
 
 

 
 

 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 احلؿد هلل الؼوي ادتني والصالة والسالم عذ من ُبعث بالسقف رمحة لؾعادني ..

 أما بعد ..

فؽـت قد إصؾعت قبل أيام عذ مؼالة يف مـز التوحقد واجلفاد التابع لؾشقخ 

اخلالصة يف مياقشة إعالٌ أسامها صاحبفا ) -هداكا اهلل وإياه لؾحق  -ادؼدد 

 (1)(اخلالفة

بدأها صاحبفا بعرض أقوال العؾامء وادتؽؾؿني يف صػة إكعؼاد اخلالفة والعدد 

الذي تـعؼد به من أهل احلل والعؼد ، ورجح ترجقحًا جقدًا وهو ماذكره ابن تقؿقة 

إكعؼاد البقعة له هم : وغره أن أهل احلل والعؼد الذين يصح هبم إختقار اخلؾقػة و

الذين تـعؼد هبم الشوكة لإلمام والتي يتم هبا مؼصود اإلمامة من سقاسة الدكقا "

 " .بالدين

وبيى على ٍرا الرتجيح أىه البد مً توفس شسطني لصحة إختياز اخلليفة 

 : -كنا ذكس باليص  -وصحة إىعقاد البيعة له وٍنا 

فؼة مجفور أهل احلل والعؼد عؾقف1 ا الذين تدل بقعتفم عذ رضا مجفور / موا

ادسؾؿني كام جاء يف البخاري أنَّ عؿر ريض اهلل عـه قال: ) ...فؿن بايع رجاًل من 

َه أن يؼتال( .  غر مشورة من ادسؾؿني فال يتابع هو وال الذي بايعه َتِغرَّ

 / كوهنم هم أهل الشوكة والغؾبة التي ال تتم مؼاصد اإلمامة إال هبم.٢

: عدم صحة إعالن الدولة اإلسالمقة لؾخالفة وبطالن بقعة  زتب على ذلكثه 

خؾقػتـا أيب بؽر احلسقـي البغدادي الؼرر بسبب عدم توفر هذين الرشصني آكػي 

 . -كام ادعى  -الذكر يف إعالن الدولة لؾخالفة 

                                                           
1
 : التالي األلكتروني الرابط على 

http://tawhed.ws/r?i=29081402 



 
 

 
 

 

 
 

  

ب الؽاتب يف آخر مؼاله بؽالم مػاده عدم توفر الشوكة الؽافقة لدولة  ثم شغَّ

هم ُمعرضًا بلن هذا أيضًا يطعن يف ا خلالفة حلامية ادسؾؿني ذقًا وغربًا وفك أرسا

 صحة اخلالفة ..

 هذه أهم الـؼاط يف مؼاله والتي أحببت التعؾقق عؾقفا فلقول وباهلل التوفقق :

  ( موافؼة مجفور أهل احلل أما قوله يف الرشط األول لصحة اخلالفة

( وذكره أن قعتفم عذ رضا مجفور ادسؾؿنيوالعؼد عؾقفا الذين تدل ب

 الدولة مل تشاور غر جمؾس شوراها ..

 فإٌ ٍرا الكالو باطل شسعًا وواقعًا ..

فبالـسبة دشاورة أهل احلل والعؼد فؼد غػل الؽاتب أو تغافل عن ققد مفم 

موافؼة مجفور أهل احلل والعؼد عؾقفا الذين تدل بقعتفم عذ رضا لؽالمه هذا )

 (ادسؾؿني مجفور

 : قيد وٍو

 بعد من ال والعؼد احلل أهل من مشؼة بال إلقه الوصول وأمؽن قرب من)) 

 ((مـفم

: أن تـصقب اخلؾػاء األربعة مل ُيشاور فقه غر أهل احلل  ويدل على ٍرا القيد

والعؼد الذين هم بادديـة الـبوية ، مع وجود من هم خارج ادديـة من أهل احلل 

 ممن أو الشوكة أصحاب من الصحابة  -الذين كاكوا يف الغزو وغره  -والعؼد 

 . اإلمام بايعوا  إذا الشوكة أهل يتبعفم



 
 

 
 

 

 
 

: أنه يف خالفة عيل ريض اهلل عـه مل ُيشاور معاوية ريض  وأوضح مثال عذ ذلك

اهلل عـه وأهل الشام وهم أهل شوكة ومـعة بال شك ،، ومع هذا كاكت بقعة 

 خلالفة وال ُيـؽرها إال مبتدع .ا عذ صحقحة عيل 

 ففذا من كاحقة بطالن إصالقه ذعًا دون التؼّقد هبذا الؼقد الذي ذكرته .

وهبذا الؼقد الرشعي فنن إعالن الدولة لؾخالفة صحقح ذعًا دشاورهتا من 

 -قرب وأمؽن الوصول إلقه من أهل احلل والعؼد الذين تـعؼد هبم الشوكة لإلمام 

 ،  ٨٧احلج:  چ  ۓۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ  ھ چفاهلل عز وجل يؼول دون مشؼة وعـت 

 .٢٧٢البؼرة:  چ ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ چويؼول 

قعقة فؼد شاورت الدولة غرها من أهل العؾم  أما بطالكه من الـاحقة الوا

والػضل واجلفاد حسب وسعفا وذلك بام ذكره ادتحدث الرسؿي لؾدولة 

ثّبته اهلل يف كؾؿة صوتقة مسجؾة له بؾغت اآلفاق اإلسالمقة الشقخ أبو حمؿد العدكاين 

صالبفم فقفا بتؼديم رجل صالح موحد  -قبل شفرين تؼريبًا من إعالن اخلالفة  -

كافر بطواغقت العرب والعجم تتوفر فقه ذوط اخلالفة لؽي يبايعه اجلؿقع خؾقػًة 

 لؾؿسؾؿني وسقؽون أول ادبايعني له الدولة اإلسالمقة وققادهتا .

