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االبغداادديي  

بسم هللا االرحمن االرحيیم  

المم على من بعث للحوااضر االحمد 0 االمنعم االهھادديي, وواالصالةة وواالس
وواالبواادديي, ووعلى آآلهھ ووصحبهھ وومن تبعهھم بإحسانن إإلى يیومم االتنادديي, أأما بعد:  

فلست من أأعضاء تنظيیم أأوو من أأبناء جماعة, وولكنني موحد من أأهھھھل 
االسنة وواالجماعة, ررأأيیت ُمنكرااً وونزعع يید من ططاعة, فوجب علّي ااإلنكارر على 

قلة في االبضاعة!  

ء وواالتمادديي, في االطعن بالشيیخ أأبي بكر االبغداادديي, ررأأيیت ناساً أأكثروواا االمراا
ووهھھھم في ذذلك بيین مقل وومكثر, وومحب منتقد ووآآخر عن االعدااووةة مسفر! ووإإليیهھم 

جميیعاً هھھھذهه االرسالة, على عجالة:  

ُخْذ ما تَرااههُ وَودَدعْع َشيْیئاً َسِمْعَت بهِھ *** في ططَلَعِة االبَدرِر ما يیُغنيیَك عن 
زُزَحِل!  

].437صص [دديیواانن أأبي االطيیب االمتنبي   



 

منبر االتوحيید وواالجهھادد  )2(  

مد ااأليیادديي لبيیعة 
االبغداادديي  

قب االمحورر ااألوولل: إإعالمم االراائح وواالغادديي, ببعض منا
االبغداادديي  

هھھھو االشيیخ االمجاهھھھد, وواالعابد االزااهھھھد؛ أأميیر االمؤمنيین, ووقائد كتائب االديین: 
أأبو بكر االقرشي االحسيیني االبغداادديي حفظهھ هللا ووررعاهه, ووسددد على االخيیر 

وواالحق خطاهه.  

يین بن خليیل بن من أأحفادد عرموشش بن علي بن عيید بن بدرريي بن بدرر االد
حسيین بن عبد هللا بن إإبرااهھھھيیم ااألووااهه بن االشريیف يیحيیى عز االديین بن 
االشريیف بشيیر بن ماجد بن عطيیة بن يیعلى بن ددوويید بن ماجد بن عبد 
االرحمن بن قاسم بن االشريیف إإددرريیس بن جعفر االزكي بن علي االهھادديي بن 
حمد محمد االجواادد بن علي االرضا بن موسى االكاظظم بن جعفر االصاددقق بن م

االباقر بن علي ززيین االعابديین بن االحسيین بن علي بن أأبي ططالب ووفاططمة بنت 
محمد ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم.  

هھھھذاا اابُن َخيیِر ِعبادِد هللا ُكلهِّھُم *** هھھھذاا االتّقّي االنّقّي االطّاهھھِھُر االَعلَمُ   

قَْد ُختُِمواا هھھھذاا اابُن فاططَمٍة٬، إإنْن ُكْنَت جاهھھِھلهَھُ *** بَِجّدهِه أأْنبيِیَاُء هللا  

ةةَ فِي ااْلقُْربَىقالل هللا تعالى: (قُْل َال أأَْسأَلُُكْم َعليَْیهِھ أأَْجًراا  ) إإِالَّ ااْلَمَوددَّ
].23[االشوررىى:   

ووال تُنكر االوصاةة بأهھھھل االبيیت٬، ووااألمر قالل االعمادد اابن كثيیر ررحمهھ هللا: "
باإلحسانن إإليیهھم٬، ووااحتراامهھم٬، ووإإكراامهھم٬، فإنهھم من ذذرريیة ططاهھھھرةة٬، من 

ً وونسبا٬ً، ووال سيیما إإذذاا أأشرفف ب يیت ووجد على ووجهھ ااألررضض٬، فخرااً ووحسبا
كانواا متبعيین للسنة االنبويیة االصحيیحة االوااضحة االجليیة٬، كما كانن عليیهھ 
سلفهھم كالعباسس ووبنيیهھ٬، ووعلي ووأأهھھھل بيیتهھ ووذذرريیتهھ٬، ررضي هللا عنهھم 

].4/133".ااهھھھـ [تفسيیر االقرآآنن االعظيیم أأجمعيین  

صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم هھھھم  ووقد جاء في صحيیح مسلم أأنن أأهھھھل بيیت االنبي
نساؤؤهه ووآآلل علي ووآآلل عقيیل ووآآلل جعفر ووآآلل عباسس.  

) وواالبخارريي في االتارريیخ االكبيیر 3789ووررووىى ااإلمامم االترمذيي في سننهھ (
) عن اابن عباسس ررضي هللا عنهھما قالل: قالل ررسولل هللا صلى هللا 183/1(

ووأأحبواا  عليیهھ ووآآلهھ ووسلم : (أأحبواا هللا لما يیغذووكم من نعمهھ ووأأحبوني بحب هللا
) [صححهھ االحاكم وووواافقهھ االذهھھھبي ووصححهھ االسيیوططي أأهھھھل بيیتي لحبي

, 396/5ووغيیرهھھھم, ووضعفهھ شيیخ ااالسالمم اابن تيیميیة (ووغيیرهه) في منهھاجج االسنة 
ووقالل: "ااسناددهه ضعيیف, فإنن هللا يیحب أأنن يیحب لذااتهھ , ووإإنن كانت محبتهھ 

ووااجبة إلحسانهھ".].  
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ب ررضي هللا عنهھ قالل: ووأأخرجج أأحمد في مسندهه عن االعباسس بن عبد االمطل
ً لقوهھھھم ببشٍر حسن, ووإإذذاا  ً إإذذاا لقي بعضهھم بعضا قلت: يیا ررسولل هللا إإنن قريیشا
لقونا لقونا بوجوهه ال نعرفهھا؟ قالل: فغضب االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم 

ً شديیدااً, ووقالل: ( وواالذيي نفسي بيیدهه ال يیدخل قلَب االرجِل ااإليیمانُن حتى غضبا
ووهللا ال يیدخل قلَب اامرئٍئ إإيیمانٌن حتى اايیة: (), ووفي رروويیحبّكم ' وولرسولهھ
).يیحبكم ( وولقراابتي  

لوال هھھھوااهھھھم في االقلوبب ووفي االحشا *** مــا ذذااقق قلب لــذةة ااإليیــمانن  

نشأ االشيیخ أأبو بكر االحسيیني حفظهھ هللا في بيیت خيیر ووصالحح, ووترعرعع 
على حب االديین وواالفالحح, حتى ووااصل ددررااستهھ ااألكادديیميیة في االشريیعة 

ة, فنالل " االبكالورريیس", ثم "االماجستيیر" في االدررااساتت االقرآآنيیة, ثم ااإلسالميی
"االدكتوررااةة" في االفقهھ.   

ووللشيیخ إإططالعع ووااسع في علومم االتارريیخ ووااألنسابب االشريیفة, ووكذاا فقد ااتقن 
االقرااءااتت االعشر للقرآآنن, وولهھ من االكتب االمطبوعة:  

ررسالة االماجستيیر في االدررااساتت االقرآآنيیة. -1  
لفقهھ.ررسالة االدكتوررااةة في اا -2  
كتابب في أأحكامم االتجويید. -3  

ووهھھھذاا من توفيیق هللا لهھ, ووإإررااددةة االخيیر بهھ, فعن معاوويیة بن أأبي سفيیانن 
من يیردد هللا بهھ ررضي هللا عنهھما عن االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم قالل: (

) [متفق عليیهھ].خيیرااً يیفقهھهھ في االديین  

ررووىى أأبو لذاا فإنن هھھھذاا هھھھو االسبب االثاني؛ لتوقيیر هھھھذاا االرجل االحسيیني, ووقد 
عبد هللا االحاكم وواالطبرااني: عن عباددةة بن االصامت قالل: سمعت ررسولل هللا  
صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم يیقولل: (ليیس من أأمتي من لم يیجل كبيیرنا وويیرحم 

).وويیعرفف لعالمنا حقهّھصغيیرنا٬،   

ووعن أأبي موسى ااألشعريي ررضي هللا عنهھ عن ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ 
ووحامل  تعالى إإكراامم ذذيي االشيیبة االمسلم إإنن من إإجاللل هللاووآآلهھ ووسلم: (

) [ررووااهه ووإإكراامم ذذيي االسلطانن االمقسط االقرآآنن غيیر االغالي فيیهھ وواالجافي عنهھ
) ٬، 358) ووحسنهھ االنووويي في "رريیاضض االصالحيین" (ررقم/4843أأبو ددااوودد (

) ٬، وواابن مفلح في "ااآلدداابب 4/565وواالذهھھھبي في "ميیزاانن ااالعتداالل" (
) وواابن 2/245تخريیج ااإلحيیاء" () ٬، وواالعرااقي في "1/434االشرعيیة" (

) وواالشيیخ ااأللباني في "صحيیح أأبي 2/673حجر في "تلخيیص االحبيیر" (
ددااوودد"].  

".ااهھھھـ [ووااهه عبد إإنن من االسنة توقيیر االعالمووقالل ططاووووسس بن كيیسانن: "
االرززااقق وواابن عبد االبر في االجامع].  
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ما االفضــل إإال ألهھھھل االعلـم إإنهھـُم *** على االهھدىى لم ااستهھدىى أأددالء  

ـدرر كل اامرء ما كـانن يیحسنـهھ *** وواالجاهھھھلونن ألهھھھل االعلم أأعـدااءووقـ  

علم يینتهھي إإلى االنبي وولقد ااجتمع في االشيیخ أأبي بكر ما تفرقق في غيیرهه؛ 
صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم, وونسب يینتهھي إإلى االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ 

؛ قَالَل: "رَرِكَب زَزيْیُد ْبُن ثَابٍِت٬، فَأَخَ  ووسلم! ْعبِيِّ َذ ااْبَن َعبَّاسٍس بِِرَكابهِِھ٬، َعِن االشَّ
ُ َعليَْیهِھ ووآآلهھ وَوَسلََّم. فَقَالَل:  هھھَھَكَذاا فَقَالَل لهَھُ: ال تَْفَعْل يیَا ااْبَن َعمِّ رَرُسولِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

قَالَل: . فَقَالَل زَزيْیٌد: أأرَِرنِي يیََدكَك. فَأَْخَرجَج يیََدهه٬ُ، فَقَبَّلهَھَا زَزيْیٌد ووَ أأُِمْرنَا أأنَْن نَْفَعَل بُِعلََمائِنَا
ُ َعليَْیهِھ ووآآلهھ وَوَسلَّمَ  ". [ررووااهه اابن هھھَھَكَذاا أأُِمْرنَا أأنَْن نَْفَعَل بِأهھھَْھِل بيَْیِت نَبيِیِّنَا َصلَّى هللاَّ

