادر أنَّ  به جلزموا
 نظر . حمل

 العلم  : أهل والسنة  وأقوال   الكتاب   من أدلة   اخلالف ثبوت يؤيد ما لكن

 ﴾َوالرَّس ول   هلل نـَْفال  األَ  ق ل   األَنـَْفال   َعن   َيْسأَل وَنكَ ﴿:  -تعاىل  - هللا فلَقو ل   : الكتاب أما
 املغامن" . هي األنفال أن عّباس  ابن تعليقا  : "عن[ 4943 ]صحيحه : يف البخاري أخرج؛ [ 1]األنفال : 

 .الراجح  القول على َمن سوَخة ال حم  َكَمة اآلية وهذه
 حديث عبد هللا : من[ 1898]، ومسلم  [4458]فقد  جاء عند البخاري  : السنة وأم ا من

املؤلفة   ويف الناس يف قسمَ  ح نني يومَ  صلى هللا عليه وسلمنبّيه  على أفاء هللا "ملا  :قال رضي هللا عنهزيد 
م ، ب هم ؛ إذ مل أنفسهم َوَجد وا يف ؛ فكأهنم األنصاَر شيئا   يـ ْعط   ومل قلوهب  الناس ؛  ما أصاب ي ص 

 يب ؟ وكنتم م فرَّقنَي ؛ فألَّفكم هللا الَّال  ؛ فهداكمض   أجد ك م   )يا معشَر األنصار ! أملفخطبَـه م ؛ فقال : 
 هللا ورسوله  أَمنُّ . :َشيئا  قال وا  ، كلما قال يب ؟( هللا يب ؟ وعالة  ؛ فأغناكم هللا

 هللا  :  قالوا شيئا   قال كلما  :قال ؟( صلى هللا عليه وسلمهللا  رسول ُتيبوا أن مينعكم )ماَفقال : 
 والبعري بالشاة الناس يذهب أن ترضون أال ؛ وكذا بكذا جئتنا لقلتم شئتم )لوقال :  . أََمنُّ  ورسول ه

ع با   واديا   الناس سلك األنصار ، ولو من امرءا   لكنت اهلجرة   لوال رحالكم ؟ إىل هللا برسول وتذهبون  وش 
ع َبها األنصار وادي لسلكت   َعار   األنصار ، وش   ؛ فاصربوا أثرة بعدي ستلَقو ن إنكم ، د ثار   والناس ش 

 . "احلوض( على تلقون حىت
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 كانت حيثما يصرفه لإلمام مرجع ه الغنيمة يف احلكم أن على صريح دليل   احلديث هذا ففي
 قالوغري ه م ؛ احلديث  ش رَّاح صرَّح وبذلك ؛ بعض  الغامنني منع   عليه ترتَّبَ  ولو . الشرعية املصلحة

 :القّصة  هذه من تنبطةاملس للفوائد ذكره بعد القيم ابن
 ؟ ذلك له يسوغ هل عدّوه مع هذا مثل   إىل األوقات من وقت يف اإلمام حاجة دعت قيل : فلو "فإن 

َ  فإن ؛ الدين وقيام ملصاحلهم يتصّرف   املسلمني عن نائب   اإلمامقيَل :   اإلسالم عن للدفع ذلك تعنيَّ
الب َحو زَت ه عن والذبّ   تعنيَّ  ؛ بل ذلك له ساغَ  ، شرَّهم املسلمون ل َيأَمن ؛ إليه أعدائه رؤوس   واست ج 

 فـََوات   من املتَوقَّعة ، فاملفسدة   مفسدة   احل رمان يف كان وإن هذا ؟ فإنه غري الشريعة ُت َوّ ز ، وهل   عليه
 ! أعظم العدو هذا تأليف  

ا باحت َمال املفسدتني   أعلى دفع على الشريعة ومبىَن    بتفويت   املصلحتني أكمل   ، وحتصيل أدنامه 
ا  . وقالَ [ 5/423املعاد  ]زادالتوفيق"  . وباهلل األصلني   هذين على والدين الدنيا مصاحل بناء   . بل أدنامه 

  السَّفَّاريين :

س أنَّ  من مالك إليه ذهب ما يؤّيد وهذا  :"قلت   ذ وما ، واجلزية ، والغنائم ، الر ّكاز مخ   ُتار من أ خ 
 على مصارفه يف اإلمام ُيتهد ذلك كل األرضني : ووظائف ، الكفار عليه حلصو  وما ، الذمة أهل
 .  [5/438اللثام  ]كشف" املصلحة من يراه   ما قدر
 الغنائم :  عن حديثه معرض يف حجر ابن وقال

 منه الغينَّ  ي عطيَ  أن له وأنَّ  الفيء ، مصارف يف بعض على الناس بعض تفضيلَ  لإلمام وفيه أن"
 . [6/494الباري تح]ف" للمصلحة

 : ]الوافر[ التغلب(  ربيعة بن قول )م َهله ل ومنه ، الغنيمة على يطلق اللغة يف والفيء  
 َفال َوأيب  َجل يَلَة َما أفَْأنَا        م َن النـََّعم  امل َؤبَّل  م ْن بَعري  

 ثـَْباج  م نه ْم والنُّح ور  وَلك نَّا نـََهْكَنا الَقوَم َضْربا       عَلى األَ                        

م يقول  أعلم . وقال وهللا ، فيئا   الغنائمَ  فسمَّوا . الرجال   بَقت ل   ولكن ، الغنائم بَسو ق   يشتغل وا مل إهنَّ
 كان من ببعضها أو بالغنائم يؤثر أن لإلمام ُيوز أنه على دليل الباب أحاديث "ويف  : الشوكاين
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 قوي أجناده من كان من على وتقدميه   ، للطاعة واستجالبا   له تأليفا   ؛ الدنيا إىل أتباعه من مائال  
  . [14/229األوطار  نيل]الدنيا"  على لآلخرة مؤثرا   ، اإلميان

 عشرة يف بالقوة مكةَ  فتح ملا صلى هللا عليه وسلمالنب  أن:  أدلة السنة أيضاً  نوم 
  :القيم  ابن قال؛  باإلطالق أهلها على ، ومنَّ  اغتنامها من الفاحتنيَ  الصحابة مَنعَ ،  آالف

ومعلوم  أن األنفاَل هلل ولرسوله يقسم ها رسول ه حيث  أمرَه ال يتعدى األمَر ؛ فلو وضَع الغنائم بأسرها " 
 أن -س ب َحانَه   - وهللملا خرج عن احلكمة واملصلحة والعدل ...  ملصلحة  اإلسالم العامةيف هؤالء 

بّ  كما الغنائم يقسم لة الغامننيَ  مينع أن وله ، حي   عليها أَو َجف وا ، وقد مكة غنائم من منعهم كما ، مج 
 .[ 5/423املعاد  ]زادوركاهبم"  خبيل ه م

عدم تقسيم عمر سواد العراق بعد ان فتحها   :ومن األدلة  فعل الصحابة
أن لالمام النظر  وهذا فيه دليل علىيف معركة القادسية بقيادة سعد بن ايب وقاص   الصحابة  عنوة

فإن قيل هذا يف العقار  منها فخالفه عدد من الصحابة يف بداية االمر مث وافقوه  فيها ومنع الغامنني
الصحيح انه ال فرق بني العقار و املنقول على الصحيح وهو مذهب الشافعية دون املنقول قلنا:

 (.284/1شرح اجملموع: ، 254/4، مغين احملتاج: 577/1انظر )بداية اجملتهد:  .والظاهرية
واألصل انه يب قسمة األراضي بني الغامنني، كسائر األموال، عمال  مبقتضى القرآن والسنة، إذ ال فرق 

[ بوجوب القسمة 41/7{ ]األنفال:...بني العقار واملنقول، وعموم آية الغنائم: }واعلموا أمنا غنمتم
البيان للمجمل، فضال  عن العام  وأما آية احلشر: يتفق مع فعله صّلى هللا عليه وسلم الذي يري جمرى 

[ فهي يف الفيء )أي األموال اآليلة للمسلمني 9/36}وما أفاء هللا على رسوله منهم..{ ]احلشر:
ــ ومع ذلك اجتهد عمر هذا االجتهاد ووافقه احلاضرين من بدون قتال( على ما هو الظاهر منها 

 ـــ الصحابة
َمام  فإذا جاز لإلمام منع السالب سلبه على الصحيح) :ومن القياس ،قياس االولى  َوهو قول اإل  

ففي الغنائم يعطى   يمته عند املصلحةنفله ان ُينع غأَب و َحن يَفَة ، َوَمال ك  ، َوالثَـّو ر يُّ ورجحه الشنقيطي يف االضواء( .
لمني  وقد ال يقتل احدا من من نصيبه وقد يكون ردءا ومل يشارك حق املشاركة ويقاتل حق القتال مع املس

فلن ُينع الغامن غنيمته اوىل من الكفار ويف السلب مع انه اثبت قتله لكافر او جملموعة كفار بالبينة فمنع 
 ..ان ُينع السالب سلبه



 

90 

 

( من سورة التوبة يف قوله تعاىل: 98مصارف الزكاة َثانية مذكورة يف اآلية ) :مسألة مصرف املؤلفة قلوهبم
دقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني، ويف سبيل هللا، وابن "إمنا الص

  "السبيل، فريضة من هللا، وهللا عليم حكيم
 .ومن هذه املصارف املذكورة: املؤلفة قلوهبم   
إلفا  وألفا : أنس به وأحبه فهو واملؤلفة لغة: املستمالة باإلحسان واملودة، من اإللف بكسرة اهلمزة وألفه    

 .آلف
وائتلف الناس: اجتمعوا وتوافقوا )املعجم الوسيط: مادة ألف(، واملؤلفة قلوهبم: هم من يعطون الزكاة حتبيبا     

هلم يف الدين واستمالة لقلوهبم إليه، أو لدفع شرهم عن املؤمنني، أو لتقوية إميان ونيات من أسلم ومل يتمكن 
 .به وقد يضمر الشر يف قلبهاإلسالم من قل

 :والقلوب مطبوعة على حب من أحسن إليها، والنفرة ممن أساء إليها، يقول الشاعر يف ذلك   
 فطاملا استعبد اإلنسان إحسان     أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم

وقد طبق النب  ومصرف املؤلفة قلوهبم من الزكاة املفروضة إمنا هو الستمالة هذه القلوب القاسية وتليينها،
 :صلى هللا عليه السالم ذلك خري تطبيق

فعن أيب سعيد اخلدري قال: "بعث علي وهو باليمن بذهبة يف تربتها إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    
فقسمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أربعة نفر: األقرع بن حابس احلنظلي، وعيينة بن حصن الفزاري، 

عالثة العامري، مث أحد بين كالبة، وزيد اخلري الطائي، مث أحد بين بنهان، قال فغضبت قريش وعلقمة بن 
فقالوا: أيعطي صناديد جند ويدعنا؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن إمنا فعلت ذلك ألتألفهم" 

 .[]رواه مسلم
 صلى هللا عليه وسلم على روى مسلم يف صحيحه عن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول هللا   

 .اإلسالم شيئا  إال أعطاه
قال فجاءه رجل فأعطاه غنما  بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإن حممدا  يعطي عطاء     

 .ال خيشى الفقر
عطاه إياه، ويف رواية ملسلم عن أنس أيضا : "أن رجال  سأل النب صلى هللا عليه وسلم غنما  بني جبلني فأ   

  "فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا.. فو هللا إن حممدا  ليعطي عطاء  ما خياف الفقر



91 

 

غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، " :وروى مسلم بإسناده عن ابن شهاب، قال   
نصر هللا دينه واملسلمني، مبن معه من املسلمني فاقتتلوا حبنني ف  مث خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ."وأعطى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، مث مائة، مث مائة
قال ابن شهاب: حدثين سعيد بن املسيب أن صفوان، قال "وهللا لقد أعطان رسول هللا صلى هللا عليه    

  "يين حىت إنه ألحب الناس إيلوسلم ما أعطان وإنه ألبغض الناس إيل، فما برح يعط
قال الكاسان يف بدائع الصنائع: "وأما املؤلفة قلوهبم فقد قيل أهنم كانوا قوما  من رؤساء قريش وصناديد    

والعباس ، واألقرع بن حابس وعيينة بن حصن القراريالعرب مثل أيب سفيان بن حرب وصفوان بن أمية 
وحكيم بن حزام وغريهم وهلم شوكة وقوة وأتباع كثرية  ، ومالك بن عوف النضريبن مرداس السلمي

بعضهم أسلم حقيقة وبعضهم أسلم ظاهرا  ال حقيقة وكان من املنافقني، وبعضهم كان من املساملني، فكان 
تطييبا  لقلوب املسلمني منهم، وتقريرا  ُلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطيهم من الصدقات 

إال من  تباعهم على اتباعهم وتأليفا  ملن مل حيسن إسالمه، وقد حسن إسالم عامتهماإلسالم وحتريضا  أل
 "شاء هللا تعاىل حلسن معاملة النب صلى هللا عليه وسلم معهم ومجيل سريته

وقد تقدمت بعض الروايات يف ذلك.. وهذا أمر مل خيتلف فيه أحد من املسلمني وهو أن هذا الصنف من    
  (هم النب صلى هللا عليه وسلم من مصرف )املؤلفة قلوهبمالناس كان قد أعطا

 .لكن اخلالف وقع يف بقاء هذا احلكم بعد وفاة النب صلى هللا عليه وسلم   
فيجوز إعطاء فقد ذهب فريق من أهل العلم إىل أنه منسوخ، وذهب فريق إىل أن حكمه باق غري منسوخ    

 . املؤلفة من الزكاة كلما دعت احلاجة إليه
وممن ذهب إىل أن حكم هذا الصنف منسوخ مطلقا : احلنفية عموما  منهم الطحاوي والكاسان، وأبو بكر    

اجلصاص وابن عابدين يف احلاشية، وذهب سفيان الثوري، وإسحاق إىل القول بالنسخ وكذلك اإلمام 
ليفه، واتفقوا على جواز ذلك الشافعي واملالكية على القول الراجح عندهم أن الكافر ال يعطى من الزكاة لتأ

 :ملن أسلم، وهذه أدلة املانعني
 .أن اإلمجاع نسخ سهم املؤلفة قلوهبم بدليل أن أبا بكر وعمر ما أعطيا املؤلفة قلوهبم من الصدقات (1
  "قوله تعاىل: "وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (2
 .لضمري يعود إىل املسلمنيفا "قوله : "تؤخذ من أغنيائهم وترد إىل فقرائهم (5
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زوال العلة اليت كانوا يعطون من أجلها، إذا الدفع كان من أجل إعزاز الدين، وقد عز الدين   (4
 .فزال حكم املؤلفة.. هذه مجلة أدلتهم باختصار

وممن ذهب إىل أن احلكم باق وأنه يوز إعطاء املؤلفة ابن قدامة من احلنابلة وهو املعتمد يف    
خ اإلسالم ابن تيمية والزهري وأبو عبيد القاسم بن سالم، وابن جرير الطربي يف مذهبهم، وشي

 .تفسريه، وابن العريب، واملاوردي من الشافعية وابن عبد البـر من املالكية وابن القيم والشوكان
 :أدلة القائلني باجلواز   

 
اكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم..[ اآلية السابقة من سورة التوبة: ]إمنا الصدقات للفقراء واملس    (1

 .وأهنا حمكمة مل تنسخ إذ ال دليل على النسخ
قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذهبة اليت أرسل هبا علي صلى هللا عليه وسلم من اليمن     (2

 على صناديد جند على الوجه الذي تقدم وكان علي واليا  على اليمن
عليه وسلم: "إن أعطي رجاال  حديثي عهد بكفر أتألفهم" ]رواه مسلم[، وقوله وقوله صلى هللا     (3

 أيضا : "إن قريشا  حديث عهد جباهلية ومصيبة، وإن أردت أن أجربهم وأتألفهم" ]رواه مسلم
وأن املعىن الذي من أجله أعطى الرسول صلى هللا عليه وسلم املؤلفة مل يزل باقيا  يف كل عصر مل      (4
 .ع ففي كل زمان يوجد من حيتاج إىل تأليفه على اإلسالمينقط

  :مناقشة األقوال واخلالصة   
مما تقدم يتبني لنا رجحان من ذهب إىل أن سهم املؤلفة قلوهبم ما زال سواء كانوا كفارا  أم    

 .مسلمني فقراء أم أغنياء
سخ اليت قال هبا املانعون دعوى ضعيفة إذ وذلك لقوة أدلة اجمليزين، وعدم ظهور أدلة املانعني، فدعوى الن   

 .ال يلجأ إىل النسخ إال بعد تعذر اجلمع، ومعرفة التاريخ أو النص من الكتاب والسنة على النسخ
وقوهلم بأن النسخ وقع باإلمجاع قول باطل أبطله شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ اإلمجاع ال ينسخ، فلو قلنا به    

يبدلوا دينهم بعد نبيهم، ومن كان يعتقد يف الصحابة ذلك فإنه يستتاب  فمعىن هذا يوز للمسلمني أن
وقال: وما شرعه النب صلى هللا عليه وسلم معلقا  بسبب إمنا يكون مشروعا  عند وجود السبب كإعطاء 
 املؤلفة قلوهبم، وقال: إن عمر استغىن يف زمانه عن إعطاء املؤلفة قلوهبم فرتك ذلك لعدم احلاجة إليه، وال

 .لنسخه كما لو فرض أنه عدم يف بعض األوقاف ابن السبيل والغارم وحنو ذلك
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والنسخ إمنا يكون بداللة اإلمجاع ال باإلمجاع، فيكون مرادهم كما قال ابن تيمية: "أن اإلمجاع يدل على    
 "نص ناسخ

أ إليه مىت احتيج إىل أن مصرف املؤلفة قلوهبم يلجنقول: ويف هذه املسألة ميكن اجلمع وقد تقدم وهو:    
 .ذلك كما فعل النيب صلى هللا عليه وسلم فأعطى منه املؤلفة

وكما فعل عمر وأبو بكر فقد منعا من إعطائه بعد االستغناء عنه، وبعد إعزاز اإلسالم واملسلمني، ال    
 .ألنه منسوخ

 وهذا كله تطبيق ملا هو مقرر يف قواعد الفقه ،قال شيخنا السعدي
 ........وهي اليت قد اوجبت لشرعتهر مع علته ...........حكم دائوكل 

واخلالصة: وإذا جاز إعطاء املؤلفة من الزكاة على اختالف مللهم، وأحواهلم فمن باب أوىل جواز    
إعطائهم من الصدقات والغنائم كما فعل النب صلى هللا عليه وسلم يف غنائم حنني حني قسمها يف اجلعرانة 

 أمية وكان كافرا  مائة من النعم مث مائة مث مائة. فأعطى صفوان بن
مسألة ضوال االبل: يف البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النيب ، صلى هللا عليه وسلم ، سئل عن 

الشجر حىت  اإلبل ، فقال : " مالك وُلا ، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد املاء وتأكل ضالة
الصرب على العطش  إلبل مستغنية عن امللتقط وحفظه ، ففي طبيعتهاُيدها رهبا " . أي أن ضالة ا

حتتاج إىل ملتقط ، مث إن بقاءها  والقدرة على تناول املأكول من الشجر بغري مشقة لطول عنقها فال
يتفقدها يف إبل الناس . وقد كان األمر على هذا  حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن

  " :التقاطها وبيعها ، فإن جاء صاحبها أخذ مثنها . قال ابن شهاب الزهري رأى حىت عهد عثمان
عفان أمر  كانت ضوال اإلبل يف زمان عمر بن اخلطاب إبل مؤيلة  حىت إذا كان زمان عثمان بن

  .بتعريفها مث تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطي مثنها " . رواه مالك يف املوطأ

 -مالك  اإلمام عن ن قلَ  فقد:  العلم أهل قوالأ من المسألة هذه تقرير وأما   
َه    :  املَاَوْرد ي ؛ يقول الشرعية املصلحة حسب ي فرّ قها منوطة باإلمام الغنائم قسمة أن إىل -هللا   َرمح 

 ، وتفضيال   تسوية   الغامنني بنيَ  َقَسَمه   شاء ، إن اإلمام رأي على موقوف   الغنيمة مالك : مال وقال"
 بعد - الشنقيطي وقالَ  . [283السلطانّية  ]األحكام" الَوقَعة يشَهدمل  ، مم ّن غريَهم معهم كأشرَ  شاء وإن
  : -الغنيمة  ختميس يف اجلمهور قول ذكر أن
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َه   -املاز ر يُّ  عنهم   َونـََقَله   املالكيَّة   من كثري قول ، وهو العلم أهل بعض ذلك يف وخالف"  –هللا   َرمح 
" الغامنني الغ زاةَ  منها املسلمني ؛ ومينع مصاحل من يشاء الغنيمة ف يَما َيص رفَ  َأن   َمام  ل إل  أيضا  ؛ قالوا : 

 .[ 2/417البيان  ]أضواء
  يقول : ؛ بديع   طويل   كالم   يفتيمية  ابن اإلسالم شيخذلك  قرر وقد 
 خمالف   ، ضعفال غاية يف فقوله مطلقا  ، واملنقول العقار قسمة عليه يب اإلمام قال : إن ومن"

صلى  النب قسمةَ  ذلك ؛ فإنَّ  توجب واحدة حجة معه وليس بالتواتر ، املنقولة رسوله وسنة هللا لكتاب
ه   يدل ال الفعل   إذ ؛وجوبه  على تدل ال فعل ، ما جواز على تدلُّ  خيربَ   هللا عليه وسلم  على بنفس 

 تدبّر َمنْ  ضرورة يعلمه هذاو  عنوة  ، فتحت أهنا شك ، وال مكةَ  يقسمْ  مل وهو ،الوجوب 
 . األحاديث

 فقوله ضعيف ، غزاة ، كل يف الغامنني بني بالسوية كّله قسمه ُيب إنَّهقاَل :  من املنقول وكذلكَ 
ل صلى هللا عليه وسلمالنيب  كان كما ؛ للمصلحة التفضيل فيه ُيوز بل  . املغازي من كثري يف ي فضّ 

م واملؤّلفة  - الشيخ من قلم   سبق لعله[ -خيرب  من غنائم صلى هللا عليه وسلمب الن أعطاهم الذين قلوهب 
َه    قوالن  : أعطاهم فيما -[ حننيوه َو يريد :   -هللا   َرمح 

 اخلمس . من أحدمها : أنَّه 
 حيتمله ال كثري   شيء   هو إياه أعطاهم الذي فإن ؛أظهر  وهذا الغنيمة ، أصل من أنهوالثان :  

 اخلمس .
 من أحد   هذا يقل األمر ؟! ومل وقع كيف يدر فلم اخل م س مخ  س   من كان : العطاء قالَ  وَمن

؛ وهذا عليكم(  مردود واخلمس اخلمس ، إال عليكم هللا أفاء مما يل )ليسقوله :  مع هذا املتقدمني ،
ل كان للمصلحة ؛ كما العطاء يف فـََفضَّلهم العسكر ، من كانوا قلوهبم املؤلفة ألنَّ   يقسمه فيما همي فضّ 
 يقسم ؛ كما باجتهاده يقسمها أن لإلمام   الغنيمَة ، أن على دليل هذاوللمصلحة .  الفيء من

 كقسمة   الغامننيَ  بني قسمت ها ليس -وعدل  بعلم قسمها عدل إمامَ  كان إذا ، باجتهاده الفيء
 مل هللا إن):  الصدقات يف قال ؛ وهلذا الثمانية األصناف يف الصدقات وقسمة   الورثة ، بني املرياث

 األصناف تلك من كنت فإن أصناف ، َثانية جعلها ولكن؛  غريه وال نيب بقسمة فيها يرض
  . ذلك ِبالف الكفار هللا من أفاء ما فـَع ل م أن أعطيتك( ؛
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 ألحد يقسم ومل ، جعفر مع قدموا الذين السفينة ألهل خيرب من صلى هللا عليه وسلمالنب  قسمَ  وقد
 وهؤالء -باملدينة  أقام قد وكان - ولعثمان والزبري لطلحة بدر غنائم من وقسم غريهم ، اعنه غاب
 .جهاد  يف فيها هم الذين املسلمني مصاحل ببعض   مشغولني القتاَل ، وكانوا يريد ون كانوا الذين

 الغنيمة ؛ ألجل يكن مل والقتال كغريه م  ، يكونوا وعثمان مل والزبري وطلحة وأيضا  .. أهل السفينة
 الفعل ذلك فإن واالصطياد ؛ واالحتطاب االحتشاش مثل ناس   فيه اشرتَكَ  كمباح الغنيمة فليست

  . الغنيمة ِبالف املال ، اكتساب   هو مقصود ه  
 قبلنا ، َمن  ل   الغنائم تبح مل هللا ؛ وهلذا سبيل يف جماهدا   يكن مل املال ألجل فيها قاتل من بل

    . الدين مصلحة ىعل معونة لنا وأ بيحتْ 

 متام على به استعان وا بنفع اجملاهدين نفع قد كان فَمن   ، وأهله الدين ملصلحة   أ بيحت فالغنائم    
 واحدة َيد   )املسلمون : صلى هللا عليه وسلمالنب  قال وهلذا حيضر  ؛ مل منه م  ، وإن ج ع لَ  جهاد هم

ا ال م تسري . فإنَّ  (عدهمقا على م َتَسرّ يهم ويرد أدناهم ، بذمتهم يسعى  القاعد ، بقوة تسرَّى إمنَّ
   .[ 18/469الفتاوى  ]جمموع" اجملاهدين م نَ  للم جاهدين فاملعاون ونَ 

 أنَّ القولَ  يتبنيَّ  ،   املهمة املسألة هذه من فيه  جانبا   اليسري الذي تناولنا املبحث خالل هذا وم نْ   
 أهل عند معترب   قول   وأهل ه اإلسالم   مصلحة   كانت ؛ حيث الغنيمة مصارف   يف النظر اإلمام   بأحقّ يَّة  
 الناصر   فيه قلَّ  الذي اْلم عاصر واقعنا يف خاصة؛  الصواب وجيها  من حظا   له أنَّ  ؛ كما العلم

 . واملعني  
 ع زة   وقت   يف حنني من  واألنصارَ  ، الفتح غنائم من الصحابةَ  َقْد منعَ  هللا  رسول كان فإذا  

 احلاجة شدة معَ  اإلسالم دولة   لقاعدة إرساء   بذلك أوىل املعاصر واقعنا يكون أَفال ، الدين ور فعة
  ؟!. اليد ذات وقّلة

نَي عنَدما أنَّ  َأَضف  إليه   ا الغامن  نَـع ون إمنَّ َنعون  مي   مصلحت هم ألجل؛  -وَعَساه  برضاهم أيضا   -مي 
تمل اخلاص والضرر.  الفرد مصلحة على مقدمة   اعة  اجلم ومصلحة   ؛ املسلمني عم وم ومصلحة    حي 

   العام . الضرر لدفع
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 وم تطلبات   والسيارات والذخرية للسالح اْلم جاهدين حاجة من العامة للمصاحل   نظرا   -ثالثًا   
 لشُّهداءأ َسر  ا ، وكفالة وعملياهت  م الطبيَّة اجَلر حى مَع كفالة   ، َهذا واجملاهدين اجلهاد َواحتياجات  
يف  الغنائم   فتوضعاليد ؛  ذات   وقّلة الضيق م ن اإلداري اجلهاز ي عان ما رغمَ  تامة   كفالة   وال م عتقلني

 اجلهاد   إلمداد   يكفي الذي املَال وج ود لعدم املصلحة حبسب فيها ؛ يتصرف  اإلداري(  )اجلهاز
 ...  والغزوات  

 متويل عدم على امل رَتّتبَ  أن ، إالَّ  مفسدة   غنيمتَـه مْ  الَغامننيَ  منع   يف كان وإن   إنَّه -رابعًا   
 هذه أنَّ  شكَّ  .. ، وال ، والعرض ، والدين النفس عن الصائلَ  يدفع   ؛ كونَه   مفاسد  ع ظمى اجلهاد

َتَمل   اجملاهدين إعطاء   من أوىَل  جم  تمعة   الضروريات    أعظم هو ما لدفع   الصغرى املفسدة   نصيَبهم ؛ )فت ح 
 ها( .من
 -بإذن هللا  -َقد  زالت  دهَشت َك أو َسكَتت  ! وستز ول أكثر  -هبذا اإلياز  - ونرج و أْن تكونَ   

ألجل ؛  إعالم  السائلني مشروعيَة منع  اإلمام نصيَب الغامننيعنَدما يأذن  هللا لبحث نا الذي بعنوان : )
  على إكمال  مباحث ه  وإعادة ترتيب ه  .، أن خيرج للنور  ، أعانَنا هللا مصلحة اإلسالم واملسلمني(

 
 
 

................................ 
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 (9 ) 

 ) َطْعن  ِِف التّوحيد !!! (

 

 [ !إليه   والدعوة التوحيد إقامة على احلرص   َعَدمذلَك :  إىل ]أضف تقول :  

ر نا :  م ن   باملئات   ب العشرات ، بل تسَمع   ! أمل آخر   بـَْهَرج   وزَْيف   قبيحة  أْخَرى ف ْريَة   هذه  اللَّه مَّ َأج 
 الشريعة  وإقامت َها ؟! حتكيم   إىل هم( ، يدع و نوغري  العلم أصحاب نا )م ن  طلبة  

 دين   إىل الدعوة حول زّعتو   اليت والالَّفتات والكتب املطويات من اآلالف بعشرات مسعتَ  أََما  
 ؟! َبل ...( احلجاب ، الدميقراطية ، احلاكمية ؛ َكَمط ويّات : )الصالة ، إىل - تـََباَرَك َوتـََعاىَل  - هللا  

ك   مثال مل املدارسالعامة واْلم َتاحة ك األبنية   جدران   حىتَّ  أو  أو حديث   آية   فيه   بَ وك ت   إال فراغ   فيها يـ رت 
 !دعوة  ؟

 ؟! شرعيَّا   كادرا   لدينا بأنَّ  تدري أََما
 الناشئة لتحفيظ؛  املساجد فتحو،  اخلطابة ودورات،  الشرعية املعاهدو،  تبالدورا تسمع  مل أ

 ؟؟ كالم هللا
 ىلإ السادسة سن من للطفال ؛ حىت واحلديث والفقه العقيدة يف الكتب بتأليف   هؤالء كخي  رب    أمل

 :؟ أما تدري هبذا وغريه ... ؟  الرجولة سنّ 
 م  ظَ عْ ة  أَ بَ يْ ص  م  الْ ي فَ َت َتْدر  نْ ك    وْ أَ           ة    بَ يْ ص  َك م  لْ ت  ي فَ ر  َتدْ  َت الَ ْن ك نْ إ  

 .وعنَّا  عنكَ  ا، وعفَ  ولنا لكَ  هللا   فرغَ  ... ؟!يا رجل  اإلنصاف   أينَ 

 !! . [التعبئة مبدأ واعتماد] : تقول  

نا َماذافَ ما معىن هذا ؟! وما لوازم ه  ؟!   الصمت  و  !يَن للقتال  ؟نقاتل  ونعّبئ  اجملاهد مل إذا ف علنَـ  أن   تريد 

 ! الفرية هلذه   جواب أحسن هو
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 (01 ) 

 ) ُحَدََثُء َعهْد  ابل سإلم !!!  ( 

 

د ح َدثاء   وتأمري ]بل   : وتقول م الشام ؛ بزعمهم أهل انتفاضة بعد تابوا ممَّن بكفر عه  البلد  أهل من أهنَّ
 وخانَ  بيعة   نقضَ  قد   األمري كان ؛ فإن   طبيعي وهذا . املناطق م ن كثري   يف يطَغى الفساد جعلَ  . ممَّا
 اجلند  ؟![ بسائر فكيف؛  وميثاقا   عهدا  

د ح َدثاء   وتأمري ]بل   قولك :  م الشام ؛ بزعمهم أهل انتفاضة بعد تابوا ممَّن بكفر عه  البلد  أهل من أهنَّ
  : املناطق[ م ن كثري   يف يطَغى الفساد جعلَ  ؛ ممَّا

َنا غايَة السَّأم منسَ  ، وقد أخرى فرية هذه     ن  ؟؟َومم َّ ،  والزيوف البَـَهارج،  الف َرى اللوام ع هذه ئ م 
 ؟   وأباطيله وإفكه ه  كذبَ  اعتدنا الذي اإلعالم م ن أهي

 : ، فـََوا أَسَفاْه ! الواحد الواحد  واُلدف املنهج  و  الواحدة أبناء العقيدة م ن   بل
 اْلم هّند   احْل َسام   ْقع  وَ  نْ م   اْلَمْرء َعَلى        َضة  َمَضا َشدُّ أَ  اْلق ْرىَب  َذو ي ظ ْلم  وَ 

 الردُّ على هذه الفرية من وجهني  :و 
الذين هؤالء  فهل  اف زَ اجل   التكفري   منه  رائحة   تفوح  ، و ق ى على عواهن ه  لَ كالمك هذا م   الوجه األول : 

 !!  ام  الشَّ  هذا اجلهاد املبارك يف أرضبل قبأعياهنم  وا كفارا  كان   [بكفر عْهدح َدثاء ] مْ تقول  عنه  

 أهنم كانوا ك ّفارا   ؟!!حىت تقول :  لم  َحاَل ك ّل هؤالء  عْ تَـ  تَ نْ أَ أَ 

 فَأ فّ  لك وبـ ع دا  ملا تقول ؟!! 
 بعد ...]جبهة النصرة  بعض أمراءأنَّ هؤالء الذين  سبيل التنزُّل  على جدال  ل ن َسلّ م   الوجه الثاين : 

م قولك فيه ْم صحيح  أّن  لنسلم جدال  ،  [البلد أهل من -هم الذين  - الشام أهل انتفاضة  وأهنَّ
ء  منه م  إن  كاَن أسلَم طوعا  وحسَن  أفال يوز  تأمري  ،  ، وتابوا[ بكفر عْهد ح َدثاء] َمن  هو ك ف 

شى جانب ه  ؛ وذلَك إذا كاَن يف تأم  !؟ري ه  مصلحة  عامة للمسلمني إسالم ه ومتكََّن اإلميان  يف قلبه ؛ ال خي 
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تـََباَرك  -كَما قال ربُـَّنا ؛   القوي األمني واحلفيظ العليم: إّن األصل يف التأمري أن  يـ َؤمََّر  اجلواب  
َر َمن  اْسَتْأَجْرَت اْلَقو يُّ اأْلَم ني  ﴿ : - وتَعَاىل اْجَعْلين  ﴿:  -اىلعَ تَـ  -، وقال [ 29]القصص :  ﴾إ نَّ َخيـْ

  . [33]يوسف :  ﴾َزائ ن  اأْلَْرض  إ يّن  َحف يظ  َعل يم  َعَلى خَ 
واالضطالع مبهاّمها وحفظ الدين  مم َّن يستطيع  سياسَة إمارته ؛ القوي األمني واحلفيظ العليمَأَجْل ، 

َعن  َأيب  َذرّ  ، قَاَل : احلديث الصحيح : "يف ؛ جاء  وُلذا ال ُيوز  تأمري الضعيفومصاحل الناس ... 
قَاَل : َفَضَرَب  [َأّمْرين()]ويف رواية يف املستدرك ومسند أمحد : َأاَل َتْستَـْعم ل ين  ؟  ، ت  : يَا َرس وَل هللا  قـ لْ 

ا َأمانَة  ،)يَا أَبَا َذرّ  ، ب َيد ه  َعَلى َمْنك يب  ، مث َّ قَاَل :  ز ي  وَنَدامَ  إنََّك َضع يف  ، َوإ هنَّ ة  َوإ نَـَّها يَوَم الق َياَمة  خ 
َقّ َها ، وأَدَّى الَّذ ي علي ه  فيَها(  .وغريه[  4849]صحيح مسلم رقم " ، إ الَّ َمن  أخَذَها حب 

ال يوز  تأمري  رجل  وهناك َمن  ه و أوىل منه  وأتقى هلل وأرضى ؛ جاء يف املستدرك للحاكم : كَما    
تَـع َمَل رَ :  صلى هللا عليه و سلمقَال َرس ول  هللا " ويف ت ل َك ال ع َصابَة  َمن  ه َو  -ج ال  م ن  ع َصابَة  )َمن  اس 

َناد  وملَ   َفقد خاَن هللَا ، وخاَن َرس وَله  ، وخاَن ال م ؤ م ن نَي( -أَر َضى َّلل  م ن ه   يح  اإل  س  . َهَذا َحد يث  َصح 
 . [8825رقم  4/184]املستدرك : خي َرّ َجاه " 

لتَّأمري  بسبب قرابة أو رشوة أو حنو ذلك .. مما هو معروف  ؛ جاء يف ال يوز  احملاباة يف ا ذلكَ ك   
دّ يق  املستدرك وغريه  " ر  الصّ  َياَن ، قَال : قَاَل يل  أَب و َبك  نَي بـََعَثين  إ ىَل  رضي هللا عنهَعن  يَز يَد ب ن  َأيب  س ف  ح 

ثـَر  الشَّام  : يَا يَز يد  ، إ نَّ َلَك قـَرَابَة  َعَسي َت َأن   َمارَة  ؟ َذل َك َأك   َما َأَخاف  َعَلي َك ، فـََقد  قَالَ  تـ ؤ ث َره م  ب اإل  
ل م نَي َشي ئا  فََأمََّر عَلي ه م َأَحدا  حم َابَاة  ؛ فـََعليه  َلع َنة  )م : صلى هللا عليه و سلمَرس ول  هللا   ر املس  َ م ن  أَم  ن َويل 

َله  َجَهنََّم(هللا  اَل يـَق َبل  هللا  م ن ه  َصر ف خ  ال  َحىتَّ ي د  َناد  وملَ  خي َرّ َجاه " ا  َواَل َعد  يح  اإل  س   َهَذا َحد يث  َصح 
 .[ 4/184 ]املستدرك

معلوم  أنَّ األوىل ل َمْن َله  السَّبق  يف اإلسالم من َحَفَظة  القرآن   العهد باإلسالم حديث   فَتأمري  
. ولكْن لإلمام َأْن يـ َؤّمَره إذا رأى يف ذلك مصلحة  عامة اأَلْكَفاء  ، وال يستوي هذا وذاك .

شى الغدر تأمري ه  حم   يكونَ  وأالَّ  ومتكََّن إميان ه  ، ، وأْن يكوَن قد أسلَم طوعا  للمسلمني  اباة  وأالَّ خي 
 ضد ه  ما يدلُّ على ذلَك ويع. ويف السرية   وحنو ذلك واخليانة من جانبه ، باإلضافة إىل أْن يكون كفؤا  

  : 
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قاَد له بنو احلارث بن كعب بنجران  ملا ان رضي هللا عنهأن خالد بن الوليد جاَء يف كتب السرية : " 
أن  صلى هللا عليه و سلم ؛ فكتَب إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلمكتب بذلك كتابا  إىل رسول 

،  الغّصة( ، ويزيد بن عبد املدان )ذو وأقبَل معه قيس  بن  احلصني  ي قبل وي قبل مَعه وفده م  ؛ فأقبل ، 
 القنان ، وعمرو بن عبد هللا الّضبايب اد الزيادي ، وشّداد بن عبد هللا بن قر ويزيد بن احملّجل ، وعبد هللا

يف بقية من شوَّال ، أو يف صدر ذي القعدة  ؛ فرجعوا إىل قومهم وأّمَر عليه م قيَس بَن احلصني ...
"  صلى هللا عليه و سلم إال أربعة أشهر حىت تويف رسول هللاقومهم ا إىل فلم ميكثوا بعد أن رجعو 

إال أربعة أشهر )اإلشارة هنا  . [66-3/67، والبداية والنهاية  9/528وسبيل اهلدى  ، 3/412النبوة للبيهقي  ]دالئل
 . : إىل عدم النسخ( صلى هللا عليه و سلمحىت تويف رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم سالم ، وكتب إ ىَل َرس ول  هللا  فأقام خالد يعّلمهم اإل"قال الذهب يف هذه : و   
 ، َوم ن  أَع َياهن  م  : صلى هللا عليه و سلم مث قدم وفدهم مع َخال د إ ىَل َرس ول  اَّللَّ  بذلك . 

ُّ  :قَاَل د  ب ن  ال م َحجَّل  قـَي س  ب ن  احل  َصني   ذ و ال غ صَّة  ، َويَز يد  ب ن  َعب د  ال َمَدان  ، َويَز ي   فََأمََّر َعَلْيه م  النَّيب 
 . [2/797]تاريخ اإلسالم " قـَْيسا  

؛  مث ارحتَل عنهم صلى هللا عليه و سلمأن  حاصرهم الرسول  دَ ثقيف بع   أهلَ أنَّ  أيضا   ومن ذلكَ    
وا على ما يف أيديهم من أمواهلم وا ويقرّ م  ل  س  على أن ي   احلَ وافصَ هم ؛ فبعثوا إليه وفدَ أرادوا أن  يصاحلوا : "

 ..." وال يؤمر عليهم إال رجل منهموركازهم فاشرتطوا : أال حيشروا وال يعشروا ، وال يعرب طائفهم ، 
 [3/58، والبداية والنهاية  248، واألموال البن سالم  296]اخلراج لقدامة بن جعفر 

ع  زَ ر وتـ ْنتَـ وال يـ َؤمَّ ،  له   ن  فال ُي َكَّ  قهرا  أسلم كرها  أو أو َمن   منه  اخليانة  والغدر   ىشَ َمْن خي ْ وأما    
ألحيدر يف صلح دومة اجلندل ؛ وكتب  صلى هللا عليه و سلم؛ كما فعل الرسول الكرمي  شوكت ه  وقوته  

 فقد : كتاَب صلح  ؛ 

يم  ( : أَمَّا هذا الكتاب  فَأَنا قـََرأ ت  ن س  224قَاَل أَب و ع بَـي د )ت "  ت وبا  يف  َقض  َخته  َوأَتَان  ب ه َشي خ  ه ناك َمك 
يَفة  بـَي َضاء ،  َْرف  َصح  يم   فـََنَسْخت ه  َحْرفا  حب   ، ، م ن  حم َمَّد  َرس ول  هللا   ؛ فَإ ذا ف يه : ب س م  هللا الرَّمح َن  الرَّح 

ني َأَجاَب إ ىَل اإْلساَلم   َنداَد  أل  َكْيد َر ح  َماَء ، وخَلَع األ  َنام ، َمع َخال د  بن  الَول يد  َسي ف  هللا  يف  َدو  َص  َواأل 



011 

 

ل   َيَة م ن الضَّح  َناف َها : َأنَّ لََنا الضَّاح  َن دل ، وَأك  َر ض  ، اجل  واحْلَْلَقَة  ، وال ب وَر ، واملَعام َي ، وأَغ َفال األ 
اَلَح ، واحْلَاف َر ، َواحلْ صنَ  ،  [5/419الفائق ][ ، و232]األموال ..." مَن النَّْخل   ولكم  الضَّام نة  ،  والسّ 

 .[ 8/568]الروض األنف يف السرية و ،لواقدي[ املغازي ل]و
 عنوة إىل اإلسالم ة الرَّاجعنيَ الرد أهلَ  أنَّ  صلى هللا عليه و سلمهللا  رسول   صحابة   علََّمنا وكذلكَ 
َن ال طوعا   بالسيف   وقهرا   يف  شيبة أيب ابن وىر .  قوهتم ع  زَ تَـ نْ وتـ   القيادة  و  اإلمرة عنيـ بـ َعد و 

ه ب ن ار ق  ط عن،   صحيح بسند [12/294]املصنف  إىل انَ َوغطف د  َأس ةبـ زَاخ د  َوف اءَ "ج:  قَال،  اب  ش 
أَل ونه   ر  َبك يب  أ ز يَة  امل والسَّل م   ، ال م جل ية   احلرب   َبني َبكر   أَبو َفخيـََّره م؛  الصُّل حَ  َيس   ب  ر احلَ  اهذ:  ال وافق . خ 

ل ية ز يَة  ال م السَّل م   اَفم؛  اَعَرفناه قد ال م ج   . خ 

ر   أَب و قَال ر ك وَن أَقـ َواما  يَتب ]أي آالت احلرب من سالح ودروع وخيل[ َواْلك َراع احْلَْلَقةَ  تـ َؤدُّونَ :  َبك  ع وَن َوتـَتـ 
ب ل  َحىتَّ ي ر ي هللا  أَذنَ  را  يـَع ذ ر وَنك م  ب ه ، َوَتد وَن  صلى هللا عليه و سلمه   َخل يَفَة نَب يّ  اَب اإل  ل م نَي أَم  َوال م س 

َنَّة  َوقـَت الَك م  يف  النَّار  ، وتـَر دُّوَن َما َأَصب ت م  م نَّا َنا  قـَت الَنَا ، واَل َندي قَتالَك م  ، وقـَت الَنَا يف  اجل  َونـَغ َنم  َما َأَصبـ 
 رَأَْيت َما فَن ْعمَ ،  َواْلك َراعَ  احْلَْلَقةَ  يـ َؤدُّوا َأنْ  َأمَّا:  كعلي َوَسن شري  ،  رَأ يا   أَي ت  ر  َقد : عمر   َفقالم ن ك م  . 

...  

