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﷽
:
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده
حممدا
هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
عبده ورسوله.
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل اَتُوتُ َّن إََِّل اوأانْ تُ ْم ُم ْسلِ ُمو ان﴾ [آل عمران.]102 :
ين ا
﴿ اَي أايُّ اها الذ ا
سوِ
ِ
َّ ِ
اح ادةٍ او اخلا اق ِم ْن اها ازْو اج اها اوبا َّ
ث ِم ْن ُه اما ِر اج ااَل
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ ا
﴿ اَي أايُّ اها الن ُ
ِ
اكثِريا ونِساء واتَّ ُقوا َّ َّ ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقِيباا﴾ [النساء.]1 :
اءلُو ان بِه او ْاْل ْار اح ا
ا ا ااا
سا
اَّللا الذي تا ا
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
صلِ ْح لا ُك ْم أا ْع امالا ُك ْم اوياغْ ِف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم
اَّللا اوقُولُوا قا ْواَل اس ِدي ادا ( )70يُ ْ
ين ا
﴿ اَي أايُّ اها الذ ا
()1
ِ
اوام ْن يُ ِط ِع َّ
يما﴾ [األحزاب.]71 ،70 :
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد فا ا
از فا ْوازا اعظ ا
أما بعد:
فإن خي الكالم كالم هللا ،وخي اهلدي هدي حممد ‘ ،وشر األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل
منيا ،أحيا هبما
نورا ،والبصية سر ً
بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار ،فاحلمد هلل الذي جعل العلم ً
وقمرا ً
اجا ً
القلوب واألبدان ،وأضاء بنورمها األفالك واألكوان ،فكلما فرت عن األنبياء والرسل زمان قام أهلهما يهدون
ذوي الضاللة ،ويرشدون ذوي الغواية ،ويقيمون حجة هللا على اإلنس واجلان ،أبوضح عبارة و أفصح
لسان ،وأخذ العهد عليهم ابلدعوة و التبيان ،واجلهاد يف سبيل هللا ابحلجة والبيان ،والسيف والسنان ،فهما
صنوان ونعم الصنوان ،فما أحسن أثرهم من أثر ،وما أعظم قدرهم من قدر ،وما أجل شأهنم من شان،
وعدهم ابلنصر والظهور على أهل الزيغ والعصيان ،إال أنه البد من االبتالء واالمتحان ،ليميز هللا أهل
( )1هذه ااخلطبة املسماة خبطبة احلاجة.
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النفاق من أهل الثبات واإلميان ،ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن برهان ،وتوعدهم على التلبيس
والكتمان ،ابستحقاق الطرد واللعن على كل لسان ،فاحلمد هلل الرحيم الرمحن ،الكرمي املنان ،ونسأله سبحانه
ثبات على اهلد واإلميان ،وشهاد ًة يف سبيله ،تغيظ حزب الكفر والشيطان ،وينال هبا جواره يف الفردوس
ً
األعلى من اجلنان.
مث اثين ذي بدء أقول :إنه مما ال خيفى على أهل العلم والعرفان ،أن هللا سبحانه قد قضى قضاءً ال
يتخلف على مر العصور و األزمان ،بتخالف احلق وأهله مع أهل الزيغ والبطالن ،وجعلها حرًاب ال هوادة
فيها بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،فإن احلق والباطل ضدان ال يرتفعان وال جيتمعان ،وكان من حكمته
أن أظهر احلق ببيان ما ينافيه من البطالن ،فالضد يظهر حسنه الضد ،وابعتبار الضد حيصل الفرقان ،بل قد
نورا ،وبعد اإلشكال
ظهورا ،وبعد الظلمة ً
يقيض هللا للحق من جيادل فيه ابليد واللسان ،ليزيده بعد اخلفاء ً
أييت البيان ،فاحلمد هلل على ما أواله من اإلحسان ،ووفق إليه من اهلد والنور واإلميان ،وأسأله سبحانه
إصابةً للحق ابلربهان ،وجمافاةً عن اخلطأ والزور والبهتان ،فهو حسيب ومعتمدي ،وعليه احلول والتكالن ،وال
إله إال هو الواحد األحد الداين؛ شهادة تنجي قائلها من النيان ،وتسبغ عليه النعم يف أعلى اجلنان ،اللهم
آمني.
هذا وإين كنت قد نظرت يف الرسالة املوسومة "ثياب اخلليفة" للشيخ أيب قتادة الفلسطيين -عفا هللا
عنه -نظرة متأمل ،فوجدهتا دائرًة بني تنصيف للحق ،وتصنيف للباطل ،حتامل فيه الشيخ -عفا هللا عنه-
فظلم ،وأعمل جانب اخلصومة ملا حكم ،فجار يف التسفيه والشتم ،وابلغ يف التقبيح والذم ،فرأيت مبناها
على البغض والعداوة ،وعدم العلم ابلواقع والدراية ،فكانت ثيابه قريبةً إىل غي احلق ،بعيدةً عن غي الباطل.
وإين ألستغرب على الشيخ -عفا هللا عنه -سلوكه فيه هذا املسلك وانتهاجه فيه هذا املنهج ،من حيث
إنه مل أيت فيه بتحقيق علمي حمض ،أو أتصيل شرعي حبت ،بل جله تسفيه ورمي ابلتهم ،وكيل مبكيالني،
وتكرار يف غي حمله ،وحشو ال طائل حتته ،بل لو حاول املختصر مجع مسائله العلمية بطرح الشتم والتسفيه،
وكثرة التكرار واحلشو ،و ما ال تعلق له بصلب البحث أصال،كالتمدح بذكر مآثر النفس وحنوه؛ لوجدها ال
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تزيد عن مسألتني أو ثالث ،مل يوفق إىل إصابة احلق يف معظمها ،فهو وإن طال ذيله فقليل نيله ،وإن كثر
سواده فقليل مفاده.
نصحا هلل ولكتابه ولدينه وألئمة املسلمني وعامتهم ،لـما رأيت علي من
فرأيت أن أكتب عليه ردا ً
عدالً ،
اخ اذ َّ ِ
ِ
َّ ِ
اب
واجب جتاه احلق وأهله ،ووفاءً ابمليثاق الذي أخذه هللا بقوله ﴿ :اوإِ ْذ أ ا
ين أُوتُوا الْكتا ا
اَّللُ ميثاا اق الذ ا
لاتُ با يِنُ نَّهُ لِلن ِ
حذارا واتقاءً للوعيد الشديد يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّن
َّاس اواَل تا ْكتُ ُموناهُ﴾ [آل عمران ]187 :و ً
َّاس ِِف ال ِ
الَّ ِذين ي ْكتُمو ان ما أانْ زلْناا ِمن الْب يِنا ِ
ْكتا ِ
ات اوا ْْلُادى ِم ْن با ْع ِد اما بايَّ نَّاهُ لِلن ِ
ك يال اْعنُ ُه ُم َّ
اب أُولائِ ا
اَّللُ
ا ا ُ ا ا ا ا
اويال اْعنُ ُه ُم َّ
الَّل ِعنُو ان﴾ [البقرة ،]159 :فقمت مستعينًا ابهلل بكتابته وتفصيله ،سال ًكا فيه طريقا متوسطًا بني

طريف اإلطناب واالقتضاب ،وأسبغت عليه ثوب االقتصاد ،مكتفيًا مبا حييط ابلعنق من القالد ،إال أن ال
أجد بدا من بسط يد القول لضرورة حتصيل النول.
وإين قد تعمدت التكرار عند كل تقرير للشيخ -عفا هللا عنه -يكرره -وما أكثره-؛ وذلك لكون
مقتضى التفصيل يطلب ذلك ويقتضيه ،ويوجبه ويستدعيه ،لتموت كل شبهة يف أواهنا ،وتقرب يف مكاهنا.
وزورا ،وإما أنه كتبها حتت طائلة اإلكراه،
وإين ألحسب أن هذه الثياب ،إما أهنا منسوبةً للشيخ ً
كذاب ً
خمتارا بناءً على ما ينقله له من ال دراية له ابلواقع ،أو من هو
وهو يف مظنته وحمل هتمته ،وإما أنه كتبها ً
الغش طبعه ،وسوء املآل قصده ،أو هو املبغض احلاقد احلاسد؛ وهذا مما البد من ظنه وحسبانه ،وذلك
اختيارا ،لما
ألنين  -وكل منصف -أحاشي الشيخ -عفا هللا عنه -أن أييت مبا حوته هذه الورقات ً
قصدا و ً
فيها من إنكار للحقائق احلسية وتناقض بني واضطراب واضح ،كما أن فيه خمالفةً لإلمجاعات القطعية،
وإثبات للمستحيالت العقلية ،فكما سبق أن قدمت إما أهنا مكذوبة وهو مع ضعفه أراه أسلم للشيخ وأبرأ،
ً
وإما أنه يف مظنة اإلكراه امللجئ ،وهذا من ابب التماس االعتذار إلقالة العثار ،ومن ابب تقدمي حسن الظن
قاصدا -وهو لألسف ظاهر قوي -فال
خمتارا ً
واحلسبان فيمن هو حمله ومظنـته ،لكن وإن سلمنا ثبوهتا عنه ً
يعين ذلك عدم رد الباطل الذي فيه ،فكل يؤخذ من قوله ويرد ،إال النيب ‘ ،وهذا مما اتفق عليه أهل
السنة ،وال عربة بغيهم.
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تسهيال لإلفادة إشارات حيتاج إليها قارئ هذه الوجادة ،فأقول :مىت قلت :الشيخ؛ فهو" أبو
وأشي هنا
ً
قتادة" ال غيه وقد ألقبه "بصاحب الثياب" إشارةً لرسالته اليت حنن بصدد الرد عليها "ثياب اخلليفة"،
وغالبًا ما أتبعه ابلدعاء له ابلعفو.
مث إين عمدت يف نقلي عن أهل العلم ،إىل ذكر اسم اإلمام املنقول عنه ،أو لقبه أو كنيته ،وتسمية
مصدر النقل عنه من كتبه ،دون ترقيم جمللده ،وال حىت صفحته ،وذلك اكتفاءً بشهرة هذه األقوال عن
متهيدا ،ذكرت فيه قواعد انفعات مشهورات ،يف ضوابط احلكم على األفراد
قائليها ،وقدمت بني يدي الرد ً
خصوصا.
عموما ،كما حيتاجها قارئ الثياب وتعريته
ً
واجلماعات ،ال يستغين عنها طالب احلق ً
مث ميزت كالمي بقويل يف بدايته( :قلت أو أقول) وكالم الشيخ بـ (قال أو قوله) كما قمت بنقل كالمه
تقطيعا ملناسبة التفصيل وكشف اللثام ،عما يعرض
عفا هللا عنه -مقط ًعا على حسب املقام ،وقد أزيدهً
من تلبيس وإهبام ،وذلك لضرورايت املقام.
مث تعمدت يف املواطن اليت وقع فيها التكرير الكثي أن أشي إىل ذلك بعبارة (تكرير) أو (مكرر) ألظهر
مد ما فيه من إعادة وتكرار ،وسبب وقوعه يف ثيابه -عفا هللا عنه -أنه أطال الكالم على ما حاصله
يرجع إىل شبهتني ،فمهما قلب من التعبي انتهى إليهما ،ومهما حاول االبتعاد رجع هبما.
وكذا تعمدت اإلكثار من ابب التسليم الفرضي ،والتنزل يف اخلصومة ،وذلك ملزيد إبطال ملا يستحقه،
أتثيا ،وسيالحظ املتأمل
وألبني للقارئ كثرة احلشو فيها ،وأن حلظ النفس فيها ً
وجودا ،و لعني البغض فيها ً

أيضا أبين قد مجعت بني لطف العبارة وتشديدها ،وتوسطها بينهما واعتداهلا ،وما ذلك إال ملناسبة املقام
ً
متأخرا ،وقد كتب فيه من كتب ،وصنف فيه من
وقصد االنسياق واالنتظام ،وإين ألعلم أن هذا الرد جاء
ً
صنف ،لكن ال ضي إن شاء هللا ،فقد يدرك املتأين بعض حاجته ،وقد يوفق هللا عبده الفقي إىل ما غاب
تدعيما أو تنمي ًقا؛ مل
عن اجلمع الغفي،
ً
كثيا ممن كتب على هذه الثياب ردا أو تعلي ًقا ،أو حىت ً
وخصوصا أن ً
يصب إال أحد طريف اإلفراط أو التفريط ،حىت جاء منها ما هو أقرب إىل اللهو منه إىل اجلد ،فال تكاد تقرأ
سطرا منها إال ولسانك يتلعثم مبا فيها من السب والشتم ،و التبديع والتفسيق ،والرمي ابلتهم الباطلة ،حىت
ً
وصل إىل حد الرتامي مبا يبوء به أحدمها ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،وأان مل آت جبديد من القول وال ببدعة
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من التأصيل ،وإمنا جهدي كجهد من أتى على درر متناثرة فنظمها يف عقد ،فبان من نظمه هباؤها ،واكتمل
به نظامها ،وسهل على املريد مجعها وحتصيلها ،مث بعد كل هذا ختمتها خبامتة خي ،تشي إىل رجاء حصول
مثرهتا ونيل بركتها ،وقد أمسيتها( :تـعـريـة الـثـيـاب عـن الـصـواب) أسأل هللا تعاىل أن يطابق عنواهنا مضموهنا،
وأن يوافق امسها مسماها ،كالشمس تسفر خيوطها عن حمياها؛ كما أسأله سبحانه فيها جترًدا للحق ،وتعراي
عن الباطل ،آمني.

:
مستحضرا هلا أثناء
واملقصد من ذكر هذه القواعد هنا ،وتقدميها بني يدي البحث ،أن يكون القارئ
ً
قراءته ،ومستصحبًا هلا يف أتمله ،فإهنا قواعد كلية يف ابهبا ،من حاد عنها أو شيء منها حاد عنه احلق،
وجانبه الوفق ،فجار حكمه ،وطغى قضاؤه ،وما الظلم إال غياب العدل ،وما الباطل إال غياب احلق
ََّّل ُل﴾ [يونس ،]32 :وألبني للقارئ املنصف أن الشيخ -عفا هللا عنه -إن مل
﴿فا اماذاا با ْع اد ا ْْلاِق إََِّل الض ا
خيالف هذه القواعد مجلة فقد خالف أكثرها و معظمها.

فالقاعدة اْلول ى :قوله تعاىلَ﴿ :يأايُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكونُوا قا َّو ِامني َِِّ
َّلل ُش اه اداءا ِِبل ِْق ْس ِط اواَل اَْي ِرامنَّ ُك ْم
ا
ا ا
ا ا
ٍ
ِ
ِ
اَّللا إِ َّن َّ
ب لِلتَّ ْق اوى اواتَّ ُقوا َّ
اَّللا اخبِريٌ ِِباا تا ْع املُو ان﴾ [املائدة،]8 :
اشناآ ُن قا ْوم اعلاى أ َّاَل تا ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه او أاق اْر ُ

وهذه اآلية الفاذة يف ابهبا ،فيها من دالالت األمر ابلعدل ،واحلض عليه ،واعتبار حال احلاكم واحملكوم
عليه؛ ما يشهد للقرآن الكرمي أبنه تنزيل من حكيم محيد ،و يف احلديث الصحيح الذي رواه مسلم« :إِ َّن
الْم ْق ِس ِطني ِع ْن اد َِّ
الر ْْحا ِن ¸ وكِلْتاا ي ادي ِه اَيِ ٌ َّ ِ
اَّلل اعلاى امناابِار ِم ْن نُوٍر اع ْن اَيِ ِ
ين يا ْع ِدلُو ان ِِف ُح ْك ِم ِه ْم
ني َّ
ا ا ْ
ا
ني الذ ا
ُ
()2
اوأا ْهلِي ِه ْم اواما اولُوا» .

( )2صحيح مسلم كتاب اإلمارة /ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر ( )7 /6برقم .1827
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وال ث ان ي ة :قوله تعاىلَ﴿ :يأايُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ ْن جاء ُكم فا ِاس ٌق بِنا بٍإ فا تا ب يَّ نُوا أا ْن تُ ِ
صيبُوا قا ْواما ِِبا اهالا ٍة
ا ا
ا ا
ا ا
اا ْ
ِِ
ني﴾ [احلجرات ،]6 :وهي من الوضوح مبكان ،فدلت مبنطوقها على التوقف
فا تُ ْ
صبِ ُحوا اعلاى اما فا اعلْتُ ْم اَندم ا

يف قبول خرب الفاسق إىل حني التبني ،وعلى تسمية العمل خبرب الفاسق قبل التبني جهالة ،ودلت مبفهومها
على قبول خرب العدل.
ْكت ِ
ال ث ال ث ة :قوله تعاىلُ ﴿ :هو الَّ ِذي أانْ ز ال اعلاي ا ِات ُه َّن أ ُُّم الْكِتا ِ
ُخ ُر
ت ُْم اك ام ٌ
آَي ٌ
اب اوأ ا
ا ْ
ك ال ا ا
اب م ْنهُ ا
ا
ِ
َّ ِ
شابها ِم ْنهُ ابْتِغا ِ ِ ِ
ِِ
ش ِاِبا ٌ
ُمتا ا
اء اَتْ ِويل ِه اواما يا ْعلا ُم اَتْ ِويلاهُ
ين ِِف قُلُوِب ْم ازيْ ٌغ فا يا تَّبِعُو ان اما تا ا ا
ات فاأ َّاما الذ ا
اء الْف ْت ناة اوابْتغا ا
ا
اَّلل و َّ ِ
ِ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد اربِناا اواما يا َّذ َّكر إََِّل أُولُو ْاْلالْبا ِ
اب﴾ [آل عمران:
الراس ُخو ان ِِف الْعل ِْم يا ُقولُو ان ا
إََِّل َُّ ا
ُ

اقعا يف كالم رب األرابب ،حلكمة ابلغة قضاها ،فوقوعه يف كالم املربوبني من ابب
 ،]7فإذا كان التشابه و ً
حاكما على املتشابه،
أوىل وأحر  ،فكل كالم تنطبق عليه قاعدة ،إرجاع املتشابه إىل احملكم ،وجعل احملكم ً
وسلوك غي ذلك هو سبيل الذين مسى هللا وحذر منهم ،بل احلكم على مجاعة أو فرد مبتشابه كالمهم وترك
حمكمه هو من ابب الظلم الذي هناان هللا عنه ،وحكم املتشابه من األفعال حكم املتشابه من األقوال،
واملتشابه يقتضي ترك احلكم والعمل بظاهره ملعارض راجح ،الحتماله ،كتخصيص العام وتقييد املطلق ،وهو
من ابب اجململ املوقوف على البيان من جممله ،وإحكامه رفع ذلك االشتباه إما ابعتبار عموم كالمه يف
غالب مواطنه ،إن مل يكن يف مجيعها ،وإما مبخصص للعام ،أو مقيد للمطلق ،أو مبني للمجمل ،كما هو
معلوم.

ِ
اجر ِ
ان اوإِذاا اح اك ام
ال راب ع ة :قول الرسول الكرمي ‘« :إذاا اح اك ام ا ْْلااك ُم فا ْاص ا
اجتا اه اد فاأ ا
اب فا لاهُ أ ْ ا
()3
اج ٌر»  ،وهذا حيث يسوغ االجتهاد ،واملقصود هنا أن الفرد أو اجلماعة مىت عرف
اجتا اه اد فاأا ْخطاأا فا لاهُ أ ْ
فا ْ
صالحهم ،وظهرت على اجلادة استقامتهم ،مث اجتهدوا فيما يقبل يف مثله االجتهاد ،فهم مأجورون على
كال احلالني ،فال يشنع عليهم وال يبدعون وال يفسقون ،قال اإلمام الذهيب ¬" :ولو أان كلما أخطأ إمام

( )3أخرجه أبو داود يف كتاب األقضية /ابب يف القاضي خيطئ ( )324 /3برقم  ،3576وأخرجه بقية أصحاب السنن وأمحد.
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مغفورا له ،قمنا عليه ،وبدعناه وهجرانه؛ ملا سلم معنا ال ابن نصر ،وال
يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ ً
()4

ابن منده ،وال من هو أكرب منهما ،وهللا هو هادي اخللق إىل احلق وهو أرحم الرامحني" .ا.هـ.

أيضا إىل أن احلاكم قد خيطئ مع اجتهاده وقصده إصابة احلق يف نفس األمر واحلقيقة،
وأشار احلديث ً
وجمتهدا مع خطئه ،فليس كل حاكم اجتهد يف حكمه مصيبًا ،واحلاكم على
حاكما
وقد مساه النيب
ً
ً
اجلماعات واألفراد داخل يف هذا دخول اجلزئي يف كليه ،فال ينزل حكم اجملتهد منزلة النص الشرعي الذي ال
جيوز خالفه ،وال جتوز خمالفته مطل ًقا ،ومن هنا قعد الفقهاء قاعدة عدم اإلنكار يف مسائل االجتهاد؛
وبعضهم خيطئ يف التعبي عنها فيقول":ال إنكار يف مسائل اخلالف" وهذا ابطل ،واللفظ األول هو
الصحيح املتعني فيها ،فالفرق كبي بني مسائل االجتهاد ومؤداها ،وبني مسائل اخلالف ومؤداها ،فيحمل
إطالق من أطلقها من الفقهاء على هذا املعىن ،والشاهد منها هنا أن اجلماعة أو الفرد مىت اجتهدت يف
فضال عن أن تفسق
مسألة من مسائل االجتهاد -وهي ما ال نص فيه -مل ينكر عليها ومل تعنف أو تقبحً ،
أو تبدع أو جتهل.
()5
ضي الْ اق ِ
ال خ ام س ة :قول الرسول الكرمي ‘ «:اَل ي ْق ِني اثْ نا ْ ِ
ضباا ُن»  ،فبما أن
ني او ُه او غا ْ
اضي با ْ ا
ا
أتثيا يف حكمه ،كان البد من اعتبار حسد احلاكم وبغضه ،وميوله وحبه ،فإن لكل ما
لغضب القاضي ً
ذكران سكرة ،تذهب عن العاقل فكره ،وحتيد عن احلق أمره ،وكله داخل يف معىن الشنآن يف قوله تعاىل:
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق اوى﴾ [املائدة.]8 :
﴿ اواَل اَْي ِرامنَّ ُك ْم اشناآ ُن قا ْوم اعلاى أ َّاَل تا ْعدلُوا ا ْعدلُوا ُه او أاق اْر ُ

وكذا البد من اعتبار احلاكم يف نفسه ،من جهة تشدده يف احلكم أو تساهله ،فتوثيق ابن حبان ال عربة
به ،وجرح النسائي ليس على إطالقه ،وتصحيح احلاكم كعدمه ،بل كما وصفه ابن القيم يف كتابه املاتع
متمثال له بقول الشاعر:
الفروسية ً
( )4سي أعالم النبالء (.)38 /27

( )5أخرجـه ابــن ماجـه يف كتــاب األحكـام /ابب ال حيكــم احلـاكم وهــو غضـبان ( .2316 )776 /2وأخرجــه البخـاري وغــيه بلفــظ " :اَل
ي ْق ِ
ني اثْ نا ْ ِ
ضباا ُن".
ض ا َّ
ني او ُه او غا ْ
ني اح اك ٌم با ْا
ا
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أصــبحت مــن ليلــى الغــداة كقــابض

علـ ــى املـ ــاء خانتـ ــه فـ ــروج األصـ ــابع

()6

ب إِلاي ِه الْع ْذر ِمن َِّ ِ
ِ
اب اوأ ْار اس ال
اج ِل ذالِ ا
اَّلل م ْن أ ْ
ك أانْ از ال الْكتا ا
اح ٌد أ ا
سأا
اح َّ ْ ُ ُ ا
 السادسة :قول النيب ‘ « :اولاْي ا()7
ال اع َّما يا ْف اع ُل او ُه ْم يُ ْسأالُو ان﴾ [األنبياء:
الر ُس ال»  ،فإذا كان هللا سبحانه وهو مالك امللك الذي ﴿ اَل يُ ْسأ ُ
ُّ
 ]23حيب اإلعذار ،وأخربان أبنه حيبه ،لزمنا أن حنب ما حيبه ربنا سبحانه ،وأن نتعبده به ،وأن نقتدي به
وخصوصا
أحياان،
سبحانه يف ذلك ،والبد من استفراغ اجلهد يف اإلعذار واالعتذار ،ولو كان عن تكلف ً
ً
مع صالح املعتذر عنه ،واستقامته ،وانظر وأتمل يف مدارج السالكني كيف يبالغ ابن القيم  ¬-تعاىل-
()8

يف االعتذار لصاحب املنازل .
اط ِ
ََّّللاةُ إِنَّهم َّاَّتا ُذوا َّ ِ
اء ِم ْن
ال س اب ع ة :قوله تعاىل﴿ :فا ِري اقا اه ادى اوفا ِري اقا اح َّق اعلاْي ِه ُم الض االشيا ا
ني أ ْاوليا ا
ُُ
ون َِّ
ُد ِ
سبُو ان أانَّ ُه ْم ُم ْهتا ُدو ان﴾ [األعراف ،]30 :ففي هذه اآلية فرق هللا بني املهتدي على وجه
اَّلل اواَْي ا

احلقيقة وبني املهتدي يف الظن والتوهم يف األمساء واألحكام ،فال يكتفى مبجرد قصد اهلد وإرادته ،بل
البد من قصده وموافقته ابلفعل ،فيحكم على كل إنسان ابلنظر إىل أصابته احلق ،ال ابلنظر إىل ظنه وزعمه
فردا او مجاعة.
وادعائه ،وسواءً كان ً
ال ث ام ن ة :احلكم على الظاهر وهللا يتوىل السرائر.وهذه من كليات القواعد اجملمع عليها واليت ال يتخلف عنها فرد من األفراد ،ففي صحيح البخاري أن
أانسا كانوا يؤخذون ابلوحي يف عهد رسول هللا ‘ وإن الوحي قد انقطع،
عمر بن اخلطاب  ¢قال" :إن ً
خيا أمناه وقربناه ،وليس لنا من سريرته شيء،
وإمنا أنخذكم اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا ً

( )6الفروسية البن القيم (ص )245 :واألبيات لبشار بن برد.
( )7أخرجه مسلم يف كتاب اللعان ( )100 /8برقم .1499
( )8صاحب منازل السائرين أبو إمساعيل اهلروي.
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()9

هللا حياسبه يف سريرته ،ومن أظهر لنا سوءًا مل أنمنه ومل نصدقه ،وإن قال إن سريرته حسنة"  ،ومن قصر
هذه القاعدة على ابب اإلميان والكفر فقد هضم من حقها ،وقلل من شأهنا ،بل هي عامة يف كل األبواب.
ال ت اس ع ة :األصل براءة الذمة:وهي املطابقة لقاعدة االستصحاب ولقاعدة اليقني ال يزول ابلشك ،والقدمي يبقى على قدمه ،وغي
ذلك من األلفاظ الواردة عن الفقهاء يف معىن هذه القاعدة ،واليت هي من القواعد اخلمس اليت يدور عليها
الفقه كله ،ومقصودها هنا أن ما ثبت جلماعة أو فرد من سالمة حال ،واستقامة أمر ،فال يزول عنها ذلك
ابلرمي ابلتهم والتخاريص واألوهام والظنون ،وإال ملا سلمت مجاعة من جهالة جاهل وال من حقد حاقد.
َّعى
اه ْم َلاد ا
َّاس بِ اد ْع او ُ
ال ق اع دة ال ع اش رة :وهي متممة العقد ،قول الرسول الكرمي ‘« :لا ْو يُ ْعطاى الن ُ()10
ِ
س ِد اماء ِر اج ٍ
ني اعلاى ال ُْم َّد اعى اعلاْي ِه»  ،وهذا احلديث أصل أصيل ،وركن ركني
ال اوأ ْام اوا اْلُ ْم اولاك َّن الْيا ِم ا
اَن ٌ ا

من أركان احلكم مطلقا ،فمن أغفله وحكم مبجرد االدعاء ،ظلم وخالف وجار وأجحف ،واحلديث يدل
بفحواه على وجوب تصور احلاكم لواقع الدعو قبل حكمه ،وعلى وجوب مساع املدعى عليه قبله ،وهذا
هو مقتضى العدل واإلنصاف.
والقواعد يف هذا الباب كثية مستفيضة ،ال بد منها لكل متطلب للعدل ،متعرض ملعرفة احلق ،وبعد أن
سقتها وقدمتها بني يديك ،فاعرض الثياب وتعريتها عليها ،فخذ احلق دون النظر إىل قائله ،واردد الباطل
مهما كان يف نظرك قائله ،فباحلق تعرف الرجال ،وبه يكشف عن معادهنم ،فإن احلق عزيز ،وهو مع عزته
غريب ،ومع غرابته ثقيل ،ولثقله قل حاملوه يف الدارين ،والباطل خفيف فيهما ،فال تغرت بكثرة من حيمله،
اء اْلُ ْم يا ْوام ال ِْقيا اام ِة ِْحْ اَّل﴾ [طه.]101 :
﴿ او اس ا

( )9صحيح البخاري كتاب الشهادات /ابب الشهود العدول ( )934 /2برقم .2498
( )10متفق عليه ،أخرجه البخاري يف كتاب التفسي /ابب سورة آل عمران ( )1656 /4برقم  ،4277ومسلم يف كتاب األقضية /ابب
اليمني على املدعى عليه ( )1336 /3برقم  ،1711واللفظ ملسلم.
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أيضا من خالل هذه الثياب ،أن الشيخ -عفا هللا عنه -ليس عنده
قد ظهر يل و كما يظهر للمتأمل ً
تصور كامل لواقع اخلالفة الذي بىن عليه حكمه ،وذلك من خالل اجتماع عدة قرائن يف هذه الثياب أذكر
منها:
 -1تقليل الشيخ -عفا هللا عنه -من شأن التمكني الواسع احلاصل يف العراق ،وهو مما ال يكاد خيفى
على أحد ظهوره.
 -2مل يشر الشيخ -عفا هللا عنه -للتمكني الواسع لدولة اخلالفة يف سوراي الشام ،يف الدير والرقة وحلب
والغوطة وأطراف دمشق ،وكان األوىل ذكره ،من ابب ذكر ما له تعلق يف البحث ،وأتثي يف
احلكم ،واحلاجة داعية لذكره فلما مل يذكره الشيخ -عفا هللا عنه  -نعتذر له أبن الصورة مل
تكتمل عنده ،وهذا أوىل من القول :أبن الشيخ يتعمد كتمان بعض احلق ،حىت ال حيتج املخاصم
به عليه.
 -3حكم بتأثر دولة اخلالفة أبهل البدع دون عزو قول منسوب ،أو فعل حمسوب إىل مصادره املوثوقة،
سواء املسموعة أو املرئية أو املقروءة.
 -4تعميمه أبن القتال اليوم مازال قتال نكاية ،ولـم نصل بعد إىل مرحلة قتال التمكني ،وهذا خمالف
للواقع ،كما سيأيت تفصيله.
 -5قوله :إن الدولة اإلسالمية تبعة لتنظيم القاعدة ،والواقع خالفه بشهادة أمي التنظيم نفسه وتصرحيه
كما سيأيت بيانه.-أيضا مما خيالف
 -6قول الشيخ :إن أغلب اجلماعات كانت حتت راية واحدة ،وإمرة واحدة ،وهذا ً
الواقع فكم هي اجلماعات اليت ال تتبع إال نفسها ،وإمرهتا مستقلة سواء يف العراق وأكثر منه يف
الشام ،وتساويها يف ذلك يف ليبيا وسيناء ونيجياي والصومال ،بل أين هي اجلماعات التابعة
للتنظيم إمرة؟! بل لو شئت قلت :التنظيم عبارة عن مجاعتني فقط مها مجاعة التنظيم نفسه
تقليال من شأهنم وال من شأن غيهم ،حاشا وكال ،وال هو
ومجاعة أنصار الشريعة ،وهذا ليس ً
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من ابب االغرتار ابألعداد والتجمعات ،وإمنا هو من ابب إظهار الواقع على ما هو عليه ،فليس
هذا التفرق مما يتمناه املسلم ،ولكونه يفيد يف أتصيلنا للبحث ،فاحلكم على الشيء فرع عن
تصوره فالتصور سابق للحكم ،واحلكم تبع له ،والتابع تبع.
وسبيال إلنكارها،
والشيخ -عفا هللا عنه -جعل ما تومهه من صورة الواقع ذريعةً إلبطال اخلالفة املباركةً ،
وذريعةً لرمي التهم بشق الصف ،والشتم والسب ،وغي ذلك ،كما سيأيت بيانه يف مكانه.

ابدئ ذي بدء أقول :قد عنون الشيخ -عفا هللا عنه -رسالته بعنوان يدل على مراده منها ومن تسطيها
حيث أمساها "ثياب اخلليفة" ومقصوده -فيما يظهر من عنوانه -التعريض أبن ما أعلنته دولة اخلالفة -
ثيااب ال حقيقة هلا ،أو ثياب زور أو حنو ذلك ،ومهما يكن مقصوده من
أدامها هللا -ال يعدو عن كونه ً
ورائها؛ فالعربة ليست ابلعناوين وال ابأللفاظ ،وهذا مما اتفق عليه ،ولعل هللا أن يوفق إىل حتقيق ما أرجو
وآمل من هذه التعرية ،على وجه يسبغ ثياب اخلليفة عليه ،وجيعلها ثياب عز ،يعز فيها أهل الطاعة ويذل
فيها أهل املعصية.
 -1ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وحيث مسيتم الوهم (صيغة اخلالفة عندهم) امسًا شرعيا مبارًكا (أي

اخلالفة) فأنتم يف هذا الباب على هنج الروافض ،وهم أكثر الناس ومهًا يف هذا الباب حيث يسمون الغائب
إماما ويعلقون عليه أحكام اإلمامة ،بل وأكثر من ذلك .وأما أنكم تشاهبون اخلوارج؛ فإنكم أتيتم
"املعدوم" ً
ابلشر األكرب فيهم حيث كفرمت املخالف لكم يف هذا املعىن".
ق ل ت :كالم الشيخ هنا وخطابه موجه إىل مجاعة اخلالفة املبتدعة وليس إىل دولة اخلالفة -أدام هللاظلها -وكأن الشيخ -عفا هللا عنه -قد اكتفى بداللة سياقه ،عن بيان وجهة خطابه ،ولكن كان األوىل
ابلشيخ -عفا هللا عنه -أن مييز ابلعبارة أكثر ،وأن يوضح من هو املقصود بكالمه ،ألن االسم فيه اشرتاك،
كما هو معلوم ،وهو وإن كان ال يلزم منه االشرتاك يف احلقائق ،إال أن اخلطاب موجه إىل األمة اإلسالمية
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وخصوصا يف مثل هكذا مواضع ،فاحلاجة إىل بياهنا مشهورة ،وأتخي
برمتها ،فيقبح فيه اإلمجال دون البيان،
ً
البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ،خبالف أتخيه إىل وقتها.
والشيخ -عفا هللا عنه -قد أكثر من ذكر مجاعة اخلالفة وكالمها عند ذكره لدولة اخلالفة ،عن قصد أو
غيه ،وقد حيصل بسبب ذلك لبس وإشكال ،فالبد من تفصيل الكالم وتبيينه ،ألنه مما تبىن عليه أمساء
وأحكام.
يضا منه بدولة اخلالفة ،فالكالم وإن توجه إىل
وذكر الشيخ -عفا هللا عنه -هذه اجلماعة الضالة هنا تعر ً
مجاعة اخلالفة الضالة ،إال أن املراد به أصالةً هم دولة اخلالفة -أدامها هللا -وتقدميًا لذكر األصل قبل فرعه
وبياان الحتاد احلكم وتعديته.
متهيدا ً
املقيس عليهً ،
ولكن هذا مما ال يستقيم للشيخ -عفا هللا عنه -فالبون بني دولة اخلالفة ومجاعة اخلالفة كالفرق بني
السماء واألرض ،وال يستقيم هذا احلمل حىت يستقيم قياس احلق على الباطل ،والظلمات على النور ،فأين
أسا ،وال متكن يف
وجه الشبه بني من دعا إىل خالفة ونصب خليفة وهو يف أرض الكفر ما رفع ابجلهاد ر ً
استنادا على هو
شرب من األرض وال استقام على حقيقة شرعية ،إال أنه أقامها يف خميلته وذهنه ،مث كفر
ً
يطيعه من مل يدن له ابلسمع والطاعة ،فأين هذا ممن شهد العامل أبسره على متكينه وشوكته وغلبته؟! حىت
صاحب الثياب نفسه ،وحىت أسبغ على أرضه ثياب سلطانه ،وبسط عليها بساط حكمه وأمره وهنيه ،مث
هو مع ذلك إمام عدل ،عامل جماهد ،جرب احلروب لسنوات طوال وجربته ،وخربها على أحواهلا وخربته،
حىت عرفته كما تعرف األم وحيدها ،وهو الذي طار على ألسنة الناس ذكر مآثره ،والثناء على سيته،
وإمارته ،وهو مع ذا يعقد األلوية ،ويرفع الراايت ،ويبعث البعوث ،وجييش اجليوش ،ويسي السرااي ،ويفتح هللا
له وبه وعليه ،على وجه عد منكره معاندا مماح ًال ،وجاهله خمطئًا غا ًفال ،وهو يف نفسه مستجمع ملا أراده هللا
من عالئم اإلمامة واخلالفة ،وهذا ليس بكالم حمب غلبه حبه عن إدراك لبه ،وال رؤاي بعني الرضى اليت ال
تدرك القذ  ،بل هو ما شهد به العدو قبل الصديق ،والبعيد قبل القريب ،واملخالف قبل املوافق ،كيف ال
وهو واقع يعيش فيه املاليني من املسلمني ،يدركونه حبواسهم ومشاهدهتم؟! بل لو قيل ألحدهم :هناك من
ينكر إمامة البغدادي! لضحك تعجبًا من قوله ومقالته.
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رجال من آل
فهل عقد مجاعة اخلالفة والذي هو عندهم يتم مبجرد أن يبايع واحد من عوام املسلمني ً
البيت ،فهل هذا العقد كعقد دولة اخلالفة وهي من هي يف الشوكة والسلطان واملنعة؟
أما التعريض هنا ابلرمي مبشاهبة الروافض واخلوارج ،فهذا فيه نوع إفراط يف اخلصومة ،وتشنيع يف الوصف،
فالفرق بني دعو املشبه واملشبه به ظاهرة ألهل العدل واإلنصاف ،فأين وجه الشبه بني من يدعو إىل إمامة
منتهجا يف ذلك طريقة ابطلة يف االستدالل،
مبعىن ابطل يشهد الشرع والعقل واحلس ببطالهنا يف نفسها،
ً
وبني من يدعو إىل إمامة يراعي فيها موافقة احلقيقة الشرعية ،ويؤصل لذلك بتأصيل سلفي من استدالل
ابلقرآن والسنة واإلمجاع على منهج السلف الصاحل ،وهلا ما يشهد هلا من الشرع واحلس والعقل؟! فما
التشبيه بينهما إال كتشبيه املاء ابلنار ،والليل ابلنهار.
فإذا كان مناط التشبيه عند الشيخ -عفا هللا عنه -مطلق االتفاق يف الوهم ،فكم هم الوامهون من أهل
العلم والفقه يف تصور احلقائق ،وهم مع ومههم يرتبون عليها األحكام ،وخيلعون عليها األلقاب الشرعية ،وأما
إن كان داعي التشبيه الوهم يف ابب اإلمامة خاصة ،فكم من أئمة أهل السنة واجلماعة املشهود هلم ابلعلم
إماما وخليفة،
والفضل من أدخل يف مسمى اإلمامة الكرب ما ليس منه وامهًا ،وهو مع هذا الوهم يسميه ً
أو ينفي عن اخلليفة الشرعي امسه ولقبه ،وهذا عني فعل الرافضة ومعتقدهم يف إبطال إمامة أحق األئمة،
عقال دخوله
وحىت الشيخ نفسه -عفا هللا عنه -يدخل وامهًا يف مسمى اإلمامة ما ليس منه ،بل ما ال جيوز ً
فيه ،فعلى طريقة الشيخ وطرد أصله؛ أئمة أهل السنة مشاهبون للروافض واخلوارج! وهو معهم كذلك يف
الشبه من ابب أوىل ،وإىل غي ذلك من اللوازم الباطلة ،اليت يكفي أحدها يف إبطال ملزومها ،فال داعي ملثل
هذه التشنيعات ،والبد من اعتبار حال املخطئ يف خطئه؟ وهذا يف أهل العلم من أهل السنة كثي ،بل كم
عموما بال خمصص؟! وهذا الباب
من الفقهاء والعلماء املعتربين من قيد مطل ًقا بال مقيد شرعي أوخصص ً
أعين ابب ختصيص العمومات بال خمصص للرافضة فيه قدم السبق واليد الطوىل ،كما قال ابن القيم ¬ يف
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()11

الصواعق" :وأكثر طوائف الباطل ختصيصا للعمومات هم الرافضة"..
العلماء :إهنم قد شاهبوا الروافض؟!!