) وواابن االجوززيي في 2/437) وواالذهھھھبي في االسيیر (2/360سعد في االطبقاتت (
) ووجودد إإسناددهھھھا 4/146) وواالحافظ في ااإلصابة (1/706صفة االصفوةة (
)].11/57(االحافظ في االفتح   

أأال يیا قاصدااً أأررضض االرمادديي *** ووفجر ااإلنتصارر بهھا تاللى  

نقيیمك فوقق هھھھامتنا عقاالأأال أأبلغ أأبا بكر االحسيیني ***   

ووقد اامتثل االشيیخ االجليیل ما رروويي عن عمر بن االخطابب ررضي هللا عنهھ 
".ااهھھھـ [ررووااهه االبخارريي تعليیقاً مجزووماً بهھ]؛ تفقهھواا قبل أأنن تسوددووااحيین قالل: "
في مناصبهھ إإال بعد االتفقهھ وومع االتفقهھ, كما قالل ااإلمامم االبخارريي  فلم يیتنقل

ووبعد أأنن تسوددوواا فقد تعلم أأصحابب االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ررحمهھ هللا: "
".ااهھھھـووسلم في كبر سنهھم  

فمن االتدرريیس فاإلمامة وواالخطابة في عددد من مساجد االعرااقق, فاإلمرةة 
في مجلس شوررىى لبعض االمجموعاتت االجهھادديیة في االعرااقق, فالعضويیة 

االمجاهھھھديین, فالرئاسة على االلجانن االشرعيیة وواالقضاء في ددوولة االعرااقق 
ااإلسالميیة, ثم أأميیرااً لدوولة االعرااقق ااإلسالميیة بمبايیعة مجلس شوررتهھا ووأأهھھھل 

االحل وواالعقد فيیهھا, حيیث جاء االتنصيیص عليیهھ في هھھھذاا االبيیانن االتارريیخي:  

"بيیانٌن من مجلس شوررىى ددوولِة االِعرااقق ااإلسالميیّة  

ْل االحم ُد C االعزيیز االحكيیم االقائل: (وَوَشاوِورْرهھھھُْم فِي ااْألَْمِر فَإذَِذاا َعَزْمَت فَتََوكَّ
ليِیَن)٬، وواالّصالةة وواالسالمم على نبّي االملحمة  َ يیُِحبُّ ااْلُمتََوكِّ ِ إإنِنَّ هللاَّ َعلَى هللاَّ
وواالّرحمة٬، ااألّمي االقُرشّي االقائل: (ووأأنا آآمُركم بخمٍس هللا أأمرني بهھّن: 

٬، وواالّسمع وواالطّاعة٬، وواالهھجرةة٬، وواالجهھادِد في َسبيیل هللا٬، فإنهھ من َخرجج بالَجماعة
من االجماعة قيیَد ِشبر فقد خلَع رِربقة ااإلسالمم من ُعنقهھ إإالّ أأنن يیَرجع٬، وومن دَدعا 

بَدعوىى االجاهھھھليیة فهھو ِمن جثاء جهھنّم)٬، ووبعد..  

ؤمنيین فبعد االوااقعة االتي قّدرر هللا أأنن يیُقتل فيیهھا االّشيیخانن االجليیالنن٬، أأميیر االم
بدوولة االعرااقق ااإلسالميیّة أأبو عمر االبغداادديّي٬، ووووززيیرهه ااألوولل أأبو حمزةة 
االُمهھاجر ررحمهھما هللا ووتقبّلهھما في ززمرةة االّشهھدااء٬، اانعقد مجلس شوررىى االّدوولة 
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ااإلسالميیّة مباشرةة لحسم مسألة إإماررةِة االّدوولة٬، وواالتي آآلت بفضل هللا وومنهّھ إإلى 
مثل هھھھذهه االظّرووفف االخاّصة. وِوفق ما خطّط لهھا االشيیخانن االّشهھيیداانن في  

ووظظّل مجلس االّشوررىى في حالل اانعقادٍد مستمّر ططيیلة االفترةة االماضيیة للقاء 
ووززررااء االّدوولة ووووالتهھا ووأأهھھھل االحّل وواالعقد ووأأصحابب االرأأيي فيیهھا٬، وونبّشر أأّمة 
ااإلسالمم وونخّص منهھم ططليیعتهھا االُمجاهھھھدةة٬، ووفي مقّدمتهھم شيیوخُخ ااألّمة ووقاددةة 

االكلمة قد ااجتمعت على بيیعِة االّشيیخ االمجاهھھھد أأبي  بأننّ االجهھادد في كّل مكانن٬، 
٬، بكر االبغداادديّي االُحسيینّي االقرشّي أأميیرااً للمؤمنيین بدوولة االعرااقق ااإلسالميیّة

ووكذاا على توليیة االشيیخ االمجاهھھھد أأبي عبد هللا االَحسنّي االقُرشّي ووززيیرااً أأوّوال 
وونائباً لهھ.  

وواالّسابقة في  وواالّشيیخانن االفاضالنن من أأهھھھِل االقدمم االرااسخة في االِعلم
نسألل  االّدعوةة لديیِن هللا وواالجهھادد في سبيیلهھ نحسبهھما كذلك ووهللا حسيیبهُھما٬،

هللا أأنن يیُسّددد ررأأيیهھما وويیُقيیّض لهھما بطانةً صالحةً تأُمرهھھھما بالَخيیر ووتحضهھما 
عليیهھ٬، ووأأنن يیعصمهھما وويیُتّم على يیديیهھما ما بدأأهه االّشيیخانن االّشهھيیداانن في ررفع 

رعع هللا ووبناء ددوولة إإسالميیّة قويیّة عزيیزةة.رراايیة االجهھادد وواالّسعي لتحكيیم ش  

ُ َغالٌِب َعلَى أأَْمِرهِه وَولَِكنَّ أأَْكثََر االنَّاسِس َال يیَْعلَُمونَن). (وَوهللاَّ  

مجلُس شوررىى دَدوولة االِعرااقق ااإلسالميیّة".ااهھھھـ [مركز االفجر لإلعالمم].  

ووبعد مضي بضعة أأعواامم, على بيیعة هھھھذاا ااإلمامم, اامتد سلطانن ددوولتهھ إإلى 
االشامم, ليیكونن االشيیخ بذلك: "أأميیر االمؤمنيین في ددوولة ااإلسالمم في بعض رربوعع 

االعرااقق وواالشامم".. نسألل هللا أأنن يیأتي االيیومم االذيي نرىى فيیهھ شيیخنا ووقد جلس 
على كرسي االخالفة! ووما ذذلك على هللا بعزيیز..  

لديین هللا هھھھَبّواا وو ااستجابواا *** لصرخاتت ااألرراامل وواالثكالى  

*** يیذيیَق االكفَر أأهھھھوااالً ثقاال لَِمْن ِمْن حّدةِة االتوحيید أأضحى  

*** فسوقُق االبذلِل تستعر ااشتعاال فمّدوواا كي نبايیعهھ ااأليیادديي  

[من شعر شاعر االقاعدةة].  

–ووما كانن هھھھذاا ليیكونن, لو كانن االشيیخ في سكونن, بل لم يیتحصل ذذلك لهھ 
-بعد فضل هللا إإال لعطائهھ االمستمر, ووبذلهھ االمثمر, إإذذ أأنهھ لبس ألمة االحربب  

من وولم يیخلعهھا بعد, ووأأقدمم على االدووااهھھھي االمدهھھھيیة وولم يیخف منذ عقد من االز
من أأحد, وولم تلن لهھ قناةة ووال ُعرفف لتضحيیتهھ حد!  

حيیث ثارر االشيیخ منذ ددخولل ااألمريیكانن إإلى أأررضهھ, ليیدفع االعدوو االصائل 
على  دديینهھ ووعرضهھ, ووكونن جماعة سلفيیة جهھادديیة أأبلت في ااألعدااء بالء 

.حسنا, ووووااجهھت اابتالءااتت عديیدةة وومحنا.  



 

منبر االتوحيید وواالجهھادد  )6(  

مد ااأليیادديي لبيیعة 
االبغداادديي  

أأوولئك قومم إإنن بنواا أأحسنـواا االبنـى *** ووإإنن عاهھھھدوواا أأووفواا ووإإنن عقدوواا 
شدوواا  

ووإإنن كانت االنعماء فيیهھم جـزوواا بهھـا *** ووإإنن أأنعمواا ال كدررووهھھھـا ووال 
كـدوواا  

أأقلـواا عليیهھـم ال أأبــا ألبيیـكـم *** من االلومم أأوو سدوواا االمكانن االذيي سدوواا!  

[من شعر االحطيیئة].  

ِويي ِمْنُكْم َمْن أأَْنفََق ِمْن قَْبِل ااْلفَْتِح وَوقَاتََل أأوُولَئَِك َال يیَْستَ قالل هللا تعالى: (
 ُ ُ ااْلُحْسنَى وَوهللاَّ أأَْعظَُم دَدرَرَجةً ِمَن االَِّذيیَن أأَْنفَقُواا ِمْن بَْعُد وَوقَاتَلُواا وَوُكّالً وَوَعَد هللاَّ

].10) [االحديید: بَِما تَْعَملُونَن َخبيِیرٌ   

ووتضعضع االعدوو ووقربب نفوقهھ,  ثم قامم االجهھادد في االعرااقق على سوقهھ,
فكونن أأهھھھل االحل وواالعقد مجلس شوررىى االمجاهھھھديین, فانضم االشيیخ إإليیهھ بمن 

معهھ من االمجاهھھھديین..  

ثم جاء االفتح االمبيین, ووسيیطر ااألجنادد على كثيیر من االمدنن وواالقرىى 
وواالميیادديین, فأعلونهھا ددوولة إإسالميیة, تحكم االعبادد بالكتابب وواالسنة االنبويیة, 

 قاضي االدوولة, تُعرضض عليیهھ االقضايیا وواالمشاكل, ووُعيین االشيیخ حفظهھ هللا
ووتُطرحح عليیهھ االعويیصاتت وواالنوااززلل..  

ووفي هھھھذهه االمرحلة جهھد االشيیخ جهھدااً عظيیماً؛ حيیث كانن يیتنقل في االواليیاتت, 
وويیسمع لجميیع االشكايیاتت, وويیجلس مع االكبيیر وواالصغيیر, وواالعظيیم وواالحقيیر, 

ليیحكم فيیهھم بحكم االلطيیف االخبيیر..   

– ووفي هھھھذهه االحقبة  ً -أأيیضا كانن يیطوفف بالقبائل وواالعشائر, ووبالجماعاتت  
االجهھادديیة ووأأجنادد ااإليیمانن وواالعساكر؛ يیدعوهھھھم لوحدةة االصف وونبذ االفرقة 
ووااالختالفف, وويیحاووررهھھھم في ذذلك بحيیادديیة تامة ووإإنصافف, وويیطالبهھم بالبيیعة 

–االشرعيیة ألميیر االمؤمنيین  -آآنذااكك أأبي عمر االبغداادديي ررحمهھ هللا, فاستجابب  
, من االشيیب وواالشبابب..لهھ من ااستجابب  

–كما تولى في هھھھذهه االحقبة   ً -أأيیضا االلجانن االشرعيیة ووااإلشراافف عليیهھا,  
وومرااجعة كلماتت بعض االقاددةة ووتصويیب ما ند فيیهھا..  