  ا.هـ" كَ َذل َعَلى النَّاس   عَ فـََتتاب.  هَل م   يَاتد َفال؛  هللا   أَم ر   َعن ق ت ل وا اقـَت الن؛  َفال نَاقَتال َيد وا َأن   َوأَمَّا 
 . [7/533السنن الكربى للبيهقي ]وانظر 

َي هللا  َعنـ ه َما  - وعمرَ  بكر أيب قضاء   فهذا  . الصحابة من خمالف   هل ما م  يـ ع لَ  ومل -َرض 

 إبعادو  بني جواز تأمري بعضهم ،:  بني حديثي العهد يف اإلسالمما ولعلَّ احلكمة من التفريق   
ما أشرنا إليه سابقا  م ن  أنَّ هؤالء : منهم َمن   ، هو مارة ونزع سالحهم وقوهتماإلن عالبعض اآلخر 

أسلم طوعا  ؛ فيؤَمن  جانب ه ، ويف توليته مصلحة للمسلمني و.... ، ومنهم َمن  أسلم كرها  ، فال يؤمن 
َكَّن  له ؛   قال أبو عبيد القاسم بن سالم : جانبه وغدر ه ؛ فلذلك ال يؤّمر  وال مي 

َذ م ن  خاه أأ ر ئا  زاَده م  إ يَّاه  ، و اَلم ه م شينَد إ سَعَل لَثق يف عج انك دق صلى هللا عليه و سلم أ رَاهف"
َا َوجه  هَذا ع ن َدنا َد إم عنَواهل  ن  أَمم ي ئا  ؤ اَلء  شه َأنَّ أولَئك جاؤوا راغ ب ني  -َلم   أَعَوهللا -ساَلم ه م  ، وإ منَّ
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وَأنَّ هؤ الء  مَل ي ْسل م وا إالَّ بَعَد َغَلَبة  َلى َشيء م ن  ب اَلدهم ، ، واَل َظهَر ع يف  اإل ساَلم ، َغرْي م ْكَره ني
م إ الَّ ، فَلْم يَقبْل إساَلَمه إ ْن تَرَك َُل م السَّاَلَح َوالظَّْهَر واحل ْصنَ ْن َغْدَره ْم ومْل يْأمَ  م َن املسلمنَي َُل م ،

  َعَلى نـَْزع  َذل ك منه م .

ْساَلم ، بَعَد َأْن رَجع وا إ لَْيه َقسرا  َومب  ْثل  هَذا َعم َل  ني َأَجاب وا إ ىل اإل  أَب و َبْكر  يف َأْهل  الرّ دَّة ، ح 
 . [232]األموال "َمْقه ور ين

 !  تـ ل ق  التـَُّهَم جزافا  ختلط  َوال ال ( ؛ فَ النصرة َعن  )جبهة مثل  هذا خيفى أو يَغيبليَس و    

 املسلمني :  نَ م   جماهدة   التشهري جبماعة   غيةَ ب   ، وتـََتَتبَّع  العثرات   ت  الزال د  تصيّ وما أراك إال تَ    

َلة    وَعنْي    َوَلك نَّ َعنْيَ السُّْخط  تـ ْبد ي املََساو يَا       الرّ َضا َعْن ك لّ  َعْيب  َكل يـْ

  هللا املشتكى . فإىل؛  بال علم ت  ؛ وجهال  ظلما  بغري بّينة ، وظنَّا  بال تثبُّ َساو ئ تـ ب د ي امل

 [اجلند   بسائر فكيف؛  وميثاقا   عهدا   وخانَ  بيعة   نقضَ  قدْ  األمري كان ؛ فإن   طبيعي وهذا] : قولك  
!! 

األصول ؟؟  صاحب ، يا والفرع   األصل   بني املشرتكة   العلة   أينَ  ؛ لكن   األوىل قياس   هذا هللا !! َشاء ما  
يف َسبيل هللا   ىضَ قَ  َمن   ، وفيه م   دن  اجل    من تتحلل   مل إن   يامةالق يومَ  عليها ستحاَسب الظنّ  وإساءة  

 !!  ا رج ل  يَ  هللاَ  ؛ فَاّتق   خضر   َطري    حواصل   يف اآلن،  وروَحه   ه  حنبَ 
 كل من باطلة   النُّصرة جبهة   فبيعة   أكثر ؛ لذلك خفي ما ولعل!  الظاهر   هذا:  وأخريا  ] تقول :مثَّ   

 جبهة أفراد على والواجب.  عليه وال له ، وال بيعة فاسدة   ، فبيعت ه   للجبهة يعبا من وكلُّ .  وجه
،  هبم خاصا   هذا . وليس والشام للعراق اإلسالمية للدولة البيعة يعاودوا وأن،  هللا إىل يتوب وا أنْ  النصرة

 إن   شرعا   هلم بيعةَ  الف؛  الدولة بيعة   عليه م   الواجب   الشام يف املقاتلة والفصائل الكتائب وسائر   بل
 . [مسلم رواه.  جاهلية( ميتة مات بيعة عنقه يف َمات وليسَ  )َمن  :   قال وقد.  الدولة يبايعوا مل

 أكثر[ !! خفي ما ، ولعل الظاهر هذا] : قولك  
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 يَا﴿:  - اىَل عَ تَـ  -أمل تسمع  قوَله   ؛َوصفوة اجملاهدين ! فَغَفَر هللا لَك َوَهداك  هذا سوء  ظن خبرية     
 ا  بـَْعض بَـّْعض ك م يـَْغَتب َواَل  َِتَسَّس وا َواَل  إ مْث   الظَّن ّ  بـَْعضَ  إ نَّ  الظَّن ّ  مّ نَ  ا  َكث ري   اْجَتن ب وا آَمن وا ينَ الَّذ   أَيُـَّها

يه   حلَْمَ  يَْأك لَ  نأَ  َأَحد ك مْ  َأحي  بُّ  يم   وَّاب  تَـ  هللاَ  إ نَّ  هللاَ  َواتَـّق وا َفَكر ْهت م وه   ا  َمْيت َأخ   .  [121]احلجرات : ﴾رَّح 

نَـه مْ  يَنَزغ   الشَّْيطَانَ  إ نَّ  َأْحَسن   ه يَ  الَّيت   يـَق ول واْ  لّ ع َباد ي َوق ل﴿ -اىل عَ تَـ  -وقوَله    َكانَ   الشَّْيطَانَ  إ نَّ  بـَيـْ
ْنَسان   َه  هللا   -اإلمام ابن  كثري  قالَ .  [35]اإلسراء :  ﴾مُّب ين ا َعد وًّا ل إل   :  يف تفسري هذه اآلية - َرمح 

م الكالَم األحسَن أن  يأمَر عباَد هللا املؤمنني أن  ه  رسولَ  -اىل عَ تَـ  -يأمر " م وحماوراهت  يقول وا يف خماطباهت 
إذا مل يفعلوا ذلَك نزغ الشيطان  بينهم ، وأخرج الكالم إىل الفعال  ، ووقع ؛ فإنَّه  والكلمَة الطيبةَ 

" ...من السجود آلدم  ! فإنَّ الشيطان عدوٌّ آلدم وذريت ه من حني امتنعَ  اتلةالشر وامل خاصمة واملق
 .[ 3/78]تفسري ابن كثري 

. أخرجه البخاري ومسلم[ ] إياكم والظنَّ ؛ فإن الظن أكذب  احلديث() : صلى هللا عليه و سلم وقوَله   
 !  أدب ه َساء ْلم هع   قلَّ  َمنْ :  قالوا وقدميا  .  رواه أبو داوود «(زعموا»)ب ئ َس َمطّية  الرجل :  قال وقوَله  

،  فاسدة   فبيعت ه   ، للجبهة بايع من وكلُّ .  وجه كل من باطلة   النُّصرة جبهة   فبيعة   لذلك] : قولكو  
  [ !!عليه وال له وال بيعة

ني بيـََّنا   ل ال م ش  تفريق  مَجاعة   على ض  يه  حتريأّن هذا القوَل فىل نا إ  ر  ، وأشَ  فيما مَضى ب طالَن َهذا اجَله 
َهذا عن احلر َمات يف بعض  أمصار اإلسالم ، وبالتايل يقال :  َتذبُّ  جبهة النصرة(هي )ذات  َشوكة  

 ! حتريض  ضرار  حمّرم -أنَت بوصف َك  - التحريض  
 اإلسالمية دولةلل البيعة يعاودوا وأن،  هللا إىل يتوب وا أن   النصرة جبهة أفراد على والواجب  ] : قولكو  

 [ !والشام للعراق
 واملغالطات   اجلهاالت   بعد كلّ  هذه أبقيتَ  فماذا ! عليه م ال -يا رجل   -عليَك  واجبة   التوبة   بل 

 ؟! األدب سوء  مَع التقّول واالفرتاء  وَ  م جاهدينوالظّنون  وقذف  أعراض  ال  
 يبايعوا مل إنْ  شرعا   ُلم بيعةَ  فال؛  الدولة بيعة   عليه م   الواجب   الشام يف املقاتلة والفصائل] : وتقول 

   [ !!الدولة
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 !( البغدادي)اإلمام   معَ  ه  عقدَ  خان عهدا  وميثاقا   َهل  أحد  م ن  أمراء هذه الفصائل األخرى فأقول :
 هلأب سمَّونَ ي   ممَّن )عدد  ؟! مبقتضى  ماذا مبقتَضى عليه م   واجب   ؟! ال بيعَة ُل م شرعا  حىت تقول ؛ 

 ! وقد مضى الرّد مبسوطا  على مثل هذا .وسوريا  العراق يف هلم الناس انقياد عدم   معَ  ! والعقد( احلل
 وجه  ؟!  لّ ك   م ن   البيعات اليت تدعو إليها هذه   فساد   بيان   بع دَ ؟!  عليهم يب   واجب   وأيُّ 

ما استطاعوا إليه  االجتماع   عليهم ، ويَنبغي فيها إشكالَ  ال نافذة   خاّصة  بيعات   هؤالء بيعات  إّن   
 ما ؛ وصحتّ ها البيعات   ذههَ  نفاذ   يف ؤثرت   َفال -بيَّنا فيما مضى  كما  -( )األقدمية . وأمَّا مسألة سبيال

 والتآلف   التعاضد  و  بينَـه م ، َيمع شرعّية   مجاعة   حتتَ  دام ... ، وما ويرَضى هللا   حيبُّه   ما َعلى امتدَ 
 . ن  هللا  يف دي واملودة  

  
 النُّص رة جببهة   ، وال والّشام بالعراق   اإلسالمية بالدولة   عالقة   ، وال بيعة   وهللا  ال تربط ين هذا] :مث تقول   

 . ومل وتعاليم ه أحكام ه حيث   من بالدين ومساسها املسألة خطورةَ  رأي ت   حيث   ولكّنين.  بغري ها ، وال
 ، وتدهور احلاجة اشتداد   عندَ  ؛ خصوصا   العظيم   الواجب   هبذا مقا َمن   العلم ط اّلب من لألسف أر

َوْلَتك ْن م ْنك ْم أ مَّة  ﴿:  بقوله حمجوجا   سكويت عن هللا أمام مسؤوال   أكونَ  أن خشيت؛  بالشَّام األوضاع
َهْوَن َعن  اْلم ْنَكر    مَ كتَ  من: ) صلى هللا عليه و سلمه وقول ﴾َيْدع وَن إ ىَل اخْلَرْي  َويَْأم ر وَن ب اْلَمْعر وف  َويـَنـْ

 .القيامة([  يوم النار من بلجام هللا أجلمه علما  
!  النُّص رة[ جببهة   ، وال والّشام بالعراق   اإلسالمية بالدولة   عالقة   ، وال بيعة   وهللا  ال تربط ين هذا] : قولك

ق ناك   فصدق وه( . لكم فَ حل ن  )مَ : صلى هللا عليه و سلم النّب  لقول  ؛  فأقول : صدَّ
َهد  متاَم الشهادة  وت ق رُّ حقَّ اإلقرار   َْهل كَ َعَلى أنََّك ه نا َتش  م  حنَي  أحواُلممالبسات  و  بواقع ه مْ  جب  تـ ق س 

فأنت  ! النصرةك عالقة جببهة وال تربط   ، بالدولة بيعة   كَ وال تربط  بالطرفني  ، ال عالقَة لَك  على َأن  
؛ بيَنَما الذي َخبَـَر واقَعه م واطَّلَع على حاهل  م  ه و القريب   كلَّ البعد    حاهل  م  وواقع هم بعيد  عنه م  وَعن  

، ال اجلدير  بأْن يـ تَـَقبََّل قول ه   منهم ، أو َمن  كاَن م ن  داخل هم ؛ فه َو اخلَل يق  بأن  يتحّدَث عنه م  ، وه و
م  َمن   بالبغي  وح بّ  اإلمارة  واخليانة  والغدر  أمريَهم  ر مي، مث  يَـ  [مأنّه ال عالقة له هب]َعَلى  َصَرَخ يَقس 

 .. : الضرار وأنَّ فعله من واإلفساد وعدم احلرص على التوحيد والشريعة  وارتكاب  املعصية  والكبرية 
 َما َهَكَذا ت وَرد  يَا َسْعد  اإلب لْ          أْوَرَدَها َسْعد  َوَسعد  م ْشَتم ْل   
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 غري   مْ وأفسدوا املناطق احملررة ، ويقذف هم بأهن  ،  فرقوا األمة بأهنم ه مْ يرميو  [عالقة له هبم ال]   
 فعَلهم وي شّبه  ،  وا على اإلمامخرج  هم باطلة ، وأهنم ، وأّن بيعتَ  حريصني على التوحيد والشرع

  ! حديثو عهد بالكفر بعض أمرائهم  وأنالضرار ، مبسجد 
حىت َخيـَّْلَت أنَـّه ْم  بأبشع  الصفات   وقد وصفتَـه مْ  )جبهة  النصرة وأمريها اجلوالين( ىَل إ   كَ ا حاجت  مَ فَ 

من  املزرية أناس على هذه احلالإىل  -يف رأيك  -وما حاجة  الدولة اإلسالمية  ؟! خوارج  األمة
م م ن  كالم  وغريه جماهدي )جبهة النصرة(فَهل  ما قـ ل َته  يف حّق  ؟! التوحيد والفساد واخليانة ...

 : األتقياء  ، وَمن ط ق  ط اّلب الع ل م  ؟!
 ل س  الع ْلم  َأْن  يـََتَمثَـّل وا       ب بَـْيت  َقد مي  َشاَع يف  ك لّ  جمَ  َفَحقَّ أل َهل   
َا       ك اَلَها َوَحىتَّ سَ    لُّ م ْفل س  ـا ك  ـاَمهَ ــَلَقْد َهز َلْت َحىتَّ َبَدا م ْن ه َزاُل 

 واجب   أنّه رأيت   -على واقعهم م طّلع والقريب  ال   ا  ذ و الَعالقة  املتينة  هب  م  َوأن - رَأيت   أّي َحال   َعلى    
 عن ، وأذبَّ   هذه  النازلة  يف   وَخطََأكَ  تطاو َلكَ  وأبنّيَ ،  كمغالطات َك وجَهاالت   َلي كَ عَ  أر دَّ  أن   تعنّي  م   َعَليَّ 

 .هللا الَقب ول  ؛ وأرج و م نَ  ع ْرض  اجملاهدينَ 
 أر . ومل وتعاليم ه أحكام ه حيث   من بالدين ومساسها املسألة خطورةَ  رأي ت   حيث   ]ولكّنين : قولك 

 ، وتدهور احلاجة اشتداد   عندَ  ؛ خصوصا   العظيم   الواجب   هبذا قام َمن   العلم ط اّلب من لألسف
 بالشَّام[ ! األوضاع

ألة  أن   بل  خطورة    ا غري   يف األمورَ  فيضعَ ؛  ال ك م  أمث يَأيت املس  َها ! وي فيت،  نصاهب  ه  ع لم  ب ال  مائلة  عن وج 
االستدالل ؛  وهو يهل توصيَف احلال ، ووجهَ ص  على معرفة الواقع واحلقائق ؛ ر  ح  ال و ، واجتهاد  

دَعَ  اجل ن د بعض  ما يقول ه   فيتلقف   أقبَح ختليط  ؛ طَ في َخل ّ  َا ؛ في خ  ينا   هفيحسب  ؛  وهبرجَته  وزّوقَته   زبرتَه   مب  جل 
  . ليس غري يف  زائف  ز  هحقيقت   ، وه و يف حَم َضا  

ْينا     يأت   مل مبا أتيت مْ  -يا طالَب العلم   - فـََيْحسَب أّنك مْ  ما جئَت به  على البعض  ؛أْن يلتبَس  خش 
 ال ؛ حىتَّ  يف هذه النازلة جهل كَ بيان   إىل احلاجة   كاَنت    أيضا   َفم ْن ه نا ! والفقه   العلم   ف حول   به

 .  وتسوَء األحوال  بالَقالقل وخَتَْفى احلقائق  وَتْستَـْفحَل الفتنة  ، تـ َعمَّى املسائل  
ليط ، ووضَّحَ والتلبيَس  اللَّب سَ  قد أزالَ  د  و  الرد   م ن َسَبقَ  َمانرج و أنَّ و     . اإلشكال والتَّخ 

 . [.. سكويت عن هللا أمام وال  مسؤ  أكونَ  أن خشيت  ] : تقول  
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 يف الكالم) وهو – أشدُّ  هو ما يفنفَسَك  وأوقْعتَ احلق!( ،  عن على )السكوت احلساب   م ن َهَرب تَ 
َيا  وباطل   جهل   َّق ، حتليال  وحترميا  والف تـ   !! ( وأنت ِتهل  واقَعه مْ  تربط َك هب م   ال عالقة َمنْ حب 

أَ    كذلك حنسبـ ه م - هللا خلق من وقذف َت به  صفوة   افرتيَته   ما ك لّ  عن ، بْ تـَت   مل إنْ ،  يا رجل ل  ست س 
د  فَ  ؛ -  ونعَم الوكيل .،  وليُّنا وه و،  حسيب ك وهللا !  َجوابا   للسؤال   ج 

...... 
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 الكتاب خامتة مغالطة

 
 أيضا  :  وتقول  .  اخلالفة ...[ ممهدات تلوح ]بدأت تقول :       

 !! ...[ النبوة منهاج على خلالفة ]بداية إالَّ  ليسَ  حدث ما كلّ  إنّ 
 العراق يف اإلسالمية الدولة ، وقيام والعقد احلّل أهل   باختيار َقْد قامت عنَدك اخلالفة   أليسَ 

 :  نفَسكَ  ت ناق ض   فلَماذا ؟! والشام
 ؛!  فتعرتف بأْن ال خالفة موجودة وال خليفة تأيت ؛ مث ! املسلمني خليفة على اخلالفة أحكام تنزل     

، فـَق ل  احْلَقَّ يَا رَج ل !  النبوة[ منهاج على خلالفة اخلالفة ... بداية ]ممهدات: بَقو ل َك  كالَمكَ  تنقضفَ 
 َوال تَـَّتب ع  اُْلََوى .
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 الرُد عىل املنادي

 يغدادِ البَ  ةيعَ بَ ايدي لِ األَ  دِّ مَ بِ  

  َ  نا الهاديعِ َش لِ  هِ تِ فَ خالَ مُ  يانُ وب

 ]الرد عىل الش يخ :أأيب هامم  بكر بن عبدالعزيز الاثري[

 اىل احلق ــ  وردهُ  لُ  ــ غفر هللاُ  
 
 
 
 
 
 
 
 



001 

 

 :بكر بن عبدالعزيز أأبو هامم رد  مجمل   ومفصل  عىل ش بات األأثري َثنيًا:

 
 مة؟[قوله:]أوال : هل توفرت يف الشيخ أيب بكر البغدادي شروط اإلما

 الرد:
 ــ قد مضى الرد على هذه الشبهة سابقا يف الرد على احلطاب ــ فمن قرأ رد اللجنة الشرعية علم ذلك ــ.   1
 والعلم ال يعله إماما فيصحح هذا العقد. كالقرشيةــ حتقيق الشيخ البغدادي لبعض شروط انعقاد االمامة  2
    .العقد، وإذا ختلف شرط منها، كان العقد باطال   وشروط االنعقاد: هي اليت يلزم توافرها يف أركان 

 قال :  عندما الروافض أحد على رادا   شيخ اإلسالم ابن تيمية قالَ 
ّيا   بَاَيعَ  َمنْ  ك لُّ " ) َعَقَدتْ  قـ َرش  َل ق   مجَ يع   َعَلى طَاَعت ه   ، َوَوَجَبت   إ َماَمت ه   انـْ ت ورَ  َكانَ  إ َذا اخل  ( َمس  َال   –!  احل 

  ؛ قال : -اإلسالم  شيخ هفأجاب
َهبـ ه م   َولَي سَ  ، َواجْلََماَعة   السُّنَّة   قـَْول  َأْهل   من لَْيسَ  َهَذا ، َأَحد َها : َأنَّ "َفَجَواب ه  م ن  و ج وه     أَنَّه   َمذ 

د   م َبايـََعة   مب  َجرَّد   يّ   َواح  َعق د   قـ َرش  َعت ه  ، تـَنـ    طَاَعت ه  . النَّاس   مجَ يع   َعَلى َويَ ب   بـَيـ 
ل   بـَع ض   قَاَله   َقد   كانَ  َوإ ن   - َوَهَذا ل   قولَ  ه وَ  فـََلي سَ  -ال َكالم   أَه  َماَعة  ، السُّنَّة   أَه   ع َمر   قَالَ  َقد   َبل   َواجلَ 

طَّاب   ب ن   ل م نَي ، مشورة   بغري رجال   بَاَيعَ  )َمن   : رضي هللا عنهاخلَ  ؛  بَايـََعه   الَّذ ي َوال،  ه وَ  يـ َباَيع   َفال ال م س 
 .  [579 -5/573]منهاج السنة " ا.ه ي قتال( َأن   تغ رَّة

ــ لعل الشيخ سهى أو نسى اسم خليفة العراق والشام أو أسقطه بسبب خمافة األعداء وللضرورات  5
وليدة فال إشكال األمنية!! ونسى الشيخ األثري ـ عفا هللا عنه ــ  على ما يبدوا أن البغدادي  ممكن يف دولته ال

 .!!يف نشر امسه
 قوله:] أولئك "أشياخي" فجئين مبثلهم* * إذا مجعتنا يا "خصيم" اجملامع![

 الرد:
 يف األمة أشياخ مثله وخري منه فال حتجر واسعا  !!

جماهدا   قرشيا  وحب الشيخ وتقديره شيء ورد الباطل الذي جاء به شيء آخر فال تستدر العواطف كونه  
 ال  مبا علم.....فكثري فعل هذا واكثر....عاملا  عام
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 قوله:]أقلـوا عليهـم ال أبــا ألبيـكـم *** من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا![
 الرد:

فال تتنطع يف ثناءه ومدحه  عندنا  ــ بفضل هللا ــ من املشايخ وأهل اجلهاد الذين سدوا ثغورا  أعظم منه ومثله،
 فلقد قطعت عنق الرجل!!

 . اإلكثار من اللومعلى ما جاء به وبني  بني اإلنكار عليه وعدم موافقتهرق عظيم وف 
 قوله:]ثانيا : كيف تصح إمرة الشيخ أيب بكر البغدادي ومل يبايعه كل الناس؟

فهو قول ، وأما اشرتاط مبايعة كل الناس فهو قول املعتزلةوقوله أما اشرتاط مبايعة كل أهل احلل والعقد 
 ، فلينظر املعارض بأي النفسني يتكلم!الدُيقراطيني

 وقولك )عن البغدادي مببايعة من توفر من أهل احلل والعقد([.
 الرد:

 مل نقل كل الناس بل قلنا اشرتاط رضا عموم الناس أو مبن تستقيم له هبم احلكم والرياسة....أوال  : 
 (. تزلةفهو قول املع)أما اشرتاط مبايعة كل أهل احلل والعقد  ثانيا:  قولك

وهــذا لــيس بصــحيح  بــل اشــرتط بعــض أهــل العلــم مــن أهــل  الســنة واجلماعــة إمجــاع  أهــل احلــل والعقــد، بــل 
 والناس!!

فـأمجع عليـه النـاس وهذا قول أمحد يف رواية عبدوس بن مالك وإسحاق بن منصور، قال:] ومـن ويل اخلالفـة 
  1.. [ورضوا به

مـن مـات ولـيس لـه »  -صـلى هللا عليـه وسـلم  -يث النب وقال يف رواية إسحاق بن منصور ملا سئل عن حد
ُيمـع عليـه املسـلمون كلهـم مـا معنـاه ؟ فقـال: أتـدري مـا اإلمـام ؟ اإلمـام الـذي  2«إمام مـات ميتـة اجلاهليـة 

 . 3( يقول هذا إمام فهذا معناه

                                                 
 (593/ ص  1ج ) -ومنهاج السنة النبوية   1/112منهاج السنة  -1
 ( وهو حديث حسن 4939( وابن حبان برقم) 11(برقم)15/ ص  1)ج  -السنة اليب بكر  بن اخلالل  - 2
بـه عنـد  قوله صلى هللا عليه وسلم: مات ميتة اجلاهلية معناه: من مات ومل يعتقد أن لـه إمامـا يـدعو النـاس إىل طاعـة هللا حـىت يكـون قـوام اإلسـالم» قال أبو حات:  

ظاهر اخلـرب أن مـن مـات ولـيس لـه إمـام، يريـد بـه » ، قال أبو حات: «ادث، والنوازل، مقتنعا يف االنقياد على من ليس نعته ما وصفنا مات ميتة جاهلية احلو 
ه أو اعتقـد إمامـا غـريه مـؤثرا النب صلى هللا عليه وسلم مات ميتة اجلاهلية، ألن إمام أهل األرض يف الدنيا رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم فمـن مل يعلـم إمامتـ

 «قوله على قوله مث مات مات ميتة جاهلية 
 1/71( والسنة للخالل 37/ ص  1)ج  -( واإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلماعة 1/112منهاج السنة ) - 3



001 

 

فاجتمع الناس عليه الفـة :  والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر، ومن ويل اخل4وقال الاللكائي
 . ورضوا به

ومل نقل كل أهل احلل والعقد بل قلنا جبمهورهم ،فالتوصيف يف مسألة "التوفر" خيتلف عن التوصيف ثانيا  : 
 لــ: " مجهور أهل احلل والعقد" فلو مل يتوفر إال مخسة مل يعد هذا مجهورهم.

 )فلينظر املعارض بأي النفسني يتكلم!(.:قوله ثالثا : 
 نفس ثالث!!ب

 عن قولنا: مجهور أهل احلل والعقد ومبن يستتب له األمر من املسلمني.  األثري ضاق أفق  فقد 
كيف وقد قلت: )وحمب منتقد( فهل هذا احملب املنتقد ال يتكلم إال بنفس الدميقراطيني أو املعتزلة؟؟ وهل 

 االمام أمحد والاللكائي أصبحوا من زمرة الدميقراطيني!!
قلنا سابقا أن الراجح أن اإلمامة ال تنعقد إال ببيعة مجهور أهل احلل والعقد  وفرق بني هؤالء وبني  رابعا : 

 ) من توفر من أهل احلل والعقد(.قول بعض أهل العلم أن املعتمد يف ذلك بيعة :
 وقد مضى الكالم عليها سابقا يف ردنا على احلطاب.

 [ملقدمة[، وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم.وهذا قول اإلمام ابن خلدون ]انظر: اوقولك:]
 الرد:

مجهور أهل احلل والعقد وهم أهل الشوكة هو رأي  ابن تيمية ومل جنده البن خلدون ولعلك اقتصصته  ــ على 
وحرفته عن وجهه  " إعالم االنام بقيام دولة اإلسالم"ما يظهر والعلم عند هللا ــ كما هو من صاحب كتاب

 كتاب يف مجهور أهل احلل والعقد ال يف من توفر من أهل احلل والعقد!!فقد نقله صاحب ال
 )اعالم االنام  بقيام دولة االسالم(:فقد قال التميمي رمحه هللا يف كتابه:

املعترب هو بيعة مجهور أهل احلل والعقد الذين هبم يتحقق حصول الشوكة والقوة والعصبية،  -] احلادي عشر 
. [ فحذفت قول النووي قدمة صـ ( والنووي وابن تيمية وغريهم رمحهم هللاوهذا قول ابن خلدون )امل

 واقتصرت على ابن خلدون وابن تيمية فياهلل ما أجرأ هذا القص واللصق.
ل احلل والعقد ففرق بني مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس وبني بيعة مجهور اه

 فلماذا التدليس ؟؟

                                                 
 (511/ ص  1)ج  -ة واجلماعة لاللكائي ( وشرح أصول اعتقاد أهل السن46/ ص  1)ج  -و جممل اعتقاد أئمة السلف  1/198اعتقاد أهل السنة  - 4
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قد ذهب بعض العلماء إىل أهنا تنعقد بواحد من أهل احلل والعقد مطلقا . وهذا قول أيب احلسن  قوله:]بل
، وهو قول اإليي يف "املواقف"، والقرطب يف 5/73األشعري كما ذكر البغدادي، وابن حزم يف "الفصل" 

 أن عمر هو الذي بايعه. ، والباقالن، وغريهم، واستدلوا: ببيعة أيب بكر إذ 1/296"اجلامع ألحكام القرآن 
وبقول العباس لعلي يوم السقيفة: "امدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول هللا بايع ابن عمه، فال خيتلف 

 عليك اثنان" وبأن العقد حكم، وحكم الواحد نافذ. 
، وهو كما استدل ابن حزم بأن أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر تربؤوا من االختيار وجعلوه إىل واحد

 عبد الرمحن بن عوف، قال "فقد صح إمجاعهم على أن اإلمامة تنعقد بواحد".اهـ[
وهو األصح عند أصحابنا الشافعية رضي  -[: "والثامن 1/42وقوله :] وقال القلقشندي يف "مآثر األناقة" ]

ساء وسائر وجوه ؛ أهنا تنعقد مبن تيسر حضوره وقت املبايعة يف ذلك املوضع من العلماء والرؤ -هللا عنهم 
 الناس املتصفني بصفات الشهود حىت لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع كفى".اهـ[

 قلت: الرد من وجهني: 
 الوجه االول:  

الذي يظهر  ــ وهللا أعلم ــ أن الشيخ األثري مل يفهم مأخذ  أبو احلسن األشعري والباقالن والقلقشندي  
ستدلني بفعل عمر  وعبدالرمحن بن عوف رضي هللا عنهما  وسنرد )سوى ابن حزم  والقرطب واإليي امل

 عليهم أمجعني(  حيث أهنم ال يقصدون )الصورة التالية(:
وهي ]خيتلي رجل من اهل احلل والعقد برجل جامع لصفات االمامة فيبايعه مث خيرج اىل الناس ليقول كلكم 

 واستوجب امليتة اجلاهلية ووووو([ يطيع هذا الرجل ومن مل يطعه فقد خرج عن االمام الشرعي
والدليل على ذلك:ما قاله اجلويين بعد أن ذكر عن أيب احلسن من ان اإلمامة تنعقد بواحد وقال عنه اجلويين 

 )بأن هذا اقرب املذاهب( مث بعدها بأسطر قال:
عقد له البيعة )اتفاق العلماء قاطبة على أن رجال من أهل احلل والعقد لو استخلى مبن يصلح لإلمامة و  

 . (مل تثبت اإلمامة
 فكيف على فهم االثري ينقل اخلالف عن أهل العلم مث يقرر االمجاع ؟؟

 وهذا ال ُتد له جوابا  عند الشيخ األثري  ــ عفا هللا عنه ــ .
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فمعىن مذهب أبو احلسن أهنا تنعقد بواحد مع عدم خمالفة الباقني من مجهور أو العدد املعروف عند الناس 
عترب من أهل احلل والعقد لذا عندما استدلو ببيعة عمر أليب بكر صحيح اهنا تقدمت بواحد لكنها تتالت امل

 االيادي عليه  ،فافهم هذا وتأمله فإنه ملحظ هام قل من يلتفت اليه.
اهل احلل والعقد البيعة دون وضع البقية ايديهم يف ايدي املراد  أحدفمعىن مذهبهم هل تنعقد باعطاء 

 به.........تنصي
 : وكذلك  القاضي ايب بكر الباقالن فقد نقل عنه اجلويين انه قال

)لو استخلى عمر بالبيعة أليب بكر ملا استقرت اإلمامة إذ لو كانت تستقر وتثبت على هذا الوجه ملا حضرا 
لقاضي رضي رضي هللا عنهما السقيفة ولبادر عمر عقد البيعة أليب بكر قبل حضور األشهاد ... ومل يكتف ا

فكيف ينسب  هللا عنه بالشاهدين بل اشرتط أن يشهد األمر أقوام يقع حبضورهم اإلشاعة والنشر واإلذاعة(
 اليه انه يقول بالواحد من اهل احلل والعقد مطلقا؟؟

فإن بايع  الناس هذا الرجل لتبعة لبيعة املطاع  وانقادو له كفى وهذا  ) مطاع كفى( والحظ قول القلقنشدي
 اما ان تنعقد مبجرد مبايعة واحد فال. صحيح

 الوجه الثاين : 
)وفيه  ولو قلنا على سبيل التنزل واالفرتاض انه ساء فهمنا لكالم العلماء فنقول اليك الرد على ما ذهبوا اليه

 : الرد على ابن حزم والقرطب وااليي والبقية من اهل العلم ان أسأنا عليهم القول (
طَّاب   ن  ب   ع َمر   قالَ  االول: ه  ، إ َماَرة   إ ىَل  َدَعا )َمن  قَاَل :  اخلَ   اْلم ْسل م نيَ  م نَ  َمش ورَة   َغرْي   م نْ  َغري  ه   أَو   نـَف س 

تـ ل وه ( َأن   إ الَّ  َلك م   حيَ لُّ  ، َفال  .[ 3/443]املصنف لعبد الرزاق الصنعان  تـَق 
 قَاَل :  َعو ف  ، ب ن   الرَّمح َن   َعب د   وَعن   
الَفَة طَبَـَنا ع َمر  فـََقاَل : "خَ   َا رَج ل  بَاَيَع رَج ال  َعْن َغرْي  .  إ الَّ َعْن َمش ورَة  )إ نَّه  ال خ  َمش ورَة  ، ال  َوَأُيُّ

د نـ ه َما َتغ رَّة  َأن  يـ ق َتال( يـ َؤمَّر  َواح  : ع ق وبـَتـ ه َما َأن   يـ ق َتال ؟ قَالَ  ا َتغ رَّة  أَن  . قَاَل ش ع َبة  : قـ ل ت  ل َسع د  : مَ  م 
نـ ه َما .."  د  م  ّمَر َواح   . [9/418]السنن الكربى للنسائي ال يـ ؤ 

 ه وَ  يـ َباَيع   َفال اْلم ْسل م نَي ، م نْ  َمش ورَة   َغرْي   َعنْ  رَج ال   بَاَيعَ  َمنْ ):  رضي هللا عنهويف لفظ  آخَر أنَّه قال 
   .[1961] ، ومسلم[ 5627،  2492] البخاري أخرجه (يـ ْقَتال َأنْ  َتغ رَّة   بَايـََعه  ، الَّذ ي ، َوالَ 

ويف هذا ما يدل على أن عمر يشرتط لصحة البيعة أن تكون عن مشورة من ذوي الرأي من املسلمني، وأهنا ال تصح بيعة 
  عنهرضي هللاعمر  كانَ   الواحد للواحد، ووافقه املسلمون على ذلك يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد
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 أحد  ؛ ممَّا يدل ذلك يف يعارض ه ومل ، الناس وأشراف الفقه أهل ، من الصحابة من مبحضر   ذلك حنَي قالَ 
 هذا .  على احلاضرين إمجاع على

قوله : )قتله هللا( ، فهو دعاء  عليه" ]فتح الباري  حقيقة . أما بقتله األمر عمر يرد حجر : "مل ابن َوقال  
 وعرضهما وبصاحبه بنفسه غرر فقد ذلك فعل من أنَّ  : : " واملعىن -هللا   رمحَه   - [ . وقال أيضا  8/52

 [ .12/138]فتح الباري  "للقتل

متقرر عند الصحابة عدم خمالفة عموم الناس اليب بكر بل الناس ال يرضون اال حدث ذلك ألنه  الثاين:
 به.

 و ال يصح كما سنبينه يف موضعه ــوانظر اىل ما نقله األثري من قول العباس  ــ إن صح  وه

 ()فيقول الناس: عم رسول هللا بايع ابن عمه، فال خيتلف عليك اثنان
قال اإلمام الغزايل : "ولو مل يبايعه غري عمر وبقي كافة اخللق خمالفني، أو انقسموا انقساما  متكافئا  ال 

النعقاد قيام الشوكة وانصراف فإن شرط ابتداء ا، ملا انعقدت اإلمامةيتميز فيه غالب عن مغلوب 
 [. 188-189".ـ ]فضائح الباطنية: القلوب إىل املشايعة

 :  [5/156] احلديث( غريب يف )الفائق قال يف
َا اْلَعوام هبَا يـ ْنَتظر مل "     يف   شريك ، َوال م َنازع َله   لَْيسَ  أَنَّه ؛ لعلمهم الصََّحابَة أَكاب ر ابتدرها ، َوإ منَّ

 " دُّمالتـَّقَ  وجوب
 َمل   اجتماع عن ذلك يكونَ  حىتال م َباَيع ؛  والَ  ال م َباي ع ال منهما ، واحد يؤّمر فال : " قتيبة ابن وقال 

 [589القرآن  مشكل ]تأويل مجيعا " يقتال أن يؤمن ال ألنه ؛ الناس من
َه   - تيمية ابن وقال  :  -هللا   َرمح 

ا ذلك "ومعىن  لذلك ، متعينا   كان بكر أبا ألن هتيأنا ؛ وال هلا ، استعددنا قد تكن ،مل فجأة   وقعت أهنَّ
 بكر أيب بعد وليسَ  ،هبا  أحقّ  أنه يعلمون كلهم الناس ؛ إذ ُلا ُيتمع أن إىل ذلك يف حيتاج يكن فلم
-4/219السنة  ]منهاجبكر.."  أيب يف ذلك على اجتمعوا كَما واستحقاق ه تفضيله على الناس يتمع   من

218] . 
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 البيعة عن الصحابة سائر   وامتنع بايعوه معه وطائفة عمرَ  أن ق ّدر تيمية : "ولو ابن اإلسالم شيخ   الوق  
 مل وهلذا ؛ والشوكة القدرة أهل هم الذين الصحابة مجهور مببايعة إماما   صار وإمنا بذلك . إماما   يصر مل

 القدرة حصول املقصود نفإ الوالية ؛ مقصود يف يقدح ال ذلك ألن عبادة ؛ بن سعد ختلف يضر
 ذلك .  على اجلمهور مبوافقة حصل قد وذلك اإلمامة ، مصاحل حتصل هبما اللذين   والسلطان

 - والشوكة القدرة ذوي هم وليسوا - أربعة أو اثنني أو واحد مبوافقة إماما   يصري : إنّه قال َفَمنْ 
  غلط . فقد يضره ، والعشرة االثنني أو الواحد ختلُّفَ  أنَّ  ظنَّ  من أنَّ  كما،   غلط فقد
 صار هبم والذينصلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول بطانة هم الذين واألنصار املهاجرون بايَعه بكر وأبو

 رسول بايعوا الذين .. ؛ فجمهور   العرب جزيرة   ف ت حت ، وهبم املشركونَ  ق ه رَ  ، وهبم وعزة   قوة   لإلسالم
  بكر . أبا بايع وا الذين همصلى هللا عليه وسلم  هللا 
  سابق . من بيعة كل يف ب دَّ  ، َفال البيعة إىل َسَبقَ  غري ه   أو ع َمرَ  كون   وأما
 هلا االستحقاق نفسَ  فإن مقصودها ؛ يف ذلك يقدح   مل للبيعة كارها   كان الناس بعضَ  أنَّ  قدر ولو

 ونفس خالفها ، من يضرُّ  ال الشرعية ةاألدل قيام . ومعَ  هبا أحقهم أنَّه على الدالة الشرعية باألدلة ثابت  
 م ن فيه ب دّ  ال احلق . فالدين   الشوكة ذوي مبطاوعة والسلطان ؛ القدرة حبصول ثابت   ووجودها حصوهلا
َزْلَنا َمَعه م  ﴿ - تـََعاىل -قال  ؛ كما الناصر والسيف اهلادي الكتاب َلَقْد َأْرَسْلَنا ر س َلَنا ب اْلبَـيّ َنات  َوَأنـْ

َزْلَنا احْلَد يَد ف يه  بَْأس  َشد يد  َوَمَناف ع  ل لنَّاس  َول يَـعْ اْلك تَ  َلَم هللا  َمْن اَب َواْلم يَزاَن ل يَـق وَم النَّاس  ب اْلق ْسط  َوأَنـْ
 .[ 351–1/358السنة  ]منهاج" [ 23]احلديد :  ﴾يـَْنص ر ه  َور س َله  ب اْلَغْيب  إ نَّ هللَا َقو يٌّ َعز يز  

 عثمان من بيعة   أوكد   القوم يف كانَ  : ما -علي  بن محدان رواية يف - أمحد اإلمام "قال  :أيضا   وقال
 ، ومل بايعه الرمحن عبد أن ق دّ رَ  فلو إماما  ، وإالّ  صار والقدرة الشوكة ذوو بايعه فلما بإمجاعهم ؛ كانت
:  ستة يف شورى جعلها ملا عمر ولكن إماما  . يصر   مل الشوكة أهل الصحابة من غريه وال عليٌّ  يبايع ه

 والزبري طلحة خرجَ  إنَّه مث عوف( ، بن الرمحن وعبد وسعد ، والزبري ، وطلحة ، وعلي ، )عثمان ،
 عبد أنَّ  على باختيار هم الثالثة   واتفق عوف ، بن الرمحن وعبد وعلي عثمان ، وبقي باختيارهم ، وسعد
 بكبري فيها يغتمض   مل أنَّه حلفَ  ثالثا   الرمحن عبد وأقام ، الرجلني أحد ويوىل يتوىل ال عوف بن الرمحن

 عمر مع حجوا قد وكانوا األنصار ، أمراء ويشاور بإحسان هلم والتابعني األولني ، السابقني يشاور نوم
  عثمان . بوالية املسلمون عليه فأشار العام ؛ ذلك
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م وذكر   هبا . أخافـَه م رهبة عن ، وال إياها عطاهمأ رغبة عن ال ؛ فبايع وه ؛ عثمان قدموا كلُّهم أهنَّ
:  -وغريهم  والدارقطين حنبل بن وأمحد السختيان كأيّوب -واألئمة  السلف من واحد وهلذا قاَل غري

 . [ 354-1/352السنة  ]منهاجواألنصار("  باملهاجرين أزرى ، فقد   علي ّ  على عثمانَ  ي قّدم مل )َمن  
 قال :  عندما فضالروا أحد على رادا   وقالَ    
ّيا   بَاَيعَ  َمنْ  ك لُّ " ) َعَقَدتْ  قـ َرش  َل ق   مجَ يع   َعَلى طَاَعت ه   ، َوَوَجَبت   إ َماَمت ه   انـْ ت ورَ  َكانَ  إ َذا اخل  ( َمس  َال   –!  احل 

  ؛ قال : -اإلسالم  شيخ فأجابه
َهبـ ه م   َولَي سَ  ، َواجْلََماَعة   السُّنَّة   َأْهل  قـَْول   من لَْيسَ  َهَذا ، َأَحد َها : َأنَّ "َفَجَواب ه  م ن  و ج وه     أَنَّه   َمذ 

د   م َبايـََعة   مب  َجرَّد   يّ   َواح  َعق د   قـ َرش  َعت ه  ، تـَنـ    طَاَعت ه  . النَّاس   مجَ يع   َعَلى َويَ ب   بـَيـ 
ل   بـَع ض   قَاَله   َقد   كانَ  َوإ ن   - َوَهَذا  قَالَ  َقد   َبل   ، َواجْلََماَعة   السُّنَّة   َأْهل   قولَ  ه وَ  فـََلْيسَ  -ال َكالم   أَه 
طَّاب   ب ن   ع َمر   ل م نَي ، مشورة   بغري رجال   بَاَيعَ  )َمن   : رضي هللا عنهاخلَ   الَّذ ي ، َوال ه وَ  يـ َباَيع   َفال ال م س 
 .  [579 -5/573]منهاج السنة " ا.ه ي قتال( َأن   ؛ تغ رَّة بَايـََعه  

ب يف الشوكة أن تكون يف مجهور أهل احلل والعقد، ومن النادر أن تكون يف واحد، : أن الغالالثالث
 ، فكان اشرتاط مجهور أهل احلل والعقد موافقا  لألصولتعلق األحكام بالغالب ال بالنادروالشريعة 

يه، وأما ما استدل به ابن حزم  بقول العباس فلم يثبت، ولو ثبت فهو قول صحايب خالفه غريه، فال حجة ف
 وحيتمل أن يكون معناه أن ثبوت اخلالفة يكون برضا الناس به ال مبجرد اختيار العباس. 