ا.هـ ،فهل يقال يف حق أوالئك

وأضف إىل ذلك أن التوهيم يف املسائل االجتهادية ،وال سيما تنزيل األحكام على الواقع ،هو يف نفسه
مسألة نظرية اجتهادية فقد يكون الرامي ابلوهم هو الواهم فكما يقال:
صحيحــا
ـوال
فكــم مــن عائــب قـ ً
ً

وآفتـه مـن الفهم السقيـم

()12

وكما قال اإلمام عبد الرمحن األخضري ¬ يف السلم:
صحيحـا
إذ قيـل كـم مـزيـف
ً

ألجـل كـون فهمه قـبـيـحـًا

()13

متابعا للسلف الصاحل ،فهذا يعذر إن
وكذا البد من النظر إىل حال اجملتهد الواهم من كونه متحراي للسنة ً
اجتهد يف حمله فأخطأ ،كما قال ابن تيمية ¬" :ومن علم منه االجتهاد السائغ فال جيوز أن يذكر على
وجه الذم والتأثيم له ،فإن هللا غفر له خطأه ،بل جيب ملا فيه من اإلميان والتقو مواالته وحمبته ،والقيام مبا
()14

أوجب هللا من حقوقه من ثناء ودعاء وغي ذلك".

ا.هـ

أيضا :إنه لو فتح ابب الرتامي ابلتشبيهات على مصراعيه على ما انتهج هنا لقال قائل يف الشيخ
وأقول ً
ما قاله فيه سواءً بسواء ،ألن كليهما حيكم على اآلخر ابلوهم يف ذات الباب.

( )11الصواعق املرسلة (.)688 /2
( )12من شعر املتنيب ،ينظر هناية األرب يف فنون األدب للنويري ( ،)107 /7وخزانة األدب وغاية األرب للحموي (.)192 /1
( )13من منت السلم املنورق يف املنطق لألخضري البيت .136
( )14جمموع الفتاو (.)234 /28
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لكن العدل يف كل شيء مطلوب ،وكم من ظامل جائر ير من نفسه عدالة عمر  ¢وكم من حامل فقه
إىل من هو أفقه منه.
وكما قال األول:
أال يـا قـوم للـعجــب الـعجـيــب

ولـلغـفـالت تـعـرض لـألريـب

()15

 -2ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد سجن وذلك جلرأته يف تكفي املخالف من املسلمني ،وهذا
عندي يدل أن مجاعة "اخلالفة" السابقة قد دخلت يف هذا التنظيم "أي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"
وأثرت فيه ،وحيث إين أعلم أن مجاعة "اخلالفة" يدعون لبيعة األول فاألول ،فإن مجاعة الدولة قد سرت
فيهم بدعة الدعوة إىل اخلالفة على املعىن الباطل".
ق ل ت :يل هنا وقفات:اْلوىل :إذا كانت دولة اخلالفة بشهادة الشيخ قد سجنت هذا الرجل جلرأته على تكفي املخالف من
املسلمني ،فكيف يرمون هم أبهنم يكفرون املخالف؟! وكيف يوصفون مبشاهبة اخلوارج؟ أليس من التناقض
أن يقال عنهم :إهنم خوارج يكفرون املخالف ،وينكر عليهم ذلك ،مث هم يسجنون من كفر املخالفني من
املسلمني؟!
دليال على
الثانية :من املعلوم بداهة أن حلوق ضال أو ضالل جبماعة من مجاعات أهل احلق ال يعترب ً
أتثرها هبم ،دون أن يظهر منها ما خيالف سابق حاهلا ومنهجها ،وما كانت تدعو إليه ،أو بدون تصريح
منها ابلتزام ضاللتهم ،فاألصل أن يرتك القدمي على قدمه ،واألصل براءة الذمة ،واليقني ال يزول ابلشك،
دليال برأسه ،جيعل عمدة يف احلكم على
فضال عن أن يكون ً
كما قدمنا ،فمجرد الدخول ال يعترب قرينةً ً
اجلماعات والطوائف ،وها هي مجاعات املسلمني قدميًا وحديثًا من عهد النيب ‘ وإىل أن يرث هللا األرض
( )15البيت بال نسبة ،وهو يف كتب النحو اشتهر يف ابب النداء.

16

ووحداان ،يقلون ترة ويكثرون
ومن عليها ما زال وال يزال يدخل عليها من أهل الضالل والنفاق زرافات
ً
أخر  ،فلو طردان حكم الشيخ يف الباب للزم احلكم على اجلميع بذلك ،وللزم كذلك اإلنكار على علي
 ¢واحلكم عليه بتأثره ابخلوارج الذين كانوا يف جيشه  ¢وهذان ال شك الزمان ابطالن فيبطل
ملزوم هما ،مث أين هي اجلماعة اليت تكون سليمة معصومة من دخول أهل اإلفراط أو التفريط فيها؟ فليس
مبثل هذا جتعل األدلة أدل ًة ،وهي ما هي يف إثبات احلق وإبطال الباطل ،وهي اليت من شرطها التنصيص
وعدم االحتمال خبالف ابب التمثيل الذي يكتفى فيه مبجرد الفرضية كما قال صاحب املراقي:
والش ـ ـ ـ ــأن ال يع ـ ـ ـ ــرتض املث ـ ـ ـ ــال

إذ قــد كف ــى الفــرض واالحتم ــال

()16

دليال،
فالدليل حجة وبرهان وبينة وشاهد ،فال يتساهل يف اعتبار األدلة ،ومن تساهل فيه فجعل الشبهة ً
وشاهدا ،كثر غلطه ،وعم ضرره.
برهاان ،واملظنون حجة
واحملتمل ً
ً
الثالثة :قول الشيخ -عفا هللا عنه" :-فإن مجاعة الدولة قد سرت فيهم بدعة الدعوة إىل اخلالفة على
املعىن الباطل ولكنهم مل يقبلوا "اخلليفة"؛ أي أهنم أخذوا الفكرة واالعتقاد وألبسوها ألميهم أيب بكر
البغدادي".
قـلـت :كان حراي ابلشيخ -عفا هللا عنه -هنا أن يبني ويظهر املعىن الباطل الذي يدعي سراينه يف دولة
مفهوما
عموما ،وهو وإن كان
ً
اخلالفة ،ألن املقام مقام حاجة للبيان ،ال سيما وأنه موجه لألمة اإلسالمية ً

من جمموع كالمه للمتأمل ،إال أن اإلظهار والتبيني أسلم ،وأقرب للعدل ،فالشيخ يقصد -ابلنظر إىل جمموع
كالمه -ابملعىن الباطل أي الدعو اجملردة عن حقيقتها ،وهذا مما ميل قارئ الثياب من تكرار معناه يف غي
قالبه ،وهذا ما كررت إبطاله يف كل مواطن تكراره ،أما االعتقاد الذي يزعم أهنم أخذوه عن هذه اجلماعة
الضالة :فهو زعم أهنم يدعون إىل بيعة خليفة مل يقم فيه من حقائق اخلالفة إال الذكورية والقرشية!! وأهنم
يدعون خالفة لالشيء ،مث يكفرون املخالف هلم يف ذلك.
( )16منت م راقي السعود ملبتغي الرقي والصعود ،لعبدهللا بن احلاج إبراهيم العلوي الشنقيطي ،بيت رقم .809
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فأين هذه الدعو ممن يدعو إىل بيعة خليفة بشرط اجتماع حقائق االستخالف فيه ويف خالفته ،من
التمكني والشوكة واملنعة وغيها؟ فانظر إىل حقيقة ما دعا إليه هذا الرجل -أبو عيسى -وإىل ما دعت
وتدعو إليه دولة اخلالفة ،فهل دولة اخلالفة دعت إىل بيعة أيب بكر -حفظه هللا ورعاه -جملرد أنه من آل
اقعا؟! فلو كان هذا الزعم حقا ،فلماذا انتظروا كل هذه املدة دون أن
البيت دون اعتبار لتحقق اخلالفة و ً
يدعوا إىل هذه البيعة العظمى؟ ملاذا مل يدعوا إليها قبل أن ميكنهم هللا هذا التمكني ويفتح عليهم هذ الفتح
املبني؟ فهل استجد يف كونه من آل البيت جديد؟!!!
وأما دعو االحنراف ألهنم أمسوا دولتهم خالفة ،وأميهم خليفة ،فهذا ليس احنرافًا يف األصل ،من حيث
أهنم يدعون إىل ذلك بتأصيل شرعي موافق لطريقة السلف ،فالناظر يف كالمهم واستدالهلم ال ير إال ما
جدال أهنم خمطئون يف اجتهادهم ،ودعواهم ،ملا كان ألحد أن يرميهم
يوافق منهج أهل السنة ،ولو سلمنا ً
ابالحنراف والضالل ،مع ما علم من حاهلم من اتباع للسنة ،واستقامة على منهج سلف األمة ،وانظروا إىل
شهادة رؤوس اجملاهدين وثنائهم عليهم ،ومنهم الشيخ أمين -حفظه هللا -وغيه ،فغاية احلكم عليهم أهنم
جمتهدون يف طلب احلق ،فدار أمرهم بني األجر واألجرين ،فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر
اجتهادهم ،وهذا من ابب التنزل والفرضية ،فكيف والواقع خالفه؟
الرابعة :ال ينبغي إطالق لفظ الفكرة على اخلالفة واإلمامة وغيها من املعاين الشرعية ملا حتمله كلمة
حمال لألخذ والرد ،وغي ذلك ،فال يطلق هذا
فكرة من معاين االعتماد على العقل ،واحتماهلا للخطإ ،وكوهنا ً
املصطلح على الشرائع واحلقائق الشرعية ،ال سيما على مسألة هي من مسائل املعتقد ،فشرعنا احلنيف ليس
نتاج فكر أو رأي أو عقل كما هو معلوم.
اخلامسة :مسألة اخلالفة مسألة أصيلة يف دين هللا ،دل عليها الكتاب والسنة واإلمجاع ،وليست وليدة
القرن ،وال من ابتداع أهله كأيب عيسى أو غيه ،فال تؤخذ من غي مصادرها ،وال يلزم من وجود من دعا
إليها خمطئًا خطؤها يف نفسها ،وال من وجود من دعا إليها منحرفًا احنرافها يف نفسها ،فينظر يف كل دعو
على حدة ،وال يعمم احلكم ابالحنراف جملرد الدعوة إليها ،فالنيب ‘ أخرب أن بني يدي الساعة ستكون
خالفة على منهاج النبوة ،فهل يقال ملن دعا إليها إنه أخذها من الضالل واملنحرفني؟! ال سيما وأن زمان
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هذه اخلالفة الراشدة ال جيزم بتعيينه إال أبثر صحيح ،فقد يكون هذا الزمان زماهنا ،فال بد من النظر يف
دعو من دعا إليها يف كل زمان هل هو حمق يف دعواه أم مبطل.
 -3ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-أما مصدر االحنراف الثاين يف مجاعة الدولة فهي بقااي مجاعات
التوقف والتبني ،وبقااي مجاعات الغلو ممن يطلق عليهم مجاعات التكفي".
أوال ،مث إثبات مصدره ،وأن يثبته بدليل يفيد اإلثبات،
ق ل ت :األصل يف هذا املقام إثبات االحنراف ً
فهذه كلمات اخلليفة -حفظه هللا ورعاه -مسجلة ومدونة ،وكذلك هي كلمات من وكله يف التبليغ أو ما
يسمى ابملتحدث الرمسي ،وهو الشيخ الفاضل أبو حممد العدانين -حفظه هللا -وكذلك من دار اإلعالم
املباركة املوكلة من اخلليفة -حفظه هللا ورعاه -حصراي ،فمن ادعى خمالفةً فليأت ببعض قول منهم ،وإين
لعلى يقني أبنه لو كانت هناك خمالفة واحدة صدرت عمن ذكرهتم ،لطار هبا أقوام شرقًا وغرًاب ،ولتفكهوا هبا
بني اخلاصة والعامة ،ولكن لـما كان البناء متينًا ،واملنهج رصينًا ،أعوز احلاسدين وأفلس املخالفني ،وأان ال

أثبت هلم عصمة ،ولكن لـما رأيت حرص املخالفني على إظهار عيوب اخلالفة اإلسالمية ،وجدهم
واجتهادهم يف ذلك ،والسعي لتحصيله حىت أشغلهم واستفرغ أوقاهتم ،واستنفق أمواهلم ،وهم القادرون على
الكتابة واخلطابة والبحث والتصنيف ،مث مع توافر هذه الدوافع كلها؛ رأيت منتهى ما وصلوا إليه ظنون،
وختامني ودعاو جمردة عن البينات فأين كالم دولة اخلالفة يف التوقف والتبني؟ وأين كالمهم يف التكفي غي
املنضبط؟ فلما مل ينقل مع قيام الداعي له ،وحال القوم كما وصفت؛ جزمنا عن يقني أنه مل يقع.
فإذا كان الشخص ينبل إذا ما عدت معايبه ،فكيف بدولة بل خبالفة تباشر أعظم جهاد يف هذا الزمان،
مع كثرة أعدائها وسعة رقعتها وامتداد حدودها وكثرة جنودها ،ومع هذا كله ال جيد احلريص على مجع
ظنوان ومزاعم ودعاو وامهة ،أليست جديرة ابلنبل؟
املعايب وتتبع السقطات ،إال ً
ولو فتح ابب الظن واالحتمال وقدم على القول ابألصل املتيقن ألبطل ذلك أحكام الشرع والعقل ،ولما
حكمنا إبسالم مسلم ،وال بكفر كافر ،وال بتصويب ،وال بتخطئة ،وما أنفس ما قاله ابن القيم يف هذا
الباب حيث قال ¬":ال حيتاج يف فهم ما هو جار على أصله إىل أن يعلم انتفاء الدليل الذي خيرجه عن
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أبدا ،جلواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو جماز أو غي ذلك،
أصله ،وإال مل يفهم مدلول لفظ ً
منسوخا ،وهو ال يعلم انسخه ،ومل يشهد
ولو ساغ ذلك مل يكن أحد حيتج بدليل شرعي ،جلواز أن يكون
ً
أحد ألحد مبلك جلواز أن يكون خرج عن ملكه ببيع أو تربع ،ومل يشهد أحد ألحد بزوجية امرأة وال رق
()17

عبد جلواز أن يكون طلق أو أعتق ،وفتح ابب التجويزات ال آخر له وال ثقة معه البتة"  .ا .هـ.
ولو نسب قول أو فعل ابطل للشيخ -عفا هللا عنه -لكان أول ما يطلبه من مدعيه إثباته وتوثيقه وعزوه
إىل مراجعه ومصادره ،فإذا مل يثبت راميه رميه ،ومل يوثق مدعيه دعواه؛ لصنفت فيه املصنفات ،وأرسلت فيه
الرسائل ،ولوصف أبوصاف أقلها الظلم والكذب ،وأقول للشيخ -عفا هللا عنه :-هذا ميدان اإلثبات قائم
واجملال لعقد ألويته مفسوح ،فأثبت العرش قبل النقش.
فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني!!
 -4ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فهم يزعمون أهنم اهتدوا إىل ما غاب عن اآلخرين ،وأن فساد
خصوصا سببه غياب مفهوم ومعىن اخلالفة (على الوجه الذي أتوا به)
عموما ومجاعات اجلهاد
ً
اجلماعات ً
عن عقول عمل هذه اجلماعات ،وهذه عبارات "اخلليفة" يومها معي ،وهي عني ما قاله اجلاهل املسمى
ابلناطق الرمسي جلماعة الدولة اإلسالمية العدانين ،حيث قال يف بيان له يف الرد على الدكتور احلكيم أمين
الظواهري هذا املعىن حني دعاه إىل أن احلل ملا شجر بينهما من خالف هو إعالن اخلالفة ،وكذلك أكد
على هذا املعىن البيان األول إلعالن اخلالفة حيث جعل إعالهنم اخلالفة حتقي ًقا ألمل املسلمني الباقي ،وكأن
كل املطلوب قد حتقق إال هذا الذي اكتشفه هؤالء القوم".
ق ل ت :ما نسبه الشيخ -عفا هللا عنه -لدولة اخلالفة من قوهلم :أهنم اهتدوا إىل ما غاب عن اآلخرين؛
أحسب أن الشيخ نسب ذلك إليهم ابلنظر إىل لسان حاهلم ،وشهادة ظاهرهم ،ال أهنم قالوا ذلك يف حقيقة
أحياان ،وهذا يدركه من خرب
مقاال وداللة ،قد تفوق داللة القول الصريح
أمرهم وواقعهم ،فإن للحال ً
ً
القضاء ،ومترس على احلكم بني الناس ،وأعمل ذهنه يف قصة سليمان مع املرأتني اللتني اختصمتا يف الرضيع
( )17الصواعق املرسلة (.)682 /2
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اج اد َِّ ِ ِ
كما يف الصحيح ،وأتمل قوله تعاىل﴿ :ما اكا ان لِل ِ
ني أا ْن ي ْعمروا مس ِ
ين اعلاى أانْ ُف ِس ِه ْم
ا
اَّلل اشاهد ا
ُ
ْم ْش ِرك ا ا ُ ُ ا ا
ِِبلْ ُك ْف ِر﴾ [التوبة ]17 :اآلية .فالشيخ مل يثبت ذلك عنهم من قوهلم حقيقة.
مث دعنا نسلم أهنم قالوا ذلك بلسان املقال واحلال فأين ما ينكر؟! فدعو مجاعة املسلمني أهنم اهتدوا
عقال أن يوفق الفرد أو اجلماعة إىل ما
شرعا وال ً
إىل ما غاب عن اآلخرين ،أمر ميدحون عليه ،ألنه ال ميتنع ً
مل يوفق إليه غيه ،وهذا واقع مشاهد ،سواءً يف علوم الشرع؛ أو سائر العلوم األخر  ،وال حيكم خبطأ من
سبق غيه ،أو انفرد بفقه حادثة ،أو انزلة ،مادام أنه يف ذلك موافق لطريقة السلف وسبيلهم ،فالذم ال يوجه
ملن فقه ما غاب عن غيه ،فهذا ليس مما علق الشارع عليه الذم ،وإمنا الذم -إن وجد -إمنا هو موجه ملن مل
يفقه ،أو ملن ترك احلق وخالفه ألن غيه سبقه إليه.
ب
وهذا ال خيتص ابملسائل النوازل ،بل حىت يف املسائل املنصوص عليها فقد قال رسول هللا ‘« :فا ُر َّ
()19
()18
ب ُمبا لَّ ٍغ أ ْاو اعى ِم ْن اس ِام ٍع»  ،بل من رد احلق بدعو أنه لو
اح ِام ِل فِ ْق ٍه إِ اىل ام ْن ُه او أافْ اقهُ ِم ْنهُ» و« ُر َّ
كان حقا ملا سبقوان إليه ،فهو مبطل وخياف عليه من اهللكة.
حكما ،فهو صحيح املضمون ،فيمكن محله على هداية
مث على تقدير أهنم صرحوا بذلك حقيقةً أو ً
التوفيق للتمكني الذي غاب عن كثي من اجلماعات ،إن مل نقل كلها ،فهذا حق يف نفسه ،وحنن نر أن هللا
سبحانه قد وفقهم إىل الفتح ،ومكنهم وأورثهم ،ما مل حيصل مثله لطائفة جهادية منذ سقوط اخلالفة
اإلسالمية ،فأين ما يالمون عليه يف دعواهم وأهنم اهتدوا إىل ما غاب عن اآلخرين؟!!
وإن قصدوا هبا أهنم اهتدوا يف العلميات إىل ما غاب عن غيهم ،فهذا ال يرد وال ينكر مطل ًقا ،بل
يكشف عن قصدهم وحقيقة ما ادعوه من العلم ،فإن كان حقا قبل ،وإن كان غيه رد عليهم ،وهذا مما
يكرب على قلوب بعض احملسوبني على أهل العلم ،وتضيق عنه صدورهم ،فأين حمل إنكار الشيخ -عفا هللا
عنه -يف ذلك؟
( )18أخرجه أبو داود يف كتاب العلم /ابب فضل نشر العلم ( )360 /3برقم .3662
( )19أخرجه البخاري يف كتاب احلج /ابب اخلطبة أايم مىن ( )620 /2برقم .1654
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مث مع التسليم والفرضية أهنم قالوا ذلك خمطئني متومهني ،فهذا ليس مما يقدح يف شرعية قيام اخلالفة،
ووجوب اتباعها ،ولزوم بيعتها ،وهذا مما ينبيك أبن فحو ما يف الثياب ليس املقصود منه البيان العلمي،
فضال عن الشتم والسب
تبعا ،وإال فما وجه اإلنكار هنا؟! ً
والتأصيل الشرعي أصالة ،وإمنا جيء به ً
والتجهيل والرمي ابلبدع وغي ذلك ،وهللا املوفق سبحانه إىل ما حيب ويرضى.
وأقـول :أما فساد اجلماعات وعملها لغياب معىن اخلالفة عندهم؛ فهذا مما لو أنفق مبتغي إثباته عن دولة
اخلالفة عمره وماله لما حصل وال مت له ،فهذا من الكالم اجململ الذي حيتمل احلق والباطل ،وفيه ما فيه من
احتمال الذم والتنقيص ،والشيخ -عفا هللا عنه -أييت بكالم أهل الضالل يف سياق ذكره ألهل اهلد  ،فأين
فضال عن أن يكون عني املعىن بني كالم الضال الذي نقله الشيخ عنه:
فضال عن املشاهبةً ،
وجه املقاربةً ،
خصوصا سببه غياب مفهوم ومعىن اخلالفة عن عقول عمل
عموما ومجاعات اجلهاد
ً
أبن فساد اجلماعات ً
هذه اجلماعات؛ وبني قول الشيخ أيب حممد العدانين الشامي يف دعوته للشيخ أمين -حفظهما هللا -حني
دعاه إىل أن احلل ملا شجر بينهما من خالف هو إعالن اخلالفة؟!! أين ما يدل ابلنص أو الظاهر أو
االحتمال أو إشارة السياق أو داللة املطابقة أو التضمن أو االلتزام على توافق املعنيني؟! بل أين ما يدل
على تقارهبما؟! فاألول حيكم بفساد عمل اجلماعات اجلهادية لغياب معىن اخلالفة ،وهذا يدعو إىل إعالن
اخلالفة حلل اخلصومات بني الدولة والتنظيم!!
أم أن الشيخ -عفا هللا عنه -ير أن الدعوة إىل إقامة اخلالفة إفساد؟ أم أن الدعوة إىل إصالح الشجار
بني املتخاصمني فساد؟! -والعياذ ابهلل -وال أدري ما محل الشيخ -عفا هللا -أن جيعل كالم الشيخ العدانين
هو عني ما قاله ذلك الضال؟! مث لـما أدرك أن الفرق بني الكالمني شاسع وال ميكن أن يكون عينه ،عدل
عن العينية والتعيني إىل قوله :قاله مبعناه وفحواه ،وأترك املنصفني إىل التأمل بني الكالمني ،وبني االضطرابني،
وانظر إىل الشيخ -عفا هللا عنه -كيف وصف الشيخ العدانين -حفظه هللا -ابجلاهل !!!...بناءً على تقريبه
بني املتباعدين ،وتسويته بني املتخالفني ،فأين اجلهالة؟ ويف كالم من؟ هل الداعي إىل مجع الكلمة حتت لواء
اخلالفة جاهل..؟
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مث مل يكتف الشيخ -عفا هللا عنه -بذلك بل زاد أن جعل ما جاء يف اإلعالن األول للخالفة أبنه حتقيق
فضال عن دعو املرادفة
ألمل املسلمني الباقي ،هو عني كالم ذلك الضال ،فأين وجه املشاهبة واملقاربة ً
واملطابقة؟ بل لو ذهب الشيخ أو غيه إىل تقريب ما بينهما ،لما مت له ذلك إال مبخالفته للهدي القومي،
ِ
ِِ
ِِ
ني﴾ [ص.]86 :
اج ٍر اواما أ ااَن م ان ال ُْمتا اكلف ا
اسأالُ ُك ْم اعلاْيه م ْن أ ْ
الذي دل عليه قوله تعاىل﴿ :قُ ْل اما أ ْ
وهذا مما يعطينا إشارةً واضحةً إىل أن الشيخ -عفا هللا عنه -نسج ثيابه مراعيًا بذلك بغضه وميوله وهو
قلبه ،وهي وإن كانت لكبيًة علي قوهلا يف حق الشيخ -عفا هللا عنه -إال أنين آثرت ما عند هللا على ما
عند خلقه ،وآثرت تعظيم احلق على تعظيم اخللق ،وهللا املوعد ،وال حول وال قوة اال ابهلل.
جدال وتنزًال -على مضض -أن كال الكالمني مبعىن ،فيمكن محله على وجه حق ،من
مث دعنا نسلم ً
جهة فساد الثمرة والنتيجة ،فكم هي اجلماعات اليت بذلت يف سبيل هللا ما بذلت من الدماء والـمهج
واألرواح واألموال واألعمار ،مث سىلمت مثرة ذلك كله إىل أهل الضالل والزيغ ،بل منها ما قطفه أهل الكفر
والنفاق ،وال حول وال قوة إال ابهلل؛ وانظروا إىل محاس يف فلسطني واحملاكم يف الصومال وأزواد يف مايل
وغيها يف البوسنة واهلرسك والشيشان ،فكل مجاعة جهادية ال تضع على رأس أهدافها إقامة اخلالفة
الشرعية آمثة ،ألن اخلالفة واجبة بل من أوجب الواجبات بعد اإلميان ابهلل ،ووجوهبا كفائي ،فوري ،فلما
غابت اخلالفة وجب على األمة السعي إلقامتها ،واالجتماع حتت رايتها يقطع اخلصومات واخلالفات بني
اجلماعات اجلهادية ،بل بني مجيع املسلمني ،وهذا من أجل مقاصد اخلالفة ،فأين ما ينكر يف دعو من
دعا إىل االجتماع حتت راية اخلالفة لقطع املخالفة وإصالح ما شجر بني اجملاهدين؟! قال اإلمام علي بن
()20

ومهجا مضاعني"  ،وقد قال األفوه األودي:
حممد املاوردي ¬" :ولوال الوالة لكانوا فوضى مهملني ً
ال يصلح النـاس فوضـى ال سـراة هلـم

وال س ـ ـ ـراة إذا جه ـ ـ ـاهلم س ـ ــادوا

()21

( )20األحكام السلطانية للماوردي (ص.)15 :
( )21م ن ديوان األفوه األودي وهو شـاعر جـاهلي امسـه صـالءة بـن عمـرو بـن مالـك بـن عـوف بـن احلـارث بـن عـوف بـن منبـه بـن أود بـن
الصعب بن سعد العشية ،ينظر أمايل القايل (ص ،)237 :واألغاين ( )198 /12الشعر والشعراء البن قتيبة (ص.)40 :
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والناظر اليوم إىل حال اجلماعات اجلهادية يف مجيع الساحات ،علم ضرورة اجتماعهم حتت راية اخلالفة،
وتوحدهم يف سياسة واحدة ،قال اإلمام الشوكاين ¬" :وفيه -يعين حديث إمارة السفر -دليل على أنه
فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم ألن يف ذلك السالمة من اخلالف الذي يؤدي
يشرع لكل عدد بلغ ثالثةً
ً
إىل التالف ،فمع عدم التأمي يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ،ومع التأمي يقل
االختالف وجتتمع الكلمة ،فإذا شرع هذا لثالثة يكونون يف فالة من األرض أو يسافرون؛ فشرعيته لعدد
أكثر يسكنون القر واألمصار وحيتاجون لدفع التظامل وفصل التخاصم أوىل وأحر  ،ويف ذلك دليل لقول
()22

من قال :إنه جيب على املسلمني نصب األئمة والوالة واحلكام"  .ا.هـ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ¬-تعاىل" :-جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات
الدين بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا ،فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال ابالجتماع حلاجة بعضهم إىل
بعض وال بد هلم عند االجتماع من رأس"

()23

.