قواافف االشعر هھھھيیا للعرااقِق *** لنمدحح شيیخنا ماحح االنفاققِ   

وومنك إإلى أأبي بكر االحسيیني *** ووقولي شيیخنا فمتى االتالقي؟!  

يیبقى *** وويیا بحرااً على ااألهھھھواالل باقيأأيیا جبالً على االعالتت   
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جهھاددكك لم يیزلل كالبدرر فيینا *** جمعت االناسس في ددرربب االوفاققِ   

ثم تحزبب ااألحزاابب, من االمرتديین وواالروواافض ووأأهھھھل االكتابب, فرمواا االدوولة 
–االفتيیة عن قوسس ووااحدةة, حتى فُجع االمسلمونن بمقتل االشيیخيین  أأبي عمر ووأأبي 

-حمزةة في معركة ووااحدةة!   

ووإإننا وواالحمد " ال مجاهھھھد أأبو محمد االعدناني حفظهھ هللا: "قالل االشيیخ اال
وولما تجندلل أأبو عمر, قلنا أأنّى لنا  نتلقى ضربة إإال وونزدداادد بهھا قوةة ووصالبة,

بأميیر كأبي عمر, فعال في إإثرهه أأبو بكر, ووما أأددررااكم من أأبو بكر؟! إإنن كنتم 
الم تتساءلونن عنهھ؛ فإنهھ حسيیني قرشي من ساللة آآلل االبيیت ااألططهھارر, ع

عامل عابد مجاهھھھد, ررأأيیت فيیهھ عقيیدةة ووجلد ووإإقداامم ووططموحح أأبي مصعب, مع 
حلم ووعدلل ووررشد ووتوااضع أأبي عمر, مع ذذكاء ووددهھھھاء ووإإصراارر ووصبر أأبي 

ووقد عركتهھ االمحن, ووصقلتهھ االفتن, في ثمانن سنيین جهھادد يیسقي من حمزةة, 
تلك االبحارر, حتى غدىى جذيیلهھا االمحكك, ووعذيیقهھا االمرجب, حريي بهھ أأنن 

إإلى هللا بالغسل عن قدميیهھ ووتقبيیلهھا, ووددعوتهھ أأميیر االمؤمنيین, ووفداائهھ  يیتقربب
..بالمالل وواالنفس وواالولد, ووهللا على ما شهھدتت شهھيید  

وولو كانن يیمكنني لكشفت لكم عن ااسمهھ ووررسمهھ, ووإإني ألحسب أأنن هللا 
ً لكم يیا  عز ووجل قد ااختاررهه ووحفظهھ ووااددخرهه لهھذهه ااأليیامم االعصيیبة, فهھنيیئا

".ااهھھھـكر!أأبناء االدوولة بأبي ب  

أأوولئك "أأشيیاخي" فجئني بمثلهھم* * إإذذاا جمعتنا يیا "خصيیم" االمجامع!  

ووعمل االشيیخ بعلمهھ هھھھو سبب ثالث؛ لحبهھ عند كل متحر للحق ووعنهھ 
باحث, ووهھھھناكك أأسبابب كثيیرةة, وومناقب غزيیرةة, لحب االشيیخ ووتوقيیرهه, ووكما 

]:55قالل ززهھھھيیر في مدحح بن سنانن [في دديیواانهھ:   

ة *** أأفق االسماء لنالت كفهھ ااألفقا!لو نالل حي من االدنيیا بمكرم  

أأما من لم يیُقر بهھذهه االمناقب؛ االمتنقص من االشيیخ وولهھ سابب ثالب, فليیكف 
عنا جشاءهه! فإنهھ لم يیسؤنا بل أأساءهه, وولقد أأحسن االحطيیئة حيین هھھھجا االزبرقانن 

–بن بدرر  -54كما في دديیواانهھ صص :  

لكاسي!ددعِع االمكاررمَم ال ترحْل لبغيیتهھا *** ووااقعد فإنك أأنت االطاعم اا  
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ااألميیر وواالجنودد االمحورر االثاني: شبهھاتت ووررددوودد, حولل  
منذ ززمن وواالشبهھاتت تحومم حولل االجهھادد, ووااالفترااءااتت تكالل على ررجاالتهھ 
ااآلسادد, ووعزااؤؤنا أأنن علماء االحق ووشيیوخخ االتوحيید, قد قامواا بحواارر أأهھھھلهھا 

ى االراادد علوواالردد عليیهھم وواالتفنيید, ووقد قالل شيیخ ااإلسالمم اابن تيیميیة ررحمهھ هللا: "
].4/13".ااهھھھـ [مجموعع االفتاووىى أأهھھھل االبدعع مجاهھھھد  

وولكن االذيي أأحزننا في ااأليیامم ااألخيیرةة, أأنن من تولى االتسويیق لبعض 
االشبهھاتت هھھھم من االصفوةة وواالخيیرةة! ووكما قالل ططرفة بن االعبد:  

ووظظُْلُم ذَذوِويي االقُْربَى أأََشدُّ َمَضاَضةً *** َعلَى االَمْرِء ِمْن وَوْقِع االُحَسامِم 
االُمهَھنَِّد!  

ووأأشد عليیهھا من ديید على االنفس أأنن تسمع أأمثالل هھھھذهه االشبهھ من مجاهھھھد, ش
وولكن يیخفف عليینا أأننا نردد على مجاهھھھد في نصرةة ذذلك؛ أأنن تردد على مجاهھھھد! 

–مجاهھھھد, ووما نحن إإال كالمرآآةة إلخوااننا  -نسألل هللا أأنن يیكتب ااألجر لهھم وولنا ؛ 
ِ َصلَّى هللا َعلَ  ااْلُمْؤِمُن يْیهِھ ووآآلهھ وَوَسلََّم٬، قَالَل: (فعن أأَنَس بن مالِك أأنَنَّ رَرُسولَل هللاَّ

ً بلفظ: (ِمْرآآةةُ ااْلُمْؤِمنِ  إإنن أأحدكم مرآآةة ), ووفي رروواايیة عن أأبي هھھھريیرةة مرفوعا
)٬، 8/49) [أأخرجهھ أأبو ددااوودد في سننهھ (أأخيیهھ فإذذاا ررأأىى شيیئا فليیمطهھ
)٬، وواالبيیهھقي في االشعب٬، وواابن ووهھھھب في 239وواالبخارريي في ااألددبب االمفردد (

): "ررووااهه االبزاارر وواالطبرااني في 7/264مي االمجمع (االجامع, ووقالل االهھيیث
ااألووسط ووفيیهھ عثمانن بن محمد من وولد رربيیعة بن أأبي عبد االرحمن قالل اابن 

االقطانن: االغالب على حديیثهھ االوهھھھم٬، ووبقيیة ررجالهھ ثقاتت".].  

وونحن هھھھاهھھھنا نردد على أأبرزز االسؤااالتت, وونناقش أأشهھر االشبهھاتت, (ليِیهَْھلَِك 
].42وَويیَْحيیَا َمْن َحيَّ َعْن بيَیِّنٍَة) [ااألنفالل:  َمْن هھھھَلََك َعْن بيَیِّنَةٍ   

 

أأووالً: هھھھل توفرتت في االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي شرووطط ااإلمامة؟  

إإنن شرووطط ااإلمامة االكبرىى هھھھي ما قرررهه أأئمة ااإلسالمم, مدلليین على ذذلك 
–بكتابب هللا ووسنة خيیر ااألنامم  -عليیهھ االصالةة وواالسالمم , ووال يیُلتفت إإلى ما 

االدوولل االمعاصرةة, أأوو ما قرررتهھ ااألمم االمتحدةة االجائرةة!نصت عليیهھ أأعراافف   

فألهھھھليیتهھا قالل ااإلمامم بدرر االديین بن جماعة ررحمهھ هللا في شرووطط ااإلمامة: "
عشر شرووطط ووهھھھي: أأنن يیكونن ااإلمامم ذذكرااً, حرااً, بالغاً, عاقالً, مسلماً, عدالً, 

ا. فمتى شجاعاً, قرشيیاً, عالماً, كافيیاً لما يیتوالهه من سيیاسة ااألمة وومصالحهھ
-عقدتت االبيیعة لمن هھھھذهه صفتهھ  -وولم يیكن ثمة إإمامم غيیرهه اانعقدتت بيیعتهھ  

–ووإإمامتهھ؛ وولزمت ططاعتهھ في غيیر معصيیة هللا ووررسولهھ  صلى هللا عليیهھ 
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-ووآآلهھ ووسلم , وواانظر 51ااهھھھـ [تحريیر ااألحكامم في تدبيیر أأهھھھل ااإلسالمم صص".
].69, ووغيیاثث ااألمم 6, ووااألحكامم االسلطانيیة للماوورردديي 10/42االرووضة   

قالل االسفارريیني في منظومتهھ:  

ووشرططهھ ااإلسالمم وواالحريیـة *** عداالة سمع مع االدرريیـة  

–ووأأميیر االمؤمنيین أأبو بكر االحسيیني  -كما مر معنا في االمحورر ااألوولل قد  
توفرتت فيیهھ كل هھھھذهه االشراائط, وولم يیتخلف في حقهھ ال االشرووطط االوااجبة ووال 

االشرووطط االمستحبة.  

 

االبغداادديي وولم يیبايیعهھ كل االناسس؟ثانيیاً: كيیف تصح إإمرةة االشيیخ أأبي بكر   

ال يیشترطط بيیعة كل االناسس, بل ووال كل أأهھھھل االحل وواالعقد, بل يیكفي أأنن 
-يیبايیعهھ ما تيیسر من أأهھھھل االحل وواالعقد, قالل ااإلمامم االنووويي في شرحح مسلم  بعد 
-أأنن ذذكر تأخر علي بن أأبي ططالب عن بيیعة أأبي بكر ررضي هللا عنهھما  :

أأما االبيیعة فقد ااتفق عة ووال فيیهھ٬، وومع هھھھذاا فتأخرهه ليیس بقاددحح في االبيی"
االعلماء على أأنهھ ال يیشترطط لصحتهھا مبايیعة كل االناسس ووال كل أأهھھھل االحل 
وواالعقد٬، ووإإنما يیشترطط مبايیعة من تيیسر ااجتماعهھم من االعلماء وواالرؤؤساء 

].12/77".ااهھھھـ [ووووجوهه االناسس  

ووهھھھذاا قولل ااإلمامم اابن خلدوونن [اانظر: االمقدمة], ووشيیخ ااإلسالمم اابن تيیميیة 
هھھھم.ووغيیر  

بل قد ذذهھھھب بعض االعلماء إإلى أأنهھا تنعقد بوااحد من أأهھھھل االحل وواالعقد 
مطلقاً. ووهھھھذاا قولل أأبي االحسن ااألشعريي كما ذذكر االبغداادديي٬، وواابن حزمم في 

, ووهھھھو قولل ااإليیجي في "االموااقف", وواالقرططبي في "االجامع 3/85"االفصل" 
كر إإذذ أأنن ببيیعة أأبي ب, وواالباقالني, ووغيیرهھھھم, ووااستدلواا: 1/269ألحكامم االقرآآنن 

عمر هھھھو االذيي بايیعهھ.   