 فال يصح ألمور منها :
احلاجة إىل إثبات نسبة هذا القول إىل العباس رضي هللا تعاىل عنه وهذا متعذر ، ألن القائل مل يذكر  -أ

  5السند وال حىت املصدر ومل أعثر أنا على سند له 
 و فرض صحته فإنه مل يتم ومل يفعله .ول -ب

                                                 

قال العباس لعلي ، قم حىت أبايعك ومن حضر ، فإن هذا األمر إذا   ....مث وجدت عند ابن يف الطبقات لفظ ا قريب ا من هذا املعىن وهو :  5
ر وهو الواقدي . وعلماء اجلرح ( لكن يف إسناده حممد بن عم2/249إخل الطبقات الكربى ) ...كان مل يـ َرّد مثله ، واألمر يف أيدينا 

( . قال الذهب : استقر اإلمجاع على توهني الواقدي ميزان االعتدال 6/596والتعديل يضعفون روايته . انظر : هتذيب التهذيب )

 جي.انظر االمامة العظمى للدمي .( .5/995( ، ومع ذلك فهو إمام التأريخ والسري واألخبار . انظر : ميزان االعتدال )5/999)
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ولو فعله فال يكون ذلك إال حتبيب ا وتشجيع ا لغريه يف املبايعة وتكون مبادرة منه لعلهم يتابعونه على ذلك  -جـ
. 
: وأما ما ذهب إليه مجهور الشافعية من انعقاد اإلمامة بالواحد إذا احنصر فيه أهل احلل والعقد فكما الرابع 

رأفت عثمان : ) مل حيصل يف عصر من العصور احنصار احلل والعقد يف واحد ، ويندر أن  قال د . حممد
وانظر االمامة العظمى  ( .285رئاسة الدولة يف الفقه اإلسالمي )ص  حيصل ذلك ( . والنادر ال حكم له(

 للدميجي. .
 - تعاىل عنه عن النب : ومما يدل على أهنا ال تنعقد بالواحد ما روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللااخلامس

من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو » أنه قال :  -صلى هللا عليه وسلم 
( وقال : حديث حسن صحيح 4/449( ، والرتمذي : )1/17رواه اإلمام أمحد )«  من االثنني أبعد 

، وغريهم . وصححه األلبان . انظر : سلسلة غريب من هذا الوجه . ورواه ابن ماجة ، والطيالسي 
،  114( كما صححه أمحد شاكر يف ختريه للمسند ح451( حديث رقم )1/185األحاديث الصحيحة )

 ( .1513( ، والرسالة للشافعي رقم )1/284)
د، وهو من وَردَّ أبو يعلى هذا القول حبديث:} من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواح 

 االثنني أبعد {)حديث صحيح(
: وأما استدالل ابن حزم برتك أهل الشورى األمر إىل عبد الرمحن بن عوف فيقال: إن عبد الرمحن السادس 

بن عوف مل يستبد هبا، وإمنا بقي ثالث ليال مل ينم فيها إال قليال ، يدور فيها على الناس ويسأهلم مث قال: يا 
ر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فال ُتعلن على نفسك سبيال ، فقال: أبايعك علي إن قد نظرت يف أم

على سنة هللا ورسوله واخلليفتني من بعده، فبايعه عبد الرمحن، وبايعه الناس املهاجرون واألنصار وأمراء 
وكتاب . 9871باب كيف يبايع اإلمام الناس  –كتاب األحكام   –األجناد واملسلمون. . )أخرجه البخاري 

 (5468باب قصة البيعة واالتفاق على عثمان:  –فضائل الصحابة 
ولذا قال ابن التني: ]وسكوت من حضر من أهل الشورى واملهاجرين واألنصار وأمراء األجناد دليل على 

 15/168تصديقهم عبد الرمحن فيما قال وعلى الرضى بعثمان [ الفتح 
الفة واالستشارة فيها مبوافقة الباقني ال باالستبداد من تلقاء نفسه، مث إن عبد الرمحن إمنا استحق تويل أمر اخل

 والقائلون بأهنا تنعقد بواحد أطلقوا ذلك ومل يفصلوا. 
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ومما يدل على أهنا ال تنعقد بواحد خطبة عمر مبحضر مجهور املسلمني يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه 
 وهى إمجاع صحيح ال شك فيه.  –وستأيت  –وسلم 

 مث ان هتوين االمر حبجة اخلالف وذلك كـقولك )بل قيل اهنا تنعقد  بواحد...بواحد بشرط الشوكة...(
 فهذا ليس فيه تصحيح كل هذه االقوال بل الواجب النظر بالراجح 

 فإذا اختلفت األقوال وتعارضت وجب عرضها على أدلة الشرع واتباع ما كان منها موافقا له .

يمية رمحه هللا: )أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا باهلوى، وبقول   أو وجه قال شيخ اإلسالم ابن ت
 من غري نظر يف الرتجيح( ] االختيارات الفقهية [.

قال ابن القيم رمحه هللا: )ال يوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري نظر يف الرتجيح و 
مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة فيعمل مبا يشاء  وال يـَع َتد به، بل يكتفى يف العمل

من الوجوه واألقوال حيث رأى القول َوف َق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا الرتجيح، 
 وهذا حرام باتفاق األمة( ]إعالم املوقعني[

 فإذا عرفنا  الراجح وبان القول الضعيف فوجب تركه.

 ]ومن قائل  أهنا تنعقد بواحد بشرط حصول الشوكة ببيعته، وهذا قول اجلويين والغزايل. قوله:
قال اإلمام الغزايل رمحه هللا: "ولو مل يبايعه غري عمر وبقي كافة اخللق خمالفني، أو انقسموا انقساما  متكافئا  ال 

االنعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب إىل يتميز فيه غالب عن مغلوب ملا انعقدت اإلمامة، فإن شرط ابتداء 
 [. 188-189املشايعة".اهـ ]فضائح الباطنية: 

وقال اإلمام اجلويين رمحه هللا: "ولكين أشرتط أن يكون املباي ع ممن تفيد مبايعته م نة  واقتهارا".اهـ ]الغياثي: 
82.] 

 الرد:
الناس لو أطاعوا واحدا  من أهل احلل والعقد ملا وهذا خيتلف إختالفا كبريا  عن قول أبو احلسن األشعري ألن 

إختار هلم رجال  يرضونه فال خالف وتنعقد البيعة أما اهنا تنعقد بأي واحد من أهل الشوكة ملا صح .فعمر ال 
:)ولو مل يبايعه غري شك أنه لوحده من أهل الشوكة ومع ذلك قال الغزايل سابقا  كما نقل الشيخ األثري عنه 

فة اخللق خمالفني، أو انقسموا انقساما  متكافئا  ال يتميز فيه غالب عن مغلوب ملا انعقدت عمر وبقي كا
 .فانظر يقول الغزايل مل تنعقد مع ان عمر قد توفر فيه أمران: )واحد ()من أهل الشوكة (.اإلمامة(
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 بني قول الشيخ الغزايل.ومع ذلك مل تنعقد لو مل يوافقه البقية فانظر الفرق البائن بني تعبري الشيخ االثري و 
وأما قول اجلويين فكذلك مل يأيت فهمه على وجه عند االثري امنا فهمه كما يريد الشيخ االثري ال كما يريد 

 اجلويين نفسه 
أنه قال باألكثرية : ) فاإلمام من انعقدت  الغزايلفح كي عنه واعلم أن الغزايل اختلف قوله يف هذه املسألة، 

اخللق ، واملخالف لألكثر باغ يب ردُّه إىل االنقياد إىل احلق ( املسامرة شرح املسايرة )ص له البيعة من أكثر 
 ( ط . ثانية188

يف )فضائح الباطنية حيث يقول : ) والذي خنتاره أنه ي كتفى بشخص واحد ومرة قال بواحد مطلقا فقال  
 ( .189يعقد البيعة لإلمام ( فضائح الباطنية )ص 

 ين:بيان مذهب اجلوي
العالمة اجلويين يتكلم فيما لو افرتض أن واحدا  من أهل احلل والعقد حصلت له طاعة وانقياد من قبل الناس 
حىت صار بذلك يستحق اسم الشوكة فعقد للمراد تعيينه انعقد وليس اناه تنحصر فق يف واحد من اهل 

 الشوكة مطلقا لذلك قال اجلويين رمحه هللا  يف غياث االمم
وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه انعقدت مرموق كثري األتباع واألشياع مطاع يف قوم رجل واحد )إن بايع 

أجزته ليس  اإلمامة وقد تبايع رجال ال يفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية فلست أرى لإلمامة استقرارا والذي
رته ينطبق على مقصد اإلمامة والذي ذك..... وال قطعا بأن بيعة الواحد كافيةوال احتكاما بعدد شرط إمجاع 

 (وسرها فإن الغرض حصول الطاعة
 اما النووي   يشرتط حضور من يتيسر اجتماعه من اهل احلل والعقد فقال 

] العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم [انظر الروضة وهنآية احملتاج( ووجوه الناس  
بعد أن ذكر تأخر  -( وقال يف شرح مسلم 6/89لشروان على عظماؤهم بإمارة أو علم أو غريمها )حواشي ا

: ] ومع هذا فتأخره ليس بقادح يف البيعة وال فيه، -علي بن أيب طالب عن بيعة أيب بكر رضي هللا عنهما 
أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه ال يشرتط لصحتها مبايعة كل الناس وال كل أهل احلل والعقد، وإمنا 

 12/88ماء والرؤساء ووجوه الناس [يعة من تيسر اجتماعهم من العليشرتط مبا
 قوله:

ثالثا : كيف ت قر إمرة الشيخ أيب بكر البغدادي وقد تغلب على بعض املناطق بالقوة وليس ببيعة أهل احلل 
 والعقد فيها؟
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هل اجلهاد أي من أهل العلم وأصحاب الر أحد من املعتربين من أصال ومل يقل هذا أــ مل يتغلب بالقوة  1 
 .خرىو الكتائب األأو اجلبهة أسواء من الدولة 

 ــ مل يدعي طرف الدولة ذلك بل قالو بأننا شاورنا الناس بذلك كما ستنقل انت بعد سطور!!... 2
سوى من سبق وبايعهم وبعض جمموعات  حدأهنم مل يتغلبوا بالقوة على الناس ومل يدن هلم أــ الواقع  5

  الدولة االسالمية قامت فال يوز إال مبايعتها...جهادية ظنت بأن 
 فهذا وضع المجاع ونصوص ليس هو موضعها...!!

 والفائدة................احلشو والتطويل.
 ــ اهنم بأعدادهم هذه ال يستطيعون الغلبة والسيطرة على ارض الشام والعراق كلها.. 4

يف هذه الوالة واإلمامة، قال اإلمام املاوردي رمحه هللا: وحىت لو كان جمهوال  عند العامة، فال مطعن قوله:]
")فصل( فإذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم كافة األمة أن يعرفوا إفضاء اخلالفة إىل 

وال يلزم أن يعرفوه بعينه وامسه إال أهل االختيار الذين تقوم مب حجة وببيعتهم تنعقد مستحقها بصفاته، 
 ."فة.اخلال

وليس على  إىل أن قال: "والذي عليه مجهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على اجلملة دون التفصيل، 
، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد هبم كل أحد أن يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حتو ج إليه

عامة على اجلملة دون تفصيل إال عند النوازل احملوجة األحكام، والفقهاء الذين يفتون يف احلالل واحلرام تلزم ال
إليهم، ولو لزم كل واحد من األمة أن يعرف اإلمام بعينه وامسه للزمت اهلجرة إليه وملا جاز ختلف األباعد 
وألفضى ذلك إىل خلو األوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد عائدا".اهـ ]األحكام السلطانية 

 [.13للماوردي ص 
، إال من هو من أهل وال يب على كافة الناس معرفة اإلمام بعينه وامسهاإلمام أبو يعلى رمحه هللا: " وقال

 [.28االختيار الذين تقوم هبم احلجة وتنعقد هبم اخلالفة".اهـ ]األحكام السلطانية أليب يعلى ص 
قلته عن املاوردي وأبو يعلى  وقد ال نسلم بأن البغدادي من بايعه هم أهل االختيار فهذا يرد عليك مبا  أوال :

 مضى الكالم عن هذا 
 ال أظن  ــ والعلم عند هللا ـــ أن اهل االختيار يعرفونه بامسه للضرورات األمنية!! ثانيا :

 . وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حتو ج إليهان املاوردي  قال : ثالثا : 
 . وال يب على كافة الناس معرفة اإلمام بعينه وامسه : وقريبا منه ابو يعلى
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قلت: لكن ال بد ان يعلمه اكثر الناس ال كلهم فمن يعرف البغدادي اليوم بامسه وعينه اال فئة ال تكاد 
 تذكر، وكم من نازلة نزلت احتيج معرفة امسه وعينه ولكن للضرورارت االمنية!!

النقلني  ال دليل عليهما   واال كيف يكون مطاعا منقادا اليه وهذينالواجب ان يعرفه اكثر املسلمني رابعا :
 راء الفارغة من الدليل العقلي او النقلي..سوى اآل

فليطعن يف إمرة عمر بن عبد  -عنده–قوله:] من طعن يف إمرة الشيخ أيب بكر البغدادي حفظه هللا جلهالته 
 العباسية برمتها! العزيز رمحه هللا، وكذا نلزمه بأن يطعن يف اخلالفة

َر سليمان  فقد َعه َد اخلليفة عبد امللك بن مروان لبنيه باخلالفة من بعده، فتوىل الوليد مث سليمان، فلما ح ض 
َوة بأن يـَع َهد إىل عمر بن عبد العزيز.  أشار عليه التابعي اجلليل رجاء بن َحيـ 

أختوف إخويت  -سليمان–بد العزيز، قال تستخلف عمر بن ع -رجاء–قال اإلمام السيوطي رمحه هللا: "قال 
ال يرضون قال: تـ َويلّ  عمَر ومن بعده يزيَد بن عبد امللك، وتكتب كتابا وختتم عليه وتدعوهم إىل بيعته خمتوما، 

 [.229قال: لقد رأيت".اهـ ]تاريخ اخللفاء ص 
ن عبد هللا سليمان بن عبد ووقال اإلمام ابن كثري إن سليمان كتب: "بسم هللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب م

امللك لعمر بن عبد العزيز، إن قد َولَّيته اخلالفة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد امللك، فامسعوا له وأطيعوا، 
واتقوا هللا وال ختتلفوا فيطمع فيكم عدوكم. وختم الكتاب وأرسل إىل كعب بن حامد العبسي صاحب 

فليبايعوا على ما يف هذا الكتاب خمتوما، فمن أيب منهم ضرب الشرطة، فقال له: أمجع أهل بييت فمرهم 
عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أمري املؤمنني، فقال هلم، هذا الكتاب عهدي إليكم، فامسعوا 

 له وأطيعوا من وليت فيه، فبايعوا لذلك رجال.."
َوة-إىل أن قال ابن كثري: "قال  القبلة فمات رمحه هللا،. فغطيته بقطيفة خضراء  َفَحرَّفته إىل -رجاء بن َحيـ 

فقلت: بَاي عوا ملن يف هذا الكتاب، وأغلقت عليه وأرسلت إىل كعب بن حامد فجمع الناس يف مسجد دابق، 
، مث قلت قوموا إىل صاحبكم فقد مات، وقرأت الكتاب فقالوا قد بايعنا، فقلت:  بايعوا ثانية، ففعلوا

 [.6/172هاية عليهم".اهـ ]البداية والن
 .صاحبهالزم املذهب ليس مبذهب اال اذا التزمه  أوال :
نقول هذه كذلك إنزال يف غري موضع والسبب أن هذا نوع آخر غري بيعة أهل احلل والعقد وهو ما  ثانيا :

وا يف  )ومل خَي َتل ف  : يسمى بـ)االستخالف(. فيتسامح فيها ما ال يتسامح يف غريها ،لذا قال ابن حزم يف الفصل 
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َمام ال َميّ ت إ ذا قصد  د من اإل  َماَمة تصح ب َعه  مة ع ن د َموته ومل يق صد بذلك َأن عقد اإل   ت َيار لأل  خ  ف يه  حسن اال 
 .هوى(

وقال اإلمام النووي: ]أمجعوا على أن اخلليفة إذا حضرته مقدمات املوت وقبل ذلك يوز له االستخالف 
اقتدى بالنب صلى هللا عليه وسلم يف هذا، وإال فقد اقتدى بأيب بكر، وأمجعوا ويوز له تركه، فإن تركه فقد 

، وكذلك ذكر املاوردي اإلمجاع على انعقاد اإلمامة 12/283على انعقاد اخلالفة باالستخالف[ شرح مسلم 
 ..............................( ونقله غريهم18باالستخالف )األحكام السلطانية صـ 

 كن الشريعة ال تفرق  بني متماثلني وال ُتمع بني متناقضني.فإن قلت: ل
 قلت: الرد من وجهني:

 أن العلة تعبدية، فال ميكن القياس عليها....األول :
و إن قلنا ليست العلة تعبدية وعليه إن أردنا تنقيح مناط العلة بالنظر اىل الفارق فنقول: استقرار  الثانية:

ف  أو التغلب خري من جعل الناس خمتلفني فتحصل ف ن وف ن  يف الغالب األمر ابتداء عن طريق االستخال
بسبب االختيار حىت يستتب األمر للخليفة القادم عن طريق االختيار  من مجهور اهل احلل والعقد  فلذا  

 وهللا اعلم .يار  اإلستخالف موسع خبالف االختكان االمر يف
د كان بدأ الدعوة إليها بدعوة الناس لبيعة الرضى من آل فق]وهكذا حصل يف البيعة لبين العباس، قوله:

وكان هذا متعمدا، حلرص  حممد صلى هللا عليه وسلم، هكذا دون حتديد لشخصية أمري هذه الدعوة،
العباسيني على كسب شيعة العلويني إىل دعوهتم، وآل حممد صلى هللا عليه وسلم  تشتمل العلويني 

ه الدعوة هو شخص جمهول بالنسبة  ألغلبية من بايع باستثناء النقباء وكبار والعباسيني، فاملبايع له يف هذ
، 58، 23، 18/3، 6/521الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب الدعوة بامسه وعينه. ]انظر البداية والنهاية  

 ، نقال  عن العمدة بتصرف[.42ـ  56، 51
رجال إىل خراسان وأمره  -ي بن عبد هللا بن عباسأي: ابن عل–وقال اإلمام السيوطي رمحه هللا: "بعث حممد  

، مث وجه أبا مسلم اخلراسان أن يدعو إىل الرضى من آل حممد صلى هللا عليه وسلم  وال يسمي أحدا
 [.238وغريه، وكتب إىل النقباء فقبلوا كتبه".اهـ ]تاريخ اخللفاء ص 

 الرد:
ه ألجل أن ال خيتلف على تعيينه  أحد و ألجل حمبة صحيح أنه يف بداية االمر مل يكونوا يعرفوا امس أوال :

 الناس للمختار  وليس بسبب الضرورات األمنية.............
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اما البغدادي فمن يومه االول من مسكه  وإال فمعلوم أن  اخلالفة هنا صارت للسفاح من بين العباس
 وحمبيه خبالف الرضى !! لزمام األمور يف الدولة وحىت اليوم ال يعرف له اسم عند عموم مجاعته

 ؟؟ حملبة الناس آلل الرضى حصل مثل ذلك فهل حمبة الناس للبغدادي ِتعلهم يفعلون مثل هذا ثانيا:
 -أن رسول هللا  بين العباس ، يف " تارخيه " : كان بدو أمر حممد بن جرير قال:]قال يف سري اعالم النبالء 

  . أن اخلالفة تئول إىل ولده ، فلم يزل ولده يتوقعون ذلك العباس فيما قيل ، أعلم -صلى هللا عليه وسلم 
ويودون أن األمر  آل علي ، كان الناس حيبوهنم ، وحيبون آل العباس ، قلت : مل يصح هذا اخلرب ، ولكن

فبقوا يعملون على  آل مروان بن احلكم وبغضا يف -صلى هللا عليه وسلم  -يئول إليهم ، حبا آلل رسول هللا 
  . خراسان ا حىت هتيأت هلم األسباب ، وأقبلت دولتهم وظهرت منذلك زمان

حلرص العباسيني على كسب شيعة العلويني إىل وانت تقر مبثل ذلك حيث قلت:) وكان هذا متعمدا، 
، وآل حممد صلى هللا عليه وسلم  تشتمل العلويني والعباسيني(. أي حملبتهم آلل حممد فهل حصل دعوهتم

 ىت تستدل به؟؟مثل هذا للبغدادي ح
 وعليك ان تعلم أن هذا خارج يف االصل من  معتقدهم الفاسد قلت:

َهاَد يف  َسب يل  اَّللَّ  حىت خيرج الرضى م ن  آل  حم َمَّد   ابن أيب  انظر شرح العقيدة الطحاوية ()َحي ث  قَال وا: اَل ج 
 قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي يف شرح العقيدة الطحاوية العز احلنفي.

الذي دخل السرداب،  الرضي من آل حممدأما الرافضة، فمذهبهم أنه ال جهاد يف سبيل هللا حىت خيرج )
خيرج، وينادي مناد من السماء اتبعوه، وهو املهدي املنتظر الثان عشر من نسل احلسني، وهو حممد بن 

م يقولون: إن هللا احلسن العسكري، وقد دخل سرداب سامراء سنة ستني، ومائتني يف العراق، وذلك أهن
أردف الرسالة بعد موت الرسول صلى هللا عليه وسلم باإلمامة، فنصب أولياء معصومني منصوصني ليأمن 

 الناس من غلطهم وسهوهم وخطئهم؛ فينقادون إىل أوامرهم؛ ألن ال خيلي هللا العامل من لطفه ورمحته.
مدا صلى هللا عليه وسلم قام بثقل الرسالة وقالوا: إن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ملا بعث حم

وأعبائها، ونص على أن اخلليفة بعده علي بن أيب طالب، مث من بعده احلسن بن علي، مث احلسني بن علي، 
مث علي بن حممد، مث علي بن احلسني زين العابدين، مث حممد بن علي الباقر، مث جعفر بن حممد الصادق، مث 

علي بن موسى الرضا، مث حممد بن علي اجلواد، مث علي بن حممد اهلادي، مث موسى بن جعفر الكاظم، مث 
احلسن بن علي العسكري، مث اخللف احلجة املهدي املنتظر حممد بن احلسن، الذي دخل سرداب سامراء 

 سنة ستني، ومائتني، ومل خيرج منه إىل اآلن.(
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 ل هبا.شرعية ميكن االستدال ليس حجةالعباس هذا  فعل بين نأ ثالثا :
أن هذا قد يكون على سبيل التنزل واالفرتاض   ـــ على صحته ــ من العرف الذي جرى عليه قبول  رابعا :

الناس ملثل هؤالء االمراء اجملهول امساءهم يف بداية االمر وانقياد الناس هلم خبالف ما حصل للبغدادي فإن 
 العرف جار هنا على معرفة امسه وحاله!!

 ذلك: واليك أمثلة على 
ويف ثان سنة من خالفته  ــ أي املأمون ــ خرج عليه بالكوفة حممد بن طباطبا العلوي ، يدعو إىل )األول:

، والعمل بالسنة ، وكان مدير دولته أبو السرايا الشيبان ، ويسرع الناس إليه ، وبادر إليه  الرضى من آل حممد
ك )خرج عبد الرمحن بن أمحد بن عبد هللا بن حممد بن كذلو   تاريخ الطربي تاريخ األمم وامللوك ( األعراب

صلى هللا  الرضى من آل حممدعمر بن علي بن أيب طالب  ــ يف زمن املأمون ــ ببالد عك من اليمن يدعو إىل 
عليه وسلم، ألن عامل اليمن أساء السرية. فبايع عبد الرمحن خلق( تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري 

الرضى من آل )وفيها ــ زمن املأمون ــ  خرج احلسن اهلرش يف ذي احلجة منها يدعو إىل الذهب.  واألعالم.
بزعمه يف سفلة الناس ومجاعة كثرية من األعراب حىت اتى النيل فجىب األموال وأغار على التجار  حممد

 . ] الطربي تاريخ األمم وامللوك -] تاريخ الطربي  (وانتهب القرى واستاق املواشي
. فتبعه ناس من أهل الرضى من آل حممدودعا الناس إىل ــ  )خروج حيىي بن عمر  ــ يف زمن  املتوكل : الثاين

 .]البن الطقطقي الفخري يف اآلداب السلطانية[ الكوفة من ذوي البصائر يف التشييع وناس من األعراب(
صلى هللا عليه وسلم  ال حممدالرضى من خروج بالكوفه حممد بن إبراهيم بن طباطبا .. يدعو اىل ) الثالث:

وكان القائم بأمره أبو السرايا السرى بن منصور الشيباىن فهاجت الف ن وأسرع الناس اىل ابن طباطبا 
 . ]بن تغري برديال النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة[ واستوسقت له الكوفه(

رها ابنه املظفر ــ ظهر حممد بن القاسم )وفيها  ــ أي يف  السنة اليت حكم يف أوهلا كيدر وف آخ الرابع:
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر [ ( فاجتمع عليه خلق الرضى من آل حممدالعلوى احلسيين بالطالقان يدعو اىل 

 . ]بن تغري برديال والقاهرة
)أمحد بن عيسى بن علي بن حسني ظهر يف ذي احلجة سنة مخسني ومائتني ودعا الناس بالري   اخلامس:

صلى هللا عليه وسلم وغلب على الري ومل تطل أيامه وأسره السلطان ) ابن التسرتي  لرضى من آل حممداإىل 
 . ]للصفدي الوايف بالوفيات[املصري ( 
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أما عرف الناس اليوم فهو سائد على خالف  وغريها من االمثلة الكثرية جدا واليت تبني عرفهم السائد آنذاك،
 ذلك.

وهل الطعن يف خمالفة فعلوها طعن فيها من أن يطعن يف اخلالفة العباسية برمتها( وكذا نلزمه بقولك )خامسا :
 أصلها )برمتها(؟؟

قوله:]لقد علم القاصي والدان، بل وحىت العدو اجلان، بتمكني دولة البغدادي يف الديار، فوضعوا على رأس 
 ".الشيخ عشرة ماليني "دوالر"! والعرب تقول: "احلق ما شهدت به األعداء!

 ولكن هذا التمكني ليس بتام على كل البقاع، بل هو يتفاوت من مكان إىل آخر..[
 الرد:

!! فلو كانت الشهادة على فليست الشهادة هنا ألنه أقام دولة ممكنة احلاصل بسبب اجلهاد مطلوباوال  :
 هذا النحو لقلنا: "احلق ما شهدت به األعداء!".

 حيث قالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية االمريكية جنيفر بسا كي يف بياهنا:

" ان املكافأة املالية اليت تبلغ قيمتها عشرة ماليني دوالر ورصدهتا واشنطن ملن يديل مبعلومات تؤدي اىل 
 اعتقال او قتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم القاعدة يف العراق"

 2811ا هجمات ارهابية يف العراق منذ وقالت ان ابو بكر البغدادي "وهو ايضا امسه ابو دعاء تبىن شخصي
وتبىن العمليات ضد سجن ابو غريب خارج بغداد واهلجوم االنتحاري على وزارة العدل وغريها من اهلجمات 

 ".ضد قوات االمن العراقية واملواطنني العراقيني

سلطات يف ماليني دوالر لكل معلومة تساعد ال 18واضافت ان "الواليات املتحدة رصدت مكافأة قدرها 
  "اعتقال او قتل ابو بكر البغدادي.

من غريب االستدالل على التمكني ان دولة دفعت لرجل امر مجاعة فصار هبذا دليال للتمكني فقد  ثانيا:
يدفع للقاتل املأجور االموال الضخمة وال يعين انه بذاك صار ممكنا فيا هلل ما اضر السخافة بعقول 

 اهلها......
لو اغتالوا البغدادي هل سيزول وصف التمكني وقد قتلو عشرات القياديني البارزين و قتلوا ما القول  ثالثا:

 عددا من اهل العلم املعتربين ملاذا مل  يزل التمكني بسببه أم ان القضية حتكمها األهواء؟؟
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 صلى هللا ( عن أيب العالية قال: "مكث رسول هللا12/282روى اإلمام القرطب رمحه هللا يف تفسريه )قوله:]
عليه وآله وسلم مبكة عشر سنني بعدما أوحي إليه خائفا  هو وأصحابه يدعون إىل هللا سرا  وجهرا ، مث أمر 
باهلجرة إىل املدينة وكانوا فيها خائفني يصبحون وميسون يف السالح، فقال رجل: يا رسول هللا أما يأيت علينا 

 تلبثون إال يسريا  حىت يلس الرجل منكم يف املأل العظيم يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال عليه السالم: ال
 حمتبيا  ليس عليه حديدة، ونزلت هذه اآلية، وأظهر هللا نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا".اهـ

ومما يستأنس به يف هذا الباب ما ض بطت به الزيادة اليت رواها مسلم يف املتابعات من حديث حذيفة: )وإن 
ظهرك، وأخذ مالك( حيث ض بطت اللفظة على املبين للمجهول: )وإن ض رب ظهرك، وأ خذ مالك(  ضرب

 [.13/544كما يف: ]مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح 
ويؤيد هذا املعىن ويزيده وضوحا  ما جاء يف رواية أيب داود الطيالسي وغريه حلديث حذيفة وفيه التحذير من 

روايته: )مث تنشأ دعاة الضاللة فإن رأيت يومئذ هلل عز وجل يف األرض خليفة،  دعاة الفتنة حيث ورد يف
 فالزمه وإن ض رب ظهرك وأ خذ مالك(.

 الرد:
 كثر قوله شيخنا وشيخكم املقدسيأنقول ما اوال  :

 أثبت العرش مث انقش...
 قال القحطان يف النونية:  ثانيا:

 وخط كل بنانال تقبلن من التواريخ كلما......مجع الرواة 
 !!!االثر املذكور ال يصح ثالثا:

 ابو العالية مهران بن رفيع من كبار التابعني مل يسمع من النب فهو مرسل.
قال سلم بن قتيبة ، عن أىب خلدة : سألت أبا العالية هل رأيت النىب صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : أسلمت 

 ف عامني من بعد موته .
عن أىب خلدة قال : قلت ألىب العالية : أدركت النىب صلى هللا عليه وآله وسلم ؟  و روى أبو أمحد احلاكم ،

 قال : ال ، جئت بعد سنتني أو ثالث . 
ما عاىن منه الصحابة من اخلوف ال يعين ان التمكني غري حاصل ويف أي حرب قد حيصل مثل هذا  رابعا:

!!! 
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أيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال عليه فقال رجل: يا رسول هللا أما يقول الصحايب   خامسا :
حىت يلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبيا  ليس عليه حديدة، ونزلت هذه : ال تلبثون إال يسريا  السالم

عارضة ويسرية ومتضي  ةفما هو اال حال ، اآلية، وأظهر هللا نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا
 وهذا ... فشتان بني هذا

 قد رددنا على  احلطاب ان النب كان ممكنا فانظره غري مأمور. سادسا:
ومما يستأنس به يف هذا الباب ما ض بطت به الزيادة اليت رواها مسلم يف املتابعات من )  قولك سابعا:

حديث حذيفة: )وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك( حيث ض بطت اللفظة على املبين للمجهول: )وإن ض رب 
 [.13/544رك، وأ خذ مالك( كما يف: ]مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ظه

ويؤيد هذا املعىن ويزيده وضوحا  ما جاء يف رواية أيب داود الطيالسي وغريه حلديث حذيفة وفيه التحذير من 
ليفة، دعاة الفتنة حيث ورد يف روايته: )مث تنشأ دعاة الضاللة فإن رأيت يومئذ هلل عز وجل يف األرض خ

 فالزمه وإن ض رب ظهرك وأ خذ مالك(.
 الرد:
 نقول هذه يف االمام الشرعي الذي اجتمعت عليه الناس. اوال :
 فيها امرين :الزيادة اليت ض بطت على املبين للمجهول  ثانيا:

 ويف الغالب ان هؤالء اجلند جمهولون فال يعرف أهنا حممولة على اجلند الذين يضربون ظهور الناساالول :
والشارع عندما يعلق احلكم امنا يعلق يف غالبه ال بنادره فاجلند هم يف  الناس  من ضرب جلود ظهورهم ،

الغالب من يفعلون هذا حتت اعني االمراء. ومحلها على اخلليفة بعيد الن احلكم للغالب اما النادر فال 
......... 

 ألسباب:أن هذه الزيادة ال تصح عندنا بوجه ،  الثاين:
فهذه   "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ":هذا الزيادة ليست يف حديث حذيفة املتـفق عليه وهي قوله  ا:اوُل

وقد اعلها طائفة من اهل العلم هلا كالدار قطين واملزي  والعالئي والنووي وابن حجر والعدوي   الزيادة ضعيفة
 حللك(.....والوادعي وغريهم )وانظر انت اىل ما قلته يف رسالتك الفلك يف ازالة ا

 وقولك يف تلك الرسالة السابقة .... 
)قلت: ولكين وجدت متابعة موصولة هلذه اللفظة عن سبيع بن خالد عن حذيفة مرفوعا : )..فإن كان هلل عز 
 وجل يومئذ خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع(.
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يروى عن حذيفة".اهـ ]الثقات قال اإلمام ابن حبان رمحه هللا: "سبيع بن خالد اليشكري من أهل البصرة 
4/548.] 

وقد وجدت هذه اللفظة من طريق سبيع بن خالد عند اإلمام أمحد وأيب داود واحلاكم والبزار والطيالسي وأيب 
 (عوانة ومعمر بن راشد وابن أيب شيبة وعبد الرزاق، فلزم الصريورة إىل تقويتها، وهللا أعلم.

 الرد:
عن سبيع بن خالد )رواه عنه اثنني ضعفاء وواحد ثقة  ويف هذه الطرق بعض  ما رواه  أبو داود وأمحد أوال :

جمهول وليس له يف كتب السنه فيما وقفت عليه إال هذه الرواية، وإن وثقه ابن حبان والعجلي العلل( وهو  
يف مقدمه  فعلى قاعدهتم يف توثيق اجملاهيل، وقال عنه ابن حجر مقبول، أي: عند املتابعة وإال فلني كما أشار

 متابعا، فاحلديث  ضعيف ال يرقى رتبة احلسن.التقريب، وال أعلم له 
ألهنا ختالف الشريعة اليت جاءت لرفع الظلم عن الناس ، ولتبعث حياة العزة  وهذه الزيادة منكرة امل ن  ثانيا :

ظلوم الراضي بالظلم يف مرتبة والرفعة يف اخللق ، الشريعة اليت ت علّ ـــق فساد األمم على وجود الظلم ، وتضع امل
فهل يعقل أن تقول الشريعة هذا ، ورسوهلا يقول :" إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه ،  الظامل

أوشك أن يعمهم هللا بعقاب من عنده " . فهل يعقل أن يأمر النب صلى هللا عليه وسلم املسلم أن يتسامح 
 يف أكل ماله ، وجلد ظهره ؟!

، )فالزمه كل هذه املتابعات ان قلنا بصحتها  فقد جاءت باملبين للمعلوم فال حجة فيها اصال. وقولك   ا :ثالث
 وإن ض رب ظهرك وأ خذ مالك( حتريف منك فقد جاءت باملبين باملعلوم فلماذا جعلتها مبين للمجهول؟؟.

 (. قولك )الزيادة اليت رواها مسلم يف املتابعات من حديث حذيفةرابعا  :
ان االمام مسلم ذكرها يف املتابعات ال لالستشهاد بل لالعالل كما هو معلوم عند اهل املعرفة يف  فنقول :

 علل احلديث.
]إن مشاورة األمري ألهل احلل والعقد من حيث األصل على االستحباب ال الوجوب، وهذا قول قولك :

ذلك، فقال: "وفيه التشاور يف األمور السيما عامة الفقهاء، بل نقل اإلمام النووي رمحه هللا اإلمجاع على 
 [.4/89..".اهـ ]صحيح مسلم بشرح النووي وذلك مستحب يف حق األمة بإمجاع العلماءاملهمة 

ولو شاور اإلمام أهل احلل والعقد فأمجعوا على أمر أو قال أغلبهم بأمر ملا لزم اإلمام اتباعهم، على عكس 
وثات الدميقراطية! قال اإلمام النووي رمحه هللا: "وفيه أنه ينبغي قول بعض املعاصرين الذين أصيبوا بل
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. وهللا أعلم".اهـ مث صاحب األمر يفعل ما ظهرت له مصلحةللمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده 
 [.4/89]صحيح مسلم بشرح النووي 

مة أن ويل األمر، وإمام وقال اإلمام ابن أيب العز احلنفي: "وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األ
وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد، 

، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة االجتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيه
 [.424هـ ]شرح العقيدة الطحاوية ص واالختالف، أعظم من أمر املسائل اجلزئية".ا

ومع ذلك فإن أمري املؤمنني أبا بكر البغدادي حفظه هللا قد شاور أهل احلل والعقد ووافقوه على ما عزم 
عليه، حيث قال الشيخ يف هذا الصدد: "وقد عقدنا العزم بعد استخارة هللا تعاىل، واستشارة من نثق بدينهم 

 وحكمتهم..".اهـ
، فهو ال يؤثر، إذ أن عامل اإلمام عليه أن يسمع -إن صح ذلك–يستشر عامله على الشام  وكون األمري مل

ويطيع فيما أحب أو كره، بل حىت يف عزله لو عزله، كما أرسل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بعزل خالد 
حدهم أنه بن الوليد، وأرسل بعزل سعد بن أيب وقاص.. وغري ذلك من األحداث املعروفة، ومل يؤثر عن أ

رفض قول األمري حبجة أنه مل ي ستشر أو ي ستأمر؛ عن ابن عمر رضي هللا عنه عن النب صلى هللا عليه وآله 
وسلم: )السمع والطاعة على املرء فيما أحب أو كره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال 

)وَكر ه(؛ أي: فيما يأمر به األمري من التكاليف  طاعة( ]متفق عليه[، وتأمل قوله صلى هللا عليه وآله وسلم:
َنا( ]متفق عليه[. َره   الثقيلة على النفس مما ليس مبعصية كما يف حديث عبادة مرفوعا : )َمن َشط َنا َوَمك 

 الرد عليه من وجهني: 
 فهذا فيه مغالطتني أحدمها واجبة باتفاق واألخرى هي الراجح من قويل أهل العلم.

هل احلل والعقد هم من يعقدون لالمام اخلالفة او االمامة ابتداء فإذا مل يستخلفه احد ومل ان ا االوىل:
اختياره من قبل اهل احلل والعقد وجوبا وهذا ال خالف فيه يتغلب حىت انقاد الناس له مل يبقى سوى 

التدليس  فكيف ِتعل الواجب مستحبا.و ِتعله من نوع املشاورة املختلف يف إلزامها أو ليس هذا هو
 والتلبيس بعينه ؟؟

بكم تنعقد فقائل بواحد وهكذا كما مضى  ف)وهذا ما نقل فيه االثري عفا هللا عنه اخلالف( امنا اخلال
 ذكره.
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ـــ وال يشرتط لشوراه اهل  بعد ان يتم تعيينه وانعقاد االمامة له فهل هي هنا شورى )اهل الشورى( الثانية:
 حبة وهذا الذى جرى فيه اخلالفواجبة  ام مستاحلل والعقد ـــ  

 القائلون بالوجوب:
 قال مجاعة من اهل العلم بوجوهبا حىت على احلاكم الذي استتبت له البالد ودانت....  

 
، وأن احلاكم الذي ال يستشري أهل العلم قال ابن عطية املالكي  إن الشورى واجبة على احلاكم املسلم 

عليها يستشريها حيث قال "والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، والدين على األمة عزله وتولية أمري 
تفسري القرطب: اجلامع ألحكام  .ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما ال خالف فيه"انظر

 . 1669القرآن الطبعة الثانية دار احلديث القاهرة سنة 
 

 ."خالف فيه وادعى اإلمجاع على ذلك حني قال "وهذا ما ال
 

وقال ابن خويز منداد "واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمون فيما أشكل عليهم يف أمور 
الدين، ووجوه اجليش فيما يتعلق باحلرب، ووجوه الناس فيما يتعلق باملصاحل، ووجوه الكتاب والوزراء 

 4جلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق جتفسري القرطب: ا والعمال فيما يتعلق مبصاحل البالد وعمارهتا"
 .291ص
 

وجاء يف بدائع السلك يف طبائع امللك أن ابن العريب القاضي املالكي اعترب أن "املشاورة أصل الدين 
وسنة هللا يف العاملني. وهو حق على عامة اخلليقة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أقل خلق بعده 

أبو عبد هللا بن األزرق: بدائع السلك يف طبائع  أمر يشري كل واحد برأيه"]يف درجاته، وهي اجتماع على 
 . ]582ص 1، وزارة اإلعالم، العراق، احملقق: علي سامي النشار ج1امللك، الطبعة

 
أن ابن العريب أشار إىل وجوب الشورى ألهنا سبب للصواب فقال: وجاء يف تفسري الطاهر بن عاشور 

سبب الصواب، يشري إىل أننا مأمورون بتحري الصواب يف مصاحل األمة وما "والشورى مسبار العقول و 
ويضيف ابن عاشور قائال: "والشورى مما جبل عليه اإلنسان يف فطرته   يتوقف عليه الواجب فهو واجب"
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َر ض  السليمة. ولذلك قرن هللا تعاىل خلق أصل البشر بالتشاور يف شأنه إذ قال للمالئكة "..إ ن ّ َجاع ل  يف   األ 
، إذ قد غين هللا عن إعانة املخلوقات يف الرأي، ولكنه عرض على ]58.3َخل يَفة .."] سورة البقرة: اآلية 

املالئكة مراده ليكون التشاور سنة يف البشر ضرورة، إنه مقرتن بتكوينه، فإن مقارنة الشيء بالشيء يف أصل 
من املعان ال ذات هلا يف الوجود جعل هللا ألفها للبشر التكوين يوجب ألفه وتعارفه. وملا كانت الشورى معىن 

بطريقة املقارنة يف التكوين ومل تزل الشورى يف أطوار التاريخ رائجة يف البشر .. وإن ما يلهي الناس عنها حب 
االستبداد وكراهية مساع ما خيالف اهلوى وذلك من احنراف الطبائع وليس من أصل الفطرة ولذلك يهرع 

ىل الشورى عند املضائق، قال ابن عبد الرب يف هبجة اجملالس: الشورى حممودة عند عامة العلماء وال املستبد إ
أعلم أحدا رضي االستبداد إال رجل مفتون خمادع ملن يطلب عنده فائدة أو رجل فاتك حياول حني الغفلة 

 .]146ص  4حممد طاهر بن عاشور: التنوير والتحرير، مرجع سابق ج[ وكال الرجلني فاسق"
 
نَـه م "، إىل أن ذكر الشورى مع اإلميان  اجلصاص احلنفيأشار و  يف تفسريه لقوله تعاىل: "َوأَم ر ه م  ش وَرى بـَيـ 

: ودليل على أننا مأمورون هبا  أبو بكر أمحد بن علي اجلصاصوإقامة الصالة دليل على جاللة موقعها 
ق الطاهر بن عاشور على تفسري اجلصاص ويعل 579ص 5أحكام القرآن دار الكتاب العريب بريوت ج

حممد طاهر بن عاشور: التنوير [بالقول إن جمموع كالم اجلصاص يدل على أن مذهب أىب حنيفة أوجبها 
 .]146ص 4والتحرير، مرجع سابق ج

 
أن الشورى واجبة على احلاكم وواجبة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال  فقهاء الشافعيةويرى 
النووي يف هذا السياق "واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول هللا أم كانت سنة يف اإلمام 

َم ر "، واملختار الذي والصحيح عندهم وجوهباحقه كما يف حقنا  ، وهو املختار، قال تعاىل "َوَشاو ر ه م  يف  األ 
لى شرح النووي ، مرجع سابق صحيح مسلم ع[عليه مجهور الفقهاء وحمققو األصول أن األمر للوجوب"  

 .] 89ص 4ج
 
: أن ال غىن لويل األمر عن املشاورة ألن هللا يف كتابه السياسة الشرعية ةيف املذهب احلنبلي يقول ابن تيميو 

]تقي الدين أبو  من سورة آل عمران وغريه أوىل باملشورة 136أمر هبا نبيه صلى هللا عليه وسلم يف اآلية 
  ].143: السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية منشورات دار األفاق اجلديدة صالعباس أمحد بن تيمية
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املؤمنني يف سورة الشورى ألن أمرهم شورى بينهم، ويرى انه إذا استشار احلاكم األمة هللا سبحانه ومدح  
ع ذلك، وال طاعة وبني له بعضهم ما يب أتباعه من كتاب هللا أو سنة رسوله أو إمجاع املسلمني فعليه أتبا 

]قال ابن تيمية "وإن كان أمرا قد تنازع فيه ...  ألحد يف خالف ذلك، وإن كان عظيما يف الدين والدنيا
فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، ووجه رأيه، فأي اآلراء كان أشبه بكتاب هللا وسنة املسلمون 

ء  فـَر دُّوه  إ ىَل اَّللَّ  َوالرَّس ول  إ ن  ك نت م  تـ ؤ م ن وَن كما قال تعاىل يف سورة النساء "فَإ ن  تـََنا  رسوله عمل به َزع ت م  يف  َشي 
 ،" َسن  تَأ و يال  ر  َذل َك َخيـ ر  َوَأح  خ   .]149مرجع سابق ص  36اآلية [ب اَّللَّ  َوال يَـو م  اآل 

 
 ومن املعاصرين:

ال يكمل إميانه إال بتوفرها، فهي إذن عبد القادر عودة الذي قال: "وما دامت الشورى صفة الزمة للمسلم 
فريضة إسالمية واجبة على احلاكمني واحملكومني، فعلى احلاكم أن يستشري يف كل أمور احلكم واإلدارة 
والسياسة والتشريع، وكل ما يتعلق مبصلحة األفراد أو املصلحة العامة وعلى احملكومني أن يشريوا على احلاكم 

انظر اإلسالم وأوضاعنا السياسية، [ - لها سواء استشارهم احلاكم أو مل يستشرهممبا يرونه يف هذه املسائل ك
 .]164مرجع سابق ص: 

 
ويف كتابه املال واحلكم يف اإلسالم جعل الشورى فرضا على احلاكم واجلماعة، حيث قال"... وما أمر هللا  

فريضة فرضها هللا عليهم، ففرض على رسوله صلى هللا عليه وسلم مبشاورهتم حلاجة منه إىل رأيهم، وإمنا هي 
احلاكم أن يستشري يف كل ما ميس اجلماعة، وفرض على اجلماعة أن تبدي رأيها يف كل أمورها فليس للحاكم 
أن يستبد برأيه يف الشؤون العامة، وليس للجماعة أن تسكت فيما ميس مصاحل اجلماعة. وهذا يتفق مع ما 

، الدار 3انظر : املال واحلكم يف اإلسالم، الطبعة[ نهي عن املنكر"يفرضه القرآن من األمر باملعروف وال
 . ]119-113ص 1674السعودية للنشر والتوزيع، جدة، سنة 

 
 قال شيخنا  محود بن عقال الشعييب  يف االمامة العظمى :

 مدى إلزام الشورى 
 

 .......أو ما يعرف مبسألة: هل الشورى ملزمة أو معلمة؟
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 : د أننا أمام رأيني متعارضنيويف هذا اخلصوص جن
أحدمها يقول أصحابه: إن الشورى ملزمة للحاكم حبيث إذا استقر رأي أهلها أو غالبيتهم على شيء وجب 