مث أوليس أمل األمة قيام اخلالفة اإلسالمية السنية السلفية السليمة من البدع واألهواء ،حتمي املسلمني،
وحترص على أمنهم وسالمتهم ،وتسوسهم مبا فيه مصلحتهم يف الدنيا واآلخرة ،فيعز فيها املسلم ،ويذل فيها
عدوه ،وتستوي فيها احلقوق على ما شرعه هللا تعاىل؟!
وأما قوله ":وكأن كل املطلوب قد حتقق إال هذا الذي اكتشفه هؤالء القوم".
ففيه إمجال ،فإن قصد ابملطلوب الذي كأنه قد حتقق :هو ما طلبه الشارع لقيام حقيقة اخلالفة فنعم ،كل
املطلوابت الشرعية لقيام اخلالفة اإلسالمية حتققت ،وبقي اإلعالن ،فأرض واسعة مفتوحة ،يعلوها سلطان
اإلسالم ،كلمة هللا فيها هي العليا ،ويعيش فيها مالينب املسلمني ،أيمنون فيها على دينهم ودنياهم ،ووجد
( )22نيل األوطار (.)128 /9
( )23السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية (ص.)129 :
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من جتتمع عليه كلمتهم ،صاحب الشوكة واملنعة والتمكني والغلبة ،فماذا بقي؟! أم يشرتط هلا إذن خاص
من عامل بعينه؟ أو توقيع من أمي مجاعة بعينها؟!
وإن كان قصد حصول كل املطلوب من مقاصد اجلهاد إال إعالن اخلالفة ،فهذا حصوله يتوقف على
عقد اخلالفة واإلمامة نفسه ،فإهنا كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬":ال قيام للدين وال للدنيا إال
()24

هبا"  ،فال تتم مقاصد اجلهاد إال إبعالن قيام اخلالفة واإلمامة.
مث أزيد أن صحة عقد اخلالفة ال يتوقف على حصول وحتقق كل مقاصد اجلهاد ،فاإللزام بذلك ابطل،
ألن ذلك يلزم منه توقف صحة اخلالفة على ما هو خارج عن ماهيتها ،وإبطاهلا بفوات مكمالهتا
ومستحباهتا! وألبطلنا بذلك خالفة كل خليفة ،من أيب بكر الصديق إىل أيب بكر البغدادي ،وهذا الالزم ال
خيفى على عاقل فساده ،فال حاجة بنا إىل البحث عن إفساده.
 -5ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وابتداءً فإين أخرب إخواين ممن يسمع النصح ويبتغي احلق أن هذا

اإلعالن ال يغي من واقع املواجهة مع اجلاهلية؛ فهو لن يزيد قوة مجاعة البغدادي والعدانين ومن معهما ،كما
لن يضعف صف اجلاهلية".
ق ل ت :هذه األحكام من الشيخ -عفا هللا عنه -بعدم تغي واقع املواجهة ،وأنه لن يزيد قوة اجلماعة ،ولن
يضعف صف اجلاهلية ،هي أحكام اجتهادية ،مبناها على النظر فيما تؤول إليه الوقائع واألحداث ،وهذا
خيتلف احلكم فيه ابختالف مدارك الناس وتصوراهتم ،فهو قابل للخالف ،وليس هو من ابب احلكم
الواجب الذي ال جتوز خمالفته مطل ًقا ،بل اخلطأ فيه وارد ،وإدراك األصلح متفاوت ،ويف مسألتنا هذه يرجع
فيها ألهل اجلهاد املباشرين له ،ألهنم أهل الواقع مع ما حباهم هللا به من خربة وطول ابع ،وخصهم هبداية
خيا ،وغيه خيالفه يف ذلك.
إىل سبله كما أقسم على ذلك سبحانه ،والشيخ ال ير هبذا اإلعالن املبارك ً
ويل هنا وقفات:
( )24املرجع السابق.
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اْلوىل :خبصوص أن اإلعالن لن يغي من واقع املواجهة مع اجلاهلية ،وهذا وهم حبت ،يناقضه الواقع،
وختالفه الوقائع ،فانظر إىل صف الكافرين كيف ظهر للعامل كله أمره وانكشف هبذا اإلعالن املبارك كيده؟
فتميزت بذلك الصفوف ،وهذه مصلحة مقصودة للشارع ينبين عليها من الثمار ما ال حيصر فيده ،وال
يستطاع عده ،فظهر للجميع أن اإلسالم هو املقصود ابحلرب أصالةً ،وأهنا حرب صليبية جموسية صهيونية،
حكام املسلمني وكالؤهم فيها وجيوشهم الوطنية آلتهم ووقود معركتهم ،وأن هذه احلدود اليت رمسوها حولنا
حادا ،فلو مل حيصل من هذا اإلعالن املبارك إال مصلحة هتدمي هذا الصنم
ليست إال أدا ًة لتمزيقنا وتكسيان آ ً
الذي عبد من دون هللا ،حىت صار حيب أكثر من حب هللا ،ويقدم الوالء له على الوالء هلل ،وتقدم
مقتضياته على مقتضيات الشرع املنزل ،بل خلعوا عليه ألقاب مدحهم فسموه عقيد ًة ووطنيةً وشرفًا وانتماءً
وإخالصا ،حىت زل به أو كاد من هم من علية القوم ،أليس هذا كله قد غي من حقيقة الصراع وأثر
وصدقًا
ً
يف املواجهة؟!
احدا كما حيب ربنا
الثانية :اجتماع اجملاهدين يف أرض اخلالفة حتت هذه الراية كاجلسد الواحد صفا و ً
ويرضى ،فإن الناظر واملعاين ألرض اخلالفة ال جيد فيها إال رايةً واحد ًة ،يقاتل الكل حتتها كافةً ،فال ختندق
وال تعنصر وال ف رقة ،بينما لو نظر إىل غيها من ساحات اجلهاد لوجد يف الساحة الواحدة من تعدد الراايت
وافرتاق املسميات الكثي املخالف ألمره سبحانه وملا حيبه ويرضاه ،ومت هذا االجتماع وكمل رمسه ابإلعالن
املبارك ،فكم من اجلماعات اليت على أرض اخلالفة يف العراق والشام توحدت حتت هذه اخلالفة ،وهذه بركة
من بركاهتا ،وحسنة من حسناهتا.
أوليس قد تغيت حقيقة املواجهة؟! وانظر إىل ما أصاب الكفر وأهله عند إعالهنا وبعده ،وقد حاصوا
حيصة محر الوحش وتنافروا كاحلمر املستنفرة فرت من قسورة ،فأقبلوا وأدبروا وعقدوا وأبرموا ،على حنو مل
أبدا ،وما ذاك منهم إال إلدراكهم حلقيقة ما صارت إليه األمور ،وما ستنتهي إليه إذا مل يبادروا
يسبق له مثيل ً
حبرهبا والقضاء عليها -زعموا زعم سفينة يف رهبا -وهذا ال خيفى على ذي عينني ،أما املعاند املكابر فال
كالم لنا معه ،وقد يكفيه أن يقال له :أبق على نوع احرتام لك وتقدير لعقلك بني الناس.
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الثالثة :اجتماع األمة على عقد هذه اإلمامة ،وال أدل على ذلك من التسارع إىل بيعتها من كل أصقاع
األرض ،ومن علية األقوام فيها.
وفرضا وتنزًال أنه -أي هذا اإلعالن املبارك -لن يغي من حقيقة
وأقول بعد هذا كله :لو سلمنا ً
جدال ً
مانعا من انعقاد البيعة وقيام اخلالفة الشرعية؟! فهل
الصراع واملواجهة مع اجلاهلية شيئًا ،فهل هذا يعترب ً
حقيقة اخلالفة الشرعية مبنية على تغيي حقيقة املواجهة مع اجلاهلية حبيث لو ختلف التغيي لتخلف عقد
اخلالفة؟ فإذا كان اجلواب :بال؛ فاحلمد هلل الذي كفاان ،وإذا كان اجلواب بنعم -وهيهات -فعليك ابلتدليل
والتأصيل و النقل عمن سبق وسلف.
 -6ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فإن شره حمقق وال خي فيه النه من نوع الصراع على اإلمارة والقيادة".
جدال على ذلك وسبق أبو بكر البغدادي -حفظه هللا ورعاه -غيه يف ذلك مع توفر
ق ل ت :ولنوافق ً
احلقيقة الشرعية فيما سبق إليه ،فهل يكون الشر يف دعوة الناس إىل االجتماع حتت رايته واالعتصام حببل
احدا؟! أم أن الشر يف الدعوة إىل الفرقة بعدم بيعتها واالجتماع معها بل وحرابتها؟!
مجيعا والقتال صفا و ً
هللا ً
وانظر إىل من فقه اجلهاد ،ووفقه هللا إىل العمل مبقتضاه ،من اجلماعات السنية اجملاهدة كأنصار اإلسالم
وعمال سارعت إىل بيعة هذا
وهي اجلماعة القدمية يف اجلهاد وهلا ما هلا من املناقب يف ساحاته
اعتقادا ً
ً
اخلليفة على ما كان من خالف قوي ،وصل إىل ما وصل إليه ،كما يعلمه أهل واقع اجلهاد ،ووهللا لو مل
يكن إلعالن اخلالفة مثرة إال اجتماع هؤالء اإلخوة اجملاهدين حتت رايتها على وجه أبرز قيمة الدين ،وعظم
املنهج ،والتجرد للحق ،لكفى هبا مثرة وهذه إحد بركات اخلالفة ،ومثلها يف ذلك الكثي من اجلماعات
اليت كانت متفرقة فجمعها هللا هبذه اخلالفة املباركة.
فهما
أتثيا على الفقه ،تصوًرا وإدرا ًكا و ً
وأقـول :إن ملباشرة اجلهاد يف ساحاته ومباشرة الرابط يف ثغوره ً
ِ
ِ
وبركةً ،وهذا مصداق قوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين ج ا ِ
َّه ْم ُسبُ لاناا اوإِ َّن َّ
ني﴾
اَّللا لا ام اع ال ُْم ْحسنِ ا
اه ُدوا فيناا لانا ْهديان ُ
ا ا ا
[العنكبوت ،]69 :ولقد رأينا وعاينا الكثي من طلبة العلم الذين ابشروا اجلهاد والرابط فتح هللا عليهم
بركات من الفهم ودقة تصور املسائل الشرعية ما جعلهم يشهدون أن ذلك ما حصل هلم إال بربكة اجلهاد
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العملي ،و على قدر اجملاهدة تكون اهلداية والتوفيق ،ومعلوم أن املباشر للجهاد والرابط حتفه األخطار
واملخاوف وتربق فوق رأسه السيوف ،وهتتز األرض من حتته ابلقنابل والقذائف ،ويصب من حوله الرصاص
كأشطان البئر ،وكل هذا وهو جياهد أعداءه وشيطانه ،و يغالب نفسه على الصرب ،ونيـته على اإلخالص،
وقلبه على الثبات ،أبلغ من جهاد غيه ،فكيف إذا مجع مع ذلك جهاده مباله وبلسانه؟! بل كيف مبن زاد
مقبال بكليته إىل هللا ،يعلم ما له وما عليه ،فهذا يفتح
حاسرا ً
على ذلك كله أبن انغمس يف حشود عدوه ً
هللا عليه من بركاته سبحانه من العلوم والفهوم وأنواع املدارك وأسباب املعارف ،ما يعجز واصف عن وصفه،
ومعرب عن التعبي عنه ،بل أجزم فأقول :لو طلب العلم عمره وجالس العلماء دهره ،ملا بلغ ابلفهم مبلغه ،وال
ِ
داانه وال قاربه ،فكل ذلك بربكة قوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين ج ا ِ
َّه ْم ُسبُ لاناا﴾ ،وانظر وأتمل يف
اه ُدوا فيناا لانا ْهديان ُ
ا ا ا
أتكيد الكالم ابلقسم والشرط وتثقيل النون وإطالق اهلداية ،ومجع السبل ،وإضافتها إىل نفسه سبحانه ،ومن
هذا قوله تعاىل﴿ :فا لاواَل نا افر ِمن ُك ِل فِرقا ٍة ِم ْن هم طاائِافةٌ لِي تا اف َّقهوا ِِف ِ
الدي ِن اولِيُ ْن ِذ ُروا قا ْوام ُه ْم إِذاا ار اجعُوا
ا ُ
ْ ا ْ
ُْ
ْ
إِلاْي ِه ْم لا اعلَّ ُه ْم اَْي اذ ُرو ان﴾ [التوبة ،]122 :فرغب يف النفي إىل اجلهاد لتحصيل الفقه يف الدين ،وهو حاصل

للطائفة النافرة ال للقاعدة ،وهذا أوىل من القول بعكسه بداللة السياق والسباق والقرائن ،وغي ذلك من
األدلة اليت ليس هذا مقام بسطها ،وإمنا املقصود هنا أن قول الفقيه الذي ابشر اجلهاد يقدم على قول غيه
خصوصا إذا كان مبناها على تصور واقع اجلهاد ،فليس من رأ كمن
من الفقهاء يف املسائل االجتهادية ،و
ً
مسع ،وليست النائحة الثكلى كاملستأجرة ،والنظر يف قيام حقيقة اخلالفة الشرعية على أرض ما من عدمه
يرجع فيه إىل االجتهاد ابلنظر يف واقع تلك األرض ،ولذلك سارعت اجلماعات اجملاهدة لبيعة اخلالفة ،حىت
بعد خمالفة من كانوا حيسبون علماء اجلهاد وشيوخه ،فأقبلت البيعات من داخل أرض اخلالفة ومن خارجها،
وهم على علم مبوقف فالن وفالن من خالفتهم ،وعن علم واتباع ملنهج الرسول الكرمي ،فليسوا صوفيةً وال
متعصبني متبعني لغي احلق ،وال حيكمون بعصمة أحد بعد النيب الكرمي ،فليسوا فقاعات وال مادةً للغلو
والرتفض ،ومنهجهم :كل يؤخذ من قوله ويرد إال صاحب هذا القرب ،ولكن هذا ال يعين أهنم ال يعرفون
ألهل الفضل فضلهم ،وال أهنم ال يقبلون منهم حقا ،أو ال يقيلون عثرةً ذي اهليئة منهم ،فهم أعدل الناس
ابلناس ،وأرحم هبم من غيهم.
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عموما على طريق واحد ،بل والكثي
 -7ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد كانت مجاعات اجلهاد ً
منها على إمرة واحدة أال وهي البيعة للدكتور احلكيم ،فدخول اسم اخلالفة لن يغي واقع الصراع واملواجهة
مع أعداء الدين".
ق ل ت :هذا التعميم فيه نوع من اخلطأ وخمالفة للواقع ،من حيث إن الساحات اجلهادية الكثية كما كان
أتباعا
ً
مشاهدا قبل إعالن اخلالفة ،لكل منها مجاعاهتا املتفرقة ،ولكل منها إمارهتا ،فطالبان أفغانستان ليسوا ً
للقاعدة ،وكذلك طالبان ابكستان هلا إمارهتا ،واجلماعة السلفية للدعوة واجلهاد هلا إمارهتا وحركة الشباب
اجملاهدين كذلك ،والدولة اإلسالمية يف العراق والشام كذلك ،ومجاعة أبو سياف ،كذلك وأنصار بيت
املقدس كذلك ،بل أغلب مجاعات اجلهاد متفرقة فادعاء األغلبية ابلتبعية للحكيم ليس مواف ًقا للواقع من كل
وجه ،بل الناظر يف الساحة الشامية اجلهادية ير ما عليه مجاعاهتا من التفرق يف اإلمارة وكذلك يف الساحة
الليبية مثيله ،فالدعو بعد ذلك أبهنا على إمرة واحدة خمالف للواقع خمالفةً صرحيةً ،ال ختفى على ذي
عينني ،وهذا من القرائن اليت تدلك على أن الشيخ -عفا هللا عنه -مل تكتمل عنده الصورة ،ومل يتم عنده
التصور على وجهه.
مث مقصود اخلالفة ليس هو تغيي واقع الصراع واملواجهة ،بل املقصود منها سياسة املسلمني مبا فيه
مصلحة دينهم ودنياهم.
سواءً تغي واقع الصراع أم مل يتغي ،بل عبارة تغي واقع الصراع من األلفاظ احملدثة اجململة اليت ال تنضبط،
وال تستقيم على معىن ظاهر.
 -8ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-لكن شره أنه سيدخل العاملني اجملاهدين يف صراع داخلي،
وحقيقة دعوة اخلالفة هذه موجهة جلماعات اجلهاد العاملة يف األرض من اليمن والصومال واجلزائر والقوقاز
وأفغانستان ومصر وعموم بالد الشام وليست إىل عموم املسلمني ،فهؤالء ال يشغلهم هذا اإلعالن إال مبا
هو معىن اإلعالن عن سلعة من سلع احلياة ،ولذلك شره حمقق وال خي فيه ،ألنه من نوع الصراع على
اإلمارة والقيادة ،وهذا أعظم شرور تريخ اإلسالم".

29

ق ل ت :رتب الشيخ حكمه على اإلعالن املبارك أبنه شر حمقق وال خي فيه لسببني:
األول :أنه موجه جلماعات اجلهاد أصالةً ال جلميع املسلمني.
والثاين :أنه من ابب الصراع على اإلمارة.
فأقـول :على كال التقديرين ال حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت إال وهو ير اإلمام أاب بكر
إماما له ،ويقلد عنقه بيعته ،كما نص على ذلك اإلمام أمحد ،وحكى اإلمجاع
البغدادي -حفظه هللا ورعاهً -
عليه ابن بطال -رمحهما هللا تعاىل -كما سيأيت بيانه يف موضعه.
زعما -اجلماعات اجملاهدة فهذا مما ميدحون عليه ،فاجملاهدون هم رؤوس
أمـا كون املقصود ابإلعالن ً -
الناس يف زماننا ،وهم أهل الشوكة وعرفاء املسلمني ،والناس هلم تبع ،فدعوة عمومهم حاصلة بدعوة رؤوسهم
وعرفائهم؛ وأضف إىل ذلك أن متام العقد حيصل ابجتماع اجملاهدين ،فتزيد به شوكة الدولة ومنعتها ،وتعني
على حتصيل املقصود منها ،فتخصيصهم ابلدعوة أصالةً أمر حممود ممدوح صاحبه؛ وإذا مل يدع اجملاهدون
أوال وأصالةً فمن يقدم عليهم هبا؟!
ً
مث هذه الدعو يف حد ذاهتا ينازع الشيخ فيها ،وال يسلم له هبا ،فمن أين إثبات أن ذلك اإلعالن
املبارك املقصود به اجملاهدون دون غيهم من املسلمني؟ فال بد من إثبات ذلك عن اجلماعة ال عن آحادها،
وكيف ذاك واإلعالن املبارك كان بلفظ عام يشمل املسلمني كلهم؟ فدعو التخصيص خالف األصل ،فال
بد من دليل انقل ،وكيف وقد أخذت البيعة من شيوخ العشائر وأهل الفضل ،و من عامة الناس من غي
وفعال لكل املسلمني ،وال أدل على ذلك من استدالهلم
اجملاهدين ،وها هي الدعوات للبيعة شاملة ً
قوال ً
()25
ات ِميتةا ج ِ
ِِ
اهلِيَّةا»  ،ومعلوم وجه العموم منه.
بقوله ‘ « :اوام ْن ام ا
س ِِف عُنُقه با ْي اعةٌ ام ا ا ا
ات اولاْي ا
فانظر إىل متانة بناء دولة اخلالفة كيف أعوز املنكرين ،وأفلس املخالفني ،وإعواز اخلصوم من صفات
احلق ،وكما قال صاحب املراقي:
( )25أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة /ابب وجوب مالزمة مجاعة عند ظهور الفنت ( )22 /6برقم .1851
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..................

وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز املعت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيل احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
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 -9ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فإن املرء املسلم حيق له أن يفتخر إبطالق يف كل جوانب التاريخ
كثيا من الدنيا مع
اإلسالمي ،حىت إذا جاء إىل موضوع اإلمارة رأ السواد واحلسد وسفك الدم احلرام و ً
القليل من اآلخرة".
 ق ل ت  :موضوع اإلمارة يف تريخ املسلمني فيه ما يفخر املسلم به وفيه ما يسوء ،وهذا أمر تشرتك فيهسائر األمم ،فما من أمة إال ومر من يتسلط عليها إبمرة فاجرة ظاملة ،فيسفك دماءها ويستبيح حرماهتا،
لكن هذا التقرير ال يعين أن ال تقام لإلسالم دولة وال يعين أن ال تقام يف األرض خالفة بداعي املاضي
األسود ،واخلوف من سفك الدماء ،بل ما خياف منه يف ظل اخلالفة هلو خي وآمن مما حيب يف الفرقة
والتشتت ،ولذلك مل يقل أحد من أهل العلم املعتربين بعدم وجوب إقامة خالفة لإلسالم مىت قدر على
ذلك ،بسبب ما حصل من سفك للدماء احملرمة ،والظلم وغي ذلك ،فاخلالفة واإلمامة واإلمارة من أعظم
واجبات الدين فغلط وفساد من توالها ال يعين غلطها وفسادها يف نفسها.
 -10ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وما فعلته مجاعة (الدولة) هو إذهاب للخالف اجلاري بينها
وبني خصومها على قيادة مجاعات اجلهاد -أي مجاعة القاعدة -إىل الدم الصريح وإعطاء هذا السفك للدم
احلرام صفة الشرعية حيث سنجد فقه (البغاة) كما أعلن اجلاهل املركب العدانين يف بيانه هذا ،حيث حذر
من شق عصا الطاعة ،وإن حكمها الدم والقتل".
 ق ل ت :وصف الشيخ -عفا هللا عنه -لدولة اإلسالم ابجلماعة وراءه ما وراءه من املقاصد ،فليسوص ًفا اعتباطيا ،فللجماعة أحكام ختصها ،وللدولة أحكامها ،وينبين على ذلك الكثي من األحكام كوجوب
طاعتها و االلتزام أبمرها ملن يقيم ضمن واليتها وسلطاهنا ،خبالف اجلماعة اليت ال تلزم إال من التزم هبا
ودخل فيها من أفرادها ،والشيخ -عفا هللا عنه -حياول مر ًارا يف ثيابه إنكار قيام دولة اإلسالم يف العراق
( )26منت املرقي البيت .180
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أيضا مبعاملتها معاملة سائر اجلماعات
والشام ً
أصال ،والذي ابلتايل ينعكس إبنكار قيام اخلالفة ،وينعكس ً
األخر  ،لكن ما حياوله ال سبيل إليه ،فإن قيام دولة اإلسالم قد تقرر وفرغ من تقريره ،فال يؤثر فيه جحد
جاحد ،وال عناد معاند ،فال تعويل على وصف الشيخ وال مرجوع له.
مث ما رتبته دولة اخلالفة من أحكام على خمالفيها ليس مصدره التشهي أو األهواء ،بل مصدرهم يف ذلك
القرآن والسنة واإلمجاع ،وال يعين من كون اجلماعة املخالفة جماهدة أن تكون معصومة عن اخلطأ ،أو عن
خمالفة احلق يف بعض صوره ،واالعتبار عند التنازع يكون مبا حكم به الشرع ،فدولة اخلالفة أقاموا خالفتهم
على ما قرره الشارع يف نصوصه ،أو ما هو منزل منزلتها ،فلذلك يرتبون األحكام العامة التابعة للمسمى
الشرعي ،ولو سخط الساخط واعرتض املعرتض ،فاألمساء واألحكام توجد بوجود حقائقها ،وتنتفي ابنتفائها
كما قال صاحب املراقي:
وحيثما ذو االسم قام قد وجب

وفرعـ ـ ــه إىل احلقيقـ ـ ــة انتسـ ـ ــب

()27

فاألمساء ومسمياهتا ينظر هلا من جهتني :من جهة اطرادمها يف الثبوت ،ومن جهة انعكاسهما يف
االنتفاء ،فإذا وقع من إنسان بغي وفسوق مسي ابمسه وأحلق به حكمه على األصل ،وال يضر ذلك جهل
اجلاهل وخمالفة املخالف ،وهلم عليهم البيان ،وإزالة الشبهة ،كما قرره العلماء ،قال صاحب الزاد" :إذا خرج
مجاعة هلم شوكة ومنعة على اإلمام بتأويل سائغ فهم بغاة ،وعليه أن يراسلهم فيسأهلم ما ينقمون منه ،فإن
()28

ذكروا مظلمة أزاهلا ،وإن ادعوا شبهة كشفها ،فإن فاؤوا وإال قاتلهم" ا.هـ ،والحظ كيف أن العلماء
مانعا من حلوق األمساء واألحكام.
أمسوهم بغاة مع التأويل السائغ ،فلم يكن ذلك ً
ودولة اخلالفة دعت وبينت وأزالت حجة احملتجني واعرتاض املعرتضني ،فمن أصر وعاند ،فليلزم جانب
الكف واالبتعاد ،ومن صدر نفسه للممانعة واالمتناع ،واعرتض ابلسالح ،فقد غرر بنفسه وعليه مغبة فعله.
( )27مراقي السعود البيت .181
( )28زاد املستقنع (ص.)235 :
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 -11ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-بل سنجد كالب أهل النار يكفرون املخالف إلمامهم وأميهم
كما فعل أشياعهم القدماء ومجاعة (اخلالفة) ،وسيكون هذا يف هؤالء كذلك ،وإن كان مثل هذه األمور ال
تباعا كما رأينا منهم ذلك قبل إعالن اخلالفة ،إذ كان خالفهم مع جبهة النصرة على
أسا بل تتسلل ً
تظهر ر ً
تباعا إىل التكفي واستحالل الدماء ،ومن قرأ تريخ اجلماعات فلن يتعجب من
اإلمارة والقيادة مث حتول ً
تلبيس األهواء أدلة الشرع والدين فهذا أسهل ما أيتيه هؤالء".
 ق لت :ويل هنا وقفات:األوىل :نبني أن إطالق القول بتكفي املخالف -كما نسبه الشيخ -حمتمل للحق والباطل ،فال يقبل
مطل ًقا واليرد مطل ًقا ،ألن من قبله مطل ًقا قبل ابطله ،ومن رده مطل ًقا رد حقه ،فال بد من متييز احلق فيقبل،
ومتييز الباطل فيد ،فاسم املخالف يقع على من خالف يف احلق الذي يكفر خمالفه ،ويقع كذلك على من
خالف فيما دون ذلك ،فليس كل من كفر خمالف اإلمام يكون من كالب أهل النار ،بل قد يكون العكس
هو الصحيح ،و كذلك ليس كل من مل يكفر خمالف اإلمام يكون مرجئيا ،ففي ذلك تفصيل ،فيعطى كل
واحد حكمه على مقتضى قوله وفعله مبيزان الشرع ،وكان األوىل ابلشيخ -عفا هللا عنه -يف ذا املقام أن
وخصوصا أنه يف مقام احلاكم ،واحملكوم به بدعة وغلو وتكفي ،واحملكوم عليه أقل ما يقال
يفصل الكالم
ً
فيه :أهنا مجاعة سلفية جماهدة ،واملقام مقام إثبات خالفة أو إبطاهلا ،وما يتبع ذلك من أحكام ،واخلطاب
موجه لألمة ،فكل واحدة مما ذكرت تقتضي برأسها تفصيل الكالم وتوضيحه ،فكيف هبا جمتمعة؟ وال سيما
وأهنا أتيت يف وقت اجتمع الكفر كله حملاربة هذه اخلالفة املباركة ،ومحلوا عليها محلة رجل واحد ،ميدانيا،
فرحا ابلرمي ابلظنون والطعن ابلعموم ،والتشويه ابلتخامني،
وتنظياي ،وإعالميا ،وهم ابلتأكيد سيطيون ً
وممن؟ من الذي يدعونه منظر السلفية اجلهادية واملرجعية اجلهادية وغي ذلك من األلقاب ،أال يدعو ذلك
إىل تفصيل الكالم ،وأتصيله ،وترك تعميمه ،أو تعميته.
فعال بل هو ختمني منه بوقوعه ،وهذه أمور ال
مث هذا حكم من الشيخ -عفا هللا عنه -على ما مل يقع ً
تبىن عليها أحكام التبديع أو التفسيق أو التجهيل كما هو معلوم ،ولذلك اضطر الشيخ أن يقول أبن ذلك
حيصل تدرجييا ،وغفل الشيخ -عفا هللا عنه -عن أنه ومنذ أكثر من عقد من الزمان على اجلهاد املبارك
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وحىت اآلن ما ظهر ذلك وما وقع ،وسواء انتظر وقوع ذلك أو مل ينتظر ال عربة به ،فال تعويل على مثله يف
إبطال األحكام الشرعية.
وجورا يف احلكم يف هذه الثياب ،من حيث إننا لو
وحىت أظهر للقارئ الكرمي أن هناك إفراطًا يف البغض ً
جدال وتنزًال أن اجلماعة فيها غلو وتكفي ملن خالف اإلمام؛ فهل ذلك مينع من عقد إمامته وصحة
سلمنا ً
خالفته ،وهو اإلمام املتغلب الذي ابيعه من أهل احلل والعقد ما حتققت له بذلك الشوكة واملنعة والتمكني،
وعال الناس حبكم اإلسالم وساسهم بسلطانه؟!!
مث الشيخ هنا مطالب إبثبات أن دولة اخلالفة حكمت بكفر جبهة النصرة واستحلت دماءها بضوابط
اإلثبات املعروفة وهي:
أوَل :أن أييت بقول للخليفة -حفظه هللا -حمال ألحد صوتياته املنشورة عنه.
ا

اثنياا :أن أييت بقول ملن أانبه اخلليفة عنه يف بياانته وخطاابته وهو ما يسمى ابملتحدث الرمسي ،وهو
الشيخ اجلليل أبو حممد العدانين الشامي -حفظه هللا-.
اثلثاا :أن يصدر ذلك عن اجلماعة يف إحد إصدارات مؤسسة الفرقان ولو لغي الشيخني اجلليلني.
ابعا :أن يصدر ذلك عن اجلماعة يف حبث أو كتاب أو منشور من اهليئة الشرعية معلوم النسبة هلا.
را

متبادرا إىل الذهن ،فإذا مل يثبت ذلك عنهم من
ا
ظاهرا ً
خامسا :أن يكون النقل صرحيًا يف داللته ،أو حىت ً

خالل ما ذكرانه ،فال قيمة للتهم والدعاو اجملردة عن البينات وال وزن هلا ،بل عدم إثبات الشيخ لذلك
بذلك هو شهادة منه بعدم وقوعه وحصوله.
وهذه النقاط البد منها يف إثبات األخبار املنقولة عن اجلماعات ،وال يكفي يف ذلك أن يقال :حدثين
املقربون منهم!! أو أن يقال حدثين الثقة ،أو حدثين من ال أهتم؛ فمثل هذا ال تصحح به األخبار كما قال
السيوطي يف ألفيته:
وإن يقل حدث من ال أهتم

أو ثق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ يل وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
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بثقـة

ثـم

رو

عـن

مبهم

ال يكتف ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ــى الص ـ ـ ـ ــحيح ف ـ ـ ـ ــاعلم

()29

مث من املعلوم أن قتال دولة اخلالفة جلبهة النصرة أو لغيها ال يؤخذ منه أن الدولة حتكم بكفر تلك
اجلماعة ،ألن القتال ال يستلزم التكفي ،وذلك أن القتال حكم أعم من احلكم ابلتكفي ،فقد يقاتل من
ليس بكافر ،كقتال البغاة ومن صال على نفس معصوم ،أو حرمته أو ماله ،وكقتال املار بني يدي املصلي،
كافرا ،ألن القتال أعم ،وإثبات األعم ال يستلزم إثبات
إذا مل يندفع أبقل من ذلك ،فليس كل من قوتل ً
األخص ،كما هو معلوم.
بل وجود القتل الذي هو أخص من القتال ال يلزم منه التكفي ،كقتل القاتل الظامل املعتدي ،وكقتل الزاين
احملصن واللوطي وقاطع الطريق ،فإذا كان القتل ال يثبت معه التكفي وهو أخص من القتال فعدم ثبوته
ابلقتال من ابب أوىل وأحر .
فضال عن استلزامه للتكفي ،فليس هو من املقاتلة يف شيء ،فقد حيل قتال
بل القتل ال يستلزم املقاتلةً ،
الرجل وال حيل قتله ،كما نص على ذلك اإلمام الشافعي ¬ وغيه ،فال يستدل بقتال دولة اخلالفة
خلصومها على تكفيها هلم ،فال يستدل ابألعم على األخص ،فاألحكام ليست على مرتبة واحدة يف
العموم واخلصوص ،بل منها العام املطلق ،ومنها العام النسيب ،ومنها اخلاص املطلق ،واخلاص النسيب ،وبسط
ذلك له مقامه اخلاص.
 -12ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-إن ما أراده البغدادي إن كان هو صاحب األمر حقا يف هذا
التنظيم -مع أين يف شك من ذلك -فإن الكثي من اإلشارات تدل أن الرجل حاله مع غيه كحال حممد بن
عبد هللا القحطاين (املهدي املزعوم) مع جهيمان ،حيث الضعف النفسي الذي حيقق سالسة القيادة ملثل
العدانين وغيه ممن وصلين عنهم هذه األخبار ومعانيها".
( )29ألفية السيوطي يف علم احلديث (ص )20 :البيت .293 ،292

35

 ق ل ت :وهذا من مجلة التخاريص والظنون اليت ال أبلغ من وصف هللا ¸ هلا بقوله﴿ :إِ ْن ياتَّبِعُو ان إََِّلالظَّ َّن اوإِ َّن الظَّ َّن اَل يُ ْغ ِِن ِم ان ا ْْلاِق اش ْي ئاا﴾ [النجم ،]28 :و"شيئًا" نكرة يف سياق النفي فتعم وجوه اإلغناء
ب
كلها ،فالظن ال يغين عن احلق شيئا ً
أبدا مطل ًقا ،وقال رسول هللا ‘« :إِ ََّي ُك ْم اوالظَّ َّن فاِإ َّن الظَّ َّن أا ْك اذ ُ
ا ْْل ِد ِ
يث»  ،ولو كان عند صاحب الثياب إشارة واحدة تدل على ما قاله لذكرها ،فضال عن وجود
ا
إشارات.
()30

 -13ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-أقول إن ما أراده البغدادي إبعالن اخلالفة قطع الطريق على
اخلالف الشديد على إمرة اجلهاد يف بالد الشام الواقع بينهم وبني مجاعة النصرة ،وخاصة بعد أن تبني كذب
دعواهم أن ال بيعة يف أعناقهم للدكتور أمين".
 ق ل ت :سواء كان القصد واملراد من ذلك اإلعالن املبارك ما ذكره الشيخ أو غيه ،فال يؤثر يف احلكمبشرعية قيامها ،واملقام هنا مقام أتصيل شرعي ،وليس هو جمرد التشويه والتسقيط ،فأين ما يدور احلكم عليه
وعدما؟ وأين هو الوصف املانع أو املوجب أو القادح يف الصحة؟
ً
وجودا ً
مث أين ما ينكر من إرادة قطع اخلالف على اإلمرة؟ إذا كان قطعا بطريقة شرعية ابللجوء إىل ما املقصود
منه قطع اخلالف ،وهو االلتزام بطاعة اإلمام العام ،بل إن الذي ينبغي أن ينكر عليه هو من ذهب إىل
خالف ذلك.
بعضا ممن ال يرون شرعية خالفة أمي املؤمني -حفظه هللا ورعاه -يعتذرون لذلك بوهم
مث أقـول هنا :إن ً
فضال أن يكون حجة شرعية إلبطال ما انعقد مواف ًقا ألمر الشارع ،وهو أن
مزعوم ال يرتقي إىل كونه شبهة ً
اخلليفة -حفظه هللا -افتات على أميه الشيخ أمين إبعالن اخلالفة ،فال تصح بيعته لذلك ،وهذا مما يقال
جدال وجود بيعة للشيخ الظواهري من
فيه فساده يغين عن إفساده ،وبطالنه يكفي عن إبطاله ،ولو سلمنا ً
قبل الدولة فهذا ال خيلو من حالني :إما أهنا بيعة كرب وإما أهنا بيعة صغر  ،وال اثلث هلما ،واألول مل
( )30متفـق عليــه ،أخرجـه البخــاري يف كتـاب النكــاح /ابب ال خيطــب مـن خطــب أخيـه حــىت يـدع ( )54 /13بــرقم  ،4849ومســلم يف
كتاب الرب والصلة /ابب حترمي الظن والتجسس (.6701 )10 /8
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يوجد ال يف احلقيقة وال حىت يف الوهم ،فتعني الثاين فهي بيعة على اجلهاد ابلسمع والطاعة كما هو معلوم،
لكن املسألة هنا لو افتات اجلندي على هذا األمي وأعلن نفسه خليفةً للمسلمني ،ومل ينازع غيه بذلك،
وابيعه من أهل احلل والعقد ما حصل له بذاك شوكة ومنعة مع وجود التمكني يف األرض وتوفر الشروط
الشرعية فيه ويف خالفته ،فهل تكون خالفته ابطلة الفتياته ذاك؟! أم غاية األمر صحتها مع اإلمث النفكاك
اجلهة بني األمر والنهي؟ فهل حيكم ببطالهنا لوجود مانع االفتيات على اإلمارة الصغر ؟  -وهذا ما مل يقل
به أحد من أهل العلم ال قدميًا وال حديثًا -ومن ادعى أن ذلك مبطل لشرعيتها فهو انقل عن األصل
فيطالب إبثباته بدليل -وأىن له ذلك -وال سيما أنه يدعي مانعا واألصل عدمه ،بل لو جاء نص من
الشارع بتعيني رجل ما لتويل اخلالفة ،فخالفت األمة ذلك األمر فعقدت لغيه ،وقامت به حقيقة اخلالفة،
صح العقد له ووجبت طاعته ،وحرم اخلروج عليه ،مع استحقاقهم للعقوبة على خمالفتهم األمر النفكاك
اجلهة ،كما لو صلى يف ثوب حرير أو مكان مغصوب ،فإذا كان ذلك كذلك مع وجود النص فكيف
مبسألتنا هذه والفرق بينهما كما بني السماء واألرض؟ بل أقول لو ذهبنا أبعد من ذلك يف الفرض
واالحتمال وقلنا :إن اجلندي لو خرج على اخلليفة العام ونصب نفسه خليفة متغلبًا وتبعه الناس من أهل
احلل والعقد فبايعوه وحتققت له الشوكة واملنعة بذلك صحت خالفته فكيف مبسألتنا هذه؟!! فالبد للمنكر
واجلاحد أن يثبت العرش قبل النقش ،وهذا على التسليم اجلديل والفرض واالحتمال ،فكيف به والواقع
خالفه ،فقد قال الشيخ أمين نفسه بعبارة صحيحة ال تقبل التأويل والتحريف ما نصه" :ليس يف العراق اآلن
شيء امسه القاعدة ولكن تنظيم قاعدة اجلهاد يف بالد الرافدين اندمج بفضل هللا مع غيه من اجلماعات
اجلهادية يف دولة العراق اإلسالمية -حفظها هللا -وهي إمارة شرعية تقوم على منهج شرعي صحيح
وأتسست ابلشور وحازت على بيعة أغلب اجملاهدين والقبائل يف العراق" ا.هـ ،فهل يبقى ألحد بعد هذا
املقال مقال؟
 -14ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-والبغدادي يف حالة سبات شتوي ال يقدر على اإلجابة والرد ،إذ
بدال عنه من يتقن الشتم والرجم".
يقوم ً
عجزا مطل ًقا بل هو -أي اإلعراض -أعم من ذلك
 ق ل تً :أوال :اإلعراض عن اإلجابة والرد ال يعترب ً

عجزا وقد يكون ترفـ ًعا عن الرد من ابب اإلعراض عن
كما يعلم الشيخ -عفا هللا عنه -فقد يكون ً
37

جهالة اجلاهل أو مماراة املماري ،وقد يكون اكتفاءً بقول قيل ،وقد يكون ملصلحة املعرض عنه ،وكما
قال القاضي منصور األزدي:
ف ـ ـ ـ ـ ــأعرض فف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــرك اجل ـ ـ ـ ـ ـواب ج ـ ـ ـ ـ ـواب

إذا كنت ذا علم وماراك جاهل
وإن مل يصب يف القول فاسكت فإمنا

س ـ ــكوتك ع ـ ــن غ ـ ــي الصـ ـ ـواب صـ ـ ـواب

()31

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬" :فالعامل ترةً أيمر ،وترة ينهى ،وترةً يبيح ،وترةً يسكت عن األمر
أو النهي أو اإلابحة؛كاألمر ابلصالح اخلالص ،أو الراجح ،أو النهي عن الفساد اخلالص أو الراجح ،وعند
التعارض يرجح الراجح حبسب اإلمكان ،فأما إذا كان املأمور واملنهي ال يتقيد ابملمكن :إما جلهله ،وإما
لظلمه ،وال ميكن إزالة جهله وظلمه ،فرمبا كان األصلح الكف واإلمساك عن أمره وهنيه ،كما قيل :إن من
املسائل مسائل جواهبا السكوت ،كما سكت الشارع يف أول األمر عن األمر أبشياء والنهي عن أشياء،
حىت عال اإلسالم وظهر ،فالعامل يف البيان والبالغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبالغ ألشياء إىل وقت
التمكن؛ كما أخر هللا –سبحانه -إنزال اآلايت ،وبيان أحكام إىل وقت متكن رسول هللا ‘ إىل
()32