اامددد يیدكك أأبايیعك٬، فيیقولل االناسس: عم ووبقولل االعباسس لعلي يیومم االسقيیفة: "
" ووبأنن االعقد حكم٬، ووحكم ررسولل هللا بايیع اابن عمهھ٬، فال يیختلف عليیك ااثنانن

االوااحد نافذ.   

كما ااستدلل اابن حزمم بأنن أأهھھھل االشوررىى االذيین عهھد إإليیهھم عمر تبرؤؤوواا من 
فقد صح ى ووااحد٬، ووهھھھو عبد االرحمن بن عوفف٬، قالل "ااالختيیارر ووجعلوهه إإل

".ااهھھھـإإجماعهھم على أأنن ااإلمامة تنعقد بوااحد  

-]: "وواالثامن 1/42ووقالل االقلقشنديي في "مآثر ااألناقة" [ ووهھھھو ااألصح عند  
-أأصحابنا االشافعيیة ررضي هللا عنهھم  ؛ أأنهھا تنعقد بمن تيیسر حضوررهه ووقت 
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ووسائر ووجوهه االناسس االمبايیعة في ذذلك االموضع من االعلماء وواالرؤؤساء 
".ااهھھھـحتى لو تعلق االحل وواالعقد بوااحد مطاعع كفىاالمتصفيین بصفاتت االشهھودد   

وومن قائٍل أأنهھا تنعقد بوااحد بشرطط حصولل االشوكة ببيیعتهھ٬، ووهھھھذاا قولل 
االجويیني وواالغزاالي.   

قالل ااإلمامم االغزاالي ررحمهھ هللا: "وولو لم يیبايیعهھ غيیر عمر ووبقي كافة االخلق 
ً ال يیتميیز فيیهھ غالب عن مغلوبب لما مخالفيین٬، أأوو اانقسمواا اانقس ً متكافئا اما

اانعقدتت ااإلمامة٬، فإنن شرطط اابتدااء ااالنعقادد قيیامم االشوكة وواانصراافف االقلوبب 
-176إإلى االمشايیعة".ااهھھھـ [فضائح االباططنيیة:  177 .[  

ووقالل ااإلمامم االجويیني ررحمهھ هللا: "وولكني أأشترطط أأنن يیكونن االمبايیِع ممن 
].72[االغيیاثي: تفيید مبايیعتهھ ُمنةً ووااقتهھارراا".ااهھھھـ   

, ووأأما ااشترااطط فهھو قولل االمعتزلةأأما ااشترااطط مبايیعة كل أأهھھھل االحل وواالعقد 
, فليینظر االمعاررضض بأيي االنفسيین فهھو قولل االديیمقرااططيیيینمبايیعة كل االناسس 

يیتكلم!  

ووأأميیر االمؤمنيین أأبو بكر االبغداادديي حفظهھ هللا قد تمت لهھ ااإلمرةة بمبايیعة من 
–في بيیانن االدوولة االذيي مر معنا  توفر من أأهھھھل االحل وواالعقد, كما جاء في 

-االمحورر ااألوولل : "ووظظّل مجلس االّشوررىى في حالل اانعقادٍد مستمّر ططيیلة االفترةة 
االماضيیة للقاء ووززررااء االّدوولة ووووالتهھا ووأأهھھھل االحّل وواالعقد ووأأصحابب االرأأيي 
فيیهھا٬، وونبّشر أأّمة ااإلسالمم وونخّص منهھم ططليیعتهھا االُمجاهھھھدةة٬، ووفي مقّدمتهھم 

بأنّن االكلمة قد ااجتمعت على بيیعِة االجهھادد في كّل مكانن٬، شيیوخُخ ااألّمة ووقاددةة 
االّشيیخ االمجاهھھھد أأبي بكر االبغداادديّي االُحسيینّي االقرشّي أأميیرااً للمؤمنيین بدوولة 

".ااهھھھـاالعرااقق ااإلسالميیّة  

 

ثالثاً: كيیف تُقر إإمرةة االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي ووقد تغلب على بعض 
ا؟االمناططق بالقوةة ووليیس ببيیعة أأهھھھل االحل وواالعقد فيیهھ  

إإنن االمناططق االتي تغلب عليیهھا جنودد االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي حفظهھ هللا 
كانت تحت أأيید تحكمهھا بغيیر شريیعة هللا تعالى, ووااستالبب ااألررضض من أأوولئك 

وَوقَاتِلُوهھھُھْم َحتَّى َال تَُكونَن فِْتنَةٌ بالقوةة هھھھو ذذررووةة سنامم ااإلسالمم, قالل هللا تعالى: (
 ِ يیُن ُكلُّهھُ ِ#َّ َ بَِما يیَْعَملُونَن بَِصيیرٌ  وَويیَُكونَن االدِّ )) 39( فَإنِِن ااْنتهََھْواا فَإنِنَّ هللاَّ

[ااألنفالل].  

بل حتى لو أأخذهھھھا االشيیخ حفظهھ هللا من حكامم مسلميین حاكميین بالشريیعة, 
لوجب االسمع وواالطاعة لهھ في غيیر معصيیة ما دداامم محكماً للشريیعة, ووقد حكى 

ووقد أأجمع االفقهھاء "ااإلجماعع على ذذلك االحافظ اابن حجر ررحمهھ هللا فقالل: 
٬، وواالجهھادد معهھ٬، ووأأنّن ططاعتهھ خيیر من على ووجوبب ططاعة االسلطانن االمتغلب



 

منبر االتوحيید وواالجهھادد  )11(  

مد ااأليیادديي لبيیعة 
االبغداادديي  

".ااهھھھـ [فتح االخرووجج عليیهھ٬، لما في ذذلك من حقن االدماء٬، ووتسكيین االدهھھھماء
].13/7االبارريي   

ااألئمة ووقالل شيیخ ااإلسالمم االشيیخ محمد بن عبد االوهھھھابب ررحمهھ هللا: "
لى بلد أأوو بلداانن٬، لهھ حكم ااِإلمامم مجمعونن من كل مذهھھھب على أأنّن من تغلَّب ع

٬، وولوال هھھھذاا ما ااستقامت االدنيیا٬، ألنن االناسس من ززمن في جميیع ااألشيیاء
".ااهھھھـ ططويیل٬، قبل ااإلمامم أأحمد إإلى يیومنا هھھھذاا٬، ما ااجتمعواا على إإمامم ووااحد

].7/239[االدرررر االسنيیة في ااألجوبة االنجديیة   

 

للمجهھورراابعاً: كيیف تصح بيیعة االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي ووهھھھو   

لقد تقدمم في االمحورر ااألوولل أأنن االشيیخ أأبا بكر االبغداادديي ليیس بمجهھولل, بل 
هھھھو من ااألعالمم االفحولل!  

نعم؛ قد يیخفى ااسمهھ ووررسمهھ على بعض االعواامم, أأوو بعض االقاعديین من 
أأهھھھل االخصامم!  

هھھَھذاا االّذيي تَعِرفُف االبَْطحاُء وَوطْطأتهَھُ *** وَواالبيَْیُت يیْعِرفهُھُ وَواالِحلُّ وَواالَحَرممُ   

قَْولَُك: َمن هھھھذاا؟ بَضائِرهه *** االُعْربُب تَعِرفُف من أأنَكْرتَت وَواالَعجُم!وَوليَْیَس   

ووحتى لو كانن مجهھوالً عند االعامة, فال مطعن في هھھھذهه االوالةة ووااإلمامة, 
قالل ااإلمامم االماوورردديي ررحمهھ هللا: "(فصل) فإذذاا ااستقرتت االخالفة لمن تقلدهھھھا 

االخالفة إإلى مستحقهھا إإما بعهھد أأوو ااختيیارر لزمم كافة ااألمة أأنن يیعرفواا إإفضاء 
م هھووال يیلزمم أأنن يیعرفوهه بعيینهھ ووااسمهھ إإال أأهھھھل ااالختيیارر االذيین تقومم ببصفاتهھ٬، 

."حجة ووببيیعتهھم تنعقد االخالفة.  

وواالذيي عليیهھ جمهھورر االناسس أأنن معرفة ااإلمامم تلزمم االكافة إإلى أأنن قالل: "
ووليیس على كل أأحد أأنن يیعرفهھ بعيینهھ ووااسمهھ إإال على االجملة ددوونن االتفصيیل٬، 

كما أأنن معرفة االقضاةة االذيین تنعقد بهھم  ٬،نوااززلل االتي تحِوجج إإليیهھعند اال
ااألحكامم٬، وواالفقهھاء االذيین يیفتونن في االحاللل وواالحراامم تلزمم االعامة على 
االجملة ددوونن تفصيیل إإال عند االنوااززلل االمحوجة إإليیهھم٬، وولو لزمم كل ووااحد من 
ااألمة أأنن يیعرفف ااإلمامم بعيینهھ ووااسمهھ للزمت االهھجرةة إإليیهھ وولما جازز تخلف 

ألباعد ووألفضى ذذلك إإلى خلو ااألووططانن وولصارر من االعرفف خاررجا ووبالفسادد اا
].15".ااهھھھـ [ااألحكامم االسلطانيیة للماوورردديي صص عائداا  

ووال يیجب على كافة االناسس معرفة ووقالل ااإلمامم أأبو يیعلى ررحمهھ هللا: "
٬، إإال من هھھھو من أأهھھھل ااالختيیارر االذيین تقومم بهھم االحجة ااإلمامم بعيینهھ ووااسمهھ
].27".ااهھھھـ [ااألحكامم االسلطانيیة ألبي يیعلى صص ةووتنعقد بهھم االخالف  
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–وومن ططعن في إإمرةة االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي حفظهھ هللا لجهھالتهھ  -عندهه  
ررحمهھ هللا, ووكذاا نلزمهھ بأنن يیطعن في  عمر بن عبد االعزيیزفليیطعن في إإمرةة 
برمتهھا! االخالفة االعباسيیة  

عدهه٬، فتولى فقد َعهِھَد االخليیفة عبد االملك بن مروواانن لبنيیهھ بالخالفة من ب
االوليید ثم سليیمانن٬، فلما ُحِضَر سليیمانن أأشارر عليیهھ االتابعي االجليیل ررجاء بن 

َحيْیَوةة بأنن يیَْعهھَد إإلى عمر بن عبد االعزيیز.  

