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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
المال عمر ھو الخليفة ألنه حاصل كالم الشيخ أبي المنذر الشنقيطي أن 

بويع كأمير قبل البغدادي ومجرد البيعة العامة لشخص يصبح خليفة 
  !!إذا سبق ولو كان بال شوكة وال سلطان 
  نرد على ذلك من ثالث وجوه.

 

  الوجه األول: ھل يشترط في الخليفة الشوكة والمنعة.
  الوجه الثاني: الفرق بين بيعة الخالفة وبيعة إمام القطر.

  ھل يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا.الوجه الثالث: 
  

  ھل يشترط في الخليفة الشوكة والمنعة.الوجه األول: 
"  ھي للخالفة الشرعية الحقيقةالشنقيطي : أبو المنذر فقد قال الشيخ 

  " ...العظمى اإلمامة على المسلمين من رجل مبايعة
 بالد على وسلطان نفوذ البيعة بعد أو البيعة لحظة له يكن لم ولو حتى

  شرعية. اھـ ببيعة ُيسبق لم دام ما المسلمين
فالخالفة عنده عبارة عن مسلم يبايع من طائفة من المسلمين ولم يسبقه 

  ولو كانت بيعة بال شوكة وال منعة وال قوة. أحد
  

ألنھم يرونه  امسلم أنه لو بايعت طائفة من الناس رجال يلزم منهــــ 
  وال شوكة لھم وال منعة إال أنھم سبقوا يصبح خليفة للمسلمين !! األكفأ

فيبايع من قبل طائفة من الناس ثم يجلس في قطر صغير منتظرا غيره 
ليقوم بعد  أن يتمكن من أجزاء شاسعة ويتحصل على شوكة ومنعة،

  :أنا بويعت قبلك، فيجب عليك أحد أمرين؛ ذلك من نومه فيقول له
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ي بعدتك وعتادك وأكون أميرا لك وأقطف ثمرة .إما أن تدخل تحت1
  جھادك لحديث "فوا ببيعة األول فاألول".

.وإما أن تبقى في قطرك أميرا عاما حتى أصحوا من نومي فأحصل 2
  الشوكة والمنعة وعندھا ال محل لإلمارات والبيعات إال بيعتي!!   

، فضال ويبقى أھل اإلسالم في قطر الخليفة الذي ال قوة له تحميه ھو 
  ، بين أمرين:عن المظلومين من الناس 

 

ة أن يدخل تحت خليفة ن يرضى صاحب الشوكة والمنعة والقو. أ1
  بويع ونام نومة طويلة.

. أن ال يرضى صاحب الشوكة والمنعة والقوة بالدخول تحت ظل 2
  الخليفة النائم ، فيقتل أھل اإلسالم وال ناصر لھم.

  
ادعى أنه مبايع يأتي بشاھدين على أنه ـــ ويلزم منه أيضا أنه كل من 

الخليفة ثم ندرس التواريخ فنبحث عن خليفتنا األسبق فإذا وجدناه 
اتبعناه، ثم إن جاء آخر بتاريخ أقدم، نخرج على األول لنتبع الثاني، 

حتى يأتي ثالث بشھود على أنه أقدم، لنخرج على الثاني ونتبع الثالث 
  ل العب واله!!، وھكذا تصبح الخالفة لعبة لك

  والواقع خير دليل كل يوم يخرج علينا خليفة يدعي أنه صاحب األمر.
 االسالمية االناضول دولة" أسسالذي  قبالن الدين منھم كمال
 سنة م حتى توفي1984سنة  عليھا خليفة نفسه ونصب" الفيديرالية
 عيسي وأيضا أبو، متين قبالن البنه بالخالفة أوصى قد وكان م،1995
  .ھمام بالخليفة أبي يكنى كانو الرفاعي محمد

  وغيرھم وغيرھم.
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  الخالفة عقد شرعي فيه أطراف.فنقول 

 خليفة. .1

 وأھل حل وعقد. .2

 تولي أمر المسلمين.المحل وھو  .3

 

  .رجال على أمر فيبايع أھل الحل والعقد
فأھل الحل والعقد ال بد أن تكون لھم شوكة ومنعة حتى يمضوا بھا 

  على أمر المسلمين عامة.أحكام الرجل المبايع 
     ھذا ھو ضابط بيعة الخالفة وإليك كالم العلماء في ھذه الضوابط

 عليه هللا صلى النبي عن ھريرة أبي وقد جاء في صحيح مسلم عن
 هللا بتقوى أمر فإن به ويتقى ورائه من يقاتل جنة اإلمام (إنما قال وسلم
  منه). عليه كان بغيره يأمر وإن أجر بذلك له كان وعدل وجل عز

  يقول اإلمام النووي رحمه هللا :

 

 يمنع ألنه;  كالستر:  أي)  جنة اإلمام: (  وسلم عليه هللا صلى قوله
 ويحمي ، بعض من بعضھم الناس ويمنع ، المسلمين أذى من العدو
    اھـ. سطوته ويخافون الناس ويتقيه ، اإلسالم بيضة

وظيفة اإلمام فإن لم تكن  فأسلوب الحصر بــ(إنما) يشعر بأن ھذه ھي
  فيه فأي أمر يتواله !!