 . عليه اتباعه
أما الرأي الثان: فريى أصحابه أنه ال يب على احلاكم أن يفعل ما انتهت إليه أكثرية املشريين، وإمنا يكفي 

 .بعد ذلك فينفذ ما يراه راجح ا عنده، خالف ذلك رأي أهل الشورى أو وافقهأن يشاورهم مث ميضي 
﴿ فَإَذا َعَزم َت فـَتَـوَكَّل  َعَلى اَّللَّ   :ويستدل أصحاب هذا الرأي األخري بتفسري بعض املفسرين لقول اَّللَّ تعاىل

انتهت إليه الشورى  [، إذ يذهب هؤالء إىل أن معىن هذا النص أن للرسول أن يأخذ مبا136﴾ ]آل عمران:
 .أو يدعه

 
كما يستدلون ببعض مواقف للرسول صلى هللا عليه وسلم ولصاحبيه أيب بكر وعمر ـ يرون فيها أن الشورى 

 : مل تكن ملزمة فيما انتهت إليه ومن أهم هذه املواقف
رغم حيث أمضاه صلى هللا عليه وسلم « صلح احلديبية»موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قضية 

معارضة بعض أصحابه يف ذلك وموقف أيب بكر يف إنفاذ جيش أسامة رغم عدم موافقة بقية الصحابة على 
 .ذلك، وموقفه من حروب الردة اليت خالفه فيها أصحابه، وكذلك موقف عمر يف تقسيم أرض العراق

إمنا تدل على لزوم نتيجة ويذهب أصحاب الرأي األول من القائلني بأن الشورى ملزمة: أن اآلية املشار إليها 
إن العزم هو »الشورى، إذ ال يكون العزم إال بعد الشورى، ولذلك قال يف تفسريها القرطب نقال  عن قتادة: 

 ( .158«)األمر املروي املنقح وليس ركوب الرأي دون روية عزم ا
على مشاورهتم، ذلك أن التوكل  وال ينقض ذلك ما يقال من أن معىن: ﴿ فـَتَـوَكَّل  َعَلى اَّللَّ  ﴾ أن ال يتوكل

هو طلب التأييد والتسديد، وذلك ال يكون إال من اَّللَّ ـ سبحانه وتعاىل ـ الذي بيده مقاليد كل شيء، أما 
 . دور املشاورة فمحصور يف بيان أقرب اآلراء إىل الصواب وأوالها باالتباع

ه من أن العزم والتوكل على اَّللَّ إمنا يكون يف األمر وميكننا تأييد هذا الرأي ـ أيض ا ـ مبا ذكره الطربي يف تفسري 
الذي يصدر فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عن وحي اَّللَّ تعاىل إليه، وأمره إياه بفعل شيء معني، فعند 
ذلك ال يوز للرسول صلى هللا عليه وسلم أن ينظر إىل رأي أهل مشورته وعليهم أن ينفذوا ما أمر به ـ وافق 

 .و مل يوافقهرأيهم، أ
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فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك »ويف ذلك يقول الطربي: 
ودنياك، فامض ملا أمرناك به، على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو 

 ( .157«)خالفها
الوحي دون نظر فيه إىل الشورى ونتيجتها، أما ما  وواضح من هذا النص أنه ينبغي العزم على كل ما جاء به

 . مل يكن فيه وحي فال داللة هلذا النص عليه، ويبقى على األصل من التزام الشورى فيه
الصحيح هو التزام احلاكم بتنفيذ ما تنتهي إليه الشورى: وإذا تبني هذا فإنه يصبح بين ا أن احلاكم وقد وجبت 

زم نتيجتها اليت ينتهي إليها رأي أكثر املشريين، وإنه ال دليل يصح االستناد عليه الشورى يب عليه أن يلت
إليه يف تأييد من ذهب إىل أن الشورى معلمة وليست ملزمة، وإمنا الذي تدل عليه األدلة مجيع ا من فعل 

 .نفيذهالرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه أن الشورى مىت انتهت إىل رأي وجب على اإلمام أو احلاكم ت
وحنن إذا تأملنا أدلة القائلني بأن الشورى معلمة ال ملزمة ـ وجدناها ال تدل على ذلك؛ ألن التفسري الذي 
ذهبوا إليه لبعض الوقائع اليت استدلوا هبا على أن الشورى غري ملزمة ـ تفسري غري صحيح إيضاح ذلك كما 

 :يلي
 

 :صلح احلديبية أوال :
ام الشورى مبا وقع يف صلح احلديبية، حيث مل يأخذ النب صلى هللا عليه لقد استدل هؤالء على عدم إلز 

 . وسلم برأي أصحابه، بل كتب الصلح ونفذه على الرغم من معارضة أصحابه له
واجلواب: أن صلح احلديبية مل يكن يف أي مرحلة من املراحل حمالًّ للشورى، وإمنا صدر فيه الرسول صلى هللا 

ن أدلة أخرى، وكل ما حدث أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اَّللَّ عنه ـ قد سأل الرسول عليه وسلم عن الوحي م
أنا عبد اَّللَّ »صلى هللا عليه وسلم مل يقبل املسلمون الصلح؟ فكان جواب الرسول صلى هللا عليه وسلم له: 

ح احلديبية وهذا واضح أن الرسول صلى هللا عليه وسلم مضى يف صل« ورسوله، لن أخالف أمره، ولن يضيعين
 .بوحي من اَّللَّ 

 
 :بعث جيش أسامة ثانيا:

وقد استدلوا ـ أيض ا ـ بتنفيذ أيب بكر الصديق ـ رضي اَّللَّ عنه ـ جليش أسامة على الرغم من معارضة الصحابة 
 .له
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واجلواب على هذا أن يقال: إن أبا بكر إمنا كان ينفذ يف ذلك وصية رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم وقد  
عليه الصالة والسالم هو الذي جهز جيش أسامة وأشرف على ذلك بنفسه مث منعه من اخلروج مرض  كان

رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم وما فعله أبو بكر يف هذا الشأن إمنا هو تنفيذ أمر رسول اَّللَّ صلى هللا عليه 
قيم حني اشتد مرض رسول اَّللَّ صلى وسلم الذي خرَّج اجليش قبل موته من املدينة فعال ، مث رأى قائده أن ي

هللا عليه وسلم على مقربة منها لريوا ما يكون من أمر مرضه عليه الصالة والسالم، ومن هذا يتضح أن أبا 
بكر الصديق بتنفيذه بعث جيش أسامة إمنا هو تنفيذ ألمر رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم وهو نص ال جمال 

 . فيه للشورى
 

 :لردةحروب ا ثالث ا:
أما استدالهلم بفعل أيب بكر يف حروب الردة؛ فإنه ال يدل ـ أيض ا ـ على ما ذهبوا إليه؛ ألن املعروف أن أبا 
بكر ـ رضي اَّللَّ عنه ـ قد رأى قبل غريه من الصحابة وجوب قتال من ارتد من العرب بعد وفاة الرسول صلى 

أي مل يعد يف النهاية رأي أيب بكر وحده وإمنا وافقه عليه هللا عليه وسلم وبعد منع الزكاة منهم، غري أن هذا الر 
املعارضون لذلك من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن اخلطاب ـ رضي اَّللَّ عنه ـ، فقد روى البخاري ومسلم 

فواَّللَّ ما هو إال أن رأيت اَّللَّ ـ عز وجل ـ شرح (عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اَّللَّ عنه ـ قوله يف هذا الشأن: 
 (. أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق صدر

 
 :تقسيم عمر بن اخلطاب ـ رضي اَّللَّ عنه ـ ألراضي العراق رابع ا:

وأما موقف عمر بن اخلطاب من تقسيم أرض العراق بعد فتحها، فإنه ـ أيض ا ـ دليل على أخذه مبا تنتهي إليه 
صحيحة أن عمر قد استشار يف ذلك الشورى، وليس دليال  على إهداره إياها، ذلك أن املروي بأسانيد 

أصحاب رسول اَّللَّ صلى هللا عليه وسلم فأشار عليه عامتهم بقسمتها كما قسمت خيرب حني فتحها الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، وأشار عليه علي بن أيب طالب، ومعاذ بن جبل بعدم قسمتها حىت تبقى مورد ا 

رأيهما، وبدأ يشاور يف املسألة املسلمني حىت أقنعهم برأيه، للمسلمني يف أجياهلم املتعاقبة، فاقتنع عمر ب
 . واستجابوا له فلم يقسم أرض العراق
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وما أشبه موقف عمر يف هذه القضية مبوقف أيب بكر يف قضية حرب املرتدين! فكل منهما رأى رأيا مل يوافقه 
به وكالمها قد التزم بعد الشورى مبا عليه أغلبية الصحابة، وكل منهما مل يزل بأصحابه حىت أقنعهم برأيه وصوا

 ( .انتهى املطلوب. (156انتهت إليه، ومل خيالفها إىل رأيه الشخصي)
 

 بناء على قولك: ،العقال وعودة وكثري من اهل العلم الذين ذكرناهم اصيبوا بلوثة دميقراطيةمحود فهل شيخنا 
 !!( ؟ية!على عكس قول بعض املعاصرين الذين أصيبوا بلوثات الدميقراط) 
 

 الوجوب. ال يعارض ــ إن صح ـــاالستحباب على  املنقولاالمجاع   رابعا:
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم "بل نقل االمجاع على ان احلاكم الذي ال يستشري يعزل  خامسا:

تفسري  .انظر ".األحكام، ومن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما ال خالف فيه
 .1669طب: اجلامع ألحكام القرآن الطبعة الثانية دار احلديث القاهرة سنة القر 

 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة أن ول وقال اإلمام ابن أيب العز احلنفي: "قوله:]

وليس عليه أن األمر، وإمام الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد، 
، فإن مصلحة اجلماعة أتباعه يف موارد االجتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيه يطيع

".اهـ ]شرح العقيدة الطحاوية ص واالئتالف، ومفسدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املسائل اجلزئية
424.] 

 والرد من ثالثة أوجه:قلت: 
 الوجه االول:

 ل االمجاع ،واليك اإلمجاعات الثالث التالية:لعل االمجاع يف خالف ما ادعاه ناق
 االمجاع االول:

وعرب عنها السبكي  ((تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحةوذلك أنه قد حصل اتفاق على أن: )) 
بلفظ مناسب ملقامنا إذ قال: " كل متصرف عن الغري ، فعليه أن يتصرف باملصلحة " األشباه والنظائر 

(1/518). 
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ها اإلمام الشافعي بلفظ: "منزلة اإلمام من الرعّية مبنزلة الويّل من اليتيم" السيوطي "األشباه والنظائر" ونّص علي
 121ص 

 دليلها:
:" -رضي هللا عنه  -ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه: "عن الرباء بن عازب قال: قال عمر بن اخلطاب  

تيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن إن أنزلت نفسي من مال هللا عزوجل مبنزلة ويل الي
 استغنيت أستعففت" أخرجه سعيد بن منصور يف سننه. 

ومن فروع ذلك ما ذكره املاوردي ، أنه ال يوز ألحد من والة األمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن 
مصلحة يف محل الناس على فعل  صححنا الصالة خلفه ألهنا مكروهة وويل األمر مأمور مبراعاة املصلحة وال

املكروه ، ومنها إذا ختري يف األسرى بني القتل والرق واملن والفداء مل يكن له ذلك بالتشهي بل باملصلحة حىت 
إذا مل يظهر وجه املصلحة حيبسهم إىل أن يظهر ، ومنها : أنه لو زوج بالغة بغري كفء برضاها مل يصح ألن 

ائب عنهم فال يقدر على إسقاطه ،فليس لإلمام أن يأمر بشيء برأيه هكذا حق الكفاءة للمسلمني وهو كالن
إال أن يرى يف ذلك مصلحة عاّمة ال تقابلها مفسدة أو ضرر أرجح منه ؛ وذلك أن األصل يف تصرّفات 

إىل  الوالة النافذة على الرعية امللزمة هلا يف حقوقها العامة واخلاصَّة أن تبىن على مصلحة اجلماعة، وأن هتدف
رضي هللا  -خريها . وتصّرف الوالة على خالف هذه املصلحة غري جائز ،ولعلَّ يف قصة كعب بن مالك 

إذ هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسلمني عن كالمه وصاحبيه  شاهدا   صحيح البخاري،  -عنه 
 .  2896؛ صحيح مسلم،  4417

. والسيوطي، األشباه والنظائر، جملة األحكام 72-35انظر  األشباه والنظائر ،البن جنيم احلنفي: ص 
  [  75 -] القاعدة  88 -راجع: قواعد الزركشي. جمموعة قواعد الفقه للربكيت  37العدلية املادة 

  
يَّة  يف  َنظم  الَقواع َد الف ق م  اأَلهَدل  يف الَفرائ د  الَبه   18هيَّة  صقال العالمة الَعالََّمة  أَبو َبكر  بن أيب  الَقاس 

 تصرف  اإلمام للرعية ... أ نيط باملصلحة  املرعية      
 وهذه نصَّ عليها الشافعي ... إذ قال قوال  ما له من دافع      
 منزلة  اإلمام من مرعيْه ... منزلة  الولّ  من م وليّ هْ     
 وأصل ها روَي من قول ع مْر ... فيما حكاه األصل فانظْر ما ذكرْ     
 زم  اإلمام يف التصرف  ... على األنام  منهج  الشرع الويففيل    
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 فال ُيوز  نصبه لفاسق  ... َيؤمُّ يف الصالة باخلالئق  
 وهذه الصورة ع دْت واحدْه ... مَن اليت انْطَوْت عليها القاعدة  
 

رى، ويف تفريق أموال ولذا ُتد الفقهاء يطلقون التخيري لويل األمر يف شؤون املسلمني، كقوهلم: احلكم يف األس
إطالق االختيار له، بل تقييده مبقتضى هذه  -حبال  -بيت املال، ويف تولية القضاء، فإهنم ال يعنون 

القاعدة، وهو اختيار األصلح. وتسميتهم ذلك خرية يقصدون به أنه ال يتحتم عليه قبل الفكر والنظر فعل 
د يف اختيار ما هو أصلح للمسلمني، فإذا استوعب خصلة من اخلصال، وإمنا يب عليه أن يبذل غاية اجله

الفكر والنظر يف وجوه املصاحل، فوجد مصلحة هي أرجح للمسلمني، حتتم عليه حتصيلها، وأمث بتفويتها فمثال  
معىن ختيريه يف صرف أموال بيت املال: أنه يب عليه االجتهاد والنظر يف تعيني مصاحل اإلنفاق، واألخذ 

األهم، واجتناب كل ما يؤدي إىل إضاعة املال، أو حرمان املستحقني من حقوقهم فيه، أو بالراجح، وتقدمي 
 إيثار شخص أو طائفة به.

وقد اشتد نكري أهل العلم على من ظن أن لويل األمر أن يتصرف يف شؤون املسلمني العام حبسب 
بسببها باب  ، فليس هذا  من شأنه يأيت مبصلحة ويدخلما يراه صاحلا و ليس  االمر كذلك

، قال البالطنسي: واعتقد اجلهال أن للسلطان أن يعطي من بيت املال ما مفاسد ال يعرف ما هنايتها
شاء ملن شاء، ويقف ما شاء، على من يشاء، ويرزق ما يشاء، ملن يشاء، من غري متييز بني مستحق 

قبيح، فإن أموال وغريه، وال نظر يف مصلحة، بل حبسب اهلوى والتشهي، وهو خطأ صريح، وجهل 
 بيت املال ال تباح باإلباحة.

إال مبقتضى املصلحة الشرعية ، قال ابن تيمية: ) الناظر ليس له أن يفعل شيئا  يف أمر الوقف 
وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء ، وزيادة من أراد  وعليه أن يفعل األصلح ، فاألصلح .

شرط أن يفعل ما يشتهيه ، أو ما يكون فيه اتباع الظن زيادته ونقصانه ، فليس للذي يستحقه هبذا ال
وما هتوى األنفس ؛ بل الذي يستحقه هبذا الشرط أن يفعل من األمور الذي هو خري ما يكون 

. وهذا يف كل من تصرف لغريه حبكم الوالية كاإلمام ، واحلاكم ، والواقف ، إرضاء هلل ورسوله 
بني كذا وكذا ، أو يفعل ما يشاء ، وما رأى ، فإمنا  وناظر الوقف ، وغريهم: إذا قيل هو خمري

هو الذي يتوىل  ناظر الوقف : ( .51/98، ال ختيري شهوة ( جمموع الفتاوى ) ذاك ختيري مصلحة
 إدارة املال املوقوف وترتيب شئونه، وهو إمنا يتوىل ذلك نيابة عن غريه.
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 على أولياء النساء أن ينظروا يف مصلحة املرأة : وأوجب هللا52/35قال اإلمام ابن تيمية يف جمموع الفتاوي 
ال يف أهواءهم ، كسائر األولياء والوكالء ممن َتصرف لغريه ؛ فإنه يقصد مصلحة من تصرف له ال يقصد 

إ ىَل  هواه ؛ فإن هذا من األمانة اليت أمر هللا أن تؤدى إىل أهلها فقال }إ نَّ اَّللَّ يَأ م ر ك م  َأن ت ؤدُّوا  اأَلَمانَات  
{ ، وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النب صلى هللا علي ل  َ النَّاس  َأن حَت ك م وا  ب ال َعد  ت م بـَني  ل َها َوإ َذا َحَكم  ه أَه 

وسلم : " الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول هللا ؟ قال : هلل ، ولكتابه ، 
  ، وعامتهم ". اهـولرسوله ، وألئمة املسلمني

 :2/83وقال العالمة الفقيه الشافعي العز بن عبد السالم يف قواعد اإلحكام 
 فصل: يف تصرف الوالة ونواهبم

يتصرف الوالة ونواهبم مبا ذكرنا من التصرفات مبا هو األصلح للموىل عليه درءا للضرر والفساد ، 
مع القدرة على األصلح ؛ إال أن يؤدي إىل وجلبا للنفع والرشاد ، وال يقتصر أحدهم على الصالح 

، مثل: أن يبيعوا درمها بدرهم مشقة شديدة ، وال يتخريون يف التصرف حسب ختريهم يف حقوق أنفسهم 
َسن  {، وإن كان هذا  َرب وا  َماَل ال َيت يم  إ الَّ ب الَّيت  ه َي َأح   يف، أو مكيلة زبيب مبثلها ، لقول هللا تعاىل : }َواَل تـَق 

حقوق اليتامى ؛ فأوىل أن يثبت يف حقوق عامة املسلمني فيما يتصرف فيه األئمة من األموال العامة ؛ ألن 
اعتناء الشرع باملصاحل العامة أوفر وأكثر من اعتنائه باملصاحل اخلاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع 

 صالحا  فهو منهي عنه ، كإضاعة املال بغري فائدة ..
 

 :4/89لقرايف املالكي يف الفروق وقال العالمة ا
ال حيل له أن يتصرف إال جبلب مصلحة ، أو  والية اخلالفة فما دوهنا إىل الوصيةاعلم أن كل من ويل 

َسن  { ، ولقوله عليه السالم " من ويل من  درء مفسدة َرب وا  َماَل ال َيت يم  إ الَّ ب الَّيت  ه َي َأح  لقوله تعاىل }َواَل تـَق 
 شيئا مث مل يتهد هلم ، ومل ينصح فاجلنة عليه حرام " .. اهـ أمور أميت

قلت:قوله" ال حيل له أن يتصرف إال جبلب مصلحة ، أو درء مفسدة"اي فإن كانت عدد املفاسد تربوا على 
 عدد املصاحل مل يب السمع والطاعة له.

 ويف الكالم على الذى جرى بني علي ومعاوية رضي هللا عن اجلميع
مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فال تيمية رمحه هللا : "ومن رأى أن هذا القتال  يقول ابن

، إذ طاعته إمنا ُتب يف ما مل يعلم املأمور أنه معصية بالنص، فمن علم أنه هذا هو ِتب طاعة اإلمام فيه
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إىل نص عام مطلق يف  قتال الفتنة  الذي تركه خري من فعله ـ مل يب عليه أن يعدل عن نص معني خالص
  4/445طاعة أويل األمر، وال سيما وقد أمر هللا تعاىل عند التنازع بالرد إىل هللا والرسول ". جمموع الفتاوى 

 :156وقال الفقيه احلنفي ابن جنيم يف األشباه والنظائر ص
، فإن مل يكن تصرف القاضي فيما له فعله يف أموال اليتامى ، والرتكات ، واألوقاف مقيد باملصلحة 

 مبنيا عليها مل يصح .
 :1/586ويف املنثور يف القواعد للفقيه الزركشي الشافعي 

تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة نص عليه : قال الفارسي يف عيون املسائل : قال الشافعي ـ رمحه 
 هللا ـ: "منزلة الوايل من الرعية : منزلة الويّل من اليتيم " انتهى .

 يف كل وال . اهـ . وهو نص
قد يقول قائل: املصلحة واملفسدة امر نسيب ختتلف فيه وجهات النظر ، قلنا: اخواننا يف الدولة 
االسالمية يف العراق والشام يريدوهنا  دولة مبعناها الشرعي  فإذا كان كذلك فاملصلحة واملفسدة حيددها 

 اهل احلل والعقد ال غريهم.
 االمجاع الثاين:

 : د الرب يف التمهيدقال ابن عب
ّ  َوالتـَّْقَوى َوال  من أمر مبنكروأمجع العلماء على أن  ال تلزم طاعته قال هللا عز وجل }َوتـََعاَون وا َعَلى اْلرب 

.}  تـََعاَون وا َعَلى اأْل مثْ  َواْلع ْدَوان 
 واملنكر: يشمل أنواع املعاصي وأنواع املفاسد.

 االمجاع الثالث:

وبقول   أو تيمية رمحه هللا: )أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا باُلوى،  قال شيخ اإلسالم ابن
 ( ] االختيارات الفقهية [.وجه من غري نظر يف الرتجيح

ابن القيم رمحه هللا: )ال ُيوز  وقريبا من االمجاع السابق الذي نقله شيخ االسالم قال تلميذه 
من غري نظر يف الرتجيح وال يـَْعَتد به، بل يكتفى يف العمل  للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه

فيعمل مبا يشاء من الوجوه واألقوال حيث مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه مجاعة 
رأى القول َوْفَق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو املعيار وهبا الرتجيح، وهذا حرام باتفاق 

 ملوقعني[]إعالم ا األمة(
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يقول ابن القيم على حديث)امنا الطاعة باملعروف( : " فإن قيل: فلو دخلوها طاعة هلل ورسوله يف ولذلك 
ظنهم فكانوا متأولني خمطئني فكيف خيلدون فيها ؟ قيل: ملا كان إلقاء نفوسهم يف النار معصية يكونون هبا 

؟  ".  زاد املعاد م: هل هو طاعة وقربة أو معصيةمن غري اجتهاد منهقاتلي أنفسهم، فّهموا باملبادرة إليها 
5/596  

 الوجه الثاين:
 ونقول ثانيا: مل ينقل نص االمجاع لكن قال ان االمجاع يدل على هذا!!

 فأين االمجاع حىت نرى داللته.
 قد يقول البعض هذا نقل لالمجاع  فعليك قبوله ،فأقول:

وعامل الصدقة  وأمري احلربأن ]وإمام الصالة واحلاكم إذا اين النص الذي يف كتاب هللا الذي ينص على 
، وليس عليه أن يطيع أتباعه يف موارد االجتهاد، بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك يطاع يف مواضع االجتهاد

رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، ومفسدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املسائل اجلزئية[ 
 .نصوص الكتاب والسنة...[ دلتعز احلنفي قال]وقد ألن ابن ايب ال

 وأين النص الذي يف السنة الذي يدل على ذلك بل داللة نص السنة على خالف ذلك،دليله:
 الدليل األول:ما جاء يف البخاري ومسلم: 

ُّ صلى هللا عليه وسلم َسر يَّة   َي اَّللَّ  َعن ه  ، قَاَل بـََعَث النَّب  َوأََمَره م  م َن األَن َصار   َوأَمََّر َعَلي ه م  َرج ال  َعن  َعل يّ  ، َرض 
ُّ صلى هللا عليه وسلم َأنَّ ت ط يع ون  قَال وا بـََلى قَاَل َعَزم ت   َأن  ي ط يع وه   َب َعَلي ه م  َوقَاَل أَلَي َس َقد  أََمَر النَّب   فـََغض 

ت   نَار   َقد  َقد وا فـََلمَّا مَهُّوا ب الدُّخ ول  فـََقاَم يـَن ظ ر  َعَلي ك م  َلَما مَجَع ت م  َحطَب ا َوَأو  ا مث َّ َدَخل ت م  ف يَها َفَجَمع وا َحطَب ا َفَأو 
خ ل   َّ صلى هللا عليه وسلم ف رَار ا م َن النَّار  أَفـََند  َا تَب ع َنا النَّب  َنَما ه م  َكذَ بـَع ض ه م  إ ىَل بـَع ض  قَاَل بـَع ض ه م  إ منَّ ل َك َها فـَبَـيـ 

َها نـ  ّ  صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل َلو  َدَخل وَها َما َخَرج وا م  َا  إ ذ  مَخََدت  النَّار  َوَسَكَن َغَضب ه  َفذ ك َر ل لنَّب  ا إ منَّ أََبد 
.  الطَّاَعة  يف  ال َمع ر وف 

 : قال الكشمريي يف فيض الباري
ذا كان فيه مصلحة . أمَّا إذا مل َيْشَتم ْل على معىن  واعلم أنه ُيَ ب  عندنا طاعة  األمري يف السياسيات إ

، أو مصلحة  عامَّة  أو خاصَّة ، فال ِتَ ب  عليهم طاعته حنو أن يَأ م َره م  أن َيص َعد وا هذا اجلبَل،  ،صحيح 
ىن قوله: ويـَن ز ل وا منه، فهذا الوجوب  غري ما يكون يف أبواب الفقه، أي الفروع االجتهادية واملسائل. وهذا مع

ا الطاعة  يف املعروف»  «.إمنَّ



 

043 

 

 وامرهم ومل يروا امره  مع ان النب فانظر رعاك هللا امر عليهم رجال ومل يكتف بذلك بل امرهم ان يطيعوه
. َا الطَّاَعة  يف  ال َمع ر وف   امرهم بطاعته امنَّ

 
 قال العالمة املناوي يف فيض القدير:

مري )يف املعروف( أي يف األمر اجلائز شرعا فال يب فيما ال يوز بل ال )إمنا الطاعة( واجبة على الرعية لأل 
َا الطَّاَعة  ف  »  ويف لفظ: أي فيما رضيه الشارع واستحسنه يوز وقال كذلك َية  اَّللَّ  إ منَّ اَل طَاَعَة ف  َمع ص 

 . «ال َمع ر وف  
 

 : قال القرطب يف املفهم
؛ يدّل على مدح املصيب يف اجملتهدات . كما أّن القول األول يدّل على ذمّ   وله : )) لآلخرين قوال  حسن ا ((

املقصر املخطيء وتعصيته ، مع أنه ما كان تقّدم هلم يف مثل تلك النازلة نصٌّ ، لكنهم قصروا حيث مل ينظروا 
 يف قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها املعلومة اجللّية .

روف (( ؛ إمّنا هذه للتحقيق واحلصر ؛ فكأنَّه  قال : ال تكون الطّاعة إال يف وقوله : )) إمّنا الطاعة يف املع
، وال معصية ، فتدخل فيه الطاعات الواجبة ، واملندوب إليها  ما ليس مبنكر  املعروف . ويعىن باملعروف هنا : 

الفت ه . فلو أمر مبا زجر الشرع واألمور اجلائزة شرع ا . فلو أمر جبائز  لصارت طاعته فيه واجبة ، وملا َحلَّت  خم، 
َر تنزيه  ال حترمي  ؛ فهذا م ش ك ل  . واألظهر : جواز املخالفة متسَّك ا بقوله : )) إمنا الطاعة يف املعروف  عنه َزج 

 .(( ، وهذا ليس مبعروف إال بأن خياف على نفسه منه ، فله أن ميتثل ، وهللا أعلم  
 

 ر عند شرحه هلذا احلديث :قال اإلمام الشوكان يف نيل األوطا
]قوله " ال طاعة يف معصية هللا " أي ال ُتب بل حترم على من كان قادرا  على االمتناع . ويف حديث معاذ 
عند أمحد ) ال طاعة ملن مل يطع هللا ( وعند البزار يف حديث عمران بن حصني واحلكم بن عمرو الغفاري 

حديث عبادة بن الصامت عند أمحد والطربان ) ال طاعة ملن  )ال طاعة يف معصية هللا ( وسنده قوي ، ويف
عصى هللا ( ولفظ البخاري يف حديث الباب : ) فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة ( وهذا تقييد ملا أطلق 
يف األحاديث املطلقة القاضية بطاعة أويل األمر على العموم ، والقاضية بالصرب على ما يقع من األمري مما 

، والوعيد على مفارقة اجلماعة ، واملراد قوله " ال طاعة يف معصية هللا " نفي احلقيقة الشرعية ال يكره 
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األمر وهو األمر باملعروف ال ما كان الوجودية ، وقوله " إمنا الطاعة يف املعروف " فيه بيان ما يطاع فيه أويل 
رع ال املعروف يف العقل أو العادة ، ألن احلقائق منكرا  ، واملراد باملعروف ما كان من األمور املعروفة يف الش

 [ ا.هـ الشرعية مقدمة على غريها على ما تقرر يف األصول
 

 : وقال ابو الطيب ابادي
 َوال م رَاد ب ال َمع ر وف  َما َكاَن م ن  األ  م ور ال َمع ر وَفة يف  الشَّر ع( وال شك )اَل يف  ال م ن َكر 

 باد يف شرحه على سنن ايب داودقال الشيخ :عبداحملسن الع
 واملعروف ما كان طاعة هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم.

 
 الدليل الثاين:

زَاب  اَل ي َصلّ نَيَّ َأَحد  ال    ُّ صلى هللا عليه وسلم لََنا َلمَّا َرَجَع م َن اأَلح  َر إ الَّ يف  َعن  اب ن  ع َمَر قَاَل : قَاَل النَّب  َعص 
َر يف  الطَّر يق  فـََقاَل بـَع ض ه م  اَل ن َصلّ ي َحىتَّ نَأ ت يَـَها َوقَاَل بـَع ض ه م  َبل  َبين  قـ َري ظَ  َرَك بـَع ض ه م  ال َعص  ن َصلّ ي ملَ  َة َفَأد 

نـ ه م . ا م  د  ّ  صلى هللا عليه وسلم فـََلم  يـ َعنّ ف  َواح  نَّا َذل َك َفذ ك َر ل لنَّب   يـ َرد  م 
زَاب   -صلى هللا عليه وسلم-َقاَل نَاَدى ف يَنا َرس ول  اَّللَّ   وعن  َعب د  اَّللَّ   َأن  اَل ي َصلّ نَيَّ » يـَو َم ان َصَرَف َعن  اأَلح 

َر إ الَّ ف  َبىن  قـ َري َظَة  َصلّ ى إ الَّ فـََتَخوََّف نَاس  فـَو َت ال َوق ت  َفَصلُّوا د وَن َبىن  قـ َري َظَة. َوقَاَل آَخر وَن الَ ن  «. َأَحد  الظُّه 
ا م َن ال َفر يَقني  . -صلى هللا عليه وسلم-َحي ث  أََمَرنَا َرس ول  اَّللَّ   د   َوإ ن  فَاتـََنا ال َوق ت  قَاَل َفَما َعنََّف َواح 

فهذه مسألة اجتهادية اختلفت فيها وجهات نظر الصحابة ومل يقل احد بلزوم طاعة النب وعدم الصالة اال 
يعنفهم عليه الصالة والسالم يف املسائل االجتهادية اليت تردد فيها وجهات النظر.وهذا فيه فلم  يف بين قريظة

مصادمة واضحة لالمجاع املدعى وهو طاعة االمري يف املسائل االجتهادية هذا واآلمر هو رسول هللا صلى هللا 
 . عليه وسلم

املدعى الذي ذكره ابن ايب العز ( عندما  يسقط ما ثبت باالستنباط واإلشارة والداللة )االمجاعوعليه نقول 
 يتعارض مع ما ثبت بالنص القطعي الذي ذكرنا من سنة النب صلى هللا عليه وسلم.

 بل والذين رأوا وأعملوا اجتهادهم ومل يطيعوا الرسول يف املسألة االجتهادية كان فعلهم أصوب!!
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هما كان أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها : ) واختلف الفقهاء أي5/151زاد املعاد  ابن القيم يف قال
هم املصيبون، ولو كنا معهم ألخرناها كما أخروها، وملا صليناها إال يف بين قريظة امتثاال ألمره، وتركا للتأويل 

 املخالف للظاهر.
وقالت طائفة أخرى: بل الذين صلوها يف الطريق يف وقتها حازوا قصب السبق، وكانوا أسعد بالفضيلتني، 

إهنم بادروا إىل امتثال أمره يف اخلروج، وبادروا إىل مرضاته يف الصالة يف وقتها، وفهموا ما يراد منهم، وكانوا ف
، وأما املؤخرون هلا فغايتهم أهنم معذورون، بل مأجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر ...أفقه من اآلخرين،

يف نفس األمر، ومن بادر إىل الصالة وإىل اجلهاد  النص، وقصدهم امتثال األمر، وأما أن يكونوا هم املصيبني
خمطئا، فحاشا وكال، والذين صلوا يف الطريق، مجعوا بني األدلة، وحصلوا الفضيلتني، فلهم أجران، واآلخرون 

 مأجورون أيضا رضي هللا عنهم(.
 

 : قال ابن حجر ينقل عن ابن القيم يف الفتح
الفريقني مأجور بقصده إال أن من صلى حاز الفضيلتني امتثال ]وقال بن القيم يف اهلدى ما حاصله كل من 

األمر يف اإلسراع وامتثال األمر يف احملافظة على الوقت وال سيما ما يف هذه الصالة بعينها من احلث على 
احملافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله وإمنا مل يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم يف التمسك بظاهر األمر 

م اجتهدوا فأخروا المتثاهلم األمر لكنهم مل يصلوا إىل أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة وألهن
 [األخرى

 
 : وقال ابن رجب يف الفتح

وال داللة يف ذلك على أن كل جمتهد مصيب ، بل فيه داللة على أن اجملتهد سواء أصاب أو أخطأ فإنه غري 
 ه أجران ، وإن أخطأ فخطؤه موضوع عنه ، وله أجر على اجتهاده.ملوم على اجتهاده ، بل إن أصاب كان ل

 
(( : )) قال القرطب واختالفهم يف ذلك كاختالفهم يف قوله  418/  8وقال كذلك  يف )) فتح الباري : 

هلم ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا ومتسك آخرون بظاهر األمر فلم 
 . عنف أحدا منهم من أجل االجتهاد املسوغ واملقصد الصاحل وهللا أعلم ((يصلوا فما 
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 الوجه الثالث:
( ،وال شك أنه يعين امري احلرب املعني من قبل امام املسلمني، الذي طاعته اعم من وأمري احلرب) قوله أوال:

م املسلمني لعدم وجوده الطاعة املأخوذة على النفس يف شأن امر اجلهاد و البغدادي مل يعني من قبل اما
 ،فانتفت إحدى اركان القياس املؤثرة، فصار هذا قياس مع الفارق.

قوله مسألة اجتهادية اي تلك اليت ال نص يف حتليلها او حترميها او مل تدل عمومات الكتاب والسنة  ثانيا :
 .فيه فإن قد ترجح عند طرف انه خمالف لشيء مما سبق ال يوز له طاعته  على عدم جوازها

 اقول وقوله )مواضع االجتهاد ( خرج به :
 ــ ما فيه نص  اذ ال اجتهاد عند مورد النص . 1
ــ والراجح الذي  دلت االدلة على ابطال مقابله)املرجوح(، فكيف يطاع االمري يف املسائل االجتهادية ومل  2

 ينظر يف الرتجيح فان وافق االدلة قيل به واال فال.
 

، فهو ال يؤثر، إذ أن عامل اإلمام عليه أن -إن صح ذلك–مل يستشر عامله على الشام كون األمري قوله:]
يسمع ويطيع فيما أحب أو كره، بل حىت يف عزله لو عزله، كما أرسل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بعزل 

أحدهم  خالد بن الوليد، وأرسل بعزل سعد بن أيب وقاص.. وغري ذلك من األحداث املعروفة، ومل يؤثر عن
أنه رفض قول األمري حبجة أنه مل ي ستشر أو ي ستأمر؛ عن ابن عمر رضي هللا عنه عن النب صلى هللا عليه وآله 
وسلم: )السمع والطاعة على املرء فيما أحب أو كره، ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال 

م: )وَكر ه(؛ أي: فيما يأمر به األمري من التكاليف طاعة( ]متفق عليه[، وتأمل قوله صلى هللا عليه وآله وسل
َنا( ]متفق عليه[. َره   الثقيلة على النفس مما ليس مبعصية كما يف حديث عبادة مرفوعا : )َمن َشط َنا َوَمك 

 قلت: قد مضى االجابة عليه يف الفقرة املاضية فراجعها غري مأمور.
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 ِب احِ عىل صَ  دُ الرَّ 

 ا اُت بَ وجِ )مُ 
ِ
  وََلِ للَ  اممِ نضِ ل

ِ
 راقِ ِف العِ  ةِ يَّ سإلمِ ال

  ...اعتاضات وجواابت( والشامِ 

 ونقض جواابته
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 (1) فصل
 : الرد على اجلهاالت يف املقدمة

 : هقول
:   ]وضرب ثان 

هم وقد ترقَّى أهله عن السابقني بعلم  مَحَلوه، وبرهان حصَّلوه، والناظر إىل هؤالء وإىل مسالكهم ومعتاد طرائق
يف االستدالل واالحتجاج، ونـََفسهم يف فقه الشريعة، يد هلم هديا  حتّصل هلم به اختصاص عن نظرائهم، 
لكنك تلحظ عدم اطرادهم يف ذلك اهلدي حينما يتعلق اخلالف بالدولة اإلسالمية، وتفقد منهم نـََفَسا  حني 

 ذاك قد كنت تعرفهم به!![
 الرد:

ومن قرأ الرد على احلطاب واالثري علم أننا  ثالثة   ضروبا   تفقد ذكر ؟؟ ا  رابع عل هؤالء ضربا  ُتفلماذا ال 
صويل الذي فق الشيخ عنه فلماذا ال تكون أنت من يفقد ذلك النفس املقاصدي األأرابع ضاق  ضرب  

 ؟؟اعتدنا قراءة أحرفه والثناء على صاحبه فتكون قد زللت وأخطأت 
 جرين جر واألاألوصاحبه إن سلمت نيته وصلح قصده دائر بني 

 ومعلوم أن العصمة املطلقة للوحيني ال غري..... أفال يكون هذا جائزا ؟؟ومساغا
  :يسرية قبل أحرف   وقد قلتَ 

ب له صحيح النظر، وامل من ورائه  ىغبت]ليس من ضري أن يقع اختالف بني أهل اجلادة الواحدة ما دام املوج 
 املخالف، ورعاية عهد األ خّوة وجامعة  املسلك.[إصابة احلق، والظفر مبرضاة هللا، مع حفظ حق 

ولك أن تنظر بعني االنصاف هل أنصفنا إخواننا يف الدولة واملخالفني قبل ذلك يف ردنا على االخوين 
 . احلطاب واالثري فستعلم حينها أننا من أهل اجلادة الواحدة ،لكن احلق أحق أن يتبع

 :هقول
واه اعتبار فقه املصاحل واملفاسد والسياسة الشرعية، ولرمبا رأيَت له فيه توسعا  ]ترى من ال خيرم يف اختياراته وفتا

ال ي رتضى، مث تراه يف شأن الدولة اإلسالمية يضيّ ق ما يتوسع فيه بل رمبا يلغيه! فيستدل فيما يستدل به على 
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م  أمره انتفاء اجلهالة لتتحقق عدم شرعيتها جبهالة عني أمريها نصره هللا، وأن هللا أمر بطاعة والة األمر، والز 
 الطاعة!!

ومع وهاء هذا االستدالل، وتنصيص بعض أهل العلم على عدم اعتبار املدلول، أفال ترى صاحبه قد خرم 
معتاد نـََفس  قد كان يعتربه؟! وهل ضاق على الدولة وإخفاء عني أمريها عن العامة منضبط فقه املصاحل 

ل الثغور هلم، واستعالهنم مبنهجهم، وذيوع طّيب أفعاهلم، يف وقت متر فيه واملفاسد بله متوسعه، مع تزكية أه
على أهل اإلسالم أشرس احلروب وأفتكها وأخبثها؟! مع ما يف عدم ظهور األمري للعامة من حياطة  للبيضة، 

 وحفاظ على الرأس الذي حفظه حفظ  للصف وتثبيت للقلوب!! ولكنه اإلنصاف!!
 حالل للطري من كل جنس؟![.     أحرام على بالبله الدوح 

 الرد :
باب املصاحل واملفاسد  فرق بنيأوال: مسألة اخفاء عني االمري ليس هلا دخل يف املصاحل واملفاسد إذ هناك 

وبني اختالل بعض اوصاف التمكني وهذا ظاهر!! فمن باب املصاحل واملفاسد االختفاء والظهور اما اذا عاد 
وهذا االختالل يف االظهار ال يؤثر كثريا يف رد البيعة ألجلها وال  االشكال،ذلك اىل سبب التمكني فهنا 

يرجى النهوض اىل التمكني  و يزول التمكني ألجلها لكن تفيد أهنم ما زالو حباجة أكثر اىل متام التمكني،
ل يف الوصف لكن االشكال ان هذا مل حيصل يف احلالة العراقية بل استمر االمر اىل )زوال أكثره( فصار اخلل

اكثر وإنا ال نشدد كثريا يف قيام التمكني ابتداء اذا كان يرجى أن يشتد التمكني يف االيام والشهور املقبلة 
لكن هذا مل حيصل،فلو كان هذا هو اخللل فقط يف احلالة العراقية هلان اخلطب فهي اشكاالت على 

مكني كثريا يف الشام( اىل )ان اكثر االراضي اشكاالت )من عدم عقد البيعة جلمهور اهل الشام()اىل فقد الت
 ليست حتت سيطرهتم(بل هناك مقرات فقط حتت السيطرة فتحوها هم وغريهم وهكذا...............

 
 ]وتنصيص بعض أهل العلم على عدم اعتبار املدلول[. ثانيا: قولك

 الرد:
كل  الناس  أي واجب ان يعلمه أكثر غري صحيح فاملدلول معترب لكن قالوا ليس الواجب معرفة عينه ل أوال:

 : الناس ويدل لذلك أمرين يف كالمه
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 [والذي عليه مجهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على اجلملة دون التفصيل]
 قوله:الثان 

و ج إليه]  [وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حت 
مستحبة فعدم الوجوب ال  عينه وامسه د يكون عدم معرفته مكروها أو معرفةانه ليس واجب ولكنه ق الثالث: 

يدل على عدم االستحباب او الكراهية أو على االباحة فلو كان طلب امسه وعينه مباحا فلماذا اذا ال 
 ؟؟يعطى

عله اما جبفرتة قصرية  وينهي ئمفسدة كشف امسه وو... والضرورات االمنية سببها طارئ يطر  جلسيقال أل 
وهذه تذكرنا باستدالل بعض أذناب الطواغيت بالرتقيع  فال يكون صحيحا. هللا اعلم بانتهائه الزما يف اصله

ومعلوم ان االكراه طارئ اهلي ميضي وينتهي وليس طارئ باالصل كاجلنون  لطواغيتهم حبجة أهنم مكرهني
  .نا يف مسألة اجلهالةفال يصح ان يعل الطارئ بسبب علق به كالطارئ االصلي وهذا هو خالف

كاد اجزم أ )إال من هو من أهل االختيار الذين تقوم هبم احلجة وتنعقد هبم اخلالفة(يقول ابو يعلى  الرابع:
 على مذهب اجلمهور...أن كثريا من اهل احلل والعقد الذين اختاروه ال يعلمون امسه مع وجوبه عليهم 

  (ة اإلمام تلزم الكافة على اجلملةوالذي عليه مجهور الناس أن معرف) بدليل قوله
وإذا كان االمر نقال لألقوال على عواهنها واالستدالل بكالم فالن وفالن  فلم يصيبوا شيئا من هذه االقوال.

وقال سليمان بن جرير: واجب على الناس كلهم معرفة اإلمام بعينه وامسه كما : فاعل أن املاوردي نفسه قال 
وكالمه فيه مبالغة واياب على الكل بال دليل مث إنه ليس مبعترب من اهل السنة . 6معرفة هللا ومعرفة رسوله

 واجلماعة فال عربة بقوله...
 وكم من نازلة احتاج فيها املسلمون ألن يعرفوه ويكلموه  فما وجدوا اليه سبيال!!

                                                 

قالوا : اإلمامة شورى ، وإمنا تنعقد برجلني من هو سليمان بن جرير الرقي وهو رأس الزيدية )السليمانية ( او )اجلريرية( وتنسب اليه    9
 عن خيار املسلمني ، وأبو بكر وعمر إمامان وإن أخطأت األمة يف البيعة هلما ، وكفروا عثمان وطلحة والزبري وعائشة لقتاهلم عليا رضي هللا

 .....اجليع وسخط عمن طعن هبم
. . واحلور العني 18، التبصري يف الدين ص 1/136، امللل والنحل:  87، اعتقادات فرق املسلمني ص 1/145انظر: مقاالت اإلسالميني 

 ( .133لنشوان احلمريي ) ص 
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افة األمة أن يعرفوا إفضاء قال املاوردي:" )فصل( فإذا استقرت اخلالفة ملن تقلدها إما بعهد أو اختيار لزم ك]
اخلالفة إىل مستحقها بصفاته، وال يلزم أن يعرفوه بعينه وامسه إال أهل االختيار الذين تقوم مب حجة وببيعتهم 
تنعقد اخلالفة، وقال سليمان بن جرير: واجب على الناس كلهم معرفة اإلمام بعينه وامسه كما معرفة هللا 

 ومعرفة رسوله.
الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على اجلملة دون التفصيل، وليس على كل أحد أن  والذي عليه مجهور 

و ج إليه، كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد هبم األحكام، والفقهاء  يعرفه بعينه وامسه إال عند النوازل اليت حت 
لنوازل احملوجة إليهم، ولو لزم كل الذين يفتون يف احلالل واحلرام تلزم العامة على اجلملة دون تفصيل إال عند ا

واحد من األمة أن يعرف اإلمام بعينه وامسه للزمت اهلجرة إليه وملا جاز ختلف األباعد وألفضى ذلك إىل خلو 
 األوطان ولصار من العرف خارجا  وبالفساد عائدا ".