–قالل ااإلمامم االسيیوططي ررحمهھ هللا: "قالل  -ررجاء تستخلف عمر بن عبد  
–االعزيیز٬، قالل  -سليیمانن أأتخوفف إإخوتي ال يیرضونن قالل: تَُولِّي عمَر وومن  

ووتكتب كتابا ووتختم عليیهھ ووتدعوهھھھم إإلى بيیعتهھ بعدهه يیزيیَد بن عبد االملك٬، 
].٬226، قالل: لقد ررأأيیت".ااهھھھـ [تارريیخ االخلفاء صص مختوما  

كثيیر إإنن سليیمانن كتب: "بسم هللا االرحمن االرحيیم٬، هھھھذاا  ووقالل ااإلمامم اابن
كتابب من عبد هللا سليیمانن بن عبد االملك لعمر بن عبد االعزيیز٬، إإني قد وَولَّيیتهھ 
االخالفة من بعديي وومن بعدهه يیزيید بن عبد االملك٬، فاسمعواا لهھ ووأأططيیعواا٬، 
ووااتقواا هللا ووال تختلفواا فيیطمع فيیكم عدووكم. ووختم االكتابب ووأأررسل إإلى كعب 

ن حامد االعبسي صاحب االشرططة٬، فقالل لهھ: أأجمع أأهھھھل بيیتي فمرهھھھم فليیبايیعواا ب
على ما في هھھھذاا االكتابب مختوما٬، فمن أأبي منهھم ضربب عنقهھ. فاجتمعواا 
ووددخل ررجالل منهھم فسلمواا على أأميیر االمؤمنيین٬، فقالل لهھم٬، هھھھذاا االكتابب عهھديي 

إإليیكم٬، فاسمعواا لهھ ووأأططيیعواا من ووليیت فيیهھ٬، فبايیعواا لذلك ررجال.."  

-ى أأنن قالل اابن كثيیر: "قالل إإل -ررجاء بن َحيْیَوةة فتهھ إإلى االقبلة فماتت   فََحرَّ
ررحمهھ هللا٬،. فغطيیتهھ بقطيیفة خضرااء ووأأغلقت عليیهھ ووأأررسلت إإلى كعب بن 

فقلت: بَايیِعواا لمن في هھھھذاا االكتابب٬، فقالواا حامد فجمع االناسس في مسجد دداابق٬، 
لى صاحبكم فقد ٬، ثم قلت قومواا إإقد بايیعنا٬، فقلت:  بايیعواا ثانيیة٬، ففعلواا

].9/182".ااهھھھـ [االبداايیة وواالنهھايیة ماتت٬، ووقرأأتت االكتابب عليیهھم  

فصحت بيیعة االخليیفة االصالح عمر بن عبد االعزيیز مع أأنن بيیعتهھ تمت 
لمجهھولل!  

فقد كانن بدأأ االدعوةة إإليیهھا بدعوةة ووهھھھكذاا حصل في االبيیعة لبني االعباسس, 
نن تحديید االناسس لبيیعة االرضى من آآلل محمد صلى هللا عليیهھ ووسلم٬، هھھھكذاا ددوو

ووكانن هھھھذاا متعمداا٬، لحرصص االعباسيیيین على  لشخصيیة أأميیر هھھھذهه االدعوةة٬،
كسب شيیعة االعلويیيین إإلى ددعوتهھم٬، ووآآلل محمد صلى هللا عليیهھ ووسلم تشتمل 

االعلويیيین وواالعباسيیيین٬، فالمبايیع لهھ في هھھھذهه االدعوةة هھھھو شخص مجهھولل بالنسبة  
واا يیعرفونن صاحب ألغلبيیة من بايیع باستثناء االنقباء ووكبارر االدعاةة االذيین كان

٬، ٬30، ٬25، ٬10/5، 9/321االدعوةة باسمهھ ووعيینهھ. [اانظر االبداايیة وواالنهھايیة  
, نقالً عن االعمدةة بتصرفف].42ـ  ٬39، 31  

–ووقالل ااإلمامم االسيیوططي ررحمهھ هللا: "بعث محمٌد  أأيي: اابن علي بن عبد هللا 
-بن عباسس أأنن يیدعو إإلى االرضى من آآلل محمد ررجال إإلى خرااسانن ووأأمرهه  
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٬، ثم ووجهھ أأبا مسلم االخرااساني ووغيیرهه٬، هھ ووسلم  ووال يیسمي أأحدااصلى هللا عليی
].257ووكتب إإلى االنقباء فقبلواا كتبهھ".ااهھھھـ [تارريیخ االخلفاء صص   

خامساً: كيیف تصح إإمرةة االشيیخ أأبي بكر االبغداادديي ووليیس لديیهھ االتمكيین 
االتامم؟  

لقد علم االقاصي وواالدااني, بل ووحتى االعدوو االجاني, بتمكيین ددوولة االبغداادديي 
ارر, فوضعواا على ررأأسس االشيیخ عشرةة ماليیيین "ددووالرر"! وواالعربب في االديی

تقولل: "االحق ما شهھدتت بهھ ااألعدااء!".  

وولكن هھھھذاا االتمكيین ليیس بتامم على كل االبقاعع, بل هھھھو يیتفاووتت من مكانن إإلى 
آآخر..  

وومن قالل بوجوبب االتمكيین االتامم وواالعامم فهھذاا لم يیعرفف ددوولة االنبوةة ااألوولى!  

) عن أأبي االعاليیة 12/272في تفسيیرهه (ررووىى ااإلمامم االقرططبي ررحمهھ هللا 
قالل: "مكث ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم بمكة عشر سنيین بعدما 

ثم أأمر بالهھجرةة أأووحي إإليیهھ خائفاً هھھھو ووأأصحابهھ يیدعونن إإلى هللا سرااً ووجهھراا٬ً، 
إإلى االمديینة ووكانواا فيیهھا خائفيین يیصبحونن وويیمسونن في االسالحح٬، فقالل 

عليینا يیومم نأمن فيیهھ وونضع االسالحح؟ فقالل عليیهھ  ررجل: يیا ررسولل هللا أأما يیأتي
االسالمم: ال تلبثونن إإال يیسيیرااً حتى يیجلس االرجل منكم في االمأل االعظيیم 
ً ليیس عليیهھ حديیدةة٬، وونزلت هھھھذهه ااآليیة٬، ووأأظظهھر هللا نبيیهھ على جزيیرةة  محتبيیا

".ااهھھھـاالعربب٬، فوضعواا االسالحح ووأأمنواا  

االتي ررووااهھھھا مسلم في وومما يیستأنس بهھ في هھھھذاا االبابب ما ُضبطت بهھ االزيیاددةة 
حيیث االمتابعاتت من حديیث حذيیفة: (ووإإنن ضربب ظظهھركك٬، ووأأخذ مالك) 

 ُضبطت االلفظة على االمبني للمجهھولل: (ووإإنن ُضربب ظظهھركك٬، ووأأُخذ مالك)
].15/344كما في: [مرقاةة االمفاتيیح شرحح مشكاةة االمصابيیح   

ً ما جاء في رروواايیة أأبي ددااوودد االطيیالسي  وويیؤيید هھھھذاا االمعنى وويیزيیدهه ووضوحا
هه لحديیث حذيیفة ووفيیهھ االتحذيیر من ددعاةة االفتنة حيیث وورردد في رروواايیتهھ: (ثم ووغيیر

فالزمهھ تنشأ ددعاةة االضاللة فإنن ررأأيیت يیومئذ 2 عز ووجل في ااألررضض خليیفة٬، 
).ووإإنن ُضربب ظظهھركك ووأأُخذ مالك  

بمعنى أأنهھ يیجب لزوومم ااإلمامم االمسلم ووعدمم االخرووجج عليیهھ ووإإنن كانن في 
صحابب االفتنة٬، ووليیس لإلمامم ززمن فتنة يیعرضك للضربب وواالنهھب من قبل أأ

شوكة تامة على كل االبقاعع بحيیث يیقضي على أأصحابب االفتنة االذيین يیتضررر 
–منهھم عامة االدااخليین تحت وواليیة ااإلمامم بسبب اامتحانهھم ووعقوباتهھم  االتي 

-منهھا ضربب االظهھر ووأأخذ االمالل .  

–كما حصل من قِبل االخوااررجج في اامتحانهھم للناسس أأيیامم إإمرةة  -جد االبغداادديي  
ؤمنيین علي بن أأبي ططالب ررضي هللا عنهھ٬، حتى إإنن عبد هللا بن أأميیر االم
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خبابب بن ااألررتت ررحمهھ هللا لم يیخلع بيیعتهھ ألميیر االمؤمنيین علي بن أأبي ططالب 
ررضي هللا عنهھ بسبب ووقوعهھ في أأيیديي االخوااررجج مما تسبب بقتلهھ ووززووجهھ! 

٬، وواالبداايیة ٬3/131، وواالدااررقطني 8/732[اانظر: ما ررووااهه اابن أأبي شيیبة 
]7/288 وواالنهھايیة  

ساددساً: كيیف تكونن ااإلمرةة للشيیخ أأبي بكر االبغداادديي على االشامم وولم تتم 
بمواافقة جميیع أأهھھھل االحل وواالعقد على هھھھذهه االنقلة؟  

إإنن مشاووررةة ااألميیر ألهھھھل االحل وواالعقد من حيیث ااألصل على ااالستحبابب 
ال االوجوبب, ووهھھھذاا قولل عامة االفقهھاء, بل نقل ااإلمامم االنووويي ررحمهھ هللا 

ووذذلك  ذذلك, فقالل: "ووفيیهھ االتشاوورر في ااألمورر السيیما االمهھمةااإلجماعع على 
..".ااهھھھـ [صحيیح مسلم بشرحح االنووويي مستحب في حق ااألمة بإجماعع االعلماء

4/76.[  

وولو شاوورر ااإلمامم أأهھھھل االحل وواالعقد فأجمعواا على أأمر أأوو قالل أأغلبهھم بأمر 
لما لزمم ااإلمامم ااتباعهھم, على عكس قولل بعض االمعاصريین االذيین أأصيیبواا 

ووفيیهھ أأنهھ يینبغي وثاتت االديیمقرااططيیة! قالل ااإلمامم االنووويي ررحمهھ هللا: "بل
ثم صاحب ااألمر يیفعل ما ظظهھرتت لهھ للمتشاوورريین أأنن يیقولل كل منهھم ما عندهه 

].4/76. ووهللا أأعلم".ااهھھھـ [صحيیح مسلم بشرحح االنووويي مصلحة  

ووقد ددلت نصوصص االكتابب وواالسنة ووقالل ااإلمامم اابن أأبي االعز االحنفي: "
مة أأنن وولي ااألمر٬، ووإإمامم االصالةة وواالحاكم ووأأميیر االحربب ووإإجماعع سلف ااأل

ووليیس عليیهھ أأنن يیطيیع أأتباعهھ ووعامل االصدقة يیطاعع في موااضع ااالجتهھادد٬، 
٬، فإنن في مواارردد ااالجتهھادد٬، بل عليیهھم ططاعتهھ في ذذلك٬، ووتركك ررأأيیهھم لرأأيیهھ

مصلحة االجماعة ووااالئتالفف٬، وومفسدةة االفرقة ووااالختالفف٬، أأعظم من أأمر 
].424هھھھـ [شرحح االعقيیدةة االطحاوويیة صص ".اااالمسائل االجزئيیة  

وومع ذذلك فإنن أأميیر االمؤمنيین أأبا بكر االبغداادديي حفظهھ هللا قد شاوورر أأهھھھل 
االحل وواالعقد وووواافقوهه على ما عزمم عليیهھ, حيیث قالل االشيیخ في هھھھذاا االصددد: 

ووااستشاررةة من نثق بديینهھم "ووقد عقدنا االعزمم بعد ااستخاررةة هللا تعالى, 
.".ااهھھھـووحكمتهھم.  