بياهنا" .
أما وصفه للشيخ العدانين -حفظه هللا -أبنه يتقن الشتم والرجم فهذا من املواطن اليت يسفه فيها الشيخ
عفا هللا عنه -ويشتم ،وهي كثية يف ثيابه لألسف ،وقد رمت مجع ما أورده الشيخ فيها من سب وشتموتسفيه وجتهيل وأتفيك وتكذيب وتضليل وتبديع ،فرأيت أن ذلك مما يطول ذكره ،ويقبح مجعه يف مقام
واحد ،فعدلت إىل ما يكفي اللبيب ،والقارئ يقف على ذلك يف مواطنه ،وهذا مما يدلك على النفس الذي
وخصوصا ساحتها العراقية ،ظلمت
كتبت به هذه الثياب ،فنفس اخلصومة ظاهر ،وأقول :إن دولة اخلالفة
ً
ممن حيسبون من ذوي القرىب ،ما مل حيدث نصيفه ألي مجاعة أخر  ،وال حول وال قوة إال ابهلل.
( )31األبيات حملمد اهلروي ،ينظر جممع األمثال للنيسابوري (.)265 /2
( )32جمموع الفتاو (.)58 /20
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وكان األليق ابلشيخ -عفا هللا عنه -أن يرتفع عن إيراد ذلك يف هذه الثياب ،فإذا كان ما يدعو إليه
أهال ملثل هذا.
فضال عن طالب العلم ليس ً
حقا فال حاجة له بذلك ،فاملسلم ً
اقعا".
 -15ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-ولكنها ستعمق اخلالف و ً
 -ق ل ت :ستعمق اخلالف بني من ومن؟ والناظر ير أبم عينيه إقبال اجلماعات اجلهادية الكرب

القدمية واحلديثة لبيعة اخلالفة املباركة ،كجماعة أنصار بيت املقدس ومجاعة كتائب االستشهاديني وجملس
شور اجملاهدين يف ليبيا ،ومجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد يف نيجياي وأنصار اإلسالم يف العراق ،والكثي
من اجلماعات اجلهادية يف الشام واليمن واجلزائر ،ومجاعات من خراسان وغيها الكثي.
بل لو قلنا إن اجلماعات اإلسالمية اجلهادية السنية اليت انطوت حتت ظل اخلالفة اإلسالمية أكثر من
اجلماعات اليت مل تنطو حتتها لكنا مصيبني عني الواقع ،بل ولو قلنا :إن األمة مل جتتمع بعد سقوط اخلالفة
العثمانية على شخص كاجتماعها على اخلليفة أيب بكر البغدادي -حفظه هللا ورعاه -لكان الكالم حقا
وصدقًا ،وإن شرق بذلك من شرق.
وأضف أن مسالة القلة والكثرة ال تؤثر يف احلكم بصحة اخلالفة ،بل اجلماعة هي احلق ولو كان اإلنسان
اقعا؛ كان البد
وحده ،دون اعتبار الكثرة والقلة ،لكن ملا كان يف ظن الشيخ أن اخلالفة ستعمق اخلالف و ً
من بيان أن هناك مجاعات ما كانت لتجتمع إال حتت هذه اخلالفة املباركة ،فأين تعميق اخلالف؟ فإن كان
حتديدا وبني دولة اخلالفة ،فالقول عند
الشيخ -عفا هللا عنه -يقصد بتعميق اخلالف بني مجاعة القاعدة ً
از ْعتم ِِف اشي ٍء فا ردُّوهُ إِ اىل َِّ
الر ُس ِ
ول إِ ْن ُك ْن تُ ْم
اَّلل او َّ
االختالف قول هللا ورسوله ‘ لقوله تعاىل﴿ :فاِإ ْن تا نا ا ُ ْ
ْ ُ
تُ ْؤِمنُو ان ِِب َِّ
َّلل اوالْيا ْوِم ْاْل ِخ ِر﴾ [النساء ،]59 :وهذه دولة اخلالفة قامت على ما وافق شرع هللا ،ومن خالفها
فليأت مبا جييز له ذلك ،بشرط أن تؤتى البيوت من أبواهبا ،وكل شرط ليس يف كتاب هللا إجازته فهو ابطل
وإن كان ألف شرط ،والشرطية ال تستفاد ابلظنون والتخمينات بل ال تستفاد إال من عبارة تفيد نفي
األصل ،فالبد من نص شرعي مفيد لنفي األصل -الصحة الشرعية -أو ما ينزل منزلة النص ،وانظر إىل
حال األمة اإلسالمية كيف سيكون ،وقد ابيع أمي املؤمنني املال عمر اخلليفة أاب بكر البغدادي -حفظهما
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هللا -وابيعه كذلك الشيخ أمين وأقبلت أنصار الشريعة ،وما يتبع ذلك من التحاق جبهة النصرة ،وابيعت
حركة الشباب اجملاهد يف الصومال ،وأعلن أبو سياف بيعته للخليفة ،فرببكم كيف سيكون حال األمة؟
وكيف سيكون موقف الكفر ورأسه؟ كم من نعمة ستجلب ،وكم من رمحة ستوهب ،وكم من نقمة وبلية
ستدفع ،وانظروا إىل ضد ذلك -على االفرتاض -لو أبطلنا بيعة اخلالفة -بعد بيعة من ابيعها -فكيف
احدا
تنعقد بعد؟ وكل واحدة من اجلماعات بقيت على ما هي عليه من التفرق وترك االعتصام صفا و ً
فكيف سيكون حال األمة؟ وكيف سيكون حال عدوها؟
فلن يقوم قائم يدعو إىل اخلالفة إال وبرز له من يرميه ابلتسفيه والتجهيل والتهم املظنونة املزعزمة ،وألبطل
وحذر وبدع وفسق ،ففي أي سبيل يكون احلق؟ لكن ثقل احلق على القلوب وخف ضده عليها،
واستعذبت طريق الباطل واستوحشت طريق احلق ،وغلبت حظوظ النفس ،وال حول وال قوة إال ابهلل.
 -16ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فإن عجزت عن معرفة حكم شيء فانظر إىل عاقبته ،وتذكر أن
الدماء اليت ستسيل هي دماء اجملاهدين ال دماء املرتدين وال الزاندقة ،ولقد كان ألهل العقول والدين
واحلكمة مندوحة عن هذا وهو أن يتحقق الوفاق مث يبىن عليه ،ال أن يذهب هذا املذهب والذي هو
خالف فقه الصحابة €كما سأبني الح ًقا ،وحتقيق الوفاق كان قريب املنال لو كان عند القوم دين وخلق
كثيا ،أال وهو التحكيم الشرعي ،لكنهم تكربوا فرفضوه ،وعظموا
وتقو وعلم ،وقد دعاهم الناس إليه ً
أنفسهم إذ جعلوا تنظيمهم (دولةً)".
 -ق ل ت :قوله" :أن يتحقق الوفاق" فإن قصد اتفاق الشيخ فالن واجلماعة الفالنية ،فتخلفه ليس مما

يبطل به عقد اخلالفة ،إال عند من يقول ابشرتاط اتفاق كل فرد من أفراد أهل احلل والعقد ،وهذا من أحمل
احملال -كما سيأيت -أو عند من ير لنفسه الوصاية على األمة اإلسالمية ،فال يعقد هلا عقد إن مل يكن
هو عاقده ،وكل عقد لألمة مل يضع عليه خامت موافقته وبصمة رضاه؛ فهو منكوث منقوض ،مل يستجمع
الشروط الشرعية لصحته ،وهذا موجود واقع وما أكثره ،فال يتصور أبن ذلك وجوده ذهين فقط بل ذلك
واقع يظهر للمتأمل.
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وانظر متأم ًال إىل قوله" :وحتقيق الوفاق كان قريب املنال...أال وهو قبول التحاكم" فحصول الوفاق
وحتقيقه عند الشيخ هو جمرد قبول التحاكم فيما جر بني دولة اخلالفة وجبهة النصرة ،فجعله الشيخ -عفا
هللا عنه -كالشرط يف صحة عقد اخلالفة وجعل خالفه خمال ًفا لفقه الصحابة! وهذا مما يعلم بطالنه ،فعقد
اخلالفة ال يتوقف على حصول وفاق بني خصمني فعلي  ¢هو اخلليفة قبل حصول التحاكم وبعده فيما
بينه وبني معاوية  ،¢ومن أبطل خالفة البغدادي -حفظه هللا -لفوات ما اشرتطه من حصول الوفاق بعد
التحاكم ،فليبطل خالفة علي  ¢قبل حصوله أو بعده ،وانظر إىل من أدخل يف مسمى اخلالفة ما ال
قدرا ،وانظر إىل لوازمه الباطلة ،وانظر إىل رائحة الوصاية كيف جتعل بناء اخلالفة
يدخل فيه ال ً
شرعا وال ً
افتيات على اجلماعات اجلهادية املنتشرة،
متوق ًفا على جمرد حصول االتفاق الذي يرومه ،دون اعتبار ملا اعتربه ً
فنزل وفاقه منزلة وفاق اجلميع!
وقـوله" :وعظموا أنفسهم إذ جعلوا تنظيمهم دولة" أقول هذا هو حمل اخلالف ،ومناط االختالف يف جل
املسائل ،فالدولة تبين أحكامها على الواقع كدولة هلا سلطاهنا ونفوذها وأحكامها ،واملخالف ينظر إليها
كجماعة وتنظيم ،حاله حال سائر التنظيمات واجلماعات ،والفرق بينهما يف األمساء واألحكام كبي،
فالدولة هي احلاكمة صاحبة السلطان على أرضها وجيب من على أرضها من األفراد أو اجلماعات أن
يلتزموا بذلك ،وليس هلم أن يفتاتوا على أحكامها ،وهذا من مقتضيات اسم الدولة واإلمارة ،فكيف تكون
دولةً وأمرها ال ينفذ وسلطاهنا ال يلزم؟ بل فوات هذا فوات ملاهية الدولة واإلمارة ،من ابب فوات املعلول
لفوات علته ،وأما التنظيم واجلماعة -على ما اصطلح عليه -فأمرها الزم على أفرادها وأتباعها ،فبان الفرق
مثاال من الواقع للتوضيح :عندان إمارة أفغانستان ويقيم فيها وضمن سلطاهنا تنظيم
الواضح ،ولنأخذ ً
القاعدة ،فال يسع التنظيم وهو على تلك األرض إال االمتثال ألوامر أمي املؤمنني هناك ،وهو املال عمر -
حفظه هللا -وإذا حصل بني دولة أفغانستان وبني التنظيم ما يستدعي عقد حمكمة شرعية فليس للتنظيم أن
يلزم التحاكم يف سلطان دولة أفغانستان إىل غي حماكم الدولة واإلمارة ،فأمر الدولة انفذ يف التنظيم ،وجار
عليه من ابب نفوذ أمر األمي يف رعيته؛ وهذا ما كرب على خصوم دولة اإلسالم يف العراق والشام وشرقوا به
-وموضوع احملاكمة وهل الدولة تلزم ابلتحاكم إىل غيها يفرد فيه كالم ومبحث خاص.-
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وهذه الدولة اليت يقلل من شأهنا الشيخ -عفا هللا عنه -أقر هبا وبشرعيتها العامة واخلاصة ،وارجع إىل
غىن
كتاب إعالم األانم للشيخ العامل اجملاهد أيب عبد الرمحن التميمي ¬ ففيه كفاية لطالب الكفاية و ً
للباحث عنه ،وأضف إىل ذلك أن الشيخ أمين احلكيم وهو من هو يف احلكمة وفقه واقع اجلهاد أقر هبا
وبقيامها وبشرعيتها ،وابرك فيها وزكاها ووصفها ابإلمارة الشرعية ،فليسوا هم وحدهم من وصفها ابلدولة،
أيضا مما يظهر لك مد أتثي اخلصومة يف الثياب ،ومد االبتعاد عن تصور الواقع ،ويلزم الشيخ -
وهذا ً
عفا هللا عنه -اإلقرار ابلدولة اإلسالمية ،من جهة ما ادعاه وتبناه من أن اجلماعات اجلهادية تبعة إلمرة
الشيخ أمين -حفظه هللا-؛ فإذا أقر هبا الشيخ أمين نفسه لزم أن يقر هبا أتباعه.
 -17ق ال الشيخ -عفا هللا عن ه" :-ولكـن لـيعلم أن هـذه اجلماعـة هـي الـيت شـقت الصـف وهـي
من أحدث الفرقة".
 ق ل ت :الشيخ -عفا هللا عنه -إما أن يكون قصده بقوله( :الصف) أي الصف الواحد يف جهاداحدا
احدا من ذلك ،وإما أن يقصد صفا و ً
أعداء هللا وقتاهلم ،فكل اجلماعات اإلسالمية السنية تقف صفا و ً
يف االجتماع حتت إمرة واحدة ،فإن قصد األول فالدولة ما زالت تقاتل وجتاهد أعداء هللا بل هي أشد
وأنكى مجاعة على الكافرين يف ذلك ،فلم تشق صفا يف ذلك ،ومل حتدث فرق ًة من هذا املعىن ،بل صرح
توحيدا
الشيخ العدانين -حفظه هللا -أن الدولة اإلسالمية تركت قصد الروافض يف إيران مع القدرة عليه،
ً
ملوقف اجلماعات اجملاهدة ،وعدم مفارقتهم ،وخصوصا الشيخ أمين -حفظه هللا .-
وإن كان قصده الثاين ،فهذا وهم واضح ،من حيث أن الواقع يشهد خبالفه ،فهناك الكثي من اجلماعات
كل واحدة منها مستقلة إمرة عن غيها ،فالصف الذي يدعي الشيخ أنه قد شق وحدث فيه ما مل يكن؛
احدا ،بل هو متشقق ومتفرق ،فالفرقة ليست حادثةً فيه بعد دولة اخلالفة ،بل
هو يف األصل ليس صفا و ً
هو موجود قبلها ،فكل مجاعة هلا أميها ،وهلا وجهتها ،فالتنظيم من جانب ،وأنصار بيت املقدس من آخر،
وحركة الشباب من اثلث ،والدولة اإلسالمية من رابع ،ومجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد من خامس،
وجملس شور بنغازي من سادس ،وأنصار اإلسالم من سابع ،ومجاعة أيب سياف من اثمن ،وتسع ،وإىل
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تبعا للقاعدة وال تتبع غي نفسها ،فهل هذا هو الصف الواحد؟ هذا
غي ذلك من اجلماعات اليت ليست ً
من ابب التنزل أن دولة اخلالفة قد شقت الصف الذي هو متصف هبذه الصفة!
اثنيًا :مث من الذي شق الصف؟ آلذي افتات على أميه فنقض بيعته ،ونكث عهده ،وأعلن بيعته جلماعة
أخر ؟ أم الذي قبل البيعة من ذلك الناكث مع علمه حباله؟ أم هذا الذي دعا إىل االجتماع حتت إمرة
واحدة؟ أم هذا الذي طالب جنديه اآلبق الناكث أن يراجع عهده وأمانته؟
أصال ليست تبعةً لتنظيم القاعدة ،حىت يقال إهنا اليت شقت الصف ،أومل يشهد الشيخ أمين
اثلثًا :الدولة ً
نفسه أن التنظيم احنل يف العراق ،وانطو حتت الدولة اإلسالمية اليت -وصفها ابإلمارة الشرعية -مع خنبة
من اجلماعات األخر وشيوخ العشائر ،وكالمه موجود منشور فهل بعد هذا البيان والكالم من أمي التنظيم
نفسه أييت منصف فيقول :إن الدولة تبعة للتنظيم؟ فأين شق الصف؟ وأين إحداث الفرقة؟
جدال أهنا شقت الصف وأعلنت اخلالفة؛ فهل ذلك مانع من صحة انعقادها ووجوب
ابعا :ولنسلم ً
رً
مانعا فذكره هنا حشو ال فائدة منه سو التشويه والتشهي لزايدة التنفي،
بيعتها ونصرهتا؟ فإذا مل يكن ذلك ً
وهذا مسلك مسلوك ملن أراد طمس احلق وتغييب وجهه ،فتارةً بتسفيه أهله ،وترةً بتسميته بغي امسه ،وترةً
بتسمية الباطل أبمساء احلق ،وترًة بتشويه صورته.
 -18ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-ومل يتق هللا فيها أهل العلم من املخالفني ،ومل يظهروا هلم أي قدر
من احلب والعطف واإلحسان ،بل كانوا مع أعداء اإلسالم ضدهم جيلدوهنم ابحلق وابلباطل وابلشبهة
والدعاية".
 ق ل ت :ينكر الشيخ هنا على علماء السوء املخالفني عدم إظهارهم للمجاهدين أي قدر من احلبوالعطف واإلحسان وأهنم كانوا جيلدون اجملاهدين ابحلق والباطل ،فما ابل الشيخ هنا مل يظهر للمجاهدين
ذلك القدر من احلب والعطف؟ وملاذا مل ميسك يده عن جلدهم ابحلق وابلباطل؟ وملاذا الشيخ مل ينتظر وقتًا
غي الوقت الذي بدأ فيه الكفر محلته على اجملاهدين؟ أمل يعلم أن رأس الكفر سيفرحه جلد الشيخ لظهور
وخصوصا يف وقت يويل فيه للحرب الفكرية واأليدلوجيا -على حد وصفهم -وحرب الفتاو
اجملاهدين؟
ً
43

والتنظي والتشويه ابسم العلم وأهله أولويةً تساوي بل تفوق أولوية القتال امليداين ،وتظهر هذه األمهية من
حيث عقد املؤمترات والندوات املوسومة ابإلسالمية ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،وفتح القنوات وأبواق الشر
عموما ،واستصدار الفتاو واألحباث يف
لنشر الفتاو يف حماربة الدولة اإلسالمية
ً
خصوصا ،واجملاهدين ً
ذلك؛ فكيف رضي الشيخ لنفسه أن يديل بدلوه عند إدالئهم ،وأن يطعن حني طعنهم ،ويرمي ابلتهم
والتشويهات عند رميهم؟ فهل هذا من فقه النوازل؟ أم هل هذا من فقه الصحابة €؟ أما بلغ الشيخ
حديث ابن عمر يف الرجل املصري الذي جاء يسأل عن عثمان ابن عفان  ¢فسأله عن تغيبه عن بدر
وفراره يوم أحد وعدم شهوده بيعة الرضوان ففقه ابن عمر مراد الرجل ومقصوده ،فأجابه إجابة تسر حبيبًا
()33

حاقدا وال يبلغ منها العدو شفاء ما يف صدره  ،أليس من الفقه النظر يف ما تؤول إليه الفتو .
وتسوء ً

وانظروا إىل الفقيه الرابين شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬ عندما استفتاه السلطان يف قتل من ظلمه ،وهم
ممن امتحنه على مثل ما امتحن عليه اإلمام أمحد ،فقال ¬ :ففهمت مقصوده -يعين السلطان -إن
شديدا عليهم ،لـما خلعوه ،وابيعوا امللك املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكي ،فشرعت يف
عنده حن ًقا
ً
مدحهم والثناء عليهم ،وشكرهم ،وأن هؤالء لو ذهبوا مل جتد مثلهم يف دولتك ،أما أان فهم يف حل من حقي
()34

ومن جهيت وسكنت ما عنده عليهم".

ا.هـ.

( )33نص احلديث يف صحيح البخاري كتاب املغازي /ابب قول هللا تعـاىل :إن الـذين تولـوا مـنكم ...اآليـة ( )103 /10بـرقم :3839
ِ
ِ
ال ام ْن َّ
ال
الش ْي ُخ قاالُوا ابْ ُن ُع ام ار فاأ ااَتهُ فا اق ا
ش قا ا
ت فا ارأاى قا ْواما ُجلُو اسا فا اق ا
اء ار ُج ٌل اح َّج الْبا ْي ا
ال ام ْن اه ُؤاَلء الْ ُق ُع ُ
ود قاالُوا اه ُؤاَلء قُ اريْ ٌ
« اج ا
ش ُد اك ِِبُرم ِة اه اذا الْب ْي ِ
ت أاتا ْعلا ُم أ َّ
ب
ال نا اع ْم قا ا
ُح ٍد قا ا
ك اع ْن اش ْي ٍء أ ُاُتا ِدثُِِن قا ا
ال أانْ ُ
إِِّن اسائِلُ ا
ان ُعثْ اما ان بْ ان اع َّفا ان فا َّر يا ْو ام أ ُ
ا
ْا
ال فا تا ْعلا ُمهُ تاغايَّ ا
ضو ِ
ف اع ْن با ْي اع ِة ِ
ال
ال ابْ ُن ُع ام ار تا اع ا
ال فا اكبَّ ار قا ا
ال نا اع ْم قا ا
ان فا لا ْم يا ْش اه ْد اها قا ا
ال نا اع ْم قا ا
اع ْن با ْد ٍر فا لا ْم يا ْش اه ْد اها قا ا
ال فا تا ْعلا ُم أانَّهُ اَّتالَّ ا
الر ْ ا
ول َِّ
ِ
ت ر ُس ِ
ِ
ِ ِ
ُح ٍد فاأا ْش اه ُد أ َّ
ان َّ
اَّلل
ني ل ا
ِب اك اوِْلُبا ِ ا
اك اع َّما اسأالْتا ِِن اع ْنهُ أ َّاما ف ار ُارهُ يا ْو ام أ ُ
اَّللا اع افا اع ْنهُ اوأ َّاما تاغايُّ بُهُ اع ْن با ْد ٍر فاِإنَّهُ اكا ان اُتْتاهُ ب ْن ُ ا
ْلُ ْخ ا
الر ْ ِ
اج ار ار ُج ٍل ِِمَّ ْن اش ِه اد با ْد ارا او اس ْه امهُ اوأ َّاما تاغايُّ بُهُ اع ْن با ْي اع ِة ِ
اح ٌد
ضةا فا اق ا
‘ اواكانا ْ
َِّب ‘ إِ َّن ل ا
ت ام ِري ا
ال لاهُ النِ ُّ
اك أ ْ
ض اوان فاِإنَّهُ ل ْاو اكا ان أ ا
الر ْ ِ
ت با ْي اع ةُ ِ
ِب
ب ُعثْ ام ا ُن إِ اىل ام َّك ةا فا اق ا
اع َّز بِباطْ ِن ام َّكةا ِم ْن ُعثْ اما ان بْ ِن اع َّفا ان لابا اعثاهُ ام اكاناهُ فا با اع ا
ث ُعثْ اما ان اواكانا ْ
ال النَِّ ُّ
أا
ض اوان با ْع اد اما ذا اه ا
ضرب ِِبا علاى ي ِدهِ فا اق ا ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ك».
ب ِِبا اذا ْاْل ان ام اع ا
‘ بِياده الْيُ ْم اَن اهذه يا ُد ُعثْ اما ان فا ا ا ا ا ا ا
ال اهذه ل ُعثْ اما ان ،ا ْذ اه ْ

( )34العقود الدرية (ص )298 :حملمد بن قدامة املقدسي.
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وعلق صاحب العقود الدرية على ذلك فقال :فكان القاضي زين الدين ابن خملوف -قاضي امللكية-
()35

يقول بعد ذلك" :ما رأينا أتقى من ابن تيمية ،مل نبق ممكنًا يف السعي فيه ،وملا قدر علينا عفى عنا" ،
عليما ،وليس كل من
هذا هو الفقه بعينه ،وهذا هو العدل ومقتضى احلكمة ،فليس كل من تعلم صار ً
فقيها.
حتكم صار
حكيما ،وال كل من تفقه صار ً
ً
مث هل فعل الشيخ -صاحب الثياب -وسبه وتقبيحه للجماعة املسلمة من املراغمة ألعداء هللا؟ أليست
مشاتة األعداء من البالء الذي استعاذ منه األنبياء؟ فهل من الفقه أن يكون الفقيه سببًا يف حصوهلا أو
فرحا مبقال الشيخ وثيابه -عفا هللا
حتصيلها؟ وهللا لكأين أنظر إىل رؤوس الكفر وأعواهنم وأزالمهم يتمايلون ً
عنه وهداه ،-وانظر إىل مد االهتمام اإلعالمي العاملي يف ذلك املقال وتلك الثياب وانظر كيف يتفكهون
مبوقفه احلازم جتاه اجملاهدين يف دولة اخلالفة فهل هذا من مياث األنبياء يف شيء؟ ومن يرضى لنفسه ذلك؟
وانظروا كيف حكم مبعية العلماء للكافرين ألهنم وقفوا ضد اجملاهدين بشبههم وفتاواهم ،فكيف به
وبثيابه وغيها؟ اليت هي وهللا أشد على اجملاهدين من وقع السياط على الظهور ،بل هي أشد عليهم من
مقارعة أعدائهم يف امليدان ،قال طرفة بن العبد وهو يف جاهليته وشره:
وظل ـ ـ ـ ــم ذوي الق ـ ـ ـ ــرىب أش ـ ـ ـ ــد مضاض ـ ـ ـ ــة

عل ـ ــى امل ـ ــرء م ـ ــن وق ـ ــع احلس ـ ــام املهن ـ ــد

()36

 -19ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وحيث بيئة اجلهاد هي القتل والقتال فإن الصوت املرتفع الغالب

يف هذه البيئات إن خلت من العلماء هو صوت الغلو ،ومن عاش جتربة اجلزائر علم هذا يقينًا ،واليوم نراه يف
صوت العدانين وأمثاله".

( )35العقود الدرية (ص.)299 :
( )36ديوان طرفة بن العبد (ص ،)8 :من معلقته.
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 ق ل ت :ال تالزم بني كون اجلهاد بيئة قتل وقتال وبني حصول الغلو واإلفراط ،بل البيئة اجلهادية علىما فيها هي أقرب إىل السالمة من غيها من البيئات ،ويشهد هلذا الشرع والواقع فأما الشرع فقد قال تعاىل:
ِ
ِ
﴿والَّ ِذين ج ا ِ
َّه ْم ُسبُ لاناا اوإِ َّن َّ
ني﴾ [العنكبوت ،]69 :فعلق حصول
اَّللا لا ام اع ال ُْم ْحسنِ ا
اه ُدوا فيناا لانا ْهديان ُ
ا ا ا
اهلداية القولية والعملية على اجلهاد فاجلهاد سبب لتحصيل العلم والفقه ،وابلتايل فأهله أقرب إىل السالمة
من غيهم ،ومنه قوله تعاىل﴿ :فا لاواَل نا افر ِمن ُك ِل فِرقا ٍة ِم ْن هم طاائِافةٌ لِي تا اف َّقهوا ِِف ِ
الدي ِن اولِيُ ْن ِذ ُروا قا ْوام ُه ْم
ا ُ
ْ ا ْ
ُْ
ْ
إِ اذا ار اجعُوا إِلاْي ِه ْم﴾ [التوبة ،]122 :فالفقه حاصل للطائفة النافرة ال القاعدة -هذا هو الصحيح يف معىن
اآلية ألدلة ليس هذا مقام بسطها.-

َّ ِ
ِ
آمنُوا اهل أ ُ ُّ
ارةٍ تُ ْن ِجي ُك ْم ِم ْن اع اذ ٍ
اب أالِ ٍيم ()10
ومنه ً
ين ا
ادل ُك ْم اعلاى ِتا ا
أيضا قوله تعاىل ﴿ :اَيأايُّ اها الذ ا
ْ
ِ
يل َِّ
َّلل ورسولِ ِه و ُِتا ِ
ِ
اه ُدو ان ِِف اسبِ ِ
اَّلل ِِب ْام اوالِ ُك ْم اوأانْ ُف ِس ُك ْم اذلِ ُك ْم اخ ْي ٌر لا ُك ْم إِ ْن ُك ْن تُ ْم تا ْعلا ُمو ان﴾
تُ ْؤمنُو ان ِِب َّ ا ا ُ ا
[الصف ،]11 ،10 :فدلت اآلية الكرمية على أن اجلهاد على ما فيه من القتل والقتال والشدة على أعداء
هللا هو سبب للخي وحتصيل النجاة ،فكيف يكون سببًا للشر واهلالك؟
وأما الواقع فالبيئات اجلهادية يف زماننا حبمد هللا على اجلادة وعلى االستقامة مع تقادم السنني عليها،
استدالال مبا حدث يف بيئة
وكثرة أعدائها فتعميم علو صوت الغلو على البيئات اجلهادية أو تغليبه فيها
ً
واحدة كاجلزائر؛ فيه نوع افرتاق بني الدليل والدعو  ،فدليل تعميم احلكم أو تغليبه أخص من احلكم،
فكيف يؤخذ من حادثة خاصة حكم على عموم احلوادث؟ فالدعو هنا أعم من االستدالل ،ومقصد
الكالم أنه ال حيكم على مجيع البيئات اجلهادية وال حىت على أغلبها ابلنظر إىل ما حدث يف اجلزائر فقط،
ومن عمم ذلك بذلك أخطأ وجانب الصواب ،واحلكم ابلعموم أو األغلبية مبناه على استقراء احلوادث يف
انقصا ،والناظر يف البيئات اجلهادية -املمكن حصرها واملعلوم
عموم البيئات سواءً كان االستقراء تما أو ً
خربها -ير أنه مل ينشأ فيها غلو على مستو مجاعي -وال كالم هنا على األفراد ،-فاحلمد هلل كل
اجلماعات اجلهادية السلفية على اجلادة منذ نشوئها وإىل يومنا هذا ،وهذا سر بقائها ودميومتها ،وبركة
جهادها ،أما ما حصل من نوع غلو يف البيئة اجلهادية اجلزائرية ابملقارنة مع ابقي البيئات ،فهذا يعترب من
جنس النادر الذي هو يف حكم املعدوم ،فها هي بيئات اجلهاد القدمية واحلديثة نراها على اعتدال أمر
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ظاهرا ،واستقامة حال ،فالبيئة الشيشانية واألفغانية والباكستانية والبوسنية والكشميية والليبية والصومالية
ً
عموما ،والذي
والعراقية والشامية واليمنية والنيجيية واملالية والصومالية فيما علمنا هي مجاعات على اجلادة ً
أنفيه عنهم هو الغلو والتكفي ،ال غي ذلك.
أما تقييد الكالم ابنعدام العلماء فهذا أمر تستوي فيه مجيع البيئات اجلهادية وغي اجلهادية ،فأي طائفة
ال وجود للعلماء فيها هي أهل لإلفراط أو التفريط ،فما وجه ختصيص البيئة اجلهادية بكون الغالب فيها
صوت الغلو؟ فإن كان غياب العلماء فهو أمر مشرتك بني اجلهادية وغيها ،وإن كان لوجود القتل والقتال،
فذاك أدعى إىل االعتصام ،وأرجى لالستقامة ،فإن اجملاهد إذا عرف من نفسه أنه يف مظنة القتل وعلى
حرصا على التمسك ابلعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ،وكال التقريرين مبنامها
مقربة من لقاء هللا ،أمثر ذلك ً
االجتهاد والنظر يف الواقع العام ،وهذا مما يسوغ يف اخلالف ،فليس من ابب احلكم املنزل.
أيضا من األفراط يف اخلصومة ،وإال ألثبت
أما رميه الشيخ الفاضل العدانين -حفظه هللا -ابلغلو ،فهذا ً
الشيخ -عفا هللا عنه -ذلك بنقل عن الشيخ العدانين الذي ادعى رؤية الغلو يف كالمه ،على ما قدمنا من
الضوابط ،ولـما مل يذكر مع قيام الداعي واملقتضي وشدة احلاجة واإلعواز واإلجلاء؛ جزمنا أبنه مل يقع من
الشيخ أيب حممد العدانين الشامي حفظه هللا ،وهم الذين إذا تفوه خطيب ما ببنت شفة فيها خمالفة شرعية
أقاموا الدنيا وأقعدوها ،وكتبوا وردوا وصنفوا ،فكيف إذا كانت من الشيخ العدانين حفظه هللا ورعاه؟
 -20ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وإن كان أساس اإلعالن األول نزعة اهلو (أقصد إعالهنم أن
جبهة النصرة هي يدهم وفرعهم يف سوراي الشام) فكيف ما تاله؟".
-ق ل ت :يعرض الشيخ -عفا هللا عنه -هنا إبعالن اخلالفة املبارك أبنه نزعة هو بناءً على أن اإلعالن

الذي وصفه ابألول أساسه نزعة هو فالثاين من ابب أوىل وأحر كما زعم -عفا هللا عنه ،-وليس هذا
بالزم كما ال خيفى ،فمع التسليم اجلديل أبن اإلعالن األول كذلك فال يلزم منه كون الثاين مثله ،وهذا مما
فيه نوع حكم على بواطن الناس ،وما خفي من أحواهلم ،دون أن يظهر منهم ما يبىن احلكم عليه؛ مث مع
زايدة يف التنزل واالفرتاض أين ما يقدح يف صحة عقد اخلالفة؟ هذا هو احملل وهذا هو قطب الرحى ،لكن
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لـما أفلس القوم من القوادح يف الصحة ،وكان املقصد رد شرعية قيام اخلالفة وال بد وبكل وسيلة ،ولو أد
ذلك هبم إىل ما أد إليه؛ نزلوا عقد اخلالفة كالصائل عليهم ،وعلى من يهمهم أمره ،فرخصوا يف دفعه كل
وسيلة من خمالفة لالمجاعات والعقليات إىل إدخال الكماالت يف حقائق املاهيات ،إىل أن حكموا على
سرائر اخللق ،وتركوا ظواهرهم ،وتعلقوا ابهلذاين الذي ال يرتقي إىل منزلة الشبهات ،تعلق الغريق بكل قشة،
ودليال ،ألنكروا عليه عقله واحتجاجه به،
وهم لو احتج أحد عليهم يف غي هذا الباب مبا أمسوه هنا حجةً ً
لكنهم سلكوا ذلك سلوك املضطر ،وتعلقوا به تعلق الغريق ،وهذا ظاهر يف هذا احملل كظهوره يف غيه من
ثيابه ،وكأن الشيخ -عفا هللا عنه -طلب منه أن يرد على شرعية قيام الدولة ،وهو يف نظر الطالب من هو؟
مضطرا إىل كتابة رد مؤصل ،فلما نظر وإذ ابملسألة ظاهر حكمها،
فاجتمعت عليه احلظوظ فرأ نفسه
ً
وانتهى إىل القرار تقريرها ،وكان ذلك على خالف ما يهواه وما يهواه صاحب الطلب؛ أسقط يف يديه،
وضاقت به احليل وهي واسعة ،فاختار أن يكتب رده ،فجمع غاية مقدوره وتكلف منتهى طاقته ،فبحث
وفتش ونبش فخرج هبذه الرسالة ممسوخة ،جدعاء ،عرجاء ،ال تستقيم على ساق ،وأمساها ثياب اخلليفة،
فلم يثبت فيها وجود مانع ،وال حقق فيها ختلف شرط ،وال أبقى على احلقيقة الشرعية حقيقتها ،وحىت
عرض الشيخ نفسه ملا كان يف منأ عنه ،ونزلت من قلوب اجملاهدين قيمته وقدره ،وهذا مما ال حيبه مسلم
غيور على أمثال من يقال يف حقهم أهنم من أهل العلم والصدع ابحلق ،ولكن احلق عزيز ،وهو امليزان وبه
أمرا كان
تعرف الرجال ،وكان للشيخ مندوحة عن هذا كله ،لو لزم احلياد على أقل تقدير ،لكن أراد هللا ً
مفعوال ،وهللا يهدي من يشاء بفضله ويضلل من يشاء بعدله ،فـمـن يـشـأ وفـقـه بـفـضـلـه ومـن يـشـأ أضلـه
ً
ك بِظاََّّلٍم لِلْعبِ ِ
يد﴾ [فصلت ﴿ ،]46 :اواما ظالا ام ُه ُم َّ
اَّللُ﴾ [آل عمران.]117 :
بـعـدلـه ﴿ ،اواما اربُّ ا
ا
 -21ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-األمساء حتمل قيمتها الداللية مبا تنشئ من التزامات ...إىل قوله:
علم أن غياب مقاصد اإلمامة من (إمام مبايع) يعين غياب معىن اإلمامة الشرعية".
 ق ل ت :ليس اخلالف هنا مع الشيخ -عفا هللا عنه -يف مشروعية اخلالفة أو يف معىن اخلالفة واإلمامةحمال للخالف كون األمساء
وشرعا ،وال يف شروطها وأركاهنا ،فهي من املتفق عليه ابجلملة ،كما أنه ليس ً
لغة ً
املشتقة اليت أطلقها الشارع على حقائق شرعية ،تثبت بثبوت معانيها وتنتفي ابنتفائها ،فهذا من اجملمع عليه
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قال ولغةً بل وفطرًة ،ال خيتلف عليه عاقالن ،وإمنا حمل اخلالف هل هذه احلقائق موجودة متحققة يف دولة
عً
اخلالفة أم ال؟ هذا هو حمل البحث ومناطه ،وما عدا ذلك مما ذكره الشيخ -عفا هللا عنه -يف ثيابه ال يعدو
عن كونه زايدة تقرير للمتقرر أصالةً! ومبا أنه ليس عندان نص خاص يقضي أبن دولة اخلالفة موافقة للحقيقة
الشرعية ،ومستجمعة لشروطها ،وجتب بيعتها ،كما هي حال إمامة كل إمام ،ما خال اخلالف احلاصل يف
إمامة أيب بكر الصديق  ¢هل هو من قبيل املنصوص عليه أو من قبيل االجتهاد؟ حىت نقضي به وحنرم
خمالفته؛ فالنعدام ذلك النص يصار إىل االجتهاد يف إحلاق الوصف -املعىن -املتـفق عليه من الشروط
واملوانع هبذه الدولة ،فإن وجد اجملتهد أن مناط احلكم يف إعالن هذه اخلالفة قد توافرت شروطه ،وقامت
احلقيقة الشرعية فيه؛ أعطاه الوصف الشرعي الذي جعله الشارع لقبًا على هذه احلقيقة اليت أرادها ،وإن
كانت تلك احلقيقة متخلفةً مل يطلق عليها ال االسم وال اللقب ،لعدم قيام موجبه من املعىن واملاهية
الشرعية ،وهذا من القواعد الكلية املهمة اليت تطرد يف مجيع األبواب ،أن ما جاء إطالق احلكم عليه يف
النصوص الشرعية يطلق وال جيوز خمالفته حبال ،والنظر واالجتهاد يكون يف حتقق ذلك ووجوده يف األعيان
واحملال واجلماعات ،فاحلقائق اليت علق الشارع عليها أحكامه دون تعيني لشخص ما أو حمل كاإلميان
والكفر واإلسالم والتوحيد والشرك ،ومنه يف حبثنا اخلالفة واإلمامة ،وهي ما يسمى ابحلقائق املطلقة؛ يطلق
حمال لالجتهاد ،وإمنا حمل النظر واالجتهاد يف
القول فيها كما أطلقه الشارع ،وال جتوز خمالفته حبال ،وليس ً
حتقق هذه املطلقات ،وقيامها يف الذات أو احملل ،وقول الشيخ -عفا هللا عنه -وما دعا إليه فيه حق من
جهة وقول اجلماعة وما تدعو إليه حق من جهة أخر فكال القولني اجتمعا يف التأصيل واختلفا يف التنزيل،
فما عند الشيخ -عفا هللا عنه -هو أن األمساء واألحكام تنتفي عند انتفاء مسمياهتا ،واحلق الذي عند دولة
اخلالفة أن احلقائق مىت وجدت وجد امسها وحكمها ،وهذا حمل وفاق عند اجلميع ،وأحسب أن الشيخ ال
أتصيال ،وإمنا اخلالف يف مسألة حتقق املعىن الشرعي يف
ينازع يف هذا األصل ،فال خالف بني القولني
ً
فضال عن أن يقبح أو يسب أو حيذر منه!
اخلارج؟ وهذا حمل نظر واجتهاد ال ينكر على املخالف فيهً ،
فالشيخ -عفا هللا عنه -نقل إليه الواقع فاجتهد يف تصور ذلك وبىن عليه حكمه أبن دولة اخلالفة مل
تتحقق حقيقتها ،وال قام هبا مقصود اخلالفة!
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واإلخوة يف الدولة قابلوه ،ورأوا أهنم قد أقاموا احلقيقة الشرعية وحتققت شروطها ،وقاموا مبقصودها ،فرأوا
أن من الواجب املتعني عليهم إقامتها ،والدعوة إليها وعليهم املسارعة إىل ذلك كما هو فقه الصحابة .€
وأقـول :إن إنكار قيام حقيقة اخلالفة يف أرض دولة اإلسالم هو نوع من املماحلة واملكابرة ،فإن قيام
احلقيقة الشرعية وحتقق املقصود الشرعي منها يشهد له العدو قبل الصديق ،والبعيد قبل القريب ،ولو ابلغت
وقلت :إهنا قامت على حنو أفضل مما كانت عليه يف بعض فرتات خالفة بين العباس ،ومن بعض فرتات
اخلالفة العثمانية؛ ألصبت عني السداد ،فهي أرض واسعة تفوق مساحة الدول العظمى ،تعلوها أحكام
اإلسالم ويقهرها سلطانه تقام فيها احلدود ،وجت ىب فيها الزكوات ،ويضرب فيها اخلراج واألعشار ،وتفرض
اجلزية ،وتعقد فيها الراايت ،وجتيش فيها اجليوش اإلسالمية ،وتبعث فيها البعوث والسرااي ،وحتصن ثغورها،
ويتقى هبا شرك املشركني ،وكفر العلمانيني ،وإحلاد امللحدين ،وتدون فيها الدواوين ،وتعقد فيها احملاكم ودور
القضاء ،ويؤمر فيها ابملعروف ،وينهى فيها عن املنكر ،وتصان فيها النفوس املعصومة ،واألعراض احملرتمة
املصونة ،يؤخذ من الظامل فيها للمظلوم ،حتارب فيها البدعة وأهلها ،وتزال منها آاثر الشرك ،وتسد فيها
ذرائع املعاصي ،فيؤمر فيها ابحلجاب ،والتأدب أبدب اإلسالم ،وحترز فيها األموال ،وحتمى فيها األوقاف،
وهذا بني واضح تواتر نقله عن العامة واخلاصة ،بل قد عد إنكار ذلك سفسطةً وقرمطةً ،ملا فيه من جمانبة
الصواب ،وإنكار وجود ما ير  ،ويشاهد ،فكما قال اإلمام السفاريين ¬ يف منظومته:
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وحـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فـن ـ ــكره جهـ ــل قبي ـ ــح يف اهلج ـ ــا