من أهل االختيار الذين تقوم وقال أبو يعلى: "وال يب على كافة الناس معرفة اإلمام بعينه وامسه، إال من هو 
 [هبم احلجة وتنعقد هبم اخلالفة".

 ]مسلَّمات قبل اخلالف[ قوله:

 وهذا نسلم فيه كذلك.
 :قوله

]فكان أن وجب نصرهم على كل مسلم، فانتدب فيمن انتدب إليهم أمري الدولة اإلسالمية يف العراق وبعث 
لسلطان على أجزاء من بالد الشام وأداهلم على عدوهم، إىل الشام بالرجال واملال، مّث ملا بسط هللا جلنده ا

أعلن أمري املؤمنني عن متدد دولته إىل الشام، فخالفه األمري املنتدب من ق َبله يف الشام، ونزع اليد من بيعته، 
 وكان من اخلالف ما كان! وهللا املستعان![

 .... السمع والطاعة لشيخهأوال: ت االنتداب امرا من الشيخ الظواهري وليس من البغدادي اال
ثانيا: ان قلت بإمتداد البغدادي وحده فال يسلم لك ملا مضى كيف ومعه غريه فإن قلت ان املناطق حررهتا 

 اجلبهة والدولة فقد كذبت النه حررها عموم اجملاهدين فال يوز خبس الناس اشياءهم!!
هة والدولة والقاعدة فأقول مل توافق الدولة ال فإن عاملتك مبقتضى تفكريك وذلك بعدم اعتبار مؤثر سوى اجلب

اجلبهة وال القاعدة فكيف يستأثر بعضهم هبا؟؟ ــ أي حبكم الشام ــ اما مسألة العراق فغري ذلك كما بيناه 
 . سابقا يف ردودنا
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 (2فصل )
 الرد على اول اجلوابات ونقضها

 : أول اجلوابات
 : نته أو استالب العدو ألرضهجواب من زعم احنالل بيعة اإلمام لنقص م ك  [

األقوال واملذاهب حني تعرى عن برهان  صحيح ي لزم بقبوهلا فهي وعدمها وسواء، واحلجة امللزمة يف الديانة 
إمنا تكون بصحيح أدلة السمع، أو بصريح براهني العقل، وليس الزعم الذي ص دّ ر به هذا املبحث حظيّا  هبذا 

 ]وال برهان، بل تضافرت ضروب  من األدلة على إبطاله، فمنها: وال بذاك، وال لقائل  به سلطان
 الرد:

ذكرنا فيما سبق ان التمكني واالستظهار هي علة ثبات البيعة )بيعة االمامة( أما البيعات اخلاصة فال يلزمها 
 . مثل هذا

 
من ذلك العموم أوال : عموم النصوص اآلمرة بالسمع والطاعة لإلمام يف مجيع األحوال، والشارع قد خص [

حالة إضاعة الدين وترك إقامته، فما سوى ذلك من األحوال داخل يف العموم الواجب ما مل ي قم على 
استثنائه برهان صحيح، وليست حالة ضعف املسلمني أو دهم العدو ونزوله بالعقر مما يندر وقوعه لي ستثىن 

 ]دليل، وهذا حمض التحكم!من العموم، فإخراجه منه إذ ذاك إهدار ملدلول  قد اقتضاه ال
 الرد:

ال اشكال يف السمع والطاعة فليس ما ينقض البيعة ألن البيعة على السمع والطاعة على قدر املستطاع فال 
 يؤثر فيه نقص التمكني او نقص بقعة من االرض..

 
ه كل مطالع ثانيا : أن الدول اإلسالمية على مر العصور قد كان ينتاهبا من الضعف وضياع األرض ما يعلم[

 ]الحنالهلا ما بقيت فيها الشوكة للتأريخ، ومل يكن شيء من ذلك موجبا  
 الرد:
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حىت يبقى اخلليفة خليفة ال بد من  ال تنحل البيعة بال شك لكن مسألة االمامة من املسائل املعللة أي
حل ألهنا اصال على الشوكة واالستظهار واملكنة وبسط القوة على ما اقاموه عليها من االرض والبيعة ال تن

 السمع والطاعة لكن اعتقاد ان هذه بيعة امامة فال الهنا من املسائل املعللة فتدور مع العلة وجودا وعدما
فيبقى امريا عليهم بنحو السمع والطاعة اما ان يكون اماما على الناس فالسمع والطاعة له مبثابة السمع 

و )النظر العام يف شؤون مجيع املسلمني( أو على املسلمني يف والطاعة لالمام االعظم فال ال نتفاء الوصف وه
 االرض املقام عليها احلكم وهذا غري حاصل!! 

 وكل حكم دائر مع علته ..........وهي اليت قد اوجبت لشرعته
ومث فال يوجد مثال صاحل  ذكرته أصلحك هللا لالستدالل على استالب املكنة والقوة يف اخللفاء الن التمكني 

ي فيهم حىت ادال هللا خالفة كل واحد منهم وإن نقص واختل فهو اختالل غري كبري  ال يؤثر فيها واالصل بق
 باق غري ذاهب.... 

ثالثا : أن الدولة اإلسالمية اليت أسسها خري الربية عليه الصالة والسالم قد امتد سلطانه فيها على معظم [
خلفه على األمر فيها صديق األمة أبو بكر رضي هللا عنه، فانتقض  أرجاء جزيرة العرب، مّث ملـّا أن توفاه هللا،

وارتدت العرب عند وفاة عليه بعد خالفته معظمها، ومترَّد عن طاعته أكثرها، قال ابن إسحاق رمحه هللا: )
وارتدت أسد وغطفان، وعليهم طليحة  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما خال أهل املسجدين مكة واملدينة

خويلد األسدي الكاهن، وارتدت كندة ومن يليها، وعليهم األشعث بن قيس الكندي، وارتدت مذحج بن 
وارتدت ربيعة مع املعرور بن النعمان بن املنذر،  ،الكاهن ومن يليها، وعليهم األسود بن كعب العنسي

ءة، وامسه أنس وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب، وارتدت سليم مع الفجا
 .(8بن عبد ياليل، وارتدت بنو متيم مع سجاح الكاهنة

وجنم النفاق باملدينة، وارتد من  ،واشتد احلال ،فلما مات عظم اخلطبوقال ابن كثري رمحه هللا يصف احلال: )
يف بلد ارتد من أحياء العرب حول املدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إىل الصديق، ومل تبق اجلمعة تقام 

 .(7وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على اإلسالم، مل يفروا وال ارتدوا ...سوى مكة واملدينة
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قبض النب صلى هللا عليه وثبت عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها فيما رواه اإلمام أمحد رمحه هللا أهنا قالت: )
 (.6 اسي ما نزل بأيب هلاضهاوسلم فارتدت العرب، واشرأب النفاق باملدينة، فلو نزل باجلبال الرو 

وقد وقع باملسلمني بعد وفاة النب صلى هللا عليه وسلم وارتداد العرب ما يعجز الرياع عن وصفه، وضاقت 
على أهل اإلسالم األرض مبا رحبت، فانتقضت معظم البالد، وأضحى املسلمون قلة بعد أن كانوا وفرة، حىت 

إن ب املدينة وألزم الناس حبضور املسجد، وقال فيما قال هلم: )روي عن أيب بكر  أنه جعل احلرس على أنقا
 (.18وإنكم ال تدرون ليال تؤتون أم هنارا، وأدناهم منكم على بريد...  األرض كافرة

ومع كل هذا فما احنلَّت بيعته، وال انتقضت بعد إبرامها إمامته، وال كان يف الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل 
الزعم، أو داخل صدره ذلك الفهم! بل لو أزيح أهل اإلسالم يف ذلك الوقت عن مدينة  عليهم من زعم هذا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأجلأهتم جحافل الردة إىل شعف اجلبال أو سواحل البحور، ما كان ذلك 
 فاسخا  لصفقة  يد  عاقدت! وال فاصما  لبيعة عليها الرجال تواثقت! 

والذي ال إله إال هو لوال أن أبا بكر )، قال: رضي هللا عنه عن أيب هريرةإسناده رابعا : روى البيهقي ب
مث قيل له: مه يا أبا هريرة فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه  !مث الثالثة !مث قال الثانية !بد هللاخلف ما ع  است  

 ،لنب صلى هللا عليه وسلمبض افلما نزل بذي خشب ق   ،ه أسامة بن زيد يف سبع مائة إىل الشاموسلم وجَّ 
وارتدت العرب حول املدينة واجتمع إليه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: يا أبا بكر، رد 

فقال: والذي ال إله إال هو لو جرت الكالب  هؤالء، توجه هؤالء إىل الروم وقد ارتدت العرب حول املدينة 
وال  ،وجهه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم ما رددت جيشا  بأرجل أزواج رسول هللا صلى هللا عليه 

 رضي هللا عنه.  12(، وهذا ثابت عن الصديق11حللت لواء عقده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة على )سليمان بن يسار قال: وروى سعيد بن منصور بإسناده عن 

ة يبنا، فمضى أول اجليش وجعل أسامة يرتدد حىت قبض رسول هللا صلى هللا عليه جيش وأمره أن حيرق قري
وسلم، ودخل أسامة على أيب بكر، فقال: ما تأمرن؟ فقال: متضي على أمرك الذي أمرك رسول هللا صلى 
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ه فقال الناس: إنك إن تبعث أسامة ومعه حد الناس فرتتد هذ! هللا عليه وسلم ال أزيد فيه وال أنقص منه
األعراب فتميل على ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال أبو بكر: وهللا لو أن أعلم أن الذئاب 

 (.15أمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والكالب تنهشين هبا ما رددت أمرا  
عزم وصمم فأنت ترى أن اخلليفة الراشد صديق هذه األمة، وخري اخللق بعد نبيها عليه الصالة والسالم، قد 

على إمضاء اجليش ولو أحيط باملسلمني حىت خ ل َص إىل أمهات املؤمنني وم يَل على ثقل رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم! 

لص إليهن ويف املدينة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقيَّة؟! ولو قد م يل على ثقل  أفرتاه خي 
 ت راه قد حلَّ بالناس دوهنم؟! وأيُّ م كنة هم فيها؟! رسول هللا عليه الصالة والسالم فأي قرح 

ومع كل هذا فلو قد كان ذلك فقد أقسم الصديق رضي هللا عنه أن ي نفذ من ورائه جيش أسامة! وما عَزَب 
عن نظره رضي هللا عنه إذ قال ما قال، أن  لو وصل باملسلمني وأمهات املؤمنني ذلك احلال، أن شيئا  منه 

أو حَي ل يف الدين زعامته! بل إنه سينفذ من بعده جيش أسامه! وهل كان إنفاذه إليه لو كانت  ي بطل إمامته،
 ]قد ارتفعت إذ ذاك عنه اإلمامة؟!!.

 الرد:
 . هذا سيتم الرد عليها ال حقا عند كالمنا عن ردة العرب على عهد ايب بكر فال تعجل

 
ؤمنني عثمان بن عفان رضي هللا عنه يف أواخر خامسا : ما حصل للخليفة الراشد ذي النورين أمري امل[

خالفته، فقد ثار عليه الثوار الفجرة، وحصروه يف داره حىت مل يكن خيرج جلمعة وال مجاعة، قال ابن كثري رمحه 
يف أوائل األمر، مث انقطع بالكلية يف  وانقطع عثمان عن املسجد، فكان ال خيرج إليه إال قليال  هللا: )

 (.14آخره
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أن ابن عديس وهو من رؤوس الثوار صلى بالناس يف إحدى اجل َمع، وتنقص يف خطبته من عثمان وقد روي 
 .13رضي هللا عنه

وإن شئَت أن تعلم مبلغ متكن أولئك الثوار، واستفحال شرهم، فانظر إىل إرجاء أمري املؤمنني علي بن أيب 
درته عليهم، حىت كان هذا سببا  يف طالب رضي هللا عنه إذ توىل اخلالفة القصاص من قتلة عثمان لعدم ق

امتناع معاوية رضي هللا عنه من البيعة، وخروج الزبري وطلحة وعائشة رضي هللا عنهم إىل العراق طلبا  لقتلة 
 عثمان، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

رته: قال اإلمام اآلجري رمحه هللا يف تعداده ألسباب أمر عثمان رضي هللا عنه للصحابة بالكّف عن نص
لم أن يف الصحابة رضي هللا عنهم قلة عدد ، وأن الذين يريدون قتله كثري عددهم ووجه آخر: وهو أنه قد ع  )

ألنه راع  ،منه عليهم ، فلو أذن هلم باحلرب مل يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقا  
 (.19والراعي واجب عليه أن حيوط رعيته بكل ما أمكنه

، على أهل املدينة أمرهم للمقدور الذي قدره عز وجل أن عثمان يقتل مظلوما   -أي الثوار- سواولبَّ )وقال: 
فورد على الصحابة أمر ال طاقة هلم به، ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي هللا عنه ليأذن هلم 

 (.18بنصرته مع قلة عددهم، فأىب عليهم
ا  للخليفة الراشد ذي النورين عن منزل بوأه هللا،  ومع هذا فلم يكن شيء  من ذلك مبطال   للبيعة، أو مزحي 

وقميص  ألبسه إياه، ولو كان شيء  من ذلك كذلك لبادر إىل إشهاره الثوار الفجرة، مع سعايتهم يف زحزحة 
اخلليفة عن أمر الناس، لكن العلم متحقق عندهم وعند غريهم أن ال سبيل إىل طلبتهم إال بعزل اخلليفة 

 لراشد لنفسه، أو قتلهم له، فهل يكون أولئك الفجرة أفقه ممن انتصب لذلك الزعم؟!ا
يا عثمان، إن هللا وغريمها عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه قال لعثمان: ) 16والرتمذي 17روى اإلمام أمحد

 (.، فإن أرادوك على خلعه فال ختلعهعز وجل لعله أن يقمصك قميصا  
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ن هللا عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك املنافقون على خلعه، فال ختلعه يا عثمان، إويف لفظ: )
حىت تلقان، يا عثمان، إن هللا عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك املنافقون على خلعه، فال ختلعه حىت 

 (.28ثالثا   .تلقان
عنه، قد كانت بيعة هدى ورشد تأملنا هذا احلديث، فوجدنا بيعة عثمان رضي هللا قال الطحاوي رمحه هللا: )

واستقامة، واتفاق من املهاجرين، واألنصار، وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواهم عليها، مل 
يتنازعوا يف ذلك، ومل خيتلفوا فيه، وجرى األمر له رضوان هللا عليه على ذلك ما شاء هللا أن يري له من مدة 

ا وقع من االختالف، وادعى بعضهم عليه التبديل، والتغيري ملا كان عليه خالفته، مث وقع بني الناس يف أمره م
قبل ذلك، وحاش هلل عز وجل أن يكون كان ذلك كذلك، حىت كان سببا لتحزهبم عليه يف أمره، واختالفهم 

، عليه فيه، وحىت هم بعضهم بإزالته عن ذلك لدعواه عليه اخلروج عنه باألحداث اليت ادعوا عليه أنه أحدثها
مما ال يصلح معها بقاؤه عليها، وكان ما تقدم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أمره، مما خاطبه به يف 

على أن  عهده إليه يف ذلك األمر، مما أطلعه هللا عز وجل عليه منه، ما قد رويناه يف هذا احلديث دليال  
استحق من اخلالفة يف بدء أمره، ويف اجتماع  أحواله رضوان هللا عليه حينئذ هي األحوال اليت استحق هبا ما

 (.21الناس على ذلك له، مل يتغري عن ذلك، ومل حيل عنه إىل ما سواه
ومنه تعلم أن االختالف على اخلليفة الراشد بعد استقامة البيعة يف مبدأها وإن أوهى من متكن اخلليفة 

ب من ت بدُّل ديانه، أو قهر  ال واضطره إىل لزوم داره، وإىل قتله بعد اإلحاطة به وحصره، لـمَّ  ا مل يكن له موج 
خملص له منه، أو زوال أهلية، مل يكن جمرَّد االختالف املوهي من م كنة صف اإلسالم موجبا  له، وإن وهو 

هذا ال عثمان وال من سواه من الصحب  22أفضى إىل حبس اإلمام، وإراقة دمه احلرام، وما فهم إياب
ا تقرر عندهم ما صرب عثمان رضي هللا عنه نفسه للقتل، بل ألقر عليها بتحقق الكرام، ولو كان هذا مم

العزل! ولو كان هذا مما تقرر عند الصحابة الكرام لسارعوا إىل تنصيب إمام مبجرد حصره، وألقاموا للناس من 
 يتوىل أمرهم، وما شيء من ذلك قد كان، وهللا املستعان.
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فإن قيل: كان عثمان رضي هللا عنه إذا حوصر يف الدار ساقط الطاعة، : )قال إمام احلرمني اجلويين رمحه هللا
  فما قولكم يف إمامته مدة بقائه إىل أن استشهد؟

إىل أن أدركته سعادة الشهادة، وما كان سقوط الطاعة مأيوس الزوال، وإمنا حاصره شرذمة  كان إماما    :قلنا
املتاركة واالستسالم واإلذعان حلكم هللا تعاىل، ومل  ي هللا عنهمن اهلمج األرذال، ونزاع القبائل، وكان يرى رض

 ](.25..يؤثر أن يراق بسببه حمجمة دم، حىت قال لغلمانه: "من ألقى سالحه، فهو حر"
 الرد:

  : أوال 
عثمان أصال سيطر على االرض كلها  ابتداء برضا الناس وشورى املسلمني وبيعة مجهور اهل احلل والعقد  

فاق عليه ابتداء  وانت من نقل عن الطحاوي قوله رمحه هللا: )تأملنا هذا احلديث، فوجدنا كلهم وحصل ات
بيعة هدى ورشد واستقامة، واتفاق من املهاجرين، واألنصار، وأصحاب بيعة عثمان رضي هللا عنه، قد كانت 

وجرى األمر له رضوان هللا  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواهم عليها، مل يتنازعوا يف ذلك، ومل خيتلفوا فيه
عليه على ذلك ما شاء هللا أن يري له من مدة خالفته، مث وقع بني الناس يف أمره ما وقع من االختالف، 
وادعى بعضهم عليه التبديل، والتغيري ملا كان عليه قبل ذلك، وحاش هلل عز وجل أن يكون كان ذلك  

الفهم عليه فيه، وحىت هم بعضهم بإزالته عن ذلك كذلك، حىت كان سببا لتحزهبم عليه يف أمره، واخت
لدعواه عليه اخلروج عنه باألحداث اليت ادعوا عليه أنه أحدثها، مما ال يصلح معها بقاؤه عليها، وكان ما 
تقدم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أمره، مما خاطبه به يف عهده إليه يف ذلك األمر، مما أطلعه هللا 

منه، ما قد رويناه يف هذا احلديث دليال  على أن أحواله رضوان هللا عليه حينئذ هي األحوال عز وجل عليه 
اليت استحق هبا ما استحق من اخلالفة يف بدء أمره، ويف اجتماع الناس على ذلك له، مل يتغري عن ذلك، ومل 

ليه حينئذ هي (.فهو حجة عليك ال لك خصوصا قوله" أحواله رضوان هللا ع24حيل عنه إىل ما سواه
األحوال اليت استحق هبا ما استحق من اخلالفة يف بدء أمره، ويف اجتماع الناس على ذلك له، مل يتغري عن 
ذلك، ومل حيل عنه إىل ما سواه" فهذا دليل تقر به انت من ان التمكني مل يزل عنه هبذه القالقل...فأين 

 هللا عنهمتكني عثمان بن عفان من متكني ايب بكر البغدادي عفا 
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وكذا نقلك لقول إمام احلرمني اجلويين رمحه هللا: )فإن قيل: كان عثمان رضي هللا عنه إذا حوصر يف الدار 
 ساقط الطاعة، فما قولكم يف إمامته مدة بقائه إىل أن استشهد؟ 

ه شرذمة قلنا: كان إماما  إىل أن أدركته سعادة الشهادة، وما كان سقوط الطاعة مأيوس الزوال، وإمنا حاصر 
من اهلمج األرذال، ونزاع القبائل، وكان يرى رضي هللا عنه املتاركة واالستسالم واإلذعان حلكم هللا تعاىل، ومل 

 (.23يؤثر أن يراق بسببه حمجمة دم، حىت قال لغلمانه: "من ألقى سالحه، فهو حر"..
 آلف متفق....فاملتأمل املقارن بني ما سنقوله وبني كالم الطحاوي واجلويين يد ذلك مت

فاالرض كانت حتت سيطرته وليس امتد عليها بال غلبة وقهر وال بال انعقاد للبيعة له يف الشام من اهل احلل 
 والعقد فتأمل..

 

   تقرير ال بد منه: ثانيا : 
التقرير :أن عثمان كان اىل حىت آخر وقته ممكنا وما حصل من قالقل مل يزول بسببه وصف التمكني واليك 

 ما حصل:
 أوال: استمرت والية عثمان فرتة طوهلا:

)مع بقاء  مدة والية عثمان بن عفان اثنتا عشرة سنة من التمكني وما حصل أهنا قلقلة ثارت وفتنة شاعت
يوما على االكثر فلو اراد االستعانة جبيش قادم من  48التمكني جاريا كما سنبني ( يف فرتة ال تتجاوز 

 خذ ذلك اشهرا عديدة!!الكوفة والبصرة والشام ومصر  أل
 لباب األنساب واأللقاب واألعقاب املؤلف : البيهقي

 ومدة احلصار بضع واربعني يوما  يوما على االكثر 
  قال ابن كثري يف البداية والنهاية 

 ]وقد استمر احلصر أكثر من شهر، وقيل أربعني يوما، حىت كان آخر ذلك أن قتل شهيدا رضي هللا عنه[
وقال الشعب: كانت  ]أربعني يوما على املشهور، وقيل كانت بضعا وأربعني يوما. حاتوقال بعدها بصف
 .]ثنتني وعشرين ليلة
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ثانيا: أن عثمان صحيح مل تكن يف املدينة  قوة ترد هؤالء الذين جاءوا من مصر والكوفة والبصرة وان قلنا 
غور وارض اجلزيرة كانت مؤمنة وهذه القوة بأنه كانت هناك قوة فهي ضعيفة النتشار الصحابة والتابعني يف الث

 باغتها هؤالء على حني غفلة)فوصف التمكني جار على هذا الوصف عند كل عاقل عارف(  
 :قال ابن كثري يف البداية والنهاية 

]فرجع كل فريق منهم إىل قومهم، وأظهروا للناس أهنم راجعون إىل بلداهنم، وساروا أياما راجعني، مث كروا 
إىل املدينة، فما كان غري قليل حىت مسع أهل املدينة التكبري، وإذا القوم قد زحفوا على املدينة وأحاطوا عائدين 

هبا، ومجهورهم عند دار عثمان بن عفان، وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن، فكف الناس ولزموا بيوهتم، 
 وأقام الناس على ذلك أياما.

عون وال على ما هم عازمون، ويف كل ذلك وأمري املؤمنني عثمان بن هذا كله وال يدري الناس ما القوم صان
وذهب الصحابة إىل هؤالء ، عفان خيرج من داره فيصلي بالناس، فيصلي وراءه أهل املدينة وأولئك اآلخرون

 يؤنبوهنم ويعذلوهنم على رجوعهم..[
 لكنه ملاذا مل يقاتلهم قتال البغاة؟؟ 

 أبسبب الضعف والقلة بشكل عام؟؟ 
 .قبل ذلك  كان يرُتي ان يسمعوا لكالمه ومناظرته هلمال بل ألنه  

 .ثالثا:مل يرد أن يفتك هبم  إال ملا رآهم ال يريدون مساع احلق و حصروه يف البيت  
 :قال ابن كثري يف البداية والنهاية 

صار، من حماصرته ]وقد ذكر ابن جرير أن عثمان رضي هللا عنه ملا رأي ما فعل هؤالء اخلوارج من أهل االم
يف داره، ومنعه اخلروج إىل املسجد، كتب إىل معاوية بالشام، وإىل ابن عامر بالبصرة وإىل أهل الكوفة، 
يستنجدهم يف بعض جيش يطردون هؤالء من املدينة، فبعث معاوية مسلمة بن حبيب، وانتدب يزيد بن 

ا، فلما مسع أولئك خبروج اجليوش أسد القشريي يف جيش، وبعث أهل الكوفة جيشا، وأهل البصرة جيش
 إليهم صمموا يف احلصار، فما اقرتب اجليوش إىل املدينة حىت جاءهم قتل عثمان رضي هللا عنه[
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 ان هؤالء اخلوارج او الذين تسميهم بالثوار اليك اعدادهم  : ا  لثثا: 
 واملكثر يقول: ألف.[ ]خرج أهل مصر يف أربع رقاق على أربعة أمراء، املقلل هلم يقول ستمائة، اوال:

ثانيا: اما اهل البصرة  ]وخرج أهل البصرة يف عدهتم أيضا[ وقال الطربي وابن االثري وهم يف عداد أهل 
 مصر، أما املسعودي فقال كانوا يف مئة رجل.

 اما اهل الكوفة  ]يف الطربي والكامل: وهم يف عداد أهل مصر، ويف مروج الذهب: يف مائيت رجل.[ ثالثا:
 

مقاتل هؤالء هي اعداد اخلارجني وبعض  688مقاتل وعلى االقل  1788ى االكثر عدة هؤالء فعل
من الصحابة والتابعني  888اهنا فتنة  ومن وقف يناضل اىل جانب عثمان  الصحابة اعتزلوها ألهنم رأى

 . )وهذا فقط يف املدينة(
 قال ابن كثري يف البداية والنهاية:
وكانوا قريبا من  -ل عثمان للذين عنده يف الدار من املهاجرين واالنصار ]فلما كان قبل ذلك بيوم، قا

، سبعمائة، فيهم عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبري واحلسن واحلسني ومروان وأبو هريرة، وخلق من مواليه
من أعيان ولو تركهم ملنعوه فقال هلم: أقسم على من يل عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إىل منزله، وعنده 

 الصحابة وأبنائهم جم غفري، وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر.
فربد القتال من داخل، ومحي من خارج، واشتد االمر، وكان سبب ذلك أن عثمان رأى يف املنام رؤيا دلت 

 على اقرتاب أجله فاستسلم المر هللا رجاء موعوده، وشقا إىل رسول هللا صلى هللا عليه
ريا بين آدم حيث قال حني أراد أخوه قتله: * )إن أريد أن تبوء بإَثي وإَثك فتكون من وسلم، وليكون خ

 أصحاب النار، وذلك جزاء الظاملني([
]ولزم كثري من الصحابة بيوهتم، وسار إليه مجاعة من أبناء الصحابة، عن أمر آبائهم، منهم  وقال ابن كثري

وعبد هللا بن عمرو، وصاروا، حياجون عنه،  -مري الدار وكان أ -احلسن واحلسني، وعبد هللا بن الزبري 
 ويناضلون دونه أن يصل إليه أحد منهم[ 

 من هذا التمكني؟؟ أعظمفأي متكني 
 وتبني ان نقلك لكالم االمام االجري ال ينفعك بيانه:

اجلرار )يف املدينة فقط( ولو اراد اجليش  صحيح ان عدد اخلارجني على عثمان اكثر على الضعف او مبئة
ومنها أنه ال يريد التضحية  ألسبابجلاءه  لكن مل يزول التمكني عنه بعد وهو اراد ال يدخل هذه احلرب 



061 

 

بعدد من الصحابة وابناءهم وهللا اعلم ففرق بني انه غري ممكن لذا مل يفعل وبني انه اراد ان ال خيسر عددا 
 من الصحب املبارك على ايدي اخلارجني.

رمحه هللا يف تعداده ألسباب أمر عثمان رضي هللا عنه للصحابة بالكّف عن نصرته:  )قال اإلمام اآلجري
لم أن يف الصحابة رضي هللا عنهم قلة عدد ، وأن الذين يريدون قتله كثري ع   وهو أنه قدووجه آخر: )

 ،عليهم منه ، فلو أذن هلم باحلرب مل يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه، فوقاهم بنفسه إشفاقا  عددهم 
 (.29) ألنه راع والراعي واجب عليه أن حيوط رعيته بكل ما أمكنه

 
اىل متكني هؤالء ولزعمك )عدم قدرته  أصلها يعود الوالسبب يف عدم اقامة علي احلد عليهم اسباب 

 واليك تقريرعليهم(. واال للزمك رمي ام املؤمنني ومن معها باجلهل بواقع الصحابة وتكليفهم ما ال يطيقون 
 العلم:ذلك مع بعض اقوال اهل 

 
َرة  خم  َتل فَ   :أوال   َي هللا  َعن ه ، وم ن  قـََبائ َل َكث يـ  َنة  ه م يف َجي ش  َعل يّ  َرض  ل الف تـ  ة ، يـَع س ر  أنَّ قـَتَـَلَة ع ث َماَن م ن  أه 

 
 
َفة  امل َل يـ  َتت ب  خل  ث  َعنـ ه م، واألم ر  بـَع د  مل َيس  َ م طَالََبتـ ه م والَبح  ل م ني  َي هللا  َعن ه  أن   س  يف َوق ت  يـََرى ف ي ه  َعل يٌّ َرض 

ف  الغ   ، وم ن  مَثَّ تـََتبَـنيَّ  وتـَن َكش  ، وَيس و َد األم ن ، وتـَن َتظ َم األم ور  مَّة  ويـَتَـَعرَّ الَقتَـَلة  َُت َتم َع الَكَلم ة ، وتأتَل َف الق ل و ب 
 احل د و د  الشَّر ع يَّة  ف ي ه م ويف َغري  ه م، وهللا  أع َلم . م ن  أع َواهن  م وَعَدد ه م، وتـ َقام  

 
ا َحالَةَ   :ثانيا   َ أنَّ احل د وَد َقد  ت أخَّر  ـ ال تـ تـ َرك  بالك ليَّة  ـ َعن  أص َحاهب  ل م ني   س 

 اجل َهاد  َقد  تـََقرََّر ع ن َد فـ َقهاء  امل
َلَحة   َسَدة ؛ َبل  جنَ د  قَاع َدَة:  والف  َن ، كما هو َمتـ ر وك  ل ل َمص  َر َمف  َ إذا َخاَف َكب يـ  ل م ني   س 

ُّ أم ر  امل الَعامَّة  الَّيت يـَرَاها َويل 
د  الشَّر يـ َعة    ع َتبَـَرة  الَّيت ه َي م ن  َمَقاص 

( م َن الَقَواع د  امل َصال ح 
َ
د  م َقدَّم  على َجل ب  امل َفاس 

َ
يَّة .)َدر ء  امل الم    اإلس 
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 اقوال بعض اهل العلم: :ثالثا  
ي أب و يـَع َلى ) َياء :"(: 437يـَق و ل  الَقاض  ؛ أش  ت َناع  َي هللا  َعن ه  يف االم  ت َهاد  َعل يّ  َرض  ه  اج   وَوج 

: َمن  قـََتَل  أَحد َها: أنَّه  مل يـَع ر فـ ه م بأع َياهن  م، وال أقَاَمت  َشَهاَدة  َعَلي ه م ب َقت ل ه م، وَقد  َكاَن َكث يـ ر ا ما يـَق و ل 
. ثـَر   (.28«)ع ث َماَن فـَل يَـق م ؟ فـَيَـق و م  أر بـََعة  آالف  م َقنَّع  ـ أي م ل َبس  باحَلد ي د  ـ وق ي َل أك 

َه  هللا  يف  ل ه  8/187) "فـَت ح  الَبار ي"وقَاَل احلَاف ظ  اب ن  َحَجر  َرمح  َد الَّذي َخَرَجت  م ن  أج  َرة   ( م بَـيّ ن ا الَقص  إىل الَبص 
َي هللا  َعنـ َها هي وَمن  َمَعَها ب َقو ل ه :  ر  يف َذل َك َعن  َعائ َشَة أنَـَّها َكاَنت  م َتأوّ َلة  هي وطَل َحة  "َعائ َشة  َرض  والع ذ 

َذ الَقَصاص  م ن  قـَتَـَلة  ع ث   ، وأخ  َ النَّاس  ، وكان م رَاد ه م إيـ َقاَع اإلص الح  بـَني  َ، والزُّبـَيـ ر  َع ني  َي هللا  َعنـ ه م أمج  َماَن َرض 
ت ول  الَقَصاَص ممَّن  يـَث ب ت  َعَلي ه  الَقت ل   َق 

ت َماَع َعَلى الطَّاَعة ، وطََلَب أول َياء  امل : االج   ." ب ش ر وط ه  وَكان رَأ ي  َعل يّ 
 

  ه ابن كثري :شهد قتلة عثمان بضعفهم وقلة حيلتهم حىت فكروا يف اهلرب واليك ما سرد  :رابعا  
ــو َداء : ب ــئ َس مــا رَأَي ــَت لَــو  قـَتَـل َنــاه م ق ت ل َنــا، فإنَّــا ياَمع َشــَر قـَتَـَلــة  ع ث َمــاَن يف أل َفــني   ومَخ  ] ــَماَئة ، قَــاَل ابــن  السَّ س 

َا ي ر ي د   ، ال طَاَقَة َلك م  هب  م، وه م إمنَّ  وَنك م !وطَل َحة  والزُّبـَيـ ر  وأص َحابـ ه َما يف مَخ َسة  آالف 
َـا، فـََقـالَ  َتن ـَع هب  ع وا ب َنا َحىتَّ نـَتَـَعلَّـَق بـ بَـع ض  الـب الد  فَنم  : َدع و ه م وأر ج  َي َثم  : ابـن  السَّـو َداء : فـََقاَل َعل َياء  ب ن  اهل 

ــو م  إ ــو َداء : يــا قـَ ، مثَّ َقــاَل ابــن  السَّ ــم  النَّــاس  ، فــإذا ب ــئ َس مــا قـ ل ــَت، إذ ا وهللا  َكــان خَي طَف ك  نَّ ع ــزَّك م يف َخل طَــة  النَّــاس 
، وال َتَدع و ه م َي َتم ع و َن، َفَمن  أنتم َمَعه  ال يَ د   َ النَّاس  ب وا احَلر َب والق َتاَل بـَني   ب دًّا م ن  أن مَي َتن ـَع، ال تَـَقى النَّاس  فأن ش 

َر وَمن  َمَعه َما َعمَّا حي    غ َل هللا  طَل َحَة والزَّبـَيـ  َره و َن، فأب َصر وا الرَأ َي وتـََفرَّق وا َعَلي ه  وَيش   (.27)"بـُّو َن، ويأت ي ه م ما َيك 
 
 
 
 
 

                                                 

َ م َعاو يََة بن  أيب س  ( »28)  ؤ م ن ني 
يانَ تـَن ز ي ه  َخال  امل َ َحب ي بَـَة بنـت  73أليب يـَع َلى احلَن بل ـيّ  )« ف  َ : أي أنَـّه أخ ـو أمّ  ال مـؤم ن ني  ـؤم ن ني 

 
( . وَمع ـىَن َخـاَل امل

َيان َزو ج  النَّبّ    . أيب س ف 
 ( .8/298البن  َكث ري   )« الب َدايَة  والنّ هايَة  ( »27)
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سادسا : وهذا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي هللا عنه كان من شأنه يف خالفته أن خضع لسلطانه [
يالء أهل الشام عليها، قال مجيع ديار اإلسالم عدا الشام، وبعد موقعة صفني س ل بت مصر من سلطانه باست

فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إىل ديار مصر احلافظ ابن كثري رمحه هللا يف حوادث سنة َثان  وثالثني: )
 ](.26.. إخلعليها مرا  واستناب معاوية عَ  ،ليأخذها من حممد بن أيب بكر الصديق

 
 الرد:

حيكمها وليس له دخل يف التمكني فوصف  اذا كان فقد مصر بعد حرب وسجال فهذا نقص لبقعة من بقاع
 .التمكني واالستظهار بالشوكة ال زال ساريا فتأمل 

فقد تقلص عن ملكه مصر فقط وبقيت االمصار كلها عنده فما زال من ملكها شيء والعربة بالغالب الكثري 
 .ال النادر الطارئ 

ل للبغدادي ما حصل لعلي ما قلنا ما قلناه  مث انه استعاده فهذا قياس فاسد ال نقوله حنن وال نلتزمه فلو حص
 . ففرق كبري بينهما فال يركب هذا على هذا

 
 
ويف سنة أربعني من اهلجرة انتقضت املدينة على علي رضي هللا عنه، ودخلها جيش من أهل الشام عليه [

 لومة يف مظاهنا.، مث توجه إىل مكة، ومنها إىل اليمن يف أخبار مع58ب سر بن أرطأة وأخذ البيعة من أهلها
واملقصد تقلص نفوذ أمري املؤمنني الراشد علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، وما سقطت هبذا خالفته، وال 
انفسخت إمامته! وال كان اتساع نفوذ أهل الشام وازدياد م كنتهم مب حيل  وجوَب بيعتهم ألمري املؤمنني علي 

ال يـ َحل وال ي بَطل ولو آل األمر إىل استيالء أهل الشام رضي هللا عنه، بل كل مسلم يعلم أن انعقادها له 
على أكثر من ذلك، ولو قد اضطروا عليا  رضي هللا عنه إىل الفيايف والقفار، أو حصروه كعثمان يف الدار، ما 

 .   ]مل يقع عليه قهر ميؤوس منه
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 الرد:
 كثري يف البداية والنهاية بعد ذلك :  وهذا ليس فيه أي حجة وهو نقل ابرت غري سليم : وانظر ملا ذكره ابن 
وملا بلغ عليا خرب بسر وجه جارية بن قدامة يف ألفني، ووهب بن مسعود يف ألفني، فسار جارية حىت بلغ ]

، فقال هلم جارية: وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حىت بلغ مكةجنران فخرق هبا وقتل ناسا من شيعة عثمان، 
ك أمري املؤمنني فلمن نبايع ؟ فقال: بايعوا ملن بايع له أصحاب علي، فتثاقلوا بايعوا فقالوا: ملن نبايع وقد هل

مث بايعوا من خوف، مث سار حىت أتى املدينة وأبو هريرة يصلي هبم فهرب منه فقال جارية: وهللا لو أخذت 
خرج منصرفا أبا سنور لضربت عنقه، مث قال الهل املدينة: بايعوا للحسن بن علي، فبايعوا وأقام عندهم مث 

 [إىل الكوفة وعاد أبو هريرة يصلي هبم.
 
سابعا : ويقال: لو كان نقص املـ كنة وفقدان األرض حااّل  لعقد اإلمامة، لكان انتقاض الناس على اإلمام [

برتك السمع والطاعة له حااّل  لعقدها من باب أوىل، ولو صّح ذلك للزم بطالن خالفة أمري املؤمنني أيب 
 أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه، وإبطال  إمامته باطل بال مرية، وما لزم منه ذلك كذلك. احلسن علي بن

فإن عليا  رضي هللا عنه قد ملَّ الناس وسئمهم يف آخر خالفته، وقد كان يأمرهم ويستنهضهم وحيضهم فال 
قد انتقضت عليه األمور، كان أمري املؤمنني رضي هللا عنه يطيعون له وال ميتثلون، قال ابن كثري رمحه هللا: )

واستفحل أمر أهل  واضطربت عليه األحوال، وخالفه جيشه من أهل العراق وغريهم، ونكلوا عن القيام معه،
وتولية  زاعمني أن األمر ملعاوية مبقتضى حكم احلكمني يف خلعهما عليا   ومشاال   الشام وصالوا وجالوا ميينا  

أحد، وقد كان أهل الشام بعد التحكيم يسمون معاوية األمري،  عمرو بن العاص معاوية عند خلو اإلمرة عن
وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعف جأش أهل العراق ووهنوا، هذا وأمريهم علي بن أيب طالب خري أهل 
 األرض يف ذلك الزمان، فهو أعبدهم وأزهدهم، وأعلمهم وأخشاهم هلل عز وجل، ومع هذا كله خذلوه وختلوا

 ،يهم العطاء الكثري واملال اجلزيل، فال زال هذا دأهبم معه حىت كره احلياة ومتىن املوتعنه، وقد كان يعط
ما له ال يقتل؟ مث  -أي ما ينتظر-وذلك لكثرة الف ن وظهور احملن، فكان يكثر أن يقول: ماذا حيبس أشقاها 

 .(51-ويشري إىل هامته-من هذه  -ويشري إىل حليته-يقول: وهللا لتخضنب هذه 
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ه لو كان هذا الذي آل إليه أمر أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه مبطال  إلمامته أكان يبقى بعد َسَأمه أفرأيت
 للناس متمسكا  مبا انعقد له من األمر قبل انفراط أمر الناس طرفة عني؟!

وهل كنت سرتى كبار الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم لو كان األمر كذلك حمجمني عن نصب إمام يسوس 
 مة بعد احنالل عقدها لعلي؟!األ

وهلذا ملا ظن من ظن من بين أمية أن عليا  رضي هللا عنه ليس خبليفة لعدم انتظام األمر يف خالفته، وبلغ 
 سفينة صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك، قال: )أخطأت أستاه بين الزرقاء!(. 

خالفة ): قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن سعيد بن مجهان، عن سفينة، قالروى أبو داود بإسناده 
أمسك عليك أبا بكر )قال سعيد قال يل سفينة:  (النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت هللا امللك أو ملكه من يشاء

 قال سعيد، قلت: لسفينة إن هؤالء يزعمون أن عليا   (سنتني، وعمر عشرا، وعثمان اثنيت عشرة، وعلي كذا
 (.52-يعين بين مروان-كذبت أستاه بين الزرقاء )يفة قال: عليه السالم مل يكن خبل

ففي هذا غاية الداللة على فساد ذلك املزعم، فإن أمر إمام  ينتقض عليه الناس أوهن من أمره إذا َسل َمت له 
طاعة الناس وضاعت منه األرض، وإذا كان اجتماعهما ال يـ َحل به عقد صح انعقاده لإلمام، فوجود أحدمها 

فاء اآلخر من باب أوىل، فكيف واملتحقق من األمرين يف أمر الدولة اإلسالمية يف العراق والشام أقلهما مع انت
 .]وهنا ؟!
 الرد:
( بنحوه، وابن حبان ))اإلحسان((: 3/48: النسائي يف ))الكربى((: )-أيضا  -احلديث أخرجه  أوال:

-رق عن سعيد بن مجهان عن سفينة (، وغريهم من ط5/81(، واحلاكم يف ))املستدرك((: )13/54-53)
 وسنده حسن. به. --رضي هللا عنه  -

(، وحسنه الرتمذي، وصححه ابن حبان، اواحلاكم 2/385احتج به اإلمام أمحد، كما يف ))السنة((: )
 ( وغريهم.1171واأللبان يف ))ظالل اجلنة((: رقم )

                                                 

( قال أبو بكر املروذي: ذكرت أليب عبد هللا حديث سفينة، فصححه. وقال: قلت: 2/523(، ويف السنن للخالل )4949السنن ) 32
، وغري واحد. قلت إهنم يطعنون يف سعيد بن مجهان، فقال: سعيد بن مجهان ثقة، روى عنه غري واحد، منهم محاد، وحشرج، والعوام

ألىب عبد هللا: إن عياش بن صاحل حكى عن علي بن املديين ذكر عن حيىي القطان أنه تكلم يف سعيد بن مجهان، فغضب وقال: 
 باطل، ما مسعت حيىي يتكلم فيه، قد روى عن سعيد بن مجهان غري واحد.
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 ومداره على سعيد بن مجهان  ويرويه عنه جمموعة من الرواة: 
 (385/ص4حشرج بن نباتة سنن الرتمذي )ج -1

 (وغريهم131/ص1مسند الطيالسي )ج
 محاد بن سلمة عند أمحد يف املسند -2

 (228/ص3مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ج
 (486/ص1مسند ابن اجلعد) ج

 (74/ص8والطربان يف املعجم الكبري )ج
املستدرك على الصحيحني (واحلاكم يف )211عبد الوارث بن سعيد يف سنن أيب داود) ج/ص-5

 (139/ص5)ج
 (562/ص13وابن حبان يف صحيحه) ج

 ( وغريه126/ص1والعوام بن حوشب اآلحاد واملثان )ج-4
 456/ص1حيىي بن طلحة مسند الرويان ج-3

 حشرج وعبدالوارث)اثبت من محاد بن سلمة( وحيىي يروونه بذكر)كذبت استاه..(
بدون ذكر )كذبت استاه(وال نستطيع ان جنزم بقبوهلا أو ردها ألن ومحاد بن سلمة والعوام بن حوشب يروونه 

[ واجلرح 7/275اجلميع ثقات أثبات سوى )حشرج ففيه ضعف (و)حيىي  مرتجم  له يف التاريخ ]
 [ ومل يرحه ابن حجر وإمنا ذكر توثيق ابن حبان له.( 8/295[ واللسان ]8/363[ والثقات ]6/198]

 والعدد ليس مبرجح لسبنب:
 (ان حشرج فيه ضعف وحيىي وثقه فقط ابن حبان.  1
 ..بتانث تان( ومحاد والعوام ثق2
(لكن ال ميكين ترجيح رواية محاد والعوام على عبد الوارث النه اثبت من محاد ورواية العوام مقابلة لرواية 5

 حشرج وحيىي وعند عدم الرتجيح نتوقف لعدم املرجح.. 
ية حديثية اما الثابت فهو االول منه مرفوعا.......... لذا انتقضت فلذا هذا اللفظ متوقف فيه من ناح

 حجتك يف هذا!!
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 :سعيد بن جهمان فيه خالف  ثانيا:
 املوثقون له)حيىي بن معني/امحد بن حنبل/ابو داود/ابن حبان( 

 املوسطني له:)النسائي /ابن عدي/الذهب /ابن حجر(
 حات( املضعفون)البخاري/علي املديين/الساجي/ابو 

 وقال الرتمذي حديث حسن النعرفه اال ...
وامحد صححه ، واحلديث ثابت لكن فيه زيادة  وهي لفظة منكرة  )بين امية ملوك شر ملوك( وهي من رواية 

 حشرج وعبدالوارث  وخالفا فيها البقية حيث مل يذكروها!!
 