–يیستشر عاملهھ على االشامم  ووكونن ااألميیر لم -إإنن صح ذذلك , فهھو ال يیؤثر, 
إإذذ أأنن عامل ااإلمامم عليیهھ أأنن يیسمع وويیطيیع فيیما أأحب أأوو كرهه, بل حتى في 
عزلهھ لو عزلهھ, كما أأررسل عمر بن االخطابب ررضي هللا عنهھ بعزلل خالد بن 
االوليید, ووأأررسل بعزلل سعد بن أأبي ووقاصص.. ووغيیر ذذلك من ااألحدااثث 

حدهھھھم أأنهھ ررفض قولل ااألميیر بحجة أأنهھ لم يیُستشر االمعرووفة, وولم يیؤثر عن أأ
أأوو يیُستأمر؛ عن اابن عمر ررضي هللا عنهھ عن االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ 

٬، ما لم يیؤمر االسمع وواالطاعة على االمرء فيیما أأحب أأوو كرههووسلم: (
بمعصيیة٬، فإذذاا أأمر بمعصيیة فال سمع ووال ططاعة) [متفق عليیهھ]٬، ووتأمل قولهھ 

)؛ أأيي: فيیما يیأمر بهھ ااألميیر من االتكاليیف ووَكِرهه( صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم:
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َمْنَشِطنَا االثقيیلة على االنفس مما ليیس بمعصيیة كما في حديیث عباددةة مرفوعاً: (
) [متفق عليیهھ].وَوَمْكَرهھھِھنَا  
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االمحورر االثالث: نصائح سريیعة, آلسادد االشريیعة  
عن تميیم بن أأووسس االداارريي ررضي هللا عنهھ أأنن االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ 

–) االديین االنصيیحةلم قالل: (ووس -ثالثا قلنا: لمن يیا ررسولل هللا؟ قالل: (!  
وولكتابهھ وولرسولهھ ووألئمة االمسلميین ووعامتهھم) [أأخرجهھ مسلم].  

–فأمر االنصيیحة في دديین هللا كبيیر, ووأأجر االناصح  -بعونن هللا كثيیر, فعلى  
ً من حيیث ااالبتدااء, فإنن ططُلبت منهھ فهھي آآكد آلصرةة  االمسلم أأنن يیكونن ناصحا

ديین ووااإلخاء, فعن ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم قالل: (حق االمسلم اال
) [أأخرجهھ ووإإذذاا ااستنصحك فانصح لهھعلى االمسلم ست..)؛ ووذذكر منهھا: (

مسلم].  

ووقد أأتتني االرسائل في إإثر االرسائل, تطالبني بالنصح في هھھھذهه االمسائل, 
االرحيیم, على هھھھذاا ااألمر االعظيیم.. فاستعنت با!  

 

ددوولة ااإلسالمم, في االعرااقق وواالشامم:جنودد أأووالً: إإلى   

إإلى ااألبطالل االميیاميین, فرسانن االميیادديین, من باعواا االدنيیا للديین, إإلى أأسودد 
االساحاتت, رراافعي أأفضل االراايیاتت, وواالماضيین ررغم االشبهھاتت, إإلى مجلس 

االشوررىى في االدوولة, ووإإلى ووززرراائهھا ووقاددااتهھا ووجنوددهھھھا, إإليیهھم جميیعاً:  

مثلكم؛ عليیكم بطاعة ااألميیر في  نصيیحتي لكم, ووليیس مثلي يینصح
االمعرووفف, مهھما ااشتدتت ااألمورر ووتعسرتت االظرووفف, قالل هللا تعالى: (يیَا أأيَیُّهھَا 

ُسولَل  َ وَوأأطَِطيیُعواا االرَّ فَإنِْن تَنَازَزْعتُْم فِي  وَوأأوُولِي ااْألَْمِر ِمْنُكمْ االَِّذيیَن آآََمنُواا أأطَِطيیُعواا هللاَّ
سُ  ِ وَواالرَّ ووههُ إإِلَى هللاَّ ِ وَوااْليیَْومِم ااْآلَِخِر ذَذلَِك َخيْیٌر َشْيٍء فَُرددُّ ولِل إإنِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُونَن بِا1َّ

)) [االنساء].59وَوأأَْحَسُن تَأوِْويیًال (  

ووعن أأبي هھھھريیرةة ررضي هللا عنهھ قالل: قالل ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ 
من أأططاعني فقد أأططاعع هللا٬، وومن عصاني فقد عصا هللا٬، وومن يیطع ووسلم: (

) [متفق عليیهھ٬، ووهھھھذاا لفظ اعني٬، وومن يیَعِص ااألميیر فقد عصانيااألميیر فقد أأطط
مسلم٬، ووعند االبخارريي (أأميیريي) بدلل (ااألميیر) ووكذلك لمسلم].  

–ووعن أأبي هھھھريیرةة   ً -أأيیضا عن ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم:  
عليیك االسمع وواالطاعة في عسركك وويیسركك وومنشطك وومكرهھھھك ووأأثرةة (

) [أأخرجهھ مسلم].عليیك  

قالل االعلماء: معناهه تجب ططاعة ووالةة نووويي ررحمهھ هللا: "قالل ااإلمامم اال
..".ااألمورر فيیما يیشق ووتكرهھھھهھ االنفوسس ووغيیرهه مما ليیس بمعصيیة  
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إإلى أأنن قالل: "ووااألثرةة هھھھي ااإلستئثارر ووااإلختصاصص بأمورر االدنيیا عليیكم٬، 
أأيي ااسمعواا ووأأططيیعواا ووإإنن ااختص ااألمرااء بالدنيیا وولم يیوصلوكم حقكم مما 

ووسببهھا االسمع وواالطاعة في جميیع ااألحواالل٬،  عندهھھھم٬، ووهھھھذهه ااألحادديیث في
ااجتماعع كلمة االمسلميین٬، فإنن االخالفف سبب لفسادد أأحواالهھم في دديینهھم 

]. ووااألحادديیث في 225ـ  12/224".ااهھھھـ [شرحح االنووويي على مسلم ووددنيیاهھھھم
هھھھذاا االبابب كثيیرةة مشهھوررةة..  

ووحذاارر من نزعع االيید من ططاعة, أأوو مفاررقة االجماعة, ألجل بعض االشبهھاتت 
أأوو هھھھناكك, أأوو بعض االمصالح في هھھھذاا أأوو ذذااكك! فعن اابن عباسس ررضي من هھھھنا 

من كرهه من أأميیرهه شيیئا فليیصبر٬، فإنن من خرجج من هللا عنهھما مرفوعاً: (
) [متفق عليیهھ].االسلطانن شبراا ماتت ميیتة جاهھھھليیة  

من ررأأىى من أأميیرهه شيیئا يیكرهھھھهھ ووفي رروواايیة أأخرىى البن عباسس مرفوعاً: (
).عة شبراا فماتت إإال ماتت ميیتة جاهھھھليیةفليیصبر عليیهھ٬، فإنهھ من فاررقق االجما  

قالل ااإلمامم االطحاوويي ررحمهھ هللا: "ووال نرىى االخرووجج على أأئمتنا ووووالةة 
٬، وونرىى ووال ننزعع يیداا من ططاعتهھمأأموررنا٬، ووإإنن جارروواا٬، ووال ندعو عليیهھم٬، 

ططاعتهھم من ططاعة هللا فريیضة ما لم يیأمروواا بمعصيیة٬، ووندعو لهھم بالصالحح 
].428قيیدةة االطحاوويیة وواالمعافاةة".ااهھھھـ [اانظر: شرحح االع  

–ووما أأجمل ما ووصلني  -باإلسنادد االعالي عن االشيیخ االمجاهھھھد عثمانن آآلل  
ناززحح حفظهھ هللا, أأنهھ لما قيیل لهھ: هھھھل فعالً خرجت وونقضت االبيیعة؟ قالل: 

"!ووهللا لو لم يیبق إإال أأنا ووأأبو بكر ما نقضت االبيیعة"  

–ووعليیكم   ً ً ال ااستحبابا -ووجوبا لبغداادديي توقيیر أأميیر االمؤمنيین أأبي بكر اا 
حفظهھ هللا ووتبجيیلهھ ووااحتراامهھ, ووتعزيیرهه في االسر وواالعلن ووإإكراامهھ, ووقد بوبب 
ااألئمة في كتب االسنة في ذذلك, كما صنع ااإلمامم اابن أأبي عاصم في كتابهھ 

", ووأأخرجج فيیهھ بابب: في ذذكر فضل تعزيیز ااألميیر ووتوقيیرههاالسنة فقالل: " 
أأحادديیث عديیدةة, منهھا:  

ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ عن معاذذ بن جبل ررضي هللا عنهھ قالل 
ووسلم: (خمس من فعل ووااحدةة منهھن كانن ضامنا على هللا: من عادد مريیضا٬، 

أأوو ددخل مع إإمامهھ يیريید تعزيیزهه أأوو خرجج مع جناززةة٬، أأوو خرجج غاززيیا٬، 
٬، أأوو قعد في بيیتهھ فسلم االناسس منهھ ووسلم من االناسس).ووتوقيیرهه  

هللا عليیهھ ووعن أأبي بكرةة ررضي هللا عنهھ قالل: سمعت ررسولل هللا صلى 
االسلطانن ظظل هللا في ااألررضض فمن أأكرمهھ أأكرمهھ هللا٬، وومن ووآآلهھ ووسلم يیقولل: (
).أأهھھھانهھ أأهھھھانهھ هللا  

).من أأَجلَّ  سلطانن هللا أأجلهّھ هللا يیومم االقيیامةووعنهھ أأيیضاً قالل: (  
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فا< هللا في ااألميیر يیا ررجاالتت ااإلسالمم, أأضفواا عليیهھ من االتوقيیر 
أأذذىى, ووما عهھدناكم إإال هھھھكذاا.. ووااإلكراامم, ووااددفعواا عنهھ كل عادديیة أأوو  

!".هھھھذاا أأميیريي فليیرني اامرؤؤ أأميیرههووليیقل آآحاددكم: "  

 

االجهھادديیة, ووشيیوخخ االعشائر ااألبيیة:ثانيیاً: إإلى أأمرااء االجماعاتت   

إإلى من قاتل في سبيیل هللا ووما ززاالل يیقاتل, ووبذلل االنفس وواالنفيیس لدفع 
االعدوو االصائل, إإلى أأمرااء االجماعاتت ووررؤؤووسس االقبائل..  