()37

فاحلس يشهد لذلك شهادته للمحسوسات ومدلول احلس يقيين كما قال األخضري يف سلمه:
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات ابليقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتن
مـجـرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـتـوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

الربهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهدات
( )37العقيدة السفارينية (ص )98 :البيت 189.
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وحدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات وحمسوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

فتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك مجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـيقيـنـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

()38

ومىت ما جاء منكر ينكر ما يراه الناس أبم أعينهم ،وجيحد وجود ما يشاهدونه؛ سخفوا عقله ،وسفهوا
حلمه ،فمن مل ير الشمس وهي يف كبد السماء ،ال سحاب دوهنا ال يبحث له عن دليل لوجودها ،وإمنا
يبحث له عن طبيب! كما جرت بذلك عادة الناس وفطرهتم؛ وهذا من املواطن اليت جتعل احملب املنصف
حائرا يف التماس األعذار.
 -22ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وهذا جواب بال تطويل على من جهل فزعم شرط التمكني شرطًا
ابطال لتحقق اخلالفة".
ً
 ق ل ت :يعرض الشيخ يف كالمه هذا جبماعة اخلالفة وهي من وصفها :أبن مبىن اخلالفة عندهم هوجمرد أن يبايع شخص ما أي رجل هامشي! ولكن كما أشرت إىل ذلك مسب ًقا ،هذه اجلماعة عند الشيخ
أصل يف تعدية حكمه إىل دولة اخلالفة ،وهذا قياس مع الفارق ،فال يستقيم له للفرق بني األصل والفرع
الذي يروم إحلاقه به ،وذلك أن دولة اخلالفة -أدام هللا عزها -قد حصل هلا التمكني وحتصلت هلا الغلبة،
إبقرار الشيخ نفسه وغيه ،فكيف يتم للشيخ قياس إمامةً يقر هو حبصول التمكني والغلبة هلا إبمامة مل
حيصل هلا ذلك وال قيد أمنلة؟!
مستفيضا بني الناس ،يتحدث به وعنه
شائعا
ً
علما ً
فتمكني دولة اخلالفة وتغلبها قد وقع العلم بهً ،
عامتهم وخاصتهم ،صغيهم وكبيهم ،مسلمهم وكافرهم ،واالستفاضة طريق من طرق إثبات األحكام
الشرعية ،قال ابن القيم  ¬-تعاىل" :-ألن االستفاضة من أظهر البينات ،فال يتطرق إىل احلاكم هتمة إذا
استند إليها ،فحكمه هبا حكم حبجة ال مبجرد علمه الذي ال يشاركه به غيه ،ولذلك كان له أن يقبل
شهادة الشاهد ،إذا استفاض بني الناس صدقه وعدالته ،من غي اعتبار لفظ الشهادة على العدالة ،ويرد
( )38منت السلم املنورق ،األبيات رقم .119 ،118 ،117
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شهادته ،وحيكم بفسقه ابستفاضة فجوره وكذبه ،وهذا مما ال يعلم فيه بني العلماء نزاع-...،إىل أن قال
¬ :واملقصود أن االستفاضة طريق من طرق العلم اليت تنفي التهمة عن الشاهد واحلاكم ،وهي أقو من
()39

شهادة اثنني مقبولني"  ،واملقصود هنا إبطال إحلاق دولة اخلالفة املباركة جبماعة اخلالفة يف احلكم ،فهل
يستقيم قياس اخلليفة أيب بكر -حفظه هللا -الذي متكن وتغلب وبويع من أهل الشوكة واحلل والعقد على
من عقدت له إمامة بال متكني يف شرب من األرض حىت فيما حتت قدمه ،وبال شوكة حىت على نفسه؟!
 -23ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وهنا يبني لكل أحد معىن قوهلم أن اإلمامة وضع بشري ،أي هي
عقد ككل العقود حتصل ابلرضا".
عقدا ،فليست هي كالعقد يف البيع والنكاح وسائر العقود من كل وجه،
 -ق ل ت :اإلمامة وإن كانت ً

وإن اشرتكت يف االسم العام ،وليس هذا املقام لطرح أوجه االختالف بينها ،وأحسب أن الشيخ ال يقصد
حقيقة املطابقة ،وإال فهناك صور يفارق فيها عقد اإلمامة سائر العقود ،فمن ذلك :أن عقد األمامة يصح
أصال ،اكتفاءً ابلعقد واملعقود له ،كما قال اإلمام اجلويين ¬" :فأما إذا احتد من يصلح
وإن بال عاقدين ً
أي لإلمامة -ويف العصر من خيتار ويعقد فهذا ينقسم قسمني :أحدمها أن ميتنع من هو من أهل العقدعن االختيار والعقد بعد عرض األمر عليه على قصدا ،فإن كان كذلك فاملتحد يف صالحه لإلمامة يدعو
الناس ويتعني إجابته واتباعه على حسب االستطاعة ،ابلسمع والطاعة ،وال يسوغ الفتور عن موافقته،
امتناعا
واحلالة هذه يف ساعة ،ووجود ذلك املمتنع عن العقد وعدمه مبثابة واحدة ،وإذا مل يكن للذي أبد
ً
عذر يف امتناعه ،وترك موافقة املتعني لألمر واتباعه؛ فاألمر ينتهي إىل خروجه عن أن يكون من أهل هذا
الشأن ملا تشبث به من التمادي يف الفسق والعدوان ،فإن أتخي ما يتعلق ابألمر الكلي يف حفظ خطة
اإلسالم حترميه واضح بني ،وليس التواين فيه ابلقريب اهلني  ...والثاين :أال ميتنع من هو من أهل االختيار
ولكن هل يتوقف ثبوت اإلمامة واألمر مفروض يف احتاد من يصلح هلا على العقد أو على العرض على
العاقد؟ هذا مما اختلف فيه اخلائضون يف هذا الفن ...واملرضي عندي أنه ال حاجة إىل إنشاء عقد وجتريد
اختيار وقصد ...فإذا احتد يف الدهر وجترد يف العصر من يصلح هلذا الشأن ،فال حاجة إىل تعيني من عاقد
( )39الطرق احلكمية (ص.)295 :
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وبيان ،والذي يوضح احلق يف ذلك أن األمر إذا تصور كذلك فحتم على من إليه االختيار عند من يراه يف
هذه الصورة أن يبايع ويتابع ،وخيتار ويشايع ،ولو امتنع الستمرت اإلمامة على الرغم منه ،فال معىن الشرتاط
()40

االختيار وليس إىل من يفرض عاقدا اختيار"

ا.هـ.

ومما يفارق عقد اإلمامة سائر العقود ،حصوله وقيامه ابلتغلب ،وليس هذا يف عقود النكاح والبيوع،
وعلى تقرير وجود االفرتاق بني العقدين ،يثبت االفرتاق يف اعتبار الشروط ،فليس كل شرط يف عقود البيوع
واألنكحة يكون شرطا يف عقد اإلمامة ،والعكس ابلعكس.
وكالم الشيخ -عفا هللا عنه -هنا ليس مما ينكر عليه إلمكان إجراء حكمه على الغالب ،وهذا ال يفهم
منه أنين أقرر أن إمامة أمي املؤمنني أيب بكر البغدادي -حفظه هللا ورعاه -قامت بال عاقدين أو بال
رضاهم ،وإمنا ذكرت ذلك إشارةً إىل وجود االختالف بني العقود للفائدة ،ولقطع الطريق على من يشرتط
وجود العاقد ورضاه مطل ًقا.
وأما حصر الشيخ حصوهلا ابلرضى املفهوم من قوله" :أي هي عقد ككل العقود حتصل ابلرضا" فهذا
حكم منه على األصل واالختيار ،وقد خيرج عن ذلك ،فيلغى اعتبار الرضى ،ابعتبار الغلبة والقهر عند
وقوعها وحصوهلا ،فليس الرضى شرطًا يف عقد اإلمامة مطل ًقا ،وكذا حصر عقد اإلمامة على الرضى ،مما
اضطربت فيه عبارات الشيخ -عفا هللا عنه -والصحيح من وجوه اضطرابه أن حيمل حصره هنا على أنه من
ابب العام الذي أريد به اخلصوص ،أي اشرتاط رضى من حتصل برضاهم مقاصد اإلمامة ،ال رضى كل
األمة -كما سيأيت بيانه.-
وقصر الشيخ -عفا هللا عنه -العقد هنا على الرضى دون ذكر الغلبة كون الرضى -على التوصيف الذي
جاء به -غي حاصل لدولة اخلالفة ،وأما التغلب والقهر ،فال سبيل إىل إنكار حصوهلما هلا ،فالشيخ نفسه
أقر هبما -كما سيأيت -فهو وإن كان يقر به كطريق من طرق عقد اإلمامة ،إال أنه يعلم أن ابإلقرار حبصوله
يدا من فساد تنظريهم ،لذلك يعمد
لدولة اخلالفة ،يقطع شبهات املخالفني اليت يسموهنا
حججا ،ويظهر مز ً
ً
( )40غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)318 :
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الشيخ -عفا هللا عنه -إىل عدم ذكره ،ومىت أجلئ إليه جاء به سر ًيعا ،مقتضبًا ،عارًاي عن إنزاهلا على الواقع،
الذي يقر حبصوله فيه ،بل يصفه ،أبهنا على خالف األصل ،وأهنا ال تقر ابلفعل ،وحنو ذلك من عبارات
التهوين ،وعدم االعتداد.
والشيخ -عفا هللا عنه -قد قرر أن اإلمامة حتصل ابلرضا ،وابلغلبة يف غي هذه الثياب ،كرسالته "حقيقة
اخلالفة الشرعية" فيحمل مطلقه هنا على مقيده هناك ،وتعميمه هذا على ختصيصه ذاك ،فإن كان عدم
ذكر الشيخ -عفا هللا عنه -للتغلب والقهر هنا عن سهو فقد نبهناه ،وإن كان عن نسيان فقد ذكرانه ،وإن
كان عن قصد فقد كشفناه وبيناه ،واحلمد كل احلمد هلل.
ومما يقرر -مغي الصيغة -هنا أن أمي املؤمنني أاب بكر البغدادي احلسيين -أبقاه هللا شوكةً يف حلوق
الكافرين وعيوهنم -قد اجتمع له من مقومات عقده ما يقطع به إبمامته ،ووجوب االنصياع إىل أمره،
إماما وخليفةً فهي حاصلة ببيعة أهل احلل والعقد ،وإن
واالمتثال بطاعته ،فإن جئت من جهة الرضا به ً
جئت من جهة الغلبة والقهر فحصوهلا استو القطع به والقطع بوجود الشمس يف كبد السماء رابعة النهار،
وهذان الطريقان اللذان حتصل هبما اإلمامة ،وال اثلث هلما يف زماننا ،فال التنصيص موجود ،وال
االستخالف ممكن ،واجتماعهما يف زماننا يف أمي املؤمنني عزيز حصوله ،فريد مثيله ،ينبيك أنه خليفة حق،
وإمام موفق ،مؤتى له.
 -24ق ال الشيخ عفا هللا عنه :وقوله" :فشرط اإلمامة العظمى حصول الرضا".
 ق ل ت :إطالق الشيخ -عفا هللا عنه -اشرتاط الرضا يف اإلمامة العظمى يقيد بقيدين:األول :يقيد حبالة االختيار ال الغلبة كما نبهت على ذلك آن ًفا.
والثاين :يقيد برضا من ينوب عن األمة وهم أهل احلل والعقد ،كما بني ذلك الشيخ -عفا هللا عنه -بعد
عدة أسطر ،هذا هو الصحيح املتعني ،وإن كان الشيخ قد رجع فنقض ذلك بعده بعدة أسطر ،فاضطربت
عبارته يف هذه املسألة -غفر هللا له وعفا عنه.-
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فال يقتصر هنا على ظاهر إطالق الشيخ ،وإال للزم أن ال تقام يف األرض خالفة وال إمامة ،بدعو حتتم
حصول الرضى من كل األفراد ،وهذا استقصاء عشر عشره تفىن فيه األعمار واألموال ،بل ال ميكن حصوله،
فهذا مما يبطل ملزومه البتة ،بل إذا كان استقراء رضا عرفاء األمة وفضالئهم متعذر مستحيل فكيف
ابستقراء رضا عوامهم ومهلهم؟!! وما أمجل ما قاله ابن حزم ¬ هنا حيث قال" :أما من قال إن اإلمامة
ال تصح إال بعقد فضالء األمة يف أقطار البالد فباطل ألنه من تكليف ما ال يطاق وما ليس يف الوسع وما
هو أعظم احلرج ،وهللا ال يكلف نفسا إال وسعها ،وقال تعاىل﴿ :وما جعل اعلاي ُكم ِِف ِ
الدي ِن ِم ْن اح ار ٍج﴾
اا ا ا ا ْ ْ

[احلج ،]78 :وال حرج وال تعجيز أكثر من تعرف أمجاع فضالء من يف املولتان ،واملنصورة ،إىل بالد مهرة،
إىل عدن ،إىل أقاصي بالد املصامدة ،إىل طنجة ،إىل األشبونة ،إىل جزائر البحر ،إىل سواحل الشام ،إىل
أرمينية ،وجبل الفتح ،إىل أمسار ،وفرغانة ،وأسروشنة ،إىل أقاصي خراسان ،إىل اجلورجان ،إىل كابل ،إىل
املولتان ،فما بني ذلك من املدن والقر  ،والبد من ضياع أمور املسلمني قبل أن جيمع جزء من مائة جزء
()41

من فضالء أهل البالد ،فبطل هذا القول الفاسد ،مع أنه لو كان ممكنا ملا لزم ألنه دعو بال برهان" .
وعليه فاعتبار الرضا يدور بني أمرين ال اثلث هلما :إما اشرتاط الكل ،وهذا مستحيل ،أو اشرتاط من
ينوب عنهم من أهل احلل والعقد ،مث ال خيلو الثاين من أمرين :إما اشرتاط رضى كل أهل احلل والعقد يف
أيضا ومع استحالته يف نفسه ال دليل عليه ،وإما اشرتاط من يتحقق ببيعته
أقطار املعمورة ،وهذا مستحيل ً
مقصود اخلالفة ،من التمكني والشوكة ،واملنعة ،فاألخي هو املتعني ضرورة ،وهو الذي نقل عليه االتفاق،
وجر عليه عمل الصحابة وفقههم ،واألمة من بعدهم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ¬-تعاىل" :-وإمنا
إماما مببايعة مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ،ومل يضر ختلف سعد بن
صار -يعين أاب بكرً -
عبادة  ¢ألن ذلك ال يقدح يف مقصود الوالية ،فإن املقصود حصول القدرة والسلطان ،الذين هبما حتصل
إماما مبوافقة واحد ،أو اثنني،
مصاحل اإلمامة ،وذلك قد حصل مبوافقة اجلمهور على ذلك ،فمن قال يصي ً

( )41الفصل يف امللل (.)129 /4
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أو أربعة ،وليسوا هم ذوي القدرة و الشوكة ،فقد غلط ،كما أن من ظن أن ختلف الواحد ،أو االثنني ،أو
العشرة ،يضر فقد غلط"

()42

ا.هـ.

فاالعتبار بتحصيل مقاصد اإلمامة ال بتحصيل رضا مجيع أهل الرضا ،وال حىت مجهورهم ،فإن ابيع
الواحد ذو الشوكة واملنعة فحصلت ببيعته مقاصد اإلمامة صح العقد من عقدت له ،ووجبت طاعته والصرب
معه ،وحرم خمالفته ومنازعته ،فكيف واحلال أن مجهور أهل احلل والعقد -كما نراه ويراه املنصفون -أعلنوا
رضاهم ومبايعتهم للخليفة أيب بكر -حفظه هللا ورعاه -على وجه تقوم اإلمامة ببيعة واحدهم ،ملا له من
الشوكة واملنعة ،فكيف هبم وهم جمتمعون على بيعته ،ومنعته ،وشوكته ،ومتكينه؟!! والذين ابيعوه ليسوا
أطفاال ،أو معدهنم معدن الغلو واإلفراط ،وال هم ممن ينزلون منزلة العجم وحديثي
حداثء أسنان ،أو
ً
اإلسالم!! -حاشاهم -بل هم أهل اجلهاد والعلم والفضل ،وهم أمراء وقادة جلماعات جماهدة ،مشهود هلم،
وجلماعتهم ،كأنصار اإلسالم ،وأنصار بيت املقدس ،ومجاعات جملس شور جماهدي درنة ابإلضافة إىل
فضالء خراسان ،وحكماء اليمن ،ومتم العقد بعلماء نيجياي ،واحلمد هلل.
وأضف إىل ما سبق أنه تغلب ،وقهر املسلمني بسيفه ،وقام مع تغلبه مبقصود اإلمامة من حفظ البيضة،
والذب عن اإلسالم واملسلمني ،على صورة ال يستطاع إخفاؤها ،أو تغييها.
وآخرا بيد األمة ال بيد غيهم ،ولو أسقط
 -25ق ال الشيخ عفا هللا عنه" :وهبذا يعلم أن األمر ً
أوال ً
هؤالء الوكالة عن اآلخرين؛ اإلمام أو أهل احلل والعقد ملا حتقق يف أمساء هؤالء أي معىن ،فال اإلمام يستحق
امسه وال أهل احلل والعقد كذلك ،فهذا هو شأن اإلمامة يف دين هللا تعاىل".
خرا بيد األمة،
 ق ل ت :عبارة الشيخ -عفا هللا عنه -هنا فيها إشكال من جهة جعله األمر ًأوال وآ ً
خرا ،يعين بيدها أصالة ويقوم مقامها أهل احلل والعقد ،وينزل منزلة
فاألوىل أن يقال :هو بيدها ً
أوال ،ال آ ً
مجيعهم مجهورهم ،لكون الغالب حصول القصد هبم ،احرت ًازا من خروجه من يد األمة يف صورة إمامة
( )42منهاج السنة النبوية (.)530 /1
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املتغلب ،ويف صورة بيعة الرجل أو الرجالن أو الثالثة الذين حتصل ببيعتهم مقاصد اخلالفة ،فال يشرتط
اجتماع األمة ابإلمجاع.
فضال عن مجيع األمة ،وكل دليل استدل به
وأضف أنه ال دليل على اشرتاط رضا مجيع أهل احلل والعقد ً
من ذهب إىل خالف ذلك هو دليل عليه ال له ،وفيه حجة عليه تقطع احتجاجه به.
 -26ق ال الشيخ -عفا هللا عنه " :-وأما ما ذكر يف كتب الفقهاء من أحكام لنوازل أخر كالتغلب
مثال فهي على غي األصل ،فال تـقر يف الفعل ولكن حيث حتصل الغلبة اليت هبا تتحقق مقاصد اإلمامة
ً
منعا من فنت اإلمامة ،وهي أعظم فنت الوجود ،حيث تسيل بسببها الدماء العظيمة يف كل
جاز إقراره ً
طوائف الوجود وأقوامهم ودوهلم".
كثيا من الـمتفيهقني يف زماننا والـمتعاملني تراهم عند التأصيل والتنظي من أهل الضبط
 ق ل ت :إن ًوالتحرير ،لكن مىت جاء تنزيل ذلك ،واحلكم به على األشخاص ،أو احملال؛ جتدهم يتأخرون ،ويضطربون،
حىت وكأهنم خيالفون ما أصلوه ،وما نظروه ،ومرجع ذلك إما لضعف يف التأصيل ،وإما جلهل بوجوه التنزيل،
وخروجا عن املعهود ،إال
ومقصود الكالم هنا أن اإلمام املتغلب ولو أمسينا فعله على خالف األصل وانزلة
ً
أنه تلحق به أحكام اإلمامة الىت علقها الشارع ،من وجوب بيعته ،وإجياهبا ،وحرمة اخلروج عليه وحترميها،
وحرمة شق الصف عنه ،مادام أنه مل أيت بكفر بواح عندان فيه من هللا برهان ،والغلبة هنا حاصلة بتمام
صورهتا :رجل قرشي ،له مجاعة ،وجيش ،وجند ،قهر الناس بسلطانه ،وعالهم بسيفه ،وألزمهم أبمره وهنيه،
وهم ابملاليني كثرة ،ونصب نفسه خليفةً للمسلمني -مع شغور الزمان عن خليفة فلم ينازع فيها خليفة
قبله -وبسط نفوذه عليهم ،حبيث لو أريد نزع اخلالفة عنه لرتتب على ذلك قتل ماليني الناس ،وهالك
احلرث والنسل ،وهذا واقع مشاهد من حاله مع الكفار وغيهم يف قتاهلم ،فال يكاد أهل الكفر يستولون
على بقعة صغية من أرضه إال وهي قد حالت تر ًااب ،وصارت خر ًااب ،وكان من فيها بني القتيل والشريد ،قال
اإلمام اجلويين يف الغياثي يف مسألتنا هذه" :والوجه عندي يف ذلك أن يعترب يف البيعة حصول مبلغ من
األتباع واألنصار واألشياع ،حتصل هبم شوكة ظاهرة ،ومنعة قاهرة ،حبيث لو فرض ثوران خالف ،ملا غلب
على الظن أن يصطلم أتباع االمام فإذا تكدت البيعة ،وأتطدت ابلشوكة ،والعدد ،والعدد ،واعتضدت
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وأتيدت ابملنة ،واستظهرت أبسباب االستيالء واالستعالء؛ فإذ ذاك تثبت اإلمامة وتستقر وتتأكد الوالية
()43

وتستمر".

ا.ه

مث هذا الذي هو على خالف األصل أصل برأسه من جهة األحكام اليت تناط به ،قام عليه اإلمجاع كما
نقله ابن بطال ونص عليه أمحد بقوله" :ومن غلب عليهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمي املؤمنني فال
()44

إماما" ا.هـ ،ونقل ابن بطال اإلمجاع عليه كما
حيل ألحد يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه ً
قدمت ،وقال احلافظ ابن حجر ¬ يف كالمه على حديث ابن عباس  ،ƒوفيه قوله ‘  «:ام ْن اك ِراه ِم ْن
()45
ات ِميتةا ج ِ
ِ ِ
صِِب فاِإنَّهُ من اخرج ِمن ُّ ِ ِ
اهلِيَّةا»  ،قال احلافظ" :وقد أمجع
اْ اا ْ
السلْطاان ش ْب ارا ام ا ا ا
أام ِريه اش ْي ئاا فا لْيا ْ ْ
الفقهاء على وجوب طاعة اإلمام املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خي من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن
الدماء ،وتسكني الدمهاء ،وحجتهم هذا اخلرب وغيه ،مما يساعده ،ومل يستثنوا من ذلك ،إال إذا وقع من
()46

السلطان الكفر الصريح ،فال جتوز طاعته يف ذلك ،بل جتب جماهدته ملن قدر عليها ".ا.هـ.
وقال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز يف كتابه العمدة يف إعداد العدة ،وهو من هو يف العلم ،و فقه
واقع اجلهاد قال" :فإذا تعددت اجلماعات بتعدد البلدان مث غلبت إحداها على بلد وصار منها إمام
املسلمني ،فيجب على كافة اجلماعات األخر الدخول يف طاعته ،واهلجرة إليه لنصرته وشد
()47

أزره "...ا.هـ ،والشيخ -عفا هللا عنه -يقر بذلك بشرط قيام معاين اإلمامة يف خالفة املتغلب ،وهذا هو
حمل اخلالف السابق ،فيقال هنا ما قيل هناك ،من أن مقاصد اإلمامة متحققة ،إبمامة الشيخ أمي املؤمنني،
الراشد -حفظه هللا ورعاه -واحلق ما شهدت به األعداء.
( )43غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)70 :
( )44األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء (ص.)23 :
( )45متفــق عليــه ،أخرجــه البخــاري يف كتــاب الفــنت /ابب قــول النــيب ‘ (ســرتون بعــدي أمــورا تنكروهنــا) ( )2588 /6بــرقم ،6645
ومسلم يف كتاب اإلمارة /ابب وجوب لزوم مجاعة املسلمني ( )1477 /3برقم .1849
( )46فتح الباري البن حجر (.)58 /20
( )47العمدة يف إعداد العدة للجهاد يف سبيل هللا تعاىل (.)149 /1
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فيا أيها الشيخ الفاضل حنن أمام إمام متغلب ،حصلت غلبته إبقراري وإقرارك وإقرار العامل أمجع ،ووقعت
وقامت ،فلننزل ما أصلناه وأصلته بقولك" :ولكن حيث حتصل الغلبة اليت هبا تتحقق مقاصد اإلمامة جاز
منعا من فنت اإلمامة".
إقراره ً
َّ ِ
اه ُدوا﴾...
اج ُروا او اج ا
آمنُوا او اه ا
ين ا
 -27ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-قول هللا تعاىل﴿ :إِ َّن الذ ا
[األنفال ]72 :اآلية ،يثبت القرآن كما تر واليتني بني املؤمنني :أما األوىل فهي الوالية اإلميانية العامة
ض ُه ْم أ ْاولِيااءُ با ْع ٍ
ض﴾ [التوبة ،]71 :وأما الوالية الثانية فهي الوالية
ات با ْع ُ
وهي يف قوله تعاىل ﴿ :اوال ُْم ْؤِمنا ُ

السياسية ،وهي اليت تسمى اليوم ابجلنسية ،فإن اجلنسية لدولة اإلسالم تثبت بشرطني :اإلسالم ،واثنيهما:
اهلجرة ،وهي اليت تقتضي البيعة يف داخلها ،وقد رتبت اآلية األوىل لوازم على هذه الوالية ،فقد أثبتت املعاين
التالية:
 ثبات اإلميان ملن مل يهاجر وذلك يف قوله تعاىل﴿ :والَّ ِذين آمنُوا واَل ي اه ِاج ُروا﴾ [األنفال.]72 :
ا ا ا اُْ

 إثبات وجوب النصرة يف جهادهم خلصومهم يف الدين حىت مع عدم واليتهم السياسية ،بشرط أن اليكون هذا اجلهاد فيه نقض ملا التزم به اإلمام املخاطب يف اآلية مع املشركني.
 ثبات جواز عقد اهلدنة مع املشركني بشروط معروفة يف الفقه وذلك يف قوله تعاىل﴿ :إََِّل اعلاى قا ْوٍمبا ْي نا ُك ْم اوبا ْي نا ُه ْم ِميثاا ٌق﴾ [األنفال.]72 :
 إثبات إمكانية وقوع الفرقة السياسية يف طوائف املؤمنني وهو بني يف اآلية األوىل ،فإن اآلية أثبتتجواز قتال الدعوة للفئة املهاجرة وذلك يف قوله تعاىل﴿ :وإِ ِن استا ْنصروُكم ِِف ِ
الدي ِن﴾ [األنفال،]72 :
ا ْ اُ ْ

وهذا من أعمال اإلمامة إال أن الشارع أجازها للطائفة اخلارجة عن سلطة اإلمام ،ويشهد لذلك ما جاء يف
الصحيح من قصة أيب بصي ."¢

 ق ل ت :ليس حمل البحث هنا يف أنواع والية املؤمنني ،وال يف إثبات اإلميان ابهلجرة أو عدمه ،وال يفجواز عقد العهود مع الكافرين ،وإمنا هو يف إلزام الناس ببيعة اإلمام ،والذي ذهب الشيخ -عفا هللا عنه-
مستدال ببعض قضااي
إليه قول مل يسبق إليه ،وفهم مل يوافق عليه ،من أن بيعة اإلمام غي ملزمة مطل ًقا،
ً
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أصال عارض به األصول
األعيان ،اخلارجة عن األصول العامة والقواعد الكلية ،فجعلها مبجموعها ً
احملكمات الواضحات ،املقررة ابآلايت واألحاديث واإلمجاعات.
مقصودا ابلبحث هنا ،ووجه ذكره أن ميهد الشيخ
فحكم أعمال الطائفة اخلارجة عن سلطان اإلمام ليس
ً
عفا هللا عنه -إلبطال اإللزام ببيعة اإلمام يف كل آن! كما سيصرح به ،وهذا مما ال يستقيم للشيخ -عفاهللا عنه -وذلك أن جواز العمل للطائفة اخلارجة عن سلطة اإلمام ،ال يلزم منه عدم إلزامها ببيعته ،فال
تعارض بني إلزامها ابلبيعة وإجازة عملها وهي بعيدة عنه؛ فيجوز للجماعة أن تقوم وهي بعيدة عن سلطان
اإلمام ببعض أعمال اإلمامة كاجلهاد وحنوه ،يف حال وجوب طاعته عليها ،وتقليد عنقها بيعته ،وإال دخلت
()48

حتت طائلة الوعيد يف قوله« :من مات وليس ِف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»  ،ولكانت خمالفةً
لإلمجاعات القاضية بتحرمي عدم مبايعة إمام املسلمني.
()49

 -28ق ال الشيخ -عفا هللا عنه -بعد أن ساق قصة أيب بصي " :¢فأفاد احلديث :أن هناك
أسبااب أخر غي ما ذكر يف اآلية األوىل من إمكانية تفرق املسلمني السياسي ،وهو هنا التزام فئة من
ً
املسلمني بعقد مل يلزم غيهم ،فهذا أبو بصي صار فئةً أخر غي أهل املدينة يقوم أبعمال اإلمامة
واجلهاد..،....كل هذا يثبت أن إلزام املسلمني ببيعة واحد يف كل آن غي صحيح".
 ق ل ت :البد أوال أن نقرر أن حادثة الصحايب اجلليل أيب بصي هي قضية عني ،خارجة عن حكماألصل العام ،القاضي بوجوب االلتزام جبماعة املسلمني وإمامهم ،وخروجها عنه جاء لضرورة التزام النيب ‘
بعقد الصلح بينه وبني قريش ،فإذا كان ذلك كذلك ،فالبد أن تعامل معاملة الضرورات اليت يضيق عليها،

( )48أخرجه مسلم ،وقد تقدم.
( )49هـي مــا كــان بعــد صــلح احلديبيـة ،أخرجهــا البخــاري يف كتــاب الشــروط /ابب الشــروط يف اجلهـاد واملصــاحلة مــع أهــل احلـرب صــحيح
البخــاري-ن ( )974 /2بــرقم  ،2581وكــان مــن أيب بصــي أنــه اجتمــع هــو وعصــابة مــن املســلمني علــى ســيف البحــر يقطعــون طــرق
املشركني ،بعد أن أسلموا وتركوا أرضهم فلحق هبم املشركون ليدوهم ،والصلح يقتضي أن يرد كل خارج منهم إلـيهم ،فنفـذ بنفسـه ومـن
معه.
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فتقدر بقدرها ،وتزول بزوال ضرورهتا ،فيؤخذ من احلادثة حكم يطابق مضموهنا ،ويوافق مدلوهلا ،ويقدر
بقدرها ،لضرورة املقام اليت أقرت فيه ،ال أن يؤخذ منها أحكام عامة ،أعم من مضموهنا ،وما دلت عليه.
مثال ،وهذا
ففيها اإلذن ابلقيام ببعض أعمال اإلمامة خارج مجاعة املسلمني ،عند وجود مانع كالعهد ً
اإلذن ليس فيه أن أاب بصي  ¢مل يلتزم ببيعة اإلمام ،فهذا حيتاج يف إثباته إىل دليل أخص يف داللته عليه
من قصة أيب بصي ،بل قصته  ¢ال تعلق هلا اباللتزام بعقد البيعة ،وإمنا تعلقها جبواز اجلهاد ،وما يرتتب
عليه من أحكام خارج مجاعة املسلمني العامة ،وليس املقصود من قولنا خارج مجاعة املسلمني خروج اخلوارج
إماما ،وال مجاعته مجاعة ،ولذلك مل خيصص هبا أحد من أهل العلم
 قبحهم هللا -الذين ال يرون اإلمام ًالنصوص العامة اآلمرة ببيعة اإلمام وخليفة الزمان ،واحملرمة لعدم مبايعته ،وال قيد مطلق اإلمجاعات هبا،
فاستدالل الشيخ هبا على عدم إلزام الناس ببيعة اإلمام ال وجه له هنا ،وال حجة فيه ،إال أن أيتينا هو أو
من ينوب عنه بدليل خمصص يف القصة ،كزايدة لفظة صحيحة وردت يف أحد طرقها ،أو أيتينا بفهم سلف
خاص موافق ملا قرره الشيخ منها.
وال حيتج إال ابلوحي ،فال حيتج وال يستدل بقول فالن وفالن من العلماء ،وفرق بني أن يستدل بقول
عامل ،وبني أن يدعم ويسند بقوله ،فاالستدالل ابب ،وتدعيم الفهم وتقويته ابب آخر ،فبينهما عموم
وخصوص مطلق.
ويلزم الشيخ -عفا هللا عنه -أن جييب على سؤالني للسائل:
مبايعا للنيب ‘ أم ال؟ فإذا كان اجلواب بنعم ،أبطلنا استدالله هبا على ما
األول :هل كان أبو بصي ً
رامه منها ،فال حيتج مبلتزم ابلبيعة على عدم االلتزام هبا!!
فإن قيل :كالم صاحب الثياب يف وجوب اإللزام ال االلتزام؛ فيقال :وجوب اإللزام ابلبيعة متفرع عن
وجوب االلتزام هبا ،كإلزام الناس ابلصلوات اخلمس متفرع عن وجوهبا يف ذاهتا ،واألصل أن الناس ال يلزمون
مهاجرا ،واهلجرة تقتضي
بفعل املستحبات ،وإذا كان اجلواب بنفي بيعته  ¢فهذا ابطل ألن أاب بصي جاء
ً
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البيعة يف داخلها ،كما قاله الشيخ نفسه قبل عدة أسطر ،فتعني اجلواب األول بتفصيله ،لبطالن الثاين
وأتصيله.
مث على تقدير صحة اجلواب الثاين ،يتوجه عندان سؤال :هل كانت بيعة النيب ‘ واجبة على أيب بصي
 ¢أم ال؟
وعلى طريقة التقسيم والسرب ال خيرج عن أحد جوابني:
األول :أن تكون البيعة واجبةً عليه ،وهذا يبطل االستدالل هبا على عدم وجوب إلزام الناس ابلبيعة.
فإن قيل :هي واجبة عليه وإمنا مل جتب عليه بعض أحكامها ،فيقال :هذا فيه حق يوافق عليه ،إال أن
دعو الشيخ -عفا هللا عنه -أعم من ذلك ،فنحن نناقش دعو الشيخ يف إبطال إلزام الناس ببيعة
اإلمام!! فاإللزام ببيعة اإلمام شيء ،واإللزام ببعض أحكامها عند الضرورة شيء آخر.
اجلواب الثاين :أهنا مل تكن واجبة عليه؟ وهذا ابطل فاسد ساقط ابإلمجاع ،فال يلتفت إليه.
فتلخص وتبني من خالل ما قدمناه ،بطالن ما ذهب إليه الشيخ -عفا هللا عنه.-
أما استدالل شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬ هبا ،ففي حمله ،فعدم التزام ملك بعقد ملك آخر ملانع
طارئ ،موافق ملدلول القصة ،وهو داخل فيما قررانه من جواز عدم االلتزام ببعض أحكام البيعة لضرورة ،فلم
أبدا على عدم وجوب بيعة إمام املسلمني ،وكيف وهو من يقول" :جيب
يستدل شيخ اإلسالم هبذه القصة ً
()50

أن يعلم أن والية أمر املسلمني من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين وال للدنيا إال هبا"  ،وقال
¬" :فالواجب اختاذ اإلمارة دينا وقربة يتقرب هبا إىل هللا ،فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من
()51

أفضل القرابت ".ا.هـ.
( )50السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية (ص)129 :
( )51املرجع السابق (ص.)130 :
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فاألصل أن يفهم كالم شيخ اإلسالم من خالل جمموع كالمه وسياقه.
فانظر إىل الشيخ -عفا هللا عنه -كيف يرتك جيوش األدلة ،وجحافل الرباهني ،اليت يكفي واحدها يف
إجياب االلتزام جبماعة املسلمني وإمامهم ،بقضية أيب بصي  ¢وحمم ًال إايها ما ال حتتمله من املفاهيم ،ترًكا
وراءه تلك النصوص الناصة الظاهرة على خالف فهمه واستنباطه!!
مث قضية أيب بصي  ¢يتوسع يف مثلها لوجود املانع وهو عقد الصلح الذي عقده رسول هللا ‘ -وهو
اإلمام يف زمانه ،-فأين املانع اليوم من حلوق اجلماعة الفالنية والقائد الفالين إبمام املسلمني وخليفتهم؟!!
جدال أهنا قضية عامة وليست حادثة عني ،فإهنا جاءت على خالف األصول املتقررة
مث إننا وإن سلمنا ً
من لزوم مجاعة املسلمني وطاعتها ،ولو فتح ابب اخلروج عن السلطان بذلك لفاتت مقاصد الشارع اباللتزام
ابجلماعة وابإلمامة نفسها ،لتجويز تفرق الناس عنها ،وعدم االلتزام بطاعتها ،بل وعدم انعقادها يف نفسها
أصال ،ألهنا ال تقام إال ابلقوة والشوكة ،الذين ال حيصالن إال ابالجتماع هلما غالبًا ،فاالجتماع هلا وجوبه
ً
من ابب وجوب وسيلة الواجب اليت ال حيصل إال هبا ،كما نص على ذلك العلماء قال شيخ االسالم ابن
تيمية ¬ بعد سرده حلديث إمارة السفر" :فأوجب ‘ أتمي الواحد يف االجتماع القليل العارض يف
تنبيها بذلك على سائر أنواع االجتماع ،وألن هللا أوجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وال يتم
السفرً ،
()52

ذلك إال بقوة ،و إمارة ،وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل"...