نت على خري ما يرام وان كان يف النهاية قولك )ليس خبليفة لعدم انتظام األمر يف خالفته( فخالفته كا ثانيا:
 حدثت قالقل فهي ال تؤثر لقصر املدة وكانت قبل استشهاده بأيام...

ست نطعن فيها ال يف اصلها وال يف هنايتها فقد دامت اثنيت  اهنم يطعنون فيها من اصلها وحنن ال ثالثا:
 حنن.ومثل هذا خياطب فيه من طعن فيه ال  باستشهاد سنني وانتهت

ال ابن كثري   رمحه هللا: وهذا احلديث فيه رد صريح على الروافض املنكرين خلالفة الثالثة، وعلى النواصب ق
اإلستاة « كذبت إستاه بين الزرقاء»من بين أمية ومن تبعهم من أهل الشام يف إنكار خالفة علي. اهـ ومعىن: 

لمة كاذبة خرجت من أدبارهم كالظرطة فال مجع إست، وهي العجيزة، وتطلق على حلقة الدبر، واملراد أهنا ك
 قيمة هلا، والزرقاء امرأة من أمهات بين أمية.

) أفرأيته لو كان هذا الذي آل إليه أمر أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه مبطال  إلمامته أكان يبقى بعد  رابعا:
عني؟!( لو بقي احلال على ما هو َسَأمه للناس متمسكا  مبا انعقد له من األمر قبل انفراط أمر الناس طرفة 

 . عليه سنينا طويلة فاهلل اعلم مبا حيصل فال تسألنا يف علم الغيب وطلب احملال
قولك )وهل كنت سرتى كبار الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم لو كان األمر كذلك حمجمني عن  خامسا:

 . (نصب إمام يسوس األمة بعد احنالل عقدها لعلي؟!
صرية وجيزة وكان األمر ال يزال غري واضح فبقي على امامته واقول لك مرة اخرى ال حصل ذلك يف فرتة ق

الصحابة فهذا علم غيب فقد يكلمونه بالتنازل مثال ويتنازل وقد  هتطالبنا بالكشف عما يفعله او ال يفعل
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ماالت ال يغلب امام عليه بالشوكة والغلبة على كل االمصار فتتوجب طاعة الناس له لذا هذه ظنون واحت
 . مرجح هلا

) ففي هذا غاية الداللة على فساد ذلك املزعم، فإن أمر إمام  ينتقض عليه الناس أوهن من  قولك سا:ساد
وهذه القالقل واالحداث  كانت هناية خالفة علي  أمره إذا َسل َمت له طاعة الناس وضاعت منه األرض(

علي فإن القل والف ن وتنتهي واليته حينئذ كما حصل لرضي هللا عنه وحنن نعلم أن هناية كل خليفة تكون الق
سبوع ومثله عثمان ــ ان كنت مصرا ان مل يكن ممكنا وقت حصاره ــ فما هي اال فرتة هذه احلادثة قبل وفاته بإ

قصرية واستسلم لقضاء هللا فكل هذه احلوادث حصلت وانتهت عليها والياهتم وما عادت فجئين خبليفة 
 ملا أصيب به البغدادي  واستمرت واليته !!! راشد اصابه قريبا

 : سنة اربعني وانتهت به بعد ايام قليله بالشهادة االنف هذا يفومعلوم ان كالم علي 
 قال بكر بن محَّاد الناهريت، رمحه هللا:

 وهزَّ عليٌّ بالعراقني  حلية  ... م صيبت ها جلَّت على كلّ  م سلم  
ب ها أشَقى الربية بالدَّم   فقال: سيأتيها من هللا حادث  ...  وخَيض 

م    فباكَره  بالسيف َشلَّت  ميين ه ... لشؤم َقطام  عند ذاَك ابن  م لج 
 فيا ضربة  من خاسر  ضلَّ سعيه  ... تَبوَّأ منها َمق عدا  يف جهنم  

َع َظم    ففاَز أمري  املؤمننَي حبظّ ه  ... وإن طَرقت  فيه اخلطوب  مب 
ي بت  بصاب  وَعلقم   أال إمنا الدنيا بالء ا ش   وفتنة  ... حالوهت 

 . االنصاري التلمسان املعروف بالربي اجلوهرة يف نسب النب وأصحابه العشرةانظر  
 

ان كنت ال تسلم ان علي وعثمان مل زل عنهم التمكني فإنك بني امرين اما ان تقول ...استمرت  :سابعا
 انتهت بشهادهتمخالفتهم بعد ذلك وهذا كذب الهنا ما لبثت ان 

 فهذه حجة عليك ال لك!! فتأمل.. ااستشهدو وان قلت مل تستمر خالفتهم بعد هذه القالئل حيث 
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 ثامنا : فعل أمري املؤمنني عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهما، قال ابن كثري رمحه هللا يف حوادث سنة ثالث [
عراقني ومصر وخراسان وسائر بالد الشام إال دمشق، بن معاوية، وملا مات يزيد غلب على احلجاز واليمن وال

 (.55ومتت البيعة له سنة أربع وستني، وكان الناس خبري يف زمانه
بعد  مامكان على صفات محيدة، وقيامه يف اإلمارة إمنا كان هلل عز وجل، مث هو كان اإلوقال رمحه هللا: )

كم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه، موت معاوية بن يزيد ال حمالة، وهو أرشد من مروان بن احل
 (.54وقامت البيعة له يف اآلفاق، وانتظم له األمر

وكان من أمره رضي هللا تعاىل عنه وعن أبيه بعد أن بسط هللا له السلطان يف أغلب أرجاء املعمورة، أن رفض 
تال والته، مث آل األمر من بيعته وخرج عليه مروان بن احلكم يف أهل دمشق، وانتهض لقتال ابن الزبري وق

بعده البنه عبدامللك بن مروان فجّد يف حرب أمري املؤمنني ابن الزبري رضي هللا عنهما، وكان من قدر هللا أن 
انتقض على ابن الزبري ما كان حتت يده من األرض واحدة  بعد األخرى، واستوىل عليها جند عبدامللك بن 

 عنهما يف املسجد احلرام، وثبت يف القتال وصابر وانفض عنه أغلب مروان، حىت ح صر ابن الزبري رضي هللا
 أصحابه، فما سلَّم األمر حىت قتل شهيدا  رضي هللا عنه وأرضاه. 

وهللا إن أبايل إذا وجدت ثالث مائة يصربون روي عن ابن الزبري رضي هللا عنهما أنه قال وهو حمصور: )
 (. 53صربي لو أجلب علي أهل األرض

فشكا إليها خذالن الناس له، وخروجهم إىل كثري وغريه أن ابن الزبري دخل على أمه يف آخر أيامه )  وذكر ابن
احلجاج حىت أوالده وأهله، وأنه مل يبق معه إال اليسري، ومل يبق هلم صرب ساعة، والقوم يعطونين ما شئت من 

على حق وتدعو إىل حق فاصرب إن كنت تعلم أنك  ،الدنيا، فما رأيك؟ فقالت: يا بين، أنت أعلم بنفسك
عليه، فقد قتل عليه أصحابك، وال متكن من رقبتك، يلعب هبا غلمان بين أمية، وإن كنت إمنا أردت الدنيا 

أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن كنت على حق فما وهن الدين، وإىل كم  ،فلبئس العبد أنت
 القتل أحسن.  !خلودكم يف الدنيا؟
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أسها، وقال: هذا وهللا رأيي. مث قال: وهللا ما ركنت إىل الدنيا وال أحببت احلياة فيها، وما فدنا منها، فقبل ر 
دعان إىل اخلروج إال الغضب هلل أن تستحل حرمته، ولكين أحببت أن أعلم رأيك، فزدتيين بصرية مع 

 (.59بصرييت
اإلمامة، وال خالها من يده، ومل  فهذا أمري املؤمنني عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهما ما تزحزح عن منصب

يكن استالب من ناوأه ألرض عليها سلطانه واحدة تلو أخرى حبامل  له على ذلك، بل مل يكن انفضاض 
ب  لذلك عنده، بل ثبت حىت أتت احلرب  الناس عنه بعد أن َرَهقهم حصار احلجاج وجهدهتم احلرب مبوج 

 على نفسه! واستأسد إىل آخر رمق!
احنالل إمامته بضياع أرض َحَكمها، وضعف م كنة حّصلها، لّسلَّم األمر ألهله عند ذلك، وال  وتاهلل لو كان

 صرب نفسه لقتال  يعلم فساد منزعه فيه، كيف وهو الزاهد العابد، القانت اهلاجد!!
ضد الشو   ]كة!ولكّنه قد علم كما علم سلفه أن انربام البيعة ال يـ حـَل كرها  إال أن تنفرد السالفة! وخت 

 تقرير ال بد منه:
ه البيعةَ  الصحايب الزبري بن هللا عبد طلب   :الوجه االول    مجيع   بايعه معاوية ، فقد بن يزيد موت بعد لنفس 

 مروان فيما بعد . مث  بايعوا -احلكم(  بن )مروان رأسهم وعلى -أمية  بين من هبا األ ر د نَّ ومن إالَّ  األمصار ،
ي الزبري بلَغ ابن   وقد    حجر :  ابن قالَ  املؤمنني ؛ بأمري من التمكني ؛ حىت مس 

ه   إ ىَل  الزُّبـَري    ابن   َدَعا َماتَ  ملا م َعاو يَةَ  ب ن ".. يَز يد   ل   ؛ َفَأطَاَعه   ب اخل  الَفة   ؛ َوبَايـَع وه   نـَف س  َرَمني    أَه  رَ  احلَ  ،  ، َوم ص 
ر يُّ  قـَي س   ب ن   لضَّحَّاك  ا َله   َوبَاَيعَ  َورَاَءَها ، َوَما َوال ع رَاق   َا َوَمن   األ ر د نَّ  إ ال -ك لّ َها  ب الشَّام   ال ف ه   َوَمن   أ َميَّةَ  َبين   م ن   هب 

 َوَحاَربَ  ؛ ب اخل  الَفة   َله   ؛ َوبَايـَع وا ؛ َفَمنَـع وه   ، َويـ َباي َعه   الزُّبـَري    ابن إ ىَل  يرحل َأن   َمر َوان   َهمَّ  ؛ َحىتَّ  َهَواه م   َعَلى َكانَ 
ل   ؛ فـََهابـَه م   قـَي س   ب نَ  الضَّحَّاكَ  والنهاية  [ ، وانظر ]البداية88-15/96الباري  ق َتاهَل م " ]فتح وََكر ه وا الشَّام   أَه 

 بعدها . [ ، وما7/257
ي هـ[ ؛ وقد85-94خالفت ه  ] ، ودامت حَكمَ  ؛ حىت الزبري البن   البيعة فقد متَّت   إذن   ؤمنني كما امل بأمري مس 

البن الزبري!!وقارن بينه وبني  َهذا مثل   ومتكني   انقياد   فأيُّ  ؛ األردن إال األمصار ذكَر العلماء ، وبايعته أغلب
   البغدادي ُتد الفارق الكبري.
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بري  فلم يك ن  ه ناك َمن  يـَف و ق  ابَن الز  بعَد وفاة يزيد تشّتَتت  شوكة  آل  يزيد وقادهتم ؛ ومن وجه  آخر :   
ك ني   والشَّوكة والظََّفر  باملبايعة  ؛ حىتَّ إنَّ )حصنَي بَن منري( أمرَي جيش يزيَد الذي كاَن حماصرا  ملّكَة َصاَر يف التَّم 

يَلتم س  اإلذ َن م ن ابن  الزُّبري  ليسمَح له  وجلنوده  أن  يطوفوا بالكعبة ويعودوا أدراجهم ! بل لقد عَزَم معاوية  بن 
على مبايعة ابن الزبري نفسه ! وكذلَك َهمَّ مروان  بن احلكم نفس ه  بعقد البيعة البن الزبري أيضا  ،  يزيد نفسه

 لوال أن  ثناه  بعض قادة جيشهم والتفوا حوله فيما بعد ! .
كنا  إباَن م بايعة  أهل مكَة له قال :     "مث َّ َماَت قـَبََّحه  فَانظر إىل َسر د  ابن  كثري ؛ لرتى كيف كاَن ابن  الزُّبري مم 

هللا  ]يقصد مسلم بن عقبة الذي استباح املدينة ثالثة أيام[ ... مث أتبعه هللا بيزيد بن معاوية فمات ... ، 
ري  ظَاهَر َمكََّة ، وخرََج إ لَيه ابن  الزَبري ري ب اجليش  حنَو َمكََّة ... ؛ فـََنزَل ح َصني  بن  من  أَهل   يف  َوَساَر ح َصني  بن  من 

َمكة ومن التف معه فاقتتلوا عند ذلك ق َتاال  َشد يدا  ... َوجاَء الناَس نـَع ي  يَز يَد بن م عاويََة .. ؛ فغ لَب أهل  
َنة  ... َوي ذ َكر  َأنَّ ابَن الزَُّبري  َعل   ر ب  َوطَف َئت  نَار  ال ف تـ  َو الّشام هنالك وانقلبوا صاغريَن . فحينئذ  مخَدت احلَ  ت  َم مب 

َلَك اَّللَّ  طَاغ َيَتك م   َل الشَّام  َقد أَه  ل  الشَّام  ]أي احملاصرين ملكة[ ؛ فـََناَدى ف يه م  : يَا أَه  ، َفَمن  يز يَد قَبَل أَه 
َع إ ىَل َشام ه  فـَل   َعل  ، َوَمن  َأَحبَّ َأن  يرج  خ َل ف يَما دَخَل ف يه  النَّاس  فـَل يَـف  ع  ؛ ... َوي ذ َكر  َأَحبَّ م ن ك م  َأن  َيد  يَـر ج 
َتَمَعا ... فـََقاَل َله  ح َصني    ري   َدَعاه  اب ن  الزُّبـَري   ل ي َحدّ ثَه  َبني الّصفَّني   فَاج  َ ب َن من  : َفأ َذن  لََنا فـَل َنط ف  َأنَّ ح َصني 

ع  إ ىَل ب اَلد نا ؛ َفَأذ َن هَل م  َفطَاف وا .  ب الَكع َبة  مث َّ نـَر ج 
تَمعا ب ظَاهر  َمكََّة ، َفقاَل َوذ  َلة  َأن  َي َتمَعا فَاج  َله  ح َصني   : إ ن  َكاَن كَر ابن  َجر ير  َأنَّ ح َصي نا  َواب َن الزُّبـَري   اتَـَّعَدا لَيـ 

َذا اأَلمر  بعده ، فهلّم فارحل معي إىل الشام ،  فو هللا اَل خَي َتل ف  َهَذا الرَّج ل  َقد  َهَلَك َفأَن َت َأَحقُّ النَّاس  هب 
ري   وقَ  عَليَك اثـََنان  . ن ه  ب َذلَك َوأَغ َلَظ َله  يف ال مَقال  ؛ فـَنَـَفَر م نه  اب ن  من  اَل : أَنَا فـَيـ َقال  : إ نَّ ابَن الزُّبـَري   ملَ  يَث ق  م 

عا  إ ىَل الشَّام ، َوقَاَل : أَع د ه  ب املل ك  َويَتواَعد ن  أَدع وه  إ ىَل اخل  اَلَفة  َوه َو يـ غ ل ظ  يل  يف  ال َمَقال  ؟ مث َّ َكرَّ ب   يش  رَاج  اجل 
 ب الَقت ل  ! مث َّ َندَم اب ن  الزَُّبري  عَلى َما كاَن م نه  إ لَي ه  م َن الغل ظَة  ... 

َي اَّللَّ  عنهما( : َوع ن د اب ن  َحز م  َوطائ   َنا )إ َماَرة  َعب د هللا بن  الزَُّبري  َرض  َفة  أَنَّه  أَم ري  املؤ م ن نَي يف هذا احلني ، َقد  َقدَّم 
ر ون ابن الزبري وهو عائذ بالبيت اص  َي ش  َعن  َمكََّة وه م  الَّذ ين َكان وا حي  فلما رجع  أَنَّه  َلمَّا َماَت يَز يد  أَقـ َلع اجل 

 ب احلَجاز  وَما َوااَلَها ، َوبَايـََعه  النَّاس  بـَع َد يزيد حصني بن منري السكوّن باجليش إىل الشام ، استفحل ابن الزُّبـَري   
، واستناب على أهل املدينة أخاه عبيد هللا ب َن الزُّبـَري   ، َوأََمَره  ب إ جاَلء َبين  أ َمّية عن املد يَنة  َفَأجاله م   بيعة هناك

َرة  إ ىَل اب ن  الزُّبـَري   ...فرَحل وا إ ىَل الشَّام  ، َوف يه م َمر َوان  بن احلكم َوابـ ن   ل ك  ، مث َّ بـََعَث أَهل  ال َبص 
َ
وقد كان  ه  َعبد  امل

َق  ب ن  الزُّبـَري   ب د َمش  ل َح معاوية  بن يزيَد قد َعَزَم عَلى َأن  يـ َباي َع ال  ل َها الضَّحَّاَك ب َن قـَي س  َعَلى َأن  ي ص  ، َوَقد  بَاَيَع أَه 
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نَـه م  َوي ق يمَ  ب   بـَيـ  ب ن  الزُّبـَري  ، َوَقد  بَاَيَع ال  ن  هَل م  أَم َره م  َحىتَّ يتمع الناس على إمام ، َوالضَّحَّاك  ي ر يد  َأن  يـ َباي َع ال 
َص ، وبايع له زفر بن عبد هللا الكاليب بقنسرين ، وبايع له نائل ب ن  قـَي س   ري  حب  م  الزُّبـَري   النـُّع َمان  ب ن  َبش 

َكم  حيّسن ون له ب ف َلس   َر َواَن ب ن  احلَ  ري   مب  أن يتوىل ، َحىتَّ ط نَي ، َو... فـََلم  يـََزل  ع بَـي د  اَّللَّ  ب ن  ز يَاد  َواحل  َصني   ب ن  من 
ا لَه  : أَن َت َشي خ  قـ َري ش  َوَسيّ د َها، ثنَـو ه  َعن  رَأ ي ه  َوَحذَّر وه  م ن  د خ ول  س ل طَان  اب ن  الزُّبـَري   َوم ل ك ه  إ ىَل الشَّام  ، َوقَال و 

   [ .256-7/223" ]البداية والنهاية . فرجع عن البيعة البن الزبريَفأَن َت َأَحقُّ هبذا األمر
، َيد لَُّك َعلى مدى  مصر ، والعراق ، مث قيس بن للضَّحاك -فيما بعد  -احلكم  بن مروان   وحىتَّ قتال   

ا ممكنا   َيك ن   مل ؛ وإالَّ لو ابن الزبريالتمكني الذي نَالَه  
َ
 قهرا   البيعات تأخذ ؛ حىت املعارك هذه كلَّ  خاض وا مل

 .احلكم  بن ملروان

م ه   ابن متكني بعَدم   كَما َأّن االستدالل     يكن مل قلنا : إنه . فلو يف الشرع له أصلَ  ال استدالل   الزبري حل  ك 
 حاله  تلَك كَما رأينا ؟ فعل ه  و  هبا يقوم   حجة فأيّ  ممكنا  

ك أما مسألة ثباته اىل النهاية وعدم استسالمه النه كان راجيا النصر  النصر وارجاع املل الوجه الثالث:
 والقتل على احلق .
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تاسعا : أن ذلك الزعم ال أثارة لقائله عليه من علم، وال صحيح  فهم، وقد ذكر أهل العلم ما خيرم بيعة [
  تعرّ ج لذكره منهم األقالم، فهل فاهتم ما حظي بدركه اخلالف؟! أم حتقق أنه حملجتهم خمالف؟!اإلمام، ومل

ولو صحَّ ما ز ع م الشتهر، وشاع العلم به وانتشر، ولرأيت ذيوع طرقه يف كتب أهل العلم لكثرة حتقق مقتضيه 
ب بيان حكمه يف دين هللا، وكل ذلك مل يكن، و  إذ هو غري كائن  فما ذاك إال يف واقع الدول، والذي يوج 

 ]لعدم كونه مقتضيا ، ولو صحَّ للزم سكوهتم عن البيان، وال ُتتمع هذه األمة ضاللة!

 الرد:
نقلت كالم اجلويين يف االسر ومل تنقل ما بعده فإما مل يقع نظرك عليه او  واملني وقدهذا من الكذب  :اوال  

 صر مذهبك وترتك ما ينقض بنيانك!!انك تنقل كنقل اهل االهواء تأخذ ما يعجبك وين
 
 بيانه من وجهني االول: 

ورثت شوكته ووهنت عدته  قلت لو سقطت طاعة اإلمام فينا] اهنم ذكرو ذلك قال اجلويين يف الغياث
من غري سبب فيه يقتضيه وكان يف ذلك على فكر ثاقب ورأي صائب ال  ووهت منته ونفرت منه القلوب

خبل أو زلل يف قول أو فعل أو تقاعد عن نيل وفضل ولكن  أو عته أو يؤتى يف ذلك عن خلل يف عقل
خذله األنصار ومل تواته األقدار بعد تقدم العهد إليه وصحيح االختيار ومل جند هلذه احلالة مستدركا وال يف 
تثبيت منصب اإلمامة له متمسكا وقد يقع مثل ذلك عن ملل أنتجه طول مهل وتراخي أجل فإذا اتفق ذلك 

فالوجه نصب إمام يطاع ولو بذل اإلمام احملقق أقصى ما  د حيل بني املسلمني وبني وزر يستقل باألمرفق
يستطاع وينزل هذا منزله ما لو أسر اإلمام وانقطع نظره عن األنام وأهل اإلسالم وال يصل إىل مظان 

الم عرضا وطوال ومل يصل إذا مل يكن يده الطوىل ومل يبسط طاعته على خطة اإلس احلاجات أثر رأي اإلمام
إىل املارقني صوله ومل ينته إىل املستحقني طوله واإلمام ال يغىن لعينه وال يقتصر النقطاع نظره على موافاة حني 

 [حينه
لو قلنا مل يذكرو الن ال احد ينازع فيما لو زالت ملك من حكم فإن حكمه يزول تلقائيا وبال مشورة ثانيا :

  موجبات العزل الن العقل يقطع هبذا النتفاء مقاصد االمامة وهذا واضح...فال حيتاج ان يكتب ذلك يف
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عاشرا : أن أهل العلم قد ذكروا حالة هي أبعد مما حنن فيه، ونصوا على عدم اخنرام بيعة اإلمام حال كوهنا، [
 وذلك حني يؤسر اإلمام إن كان خالصه مرجوا .

دت له اإلمامة، فعلى كافة األمة استنقاذه ملا أوجبته اإلمامة من وإن أسر بعد أن عققال املاوردي رمحه هللا: )
 (.58نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجو اخلالص مأمول الفكاك، إما بقتال أو فداء

 ونّص على هذا القاضي أبو يعلى بنحو هذه العبارة.
خالصه، وخلت ديار اإلسالم عن توقع  دَ ع  إذا أسر اإلمام وحبس يف املطامري، وبَـ وقال اجلويين رمحه هللا: )

، فال جند اإلمام، فال سبيل إىل ترك اخلطط شاغرة، ووجود اإلمام املأسور يف املطامري ال يغين، وال يسد مسدا  
 (.57واحلالة هذه من نصب إمام بدا  

 ومفهوم كالمه أنه إن مل يَبع د خالص اإلمام، فال يوز نصب سواه لذلك املقام.
ض فكه مما يتعلق ر  فَـ  ، فإنَّ اخنالعا   به ال أراه مقتضيا   اإلمام يف األسر وإن كان مقطوعا  ووقوع وقال أيضا : )

 (.ر ذلك قبل خلعه كان إماما  دّ  باالختيار واإليثار من آسريه، ولو ق  
ته ما ومعىن عبارته: أن اإلمام إذا وقع يف األسر، فإنَّ حتقَُّقنا من كونه مأسورا  ال يقتضي اخنالعه واحنالل إمام

دام فكُّ أسره فرضا  حمتمال  ولو بطريق ختلية آسريه له اختيارا  من غري مفاداة أو قهر، فإمامته ما كان هذا 
ب إمام آخر مع قيام هذا الفرض فال بد من خلع األول، وال يكون أسره مع  الفرض قائما  باقية، فلو ن صّ 

 احتمال فكه اخنالعا  بذاته.
  إمامة اإلمام!! وإىل أي حال  ت ستصحب!!فتأمل إىل أيّ  مدى تستدمي

فيخرج عن  ،أن يأسر الكفار اإلمام ويقع اليأس بذلك من خالصه من أيديهموقال القلقشندي رمحه هللا: )
 أيدي أهل أما لو كان مرجو اخلالص من أيدي الكفار أو.... اإلمامة ويستأنف أهل احلل والعقد ببيعة غريه

 .  ](56ى إمامته وعلى كافة األمة استنقاذه من أيديهم عل البغي فإنه يكون باقيا  

                                                 

 (.48األحكام السلطانية ) 37
 (.119غياث األمم ) 38

 (. 81-1/88مآثر اإلنافة ) 39
   



076 

 

 الرد:
 لكن السؤال هنا ملاذا يتم تغيريه واستبداله بإمام آخر عند أسره إذا كانوا ال يستطيعون خالصه؟؟

ألن ذلك يدلل على أن التمكني زائل ذاهب أما ما يطرئ فجأة مث  يفك قيده وميضي احلال على ما كان 
المر مل يؤثر أما عدمه استطاعتهم فكه فهو مؤثر كبري جدا على زوال التمكني واهليبة يدلل لنا ان هذا ا

 واالستظهار 
( . ) اإلمام املأسور يف 28( ، وللماوردي )ص25فقد قال صاحب األحكام السلطانية أليب يعلي )ص 

عن اجلماعة وخرجوا هبا ألهنم قد احنازوا بدار تفرد حكمها  اإلمامة باإلياس من خالصه ، أيديهم خارج ا من
وعلى أهل االختيار يف دار العدل أن  عن الطاعة ، فلم يبق ألهل العدل هبم نصرة وللمأسور معهم قدرة ،

 . ( فإن خلص املأسور مل يعد إىل اإلمامة خلروجه منهايعقدوا اإلمامة ملن ارتضوا هلا 
إلمام ويقع اليأس بذلك من خالصه من ]وقال القلقشندي رمحه هللا: )أن يأسر الكفار ا وقد نقلت فقلت

 أيديهم، فيخرج عن اإلمامة ويستأنف أهل احلل والعقد ببيعة غريه....[
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 (3فصل )
 الرد على ثاين اجلوابات

 ثاين اجلوابات
 : جواب من عارض متدد الدولة اإلسالمية[

ب مينع استدامة إذا كان قد حتقق لك أن الدولة اإلسالمية يف العراق قد صحَّ هلا األمر مبدأ   ، ومل يكن مثَّ موج 
 ما صّح، وعلمَت أن ما جاورها من بالد اإلسالم واجب  استنقاذه ألسباب:

األول: اعتالء الطواغيت على تلك البالد، وتنحية شرع هللا عن حكم العباد، وقد تقرر عند علماء اإلسالم 
 على من قدر من املسلمني. أن احلاكم إذا كفر، واستبدل شرعة ربّ  البشر، فإن خلعه واجب

 الثان: استنقاذ املستضعفني واملظلومني من املسلمني، وفك أسراهم.
الثالث: أن يدهم العدو شيئا  من تلك البالد، سواء دمهها العدو األبعد، أو تغوَّل على أهلها طاغوت البلد، 

وجب نصرهم لتحقق  فوجوب نصرهم واحلالة هذه على املسلمني متحتم، وأوجب يف التقدمي على من
 السببني اآلنفني إن تضايقا وتشاّحا.

وبوضوح هذا فإما أن يقال: قد كان واجبا  على الدولة اإلسالمية يف العراق أن تغيث املسلمني يف الشام من 
بطش النظام النصريي الكافر، وترد عاديته عنهم بكل ممكن، وإما أن يقال: ليس عليها ذلك بواجب، وال 

 فرض الزب!
 يقول بالثان قائل يعلم شيئا  من دين هللا، بل العلم متحقق أن الوجوب على الدولة اإلسالمية آكد عليها وال

من غريها، لـ ما انتصبت له من إقامة الدين، ورد عادية املعتدين، واستنقاذ املستضعفني، وملا منَّ هللا به عليها 
سبيل التشريد به! ال يضارعها فيه مضارع، أو يوازيها فيه من قوة وم كنة، ود ربة على مقارعة الباطل، ودراية ب

 سابق!
رب من أرض املسلمني تـ خلّ صه الدولة وتستنقذه من حكم الطاغوت فهو  وإذا كان األمر كذلك فإن كلَّ ش 

 . ]امتداد شرعي سنين  لسلطان اإلسالم، ونافذ عليه حكم اإلمام
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 الرد:
 حىت متتد اىل أرض الشام!! ال يوجد لديها ارض  يف العراق أوال: 
بشوكتها ال يوجد لديها من املناطق الضخمة اليت تستطيع ان تقيم عليها حكم هللا وتسيطر عليه  ثانيا:

 ثكنة.حرروا منطقة مع اجملاهدين فغاية ما يسيطرون عليه مقرا او  وإذافلذا كان جهادهم جهاد دفع  لوحدها
 اجلهة متالزمة علىتيالء وليس منهما مستلزم لآلخر وان قلنا بأن ان الكاتب خيلط بني الغياث واالس ثالثا:

سبيل التنزل واجلدل ففيها مؤثر وهو ان لكل منها ثكنات ومقرات فهل اصحاب املقرات يب عليهم 
تسميه  ظل مامل يعطوها هل يسوغ هلم اخذها بالقوة والزامهم بالبيعة والدخول يف  وإذااعطاءها للدولة 

 !رعي( !الش)بالسلطان 
رابعا: ان ما جاء به الكاتب من القول بتمدد سلطان البغدادي يوجب عليه وال شك قتال اخلارجني عن 
طاعة البغدادي والذين مل يدخلوا يف بيعته فلماذا ال تفتون هلم بقتال مجيع اخلارجني عن سلطان االمام 

 ء التوحيد وغريهم ؟؟!! ...الشرعي كاجلبهة واالحرار ولوا
 
 ازع يف هذا ليس من قول  يف نزاعه إال أحد قولني:واملن[

 األول: إما أن يقول مل يكن على الدولة أن تستنقذ ما استنقذته من بالد الشام، وال يقول هبذا عاقل.
 الثان: وإما أن يقول قد وجب عليها إغاثة املسلمني وليس هلا حكم ما استنقذته من الديار.

لي ما حررته عن سلطاهنا وترتكه بال سلطان؟! أم ت سل مه إىل من حيكم فيقال له: فإن كان ما قلت فهل خت  
 فيه بسلطان آخر؟!

اتفق مجيع أهل فإن قلَت باألول فقد قلَت مبا يعلم القاصي والدان فساده، قال اإلمام ابن حزم رمحه هللا: )
ن األمة واجب عليها االنقياد وأ ،على وجوب اإلمامة ،ومجيع اخلوارج ،ومجيع الشيعة ،ومجيع املرجئة ،السنة

 ،ويسوسهم بأحكام الشريعة اليت أتى هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،إلمام عادل يقيم فيهم أحكام هللا
 (.48طوا احلق بينهمتعاحاشا النجدات من اخلوارج فإهنم قالوا ال يلزم الناس فرض اإلمامة وإمنا عليهم أن ي
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خلَّص الدار ونزع يد البغي عنها باحلكم على غريه ال مياري فيها ذو نظر،  وإن قلَت بالثان فإن أولوية من
وال ينازع فيها ذو عقل، ل ما له من فضل التخليص من علو  يف رتبة االستحقاق، فتقدمي غريه عليه تقدمي 

 خلالف مقتضي التقدمي، فهو حتكم.
 بسلطان  تابع  لألول؟! أم بسلطان مستقل؟! مث يقال له: فهذا الذي أردَت أن ي سلَّم له احلكم، أفيحكم فيه

فإن قلت باألول رجعت إىل قولنا، وإن قلَت بالثان فقد نقضت ما سلَّمَت به من صحة انعقاد البيعة 
إذا بويع خلليفتني، فاقتلوا لألول، وقد كان مقتضاها على ما سلَّمَت قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )

 . ](41اآلخر منهما

 الرد:
االفتيات عليهم بالسيطرة والتغلب فإن حصل واستقر االمر هلم يف املناطق  ال يوز هلا حكم الناس و أوال:

اجملاور لسلطاهنم ــ يف العراق ــ إن وجد هلم فيها سلطان وجب على الناس السمع والطاعة هلم واذا مل يفعلوا 
نفاذها وليس راجع اىل حرمة عدم البيعة من راجع اىل نفس الوالية و  فاألمرمل يصح ان يقال غلبوا عليهم 

عدمها وال يوز اكراه الناس  ومحلهم والزامهم يف مسائل اخلالف املعترب عندما تتكافئ األدلة كيف وهي 
ن َكار  يف  َمَسائ ل  اخل  اَلف  َغيـ ر  َسائ غ  راجحة عندنا قال شيخ االسالم)  (َواإل  

وليس هلا حكم سواهم )من  أحدكان لوحدهم ال يشاركهم فيه   ر إذاالديامن  هذتقاستن حكم ماثانيا: هلا  
 ما استنقذته من الديار.(

لي ما حررته عن سلطاهنا وترتكه بال سلطان؟!  ثالثا: فيقال له: فإن كان ما قلت فهل خت 
 أم ت سل مه إىل من حيكم فيه بسلطان آخر؟! 

ر به لوحدها وغصب حقوق اجملاهدين الذين قاتلوا اىل نقول بأهنا ترتكه بال سلطان ولكن ليس هلا االستئثا ال
جنبها وال يقتضي عدم حكمها عليه بسلطان الشرع تسليمه اىل من حيكمه بسلطان آخر فلم التالزم أم ان 

 آخر؟!( )بسلطان اليه بقولك وأحملتلة بسلطاهنا او حيكم فيه بغري ما انزل هللا و القضية اما ان حتكم الد
ل بأن الغنائم تقسم على رؤوس املقاتلني فكذلك املقرات والثكنات واملدارس وهذا كما انك تقو 

 واملستوصفات مثلها فإذا اقررت باالول وجب عليك االقرار بالثان فتأمل 
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رابعا: قلنا مرارا ان التمكني زائل من العراق ال جمال وال مرية فيه للشك وما حتصل من ضربات موجعة هنا 
ان الكافرين فما زالت السلطة والغلبة والقهر هلم اذا عرفت ذلك فأي سلطان تريد ان وهناك ال تؤثر يف سلط

 متتد اليه؟؟
)مث يقال له: فهذا الذي أردَت أن ي سلَّم له احلكم، أفيحكم فيه بسلطان  تابع  لألول؟! أم بسلطان  وقولك

اعة كبقية اجلماعات فيصري مستقل؟!( اذا كان هبذا التوصيف احلاصل من ذهاب التمكني ورجوعها اىل مج
احلكم بسلطان مستقل ال تابع ولو جارينك على فهمك وعلى تفكريك فنقول  حىت لو وجب عليهم البيعة 
للدولة والبقاء حتت حكمها فيكون حكم املبايعني اجلدد تابع للدولة فما دام انه مل حيصل فلم يستفد منه !! 

 ل أو عدمه فتأملالن العربة بالوالية ونفاذها ال حبرمة الفع
خامسا : انك اقريت بأن من يأيت فيحوز االرض ويبسط سلطان اله عليها وخيلصها من الكافرين  فهي له  

بسبب سبقه اليها والتضحية دوهنا فهو اوىل من غريه هبا وهذا مما ال مياري به ذو نظر وال ينازع فيه ذو عقل 
دار ونزع يد البغي عنها باحلكم على غريه ال مياري فيها وان قدم فهذا حتكم  فقلت )إن أولوية من خلَّص ال

ذو نظر، وال ينازع فيها ذو عقل، ل ما له من فضل التخليص من علو  يف رتبة االستحقاق، فتقدمي غريه عليه 
 تقدمي خلالف مقتضي التقدمي، فهو حتكم.(

ان ينازعه  ده فال يوز الحبشرع هللا كما هو واجب علي ألرض وحكمهافلذا من جاء من املسلمني فاحتا 
 فتأمل.فإن )تقدمي غريه عليه تقدمي خلالف مقتضي التقدمي(  عنها( وعليه)خلَّص الدار ونزع يد البغي  ألنه

 
وإن ضارب  لَك مثاال  يَبني  منه أن استثقال كثري ممن استثقل متدد الدولة اإلسالمية إمنا هو ملا خلَّفته  [

 جعلت من خار مه آتيا  ملستنكر! السنني من إلف  هبذه احلدود
أفرأيَت لو أن الدولة اإلسالمية يف العراق مل يكن هلا من سلطان وم كنة وشوكة إال يف بغداد، ومل يكن ما 
حوهلا من مدن العراق قد حلقه ما حلقها من احلرب اليت آلت إىل نشأة الدولة، مثَّ ملا تغوَّل النظام النصريي 

حربه إىل مدن العراق اليت كانت آمنة مطمئنة، وعمَّها من القتل والتشريد ما عمَّ على أهل الشام طاَل شرر 
املدن الشامية، فانتهضت الدولة برجاهلا وماهلا وعتادها إىل تلك املدن فحررهتا وبسطت سلطاهنا عليها! أتراه 

 ]لشام؟! يستنكر عليها هذا التمدد والتوسع ويستثقله كثري ممن كان منه ذلك لـمَّا كان يف ا
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 الرد:
(اذا حكموا بالتغلب والسيطرة  وتسلطوا على قطر جماور هلم بالقوة وجب السمع والطاعة وان كان آَثني  1

 بالتسلط لقولك  )فحررهتا وبسطت سلطاهنا عليها!( وهذا مل حيصل!!
اطق مل حتررها ( ان هذا فيه إفتيات وتعدي على جهاد اجملاهدين اآلخرين فقولك حررهتا  ال يوجد هناك من2

بنفسها امنا معها غريها الذين مياثلوهنا بالقوة والغلبة فقولك  )فحررهتا وبسطت سلطاهنا عليها!( مل يقع مثله 
 يف جهاد الشام للمشاركة.

 ( أن التغلب خيتلف متاما عن عقد بيعة  اهل احلل والعقد فكفاك خلطا ...5
 

ى لك! وإذ ذاك فما تلك احلدود اليت ألفها الناس إال  فإن أنصفت من نفسك فما أرى األمر إال قد اجنل[
 ]كاألصنام يب السعي إىل حتطيمها وطمس معاملها.

 الرد:
قد مضى ان االمر ليس حدودا بني الشام والعراق وارض الشام والعراق عرفت على عهد النب بذلك  أوال:

ان يبىن على هذه احلدود الوالء والرباء  ومل يتكلم ويقول بأهنا جاهلية جهالء  بل وضعت ومسيت للتعريف أما
الوىل عراقية واالخرى شامية فالدليل اوتقسم طبقا للثروات فهذا احملرم وما عداه من تقسيم الثغور والبالد 

 واجب على املانع من ذلك واالصل اجلواز وال توجد اي خمالفة شرعية على هذا الوجه.
عليها ويبين على اساسها االحكام وكالمنا على ارض الشام اال عند من يوايل ويعادي  كاألصنامفما هي  

 والعراق كالم للتعريف ال أنه جائز على االمتداد للعراق حمرم على الشام فتأمل.......
ليس يب إذ عارضت  متدد الدولة ما ذكرَت من موروث احلدود يف النفوس، وإمنا الشأن [ وإن قلَت بعد هذا:

عدة شاركت يف حترير البالد الشامية، ورد عادية النصريية، وهم ال يرضون األمر  أن يف الشام مجاعات وأطيافا  
 إال عن شورى، وال يسلّ مون قيادهم دون ذلك.

في قال: فأما إذ ذكرَت ما ذكرت فإما أن يكون من يعارض توسع الدولة إىل الشام يعارضها يف ذلك 
لشامية، وإما أن تكون معارضته هلا يف أحقية بإطالق، أي حىت يف ما بسطت سلطاهنا عليه من املدن ا

 توسيع حكمها على ما سوى ذلك من املناطق مما حررته الكتائب األخرى أو شاركت الدولة يف حتريره.
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فإن كانت املعارضة على الوجه األول فهو عينه موروث احلدود الذي وصفت  لك، وما ب ين على باطل فهو 
 باطل.

ب هذه املعارضة؟! وإما أن يكون نوع املعارضة  هو الثان، فيقال: فما موج 
 فإما أن يكون لعدم الشورى واالستئمار، وانتصاب الدولة لألمر واالستئثار.

 وإما أن يكون لعدم أهلية أمري الدولة ملنصب اإلمامة.
 ]وإما أن يكون لرؤية الـم عارض من نفسه أحقية لذلك املنصب ليس مياثله فيها من انتصب هلا.

 الرد:
 هللا وقلنامضى احلديث عنها وسيأيت الكالم عنها بشيء من التفصيل ان شاء  اسباب كثريةموجب املعارضة 

اهنا ليست بسليمة ال من جهة الشوكة واالستظهار)التمكني( وال من جهة االنعقاد كون العاقدين ال يعدو 
اليت حرروها وقامو حكم هللا عليها  ان يكونو جزء يسريا من مجهور اهل احلل والعقد املوجودين ضمن املناطق

االمامة له يف الشام ال يكون اال عن رضى وشورى وقد  مقاتلة، فانعقادواليت دالت وانتهت وآلت اىل مجاعة 
قلت انت )فإما أن يكون لعدم الشورى واالستئمار، وانتصاب الدولة لألمر واالستئثار.( وما اجبت عنه اال 

 عليه باالدلة الواضحات والبينات الباهرات وهلل احلمد واملنة... به. رددنا بكالم متهافت متساقط ال يعبأ
)أئمة أهل السنة واجلماعة، ال  االسالم:فإذا قلتم هذا عندنا اجتهاد راجح لدينا فنلزمك مبا نقلته عن شيخ 

تلزمونا وال تلزموا  يلزمون الناس مبا يقولونه من موارد االجتهاد، وال يكرهون أحدا  عليه( فهذا اجتهادكم فال
 تقولون واحلق خالف الذي عندكم كما بينا ونبني حبول هللا.. الناس مبا
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 (4فصل )
 ثالث اجلوابات

 نقض حجة من )حتفظ( على متدد الدولة وهو الرد على من قال :[
كوادر تنشد حكم أوالها: أن إقامة الدولة يف الشام ال يستأثر بقراره الشيخ البغدادي، ويف الشام مجاعات و 

اإلسالم وتسعى إليه، فال يكون ذلك إال مبشاورهتم ومشاركتهم، واخل رية إمنا تكون لألمة يف تعيني أمري الدولة 
 .  ]بهاإلسالمية يف الشام، وليس ألحد أن يفرض نفسه على الناس ما مل خترته األمة وترضى 

 
 : قوله: يف بداية )ثالث اجلوابات(

 ]الدولة اإلسالمية لعدم االستشارة، أو لظن األحقيةجواب من عارض متدد [
 وقد رددت عليه من عشرة اوجه على زعمك فقلت:

وإن كان إمنا محلك على معارضتها هو عدم مشاورهتا لك يف إقامة الدولة يف الشام، واستئثارها باألمر [
 دونك، فجوابك على هذا من عشرة وجوه:

تقدمني على عدم وجوب الشورى على اإلمام وإن كانت مستحبة، أن مجهور أهل العلم امل الوجه األول:
وهي بكل حال مسألة خالفية، فال يكون يف ترك اإلمام إن تركها على قول اجلمهور أكثر من تركه مستحبا ، 

أئمة أهل السنة وال تثريب عليه يف ذلك، إذ هو من موارد االجتهاد، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: )
 (.42عليه ماعة، ال يلزمون الناس مبا يقولونه من موارد االجتهاد، وال يكرهون أحدا  واجل

وإذا مل يكن للعلماء أن يلزموا عامة الناس مبا يقولونه يف موارد االجتهاد، فهل يكون هلم أن يلزموا به أمري 
 الدولة اإلسالمية؟!

النزاع بالتزام قول بال حجة من الكتاب والسنة أما إلزام السلطان يف مسائل وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: )
 (.45فهذا ال يوز باتفاق املسلمني
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وإذا مل يكن للسلطان أن يلزم عامة الناس بقول  فيما اختلف العلماء فيه من غري حجة، أفرتاه يوز أن ي لَزم 
 ]السلطان مبا ال يوز له أن ي لز م به؟!!