كم أأنن تتكاتفواا مع إإخواانكم؟ ووتؤسسواا ووتشيیدوواا ددوولتكم؟ فإنن االعدوو أأما آآنن ل
قد ااتحد لحربكم, فاتحدوواا لحربهھ, ووسارر بأجناددهه إإليیكم فاقطعواا عليیهھ ددرربهھ!   

يیرووىى أأنن االمهھلب بن أأبي صفرةة لما أأشرفف على االوفاةة٬، ااستدعى اابناءهه 
لم االسبعة.. ثم أأمرهھھھم بإحضارر ررماحهھم مجتمعة٬، ووططلب منهھم أأنن يیكسرووهھھھا٬، ف

يیقدرر أأحد منهھم على كسرهھھھا مجتمعة٬، فقالل لهھم: فرقوهھھھا٬، ووليیتناوولل كل ووااحد 
ااعلمواا أأنن ررمحهھ وويیكسرهه٬، فكسرووهھھھا ددوونن عناء كبيیر٬، فعند ذذلك قالل لهھم: "

مثلكم مثل هھھھذهه االرماحح٬، فما ددمتم مجتمعيین وومؤتلفيین يیعضد بعضكم بعضا٬ً، 
نهھ يیضعف أأمركم٬، ال يینالل منكم ااعدااؤؤكم غرضا٬ً، أأما إإذذاا ااختلفتم ووتفرقتم٬، فإ

وويیتمكن منكم أأعدااؤؤكم٬، وويیصيیبكم ما أأصابب االرماحح:  

كونواا جميیعاً يیا بنّي إإذذاا ااعترىى *** خطب ووال تتفرقواا آآحادداا  

"تأبى االرماحح إإذذاا ااجتمعن تكسرااً *** ووإإذذاا اافترقن تكسرتت أأفراادداا  

ففي ااتحاددكم ووتالحمكم مع االدوولة ااإلسالميیة عز ووتمكيین, وونصر ووفتح 
َ يیُِحبُّ ذذااكك ططاعة لربب االعالميین, قالل هللا تعالى: (مبيین.. ووقبل هھھھذاا وو إإنِنَّ هللاَّ

)) [االصف]. قالل 4( االَِّذيیَن يیُقَاتِلُونَن فِي َسبيِیلهِِھ َصفًّا َكأَنَّهُھْم بُْنيیَانٌن َمْرُصوصصٌ 
".ااهھھھـ [االنكت هھھھذاا تعليیم من هللا للمؤمنيینسعيید بن جبيیر ررحمهھ هللا: "

].5/528وواالعيیونن   

يیا أأهھھھل االسؤدددد وواالريیاددةة: إإنن كنتم تروونن أأنفسكم أأقرااناً  أأيیهھا ااألكابر وواالقاددةة,
للشيیخ ااألميیر, أأوو أأنهھ ددوونكم في االفضل وواالخيیر! فتوااضعواا للحق, ووال 
تترفعواا على االخلق.. قالل االحسن بن علي ررضي هللا عنهھما في خبطة 

ما بيین جابلص االصلح وواالتناززلل عن ااإلماررةة لمعاوويیة ررضي هللا عنهھ: "
غيیريي٬، ووإإني ررأأيیت أأنن أأصلح بيین أأمة محمد صلى  ووجابلق ررجل جدهه نبي
٬، أأال إإنا قد بايیعنا معاوويیة ووال أأددرريي ووكنت أأحقهھم بذااككهللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم٬، 

".ااهھھھـ [أأخرجهھ أأحمد من ططريیق اابن سيیريین].لعلهھ فتنة لكم وومتاعع إإلى حيین  
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ووفي رروواايیة االشعبي ررحمهھ هللا أأنهھ قامم فخطب على االمنبر فحمد هللا ووأأثنى 
الل: "أأما بعد: فإنن أأكيیس االكيیس االتُّقى٬، ووإإنن أأحمق االحمق االفجورر٬، عليیهھ٬، ثم ق

ً لي تركتهھ ووإإنن هھھھذاا ااألمر االذيي ااختلفت فيیهھ أأنا وومعاوويیة؛  إإما كانن حقا
ً كانن المرئئ لمعاوويیة إإررااددةة صالحح هھھھذهه ااألمة ووحقن ددمائهھم ٬، أأوو يیكونن حقا

وَوَمتَاعٌع إإِلَى  كانن أأحق بهھ مني ففعلت ذذلك (وَوإإنِْن أأدَْدرِريي لََعلَّهھُ فِْتنَةٌ لَُكمْ 
".ااهھھھـ [ررووااهه االطبرااني٬، وواالبيیهھقي٬، وواالحاكم٬، وواابن سعد٬، ووأأبو نعيیم٬، ِحيیٍن)

ووغيیرهھھھم].  

وولما قالل نفيیر االحضرمي للحسن بن علي ررضي هللا عنهھما: إإنن االناسس 
ً عليیهھ: " كانت جماجم االعربب يیزعمونن أأنك تريید االخالفة! قالل االحسن جواابا

فتركتهھا اابتغاء ووجهھ حارربت٬،  بيیديي٬، يیسالمونن من سالمت٬، وويیحارربونن من
].11/206".ااهھھھـ [االبداايیة وواالنهھايیة هللا  

منقبة للحسن قالل االحافظ اابن حجر ررحمهھ هللا في فواائد رروواايیة االصلح: "
٬، بل لرغبتهھ فيیما عند فإنهھ تركك االملك ال لقلة٬، ووال لذلة٬، ووال لعلةبن علي٬، 

لحة هللا٬، لما ررآآهه من حقن ددماء االمسلميین٬، فرااعى مصلحة االديین وومص
-13/71".ااهھھھـ [اانظر: فتح االبارريي ااألمة 72.[  

ً . عوضهھ هللا خيیراا٬ً، لم  وولما كانن من االمتقررر شرعاً: أأنن من تركك شيیئا
يیذهھھھب ما فعلهھ االحسن سدىى٬، بل أأخلفهھ هللا خيیرااً ووهھھھدىى٬، قالل ااإلمامم اابن االقيیم 
ررحمهھ هللا في شأنن االمهھديي: "أأنهھ ررجل من أأهھھھل بيیت االنبي صلى هللا عليیهھ 

ووفي كونهھ من ٬، من وولد االحسن بن علي٬، يیخرجج في آآخر االزمانن.. ووآآلهھ ووسلم
وولد االحسن سر لطيیف٬، ووهھھھو أأنن االحسن ررضي هللا عنهھ تركك االخالفة "٬، 
فجعل هللا من وولدهه من يیقومم بالخالفة االحق٬، االمتضمن للعدلل االذيي يیمأل 

ً أأعطاهه هللا أأوو أأعطى ااألررضض٬، ووهھھھذهه سنة هللا في عباددهه٬،  أأنهھ من تركك شيیئا
".ااهھھھـ [االمنارر االمنيیف]...أأفضل منهھذذرريیتهھ   

ووبتناززلل االحسن لمعاوويیة بن أأبي سفيیانن٬، ألجل ووجهھ هللا االرحيیم االرحمن٬، 
"٬، ووعلى أأثرهه ااندحر االكفر ووتالشت عامم االجماعةسمي ذذلك االعامم بـ"

أأططماعهھ٬، فعاددتت االفتوحاتت من جديید٬، ووصاررتت االصولة ألهھھھل االتوحيید٬، فعن 
د ررأأيیت أأنن أأعمد إإلى االمديینة االحسن بن علي ررضي هللا عنهھما قالل: "ق

فأنزلهھا ووأأخلي بيین معاوويیة ووبيین هھھھذاا االحديیث٬، فقد ططالت االفتنة٬، ووسقطت فيیهھا 
–٬، ووُعطَّلت االفرووجج االدماء٬، ووقطعت فيیهھا ااألررحامم٬، ووقطعت االسبل يیعني 

-االثغورر ].1/331".ااهھھھـ [االطبقاتت   

لما قتل عثمانن٬، ووااختلف ووعن أأبي ززررعة االدمشقي ررحمهھ هللا أأنهھ: "
حتى ااجتمعت ااألمة على لم تكن للناسس غاززيیة٬، ووال صائفة٬، االناسس٬، 
].310".ااهھھھـ [مروويیاتت خالفة معاوويیة صصمعاوويیة  

ووعن أأبي بكر االمالكي: "فوقعت االفتنة.. ووااستشهھد عثمانن ررضي هللا عنهھ٬، 
ووبقيیت إإفريیقيیة على حالهھا إإلى وواليیة وووولي بعدهه علي ررضي هللا عنهھ٬، 

].1/27 ".ااهھھھـ [رريیاضض االنفوسسمعاوويیة ررضي هللا عنهھ  
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)! يیأبى هللا وواالمؤمنونن إإال أأبا بكرفمدوواا ااأليیادديي, لبيیعة االبغداادديي, وو(
[أأخرجهھ مسلم عن عائشة مرفوعاً, ووبمعناهه عند االبخارريي].  

-وولتشنجواا أأسماعنا, بقولكم  -ززرراافاتت ووووحداانا :  

ووأأنت أأميیرنا ررغم ااألعادديي *** بحبك قد شهھدنا باتفاققِ   

عتي قبل االفرااققِ أأميیر االدوولة االعظمى أأميیريي *** ووهھھھذيي بيی  

أأبايیع شيیخنا االبطل االحسيیني *** أأميیرااً للشآمم ووللعرااققِ   

ووال أأخفيیكم يیا أأهھھھل ااإلقداامم وواالمضي؛ أأنن عجبي ال يینقضي؛ من بعض 
–االناسس  -ليیسواا من بيینكم ررضواا ببيیعة االطاغوتت لسنيین, وولم يیرضواا ببيیعة  

أأميیر االمؤمنيین!  