  
ثم ال بد في أھل الحل والعقد من الشوكة التي بھا يحلون ويعقدون 

  ويمضون أحكام اإلمام.
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 وال عليھا الشوكة أھل بموافقة تثبت عندھم اإلمامةل شيخ اإلسالم "قا
 يحصل الذين عليھا الشوكة أھل يوافقه حتى إماما الرجل يصير
 يحصل إنما اإلمامة من المقصود فإن اإلمامة مقصود له ھمبطاعت
 صار والسلطان القدرة بھا حصلت بيعة بويع فإذا والسلطان بالقدرة
  ....إماما

 

 أن يقدر بحيث إليه سلمت متى للماشية راعيا الرجل كون مثل وھذا
  فال وإال لھا راعيا كان يرعاھا

 يكن لم العمل على القدرة له يحصل لم فمن عليه بقدرة إال عمل فال
  .527 صفحة ،1 الجزء النبوية، السنة منھاج ". اھـ عامال

 

ً  ويقولوقال أيضا "  به أريد فإن اإلمامة على اإلجماع أما: أيضا
 بحيث الشوكة أھل موافقة فيه يعتبر فھذا اإلمامة به ينعقد الذي اإلجماع
 الشوكة رؤوس كان إذا حتى اإلمامة مقاصد تنفيذ من بھم متمكنا يكون
 ھذا له، بمبايعتھم اإلمامة حصلت لھم موافق سواھم ومن قليال عددا
 قال ........ فمن األئمة مذھب وھو السنة؛ أھل عليه الذي الصواب ھو
 القدرة ذوي ھم وليسوا أربعة أو اثنين أو واحد بموافقة إماما يصير إنه

 والعشرة االثنين او الواحد تخلف أن ظن من أن كما غلط فقد والشوكة
  ].8/356 السنة منھاج[ غلط". اھـ فقد يضره

  
ھذه النصوص وغيرھا الكثير تدل على أن العبرة في بيعة أھل الحل 
والعقد وھم من بيدھم الشوكة والمنعة التي بھا تجري أحكام الخليفة، 
فھذه ھي الغاية من اإلمامة فإن كان عاجزا عن إمضاء أحكامه فھو 

  مين ، كما سبق في كالم شيخ اإلسالم.ليس خليفة للمسل
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  الوجه الثاني: الفرق بين بيعة الخالفة وبيعة إمام القطر.
فھل  "لو قلنا أن للمال عمر شوكة ومنعة وقد سبقت بيعته بيعة البغدادي

  بويع كخليفة للمسلمين أو ھو أمير قطر؟".

 

البيعة عقد، والعقد يشترط فيه المتعاقدان ما أرادا من شروط، ما نقول 
عرفا كالمشروط لم تحل حراما أو تحرم حالال، وفي العقود المعروف 

  .شرطا
  !خليفة وال يعلم ذلك أحد إلى اآلنكيف يكون المال عمر 

 

  بل الشيخ الظواھري نفسه لم يدع ھذا !!
  ير إقليم أفغانستان.بل من المتعارف عليه أن المال عمر ھو أم

فإذا كان المتعاقدان لم يدع أحد منھما لألمير المال عمر وال من بايعه 
وعلى رأسھم الشيخ الظواھري بل أنكر ذلك الشيخ عطية هللا الليبي إال 

، فھذا الخالف من كالم مشكل ما صدر من الشيخ أسامة رحمه هللا
  يدلك على أشياء

 

  .نھا بيعة خالفةأن عقد البيعة لم ينص فيه على أ
خالفة وحصل خالف يرجع إلى  فإذا لم ينص في العقد أنھا بيعة

، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف يدل على أن العرف
  البيعات كلھا بيعات قتال.  

  أن من قال أنھا بيعة خالفة فھو فھمه الخاص. 
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  الوجه الثالث: ھل يشترط في الخليفة أن يكون قرشيا.
  إن كفة البغدادي تترجح بتوفر كافة الشروط فيه وخاصة القرشية 

 أي – كونه اشتراط: (عياض قوله القاضي النووي عن نقل اإلمام فقد. 
  اھـ .كافة) العلماء مذھب: ھو قرشًيا - اإلمام

 

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنّ ,  ُعَمرَ  اْبنِ  وفي الصحيحين َعنِ   ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
  " . اْثَنانِ  النَّاسِ  ِمنَ  َبِقيَ  َما قَُرْيشٍ  فِي األَْمرُ  َھَذا َيَزالُ  ال: "  َقالَ 

  ):1/289( األرواح حادي في القيم ابن وقال

 أن الناس من ألحد ليس و اثنان الناس من بقي ما قريش في والخالفة
 .الساعة قيام إلى بھا لغيرھم نقر ال و عليھم نخرج ال و فيھا ينازعھم

  اھـ

 

ويكفي اإلمام البغدادي أنه من قريش وبايعه أھل الشوكة والمنعة على 
  الخالفة فھو خليفة توفرت فيه الضوابط الثالثة.

  شروط الخليفة. .1
  شروط أھل الحل والعقد وھم أصحاب الشوكة. .2
 نص في عقد البيعة أنھا بيعة خالفة. .3

  فال نرى ھذه الضوابط توفرت في غيره وهللا أعلم

 

 

 أبو عبد الرحمن عبيدة األثبجيكتبه 