 الرد:
أن  تنعقد هبم االمامة وقلنا والعقد الذينمسألة اهل احلل  االثري يف أوال: قد رددنا على هذا سابقا على

على الشام اال ببيعة مجهور اهل احلل والعقد له  امرة ابتداءاملسألة ليست استشارة بل ال تنعقد للبغدادي 
 :ذلكبيان و املوجودين يف الشام 

والعقد يف االمة أو يف الشام امنا كان باختيار أنه ت عقد البيعة له ابتداء ليس جبمهور اهل احلل  أوال:      
حكمها بعد سبق سيطرة عليها وهذا واضح. فلو الذين  امجهور اهل احلل والعقد على االرض اليت ارادو 

 اختارو البغدادي هم مجهور اهل احلل والعقد يف االمة هلان اخلطب وقل االشكال...
كبري شاسع بني اهنا ال تنعقد ابتداء اال هبم وبني مسألة لو ان هذا خارج عن حمل النزاع ففرق   ثانيا:      

انعقدت فاستأثر برأي يف احدى املسائل والنوازل هل حيق له فيستأثر وان استشار او ال حيق له بل عليه ان 
 ينظر يف رأيهم وهذا مرجعه اىل مسألة يعرب عنها اهل العلم بقوهلم

 )هل شورى احلاكم املسلم ملزمة ام معلمة(.
أئمة أهل السنة واجلماعة، ال يلزمون الناس مبا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: ) ]قال ثالثا: قوله     

 (.[44عليه يقولونه من موارد االجتهاد، وال يكرهون أحدا  
يف الراجح والضرب على  فيلزمه النظرهذا ان كان مورد اجتهاد ال دليل عليه فإن كان فيه دليل وخالفو 

 وهذا حمل اتفاق نقله ابن تيمية نفسه وابن القيم.  املرجوح

 على املخالفني أن ال يكون االنكار اال يف جممع عليه فهذا باطل . يف االنكار وال يشرتط

والصحيح أنه إذا اختلف العلماء يف مسألة على قولني أو أكثر فيجب الرجوع إىل الكتاب والسنة ملعرفة 
اتباعه والعمل به وترك ما عداه وحتذير الناس منه ألنه على خالف  إي األقوال أسعد بالدليل من أجل

 والسنة.الكتاب 
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متقارب، فهذا هو الذي  الرجحان مستوفإن كان لكل األقوال دليل من الكتاب والسنة على قدر من 
  .....ال إنكار فيه .

سائل اخلالفية من غري فالرتجيح يف املسائل اخلالفية واجب ومتعني للوصول إىل األصوب، والعمل بامل
 من ضروب الضاللة والغواية....ترجيح ضرب 

فإن تنازعتم يف شيء فرّدوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون } :والدليل على وجوب الرتجيح قوله تعاىل
 .36النساء  {باهلل واليوم اآلخر

 .18الشورى  {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل هللا} :وقوله تعاىل

 اختلفت األقوال وتعارضت وجب عرضها على الكتاب والسنة واتباع ما كان منها موافقا هلما .فإذا 

، وبقول   أو وجه )أمجع العلماء على حترمي احلكم والفتيا باهلوى :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
 [. االختيارات الفقهية] ( من غري نظر يف الرتجيح

ال يوز للمفيت أن يعمل مبا شاء من األقوال والوجوه من غري نظر يف الرتجيح ) :وقال ابن القيم رمحه هللا
مجاعة فيعمل مبا يشاء  وال يـَع َتد به، بل يكتفى يف العمل مبجرد كون ذلك قوال قاله إمام أو وجها ذهب إليه

ار وهبا الرتجيح، القول َوف َق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو املعي ىمن الوجوه واألقوال حيث رأ
 . [عالم املوقعني]إ( وهذا حرام باتفاق األمة

فإذا حدث الرتجيح وبان القول الضعيف واملذهب الساقط فقد تعني اإلنكار على كل من متسك 
 بالباطل ألن عدم اإلنكار عليه ذريعة إىل انتشار باطله .

 مسائل اخلالف على قسمني: عليه ف و

هي األمور اليت مل يرد فيها نص قاطع من كتاب أو سنة واجتهد فيها األول: املسائل االجتهادية و 
 العلماء كل حسب وسعه، فهذه ال إنكار فيها ما مل يكن أحد األقوال خمالفا إلمجاع سابق أو قياس جلي .

القسم الثان: مسائل وردت يف الكتاب والسنة واختلف فيها أهل العلم فهذه هي اليت قلنا بأنه يب 
 جيح والعمل بالقول الراجح فإن تساوت يف قوة الدليل فال إنكار حني إذ.فيها الرت 

 وقد نبه ابن القيم إىل ضرورة التفريق بني مسائل االجتهاد ومسائل اخلالف فقال: 

 )خطأ من يقول ال إنكار يف مسائل اخلالف: 
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إىل القول والفتوى أو  وقوهلم إن مسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح فإن اإلنكار إما أن يتوجه 
 العمل .

أما األول: فإذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا وإن مل يكن كذلك فإن بيان 
 ضعفه وخمالفته للدليل إنكار مثله .

 نكار.وأما العمل فإذا كان على خالف سنة أو إمجاع وجب إنكاره حبسب درجات اإل 

يف املسائل املختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم  وكيف يقول فقيه ال إنكار
 احلاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء.

وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع ولالجتهاد فيها مساغ مل تنكر على من عمل هبا جمتهدا أو  
 . مقلدا

جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد كما اعتقد  وإمنا دخل هذا اللبس من 
 [.585ص 1ج -إعالم املوقعني ]ذلك طوائف من الناس ممن ليس هلم حتقيق يف العلم( 

مث إن القول بعدم اإلنكار يف مسائل اخلالف كلها يؤدي إىل تغيري معامل الدين، ألن املختلف فيه أكثر 
 . أو حيده حد  من أن يعد

أن من كبار الصحابة من مل ي ستشر بعد وفاة النب صلى هللا عليه وسلم يف أمر اخلالفة، ومل  الوجه الثاين:[
يكن ذلك مبسيغ لواحد  منهم أن يشق عصا املسلمني، أو يرتك البيعة أليب بكر  الصديق رضي هللا عنه، ويف 

بعد توليه اخلالفة واعتذر هلم، وأن عليا  مستدرك احلاكم أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه خطب الناس 
ما غضبنا إال ألنا قد أخرنا عن املشاورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس هبا بعد والزبري رضي هللا عنه قاال: )

(، وقال احلاكم 43رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وثان اثنني، وإنا لنعلم بشرفه وكربه
 .  ]شيخني، ووافقه الذهبعلى شرط ال صحيح

 الرد:
 أما غضب علي والزبري فهو حجة عليك ال لك...لوجوه:
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علي والزبري زائدان على مجهور اهل احلل والعقد فإن الذين بايعوا ابو بكر ابتداء الكل ما عدا علي  األول:
َعة   46والزبري   َام َها م تَـَوقّ ف ا َعَلى ح ض وره ، فـََلم  قال النووي يف شرحه على مسلم )وملَ  َيك ن  ا ن ع َقاد ال بَـيـ  َوان رب 

َاَلَفة ، َوَلك ن  يَ ب َعَلي ه  احل  ض ور ل َذل َك َواَل ل َغري  ه  ، فـََلمَّا ملَ  يَ ب ملَ  حَي ض ر ، َوَما ن ق َل َعن ه  َقد ح يف  ال بَـيـ   َعة َواَل خم 
يَلته يف  نـَف سه بَق َي يف  نـَف سه َعَتب فـََتَأخََّر ح ض وره إ ىَل   َأن  زَاَل ال َعَتب ، وََكاَن َسَبب ال َعَتب أَنَّه  َمَع َوَجاَهته َوَفض 

َتب ّد ب َأم   ّ َصلَّى اَّللَّ َعَلي ه  َوَسلََّم َوَغري  َذل َك ، رََأى أَنَّه  اَل َيس  ء ، َوقـ ر به م ن  النَّب  َش وَرت ه  َوح ض وره يف  ك ّل َشي  ر  إ الَّ مب 
 حضور العقد والبيعة فال يسبقهم عليها سابق بدليل اهنم بايعوه بعد ذلك ... او كذلك ارادو  (

أن طريق الروافض هي االستدالل  بعدم بيعة علي والزبري ابتداء وليس هلم هبا حجة وان العيذك من  الثان:
نوا راضني وقائلني بإمامته فإن سلوك طريقهم فإن خالفوا هم يف مسألة انعقاد االمامة وان علي والزبري مل يكو 

اربأ بك أن تسلك  مسلكهم لتستدل باحلديث  على هتوين امر االستشارة اليت دلت عليها اآلف االحاديث 
 ومتات اآليات..

وتقول مل يستشاروا وغضبوا فما كان غضبهم اال لتسارع الناس قبلهم على البيعة وهم االحق بأن يراجعوا  ال 
على اصل االنعقاد بدليل قوهلم)وإنا نرى أبا بكر أحق الناس هبا بعد رسول هللا صلى  على االعرتاض اساسا

هللا عليه وسلم، إنه لصاحب الغار، وثان اثنني، وإنا لنعلم بشرفه وكربه( و هو كذلك أمر طبيعي وفطري أن 
رضي هللا عنه يف  يغضب اإلنسان إذا كان مبكانة علي والزبري إذا رفض عمدا أن يكونا مها من يعقدوا له

 القضايا الكربى اليت هلا أثرها على حاضر األمة ومستقبلها.
.. فلما تبني هلما أن األمر مل يكن مقصودا، وأن االجتماع إمنا ت بناء على مبادرات أسرع إليها اجملتمعون، 

، ال ومل يكن نتيجة تنادي بعضهم بعضا حىت يقدم البعض ويؤخر البعض، ذهب ما شعر به من الغضب
سيما ومها يعلمان ضرورة أنه املستحق ال احد غريه ويسأل املعرتض :هل تشك بأن علي والزبري يريدان 
لنفسيهما او لغريمها اخلالفة خال ابو بكر فإن قلت نعم فقد خرقت االمجاع وقلت بقول الروافض وان قلت 

                                                 

هناك روايات أخر تذكر تراجع سعد رضي هللا عنه فقد روى اإلمام أحمد في مسند الصديق عن عثمان عن أبي معاوية و وسعد وطلحة يف بعض الروايات  46

هذا األمر ، فّبر الناس  ، فذكر حديث السقيفة وفيه : إن الصديق قال : قريش والة -هو الحميري  -عن داود بن عبد هللا األودي عن حميد بن عبد الرحمن 
( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : فهذا مرسل حسن 1/5تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لفاجرهم ، قال : فقال له سعد : صدقت ، نحن الوزراء وأنتم األمراء . المسند )

سعد بن عبادة نزل عن مقامه األول في دعوى اإلمارة  ولعل حميًدا أخذه من بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك ... قال : وفيه فائدة جليلة جًدا ، وهي أن
( ، أما أحمد شاكر فقد ضعف هذا الحديث النقاطعه قال : فإن حميد بن عبد 1/141وأذعن للصديق باإلمارة فرضي هللا عنهم أجمعين . منهاج السنة )

ن عباس ... ولم يصرح هنا بمن حدثه هذا الحديث ، وظاهر أنه لم يدرك الرحمن الحميري التابعي الثقة يروي عن أمثال أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر واب
 ( .5/191( . وقال الهيثمي : رجاله ثقات إال أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر . انظر : مجمع الزوائد )1/164وفاة الرسول وحديث السقفية )

 .: زيادة بين هاشم.2/325ويف الكامل يف التاريخ  
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)معرفة رأيهما يقينا او بغلبة فقد أجبت على نفسك يف عدم احلاجة اىل استشارهتما لسبب اساس وهو ال،
 الظن(لكن الذي اغضبهما هو عدم منادهتم واعتبارهم من احلضور ال غري!!

أن عليا  قد  -رضي هللا عنها-ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة  هذا كذلكوال يقدح يف 
حلة أيب بكر وبايعه مث إنه بعد وفاهتا التمس مصا -رضي هللا عنها-ختلف عن بيعة أيب بكر حياة فاطمة 

معتذرا  له بأنه ما كان ينافس أبا بكر يف ما ساقه هللا إليه من أمر اخلالفة، لكنه كان يرى له حق املشورة 
لقرابته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . انظر صحيح البخاري )كتاب املغازي، باب غزوة خيرب( فتح 

 .4241-4248، ح8/465الباري 
وقد متسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أيب بكر »رح حديث عائشة املشار إليه آنفا : قال ابن حجر يف ش

إىل أن ماتت فاطمة، وهذياهنم يف ذلك مشهور. ويف هذا احلديث ما يدفع حجتهم، وقد صحح ابن حبان 
سلم عن وغريه من حديث أيب سعيد اخلدري وغريه: )أن عليا  بايع أبا بكر يف أول األمر( وأما ما وقع يف م

وال أحد من بين هاشم( فقد  الزهري أن رجال  قال له: )مل يبايع علي أبا بكر حىت ماتت فاطمة؟ قال: ال
ضعفه البيهقي بأن الزهري مل يسنده، وأن الرواية املوصولة عن أيب سعيد أصح، ومجع غريه بأنه بايعه بيعة 

قدم، وعلى هذا فيحمل قول الزهري )مل يبايعه ثانية مؤكدة لألوىل، إلزالة ما كان وقع بسبب املرياث كما ت
علي(: يف تلك األيام على إرادة املالزمة له واحلضور عنده، وما أشبه ذلك. فإن يف انقطاع مثله عن مثله ما 
يوهم من ال يعرف باطن األمر أنه بسبب عدم الرضا خبالفته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر 

 .8/463فتح الباري «. فاطمة عليها السالم إلزالة هذه الشبهة علي املبايعة اليت بعد موت
قال: )ما كان أصحاب رسول  -رمحه هللا-ان االمجاع وقع على اختيار ايب بكر فعن معاوية بن قرة  الثالث:

هللا صلى هللا عليه وسلم يشكون أن أبابكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وما كانوا يسمونه إال 
ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وما كانوا يتمعون على خطأ( أورده السيوطي يف تأريخ اخللفاء خليف

 .88ص
وقال ابن تيمية  يف منهاج السنة :)مبايعة الثالثة ــ  أي ابو بكر وعمر وعثمان ــ مل خيتلف عليهم أحد بل 

 بايعهم الناس كلهم ال سيما عثمان.(
املهاجرين واألنصار يف  هللا تعاىل : ) أمجعت الصحابة بعد اختالف وقع بنيويف هذا يقول القرطب رمحه 

سقيفة بني ساعدة يف التعيني حىت قالت األنصار : منا أمري ومنكم أمري ... ( اجلامع ألحكام القرآن 
 هـ . ن . دار القلم . 1579( ط . ثالثة 1/294للقرطب )
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على بيعة الصديق يف ذلك  -رضي هللا عنهم –ق الصحابة وقد اتف: »-رمحه هللا-وقال احلافظ ابن كثري
 . 9/589البداية والنهاية «. الوقت، حىت علي بن أيب طالب، والزبري ابن العوام

 مث ساق الروايات الصحيحة الدالة على ذلك.
رسول الذين هم بطانة  وأبو بكر بايعه املهاجرون واألنصار،: »-رمحه هللا-ويقول شيخ اإلسالم ابن تيميه 

هللا صلى هللا عليه وسلم ، والذين هبم صار لإلسالم قوة وعز، وهبم ق ه ر املشركون، وهبم فتحت جزيرة 
منهاج السنة «. العرب، فجمهور الذين بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم الذين بايعوا أبا بكر

ق هبذا األمر منه، ال قرشي وال فلما اتفقوا على بيعته، ومل يقل أحد إن أح». ويقول أيضا : 1/351
أنصاري، فإن من نازع أوال من األنصار مل تكن منازعته للصديق، بل طلبوا أن يكون منهم أمري، ومن قريش 
أمري، وهذه منازعة عامة لقريش، فلما تبني هلم أن هذا األمر يف قريش قطعوا املنازعة....مث بايعوا أبا بكر من 

هلم وال رهبة، فبايعه الذين بايعوا الرسول حتت الشجرة، والذين بايعوه ليلة  غري طلب منه، وال رغبة بذلت
العقبة، والذين بايعوه ملا كانوا يهاجرون إليه، والذين بايعوه ملا كانوا يسلمون من غري هجرة كالطلقاء، ومل يقل 

حق هبذا األمر من أيب أحد قط إىن أحق هبذا األمر من أيب بكر، وال قاله أحد يف أحد بعينه: إن فالنا  أ
 .433-9/434منهاج السنة «. بكر

 قد يقول قائل ملاذا تأخر علي يف عدم البيعة؟؟ تنبيه:
بعد ستة أشهر من  ليبايعه،فعندما طلب أبا بكر  من املرياثيرى انه له نصيب  عنه كانرضي هللا  الن علي

أحد معك ، كراهية حملضر عمر ، فقال خالفته _ أي بعد موت فاطمة _ أرسل إليه أن إئتنا ، وال يأتنا 
 عمر : ال وهللا ال تدخل عليهم وحدك ...

 ] متفق عليه [نصيبا.ولكنا كنا نرى أن لنا يف هذا األمر  بقوله:وعلل علي عدم املبايعة 
] وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة أي كان الناس حيرتمونه إكراما لفاطمة : قال ابن حجر يف الفتح

تت واستمر على عدم احلضور عند أيب بكر قصر الناس عن ذلك االحرتام إلرادة دخوله فيما دخل فلما ما
فيه الناس ولذلك قالت عائشة يف آخر احلديث ملا جاء وبايع كان الناس قريبا إليه حني راجع األمر باملعروف 

متريضها وتسليتها عما هي فيه وكأهنم كانوا يعذرونه يف التخلف عن أيب بكر يف مدة حياة فاطمة لشغله هبا و 
من احلزن على أبيها صلى هللا عليه و سلم وألهنا ملا غضبت من رد أيب بكر عليها فيما سألته من املرياث 
رأى على أن يوافقها يف االنقطاع عنه قوله فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصاحلة أيب بكر 

يف حياة فاطمة قال املازري العذر لعلي يف ختلفه مع ما اعتذر هو به  ومبايعته ومل يكن يبايع تلك األشهر أي
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أنه يكفي يف بيعة اإلمام أن يقع من أهل احلل والعقد وال يب االستيعاب وال يلزم كل أحد أن حيضر عنده 
ل علي ويضع يده يف يده بل يكفي التزام طاعته واالنقياد له بأن ال خيالفه وال يشق العصا عليه وهذا كان حا

مل يقع منه إال التأخر عن احلضور عند أيب بكر وقد ذكرت سبب ذلك قوله كراهية ليحضر عمر يف رواية 
األكثر حملضر عمر والسبب يف ذلك ما ألفوه من قوة عمر وصالبته يف القول والفعل وكان أبو بكر رقيقا لينا 

 ......ما قصدوه من املصافاة فكأهنم خشوا من حضور عمر كثرة املعاتبة اليت قد تفضي إىل خالف
 
وكذلك الصديق رضي هللا عنه ملا استخلف من بعده عمر الفاروق رضي هللا عنه ما شاور  الوجه الثالث:[ 

يف ذلك ال كل الصحابة وال مجهورهم وال الكثري منهم، وقد ورد أنه شاور منهم نفرا  يسريا ، فما كان هذا منه 
ب  لعدم بيعة   ]من استخلفه حبجة االستئثار وترك االستئمار!رضي هللا عنه مبوج 

 الرد:
بيعة عمر بيعة استخالف  ال يب فيها الشورى ومع ذلك كان هدي الصحابة الشورى فقد فوضه عموم 

 الصحابة باالختيار
قال ابن اجلوزي : ) عن احلسن بن أيب احلسن رضي هللا عنه قال : ملا ثقل أبو بكر رضوان هللا تعاىل عليه 

بان له من نفسه . مجع الناس فقال : إنه قد نزل يب ما ال ترون وال أظنين إال ملأيت ، وقد أطلق هللا واست
أميانكم من بيعيت ، وحّل عنكم عقديت ، ورّد عليكم أمركم ، فأمّ روا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمَّرت 

وا عنه فلم تستقم هلم ، فقالوا : إرأ عليكم يف حياة مين كان أجدر أال ختتلفوا بعدي ، فقاموا يف ذلك وحل
قال : فلعلكم ختتلفون ؟ قالوا : ال ، قال : فعليكم عهد  -صلى هللا عليه وسلم  -لنا يا خليفة رسول هللا 

هللا على الرضا ؟ قالوا : نعم . قال : فأمهلون أنظر هلل ودينه ولعباده ، فأرسل أبو بكر إىل عثمان بن عفان 
: عمر .  -أي عثمان  -: أشر علي برجل . وهللا إنك عندي هلا ألهل وموضع فقال رضي هللا عنه فقال 

فقال : اكتب ، . فكتب حىت انتهى إىل االسم فغ شي عليه مث أفاق فقال : اكتب عمر ( مناقب عمر بن 
 ( .32اخلطاب )ص 

ابن أيب سربة عن عبد  وذكر أنه ملا أراد العقد دعا عبد الرمحن بن عوف فيما ذكر ابن سعد عن الواقدي عن
 : إن أبا بكرالصديق ملا است ع زَّ به   -وذكر طرق ا أخر  -اجمليد بن سهيل عن أيب سلمة ابن عبد الرمحن قال 
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دعا عبد الرمحن بن عوف فقال : أخربن عن عمر بن اخلطاب ، فقال عبد الرمحن : ما تسألين عن ( 47)
وإن ... فقال عبد الرمحن : وهو وهللا أفضل من رأيك فيه ، مث أمر إال وأنت أعلم به مين ، فقال أبو بكر : 

أخربن عن عمر فقال : أنت أخربنا به ، فقال : على ذلك يا أبا عبد هللا ،  دعا عثمان بن عفان فقال :
فقال عثمان : اللهم علمي به أن سريرته خري من عالنيته ، وأنه ليس فينا مثله . فقال أبو بكر : يرمحك هللا 

وهللا لو تركته ما عدوتك ، وشاور معهما سعيد بن زيد أبا األعور ، وأسيد بن احلضري ، وغريمها من ، 
ّر  املهاجرين واألنصار ، فقال أسيد : اللهم علمه اخلرية بعدك يرضى للرضى ، ويسخط للسخط ، الذي ي س 

صلى هللا عليه  -ب النب خري من الذي يعلن ، ومل يل هذا األمر أحد أقوى عليه منه ، ومسع بعض أصحا
بدخول عبد الرمحن وعثمان على أيب بكر وخلوهتم به ، فدخلوا على أيب بكر فقال له قائل منهم :  -وسلم 

ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخالفك عمر علينا وقد ترى غلظته ؟ فقال أبو بكر : أجلسون ، أبا 
ول : اللهم إن استخلفت عليهم خري أهلك ، أبلغ ما قلت هلل ختوفون ؟ : خاب من تزود من أمركم بظلم أق

لك من ورائك ، مث اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال : ) اكتب بسم هللا الرمحن الرحيم : هذا ما عهد 
أبو بكر بن أيب قحافة يف آخر عهده بالدنيا خارج ا منها ، وعند أول عهده باآلخرة داخال  فيها . حيث 

قن الفاجر ، ويصدق الكاذب . إن استخلفت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب فامسعوا له يؤمن الكافر ، ويو 
وأطيعوا ، وإن مل آل هللا ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خري ا ، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب من اإلمث ، 

ورمحة هللا واخلري أردت ، وال أعلم الغيب ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، والسالم عليكم 
 وبركاته ( . مث أمر بالكتاب فختمه .

مث قال بعضهم : ملا أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب وبقي ذكر عمر : فذ ه ب به قبل أن يسمي أحد ا ، 
فكتب عثمان إن قد استخلفت عليكم عمر بن اخلطاب مث أفاق أبو بكر فقال : اقرأ علي ما كتبت ، فقرأ 

كربَّ أبو بكر وقال : أراك خفت إن أقبلت نفسي يف غشيي تلك خيتلف الناس عليه فذكر عمر بن اخلطاب ف
، فجزاك هللا عن اإلسالم وأهله خري ا ، وهللا إن كنت هلا ألهال  ، مث أمره فخرج بالكتاب خمتوم ا . ومعه عمر 

قالوا : نعم ، بن اخلطاب ، وأسيد بن سعيد القرضي ، فقال عثمان للناس : أتبايعون ملن يف هذا الكتاب ؟ ف
وقال بعضهم : قد علمنا به ، قال ابن سعد : علي القائل ، وهو عمر فأقروا بذلك مجيع ا ورضوا به وبايعوا ، 

ا فقال : اللهم إن  مث دعا أبو بكر عمر خالي ا فأوصاه مبا أوصاه به ، مث خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مد 
ة فعملت فيهم مبا أنت أعلم به ، واجتهدت هلم رأي ، فوليت مل أرد بذلك إال صالحهم وخفت عليهم الفتن

                                                 

 ( .54مراد اشتد به المرض . كما في مناقب عمر البن الجوزي )ص كذا وال 47



091 

 

عليهم خريهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم ، وقد حضرن من أمرك ما حضر فاخلفين فيهم ، 
فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح هلم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدى نب الرمحة وهدى 

( . وانظر الرواية هذه 288،  5/166له رعيته  انظر  الطبقات الكربى البن سعد )الصاحلني بعده وأصلح 
( الطبعة الثانية ، ومناقب عمر بن اخلطاب البن اجلوزي )ص 5/427خمتصرة يف كل من تاريخ الطربي )

34. ) 
لو قيل أن عدم مشاورة اإلمام للبعض ال يعين عدم حتقيقه للشورى، إذ ليس بالزم له و  لوجه الرابع:ا[

 ]بوجوب الشورى أن يستشري كل أحد، وهذه أفعال الصحابة رضوان هللا عليهم شاهدة هبذا.

 الرد:
ان شورى احلاكم معلمة ال  ااختارو عنها فيما لو  فهم ابعداذا مل تنعقد امامته باملشاورة ابتداء مع وجوهبا 

 الف واهنا مستحبة  .ملزمة وحبجة اخل
دولة إىل الشام ولو قيل بوجوب الشورى فليس مثله مما ير د عليه الوجوب، أن امتداد الالوجه اخلامس: [

وذلك أن االمتداد وإحراز األرض فرع  لوجوب نصرة املسلمني يف الشام، فاملطالب به كاملطالب بالشورى يف 
 ]نصرة املسلمني وغوثهم من اصطالم الكافرين!!

 الرد:
 وهذا اعرتاض ساقط بعيد لوجوه:

التزمه صاحبه وهو مل يلتزمه لكنه يفيد وال شك يف تبيني فساد  إذام املذهب ليس مبذهب اال ان الز  االول:
 القول لكن حنن ال نقول باالصل اصال وهو ان التمدد واجب فال يفيد كذلك يف تبيني فساده، فتأمل!!

اذا كان هذا القائم  أنه ليس بفرع له واجلهة منفكة ، فال يلزم من وجوب النصرة لزوم االمتداد اال الثان:
بالواجب مل يقم به لوجوبه امنا ليمتد سلطانه ويعظم ملكه وهذه رغبة يف االمرة والتملك يب ان يتنزه عنها 

 طرف الدولة  ألن هذا حاصل كالمك ......
كاملطالب يف وجوب الشورى لنصرة اهل   الدولة هوال يقال ان املطالب بوجوب الشورى يف متدد  الثالث:
 بيانه:الشام 
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على مجهور اهل احلل  الشام فواجبوضع خليفة على  ا.... أمالشام واجبة على كل املسلمني نصرة أهلان 
 مجهور املسلمني عنه... املسلمني برضاوالعقد من 

إختيار  ا.... أمان الشورى ال ُتب يف الواجبات فال يصح ان تستشري احدا بالصالة او الزكاة ومثله اجلهاد
فالوجوب قد نقل عليه االمجاع يف االستشارة لكن اخلالف حصل هل بتعقد بواحد اىل قائل عني اخلليفة 

 . التام باإلمجاع
املستضعفني وهذا حاصل وال يلزم منه  الشرع ونصرةان متدد الدولة ليس بواجب بل الواجب اقامة  الرابع:
 !!التمدد

يل التنزل بأنه مباح فكيف يساوى فتمدد الدولة غري جائز اال برضا املسلمني وان قلنا على سب
 ؟؟)التمدد(باملباح )اجلهاد(الواجب

باب مقابلة الدليل جبنسه ان القائل بعدم وجوب الشورى )االنعقاد(يف بيعة  نقول ومنميكن ان  اخلامس:
 بيعة اهل العراق يامع ان االنعقاد ال يتم اال االنعقاد( يف أصلاهل الشام كالقائل يف عدم وجوب الشورى )

 باطل بني البطالن!! والعقد وهذاببعة اهل احلل 
 
مما ال ير د فيه الوجوب ألن الشورى فيه قد حتققت،  -أي امتداد الدولة-وهو أيضا   السادس: هالوج[

 ]وانعقدت البيعة ألمري الدولة بناء عليها، فهو مطالبة بتحصيل احلاصل! وحتقيق ما قد حتقق!

 الرد:
لناس هلم منهجا وفكرا ردوه ومل يبايعهم احد بناء عليه وردته أغلب الفصائل وهذا كذب بيانه ان اقرب ا

اجملاهدة ان مل يكن كلها وشورى الذين ال خيرجون عن رأيه لوجود البيعة اصال ليست صحيحة اصال كما 
 بينا سابقا!!
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االمتداد ألرض  وإن كان املطالب بالشورى يطالب بإعادهتا وإن كانت قد حتققت، حبجة الوجه السابع:[
توفر فيها من هو من أهل الشورى، فهذا من الباطل، لعدم لزوم مشاورة الكل، والستلزامه نقض عقد قد أ بر م 

 . ]على وجه صحيح

 الرد:
والعقد يف الشام والعراق ومل نقل مبشاورة  اهل احللهم مجهور  اليسو ليس بصحيح ابدا ألن العاقد ابتداء 

 الكل ساحمك هللا!!
وي بطل كذلك بأن الشورى إمنا تكون ملن توفر وجوده من أهل احللّ  والعقد وقت لزوم  ه الثامن:الوج[

تنصيب اإلمام، ولو لزم استشارة أهل األصقاع ملا صحت خالفة واحد  من اخللفاء الراشدين املهديني رضي 
 ]هللا عنهم.

 الرد:
فقد يتوفر اثنان او ثالثة فعاد على قولك  وليس بصحيحاختيار بعض اهل العلم  وجوده هوقولك ملن توفر 

 بالفساد
 ومل نقل اهل االصقاع كلهم بل من مجهور من نريد اقامة حكم هللا عليهم...

فإن قلَت: فإمنا كان ذلك متعذرا  يف زماهنم لتنائي الديار، ومشقة األسفار، وتأخر وصول األخبار، خبالف 
 احلال يف هذه األعصار!

 الرد:
 مبنتقضة كما سنبنيوهذه حجة ليست 

 فيقال: فهو منتقض عليك بعهد الصديق للفاروق، وعهد الفاروق للستة رضي هللا عن اجلميع!

 الرد:
يب بكر مث يستخلفا احدا من املسلمني أ فجئين بأمام امجعت عليه االمة كلها كالفاروق و ليس مبنتقض:

 . فسنسلم ونرضى
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 معىن ما ذكرَت أو فاقه فيه! فلتقل مبثل ما قلَت يف وهو كذلك الزم  عليك من جهة طرد ما استوى يف 
تنصيب اإلمام يف ق ط ر  انعتق قبل غريه من حكم الطاغوت، واحتفَّ به من شدة الظروف ما لعله يربو على 

 احلال اليت كانت يف الصدر األول!

 الرد:
 وهذا ليس بالزم أن يطرد:

 د؟؟ألنه مل  يستوي يف معناه  ومل  يفقه فيه فكيف يطر 
الن  البيعة  للطواغيت الغية غري معتربة عند كل مسلم وهذا ال يربر قولك )واحتفَّ به من شدة الظروف ما 
لعله يربو على احلال اليت كانت يف الصدر األول!(فشدة ما يقاسيه اجملتمع املسلم يف ظل  الطواغيت 

 )على الطريقة الشرعية( وهذا ظاهر.... املتسلطني املتجكمني يف رقاب املسلمني ال يربر عدم تنصيب اخلليفة
 

فهذا ظرف ال بد له من النظر إليه مبا يالئمه من الفقه، وقد كانت اخلالفة الراشدة تنعقد وتلزم ببيعة أهل 
احلل والعقد أو مجهورهم يف املدينة، وهلذا قاتل علي رضي هللا عنه من مل يدخل يف بيعته بعد ذلك وقد كان 

ان الزما  مشورة من نأى أو اختياره الحتج عليه بذلك أهل الشام وعلى رأسهم معاوية حمقا  مصيبا ، ولو ك
 رضي هللا عنه.

 الرد:
اوال:أن علي بايعه كل االمصار سوى معاوية واهل الشام وبايعته كل االمصار االخرى وبايعه أغلب الصحابة 

أنتم أهل الشورى وأنتم تعقدون اإلمامة اجتمع أهل املدينة هلذا األمر، فقال هلم أهل مصر: و  48يف املدينة
بونه وحنن لكم تبع، فقال اجلمهور: علي بن أيب طالب حنن به  وأمركم عابر على األ مَّة، فانظروا رجال  تنصّ 

 راضون.
 (..8/243انظر تايخ ابن جرير الطربي والبداية والنهاية البن كثري) 

                                                 
أن  ال ينقلب أهل الكوفة، أو البصرة، ويطلبون طلحة، أو الزبري رضي هللا عنهما لعلي ضمنت  بيعة طلحة بن عبيد هللا، والزبري بن العوام 48

 هلا إال علي(ال يصلح  عليهم  وقد كان الناس يف املدينة وغريها يقولون) ليكون أمري ا
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هذا السبب بل نقموا عليه عدم االقتصاص من قتلة عثمان  ثانيا:أهنم مل ينقموا عليه مسألة االمامة فلم يكن
 االمر الذي رأو أن فيه سعة يف عدم مبايعتهم له...

 ثالثا:أهنم مل يكونوا يعدلون بعلي احدا سوى اهنم اشرتطوا شرطا وهو االقتصاص،قبل ان يبايعوا..
ى إثبات إمامة علّي وأنَّه أهل ل َما قام به "فإن قال قائل: ما الدَّليل عل ]وهنا يرتك احلديث للباقالن إذ يقول:

الل الفضل واجتماعها له ألنَّه م ن   ن َد إليه وم ستحق  إلمامة األ مَّة؟ قيل له: الدَّليل على ذلك كمال خ  وأ س 
 السَّابقني األولني، ومم َّن َكثـ َر بالؤ ه  وجهاد ه  يف سبيل هللا، وَعظ َم غناؤ ه  يف اإلسالم.

َي فيه من الفضائل املشهورة عن النب صلى هللا عليه وسلم حنو قوله: )أقضاكم علّي، وأفرضكم زيد( ول َما ر و  
 مع العلم بأنَّ القضاء يشتمل على معرفة أبواب احلالل واحلرام وأحكام الشرع وما حيتاج إىل عمله إمام األ مَّة.

فاق(، وقوله صلى هللا عليه وسلم يف خيرب: وحنو قوله صلى هللا عليه وسلم : )ح بُّ عليّ  إميان، وبغضه ن
بُّه  هللا ورسوله ليس بفرار(، ودفع الراية إليه بُّ هللا ورسوله، وحي   )ألبعثنَّ رجال فرار، حي 

وقوله صلى هللا عليه وسلم : )َمن  كنت مواله فعليٌّ مواله(بعد قوله )ألست  أو ىَل باملؤمنني م ن  أنفسهم؟( 
ى باطنه وظاهره والقطع على طهارة سريرته، ما أثبته لنفسه، وأعلمهم أنَّ عليَّا  ناصر  فأوجب م ن  مواالته عل

عني باتفاق أهل اللُّغة.
 
َو ىَل يكون مبعىن النَّاصر امل

 لأل مَّة، جماهد  يف سبيل هللا بظاهره وباطنه، ألنَّ امل
ه وشكا خو ض النَّاس يف شأنه: )أما ترضى أن  وم ن  فضائله قوله صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ملَّا حلَ َق ب

تكون مينّ  مبنزلة هارون من موسى إالَّ أنَّه ال نَب بعدي(، أي إّن  استخلفك على املدينة كما استخلف 
 موسى أخاه هارون ملَّا توجَّه لكالم ربّ ه  م ن  غري بغض  وال قلى.

إىل علّي رضي هللا عنه ، مثَّ قال: وبعد هذه اخلصال،  فهكذا تكلَّم الباقالن عن فضائل أخرى كثرية تـ ن سب
تاريخ عمر بن اخلطَّاب، أبو الفرج عبد  [ انظرودون هذه الفضائل، يصلح للخالفة من استحق اإلمامة.

 .215الرمحن بن اجلوزي، ص 
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كن شيء  جاورها من وأنت ترى يف واقع األمة اليوم أن الدولة اإلسالمية قد قامت يف العراق بعد حتريره ومل ي
البالد حمررا  من ربقة الطواعيت، وحال إنشاء الدولة وما تطلبه من حتقيق الشورى قد كان يتم يف ظروف بالغة 
الصعوبة، يف وقت  تقدمت يف أساليب احلرب، وحتصَّلت للعدو من أسباهبا ما يالحق به أهل اإلسالم 

وبني ظروف إقامة اخلالفة الراشدة يف زمن النبوة، ومع ويبغتهم يف أي وقت وعلى أي أرض، فال مقارنة بينه 
ذلك مل يكن ما تطالب به الدولة اإلسالمية اليوم معتربا  يف زمن اخلالف الراشدة، والبون شاسع بني 

 احلالتني!!
 

 الرد:
قد قلنا سابقا هذا وحنن نوافقك فيه من جهة  لو ان مجهور اهل احلل والعقد و عقدوا للبغدادي وكان 

 تمكني جاريا على وجهه فراجعه فقد قلت سابقاال

]وقد كان يقبل من اخواننا يف الدولة لو امجع مجهور اهل احلل والعقد يف الشام على تنصيبه فخالف اجلوالن 
 وبعض وجوه القوم لقلنا انه ال يؤثر على ذلك كما مل يؤثر خمالفة علي وسعد ابتداء وساغ االستعجال...

ََمام فـََيَضع على مسلم :]قال النووي يف شرحه  َ إ ىَل األ  د َأن  يَأ يت  َنَّه  اَل يَ ب َعَلى ك ّل َواح  َعَدم ال َقد ح ف يه  َفأل 
ن ق َياد َله  ، َوَأالَّ  ّل َوال َعق د ل إل  َمام  اال  ل احلَ  َا يـَل َزمه  إ َذا َعَقَد أَه  اَلف ا َيده يف  َيده َويـ َباي عه  ، َوإ منَّ ، َواَل َيش ّق  ي ظ ه ر خ 

َي اَّللَّ َعن ه   -ال َعَصا ، َوَهَكَذا َكاَن َشأ ن َعل ّي  َعته ، فَإ نَّه  ملَ  ي ظ ه ر َعَلى َأيب   -َرض  يف  ت ل َك ال م دَّة الَّيت  قـَب َل بـَيـ 
ر  ا اَلف ا َواَل َشقَّ ال َعَصا ، َوَلك نَّه  تََأخََّر َعن  احل  ض ور ع ن ده ل ل ع ذ  ر خ  د يث ، وملَ  َيك ن  ا ن ع َقاد َبك  ل َمذ ك ور يف  احلَ 

َام َها م تَـَوقّ ف ا َعَلى ح ض وره ، فـََلم  يَ ب َعَلي ه  احل  ض ور ل َذل َك َواَل ل َغري  ه  ، فـََلمَّا  َعة َوان رب  ملَ  يَ ب ملَ  حَي ض ر ، َوَما ال بَـيـ 
َالَ  َعة َواَل خم  َفة ، َوَلك ن  بَق َي يف  نـَف سه َعَتب فـََتَأخََّر ح ض وره إ ىَل َأن  زَاَل ال َعَتب ، وََكاَن ن ق َل َعن ه  َقد ح يف  ال بَـيـ 

ّ َصلَّى اَّللَّ َعَلي ه   ء ، َوقـ ر به م ن  النَّب  يَلته يف  نـَف سه يف  ك ّل َشي  َوَسلََّم َوَغري  َذل َك َسَبب ال َعَتب أَنَّه  َمَع َوَجاَهته َوَفض 
ح  ، رََأى أَ  ر َوع َمر َوَسائ ر الصََّحابَة َواض  ر َأيب  َبك  َش وَرت ه  َوح ض وره ، وََكاَن ع ذ  َتب ّد ب َأم ر  إ الَّ مب  َنَـّه م  نَّه  اَل َيس  ا ؛ أل 

اَلف ريَها ح ص ول خ  ل م نَي ، َوَخاف وا م ن  تَأ خ  َعة  م ن  َأع َظم َمَصال ح ال م س  َون زَاع تـَتَـَرتَّب َعَلي ه   رََأو ا ال م َباَدَرة ب ال بَـيـ 
َعة ل َكو هن َ  ّ َصلَّى اَّللَّ َعَلي ه  َوَسلََّم َحىتَّ َعَقد وا ال بَـيـ  ََذا َأخَّر وا َدف ن النَّب  د َعظ يَمة ، َوهل  ا َكاَنت  أََهمَّ األ  م ور ؛  َمَفاس 

له َأو  الصَّاَل  ف نه َأو  َكَفنه َأو  غ س  ل األ  م ور فـَرََأو ا َكي اَل يـََقع ن زَاع يف  َمد  ة َعَلي ه  َأو  َغري  َذل َك ، َولَي َس هَل م  َمن  يـَف ص 
َياء . َوَاَّللَّ أَع َلم . َش  َعة أََهّم األ   [تـََقدُّم ال بَـيـ 
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قال القرطب: ) ال يظن بعلي أنه خالف الناس يف البيعة، لكنه تأخر عن الناس ملانع منعه، وهو املوجدة اليت 
ستبد عليه مبثل هذا األمر العظيم ومل ينتظر، مع أنه أحق الناس حبضوره ومشورته، لكن العذر وجدها، حيث ا

للمبايعني أليب بكر على ذلك االستعجال خمافة ثوران الفتنة بني املهاجرين واألنصار كما هو معروف يف 
 حديث السقيفة، فسابقوا الفتنة فلم يتأت هلم انتظاره لذلك( هـ.

 

فهب بعد هذا أن أمري املؤمنني أبا بكر البغدادي حفظه هللا ونصره قد استأثر باألمر، وقد   الوجه التاسع:[
كان واجبا  عليه أن يستشري ويستأمر، فليس ذلك منه مبجيز لك منازعته! وال إحداث بيعة بعد البيعة اليت 

مث قام آخر  ،واحد فأكثر وثب رجل يصلح لإلمامة فبايعهانعقدت له! قال أبو حممد ابن حزم رمحه هللا: )لو 
لقول رسول هللا  ،وسواء كان الثان أفضل منه أو مثله أو دونه ،فاحلق حق األول ،ينازعه ولو بطرفة عني بعده

 ](.46"من كان وا بيعة األول فاألول من جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا  "ف :صلى هللا عليه وسلم

 الرد:
املسألة ورددنا على استدالله ببيعة عمر اليب بكر وقلنا لومل يبايعه أوال علمنا فساد مذهب ابن حزم يف هذه 

 اال عمر ملا نعقدت كما انه بايعه الكل سوى بعض الصحابة  انعقدت...
 
الوجه العاشر: وهب أيضا  أنه استأثر باألمر، فنحسبه وهللا حسيبه بارا  راشدا  يف ذلك، وإمنا محله عليه [

أيدي الصادقني، ويقع الفساد يف األرض، وله فيه من الصحابة الكرام سلف،  اخلشية أن ت فتلت الثمرة من
فيدعو إىل  ،إن مات اإلمام ومل يعهد إىل أحد أن يبادر رجل مستحق لإلمامةقال اإلمام ابن حزم رمحه هللا: )

تل عثمان رضي ق  كما فعل علي إذ   ،والتزام إمامته وطاعته ،واالنقياد لبيعته ،تباعهانفسه وال منازع له ففرض 
وقد فعل خالد بن الوليد إذ قتل األمراء زيد بن حارثة  ،وكما فعل ابن الزبري رضي هللا عنهما ،هللا عنهما

وصوب ذلك رسول هللا صلى هللا  ة،مر إفأخذ خالد الراية عن غريه  ،وجعفر بن أيب طالب وعبد هللا بن رواحة
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وأن يقوم كذلك عند ظهور منكر  ،سلمني رضي هللا عنهممجيع امل وساعد خالدا   ،عليه وسلم إذ بلغه فعله
 ](. 38وال يوز التأخر عنه ألن ذلك معاونة على اإلمث والعدوان ،يراه فتلزم معاونته على الرب والتقوى

 الرد:
 اوال: هو استأثر باالمر قطعا ال تنزال!!

رأيك انت مع اتفاق اهل السنة ثانيا: حسن اختياره حيدد الناس ال انت وما حسبته من حسن االختيار هو 
 واجلماعة على جواز والية املفضول وان وجد الفاضل.

) وإمنا محله عليه اخلشية أن ت فتلت الثمرة من أيدي الصادقني، ويقع الفساد يف األرض، وله فيه  ثالثا: قولك
مة النعقدت خشيته ليست دليال يربر ما فعله فلو كان خيشر على حال اال من الصحابة الكرام سلف(.

إمامته باالستشارة فهذا هو هدي املؤمنني والثمرة ضاعت ملا اضاع اجلهود الرامية لتوحيد االمة ففرض نفسه 
واما ما تقوله بأنه له سلفا من الصحابة كما  عليهم مث يرد للناس ان يدخلوا يف طاعته وهذا غري حاصل.
 . به وهو قول عمر)فلتة وقى هللا الناس شره(سيأيت منقوض عليك كما سيأيت باالستدالل الذي استدللت 

 .احلل والعقد  ألهلان الفساد يقع عندما يستأثر بدون الرجوع  رابعا:
 .خامسا: حنن ال نقول اال بوجوب االمامة عند القدرة واالستطاعة بانعقادها ببيعة اهل احلل والعقد فتأمل 

لنزاع إذ الكالم على البيعات العامة وهذه القصة ما استدللت به من كالم ابن حزم هو خارج حمل ا سادسا:
 اليت ذكرها يف البيعات اخلاصة..
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 قولك:
وانظر وتدبر كيف تَّ تنصيب أول خليفة يف هذه األمة بعد نبيها عليه الصالة والسالم، وكيف أ سر ع يف [

فلتة وقى هللا شرها، وقارن بعد األمر دون مشورة مجيع الصحابة حىت كان احلال كما قال عمر رضي هللا عنه: 
هذا بني حال قد اقتضى الصحابة وأجلأهم إىل ذلك، وهم أمسى وأشرف وأرقى جمتمع  يف هذه األمة، وبني 
حال متر به األمة اليوم يف جمتمعات  خالفة، تشعبت بأهلها الس بل، وتفرقت هبم املسالك، وراجت على 

كم والسياسة! فأي احلالني تراه بعد ذلك أوىل باقتضاء ما الكثري منهم سوءات ملة الكفر يف مفاهيم احل
 ]اقتضاه؟!