فؾم يستجب له رؤوس العؾم  -إال من رمحفم اهلل  -ال حقاة دن تـادي!  لؽن

واجلفاد ، ثم مّلا تلخروا وأعرضوا بادرت الدولة لرفع احلرج عن األمة بنقامة 

 الػريضة ادُغقبة وإعادة اخلالفة وتـصقب اخلؾقػة ودعوة األمة دبايعته .

ق البعض هبذا اإلعالن بدل تليقده وشؽر الدول بعد شؽر  -ة اإلسالمقة فرَشِ

 عذ رفعفا احلرج الرشعي عـفم وعن بؼقة االمة .. واهلل ادستعان . -اهلل 



 
 

 
 

 

 
 

  أما يف كالمه عن الشوكة ، فشوكة الدولة اإلسالمقة ومتؽقـفا عذ

األرض وحػظفا لؾثغور شفد هلا به العدو قبل الصديق والبعقد قبل 

ا حتته من أرايض يسقطر الؼريب ، ويؽػي أن جمؿوع جقشفا وعتاده وم

 أوعؾقفا يػوق ما عـد اإلخوة ادجاهدين يف بؼقة اجلبفات جمتؿعة 

 يؼارب .

لقس لدهيم من الؼدرة  -أي معؾـي اخلالفة-ومن كاحقة أخرى ففم أما قوله )

والشوكة ما يوفروا به احلامية لؾؿسؾؿني وخيضعوا به من هو خارج األجزاء 

والثاين ( ، وقوله ) الشام مما حيصل به مؼصود اخلالفةادسقطرين عؾقفا يف العراق و

ألنه ال شوكة له إال يف ما يسقطر عؾقه فؼط هذا إذا سؾؿـا أن كل مؼومات ادؾك 

 .(موجودة يف ما يسقطرون عؾقه وال شوكة له يف غره من ادـاصق 

ً فأقول  : لقس ذصًا لصحة تـصقب اخلؾقػة وصحة البقعة له أن يؽون مسقطرا

 أو مسؾؿني مستضعػني أو غر ذلك .ذ مجقع ادـاصق التي هبا مسؾؿني ذوي شوكة ع

: أن أبابؽر الصديق عـد تـصقبه خؾقػة مل يؽن له سقطرة عذ  ويبطل هذا الرشط

، ومل غر ادديـة وما حوهلا ، بل وكان الصحابة فقفا خائػني من غزوها من ادرتدين 

 .خارجفا ، ومع هذا فخالفته صحقحة مسؾؿني يؽن له سقطرة عذ غرها مع وجود

وكذلك عيل بن أيب صالب ريض اهلل عـه مل يؽن له سقطرة وكػوذ عذ ادسؾؿني 

ذوي الشوكة يف الشام وما حتتفم من األرض عـد تـصقبه خؾقػة ، وكاكت خالفته 

 صحقحة .

صل وإن كل ذٍط لقس يف كتاب اهلل ففو باوالـبي عؾقه الصالة والسالم يؼول )

 ( متػق ٌ عؾقه .كان مائة ذط



 
 

 
 

 

 
 

  ( وكذلك كحن هـا كسلل، وأخراً أختم بالرد عذ تشغقبه الذي قال فقه

هل بؼدرة الذي ُأعؾن أنه خؾقػة أن ُيسرر اجلقوش لػك اآلالف من 

ُأسارى ادسؾؿني من الرجال والـساء الذين جعل كػسه إمامًا وأمراً هلم 

ءًا يف قبضة ادرتدين، أو يف قبضة أمم يف مشارق األرض ومغارهب ا، سوا

الؽػر كروسقا والصني وأمريؽا وغرهم، وهل باستطاعته االكتصار 

لشقخ هدم داره يف فؾسطني، أو رد مال مسؾم أخذ ماله يف موريتاكقا مثالً، 

فضاًل من أن كؼول هل قام أو باستطاعته أن يؼوم بتوفر كل ما حيتاجه 

أمن وجؾب صعام وتعبقد صرق، كام قال عؿر بن  ادسؾؿون بؿـاصؼفم من

اخلطاب ريض اهلل عـه وهو يف ادديـة: "واهلل لو أن بغؾة عثرت بسواد 

 العراق لؽـت مسئوال عـفا أمام اهلل، ملاذا مل أعبد هلا الطريق!؟"(

: وأنا أسلل ،، هل الؼدرة عذ فعل هذا الذي ذكرته ذط صحة تصح به  أقول

 اخلالفة؟؟

قال كعم ،، ملا وجد دلقاًل من كتاب وال سـة ، بل ويبطل قوله هذا ما ذكركاه فنن 

من حال الصديق ريض اهلل عـه يف ادديـة عـد تـصقبه خؾقػة ،، وكذلك حال عثامن 

 بن عػان ريض اهلل عـه حني ُحِِص يف بقته .

ر يف وإن قال : ال ،، صار تشغقبًا ال صائل من ورائه ، ففو ال ُيؼدم وال يمخ

 صحة إعالن اخلالفة .

هذا ما أحببت بقاكه والتعؾقق عؾقه عذ هذه ادؼالة ، هدى اهلل صاحبفا لؾحق 

 ولبقعة اخلؾقػة ..

ً ،، وصذ اهلل عذ سقدكا حمؿد وعذ آله وصحبه وسؾم .  واحلؿد هلل أوالً وآخرا



 
 

 
 

 

 
 

 