ا.هـ

وما ثبت على خالف األصول املتقررة ال يقر ابلفعل واالختيار ،واألصل أن ال يفرق بني املتماثالت،
فالشيخ -عفا هللا عنه -أييت على مسألة خرجت عن األصل حبكم جممع عليه كمسألة طاعة اإلمام املتغلب
ابلسيف فيجعلها من ابب ما ال يقر ابلفعل ،مث هو يف قصة أيب بصي املختلف يف إقرارها ،فيجعلها مسألة
ومستندا ملخالفة احلكم اجملمع عليه ،وهو وجوب االجتماع وحرمة التفرق ،كما قد قرر ذلك الشيخ
عامة
ً
بنفسه ،وأان أنقل هنا كال قويل الشيخ يف قضااي األعيان ،وتفريقه بني املتماثالت ،جبعله العظمى ال تقر،
حجرا ،وجيعل الثانية واليت ال
حجرا ً
وهي اليت يرتتب على خمالفتها من املفاسد ما دونه هدم الكعبة املشرفة ً
( )52السياسة الشرعية (ص.)129 :
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يرتتب عليها عشر ما يرتتب على سابقتها فيجعلها من ضرورات الوجود ،كما يف قوله( :كل هذا التفرق
على خالف األصل كما هو معلوم ،لكن ضرورات الوجود تفرض هذه الصور وغيها كما رأينا وإال فاألصل
صموا ِِبب ِل َِّ
اَّلل اِ
َج ايعا اواَل تا اف َّرقُوا﴾ [آل عمران ]103 :وقال يف شأن اإلمام املتغلب:
قوله تعاىل ﴿ :اوا ْعتا ِ ُ اْ
مثال فهي على غي األصل ،فال تـقر يف
"وأما ما ذكر يف كتب الفقهاء من أحكام لنوازل أخر كالتغلب ً
الفعل" ،فاستبان بذلك أن تقرير الشيخ -عفا هللا عنه -ببطالن اإللزام ببيعة إمام يف كل آن ابطل يف نفسه،
مستندا على قصة أيب بصي ال شاهد له فيها ،وال تعلق للقصة ابملستدل عليه ،بل استدل هبا
وتقريره هذا
ً
يدا من طاعة ومل يفارق
على أمر خارج عن لفظها ،ومفهومها ،فأبو بصي  ¢مبايع للنيب ‘ مل ينزع ً
اجلماعة ،فغاية استدالل الشيخ -عفا هللا عنه -ومنتهاه أن يكون مما ال عربة به.
أضف إىل مجيع ما سبق أن حوادث األعيان املخالفة للنصوص العامة تعترب من حكم املتشابه فرتد إىل
أصال يعارض به حمكمات النصوص الشرعية،
حمكمها ،كما هي طريقة الراسخني يف العلم ،فال جتعل ً
واإلمجاعات القطعية ،كما هو مذهب أهل الزيغ والبطالن.
 -29ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-كل هذا يثبت أن إلزام املسلمني ببيعة واحد يف كل آن غي
صحيح ،ويذهب قائله يف الضالل إن أجاز قتلهم برتك البيعة ،ويكون حقا من كالب النار إن كفرهم هلذا
أصال من أصول الدين ،وقد تبني من اآلية األوىل إثبات اإلميان
الفعل أو بىن عليها -أي البيعة ألميهً -
لتارك اهلجرة والبيعة".
استدالال بقضااي األعيان ،ومبفهومات النصوص البعيدة ،املخالفة
 ق ل ت :وقوله( :كل هذا يثبت)...ً
صموا ِِبب ِل َِّ
اَّلل اِ
َج ايعا اواَل تا اف َّرقُوا﴾ [آل
ملنطوقها وظاهرها وحمكمها ،ومنها قوله تعاىل ﴿ :اوا ْعتا ِ ُ اْ
اَّلل وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول اوأ ِ
ُوِل ْاْل ْام ِر ِم ْن ُك ْم﴾
الر ُس ا
اطيعُوا َّ
ين ا
آمنُوا أاطيعُوا َّا ا
عمران ،]103:وقوله ﴿ :اَيأايُّ اها الذ ا
ِِ
اَّلل َُِي ُّ َّ ِ
ِ
وص﴾
ص ٌ
ص ًّفا اكأانَّ ُه ْم بُ ْن ياا ٌن ام ْر ُ
ين يُ اقاتلُو ان ِِف اسبِيله ا
[النساء ،]59:وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َّا
ب الذ ا
س ِِف عُنُِق ِه با ْي اعةٌ
[الصف ،]4:ومنه حديث النيب ‘ يف النص الصحيح الصريح « ام ْن ام ا
ات اولاْي ا

64

()54
ِ ِ ()53
ِ
م ا ِ
ِ
السمع والطَّ ا ِ
ب اواك ِراه» ،
اح َّ
يما أ ا
ا
اعةُ ف ا
ات ميتاةا اجاهليَّةا»  ،وقوله ‘ « :اعلاى ال اْم ْرء ال ُْم ْسل ِم َّ ْ ُ ا
آم ُرُك ْم ِِبا ْم ٍ
س َّ
اعةُ فاِإنَّهُ ام ْن
اَّللُ أ اام ارِّن ِبِِ َّن َّ
اد اوا ْْلِ ْج ارةُ اوا ْْلا ام ا
اعةُ اوا ْْلِ اه ُ
الس ْم ُع اوالطَّ ا
وقوله « :اوأ ااَن ُ
()55
اعةا قِي اد ِش ٍِْب فا اق ْد اخلا اع ِربْ اقةا ِْ
اإل ْس اَّلِم ِم ْن عُنُِق ِه»  ،وقوله ‘« :إِ َّن َّ
ضى لا ُك ْم
اَّللا يا ْر ا
ار اق ا ْْلا ام ا
فا ا
()56
تنبيها ابألدىن على األعلى « :اواَل اَِي ُّل لِثا اَّلثاِة نا اف ٍر يا ُكونُو ان ِِب ْار ِ
ض فا اَّلةٍ إََِّل
‘
له
و
لق
و
،
ثاَّلا ااث»..
ً
()58
()57
ِ
ني اوإِ ام اام ُه ْم» .
اح اد ُه ْم»  ،ولقوله« :تال اْزُم اَجا ا
اعةا ال ُْم ْسل ِم ا
أ َّام ُروا اعلاْي ِه ْم أ ا

وهو خمالف كذلك لالمجاع ،الذي نقله ابن بطال على منصوص كالم أمحد كما ذكرته سابقا ،وأعيده
هنا ألمهيته قال " :ومن غلب عليهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمي املؤمنني ،فال حيل ألحد يؤمن ابهلل
()59

واليوم اآلخر ،أن يبيت وال يراه إماما"
أوضح من ذلك.

ا.هـ وال حنتاج إىل القول :إن معىن ال حيل :أي حيرم ،فاملقام

وأما قـوله" :أن إلزام الناس ببيعة واحد يف كل آن غي صحيح".
إذا كان قصده بقوله" :يف كل آن" ما خيتص بقضااي األعيان ،ونوادر التخلف عن األصول العامة،
والقواعد الكلية املتقررة ،فقد يوجد من يوافقه عليه على عالته ،أما إن قصد "يف كل آن" يف حال االختيار
والتأصيل ،فباطل ،فاألصول العامة من القرآن والسنة واإلمجاع ،كلها تدل على وجوب بيعة اإلمام ،ولزوم
مجاعته ووجوب نصرته ،واهلجرة إليه للمستطيع تسقط مع العجز ،كما قررانه سابقا؛ بل لو زدان لقلنا :إنه
من قبيل اجملمع عليه ،وذلك املفهوم من فعل الصحابة من حادثة السقيفة إىل التنازل يف عام اجلماعة.
( )53أخرجه مسلم ،تقدم.
( )54أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة /ابب وجوب طاعة األمراء يف غي معصية وحترميها يف املعصية ( )1469 /3برقم .1839
( )55أخرجه الرتمذي يف كتاب األمثال /مثل الصالة والصيام والصدقة (.2863 )148 /5
( )56أخرجه مسلم يف كتاب األقضية /ابب النهي عن كثرة املسائل من غي حاجة ( )1340 /3برقم 1715
( )57أخرجه أمحد ( ،)227 /11وحسنه األرنؤوط.
( )58أخرجه البخاري يف كتاب املناقب /ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ( )1319 /3برقم .3411
( )59األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء (ص.)23 :
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 -30ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-أما حديث وفد عبد القيس ،وهذا فيه :أن النيب مل أيمرهم
ابهلجرة ،بل أقرهم على سكن بالدهم ،فدل أن اهلجرة املأمورة ما كانت للفراد  ...واألمر إىل تقدير
اإلمام ومجاعته".
ق ل ت :الكالم هنا ليس يف بيان وجوب اهلجرة من عدمه ،وإمنا مقصوده االستدالل على ما أصله من
بطالن إلزام الناس ببيعة اإلمام يف كل آن ،جبواز عمل الطائفة خارج سلطان اإلمام لعذر! وليت شعري أين
حمل الشاهد من القصة؟!! وهذا يقال فيه ما قيل يف قصة أيب بصي ،وحيذو فيها حذوه ،فقوم عبد القيس
ملتزمون ببيعة اإلمام وحتت واليته ،فكيف يدل ذلك على عدم إلزام الناس ابلبيعة؟! بل القصة تدل على
وجوب اإللزام ابلبيعة وااللتزام هبا ،ال على ضده ،وإال لما جاؤوا من بالدهم وتكلفوا الوفود إىل النيب ‘
مع ما يفصلهم عنه من أحياء الكفار ،فتوافق هذه القصة سائر األدلة ،وتنساق معها يف سياق متحد.
فانظر كيف جعل الشيخ -عفا هللا عنه -القصة يف غي جمعلها ،واستدل هبا يف غي مستدهلا ،ومحلها من
يضا وال حىت كناية ،بل هي مناقضة
معىن ،وال تصرحيًا وال
تلميحا ،وال تعر ً
املعاين ما ال حتتمله ،ال لفظًا وال ً
ً
ملا رامه منها ،وال سيما أنه ينقضها بنفسه يف قوله فيها" :وهم حتت واليته" وقوله" :واألمر إىل تقدير اإلمام
ومجاعته" فتبني أهنم مقرون أبمامته ،وملتزمون حبكمه وتقديره ،فلو قدران أنه مل يقرهم على ما هم عليه
()60
ِِ
اء اَن» .
للزمتهم طاعته ،والصرب معه ،وهذا ظاهر من قول الوفد« :فا ُم ْراَن ِِب ْام ٍر فا ْ
ص ٍل ُُنِْ ِْب به ام ْن اوار ا
 -31ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فمجموع أمر حال وفد عبد القيس وحال أيب بصي أن أعمال
اجلهاد -وهي من أعمال اإلمامة -جتوز على كل حال إبذن اإلمام إن كان حتت واليته ،وبدون إذنه إن مل
يكونوا كذلك ،فراد أو مجاعات".
 ق ل ت :وكل ما استدل به الشيخ -عفا هللا عنه -بيـنا ضعف استدالله به ،بل وبيـنا أنه حجة عليه الله ،ومل يستدل الشيخ -عفا هللا عنه -آبية صرحية وال حبديث ينص على ما ذهب إليه ،بل غاية ما استدل

( )60أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان /ابب أداء اخلمس من اإلميان ( )29 /1برقم .53
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به هو آية وقصتان مضموهنما يف حوادث خارجة عن حال االختيار ،توسع فيها ملوانع من العمل ابألصول
العامة ،مع ما بيناه منها ،وبينا كيف نقض الشيخ تقريره بتقريره!.
 -32ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-القاعدة اليت أرساها الفاروق  ¢يف قوله املتقدم  ...وفيه قوله:
()61
ش ٍِ
ِ
ني فا اَّل يُباايا ُع ُه او اواَل الَّ ِذي اِبيا اعهُ تا ِغ َّرةا أا ْن يُ ْقتا اَّل» دلت
ورة م ْن ال ُْم ْسل ِم ا
« ام ْن اِبيا اع ار ُج اَّل اع ْن غا ِْري ام ُ ا
على أن البيعة لإلمام ال تنعقد بواحد وال يف ما معناه من اثنني أو ثالثة ،بل ويدل على أهنا ال تفرض من
قوم على قوم مبجرد بيعة اخلالفة ،وهذا ما جهله بعضهم حيث ظنوا أنه مبجرد بيعة البعض ابخلالفة فإنه
يستحق هذا املعىن وجيب على املسلمني قبوله ،والفاروق أيمر بعدم املتابعة إال أبن تكون شور بني
املسلمني".
 ق ل ت :سبق وأن تكلمنا على هذه املسألة فهي من املكررات وقلنا :إن الراجح فيها أن بيعة أهلاحلل والعقد ال حتدد بواحد وال ابثنني وال بعشرة ،ألن ابب التحديد موقوف على الدليل ،وال وجه
لتخصيص عدد ما دون عدد ،وكذلك ال حتدد ببيعة مجيعهم ،بل مبا تيسر منهم ،إن حصل ببيعتهم القدرة
والشوكة والتمكني ،فاملعترب حصول مقاصد اإلمامة ،فمىت حصلت ولو ببيعة الواحد ،صحت ولزمت لوازمها
اجلميع ،وإن مل حتصل إال ببيعة اجلميع ،ومل يتعذر استقصاؤه وجب ،وحتتم الوقوف عليه.
وأما أهنا ال تفرض على قوم مبجرد بيعة اخلالفة؛ فإن كان قصد مبجرد بيعة أي أحد من عوام املسلمني
لرجل هو أقرب إىل العدم منه إىل الوجود فصحيح ،أما إن قصد البيعة الشرعية إلمام مستجمع لشروط
اإلمامة يف نفسه ،ويف إمامته ،فغي صحيح ،ملخالفته قول هللا ورسوله وإمجاع األمة ،فبيعة البعض إن حصل
إماما وخليفة ،وجبت له الطاعة وحرم شق
هبا مقصود اخلالفة صحت ،وصار من عقد له هؤالء البعض ً
صفه ،واخلروج عليه ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ¬-تعاىل" :-بل اإلمامة عندهم -يعين أئمة السنة-
إماما حىت يوافقه أهل الشوكة عليها الذين حيصل بطاعتهم
تثبت مبوافقة أهل الشوكة عليها وال يصي الرجل ً
له مقصود اإلمامة فإن املقصود من اإلمامة إمنا حيصل ابلقدرة والسلطان فإذا بويع بيعة حصلت هبا القدرة
( )61أخرجه البخاري يف كتاب احملاربني /ابب رجم احلبلى يف الزان إذا أحصنت (.6442 )2503 /6
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والسلطان صار إم ًاما وهلذا قال أئمة السلف :من صار له قدرة وسلطان يفعل هبما مقصود الوالية فهو من
()62

أويل األمر الذين أمر هللا بطاعتهم ما مل أيمروا مبعصية هللا"..

ا.هـ.

أما قـوله :وهذا ما جهله بعضهم حيث ظنوا أنه مبجرد بيعة البعض ابخلالفة فإنه يستحق هذا املعىن
وجيب على املسلمني قبوله.
فـقـلـت :هذا الكالم من الشيخ -عفا هللا عنه -فيه إمجال من جهة املخاطب به وهو كما سبقنا أنه أييت
بكالم جلماعة اخلالفة الضالة وقبيح ما عندهم يف سياق كالمه على دولة اخلالفة ،فيقع للقارئ بسبب ذلك
وهم والتباس ،وهذا يف مواطن عدة يف هذه الثياب ،وإين ألابلغ يف إحسان الظن ابلشيخ -عفا هللا عنه-
أبنه مل يقصد ذلك ،وإمنا هو من ابب ذكر الشيء ابلشيء!
وعندان هنا طرفان ووسط ،طرف فرط فجعل عقد اخلالفة أقرب إىل اللعب منه إىل اجلد ،جبعله اخلالفة
تنعقد مبجرد بيعة الشخص الواحد ألي قرشي ،منفرد يف واد من األودية ،أو على رأس جبل من اجلبال ،أو
حىت يف بلد من بالد الكفر!
وطرف أفرط ابشرتاط رضا كل األمة ،أو اشرتاط رضا مجيع أهل احلل والعقد ،يف كل بقاع املعمورة،
الذين لو كانوا يف بلد واحد لتعذر واستحال استقصاؤهم ،فكيف وهم منتشرون يف أصقاع األرض طوًال
وعرضا شرقًا وغرًاب؟!!
ً
والوسط العدل يف ذلك ،مالحظة حصول مقاصد اإلمامة ،ولو ببيعة الواحد ،كما ابيع قيس بن سعد
أميا جليش قوامه أربعون أل ًفا ،كلهم قد ابيع على
بن عبادة اخلليفة الراشد احلسن بن علي  €وكان قيس ً
املوت ،وأما أن الفاروق أيمر بعدم املتابعة إال أبن تكون شور بني املسلمني فقد تبني ساب ًقا أن املقصود
ابألمة مجهور أهل احلل والعقد غالبًا ال كل أفراد األمة وال كل أفراد أهل احلل والعقد ابإلمجاع  -كما سبق
أتصيله -وهذا هو حقيقة فعل عمر  ¢حيث جعل األمر بيد النفر الستة ،ومل يستشر يف ذلك األمة،
( )62منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم (.)527 /1
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والستة جعلوه بيد عبد الرمحن بن عوف ،ومل ينقل أهنم استشاروا بذلك األمة ،وهو  ¢من املعلوم يقينًا أنه
فردا ،وهذا مما اشتهر بني الصحابة
فردا ً
ما استقرأ رضا كل املسلمني يف زمانه وال رضا كل أهل احلل والعقد ً
ومل ينكره أحد منهم فهو إمجاع.
ففعل عمر يبني جممل قوله ،ويكشف مراده منه ،وهذا ما فهمه الصحابة  €من كالمه فجعلوه بيد
عبد الرمحن بن عوف كما قدمت آن ًفا.
وأضف إىل ذلك أن قول عمر  ¢حممول على من افتات على أهل احلل والعقد ،وابيع من ال يرتضونه،
حذرا من حصول االختالف والقتل ،قال احلافظ ابن حجر عند شرحه لقول عمر السابق" :فيه
وذلك ً
إشارة إىل التحذير من املسارعة إىل مثل ذلك حيث ال يكون هناك مثل أيب بكر ملا اجتمع فيه من الصفات
احملمودة  ...ممن ال يوجد فيه هذه الصفات ال يؤمن من مبايعته عن غي مشورة االختالف الذي ينشأ عنه
()63

الشر" ا.هـ ،فحيث يؤمن اخلالف ال يطرد فيه قول عمر  ¢ولذلك األئمة مل حيتجوا بقول عمر فيمن
صحح عقد اإلمامة ببيعة الواحد الذي تقوم ببيعته مقاصد اإلمامة ،فنقول هنا :إن اخلالف مأمون يف
خالفة الشيخ أيب بكر -حفظه هللا ورعاه -فال ينزل عليه قول عمر  ¢وذلك ملا هو ظاهر من اجتماع
املسلمني حتت رايته ،من مجاعات وأفراد ،سواءً يف دولته وأرضه ،أو من خارجها فها هي أرضه ال ينازعه
فيها على إمامته أحد ،وجنده هم املقاتلون على أرضه ،وال وجود لغيهم وال عربة خبالف اآلبق الناكث مع
اجتماع هذا اجلمع على بيعته ،وعقد خالفته ،فأقدم اجلماعات -على أرضه -وأحدثها دخلت حتت إمرته،
وأقبلت بيعات اإلمامة على السمع والطاعة له من كل مكان يف األرض ،على وجه مل تشهد مثله األمة
اإلسالمية يف العصر احلديث ،بل وال شهدته أمة من األمم حديثًا ،حىت صار حديث زمانه ،وقصة عصره،
ابعرتاف العدو قبل الصديق ،كما هو معلوم مسموع مشاهد حمسوس ،وهذا ظاهر ظهور الشمس رابعة
النهار لعني كل منصف ،أما عني املبغض أو احلاسد فهي تبدي له املساواي ولو جاءته كل آية!

( )63فتح الباري البن حجر (.)257 /19
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 -33ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد تبني أن املقصود ابملسلمني هم عرفاؤههم وأهل النظر ممن
ضالال؛ فإن من
مسوا أبهل الشور أو أهل احلل والعقد ،وأبمر الفاروق هذا يكون قتال املخالف أكثر ً
أطاع الفاروق بعدم املتابعة ال يقاتل بل ميدح ،فيكون مقاتله خمال ًفا لفقه الفاروق".
 ق ل ت :الشيخ -عفا هللا عنه -قد اضطربت أقواله يف ثيابه يف هذه املسألة ،فتارةً جيمل وترةً يبني،فمن اإلنصاف أن حنكم على جممله مبا يقتضيه بيانه ،فكل ما فيه إسناد األمر إىل عموم األمة أو أنه يف
يدها مطل ًق ا ،حيمل على ما بينه هنا ،من أن املقصود بذلك هم أهل احلل والعقد ،والشيخ مل يبني ما أمجله
من املراد أبهل احلل والعقد ،هل هم كلهم أم مجهورهم؟ أم املعترب يف ذلك عدد معني أم املعترب حتقق
املقاصد؟
وأما من وافق قول الفاروق على احلقيقة والواقع ،فهذا الذي ال يقاتل وال ينكر عليه ،بل هو ممن ال سبيل
اقعا ،ال ابعتبار ظنه
ألحد عليهم إلحساهنم وما على احملسنني من سبيل ،لكن ذلك ابعتبار موافقته احلق و ً

يف نفسه وتومهه ،وهذه من القواعد املهمة يف احلكم على األفراد واجلماعات والطوائف ،أن املعترب يف احلكم
عليهم موافقتهم للحق يف الواقع واحلقيقة ،ال بظنهم وحسبهم وادعائهم ،وإال ملا حكم على أحد ببدعة وال
ضاللة وال تكفي وال حىت ختطئة ،ألن خمالفة احلق ال يقصدها أحد إال ما شاء هللا ،حىت اليهود والنصار
ون َِّ
ََّّللاةُ إِنَّهم َّاَّتا ُذوا َّ ِ
ني أاولِياء ِمن ُد ِ
اَّلل
ومنه قوله تعاىل﴿ :فا ِري اقا اه ادى اوفا ِري اقا اح َّق اعلاْي ِه ُم الض ا
الشيااط ا ْ ا ا ْ
ُُ
َّ ِ
ِ ِ
ين
ين أا ْع ام ااَل ( )103الذ ا
س ِر ا
سبُو ان أانَّ ُه ْم ُم ْهتا ُدو ان﴾ [األعراف ،]30 :وقوله﴿ :قُ ْل اه ْل نُنا بئُ ُك ْم ِب ْْلا ْخ ا
اواَْي ا
ِ
ض َّل اس ْعيُ ُه ْم ِِف ا ْْلايااةِ ُّ
ص ْن اعا﴾ [الكهف ،]104 ،103 :فال يكتفى
ا
سبُو ان أانَّ ُه ْم َُْيسنُو ان ُ
الدنْ ياا او ُه ْم اَْي ا
مبجرد قصد احلق وإرادته ،بل البد من إصابته و موافقته ،فظن إصابة احلق واإلحسان واهلداية مع اإلتيان
مانعا من حلوق األمساء واألحكام ،وكل حبسبه ،قال ابن
أبضدادها من الباطل واإلساءة والضالل؛ ليس ً
سبُو ان أانَّ ُه ْم ُم ْهتا ُدو ان﴾ [األعراف ،]30 :قال" :وهذا من
جرير الطربي ¬ عند أتويله لقوله تعاىل ﴿ :اواَْي ا
أحدا على معصية ركبها أو ضاللة اعتقدها أال أن
أبني الداللة على خطأ قول من زعم أن هللا ال يعذب ً
عنادا منه لربه ،ألن ذلك لو كان كذلك مل يكن بني فريق
أيتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيكبها ً
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()64

الضاللة الذي ضل وهو حيسب انه هاد وفريق اهلد فرق وقد فرق هللا بني أمسائهما وأحكامهما" ا.هـ،
فليس كل من زعم أنه متبع لعمر الفاروق يكون قد أصاب حقيقة اتباعه ،بل كم هم الذين يزعمون أهنم
موافقون للقرآن والسنة وهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية؟
وفيه يقال كم من مريد للحق أخطأ طريقه ،وال يقصد الكفر أحد إال ما شاء ،وأما من خالف الفاروق
صحيحا؛ فإنه يدفع
عقدا شرعيا
يف حقيقة األمر ،مع تومهه وظنه أنه موافق له ،فخرج على اإلمام املعقود له ً
ً
مبا يغلب على الظن دفعه به ،وإن أد ذلك إىل قتاله ،أو قتله ،قال اإلمام النووي ¬ يف شرحه حلديث
()65

ض ِربُوا عُنُ اقهُ»  ،قال ":فيه األمر بقتال من خرج عن اإلمام أو أراد
ني أ َُّم ِِت فاا ْ
ج يُ اف ِر ُق با ْ ا
« ُّأَياا ار ُج ٍل اخ ار ا
تفريق كلمة املسلمني وحنو ذلك وينهى عن ذلك فإن مل ينته قوتل وإن مل يندفع شره إال بقتله فقتل كان
()66

هدرا ".ا.هـ ،فهذا فيه رد على قول الشيخ -عفا هللا عنه -يف استدالله بقول عمر  ¢من أنه يدل
ً
على أهنا ال تفرض من قوم على قوم مبجرد بيعة اخلالفة ،وهذا ما جهله بعضهم حيث ظنوا أنه مبجرد بيعة
البعض ابخلالفة فإنه يستحق هذا املعىن وجيب على املسلمني قبوله.
وأضف إىل ذلك فعل الصحابة  €يف اخلالف الذي وقع بني علي ومعاوية  ƒعلى اخلالفة ،فحكم
علي ومن معه على من يقابلهم ابلبغي وقاتلوهم قتال البغاة ،بل الشيخ نفسه حكم عليهم ابلبغي! فقال يف
رسالته املسماة حقيقة اخلالفة" :فعلي أمي املؤمنني الشرعي ومن خرج عليه فهو ابغ" ا.هـ ،مع أن أهل
السنة يلتمسون للجميع العذر ،ويقولون هم بني جمتهد مصيب له أجران ،وجمتهد خمطئ له أجر اجتهاده،
فاملقصود :أهنم اجتهدوا يف إصابة احلق يف هذه املسألة فلم يصيبوه ،من دون أن مينع ذلك قتاهلم وتنزيل
االسم واحلكم عليهم ،فإذا كانت بيعة البعض غي ملزمة لغيهم فعالم هذا القتال واالقتتال؟ وإذا كان من
خالف دولة اخلالفة ظنا منه موافقة عمر ،واحلق خبالفه ال يسمى ابغيًا ،وال يلحق به حكم البغاة ،فعالم
حيكم على من خالف عليا ظنا منه موافقة احلق ابلبغي ،وال حيكم على األول ابلبغي والصورتن
( )64تفسي الطربي (.)388 /12
( )65أخرجه النسائي يف كتاب حترمي الدم /ابب قتل من فارق اجلماعة ( )93 /7برقم .4023
( )66شرح النووي على مسلم (.)241 /12
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متماثلتان؟!! بل احلكم ابلبغي على من خالف دولة اخلالفة أظهر منه يف حق من خالف عليا  ¢وهذا
يظهر للمتأمل ،ومن وفقه هللا إىل اجلمع بني املتماثالت والتفريق بني املفرتقات ،فإن خالف أصحاب معاوية
احتفت به قرائن حال جتعلهم أقرب إىل العذر من خالف أصحاب التفرق اليوم ،ولذلك كان منهم صحابة
ارا ال ِْفئاةُ
أجالء على علمهم وفهمهم ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬ يف كالمه على حديث «تا ْقتُ ُل اع َّم ا
ِ ()67
أيضا يدل على صحة إمامة علي ووجوب طاعته وأن الداعي إىل طاعته داع إىل
وهذا
"
قال:
الْبااغياةُ»
ً
اجلنة والداعي إىل مقاتلته داع إىل النار وإن كان متأوًال ،وهو دليل على أنه مل يكن جيوز قتال علي ،وعلى
هذا فمقاتله خمطئ ،وإن كان متأوًال ،أو ابغ بال أتويل ،وهو أصح القولني ألصحابنا وهو احلكم بتخطئة
من قاتل عليا ،وهو مذهب األئمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة املتأولني ،وكذلك أنكر حيىي
معا بغاة؟ رد
ابن معني على الشافعي استدالله بسية علي يف قتال البغاة املتأولني قال :أجيعل طلحة والزبي ً
عليه اإلمام أمحد فقال :وحيك وأي شيء يسعه أن يضع يف هذا املقام؟ يعين إذا مل يقتد بسية علي يف ذلك
()68

مل يكن معه سنة من اخللفاء الراشدين يف قتال البغاة".

ا.هـ.

وليس من خالف أمي املؤمنني الشيخ اجملاهد أاب بكر -حفظه هللا ورعاه -أكرم علينا من صحابة رسول
هللا وال أكرم علينا من طلحة والزبي  ƒ-وعن مجيع الصحابة -وجاز وصف بعض الصحابة ابلبغاة،
وأبهنم يدعون إىل النار ،وذلك ملخالفتهم احلق ال عن عناد منهم وقصد للمخالفة ،بل عن اجتهاد وحتر
منهم إلصابة احلق ،أفيجوز أن يوصفوا بذلك ويتحرز من وصف فالن وعالن ممن لو أنفق مثل أحد ذهبًا
ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه؟!!
 -34ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وحني يكون الناس يف مرحلة بناء شوكة التمكني من خالل شوكة
النكاية كما هو حالنا".

( )67أخرجه مسلم يف كتاب الفنت وأشـراط السـاعة /ابب ال تقـوم السـاعة حـىت ميـر الرجـل بقـرب الرجـل فيتمـىن أن يكـون مكـان امليـت مـن
البالء ( )2236 /4برقم .2916
( )68جمموع الفتاو (.)438 /4
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 ق ل ت :وهنا وقفة على تعميم احلكم على مراحل اجلهاد أبهنا مرحلة قتال نكاية لبناء شوكة التمكني؛فهذا التعميم إطالقه غي سديد ،من جهة أن الساحات اجلهادية منها ما قد نضجت مثرته فتمكن يف أرض
واسعة؛ تعد أكرب دولة لإلسالم على وجه البسيطة حبمد هللا ،فال وجود لنوعي القتال فيها ،بل املسلمون
وأهل الذمة فيها يف أمان ودعة آمنني مطمئنني ،ومنها ما قارب النضج ،ومنها ما حيتاج إىل جد واجتهاد،
فالساحات اليت فيها القتال متوزعة على كال نوعي قتال التمكني والنكاية ،فساحات قتال متكني،
وساحات قتال نكاية ،وساحات بني هذه وهذه ،وهذا ابلنظر إىل ساحات القتال ال إىل أرض التمكني اليت
ال قتال فيها ،بل شوكة التمكني فيها حاصلة ومتحققة ،والناس فيها آمنون مطمئنون ال يعلمون عن القتال
مساعا ،فيما يتناقل من األخبار أو يرونه يف إصدار مرئي يبث على الشاشات الكبية يف
إال ما يسمعونه ً
الساحات العامة.
يضا أبن اخلالفة مل حتقق شوكة التمكني بعد،
وهذا احلكم ساقه الشيخ -عفا هللا عنه-
تلميحا وتعر ً
ً
ليبطل حكمها ويبطل بيعتها وال سيما يف تعميمه بقوله( :كما هو حالنا) ،وكما قلنا ساب ًقا أن هذا من
الشيخ -عفا هللا عنه -فيه خمالفة للحس واملشاهدة ،بل املاليني من عوام املسلمني متيقنون بتمكني دولتهم
اإلسالمية على أرضهم أكثر من تيقنهم بتمكني الدولة اليت يقيم فيها الشيخ على أرضها بل هم على أعظم
من ذلك يقينًا ،وهذا مما فيه إشارة إىل أن الشيخ -عفا هللا عنه -مل تكتمل الصورة عنده ،ومن نقل له
األخبار ال يزال ينقل له ما خيالف الواقع ،وهللا أعلم.
 -35ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وأن يستقر لبعضهم بعض السلطان على أرض وقوم ،وآخرون
منهم كذلك ،فال حيسم األمر أبن يسبق أحدهم إبعالن إمامته وأنه اخلليفة ليكون هو املتعني دون غيه،
فإن تصور هذا القول على حقيقته جيعله أقرب إىل الطفولية والسذاجة من العلم يف العقل ،إذ قائل هذا
القول يتصور أن املسألة تتعلق عن سبق وإعالن اخلالفة قبل سواه ،فيا له من مناط يبكي الثكلى".
 -ق ل ت :وهنا وقفات مع كالم الشيخ  -عفا هللا عنه:-
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أوْلا :إن حكم تنصيب اإلمام واجب كفائي ،فوري ،مضيق الوقت ،فال يؤخر ،وأدلة وجوبه أظهر من
مقصورا على هذا
أن حتتاج إىل سردها ،فهي أغىن من أن تذكر ،وأشهر من أن تشهر ،فليس مستندها
ً
احلديث ،ويكفي من ذلك إمجاع الصحابة القطعي الثبوت عنهم يف ذلك ،من حيث أهنم انشغلوا يف قضية
تنصيب اإلمام عن دفنه ‘ وسارعوا إىل ذلك ملا علموه من عظيم ما يرتتب على أتخيها ،قال اإلمام
اجلويين" :رأوا البدار إىل نصب اإلمام حقا فرتكوا لسبب االشتغال به جتهيزه ‘ خمافة أن تتغشاهم هامجة
()69

حمنة" ا.هـ وقال اإلمام أبو بكر بن العريب يف معرض سياقه حلادثة عثمان" :ولوال اإلسراع بعقد البيعة
فرضا
لعلي جلر على من هبا من األوابش ما ال يرقع خرقه ولكن عزم عليه املهاجرون واألنصار ورأ ذلك ً
()70

عليه فانقاد إليه" ا.هـ.