 الرد:
 أوال :كيف تنصح وانت مل تفلح فقد قلت انظر وتدبر فأنت نظرت ومل تتدبر فانصح لنفسك اوال...

ثانيا: عدم مشاورة )مجيع الصحابة( مع وجوهبا على مجهورهم ال يلزم النعقاد امامته مشاورة الكل بل 
 هم يكفي... مجهور 

 ثالثا:ان سبب عدم مشاورة)مجيع الصحابة(أمر ال يقاس على غريهم فيه فهو خاص !!
 ولقد أسأت كل االساءة ملا استدللت بقول عمر: )فلتة وقى هللا شرها(  

معىن قول عمر )فلته( أي فجأة دون استعداد هلا ومن دون أن يتهيئوا هلا فوقى هللا شرها، أي فتنتها، وعلل ف
أي ليس فيكم من يصل إىل منزلة « وليس فيكم من ت قطع  األعناق إليه مثل أيب بكر» بقوله مباشرة  لذلك

 أيب بكر وفضله، فاألدلة عليه واضحة، واجتماع الناس إليه ال حيوزها أحد.
يريد أن السابق منكم الذي ال يلحق يف الفضل ال يصل إىل منزلة أيب بكر، فال يطمع أحد » يقول اخلطايب 

أن يقع له مثل ما وقع أليب بكر من املبايعة له أوال  يف املأل اليسري مث اجتماع الناس عليه وعدم اختالفهم 
عليه ملا حتققوا من استحقاقه، فلم حيتاجوا يف أمره إىل نظر وال إىل مشاورة أخرى، وليس غريه يف ذلك 

 «.مثله
مر لبايعت فالنا ( أي يريد أن يفعل كما وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أّن أحدهم قال )لو مات ع

 حدث أليب بكر.
وهذا يتعّذر، بل ويستحيل أن يتمع الناس على رجل كاجتماعهم على أيب بكر. ال سيما وأن مجيع 

 الصحابة عرفوا منزلة أيب بكر من النب وأن خالفة أيب بكر إرادة نبوية:
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 عرفت من خالل أمره أليب بكر أن يصلي بالناس.
ملا ثقل رسول هللا ؟ قال رسول هللا ؟ » من خالل ما روته عائشة وهي الصديقة بنت الصديق قالت: وعرفت 

لعبد الرمحن بن أيب بكر ائتين بكتف أو لوح حىت اكتب أليب بكر كتابا ال خيتلف عليه فلما ذهب عبد 
تلف عليك يا أبا بكر  يف املسند وصححه األلبان(. )رواه امحد« الرمحن ليقوم قال ) أيب هللا واملؤمنون ان خي 

فمن أراد أن ينفرد بالبيعة دون مأل من املسلمني الذين اطلعوا على هذه القرائن النبوية فسيعّرض نفسه للقتل، 
وهذا هو معىن قول عمر )تغرة  أن يقتال( أي من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعّرضهما للقتل. 

 األعناق إليه مثل أيب بكر. السبب: قول عمر: وليس فيكم من ت قطع  
 (5/513) وقال اآلجري يف الشريعة

فقول عمر رضي هللا عنه : كانت بيعة أيب بكر فلتة يعين : افتلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب ، مل ]
 [يسفك فيها دم ، ومل خيتلف عليه الناس ، فهذا مدح هلا ليس بذم يا من يطلب الفتنة اعقل إن كنت تعقل

 (7/166ن تيمية يف املنهاج)وقال اب
ألن أبا بكر كان متعينا لذلك فلم يكن  ومعىن ذلك أهنا وقعت فجأة مل تكن قد استعددنا هلا وال هتيأنا]

حيتاج يف ذلك إىل أن يتمع هلا الناس إذ كلهم يعلمون أنه أحق هبا وليس بعد أيب بكر من يتمع الناس 
ك يف أيب بكر فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون مأل من على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذل

 [.املسلمني فاقتلوه وهو مل يسأل وقاية شرها بل أخرب أن هللا وقى شر الفتنة باالجتماع
 (5/988وقال االيي يف املواقف)

الغري وحتصيل بكر فمعناه أن اإلقدام على مثله بال مشاورة  يف بيعة أيبــ أي مقوله عمر السابقة ــ  وأما قوله]
مث إنك  االتفاق منه مظنة للفتنة فال يقدمن عليه أحد على أن أقدمت عليه فسلمت وتيسر األمر بال تبعة

 [خبري بأن أمثال هذه ال تعارض اإلمجاع على إمامته املستلزم لإلمجاع على أهليته لإلمامة 
قيل هلم إن عمر كان يعتقد أن أبا بكر   بق ــــ أي كالم عمر السا فإن قالوا فما معىن اخلربوقال الباقالن : ]

األمر وأنه كان يستحق أخذها باملناظرة عليها وأن من كان أفضل األمة ومربزا فيهم بالفضل وغري مشتكل 
متهيد األوائل  [بعدها متقاربون يف الرتبة والفضل ال يستحقوهنا على ذلك الوجه ولذلك جعلها شورى يف ستة

 (.463)قالنلبال يف تلخيص الدالئل
 (8/73وقال العالمة حممد مال هللا يف جمموع فتاواه)
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ومنها أنه روى عن عمر بن اخلطاب أنه قال أال إن بيعة أيب بكر كانت فلتة وقي هللا املؤمنني شرها ، فمن ]
كر عاد مبثلها فاقتلوه قالوا : ويؤيد هذه الرواية رواية البخاري يف صحيحه فقد دلت صراحة على بيعة أيب ب

قد وقعت بغتة بال تأمل وال مشورة ، وإهنا غري متسك بدليل ، فلم يكن إماما  حبق . واجلواب أن هذا الكالم 
صدر من عمر يف زجر رجل كان يقول : إن مات عمر أبايع فالنا  وحدي أو مع آخر كما كان يف مبايعة 

لقول أن بيعة رجل أو رجلني شخصيا  من هلذا ا هأيب بكر مث أستقر األمر عليها ، فمعىن كالم الفاروق يف رد
غري تأمل سابق ومراجعة أهل احلل والعقد ليست بصحيحة ، وبيعة ايب بكر وإن كانت فجأة بسبب مناقشة 
األنصار وعدم وجود فرصة للمشورة فقد حلت حملها وصادفت أهلها للدالئل على ذلك والقرائن على ما 

) وقي هللا املؤمنني شرها (( فال يقاس غريه به . ويف آخر هذه هنالك كإمامة الصالة وحنوها وهذا معىن )
الرواية الىت رواها الشيعة )) وأيكم مثل أيب بكر (( أي يف األفضلية واخلربية وعدم االحتياج إىل املشورة . 

ك على أنه قد يثبت عند أهل السنة وصح أن سعد بن عبادة وأمري املؤمنني عليا  والزبري قد بايعوه بعد تل
 [املناقشة واعتذروا له عن التخلف أول األمر .

فانظر اىل فهمك لقول عمر وفهم اهل السنة ُتد العجاب ففهمك اهنا جاءت هكذا فلتة وال اشكال امنا 
 هي فلتة الهنا:

 ــ مل يكن للشيطان فيها نصيب..1
 ــ خاصة هبم ال تقاس على غريهم..2
رير شكلها وإن كانت يف حالتهم صحيح لعدم وجود املوازي!! ــ مقصوده التحذير من العودة فيها ال تق 5

 فتأمل.
ثالثا:ان مثل هذا فيه مشاهبة ــ من غري قصد ــ  لسلوك طريقة الروافض فإهنم طعنوا يف امامة ايب بكر كوهنا 

ر فلتة مل ُتي يف مشورة فاحذر ان تطعن يف عدم املشورة لتقيس عليها غريها فهذا متضمن للطعن يف ايب بك
وعمر عياذا باهلل من ذلك!!وبعض الشيعة على النقيض من ذلك فإهنم يكذبون عمر رضي هللا عنه يف كوهنا 

 فلتة بل يقولون بأنه امر دبر  بليل  قبحهم هللا
 قال حممد بن هانئ املغريب]

 و إن قال قوم فلتة غري مربم......و لكن أمرا كان أبرم بينهم
 :و قال آخر

 ال ورب البيت والركن املشيد....زعموها فلتة فاجئة



 

113 

 

 املعتزيل بن أيب احلديد املدائينال شرح هنج البالغةانظر  بينهم أسباهبا نسج الربود....إمنا كانت أمورا نسجت
 (3/27وقال يف تاج العروس )

َوار ي َجار  يـ تـََّهم  بالتََّشيُّع  ، وما باَن ذلك منه يف حا رَاج : كان يف ج  ل  من احلاالت  إ ال يف قال عليُّ بن  اإل س 
 ه جاء  امرأَت ه  ، فإ نه قال يف َتط ل يقها : 

ل ي وال ك ن ت  من    ل ك  يا طَال َقة  ال َبتَّه   ....ما ك ن ت  من َشك   َشك 
َعة الَفل َته  ....... َغلظ ت  يف أَم ر ك  أ غ ل وطَة     فَأذ َكَرت ين  بـَيـ 

 (577)كالمغاية املرام يف علم القال اآلمدي يف 
قول (51)بــ ولكن قد يشكك بعض أهل الضالل ومن مل يثبت له قدم راسخ ف االستنباط واالستدالل] 

وليس ذلك عند من له  ...عمر إن بيعة أىب مبكر كانت فلتة وقى هللا شرها فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه هذا
 [أدىن حظ من التفطن مما يؤثر خياال وال إشكاال

 (7/166 منهاج السنة )وقال ابن تيمية يف
قال الرافضي الثان قول عمر كانت بيعة أيب بكر فلتة وقي هللا املسلمني شرها فمن عاد إىل مثلها فاقتلوه ]

وكوهنا فلته يدل على أهنا مل تقع عن رأي صحيح مث سأل وقاية شرها مث أمر بقتل من يعود إىل مثلها وكان 
 ذلك يوجب الطعن فيه.

 
مر ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عباس من خطبة عمر اليت قال فيها مث إنه قد بلغين أن واجلواب أن لفظ ع

قائال منكم يقول وهللا لو مات عمر بايعت فالنا فال يغرتن أمرؤ أن يقول إمنا كانت بيعة أيب بكر فلته أال 
يب بكر من بايع وإهنا قد كانت كذلك ولكن قد وقى هللا شرها وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أ

رجال من غري مشورة من املسلمني فال يبايع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال وإنه كان من خرينا حني توف 
هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم وذكر احلديث وفيه أن الصديق قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوا 

بيننا فلم أكره مما قال غريها كان وهللا أن أقدم فيضرب  أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة وهو جالس
عنقي ال يقربين ذلك من إمث أحب إىل من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إال أن تسول يل نفسي 
شيئا عند املوت ال أجده اآلن وقد تقدم احلديث بكماله ومعىن ذلك أهنا وقعت فجأة مل تكن قد استعددنا 

ألن أبا بكر كان متعينا لذلك فلم يكن حيتاج يف ذلك إىل أن يتمع هلا الناس إذ كلهم يعلمون  هلا وال هتيأنا
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أنه أحق هبا وليس بعد أيب بكر من يتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك يف أيب بكر 
ة شرها بل أخرب أن هللا وقى فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون مأل من املسلمني فاقتلوه وهو مل يسأل وقاي

 [شر الفتنة باالجتماع.
 (5/538( وقال ابو عبيد يف غريب احلديث)2/99وقال ابن منظور يف لسان العرب)

إ منا ابـ َتَدَرها َأكابر  َأصحاب قال ابن سيده قال أَبو عبيد أَراد فجَأة وكانت كذلك أَلهنا مل يـ ن َتظَر  هبا العوامُّ ]
 صلى هللا عليه وسلم من املهاجرين وعاّمة األَنصار إ ال تلك الطّ ريَة اليت كانت من سيدنا حممد رسول هللا

َفَق الكلُّ له مبعرفتهم َأن ليس أَليب بكر رضي هللا عنه م نازع وال شريك يف الفضل ومل يكن  بعضهم مث َأص 
 [حيتاج يف أَمره إ ىل نظر وال م شاورة

 : هنج البالغةوقال ابن ايب حديد  املعتزيل يف شرح 
وألهنم بادروا إىل ألن ذلك إمنا ت يف أيب بكر خاصة بظهور أمره واشتهار فضله  وقوعها من غري مشاورة]

العقد خوفا من الفتنة وذلك ألنه غري منكر أن يتفق من ظهور فضل غري أيب بكر واشتهار أمره وخوف الفتنة 
 [ما اتفق أليب بكر

هنا ليست خاصة)فهل كانت والية البغدادي حقا )فلتة كفى هللا الناس رابعا:لو سلمنا لك بصحة القاس وا
شرها(فلو اقتتلت اجلبهة والدولة بناء على ما قد ينقدح يف عوام اجلند وهي نتيجة النظر والتجوال يف كتبكم 

 لتة ؟؟ووصل اىل اننا بغاة وخوارج والزمكم بالزم قد ال تلتزمونه وساء فهمه فهل سيتتقي اجلبهة شر هذه الف
 

وقل مثل ذلك يف انتصاب ابن الزبري رضي هللا عنهما لألمر، فأي احلالني تراه أوىل باقتضاء فعل  كفعل  
 كالذي فعله رضي هللا عنه؟!

قد رردنا سابقا على هذا الكالم وابن الزبري بعد ان بايعته كثري من االمصار أخذت منه الوالية قهرا كما 
 مضى 
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 وضرورة   شرعية   فريضة   اإلسالمية الدولة أو اإلمارة إقامةن الظواهري حفظه هللا: )يقول الشيخ اجملاهد أمي
 اإلسالم وأعداء املفسدون الستوىل وإال احلاكم، الختيار املثلى الظروف توافر لعدم تأخريها ميكن وال واقعية ،

 قيام لوال أفغانستان يف داجلها َثرة أضاعت اليت الف ن، ولوقعت ،احلرمات وهددت األمن وضاع البالد، على
 مهيأة   البلدين يف واخلارجية الداخلية الظروف فجميع العراق، يف َثرته تضيع أن ميكن واليت اإلسالمية، اإلمارة
 .(32املؤامرات تلك حتبط متمكنة   شرعية   سلطة   قامت إذا إال الداخلي، القتال إلذكاء ومتوفرة  

اف من الشر املتوقع من مل ويف مثل هذا احلال الذي ذكره الشيخ فلو  انتصب لسياسة الناس، ودرء ما خي 
لو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن ُتتمع فيه شرائط اإلمامة فإن طاعته الزمة، قال ابن اهلمام رمحه هللا: )

 كون كمن يبين قصرا  نحكمنا بانعقاد إمامته كي ال  ،وكان يف صرفه عنها إثارة فتنة ال تطاق ،تصدى لإلمامة
 (.35ويهدم مصرا  

اللَه  منها ما أعوز سواه؟  فكيف واملنتصب هلا حبمد هللا ممن توافرت فيه الشرائط، وليس يعوز خ 
 

 ووهو معلوم مشهور  هذا كالم قدمي للشيخ فتعال ننظر يف كالم الشيخ يف الفصل بني اجلبهة والدولة 
 كالمه يف كلمة االُيان يصرع االستكبار

حنن نريد خالفة  إسالمية  ختتار فيها األمة حكامها بإرادهتا األول: األمر ) قال حفظه هللا
، وتعاهدهم على السمع والطاعة على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وحريتها

 وتطيعهم ما أطاعوا هللا فيها.
يها حنن نرضى مبن تتوفر فيه املؤهالت الشرعية، وختتاره األمة ليحكمها بكتاب رهبا وسنة نب

 صلى هللا عليه وسلم، وحنن حينئذ  أنصاره وأعوانه.
ولو متكنت األمة من  إن القاعدة تريد للمة خليفة  ختتاره برضاها وإمجاعها أو اتفاق مجهورها،
، فإن من ترضاه األمة أن تقيم حكم اإلسالم يف أي قطر من أقطارها قبل أن تقيم خالفتها
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وفر فيه الشروط الشرعية، ويقودها بالكتاب والسنة، فنحن املسلمة يف هذا القطر إمام ا ُلا تت
 أول من يرضى به، ألننا ال نريد احلكم، ولكننا نريد حكم اإلسالم.

 
: إن ولذلك فنحن نقول مبنتهى الوضوح ألمتنا املسلمة عامة ، وألهلنا يف الشام خاصة  

ه حاكم ا مسلم ا القاعدة أبعد ما تكون عن أن تسلبكم حقكم يف أن ختتاروا من ترضون
يقودكم بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وإذا مّكن هللا حلكم اإلسالم يف الشام 
قريب ا بإذن هللا، فإن من ختتاره األمة املسلمة فيه حاكم ا يقودها بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا 

 عليه وسلم فهو اختيارنا.
ن املهديني، الذين قال فيهم النيب صلى هللا عليه حنن نريد أن حنيي سنة اخللفاء الراشدي

 فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ"وسلم: "
 مث نريد بعد ذلك للمة املسلمة كلها أن ِتتمع على خليفة  واحد  باختيارها ورضاها.

أيها الناس فإين قد ولّيت "الذي قال:  -رضي هللا عنه-نريد خالفة  على منهاج أيب بكر  
". والذي قال: "أطيعوين أسأت فقوموين عليكم و لست ِبريكم ،فإن أحسنت فأعينوين،و إن

 ما أطعت هللا و رسوله ، فإذا عصيتا هلل و رسوله ، فال طاعة ل عليكم".
الذي قال يف حق من أراد أن يستأثر باإلمارة دون  -رضي هللا عنه-وعلى منهاج عمر 

: "إيّن إْن شاء اَّلّل لقائم  اْلعشّية يف الّناس فمحّذرهْم هؤالء اّلذين يريدون أْن املسلمني
يْغصبوهْم أمورهْم". مث قال رضي هللا عنه: "مْن بايع رجال  عْن غرْي مشورة  مْن اْلمْسلمني فال 

ى". وعلى يبايع هو وال اّلذي بايعه تغّرة   أْن يْقتال".وقال أيض ا رضي هللا عنه: "اإلمارة شور 
الذي قال عنه اإلمام أمحد رمحه هللا:"مل يتفق الناس على بيعة    -رضي هللا عنه-منهاج عثمان 

 كما اتفقوا على بيعة عثمان".
 الذي بايعه مجهور الصحابة. -رضي هللا عنه-وعلى منهاج علي  
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هللا مث جاء سيد األمة وسْبط نبيها اخلليفة الراشد اخلامس سيدنا احلسن بن علي  رضي 
عنهما، فجمع األمة على كلمة  سواء ، وأمخد الفتنة، وحتقق فيه قول النيب صلى هللا عليه 

 وسلم: "إّن اْبين هذا سّيد  ولعّل اَّلّل أْن يْصلح به بنْي فئتنْي عظيمتنْي مْن اْلمْسلمني".
اليك هذه هي اخلالفة اليت نريد أن حنييها، وليست إمارة احلجاج بن يوسف وال سالطني املم

 الذين كان يقتل بعضهم بعض ا، ويتسابقون إىل امللك بالسيف بغري شورى.
حنن لسنا بديال  عن األمة وال متسلطني عليها، بل حنن جزء  من األمة، بل حنن خدامها نذود 

 عنها بنحورنا، وندفع عن حرماهتا بدمائنا، وندافع عن حريتها بأرواحنا.
اجملاهدون يف الشام ويتعاهدوا ويتواثقوا على أن تقوم يف الشام األمر الثاين: أننا نريد أن ُيتمع 

حكومة  إسالمية  تتحاكم للشريعة، وتنصر املظلوم،  -بإذن هللا-بعد انتصارهم القريب 
 وتبسط الشورى، وتنشر العدل، وتسعى لتحرير األقصى وكل شرب  حمتل  من ديار املسلمني.

ورصوا صفوفكم ووحدوا أعمالكم، وأقيموا باتفاقكم فاحتدوا يا أهل اجلهاد يف شام الرباط، 
 ورضاكم واحتادكم مجيع ا دولة اإلسالم وبشرى اخلالفة يف شام الفتوح بإذن هللا.(

 
قال ابن اهلمام رمحه هللا: )لو تعذر وجود وهذا يف حالة من تغلب بالقهر والقوة ال يف غريه  

عنها إثارة فتنة ال تطاق، حكمنا بانعقاد  العلم والعدالة فيمن تصدى لإلمامة، وكان يف صرفه
 إمامته كي ال نكون كمن يبين قصرا  ويهدم مصرا  

 ( م ن إحتاف السادة املتقني للزبيدي .2/255إحياء علوم الدين )وقريبا منه قول الغزال 
) لو تعذر وجود الورع والعلم فمن يتصدى لإلمامة ، وكان يف صرفه إثارة فتنة ال تطاق 

نعقاد إمامته ، ألننا بني أن حنرّ ك فتنة باالستبدال ، فما يلقى املسلمون منه من حكمنا با
الضرر يزيد على ما يفوهتم من نقصان هذه الشروط اليت أثبتت املزية املصلحة ، فال يهدم 
أصل املصلحة شغف ا مبزاياها كالذي يبين قصر ا ويهدم مصر ا ، وبني أن حنكم ِبلو البالد من 



118 

 

ساد األقضية وذلك حمال ، وحنن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي يف بالدهم ملسيس اإلمام وبف
 حاجتهم ، فكيف ال نقضي بصحة اإلمامة عند احلاجة والضرورة ؟ 
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الشام بعد كل هذا  مامة يفن للبغدادي احلق يف اإلأ نقول فرضا   : تنبيه أخري
 ...فنقول

 
 أوال: 

ء ذلك فيقتتل املسلمني فحينها  فلو قلنا بأن اهل احلل والعقد قد حتصل ف ن من ورا
اختاروه فله ان يعزل نفسه إمخادا لفتنة قد تزداد وتستمر إذا أصرَّ على منصبه ، بل هو 
حممود يف مثل هذه احلالة إذا عزل نفسه ، ولذلك أثىن مجيع املسلمني على سبط رسول 

لي رضي هللا عنهما حينما عزل نفسه وتنازل احلسن بن ع -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
عن اإلمامة ملعاوية رضي هللا عنه ، بعد أن بايعه أهل العراق حقن ا لدماء املسلمني ، بل 

حينما قال : ) إن ابين هذا سيد  -صلى هللا عليه وسلم  -قد أثىن عليه قبل وقوعه جده 
 .، ولعل هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني (

أما إذا مل يكن هناك عذر شرعي للعزل ، بل طلب ا للتخفيف يف الدنيا واآلخرة  ا:ثاني
 فللفقهاء يف هذه املسألة رأيان :

األول : ينعزل : ألن إلزامه باالستمرار قد يلحق الضرر به قي آخرته ودنياه  مآثر اإلنافة 
(1/99. ) 
 ( .1/93ت  نفس املرجع )وألنه كما مل تلزمه اإلجابة إىل املبايعة ال يلزمه الثبا 
 ( .248، وألنه وكيل للمسلمني وللوكيل عزل نفسه  املعتمد يف أصول الدين )ص  

 الثان : ال ينعزل : واستدلوا على ذلك مبا روي أن أبا بكر رضي هللا تعاىل عنه
طلب من املسلمني أن يقيلوه من منصب اخلالفة حينما قال : ) أقيلون أقيلون ، قالوا : 

وهللا ال نقيلك وال نستقيلك ، رضيك رسول هللا لديننا أفال نرضاك لدنيانا (  ضعيف ال 
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. قال ابن حجر : رواه الطالقان يف السنة من طريق شبابة بن سوار عن شعيب بن 
ا . انظر : تلخيص احلبري )  ( .4/32ميمون . قال : هو منكر متن ا ، منقطع سند 

 
 

 ( .1/93ب منهم اإلقالة مآثر اإلنافة )فلو كان عزل نفسه مؤثر ا ملا طل
 

واحلق أن ذلك راجع إىل مصلحة املسلمني العامة ، فإن كان يف بقائه مصلحة كإمخاد 
فتنة وحنوها فعليه البقاء ، وإن كان يف بقائه مفسدة أكرب من املصلحة املرتتبة على بقائه 

مران متساوين فهو باخليار فعليه االستقالة ، كما فعل احلسن رضي هللا عنه ، وإن كان األ
 وهللا أعلم .
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تة   ات  بُ عىل ش ُ  دُ الرَّ  ِِ   ة  ارَ ثَ مُ  ُمَتا
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 ات متاِتة والرد علهياش ب

 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلواب:
 :هذا قياس مع الفارق ألسباب 

اجتمعت الكلمة عليه  ولمني(  املس اوال :أبو بكر  رضي هللا عنه كان اخلليفة اجملمع عليه من قبل )عامة
 وهذا غري حاصل يف البغدادي ابتداء !! وقامت البيعة له يف اآلفاق وانتظم له األمر

ثانيا: ان ابو بكر  رضي هللا عنه عينه مجهور اهل احلل والعقد بل كلهم ما عدا سعد بن عبادة  ومن والفقه 
 )اال يف بقاع حمددة من العراق(.مث بايعوه )جليع البلدان( ومل حيصل هذا للبغدادي

ثالثا: لو فرضنا على سبيل التنزل ان ابو بكر رضي هللا عنه زالت السيطرة عنه عن اكثر االقطار والنواحي اليت 
 ملكها  فإن البغدادي مل ميلك ارض الشام ابتداء حىت نصحح له االمتداد عليها....

ته وشوكته  حبيث انه ادخل الناس حتت حكمه  فاستجابو رابعا :ان البغدادي مل ميتد حكمه اىل الشام  بقو 
له ـــ كما حصل لعلي وليزيد بن معاوية ومروان بن احلكم وغريهم ــــ امنا ما حصل هو جبهاد املوحدين وهم 

 منهم ال اهنم وحدهم.فملكه مل يتسع بفعله وحده ومن معه فتأمل...
منا كان يقاتل املرتدين داخلها وليس هذا يعين بالضرورة خامسا :ابو بكر رضي هللا عنه  مل يفقد االراضي ا

اهنا زالت من ملكه، وتعددت اسباب ردة العرب وهم مل ينقموا عليه مسألة اخلالفة ووو امنا كلها تدور الهنم 
ارتدو باهلل فبصفته اخلليفة اقام عليهم احلد.]ففرق بني اهنم ال خيضعون للخليفة الشرعي بإمجاع وبني اهنم 

دوا وكفروا فوجب اقامة احلد عليهم واعتبارهم طائفة ممتنعة[،فليس نزاعهم وخالفهم معه نفي استحقاقه ارت
 اخلالفة امنا ردهتم عن دين حممد صلى هللا عليه وسلم.

 قوهلم:، وىلاأل
لمون على تسمية أيب بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة للمسلمني مع فقده أمجع املس 

غالب أراضي دولته فلم بيَق له إال مكة واملدينة و جواثي البحرين ، فما فقده من 
االراضي يف العراق ال يكون هذا مدعاة للطعن  لنزع اسم االمامة عنه بسبب ما حصل 

حصل يف الشام هو امتداد لسلطانه وحكمه من فقده للسيطرة الفعلية يف العراق وما 
 اليها ال غري....
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سادسا: لو قلنا بأن ابو بكر رضي هللا عنه  قد فقد بعض االراضي  فقد اعادها  بيسر وسهولة خالل نفس 
 ا رسول هللا!!فهل متكن البغدادي من فعل هذا؟؟السنة اليت تويف هب

أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إال وحصل ]وملخصها  قال ابن كثري يف البداية والنهاية ملخصا ما حدث:
، فبعث الصديق إليهم جيوشا وأمراء يكونون عونا ملن يف تلك الناحية من املؤمنني يف أهلها ردة لبعض الناس

، وهلل كون واملؤمنون يف موطن من تلك املواطن إال غلب جيش الصديق ملن هناك من املرتدينفال يتواجه املشر 
احلمد واملنة، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وغنموا مغامن كثرية، فيتقوون بذلك على من هنالك، ويبعثون بأمخاس 

قتال من يريدون قتاهلم من ما يغنمون إىل الصديق فينفقه يف الناس فيحصل هلم قوة أيضا ويستعدون به على 
 فهل هذا حصل للبغدادي بعد ان اهنارت دولته يف العراق وزال عنها التمكني والغلبة؟؟ االعاجم والروم[

سابعا :ان ابو بكر رضي هللا عنه  مع شدة العرب والضيق  والكرب الذي ال ننكره وردة اكثر العرب اال ان 
 ابو بكر  فتح جبهتني للقتال:

 اسامة للروم. االوىل :بعث
 الثانية :قتال املرتدين.

 ومن املعلوم انه يف حال اجتماع الواجبني ومل ميكن فعل أحدمها يؤخر اضعفهما وجوبا
 وان كانا يف الوجوب واحد فيعمل بأحدمها وال اشكال ولكن ابو بكر عمل هبما فدل على استطاعته!!

حمددة()معينة(ووقع رضا الناس عليه فيها ال يف غريها فلو ثامنا: ان اهل احلل والعقد املختارين كانوا يف بقاع )
 توسع ملكه للشام يكون صحيحا يف شرطني

 ــ مبايعة  مجهور اهل احلل والعقد يف البقعة واالقليم او القطر الذي يريد السيطرة عليه 1
يف الغالب ال الن اهل احلل والعقد ابتداء مل يكونو منهم.فكيف يعقدها له من هو من اهل شورته وممن 

خيرج عن امره؟ وتسمى امارة صغرى او خاصة النه مل يستحق لقب اخلليفة القائم بــ)النظر يف شؤون مجيع 
 املسلمني املوكلة اليه ال اىل غريه(.فتأمل

 ــ رضا مجهور اهل املنطقة او االقليم به . 2
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 الرد:
ذا ن تعسر هإحىت يصري خليفة للمسلمني   لكن  مامة الكربىن تقام اإلأصل وهذا ليس بصحيح ،فاأل

 فعال اليت يب فعلها عند االمكان بقدر ما يستطاع يفعل املستطاع منه وهذا من األ
 قال شيخنا السعدي:

 ويفعل البعض  من املأمور ........ان شق فعل سائر املأمور
 فالبعض من املأمور هو االمامة او الوالية الصغرى

كل بلدة وسكان كل قال بعض العلماء: لو خال الزمان عن السلطان فحق على قطان  ]قد :قال اجلويين
... قرية أن يقدموا من ذوى األحالم والنهى وذوى العقول واحلجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره

 إخل[
 سباب:جنزم بأهنا من االمامة الصغرى أل والذي

لعشائر والناس املتبعني الذين عينوه هم فقط ال يتعدون املناطق ــ ان اجملاهدين واهل احلل والعقد ووجوه ا 1
 اليت اختاروا السيطرة عليها وحتكيم شرع هللا فيها 

ــ ان البغدادي مل خيتاره مجهور اهل احلل والعقد الذين هم للمسلمني كلهم بل اختاره مجهور اهل احلل  2
 ا آنذاك.والعقد الذين هم موجودون يف املناطق اليت سيطرو عليه

ــ ان عموم أو مجهور املسلمني مل خيتاروه بل اختاره مجهور املسلمني املتواجدين يف املناطق املراد السيطرة  5
 عليها وحتكيم شرع هللا فيها.

 الثانية: قوهلم:
ليس يف شرعنا إمامة كربى وصغرى استقالال !! مبعىن أننا نبايع يف بداية األمر رجال 
ونسمي بيعته إمامة صغرى مث بعد ذلك نبايعه أو نبايع أحدا آخر بيعة كربى !! وإمنا 

لذي يقوم بشؤون املسلمني يسمى إماما وخليفة وأمري املعروف يف كتب اإلمامة أن ا
املؤمنني ، وال يشرتط لتسميته هبذه األلقاب أن يكون مسيطرا على نصف األرض أو 
ربعها بل حىت لو هيمن على جزء صغري من األرض كاملدينة النبوية جاز تسميته هبذه 

 .األلقاب ، ومن عارض فليأت  بالدليل
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وعليها فال يوز ان يفرتى على باقي املسلمني ويوجب  عليهم  امر مل حيضروه ومل يدروا ما هو ومل يعني اال 
 خارجة عن ذهنهم. يف مناطق حمدودة

 ــ ان اخواننا يف الدولة ال يسلمون لكم بأهنا امامة عظمى فهذه جناية على العاقدين املبايع واملبايع له . 4
فال يلزم العاقدين غري ما اتفقوا عليه.وهذا يرجعنا اىل ما قلناه سابقا من تسابق البعض للدفاع عن الدولة مبا 

 فيهم ـــ كفعل بعض اذناب الطاغوت دفاعهم عن الطواغيت........ال يقره املدافع عليه ــ كما نظن 
 تنبيه:ال يصح تسمية البغدادي امري املؤمنني ..........

وإن كنا قد نسمح بأن يسمى )امري املؤمنني يف العراق( تبعا للمناطق اليت كان حيكمها آنذاك أما االن ومع 
 عية فنقول ال يوز تسميته حىت )امري املؤمنني يف العراق(!!زوال السيطرة على االراضي وانكفاء احملاكم الشر 

 قال شيخنا السعدس يف نظمه:
 وكل حكم دائر مع علته .............وهي اليت قد أوجبت لشرعته

 فاحلكم يدور مع العلة وجودا وعدما...........
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 سباب:وهذا ليس بصحيح أل
عين نقض البيعة للظواهري فاالندماج ال يعين حبال نكث البيعة واكرب دليل عليه ما سنذكره ــ ان هذا ليس ي 1

 يف الفقرة التالية
ــ ان اكرب دليل هم اخواننا املهاجرين فلو سألت احدهم انت تنظيم ام دولة لقال لك كلنا تنظيم وان كنا  2

 راق.حتت امرة الدولة كون الظواهري راض بإمرة البغدادي على الع
 ن الدولة هلا بريد دائم اىل الشيخ الظواهري تستلم فيه االوامر والنصح واالرشاد أــ  5
دل من هذا انه وعند حصول اخلالف رفع االمر اليه ال كونه حكما ارتضوه امنا بكون الشيخ أــ ال  4

 البغدادي يف عنقه بيعة للشيخ الظواهري
اها دولة العراق اإلسالمية ومل يسمها القاعدة بل نفى وجود ــ وقوهلم " فإن الشيخ أمين الظواهري مس 3

 القاعدة يف العراق ، وقال إن القاعدة شكلت مع الفصائل األخرى والعشائر دولة العراق اإلسالمية"

 :قوهلم ،الثالثة
ا بكر البغدادي يف عنقه بيعة للشيخ أمين الظواهري الواقع يرده فإن الشيخ أمين أن أب

الظواهري مساها دولة العراق اإلسالمية ومل يسمها القاعدة بل نفى وجود القاعدة يف العراق 
، وقال إن القاعدة شكلت مع الفصائل األخرى والعشائر دولة العراق اإلسالمية ، والذي 

و أمري الدولة ال شيوخ القاعدة ،والذي نصب أبا بكر البغدادي أمريا كان يأمر وينهى ه
على الدولة هم رجال الدولة املتمثلون مبجلس شوراها ، فهل يقال أن الشيخ أسامة تقبله 
هللا كان أمريا للدولة مث خلفه الشيخ أمين الظواهري ، وإن وجد شيء من هذا كما نقل 

 أيب بكر البغدادي ال للشيخ أمين الظواهريالقائل فهذا خطأ بل البيعة للشيخ 
ودليلهم ]تنبيه الغافلني على اندماج التنظيم حتت دولة العراق اإلسالمية الشيخ أمين 

 الظواهري[
أود أن أوضح أنه ليس هناك شيء اآلن يف العراق امسه القاعدة، ولكن تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين اندمج ) 

وهي إمارة شرعية تقوم على منهج ن اجلماعات اجلهادية يف دولة العراق اإلسالمية حفظها هللا، بفضل هللا مع غريه م
 (.1شرعي صحيح وتأسست بالشورى وحازت على بيعة أغلب اجملاهدين والقبائل يف العراق

http://youtu.be/L3I9eqbX_X8 

http://youtu.be/L3I9eqbX_X8
http://youtu.be/L3I9eqbX_X8
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هذا مردود النا قد بينا فيما مضى ان االوامر تأيت من الشيخ الظواهري وهو وإن كان الظواهري قد اناب 
لعراق اال ان هذا ال يعين انه يتصرف مبا هو من حق الظواهري كإعالن الدولة الذي اخرجه البغدادي  يف ا

وهذه تأيت  العربة يف العقود باملقاصد واملعان، ال باأللفاظ واملبانعفا هللا عنه ونقول للرد على مثل هذا أن 
 . حتت إحدى الكليات الفقهية اخلمس وهي أن األمور مبقاصدها
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 سباب عدة :أل فنقول: أوال ما فعله الشيخ اجلوالن
ــ ال ينفي الشيخ  البغدادي ابتداء ان يف رقبته بيعة للظواهري فال يفرتي احد ويدافع عن البغدادي ما ال  1

يقره الشيخ عليه اصال.حىت يتملق احدهم فيدافع عن البغدادي كدفاع بعض اذناب الطواغيت عن 
 )وجه الشبه:املدافعة مبا ال يرضاه املدافع عنه ابتداء(.الطواغيت

 ــ ان الشيخ اجلوالن  جدد بيعته للظواهري ليس اال. 2
ــ انه ملا افرتى على اجلوالن بعض املفرتين على انه قد خان العهد ونقض البيعة سارع الشيخ بأن اجلبهة مل  5

بل لسياسة رؤوها فلماوضع الشيخ على احملك  وفضحت  ترد االنفصال خلور يف دينها او لرقة اميان رجاهلا
 عالن بيعته ووالئه للشيخ الظواهري مرة اخرى.إبادر باالوراق على االعالم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: قوهلم إذا كان الشيخ اجلوالن حتت إمرة امري املؤمنني ايب بكر البغدادي وهو مبايع الرابعة
فلماذا اجلوالن يبايع الشيخ امين مرة اخرى مبا ان  - كما زعم البعض  -للشيخ امين 

  الدولة مبايعة للظواهري !!
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 وهذا بيان حركة أحرار الشام حول إعالن الدولة .
 

 بيان هام من حركة أحرار الشام اإلسالمية حول جبهة النصرة و إعالن الدولة اإلسالمية
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و بعد فقد فوجئنا كما فوجئ الكثري مبا صدر عن أيب بكر 
البغدادي أمري دولة العراق اإلسالمية من إعالن الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مث ما تاله من رّد أليب 

رة املتضمن إعالن البيعة للدكتور أمين الظواهري أمري تنظيم قاعدة حممد اجلوالن املسؤول العام جلبهة النص
 اجلهاد .

وحنن إذ نراقب باهتمام تداعيات احلدث ملا له من أثر بالغ على الساحة الداخلية واإلقليمية فإننا نسجل 
 نقاطا  هامة تبني مواقفنا ُتاه ما صدر طارقني يف ذلك باب النصح والتذكري :

 
ة أحرار الشام اإلسالمية حنرص على صّب اجلهود و توحيدها يف معركة دفع العدو األسدي إننا يف حرك -1

 الصائل إذ ال شيء بعد اإلميان أوجب منه وال شيء يقّدم عليه .
أن اإلمامة إن هلل سننا  شرعية وقوانني كونية إلقامة الدول الراشدة من أخّل هبا ح رم من عاقبتها كما  -2

ُلا من قدرة وسلطان حتصل هبما مصاحل اإلمامة وهذا ما اليتوفر يف أي من الفصائل  على املسلمني البدّ 
 والكتائب العاملة على األرض.

إن اإلمارة وسيلة وضعت يف الشرع جلمع الكلمة ووحدة الصف وليست مقصدا  بعينه و ما جرى  -5
ا ما يسّمى فساد الوضع عند علماء و هذ من إعالن البغدادي مل ُيمع املتفّرقني وال أّلف بني املتنازعني

 األصول وهو اقتضاء الوضع الذي ر تب عليه احلكم نقيض ما ع لق عليه .
إن إعالن الدولة هذا مل ي شاَور فيه أحد من أهل احلّل والعقد يف هذا البلد من علماء ربانيني  -4

يفتح سبيل التفرد يف  وفصائل خملصة عاملة على األرض من اإلسالميني و كتائب اجليش احلر و هذا
 إطالق املشروعات املصريية يف البلد كّل حبسب ما يراه.

ثورة شعبنا وجهاده ،  -فيما نرى-كذلك فإن كال اإلعالنني سيجّر إىل امليدان أطرافا  جديدة و الخيدم   -3
 ركانه .واألصل عدم توسيع دائرة الصراع والرتكيز على حماربة نظام األسد و إيقاف عدوانه و تقويض أ
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نرى يف كل من اإلعالنني تقدميا  ملصلحة اجلماعة على مصلحة األمة، وهو ما كان ينتظره النظام ليربر  -9
عدوانه وبغيه على شعبنا اجلريح . و إننا ملا رأينا تفان و بسالة جبهة النصرة يف املعارك وإحساهنا وحسن 

 يثار وتقدمي مصلحة األمة.تعاملها مع الناس كان الظن فيهم استمرار الغريية واإل
وبناء على ما سبق فإننا نتوجه لكلّ  من الطرفني أن يستشعروا ع َظم احلدث وخطورة أقلمة الصراع هبذه 
الطريقة و إشراك أطراف أخرى و هذا ليس احتكاما  حلدود مصطنعة بني أبناء األمة ولكنه قراءة موضوعية 

 سلمني وجهادهم ضد طاغية الشام.ملعطيات الواقع و تقدمي ملا نراه مصلحة امل
أخريا  إننا يف حركة أحرار الشام اإلسالمية إذ نقّرر ما سبق فإننا نعلن أن أيام دولة إسالمية راشدة تقيم العدل 
والقسط بني رعايانا هدف نسعى إليه بوسائل مشروعة ونراعي يف ذلك مقتضيات الوضع وحالة األمة املغيبة 

 لة نصف قرن من الزمان .عن دينها يف هذا البلد طي
نسأل هللا تعاىل أن يلهمنا الرشد و السداد يف القول و العمل وأن يربم ألمتنا أمرا  يرضاه إنه ويّل ذلك و 

 القادر عليه و احلمدهلل رّب العاملني .
 
 

 اجلبهة اإلسالمية السورية
 حركة أحرار الشام اإلسالمية

 املكتب السياسي
 2815/  3/ 4املوافق لـ  1454/  9/  24يوم السبت الواقع يف 
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َة  َخامت 
 

مسائل من أخطأ يف هذه املسائل ،  يَد كالم نا هذا أثرا  عندَ  أسأل  هللا العليَّ العظيَم أن   ويف اخلتام   
 واب  الصَّ احلّق األبلج و اَد عن ، وحَ ومبا أفتاه  فيها  ، وخلََّط يف توصيف ها وحقيقت ها وواقع ها وغريهاالبيعة 
 والقول  احملكم الصحيح .  املتّجه

وإظهارا  يف الدين واالعتقاد ؛  إالَّ املوّدةَ ويشهد  هللا أنّا مل نكتب  َهَذا َوحنن  نـَب غي اإلساءَة إىل أحد    
 واإلفساد ... ء  الفتنة  رْ دَ ل  و ، س والتخليط بْ شأنه ، وإلزالة اللَّ ل للحّق وإعالء  

     
ومغالطاته ، وهفواته ،  أخطائه ب بَـَيان  يرتاجع  فيه  عن( صاحب بيعة األمصار)نا فهل  يتفضَّل  أخو    

،  خري من التمادي يف الباطل -بال شّك  -... إخل ، فإّن الرجوَع إىل احلّق فضيلة  ، كَما أنّه  هوزالت  
 وحَده  الوَّهاب  ...يم وهو هو الغفور الرحوهللا  ،  التوابون(ائني اخلطَّ  خري  و ك لُّ اْبن  آَدَم َخطَّاء  )و
 

)مد وكذلك هذا ما نود فعله من الشيخ الفاضل ابو مهام بكر بن عبدالعزيز االثري صاحب كتاب 
  .....االيادي لبيعة البغدادي(

 
ذوي العلم يف )الدولة اإلسالمية يف العراق والشام( ، أن  يصدر وا  إخواننا اجملاهدينكَما نرجو من    

َرؤ     : اتالك تَـّيب   هذهوا فيه مما جاء يف بيانا  يـَبـ 
ما فيه من ي فّند وا هم ، و هم ورؤيت  هم ومنهج  اعتقاد  مَع  يف أغلبه يَتناَف و ،  ال ُيثل ه م حنسبه بأنه امَمَّ 

َا تـَْعَمل وَن ا فَإ نَّه  آمث   قـَْلب ه  َواَواَل َتْكت م وا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكت ْمهَ ﴿ال يَنبغي الّسكوت عليه ؛  تـََقّول   َّللَّ  مب 
 . [272]البقرة :  ﴾َواَل يَْأَب الشَُّهَداء  إ َذا َما د ع وا﴿ ،[ 275]البقرة :  ﴾َعل يم  

د  فيعّز أهَل دينه .. وأسأل  هللَا العظيَم أن  يربَم هلذ  مد ، ه األمة أمَر ر ش  وَصلَّى هللا  وسّلَم على نبينا حم 
 . وانا أن احلمد هلل رب العاملنيوعلى آله وصحب ه وسلم ، وآخر دع
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 5مقدمة الشيخ عبد الرمحن بن عبد هللا الشامي حفظه هللا ............................ ص -1

يف واجلَهْل  -2 ظهـاُر الَعـَوار تَْبِينُي الزَّ َمـام املُْختـار( )بَْيعـة اأَلْمَصـار ِِفْ ُكتَيّب وا 
ِ
 7............... ص  لإل

نِضامِم...اعتاضات وجواابت( اُت بَ وجِ )مُ  ِب احِ عىل صَ  دُ الرَّ  -5
ِ
 411............................. ص  ونقض جواابته ال

َ غدادِ البَ  ةيعَ بَ ايدي لِ األَ  دِّ مَ بِ  الرُد عىل املنادي -1  401................................ ص  نا الهاديعِ َش لِ  هِ تِ فَ خالَ مُ  يانُ ي وب

تة   ات  بُ عىل ش ُ  دُ الرَّ  -3 ِِ  144......................................................................................... ص ة  ارَ ثَ مُ  ُمَتا
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