 

مم:ثالثاً: إإلى أأبناء االشامم؛ من علماء ووططلبة علم ووعواا  

إإلى أأهھھھل االيیُمن وواالخيیر, إإلى االُمَزكيیَن على االغيیر, إإلى خيیر أأهھھھل االصالحح 
وواالرشادد, إإلى خيیر االعساكر ووااألجنادد, االذيي جاءتت االوصايیة بهھم ووعليیهھم, كما 

-47/ 1"٬، وواابن عساكر "33/ 5"٬، ووأأحمد "510/ 4أأخرجج االحاكم " 56 "
عليیهھ ووآآلهھ ووغيیرهھھھم: عن عبد هللا بن حواالة قالل: قالل ررسولل هللا صلى هللا 

ووسلم: (ستنجدوونن أأجنادًداا٬، ُجْنًداا بالشامم٬، ووُجْنًداا بالعرااقق٬، ووجنًداا باليیََمِن), قالل 
٬، فمن أأبى ووعليیكم بالشاممعبد هللا: فقمت٬، قلت: ِخْر لي يیا ررسولل هللا! فقالل: (

-فإنن هللا فليیلحق بيیمنهھ٬، ووليیستق من ُغُدرِرهه٬،  -عز ووجل قد تكفَّل لي بالشامم  
وومن سمعت أأبا إإددرريیس يیحدثث بهھذاا االحديیث٬، يیقولل: ").. قالل رربيیعة: فووأأهھھھلهھ

"!تكفَّل هللا بهھ فال ضيیعة عليیهھ  

ووعن ززيید بن ثابت ااألنصارريي ررضي هللا عنهھ قالل: سمعت ررسولل هللا 
يیا ططوبَى للشامم٬، يیا ططوبَى للشامم٬، يیا ططوبَى صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم يیقولل: (

الئكة هللا باسطو تلك م), قالواا: يیا ررسولل هللا! ووبَِم ذذلك؟ قالل: (للشامم
, ووصححهھ ااأللباني].2/331). [أأخرجهھ االترمذيي أأجنحتهھا على االشامم  

فأررضكم مبارركة ططيیبة, بال شك أأوو رريیبة, وولكن كما قالل سلمانن االفاررسي 
-ألبي االدررددااء  إإنن ااألررضض االُمقدسة ال تقدسس أأحًداا٬، ووإإنما ررضي هللا عنهھما: "

].2/235"! [ررووااهه مالك في "االموططأ" يیُقدسس ااإلنسانن عملهھ  

فأووصيیكم باألعمالل االصالحة االنبيیلة, ووااألخالقق االفاضلة ااألصيیلة, وومنهھا 
جهھادد االكفارر ووسل االسيیوفف, ووووحدةة االكلمة مع االمؤمنيین ووررصص االصفوفف, 

السيیما مع من أأحسن إإليیكم ووبذلل االمعرووفف!  
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–تذكروونن  -جيیدااً  يیا أأهھھھل االشامم, أأنكم ُخذلتم من سائر االحكامم! عداا االشيیخ  
ظهھ هللا, فقد فدااكم بمالهھ ووررجالهھ, ووباشر بنفسهھ حربب أأبي بكر االبغداادديي حف

بشارر ووقتالهھ, حتى حررر من بالددكم أأررضاً ووااسعة, ووأأّمن منهھا رربوعاً شاسعة, 
قالل أأميیر االمؤمنيین أأبو بكر االحسيیني حفظهھ هللا: "ووأأما في االشامم فقد اانشئواا 
خاليیا تقتصر على ااإلعداادد ووااإلمداادد, تنتظر فرصة لمتابعة مسيیرةة االرقي 

ذيي يیجب أأنن يیستمر, فلما ووصل االحالل في االشامم إإلى ما ووصل؛ من سفك اال
للدماء وواانتهھاكك لألعرااضض, ووااستنجادد أأهھھھل االشامم ووتخلي أأهھھھل ااألررضض عنهھم, 
ما كانن لنا إإال أأنن نهھب لنصرتهھم, فانتدبنا االجوالني, ووهھھھو أأحد جنوددنا, 
قواا وومعهھ مجموعة من أأبنائنا, ووددفعنا بهھم من االعرااقق إإلى االشامم على أأنن يیلت

بخاليیانا في االشامم, ووووضعنا لهھم االخطط, ووررسمنا لهھم سيیاسة االعمل, 
ووررفدناهھھھم بما في بيیت االمالل مناصفة في كل شهھر, ووأأمدددناهھھھم بالرجالل ممن 

, فأبلواا إإلى جانب عركواا ساحة االجهھادد ووعركتهھم, من االمهھاجريین ووااألنصارر
ااإلسالميیة  إإخواانهھم من أأبناء االشامم االغيیاررىى أأيیما بالء, وواامتد نفوذذ االدوولة

."ااهھھھـ [ووبشر االمؤمنيین].إإلى االشامم.  

ثم شرفني هللا بالتعرفف على االشيیخ ووقالل االشيیخ أأبو محمد االجوالني: "
.."االذيي ووفى ألهھھھل االشامم حقهھماالبغداادديي, ذذلك االشيیخ االجليیل,   

ثم أأررددفنا بشطر مالل االدوولة ررغم أأيیامم االعسرةة االتي كانت إإلى أأنن قالل: "
..".ااهھھھـتمر بهھم  

:1/182االخزااعي حيین قالل كما في دديیواانهھ وو& ددرر ددعبل   

ووليیس االفتى االمعطي على االيیُسر ووحَدهه *** وولكنهھ االمعطي على االيیسِر 
وواالعسِر!  

–فحريي بكم  -يیا أأهھھھل االشامم ووأأنتم أأهھھھل االوفاء؛ االوفاء, ببيیعتهھ أأميیرااً عليیكم  
حْ فهھو من خيیر ااألمرااء! قالل هللا تعالى: ( ْحَسانِن إإِالَّ ااْإلِ  َساننُ هھھَھْل َجَزااُء ااْإلِ

)) [االرحمن].60(  

ووعن اابن عمر ررضي هللا عنهھما عن االنبي صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم: 
٬، فَإنِن لَم تَِجُدوواا َما تَُكافِئُواا بهِِھ فَاددُعواا لهَھُ َحتَّى َمن َصنََع إإِليیُكم َمعُرووفًا فََكافِئُوهه(

"٬، وواالنسائي 5109تََروواا أأَنَُّكم قَد َكافَأتُُموههُ) [أأخرجهھ أأبو ددااوودد في سننهھ برقم "
٬، 68/ 2" ووأأحمد "61/ 5": من سألل با& عز ووجل "72في االزكاةة بابب "

" ووقالل: 103/ 1"٬، وواالحاكم في "االمستدرركك" "199/ 4"٬، وواالبيیهھقي "99
"هھھھذاا حديیث صحيیح على شرطط االشيیخيین"].  

بل إإنن االمتأمل في سيیرةة نبيینا صلى هللا عليیهھ ووآآلهھ ووسلم يیجدهه يیشكر االكافر 
كيیف بالمؤمن؟!على معرووفهھ إإليینا ف  

ووليیس أأددلل على ذذلك مما ررووااهه االبخارريي في صحيیحهھ من قولل االنبي صلى 
هللا عليیهھ ووسلم بعد غزووةة بدرر في شأنن أأساررىى االمشركيین: (لو كانن االمطعم 
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بن عديي حيیا ثم كلمني في هھھھؤالء االنتنى لتركتهھم لهھ) أأيي لفك أأساررهھھھم جميیعا 
ى هللا عليیهھ ووآآلهھ شكراا لهھ؛ ووذذلك ألنهھ كانن قد عمل على إإجاررةة االنبي صل

ووسلم ووحمايیتهھ لما ررجع من االطائف إإلى مكة ..ووقيیل أأنن سبب ذذلك أأنهھ كانن 
من أأشد من قامم في نقض االصحيیفة االتي كتبتهھا قريیش على بني هھھھاشم وومن 

معهھم من االمسلميین حيین حصرووهھھھم في االشعب, فتأملواا!  
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–االخاتمة  -نسألل هللا حسن االخاتمة  

ً يیا أأسودد ددوولة ااإلسالمم با ً للشيیخ أأبي هھھھنيیئا لشيیخ أأبي بكر أأميیرااً لكم, ووهھھھنيیئا
بكر بكم, فنعم االدوولة وونعم أأميیرهھھھا, ووتعساً لمبغضيیهھا ووشانئيیهھا!   

لقد أأثبتم ووبكل جدااررةة, أأنكم ااألجدرر على موااجهھة االعدوو غاررةة بعد غاررةة! 
إإنِنَّ وولقد ااجتمع عليیكم كل لعيین, فصارروواا أأثرااً بعد عيین! قالل هللا تعالى: (

)) [االكوثر].3(ااْألَْبتَُر َشانِئََك هھھُھَو   

قيیل لإلمامم أأبي بكر بن عيیاشش ررحمهھ هللا: إإنن بالمسجد قوًما يیجلسونن 
وويیجلس إإليیهھم٬، فقالل: "من جلس للناسس جلس االناسس إإليیهھ٬، وولكن أأهھھھل االسنة 
يیموتونن وويیحيیى ذذكرهھھھم٬، ووأأهھھھل االبدعة يیموتونن وويیموتت ذذكرهھھھم٬، ألنن أأهھھھل 

من قولهھ: (ووررفعنا لك  االسنة أأحيیواا ما جاء بهھ االرسولل٬، فكانن لهھم نصيیب
ووأأهھھھل االبدعة شنؤاا ما جاء بهھ االرسولل فكانن لهھم نصيیب من قولهھ: ذذكركك), 

".ااهھھھـ [نقلهھ االقرططبي في تفسيیرهه].(إإنن شانئك هھھھو ااألبتر)  

ووإإني ألحسب أأنهھ لم يیبق على االنصر إإال االقليیل, بعونن االوااحد االجليیل, فقد 
اابن تيیميیة ررحمهھ هللا: اابتليیتم وواامتحنتم, فصبرتم ووأأيیقنتم.. قالل شيیخ ااإلسالمم 

ا َصبَُروواا وَوَكانُواا بِآيَیَاتِنَا "قالل هللا تعالى: ( ةً يیهَْھُدوونَن بِأَْمِرنَا لَمَّ وَوَجَعْلنَا ِمْنهُھْم أأَئِمَّ
".ااهھھھـ فالصبر ووااليیقيین بهھما تنالل ااإلمامة في االديین)) [االسجدةة]. 24( يیُوقِنُوننَ 

].3/358[مجموعع االفتاووىى   

قالل بعُض االعلماء: بالصبر ووااليیقيین٬، : "ووقالل االعمادد اابن كثيیر ررحمهھ هللا
].3/572".ااهھھھـ [تفسيیر االقرآآنن االعظيیم تُنالل ااإلمامة في االديین  

ِ يیُورِرثهُھَا َمْن يیََشاُء ِمْن ِعبَادِدهِه  ِ وَوااْصبُِروواا إإنِنَّ ااْألرَْرضَض 4َِّ فـ(ااْستَِعيینُواا بِا4َّ
أأنن االحمد # رربب ], ووآآخر ددعواانا 128) [ااألعراافف: وَوااْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقيِینَ 

االعالميین, ووصلى هللا ووسلم على أأشرفف ااألنبيیاء وواالمرسليین..  

ووكتب: أأبو هھھھمامم بكر بن عبد االعزيیز ااألثريي  

هھھھـ1434/ررمضانن/13  

َد ططاِغيیاً *** َحاشاكَك  -أأنَا ما َكتبُت لَكي أأُمجِّ –يیَا قَلََم االُعال   َحاَشاكا   

َضا *** َما ضلَّ  ٬، عطِّْر لي ُحرووفَي بِالرِّ َمن يیسَعى لِنيَیِل رِرضاكا يیَا ررببِّ  
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