فضال عن أن يبدع!
فال يقال ملن وافق فعله فعل الصحابة أنه ساذج ،أو طفويل ،أو سفيه أو حيذر منهً ،
وأعيد هنا ما قاله الشيخ -عفا هللا عنه -يف حق من وافق قول عمر  ¢مع شيء من التصرف من ابب
ضالال؛ فإن من أطاع الصحابة يف اإلسراع بتنصيب
األوىل" :وأبمر الصحابة هذا يكون قتال املخالف أكثر ً
إمام ال يقاتل بل ميدح ،فيكون مقاتله خمال ًفا لفقه الصحابة" ،وهذه األحكام وأبلغ منها تثبت فيمن خالف
إمجاع الصحابة من ابب األوىل واألحر  ،وال سيما أن من ضمن الصحابة عمر ومن هو أفضل من عمر
 ¢وعن مجيع الصحابة؟
اثنيها :اإلمامة تقوم بقيامها مصاحل العباد يف دينهم ودنياهم ،فإن أتخيها يفضي إىل مفاسد يف الدين
والدنيا ،ال حتمد عاقبتها ،كما قال إمام احلرمني" :الغرض من نصب اإلمام حفظ احلوزة واالهتمام مبهمات
وخبال
خلال ال يتال ى ً
اإلسالم ومعظم األمور اخلطية ال تقبل الريث واملهل ولو أخر النظر فيه جلر ذلك ً
()71

متفاقما ال يستدرك ،فاستبان من وضع االمامة استحالة اشرتاط اإلمجاع يف عقدها"
ً

( )69غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)23 :
( )70العواصم من القواصم (ص.)147 :
( )71غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)67 :
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ا.هـ.

وأضف أن احلاجة إىل اإلمام الذي يسوس الناس مبا فيه مصلحتهم من أعظم احلاجات وأعمها ألفراد
األمة ،فمثل هذه احلاجة جيعل منها ومن املسارعة إىل عقدها له من ابب الضرورات جرًاي على قاعدة:
"احلاجة املشهورة تنزل منزلة الضرورة" كما نظمها صاحب الفرائد البهية بقوله:
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــد نزل ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـن ـ ـ ـ ـ ـ ـزلة الض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة

خـاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة واحلاج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهورة
ال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق أن تـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أو تـخـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

عـن ـ ـ ـ ــدهم كـم ـ ـ ـ ــا عـلـي ـ ـ ـ ــه نـص ـ ـ ـ ــا

()72

وأتمل كالم اإلمام اجلويين ¬ حيث قال" :فإن أتخي ما يتعلق ابألمر الكلي يف حفظ خطة اإلسالم
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حمرما وال ريب فاإلسراع واجب
حترميه واضح بني وليس التواين فيه ابلقريب اهلني" ا.هـ ،فإذا كان التأخي ً
وال شك ،من ابب "ما ال يتم ترك احملرم إال به فهو واجب".
مانعا مينع
اثلثها :مع التسليم ً
جدال أن السبق إىل إقامة اخلالفة مناط يبكي الثكلى ،فهل يكون ذلك ً
من صحة عقد اإلمامة ملن سبق غيه هبا مع حتقق املقصود الشرعي فيه؟! فهل السبق مانع من احلكم يقدح
ومينع من مشروعيتها؟!!
مانعا من احلكم ابلصحة واإلمضاء!!
فظهر أنه وإن سلمنا ً
جدال أنه قدح يف الفهم فليس ً
رابعها :ويف أتخيها فتح ابب عظيم الضرر على اإلسالم واملسلمني ،من حيث إنه قد يستغله سراق

اجلهاد من األفراد أو الطوائف املقاتلة املنحرفة املرتبصة ،فيبادرون إىل إعالن اخلالفة على ما حتت واليتهم
من أرض ،فيسرقون بذلك الثمرة من أيدي أهل السنة والعدل ،وهم مرتبصون لذلك ،وهلم حماوالت سابقة
من هذا النوع ،وليس من رأ كمن مسع ،وهذا يكاد أن يكون من أعظم مداخل الفساد على األمة
اإلسالمية ،فأهل السنة والعدل يضحون بكل ما هو نفيس وغال من األعمار واألموال واألنفس والثمرات،
( )72الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لألهدل اليمين الشافعي.
( )73املرجع السابق (ص.)318:
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وحىت األعراض ،مث إذا اكتملت الثمرة وطابت ،جاءت أايدي الضالل والسراق ،الذين مل يهريقوا يف سبيلها
ملء حمجم من دم فيقطفوهنا وجينوهنا وترجع األمة خالية الوفاض من كل سين البذل والتضحيات ،واي ليتها
ترجع ساملةً ،بل يزيد ذلك يف ذهلا وإذالهلا ،وتسلط األعداء عليها ،وما احملاكم اإلسالمية يف الصومال عنا
أيضا عنا ببعيد ،وال يكاد خيفى على أحد ما رامه مارقة الدين -اإلخوان
ببعيد ،وما محاس املرتدة ً
املسلمون -يف العراق أعوام ما كان األمريكان فيه ،ملا اكتملت ومتت الثمرة يف أراضي أهل السنة ،أرادوا
إقليما سنيا يسوسونه أبفكارهم ،ومنهجهم املنحرف ،بعد كل تلك
االلتفاف على اجملاهدين ،وإعالهنا ً
مفتوحا وذريعةً مفضيةً؟
اباب ً
التضحيات النبيلة ألهل السنة ،فهل يرتك ملثل هؤالء ً
خامسها :دعنا نسلم أنه سبق غيه وافتات عليه ،فما الفرق بينه وبني غيه من املسبوقني؟ فإن سلمنا أنه
مفضول فتصح إمامته مع وجود الفاضل ابإلمجاع ،فليس من شرط عقدها أن يكون املعقود عليه أفضل
املوجود مطلقا ابإلمجاع كما نقله ابن حزم ¬ بل قال  ¬-تعاىل" :-ومانعلم ملن قال :إن اإلمامة ال
جتوز إال ألفضل من يوجد حجة أصال ال من قرآن وال سنة وال إمجاع وال من صحة عقل وال من قياس وال
()74

من قول صاحب وما كان هكذا فهو أحق قول ابالطراح "...ا.هـ.
هذا مع التسليم اجلديل والفرضية أبنه املفضول وغيه أفضل منه ،فكيف وقد وفق هللا تعاىل ،ورحم،
ولطف ،أبن هيأ هلذه األمة من حنسبه حاز مراتب الفضل والكرم يف جهاده ،واستقامته على منهج الشرع
القومي ،فقد أقبلت عليه القلوب مؤتلفة ،ومجع حتت كلمته ألوية كانت متفرقة ،وكان يف وضوح منهجه وبيان
طاغوت ،أو أقر ببدعة ،أو رضي
وعلما يهتد به ،فليس هو ممن داهن يف دينه ،أو مدح
ً
مسلكه نرب ً
اسا ً
برسم كافر ،أو هادن غاصبًا ،وهذه آاثره تشهد له شهادة كمال األثر على كمال املؤثر ،وكمال املعلول على
كمال علته ،فانتهجت دولته منهاج النبوة ،من حرب للشرك وأهله ،وهدم لألواثن واألصنام والقبور اليت
كانت تعبد من دون هللا ¸ ،وقمع للبدع واخلرافات ،وإزالة للحدود الفاصالت بني بالد املسلمني ،واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،وإغاثة امللهوف ونصرة املظلوم ،وإقامة الشرائع ،وحفظ لبيضة املسلمني ،بل
أين من يدانيه يف شدة أبسه ونكايته بعدوه؟ وما إنكار ذلك إال من القرمطة والسفسطة.
( )74الفصل يف امللل (.)126 /4
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فإن كان مقصود املنكر حيصل إبمامة الشيخ أيب بكر-حفظه هللا -فليض به وليقبل ،وأما إن كان
مقصوده التشهي وتعيني فالن من الناس بعينه أو حملض اخلصومة؛ فهذا ال يقبل منه ،وال يقر عليه وال عربة
به.
ِ ِ
وس ُه ْم
 -36ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد يربز هلؤالء قوله ‘ « :اكانا ْ
س ُ
يل تا ُ
ت بانُو إ ْس ارائ ا
ال فُوا
ِب با ْع ِدي او اسيا ُكو ُن ُخلا افاءُ فا يا ْكثُ ُرو ان قاالُوا فا اما اَت ُْم ُراَن قا ا
ْاْلانْبِيااءُ ُكلَّ اما اهلا ا
ِب اوإِنَّهُ اَل ناِ َّ
ِب اخلا افهُ ناِ ٌّ
ك ناِ ٌّ
()75
وه ْم اح َّق ُه ْم فاِإ َّن َّ
اه ْم»  ،وهذا احلديث ليس حجة ملا
استا ْر اع ُ
بِبا ْي اع ِة ْاْل َّاوِل فا ْاْل َّاوِل أا ْعطُ ُ
اَّللا اسائِلُ ُه ْم اع َّما ْ

سلطاان على الناس ،ال ما حيمله هؤالء
قالوا :إن هذا النص يتحدث عن خلفاء يسوسون ،وهذا يعين أن هلم
ً
ام
على رجال ال سلطان هلم وال يقدرون الدفع عن أنفسهم وال عن غيهم كما تقدم يف قوله« :إِ ََّّناا ا ِإل ام ُ
()76

ُجنَّةٌ» ".

 ق ل ت :هذا من املواطن اليت يكرر فيها الشيخ نفي التمكني والشوكة والغلبة احلاصلة لدولة اخلالفة،واليت تشهد أن الشيخ -عفا هللا عنه -مل يتصور الواقع تصوًرا تما يؤهله للحكم عليه؛ وإال فالشيخ حنسبه
أنه ال ينكر وجود مثل حقيقة التمكني احلاصل للدولة يف الشام والعراق ،ولكنه -عفا هللا عنه -يعتمد على
أخبار تنقل إليه عمن هم ثقات عنده يف ظنه ،إال أن اضطرابه يف إثبات التمكني لدولة اخلالفة ترًة ،ونفيه
عنها أخر  ،يقطع علينا طريق االعتذار له بذلك!!
وهنا وقفات مع كالمه -عفا هللا عنه:-
اْلوىل :قوله" :ال ما حيمله هؤالء على رجال ال سلطان هلم" ،حتتمل إشارة الشيخ -عفا هللا عنه -هنا
أنه يريد مجاعة اخلالفة الضالة ،حيث إنه نقل عنهم هذا املعتقد ،وحتتمل أنه أراد هبا دولة اخلالفة املباركة،
إال أن محلها على مجاعة اخلالفة أسلم للشيخ من الوقوع يف التناقض من حيث إنه يثبت لدولة اخلالفة
( )75متفق عليه ،أخرجه البخاري كتاب األنبياء /ابب مـا ذكـر عـن بـين إسـرائيل ( )1273 /3بـرقم  ،3268ومسـلم يف كتـاب اإلمـارة/
ابب الوجوب ببيعة اخللفاء األول فاألول ( )1471 /3برقم .1842
( )76أخرجه مسلم يف كتاب الصالة /ابب النهي عن مبادرة اإلمام ( )310 /1برقم .416
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أيضا من املواضع اليت يعرض الشيخ هبا فيذكر قول
التمكني وحصول الغلبة هلم ،كما يف هناايت ثيابه ،وهذا ً
أهل الضالل يف معرض كالمه على دولة اخلالفة ،وبيـنا قبح وقوع ذلك عن غي قصد ،وزايدة قبحه مع
القصد.
والثانية :مث نقول هل اخلليفة أبو بكر -حفظه هللا ورعاه وأدام ظله -ال يقدر على أن يدفع عن نفسه
وال عن غيه؟! وال سلطان له؟! فهذا مما جييب إبثبات ضده عوام املسلمني كبارهم وصغارهم ،الذين
يعيشون آمنني مطمئنني على دينهم ودنياهم مع كثرة عددهم واتساع رقعتهم ،فها هو الكفر كله عاجز عن
االستيالء على أشبار من أرض اخلالفة ،وإذا قدر على أخذ شرب منها أخذ جنود اخلليفة منه ومن أرضه
أمياال ،وهذا ما يشهد به الكافر احملارب ،الذي يباشر احلرب بنفسه وجنده ،وكما يشهد لذلك
أمتارا و ً
ً
احلس واملشاهدة ،وهاهم أهل املعصية يف أرضه مهانون أذالء وأهل الطاعة مكرمون أعزاء فأين عدم
التمكني؟
 -37ق ال الشيخ -عفا هللا عنه  -على ما فهمه من احلديث السابق:
"أن البيعة ملزمة ملن ابيع ال لغيه ،وذلك يف قوله( :فوا بيعة األول فاألول) فكيف تلزم اآلخر".
أوال  :زعم الشيخ أن هذا احلديث ليس حبجة يف إلزام الناس ابلبيعة ،هو زعم ابطل خمالف
 ق ل تً :للحديث منطوقا ومفهوما ،فلفظ احلديث يوجب الوفاء ابلبيعة على مجيع األمة ،ملن صحت بيعته ،وعقدت
إمامته والضمي يف قوله (فوا) أي املخاطبون ابحلكم الشرعي ،وهم املكلفون كلهم ،فهم مأمورون اباللتزام
حكما ،ممن
ببيعة من وجبت عليهم بيعته ً
شرعا ،سواء ابيعوا حقيقةً ،كأهل احلل والعقد غالبًا ،أو ابيعوا ً
تبعا ألهل احلل والعقد ،وإال فما فائدة بيعة أهل احلل والعقد؟ هل هي تلزمهم دون سائر من
لزمتهم البيعة ً
انبوا عنهم؟!! وهل الوفاء ابلبيعة واجب عليهم دون ماليني املخاطبني؟!!
فكما أن أهل احلل والعقد انبوا عن جمموع األمة يف االبتداء ،فصحت البيعة بعقدهم ووجب على الباقني
الوفاء به؛ فكذلك ينوبون عنهم يف األثناء عند وجود املنازع ،فيجب عليهم الوفاء.
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مث يلزم من كالمه جواز نصب إمامني عامني ،ألنه جييز ملن مل يبايع اخلليفة األول أن يبايع اخلليفة الثاين
املنازع لكونه ال يلزمه الوفاء ببيعة األول؟ وهذا الزم من قول الشيخ -عفا هللا عنه!-
مث إذا كانت والية كل خليفة وبيعته تلزم من ابيع حقيقة فقط ،فلماذا شرع ضرب عنق اخلليفة الثاين يف
()77
قوله ‘« :إِ اذا بُويِ اع ِخلالِي افتا ْ ِ
اْلخ ار ِم ْن ُه اما»  ،وملاذا اقتتل املسلمون أايم اخلالفة الراشدة فيما
ني فااقْتُ لُوا ا
دار بني علي ومعاوية أو بني احلسن ومعاوية -رضي هللا عن اجلميع-؟!! وقد جاء يف الدرر السنية ما نصه:
"ومع ذلك استحسن الواقع من استحسنه ،وأجاز نصب إمامني ،وأثبت البيعة الثنني ،كأنه مل يسمع يف
ذلك نص( :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما) أو (فوا ببيعة األول فاألول) وما قاله الفاروق يف بيعة
أيب بكر  ،ƒ -ملا قال األنصار -أهل السقيفة :-منا أمي ومنكم أمي؛ وما ذهب إليه احلكمان ،يف شأن
علي ومعاوية  ƒفلو كان جائزا يف دينهم نصب إمامني ،ألقرا عليا على احلجاز والعراق ،وأقرا معاوية على
مصر والشام ،ولكن مل جيدا خمرجا إال خبلع أحدمها ،مع أن عليا  ¢مل يقاتل معاوية وأهل الشام ،إال ألجل
اجلماعة ،والدخول يف الطاعة ،وكان حمقا يف ذلك  ¢وما ذهب إليه احلسن يف خلع نفسه ،فلو رأ ذلك
جائزا له ،القتصر على احلجاز والعراق ،وترك معاوية وما بيده ،لكن ملا علم أن ذلك ال يستقيم إال خبلع
()78

أحدمها ،آثر الباقي وغض الطرف عن الفاين ،وخلع نفسه" ا.هـ
فقول النيب ‘ جر على تغليب أهل احلل والعقد على غيهم فهم أهل البيعة أصالة وغيهم تبع هلم ،كما
هو احلال يف إنشاء اخلالفة ابتداءً.
مث مع التسليم اجلديل أن احلديث فيه إشارة ملا قاله الشيخ -عفا هللا عنه -فنقول :إن إلزام اآلخر الذي مل
يبايع ابلبيعة ،ليس مستنده هذا احلديث فحسب ،بل استند ذلك على القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،وأقوال
اَّلل وأ ِ
ِ
َّ ِ
ول اوأ ِ
ُوِل ْاْل ْام ِر
الر ُس ا
اطيعُوا َّ
ين ا
آمنُوا أاطيعُوا َّا ا
األئمة األعالم ،فمن القرآن قوله تعاىل ﴿ :اَيأايُّ اها الذ ا
ِ
صموا ِِبب ِل َِّ
اَّلل اِ
َج ايعا اواَل تا اف َّرقُوا﴾ [آل عمران،]103 :
م ْن ُك ْم﴾ [النساء ،]59 :وقوله سبحانه ﴿ :اوا ْعتا ِ ُ اْ
اَّلل َُِي ُّ َّ ِ
ين
ازعُوا فا تا ْف ا
وقوله تعاىل ﴿ :اواَل تا نا ا
ب ِرَيُ ُك ْم﴾ [األنفال ،]46 :وقوله﴿ :إِ َّن َّا
ب الذ ا
شلُوا اوتا ْذ اه ا
( )77أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة /ابب إذا بويع خللفتني ( )1480 /3برقم .1853
( )78الدرر السنية يف األجوبة النجدية (.)79 /9

79

َّ ِ
ِِ
ِ
ين تا اف َّرقُوا
ص ٌ
ص ًّفا اكأانَّ ُه ْم بُ ْن ياا ٌن ام ْر ُ
يُ اقاتلُو ان ِِف اسبِيله ا
وص﴾ [الصف ،]4 :ومنها قوله ﴿ :اواَل تا ُكونُوا اكالذ ا
ِ
ِ ِ
يم﴾ [آل عمران.]105 :
ات اوأُولائِ ا
اء ُه ُم الْبا يِنا ُ
ك اْلُ ْم اع اذ ٌ
اب اعظ ٌ
اوا ْختا لا ُفوا م ْن با ْعد اما اج ا
ات ِميتةا ج ِ
ِِ
اهلِيَّةا» ،وقال ‘« :تا ل اْزُم
ومن السنة قال رسول هللا ‘ « :ام ْن ام ا
س ِِف عُنُقه با ْي اعةٌ ام ا ا ا
ات اولاْي ا
ِ
ِ
اع ٍة لاِق اى َّ
ني اوإِ ام اام ُه ْم» وهذا أمر منه صريح ال حميد عنه ،وقال « :ام ْن اخلا اع يا ادا م ْن طا ا
اَجا ا
اعةا ال ُْم ْسل ِم ا
اَّللا
ِ ِ ِ
ج ِم ْن
يا ْوام ال ِْقيا اام ِة َلا ُح َّجةا لاهُ» وقال عليه الصالة السالم « :ام ْن اك ِرها م ْن أام ِريه اش ْي ئاا فا لْيا ْ
صِ ِْب فاِإنَّهُ ام ْن اخ ار ا
ان ِشب را م ا ِ
ِِ
الس ْلطا ِ
ات ِميتاةا
ُّ
ات إََِّل ام ا
اعةا ِش ْب ارا فا ام ا
ار اق ا ْْلا ام ا
ْا ا
ات ميتاةا اجاهليَّةا» ويف لفظ« :فاِإنَّهُ ام ْن فا ا
()79
جِ
اهلِيَّةا»  ،قال ابن حجر  ¬-تعاىل" :-وقوله شبـًرا بكسر املعجمة وسكون املوحدة وهي كناية عن
ا
معصيته السلطان وحماربته ،قال ابن أيب مجرة :املراد ابملفارقة السعي يف حل البيعة اليت حصلت لذلك األمي
()80

ولو أبدىن شيء فكىن عنها مبقدار الشرب ألن األخذ يف ذلك يؤول إىل سفك الدماء بغي حق" .
رو البيهقي يف مناقب الشافعي عن حرملة قال" :مسعت الشافعي يقول :كل من غلب على اخلالفة
()81

ابلسيف ،حىت يسمى خليفة ،وجيمع الناس عليه ،فهو خليفة"

ا.ه.

وقد حكى اإلمجاع على ذلك احلافظ ابن حجر ¬ـ يف فتح الباري فقال" :وقد أمجع الفقهاء على
وجوب طاعة السلطان املتغلب ،واجلهاد معه وأن طاعته خي من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء،
وتسكني الدمهاء وحجتهم هذا اخلرب وغيه مما يساعده ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكفر
()82

الصريح" ا.هـ

( )79كلها أحاديث صحيحة يف مسلم ،وقد سبق خترجيها.
( )80فتح الباري البن حجر (.)7 /13
( )81مناقب الشافعي للبيهقي (.)448 /1
( )82فتح الباري البن حجر (.)7 /13
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وقال اإلمام أمحد ¬" :ومن غلب عليهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمي املؤمنني فال حيل ألحد
()83

إماما" ا.هـ ونقل ابن بطال اإلمجاع عليه ،واألدلة يف هذا الباب
يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يبيت وال يراه ً
واإلمجاعات وأقوال السلف كثية جدا فهل بعد كل هذا أييت آت يقول :إن البيعة ملزمة ملن ابيع دون
غيهم!!! وأنه ال جيوز إلزام من مل يبايع ابلوفاء ببيعة األول!!!
أليس هذا من تناقض الشيخ -عفا هللا عنه -من حيث إنه يؤصل أن العقد بني عامة املسلمني وأهل
احلل والعقد هو عقد وكالة ينوبون فيه عنهم ،مث هو جيعل عقدهم إلمام غي ملزم إال ملن ابيعه فقط ،فأين
الوكالة عن األمة؟ وما معناها وفائدهتا؟ فانظروا إىل أين أوصل القوم بغضهم ودفعهم للحق؟ وليتهم ينتهون
إىل هذا احلد ويقفون عنده.
 -38ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-مث إن هذا احلديث يصلح للمتنازع على كل إمارة ،فإن من محله
على معىن السابقة بلفظ بيعة اخلالفة فقد جهل ،إذ يصح معناه بعمومه على أن بيعة األول يف اإلمارة هي
الثابتة دون سواها ،ولو تفكر هؤالء لوجدوا أن بيعتهم الباطلة ألهنا التالية؛ فقد قامت بيعات كثية منها من
تالشى ومنها من بقي".
 -ق ل ت :كون اللفظ صاحلًا لكذا ال يلزم منه إرادته يف احلقيقة والفعل ،فاأللفاظ حتمل على ظاهرها

مع كوهنا صاحلة لغي معناها املتبادر ،لكنه صالح مرجوح ،وكذا األلفاظ العامة سواءً املخصوصة ،أو اليت
أريد منها اخلصوص صاحلة لتناول مجيع أفرادها حبكمها ،إال أن املراد خيالف صالحها لذلك ،وكذا األلفاظ
املطلقة املقيدة بغيها فمن جهة اللفظ صاحلة للشيوع ،إال أن صالحها مرتوك للقيد املذكور ،وللشارع عرف
يف استعمال ألفاظه ،فتحمل على عرفه كإطالق الكفر والشرك يف القرآن على إرادة الكفر والشرك األكرب،
وإن كان اللفظ صاحلا الحتمال األصغر ،وكذا البد من اعتبار داللة السياق والسباق ،وهي من أهم ما

( )83األحكام السلطانية أليب يعلى الفراء (ص.)23 :
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يعتىن به لفهم دالالت األلفاظ ،قال ابن القيم ¬" :فإن داللة السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد
املتكلم ،فمن أمهلها غلط يف نظره وغالط يف مناظرته"

()84

ا.هـ.

أما قـوله :فإن من محله على معىن السابقة بلفظ بيعة اخلالفة فقد جهل".
فأقـول :احلديث سياقه ولفظه يف اإلمارة الكرب واإلمامة العظمى ،فسياسة الناس من شأهنا ،ال من شأن
غيها من اإلمارات  ،إال اللهم ما يكون من اإلمارة ابملعىن احلادث ،وهي إمارة بلد من البلدان وقطر من
األقطار ،وهذه الصورة مل تكن موجودة يف زمن النيب ‘ وال يف زمن اخلالفة الراشدة ،فلفظ هذا احلديث
يتعني محله على اإلمارة العظمى أصالةً ،ومن محله على إمارة السفر ،أو إمارة القتال واحلرب ،أو حىت على
بيعة إمارة الدولة فقد وهم ،وحاد عن الصواب ،وذلك لقرائن منها:
()85

قول النيب ‘« :كانت بـنو إسرائيل تسوسهم األنبياء»  ،ومعلوم أن سياسة الناس شأن اإلمامة
الكرب  ،واخلالفة العظمى ،ليس من شأن ما دوهنا من اإلمارات ،وإمارة الدولة ،والقطر ،وإن قام فيها من
معاين سياسة الناس ،إال أهنا سياسة جزئية مقيدة ،تلزم من يقيم على أرضها ،وكذا قوله« :وسيكون خلفاء
فـيكثـرون» واسم اخلليفة ال يطلق على إمارة السفر ،وال على إمارة احلرب ،وال يطلق على إمارة القطر أو
املصر ،فهو لقب خاص ال يطلق على غي اإلمامة العظمى ،خبالف األمي واإلمام والوايل ،فهي وإن كانت
مرتادفةً من جهة املصدق إال أنه يالحظ فيها داللتها على القدر الزائد فتختص مبواضعها.
وابلنظر إىل عرف الشارع واستعماله فإن اسم اخلليفة ابالستقراء التام ال يطلق إال على اإلمامة العظمى،
فاإلمارة واإلمامة إذا أطلقتا يف النصوص إمنا يراد منهما اإلمامة العظمى دون غيها ،وهذا اثبت ابستقراء
النصوص ،وبضم بعضها إىل بعض ،فيحمل املطلق على املقيد ،والعام على اخلاص ،فال يقال ملن محل
جاهال!! قال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز يف كتابه العمدة يف إعداد العدة ،يف
مطلقها على مقيدهاً :
الباب الرابع ،يف كالمه على التفريق بني بيعة اجلماعات -بيعة احلرب -وبني بيعة اإلمام ،فقال" :السابع:
( )84بدائع الفوائد (.)11 /5
( )85أخرجه البخاري ،وقد تقدم.
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أحاديث البيعة :األحاديث اليت ورد فيها ذكر البيعة جيب أن حتمل مجيعها ابستثناء ما وقع من بيعات بني
النيب ‘ وصحابته على بيعة إمام املسلمني (اخلليفة أو أمي املؤمنني أو السلطان) وقد ثبت هذا لدينا
ابالستقراء فيما اطلعنا ،وال يصح محل األحاديث حبال من األحوال على عهود اجلماعات وإن مسوا
عهودهم بيعات ،وهذا جائز كما ذكران من قبل ،واألحاديث اليت ورد فيها ذكر البيعة ،وردت إما مقيدةً
ببيعة اإلمام ،وإما مطلقةً دون ذكر اإلمام ،فالواجب محل املطلق على املقيد ،خاصة إذا احتد احلكم
والسبب عند مجهور أهل العلم؛ فمن األحاديث اليت وردت هبا البيعة مقيدة ابإلمام :قول النيب ‘:
(وستكون خلفاء فتكثر .قالوا فما أتمران؟ قال :فو ببيعة األول فاألول)"

()86

ا.هـ.

ظاهرا اإلمامة العظمى ،وال حيمل على الصغر
فظهر مما سبق أن املراد من قوله (فوا ببيعة األول فاألول) ً
إال بدليل صارف كما هو معلوم من حكم الظاهر ،وأما محلها على اإلمارة احلادثة مبعىن إمارة القطر والبلد،
فهو محل ابالجتهاد والقياس ال مبا يقتضيه اللفظ ،وذلك لكون هذه اإلمارات خارجةً عن األصل ،فال تقر

اختيارا ،وال يتوسع فيها ملخالفتها مقاصد الشريعة القاضية بوجوب االجتماع ،وحرمة التفرق ،فال حتمل
ً
النصوص الشرعية عليها ابتداءً فضال عن أن تكون خمصصةً أو مقيد ًة هلا ،لكن حيث وقعت والبد لعذر؛
فال جتعل معارضة ومصادمة لألحاديث القاضية ابلوفاء ببيعة اإلمام األعظم ،فاحلديث يف اإلمامة العظمى،
ومحله على إمارة األمصار والبلدان الصغر خالف األصل من جهتني ،من جهة صرف اللفظ عن ظاهره
اختيارا ،وما نقل عن أهل العلم من إجازة هذا النوع
بال صارف ،ومن جهة إقرار ما خالف األصول العامة
ً
من اإلمارات إمنا هو يف حالة التعذر واالضطرار ،مع إقرارهم خبروجها عن األصول القطعية.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬" :والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد ،والباقون نوابه ،فإذا فرض
أن األمة خرجت عن ذلك ملعصية من بعضها ،وعجز من الباقني ،أو غي ذلك فكان هلا عدة أئمة ،لكان
جيب على كل إمام أن يقيم احلدود ،ويستويف احلقوق"...

( )86العمدة يف إعداد العدة للجهاد يف سبيل هللا تعاىل (.)247 /1
( )87جمموع الفتاو (.)175 /34
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()87

ا.هـ

والسنة من قول الشيخ ليس املراد منها املعىن االصطالحي احلادث ما قاسم الواجب وقابل املكروه ،بل
السنة مبعىن اهلدي والشرع والدين؛ قال اإلمام ابن حزم  ¬-تعاىل":-واتفقوا أنه ال جيوز أن يكون على
املسلمني يف وقت واحد يف مجيع الدنيا إمامان ال متفقان وال مفرتقان ،ال يف مكانني وال يف مكان
()88

واحد" ا.هـ.
وعلق شيخ اإلسالم على قول ابن حزم هذا فقال ¬" :أما أئمة الفقهاء :فمذهبهم أن كال منهما
ينفذ حكمه يف أهل واليته ،كما ينفذ حكم اإلمام الواحد ،وأما جواز العقد هلما ابتداءً ،فهذا ال يفعل مع
اتفاق األمة ،وأما مع فرقتها ،فلم يعقد كل من الطائفتني إلمامني ،ولكن كل طائفة إما أن تسامل األخر ،
وإما أن حتارهبا واملساملة خي من حماربة يزيد ضررها على ضرر املساملة ،وهذا مما ختتلف فيه اآلراء واألهواء"

()89

ا.هـ.

فعندان إمام عام يدعو الناس إىل بيعته ،اجتمعت له شروط العقد على وجه عز نظيه يف هذه األزمنة،
فال يعرتض عليها معرتض إبمارات خارجة عن األصول املتقرر ،ال حيكم جبوازها إال عند الضرورة ،فكيف
جتعل مانعة لعقد اإلمامة العظمى مع إمكانه؟!! بل وحتمل عليها األحاديث اليت تؤصل ما خيالفها!
وهذا املقام مما يقرر تناقض الشيخ -عفا هللا عنه -يف اعتبار صور التخلف عن األصول املقررة ،وهي يف
ثيابه يف ثالث مسائل :مسألة اإلمام املتغلب حيث حكم عليها ابألصل أبهنا ال تقر ابلفعل واالختيار،
ومسألة إبطال اإللزام ببيعة السلطان يف كل آن فقررها بزعم أهنا من ضرورات الوجود ،وهنا يف مسألة إبطال
اإلمامة العظمى بكوهنا مسبوقة إبمارة بلد أو مصر ،فجعلها -وهي فرع خمالف -مقصودة من النصوص،
وصاحلة إلبطال األصول املتقررة! فإذا كانت هذه الصور الثالث ابهبا واحد ،فلماذا ال يتحد حكمها يف
التأصيل والتنزيل؟!! فلماذا يقرر الشيخ عدم التزام الناس ببيعة إمام؟ وملاذا يقرر إبطال عقد اخلالفة الالحق
بعقد اإلمارة السابق؟!! وال يقرر عقد إمام متغلب أقر الشيخ نفسه والعامل كله بتغلبه؟!! نريد ضابطا
( )88مراتب اإلمجاع البن حزم (ص.)93 :
( )89نقد مراتب اإلمجاع (ص.)298 :
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وفيصال؟ وهذا مما يؤكد أن الشيخ -عفا هللا عنه -مع احرتامي وتقديري له -ما سلك فيه مسلك العدل
واإلنصاف.
وأضف إىل ما سبق أننا مع التنزل مع الشيخ -عفا هللا عنه -فاحلديث يف تنازع اإلمارة ،واألمر ابلوفاء
لألول ،حمله أن تتساو فيه رتب اإلمارة ،فال تتعارض مقتضياهتا ،فمن ابيع خليفةً وجاء آخر ينازعه يف
اخلالفة يؤمر ابلوفاء لألول ،ومن ابيع أمي سفر وجاء آخر ينازعه فيها يؤمر ابلوفاء لألول ،وكذلك من ابيع
أمي قتال أو إمارة فيؤمر كذلك ابلوفاء لألول ،عند وجود املنازع له فيها،
عاقال
حمال له ،فال جتد ً
وأما عند اختالف رتبها وعدم تعارض مقتضياها فال يطلق ذلك ،لكونه ليس ً
يوما يبطل بيعة خليفة املسلمني ببيعة أمي احلرب والقتال مستدال بقول النيب ‘ (فوا ببيعة
شم رائحة الفهم ً
األول فاألول)!! أو يقول ملن ابيع خليفة مث خرج اثلث ثالثة يف سفر فدعي لعقد إمارهتا؛ ال تبايع يف
سفرك ألن يف رقبتك بيعة خلليفة املسلمني ،والنيب ‘ يقول :فو ببيعة األول فاألول!!
وهذا يف حق اإلمارات اليت جاءت مقررة يف النصوص واليت هي موافقة لألصول واملقاصد الشرعية،
فيقال مثله على أقصى تقدير يف إمارة البلد أو املصر ،وإال فهي يف هذا احلكم ال تبلغ مرتبة ما سبق من
اإلمارات ،فإهنا ال جتوز مع وجود اإلمام العام ،ملا فيها من التفرق واالختالف ،ويراجع يف ذلك كتاب
العمدة يف إعداد العدة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز -حفظه هللا.-
والشيخ -عفا هللا وغفر له -ذهب إىل هذا املعىن وبىن عليه إبطاله خلالفة أمي املؤمنني أيب بكر البغدادي
حفظه هللا -ألهنا مسبوقة إبمارة صغر  ،إما أنه يقصد هبا إمارة طالبان ،وإما إمارة الشيخ أمين ،وجيعلالشيخ -عفا هللا عنه -تعارض اإلمارتني مطل ًقا موجبًا إلبطال البيعة للثاين؛ وقد يلزم الشيخ بالزم آخر وهو
وجوب ضرب عنق أمي السفر املسبوق ابإلمارة العامة ،أو يضرب رأس اخلليفة املسبوق إبمارة السفر!!
وكان األوىل ابلشيخ -عفا هللا عنه -أن ينقل عن أهل العلم هذا املذهب وهذا الفهم للحديث ،لكونه
أسلم له.
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 -39ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-ولو تفكر هؤالء لوجدوا أن بيعتهم الباطلة ألهنا التالية؛ فقد
قامت بيعات كثية منها من تالشى ومنها من بقي ،وكلها على السمع والطاعة يف أعمال دينية جزئية وهي
املقدور عليها؛ وكل بيعة على غي مقدور عليه عبث".
 ق ل ت :يبطل الشيخ -عفا هللا عنه -عقد اخلالفة بدعو أهنا مسبوقة إبمارات يصفها أبهنا جزئيةعلى املقدور عليه!! وهذا -كما قدمت آن ًفا -من ابب الغلط واخلطأ ،وإين ال أعلم ما هو احلامل للشيخ -
عفا هللا عنه -أن يذهب إىل مثل هذه املذاهب البعيدة عن الصواب مع ما هو مشهور عنه من العلم
حكما لبيعات تالشت ،فيجعلها مبطلةً لبيعة اإلمامة الالحقة ،مع
والتأصيل؟!! والعجيب أن الشيخ يثبت ً
أن هذه البيعات مع قيامها ووجودها غي مبطلة لعقد اخلالفة ،فكيف هبا وهي متالشية مضمحلة؟ وحنن
غىن عن أن نذكر لوازم هذا القول الباطلة ،بل ظهور بطالنه أغناان عن إبطاله ،وفساده يف نفسه
هنا يف ً
أغناان عن إفساده بغيه ،وإال فالشيخ كما عليه أهل السنة ال يبطلون خالفة علي واحلسن وابن الزبي مع
قيام من بويع وعقد له عقد اإلمامة العظمى -رضي هللا عن -اجلميع فكيف يبطلها بدعو أهنا مسبوقة
إبمارة غاية ما تصل إليه أهنا إمارة صغر ؟ أليس هذا من التناقض الصريح أو شبه الصريح؟!! فمن أبطل
خالفة أيب بكر البغدادي -حفظه هللا ورعاه -فليبطل متام اخلالفة الراشدة لعلي واحلسن من ابب أوىل ،وإذا
قيل علي مل يسبق إبمارة معاوية فاحلسن مسبوق هبا وابن الزبي كذلك -رضي هللا عن اجلميع-
مث إبقرار الشيخ أهنا بيعات جزئية على حسب القدرة ،فكيف جتعل يف احلكم كالبيعة العامة من جهة
التنازع فيها ،فتبطل البيعة خلليفة املسلمني الذي حتققت فيه املقاصد الشرعية واليت أمجعت األمة على
وجوب عقدها وضرورة إقامتها؟!!
وإين ال أجد هنا ما أعتذر به عن الشيخ -عفا هللا عنه -إال أن أشكك يف نسبة هذه الثياب له ،أو إن
مكرها فهو يف مظنة اإلكراه ،بل أبلغ ما أعتذر به للشيخ هو عدم تصوره للواقع
صحت فقد يكون كتبها ً
وهذا يظهر يف قوله اآليت.
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 -40ق ال الشيخ" :وابلتايل فإن محله على بيعة اخلالفة دون سواه خطأ ،وحال هؤالء أننا لو تصوران
مجاعةً هلا نوع متكني أو نوع شوكة وفيها بيعة على املقدور عليها من أعمال الشرع مث جاء ضعيف
مستضعف غريب ال يقدر على أي نوع من أنواع الوالية حىت اإلمامة للصالة ويكون قرشيا فيأتيه واحد أو
ما يف معناه ممن ال يتحقق هبم القدرة على أعمال اإلمامة جزئيا وكليا فيبايعونه على اخلالفة فهو عندهم
األول وجيب على الناس بيعته حىت تلك اجلماعة اليت هلا نوع متكني ،وهذا جهل على احلديث وال شك".
 ق ل ت :هذا من املكرر املغي الصيغة يف هذه الثياب ،ويل معه وقفات:اْلوىل :قوله" :وابلتايل فإن محله على بيعة اخلالفة دون سواه خطأ".
قلت :هذا احلديث منطوقه متعلق ببيعة اخلالفة كما قدمنا ،ومفهومه يشمل كل إمارة عند قيام املنازع
دليال على إبطال بيعة
فيها ،فهذا ليس مبنكر مجلة ،وإمنا الذي ينكر هو حتميل احلديث ما ال حيتمله ،جبعله ً
اختيارا ،فال جيوز تعدد اإلمارات يف حالة
اإلمامة العظمى ببيعة اإلمارة الصغر  ،واليت ال تقر يف أصلها
ً
االختيار ،ولو تفرقت البلدان وتباعدت األقطار ،بل الواجب االجتماع واالعتصام حببل هللا مجي ًعا كما
قررانه ،وقرره األئمة ،فهذه اإلمارات تبعة لإلمامة العامة وفرع عنها ،فكيف تكون مقدمةً عليها حبيث تبطل
حكمها وتفسخ انعقادها؟!!
بل إبطال البيعة العظمى ابلبيعة الصغر ال تعلق للحديث به ،ال من جهة لفظه وال من جهة معناه،
كما قدمناه ساب ًقا ،بل ال جيوز نسبة ذلك إليه ،ملا فيه من إثبات التناقض يف دين هللا؛
الثانية :قوله" :وحال هؤالء أننا لو تصوران مجاعةً هلا نوع متكني أو."...
يقصد به حال دولة اخلالفة وما دعت إليه ال مجاعة اخلالفة ،مع أن الشيخ نسب هذا الفساد هلم يف
بداية ثيابه مبعناه وادعى أتثـر دولة اخلالفة -أعزها هللا -به دون تقدمي ما يثبت دعواه البتة ،بل مبناه على
على أكذب احلديث ،و ما ال يغين عن احلق شيئًا.
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الثالثة :الصورة اليت فرضها الشيخ -عفا هللا عنه -خمالفة متام املخالفة لصورة الواقع ،فهل أمي املؤمنني -
حفظه هللا ورعاه -ضعيف مستضعف ،غريب ال يقدر على أي نوع من أنواع الوالية ،حىت اإلمامة
للصالة؟!! فهذه سفسطة ومماحلة ال أدل على إبطاهلا من داللة احلس واملشاهدة واعرتاف العدو احملارب
بضدها ،واستفاضته ،وذيوعه بني العامة واخلاصة ،وحىت الشيخ نفسه يثبت لدولة اخلالفة التمكني والغلبة؛
فال أبطل من زعم يبطله زاعمه ،ومن غزل ينقضه غازله.
فهذا هو تصور الواقع عند الشيخ -عفا هللا عنه !!-فهذا مما ال ميرتي أحد يف اعتباره تصوًرا ال عربة به،
وال قيمة له ،وال تعويل عليه؟!
مث هل الذين ابيعوا أمي املؤمنني -أدام هللا شوكته يف حلوق أعدائه -ال تتحقق هبم القدرة على أعمال
اإلمامة جزئيا وكليا؟!!
وأان أقرب للشيخ -عفا هللا عنه -صورة ما ال يعلمه من حال جملس شور اجملاهدين وحلف املطيبني
ودولة العراق اإلسالمية ودولة اإلسالم يف العراق والشام ودولة اخلالفة املباركة ،عن مشاهدة واطالع
ومباشرة ،فأهل مكة أدر بشعاهبا ،وليس من رأ كمن مسع ،فلقد شهدت وعاينت اجتماع أكثر من سبع
مجاعات جهادية حتت راية جملس شور اجملاهدين ،وكل مجاعة هلا وزهنا وأتثيها على األرض ،ونكايتها
بعدوها ،وهلا شوكتها وقادهتا الذين جربتهم احلروب وحنكتهم اخلطوب ،مث انضاف إليهم مجاعات أخر
شيخا منهم،
جماهدة ،مع كوكبة من شيوخ عشائر أهل السنة ،وأان أخذت البيعة بيدي من أكثر من عشرين ً
أميا على دولة
وغمسنا أيدينا وأيديهم ابملاء املطيب ،متحالفني ومبايعني الشيخ أاب عمر البغدادي ¬ ً
فضال عن غيه ،مث تكامل
العراق اإلسالمية -وهللا على ما أقول شهيد -وهذا مما ال ينكره جاحد معاندً ،
البناء وارتفع الصرح بتمدد دولة اإلسالم إىل أرض الشام ،فانطو حتتها املزيد من اجلماعات اجلهادية ،إىل
إقباال على دولة اإلسالم،
حني نكث الناكث ،وغدر الغادر ،ولكن بفضل هللا وحده ما زاد ذلك إال ً
انتشارا هلا ،وبسطًا لنفوذها وسلطاهنا ،مث وفق هللا عباده ومن عليهم بفتح أرض العراق ،فمكنهم من معظم
و ً
حمافظات أهل السنة فيها ،على حنو أهبر العامل أبسره ،فامتد متكينها من أطراف دمشق الشام إىل أطراف
بغداد العراق ،على مساحة تفوق كربايت الدول اليت تسمى ابلعظمى ،مث تكلل ذلك كله إبعالن إقامة
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اخلالفة اإلسالمية ،فسارعت مجاعات جهادية كبية كثية إىل بيعتها ونصرهتا ،مع شيوخ ووجهاء وعرفاء أهل
السنة يف العراق والشام ،مث ازداد البناء متانةً والصرح علوا ورفعة إبقبال بيعات اجلماعات اجلهادية من أقطار
األرض ،فمن مين اإلميان إىل جزائر الشهداء ،إىل سيناء الطور إىل خراسان اجلهاد ،فحافات املياه يف برقة،
وتزينت ببيعة الفضالء وأهل العلم والعمل يف نيجياي ،وهم من هم يف الشوكة والتمكني والـمنعة ،وأان ال
سردا ترخييا جمرًدا ،بل هذا مما له أتثي يف احلكم ،بتصوير حقيقة الواقع ،الذي تبىن على مثله
أسرد هنا ً
أحكام عقد اإلمامة واخلالفة ،وتبىن عليه دعوة املتأخرين ،والرد على املخالفني ،وإلزامهم ببيان انقطاع
شبههم وحججهم ،فإعالن اخلالفة مل أيت من فراغ ،وال من الوهم وضروب اخليال ،وال من الالشيء ،بل
ثياهبا سابغة وحجتها دامغة ،وانظر إليها كيف أهنا يف كل يوم يتجدد هلا نصر ،ويتوج هلا عز ،وينفذ هلا
سلطان ،واحلمد هلل رب العاملني،
الرابعة :قوله :وهذا جهل على احلديث وال شك.
قطعا ،لكن البد
فأقول :نسلم للشيخ أن محل احلديث على الصورة اليت فرضها ذهنًا جهل على احلديث ً

من تنبيهات مهمة وهي:

 -1اإلمامة ال تتحقق مقاصدها إال ابلشوكة واملنعة ،وهذه ال حتصل غالبًا إال ابالجتماع هلا،
فاالجتماع لتحقيقها إلقامة اإلمامة العظمى من أوجب الواجبات الشرعية ،لدخوله يف ابب ما ال يتم
الواجب إال به ،ويف ابب الوسائل هلا أحكام املقاصد ،فال تقر هذه اجلماعة اليت هلا الشوكة ونوع متكني
مستجمعا لشروط اخلليفة يف
على عدم السعي إلقامة اخلالفة ،فإذا كان ذلك القرشي الضعيف املستضعف
ً
متبوعا.
إماما ً
نفسه فببيعة اجلماعة املمكنة له يصي ً
وحكما،
معىن
 -2الشيخ -عفا هللا عنه -مل يفرض يف هذا احلديث إال صورة القرشي املنزوع اإلمامة ً
ً
وذكر حكمه دون بيان منه حلكم ما يقابلها من الصور ،اكتفاءً منه بذكر الضد ،الذي يعرف منه حكم
ضده ،فإذا أبطل بيعة الضعيف املستضعف الغريب ،فإنه يتضمن تصحيح بيعة اإلمام القوي ذي الشوكة
والتمكني ،وإذا مل يوجب بيعة ذلك القرشي الضعيف على تلك اجلماعة اليت هلا نوع متكني وشوكة ،فهو
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يوجب عليها بيعة القرشي املنيع املمكن ذي الشوكة ،فاحنصر الكالم ودار احلكم والبحث على إثبات
اقعا ،وهذا بفضل هللا ظاهر يف خالفة أمي املؤمنني أيب بكر ابراهيم بن عواد البدري
التمكني والشوكة و ً
احلسيين البغدادي -حفظه هللا ورعاه -كما قدمناه ،وقررانه ،وكما هو مشاهد حمسوس على أرض الواقع.
 -3مث الصورة البيعة اليت فرضها الشيخ -عفا هللا عنه -ابطلة يف نفسها لفوات القدرة ومقاصد اإلمامة
فال قيمة ألولية بيعة وال لثانويتها أتثي يف إبطاهلا.
 -4مث نسأل الشيخ -عفا هللا عنه -من ادعى هذا القول الفاسد يف احلديث؟! ومن التزم هذا الفهم
الساذج؟!
فعال،
فال ميكن نسبة هذا القول وهذا الفهم لدولة اخلالفة -أعزها هللا -فهم مل يصرحوا به ال ً
قوال ،وال ً
وال حكاية حال حىت ،فمن جهة التمكني ،من يدانيهم به؟ ومن جهة الشوكة ،من يقارهبم هبا؟ ومن جهة
التفاف اجملاهدين حوهلا ،فهذا ظاهر ظهور الشمس ،ومن جهة أتييد وبيعة العشائر ووجهاء الناس ،فهذا
مشهور تغين شهرته عن إشهاره ،وشيوعه عن إشاعته.
فقها أن العقود مبعانيها ومقاصدها ال أبلفاظها ومبانيها ،فلفظ
 -41ق ال الشيخ" :ومن املعلوم ً
اخلالفة هنا أشبه بلفظ اهلبة مع العوض فهي مصروفة إىل البيع وال شك".
 ق ل ت :الشيخ هنا يكرر تقريره ،أبن األمساء الدالة على املعاين ال قيمة هلا مع فقد معانيها فال يشتقعند فقد الوصف امسًا لذات فاقدة ألصل ما منه االشتقاق ،ومن أراد التعبي عن هذه القاعدة بطريقته،
فالباب واسع جدا ،فال ينحصر عدد ما سيتولد عنده من الرتاكيب املتفقة املعىن املختلفة اللفظ ،وإذا وضع
ذلك بني دفتني وغلفه بغالف وعنونه بعنوان عريض لتم له كتاب ،وصار مصن ًفا وكاتبًا ،بل وقد يسمى
وفقيها وأصوليا!!
ً
شيخا ً
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وشرعا ،ولكن مناط اخلالف يف حتققها يف
واالعتبار ابملعاين ال ابملباين ،قضية كلية متـفق عليها ً
عقال ً
أفرادها وتطبيقها ،ال أن تبقى جمرد صورة ذهنية وملكة خمزونة يف العقل وانتهى ،البد من إنزاهلا ،كما أنه
البد من إنزاهلا منازهلا ،وهذا حمل التشمي واجلد واالجتهاد وإمعان النظر!
وأنبه على أن املعاين املعتربة اليت يدور معها االسم واحلكم ،هي املعاين اليت رمسها الشارع وحده ،دون ما
زعما أو تومهًا ،فاحلق وسط بني من ألغى املعاين
وضعها أو رمسها غيه ،واالعتبار يكون مبوافقتها حقيقةً ال ً
الشرعية مطل ًقا وأعدم اعتبارها ،وبني من أدخل يف حقيقتها ما ليس منها ،مث إذا بىن هذا أو ذاك على ابطله
األحكام ،وأطلق عليه األمساء الشرعية ،مل يعترب به ورد عليه ابطله ومل يقبل منه.
 -42ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وخامتة األمر أن ما أعلنته مجاعة الدولة اإلسالمية يف العراق أبهنا
"دولة اخلالفة اإلسالمية" ابطل من وجوه ،وجهالة من جهاالت الذين ال يقدرون على إنزال الفروع على
األصول فأفصل وأقول."..:
 ق ل ت :ال ينبغي للشيخ -عفا هللا عنه -أن يكون هبذه الشدة يف اخلطاب ،وهذه الغلظة يف التجريحوالتسفيه ،فإن دولة اخلالفة مسلمون من أهل السنة ،اجتهدوا فيما يسوغ االجتهاد فيه ،وكان األوىل أن
يوصل إليهم احلق الذي يراه الشيخ ويدين به من غي ما إفراط وال تفريط ،فهم -وإن سلمنا مبا خيالف
الواقع بتخطئتهم فيما ذهبوا إليه -مل يصلوا إىل ما وصلت إليه محاس ،من دعوهتم إلقامة دولة دميقراطية،
وتصرحيهم أبهنم لن حيكموا بشرع هللا يف غزة ،ولن يعلنوها إمارة إسالمية ،وإعالهنم عن تشكيل حكومة مع
العلمانيني واملرتدين ،فالشيخ -عفا هللا عنه -ينقل ذلك الشر كله عن محاس ،وهو مع ذلك يتلطف بعبارته
معهم ،ويلني اجلانب يف خماطبتهم ،وأان أنقل هنا بعض ما سطره الشيخ -عفا هللا عنه -يف رسالته املوسومة:
"بيان نصرة وأتييد إىل اجملاهدين واألهل يف غزة الصابرة احملتسبة" فقارن وانظر من أحق بلني اجلانب؟ ومن
أحق بلطف العبارة؟ مث تساءل ما هو امليزان الذي يزن به الشيخ؟ وما هو املكيال الذي يكيل فيه؟ حيث
قال" :فأول ما أذكر إخواين به هو القيام حبق هللا تعاىل فقد انتظر منكم املسلمون يوم أن أكرمكم هللا
ابلتمكني يف غزة أن تعلنوها إمارة إسالمية حتكم بشرع هللا تعاىل وتتربؤ من اجلاهلية كل اجلاهلية ولكن إىل
اآلن مل يكن هذا ،فها أنتم اليوم أكرمكم هللا ابلتمكني فوق التمكني وابلنصر املبني وقد هزمتم اليهود
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وأمريكا ومن وراءهم وهزمتم طاغية مصر وحكام الردة أمجعني فهذه حمنة لكم وامتحان آخر وضعكم هللا فيه
فهال فعلتموها اي جند هللا؟! وهال رفعتم راية اإلسالم وحده فوق قطاع غزة ونبذمت كل ألوان اجلاهلية؟! وهذا
وهللا إن فعلتموه فستفرحون هللا تعاىل وعباده املؤمنني يف كل األرض وسيضى عنكم هللا أحبااب له ووهللا
إنكم ألهل لذلك كله......إىل أن قال :مث كان الفرح ابلنصر لكنه فرح مشوب ابحلزن حني يعلن القادة
قبوهلم ومطالبتهم حبكومة وحدة وطنية فيا أيها القادة الرجال واي قادة اجملاهدين األبطال ليس هذا ما يؤمله
ختاما هنيئًا للمجاهدين هذا النصر "...ا.هـ
املؤمنون منكم.....إىل قولهً :
فانظر إىل وصفه إايهم بقوله :إخواين ،وجند هللا ،وأكرمكم هللا ابلتمكني فوق التمكني ،واجملاهدون،
واألبطال ،وقادة الرجال ،وقادة اجملاهدين ،هنيئًا للمجاهدين هذا النصر؛ وهذا من الشيخ يف حق من متكن
من احلكم مبا أنزل هللا لكنه أعرض عنه ،بل وصرح قادهتم ابلكفر الصراح ،ومع كل هذا الشر يالن معهم
الكالم ،ويتلطف معهم ابخلطاب ،وأما أهل السنة الذين مكنهم هللا وحكموا مبا أنزل هللا ،وهزموا اليهود
واألمريكان والروافض وإيران وكل الكفرة ،وأقاموا التوحيد وحاربوا الشرك وأحيوا السنة وأماتوا البدعة؛ حيذر
منهم ،ويسفهون ،ويوصفون ابلنابتة ،ويشبهون ابخلوارج والروافض ،ويرمون ابلتجهيل والتبديع والتضليل!!
ولطالب املزيد من التطفيف ابمليزان واجلور يف احلكم؛ الرجوع إىل رسالة الشيخ -عفا هللا عنه -الذي أجاب
هبا على سؤال من سأله عن موقفه من قرار محاس بعدم اعتبار غزة إمارة إسالمية ،فهو فيها ينقل أقوال
قادهتا الكفرية ،وتوجههم إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع العلمانيني واملرتدين ،وهو فيها بعينها ويف
زعما -وفيها يعتذر جلميع الشهداء والصادقني فيها!!
نفس املقام يقول :أان أحب محاس وأحبتها األمة ً -
وحاهلم ما ذكرته لك ،فأسأل الشيخ :أيهما أحق حببك واعتذارك ولني جانبك ولطف مقالك؟ أم أنك تر
أن دولة اخلالفة على منهاجها القومي أشر وأدهى من محاس! عياذًا ابهلل سبحانه.
وال يفهم أن الشيخ ال يكفر محاس ،أو أنه مل يتربأ منهم ،فأحسب الشيخ كذلك ،وإمنا سقت كالمه هنا
لبيان خمالفته ملقتضى العدل يف خطابه وكالمه يف دولة اخلالفة.
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ولو طالبنا الشيخ -عفا هللا عنه -بذكر فرق مؤثر مستقيم ،يبيح له إالنة الكالم مع الكفرة املرتدين،
فضال عن حبهم يف نفس اخلطاب الذي ينقل فيه عنهم كفرهم وردهتم ،ويبيح له الشدة والغلظة على
ً
سبيال.
املوحدين اجملاهدين؛ ملا استطاع إىل ذلك ً
وقـوله -عفا هللا عنه" :-إن ما أعلنته مجاعة الدولة اإلسالمية يف العراق أبهنا "دولة اخلالفة اإلسالمية"
ابطل من وجوه".
فأقـول :اخلالفة مل تعلن يف العراق فحسب بل يف العراق والشام مع العلم أهنا لو أعلنت فقط يف العراق
صحيحا مواف ًقا للشرع مستوجبًا ألحكامه الشرعية ،لكن ملا كان
مع هذا التمكني الذي حصل هلم لكان
ً
املقام مقام تعرية للباطل وجترد للحق؛ كان البد من اإلشارة إىل أن اإلعالن يف الشام كما هو يف العراق
سواءً ،وهذا التنبيه له أتثي يف احلكم من عدة جهات فمن جهة بيان تناقض الشيخ ،ومن جهة بيان عدم
اكتمال تصوره ،ومن جهة إظهار مد أتثي اخلصومة والعداوة والبغضاء يف ثيابه -عفا هللا عنه-.
وأما قـوله" :ابطل من وجوه" .فحاصل ما يذكره الشيخ -عفا هللا عنه -وكل خمالف لإلعالن املبارك

يرجع إىل شبهتني:

اْلوىل :القدح يف متكني دولة اخلالفة ،وهذا يبطله احلس واملشاهدة وإقرار املخالفني أنفسهم ،وحىت
الشيخ يف ثيابه ،وملا رأوا أن إنكارهم للتمكني يوصلهم إىل القرمطة واملماحلة مالوا إىل تقييده ابلتمكني
املطلق ،والغلبة التامة ،والكاملة ،واملطلقة ،متغافلني عن قصة حصار األحزاب للمدينة حىت بلغت قلوب
املؤمنني حناجرهم ،حىت ال يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته ،ومتناسني قول الصديق ملا عارضوه يف بعث
()90

جيش أسامة فقال" :ال أحل رايةً عقدها رسول هللا ولو جرت الكالب بذيول أمهات املؤمنني"  ،ولووا
رؤسهم عن ضعف إمامة علي حىت ما استطاع أن يقتص من قتلة عثمان ،حىت أاثر ذلك اخلالف املعلوم
إماما عاما يف عهد علي إمام ذلك الزمان ابإلمجاع ،وخالفة
بني الصحابة ،وثنوا عطفهم لـما بويع معاوية ً
احلسن بن علي كذلك -رضي هللا عن الصحابة أمجعني-.
( )90البداية والنهاية البن كثي ( ،)311 /5وينظر منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم (.)283 /4
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الشبهة الثانية :اشرتاط رضا مجيع آحاد أهل احلل والعقد .وقدمنا أن هذا يبطله العقل قبل النقل ،من
فعال ،وهو مما يبطله الشيخ نفسه ،وقدمنا نقل اإلمجاع على بطالنه
عقال ،واستحالته ً
جهة استحالته ً
وفساده ،وأزيدك أنه خمالف ملقصود الشارع من جهة أن الشارع قصد رفع احلرج واملشقة عن األمة ،وهم
يوجبون عليها ما فيه أعظم احلرج ،وأبلغ املشقة ،فيما يتوقف عليه صالح دينها ودنياها ،وكل مقصود
خالف قصد الشارع فهو ابطل فاسد ،منشؤه ومنبعه من اتباع خطوات الشيطان ،فأي قول أفسد من هذا
القول؟ وأي ابطل أبطل من هذا الباطل؟
مث لـما أعوزهم احلق حاول الشيخ -عفا هللا عنه -أن جييء بشبهة اثلثة فما متت له ،إال بعد أن جاء مبا
مل يسبق إليه ،خمال ًفا يف ذلك أصول الشرع العامة ،ونصوصه اخلاصة ،وإمجاعاته القطعية ،وأقوال أئمته
األعالم ،وغي األعالم ،بل مل يقل به حىت أهل البدع يف هذا الباب ،وهو إبطال عقد اإلمامة العظمى
ومستندا إىل ما يفسد استناده.
بكونه مسبوقا إبمارة قطر أو انحية!! حمتجا مبا هو حجة عليه،
ً
أمل تـ ــر أن احلـ ــق تلقـ ــاه أبلجـ ــا

وأن ــك تلق ــى ابط ــل الق ــوم جللج ــا
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إنه لكبي
ووهللا
علي وليس ابهلني أن أقول مثل هذا القول يف الشيخ -عفا هللا عنه -لـما كان له من مكانة يف أعني
وتقديرا لصربه وتضحياته ،ولكن احلق أحب إلينا منه ،وقد يكون ابلكي العالج ،ورمبا صحت
اجملاهدين،
ً
األجساد ابلعلل.
فهذا حصيلة ما عند القوم وغاية حبثهم ومنتهى وصوهلم.
 -43ق ال الشيخ -عفا هللا عنه –" :تقدم أن أمر اإلمامة ال يكون إال عن رضا ،وال حيصل إال
ابتفاق أصحاب األمر من أهل الشور ".

( )91منقول عن العرب ومل ينسب ،ينظر :مجهرة األمثال للعسكري ( ،)364 /1ومعجم مقاييس اللغة البن فارس (.)296 /1
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 -ق ل ت :وهنا يبطل الشيخ -عفا هللا عنه -ما أصله ساب ًقا من االعتبار برضا من تقوم برضاهم مقاصد

اإلمامة من أهل احلل والعقد ،وقد قدمنا الكالم على بطالن هذه الدعو ابإلمجاع من كالم اإلمام اجلويين
أيضا إبطال ما أصله من االعتبار ابحلقائق واملعاين ،ومن املعلوم أن حتققها ال
وابن حزم -رمحهما هللا ،-وفيه ً
يتوقف على اتفاق أهل احلل والعقد.
ودعو عدم حصول الرضا إال ابتفاق أهل األمر من أهل الشور ال دليل عليه ،ال من كتاب وال سنة
وال إمجاع وال قول صاحب وال قياس صحيح.
 -44ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد علم أن أصحاب الشوكة هم اجملاهدون يف سبيل هللا تعاىل
يف األرض من سوراي الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال واجلزائر وليبيا وغيهم من أهل النكاية
بعيدا عن هؤالء ،وال يعلم من بياهنم إال أن مجاعةً فقط -أعلن ذلك
يف أعداء هللا ،وقد عقد أمر اخلالفة ً
الناطق الرمسي هلم -هي من ابيعته".
 ق ل ت :هذا من جنس ما قبله ،فيبطله حكاية اإلمجاع السابق ،ولنا يف ذلك ابإلضافة إىل اإلمجاعوظواهر النصوص اليت تعترب وجود احلقيقة الشرعية دون اشرتاط اإلمجاع أو االتفاق عليها؛ لنا عالوة عليه
بيعة من أمساهم أهل الشوكة من اجملاهدين يف العراق وسوراي الشام ومصر واجلزائر وليبيا واليمن وخرسان
إشعارا
ونيجياي ،ولكن الشيخ -عفا هللا عنه -تغافل عن أهل الشوكة يف العراق عند تعداده ألهل الشوكةً ،
منه بعدم االعتداد هبم ،مع أن اجلميع يشهد هلم بشوكتهم ومنعتهم ،وسواء يف ذلك القريب والبعيد ،واحملب
واملبغض ،واملوافق واملخالف ،وهذا مما ال خيفى ظهوره.
بعيدا عن هؤالء ،وال يعلم من بياهنم إال أن مجاعةً
 أما قـوله -عفا هللا عنه" :-وقد عقد أمر اخلالفة ًفقط -أعلن ذلك الناطق الرمسي هلم -هي من ابيعته".
فأقـول :هب أن ذلك كذلك ،فهل هو قادح يف صحة اخلالفة؟!
وقول الشيخ هذا مبناه على ما اشرتطه من اتفاق اجلميع ،وسبق بيان فساده.
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وقـوله" :ال يعلم من بياهنم إال أن مجاعةً فقط -أعلن ذلك ."...
قـلـت :األصل أن ينفي الشيخ علمه هبذا اإلعالن بعبارة ال تنفي العلم به عن اجلميع ،فهناك من علم
وهناك من مل يعلم ،واألمر ال يتوقف على علم اجلميع ،بل القاعدة العامة يف هذا الباب "من ال يعترب إذنه ال
يعترب علمه" ،وعندان يف خالفة أيب بكر الصديق خي دليل ،فقد توىل اخلالفة وساس الناس ،ومل ينتظر يف
ذلك شيوع اخلرب وذيوعه ،وأضف أن علم من إذنه وعدمه سواء زائد على قدر املاهية واحلقيقة ،بل ال يكون
أصال.
داخال يف مكمالهتا ً
ً
وأضف أن نفي الشيخ -عفا هللا عنه -علمه هنا يبطله ما تقدم يف قـوله" :وهو أمر قد بلغين من قبل
أهنم سيفعلونه ،من قبل اإلخوان يف سوراي الشام" ،مث هو نفسه يف ثيابه قد نقل أن دولة اخلالفة دعت
الشيخ أمين -حفظه هللا -إىل عقدها حلل اخلالفات بينهم ،وعلما أن معظم اجلماعات اجلهادية كما يراه
تبعا له ،فكيف يدعى أن
الشيخ حتت إمرة الشيخ أمين -عفا هللا عنهما ،-فبدعوته متت دعوة من حتته ً
بعيدا عن اجملاهدين؟!! وأنه ال يعلم إال أن مجاعة...؟!!
اإلعالن مت ً
وقـوله -عفا هللا عنه" :-وال يعلم من بياهنم إال أن مجاعةً فقط."...
فأقـول :هذه اجلماعة اليت يقلل من شأهنا الشيخ -عفا هللا عنه -أكرب اجلماعات ،وأنكاها يف أعدائها،
وأمكنثها على أرضها ،وأوسعها رقعة ،وهي مبنية على حلف املطيبني املتكون يف األصل من سبع مجاعات
جهادية معروفة ،وهو كما وصفها الشيخ التميمي-تقبله هللا عنده من الشهداء -يف كتابه إعالم األانم مبيالد
دولة اإلسالم حيث وصف هذه اجلماعة فقال" :وقد وفق هللا اإلخوة يف حلف املطيبني ،وهو ميثل مجهور
أهل احلل والعقد يف هذا البلد -يعين العراق -فقد دخل فيه جملس شور اجملاهدين وهو تشكيل من سبع
مجاعات جهادية هلا أمساء وأمراء وجنود معروفون ال كما يقول بعض الناس :إهنم ال وجود هلم ...إىل أن
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قال :وقد مت مشاورة أكثر من ستني يف املائة من شيوخ عشائر أهل السنة يف أماكن وجود اجملاهدين "
ا.هـ.

وأضف إىل ذلك ما قاله الشيخ أمين الظواهري يف هذه اإلمارة ،اليت ما حوربت وال ظلمت مجاعة
جماهدة مثلها ،وأقصد الظلم األشد مضاضةً ،حيث وصفها أبهنا إمارة شرعية ،قامت ابجتماع اجملاهدين،
وشيوخ العشائر ،وأهل احلل والعقد يف العراق ،وهذا من عهد قريب ليس ببعيد.
داخال يف حقيقة
وسواءً علم الشيخ -عفا هللا عنه -بذلك اإلعالن أو مل يعلم ،فاألمر سيان ،فعلمه ليس ً
اإلمامة وماهيتها ،وقد كفي هو واألمة بعلم وبيعة أهل احلل والعقد يف العراق والشام واليمن ومصر وليبيا
واجلزائر وخراسان.
 -45ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وأبمر الفاروق  ¢وفقه املتقدم يعلم عدم جواز متابعة املبايع
واملبايع ،بل مها حتت فقه (تغرة أن يقتال)".
هنا.

 -ق ل ت :قد قدمنا الرد على دعو موافقة قول عمر بن اخلطاب  ¢وما ينبين عليه مبا ال مزيد عليه

 -46ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وهذه اجلماعة (الدولة يف العراق) ليست هلا والية على عموم
بعيدا عنهم".
املسلمني حىت تقضي األمر ً
 ق ل ت :يذهب الشيخ -عفا هللا عنه -هنا إىل أن اإلمامة ال يعقدها إال من له والية على كلفضال عن اشرتاطه ،وألنه
املسلمني يف عموم األرض ،وهذا ال يتصور اشرتاطه ،ألنه ال دليل على استحبابه ً
ابطل الالزم كما هو معلوم ،وأضف أنه لو كان هلا والية على عموم املسلمني مل يتوقف صحة عقد خالفتهم
على إذن العموم ،وتفريع الشيخ هذا تبع ملا يذهب إليه من اشرتاط إذن اجلميع ،وهو دوران يف نفس
الدائرة.
( )92إعالم األانم مبيالد دولة اإلسالم ،حبث يف نشاة دولة العراق اإلسالمية ،من إشراف الشيخ عثمان التميمي ،مؤسسة الفرقان.
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 -47ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وليست هي يف الباب -إن أحسنا هبم الظن وإال ففيهم الشر
الذي تكلمت عنه ساب ًقا من الغلو واالحنراف والفساد وشهوة الدماء."...
أقول :ليست يف هذا الباب إال مجاعة من املسلمني ال مجاعة املسلمني ،اليت تقال هلا اخلالفة واإلمامة
العظمى ،فهذه بيعة يف الطاعة ال تلزم إال أصحاهبا فقط ،واألمساء من غي حقائقها ال تغي شيئًا".
 ق ل ت :قدمنا ساب ًقا أنه ال عربة ابألحاديث املرمجة ،والدعاو الفارغة من البينات ،فنسبة الغلوواالحنراف والفساد وشهوة الدماء إىل دولة اخلالفة -أدامها هللا شجى يف حلوق أعدائها -يفتقر إىل عزو
وإثبات ،بطرقه املعروفة ،وأما مع جتردها عن بيناهتا ،فال يلتفت إليها ،ألهنا رأس مال املفلسني ،فال تنفق إال
يف سوق الكاسدين.
أما قـوله" :فهذه بيعة يف الطاعة ال تلزم إال أصحاهبا فقط ،واألمساء من غي حقائقها ال تغي شيئًا".
وهذا من التكرار املغي الصيغة ،والذي كرران إبطاله يف مواطنه.
ويف مفهوم كالمه هنا ما يبطل دعواه يف بطالن اإللزام ببيعة اإلمام ،فحكمه عليها أبهنا بيعة على الطاعة
ال تلزم إال أصحاهبا فقط ،فيدل مبفهومه أهنا مىت كانت بيعة خالفة فإهنا تلزم اجلميع ،وهذا ظاهر ملن أتمله،
وحنن تعودان على التناقض واالضطراب يف هذه الثياب ،فتناقض فيها منطوقها ،وختالف فيها مفهومها.
 -48ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-هتديدهم ابلقتل ملن شق عصا املسلمني وهذا األمر ال يقال إال
َجيع علاى رج ٍل و ِ
ِ
صا ُك ْم أ ْاو يُ اف ِر اق
اح ٍد يُ ِري ُد أا ْن يا ُ
ش َّق اع ا
بعد االنعقاد لقوله ‘ « :ام ْن أ ااَت ُك ْم اوأ ْام ُرُك ْم ا ٌ ا ا ُ ا
()93

اعتا ُك ْم فااقْتُ لُوهُ»  ،فهو بني يف قوله( :وأمركم مجيع على رجل واحد) ،وأما هؤالء فقد أنزلوه على غي
اَجا ا
وجهه؛ فإن الناس اليوم مجاعات ال جيوز مجعهم إال على وجه الرضا أو حصول الغلبة املطلقة ،وقولنا :الغلبة
املطلقة ال تعين جواز التغلب ،وال القتال ضد املخالفني حلصوله ،فإن هذا قيل من أهل الفقه ملنع سلسلة

( )93أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة /ابب من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع ( )1479 /3برقم .1852
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اخلروج ،فإقرار الشيء بعد وقوعه ال يعين شرعيته يف االبتداء وعلى قاعدة الشرع( :يعفى يف األثناء ما ال
يعفى يف االبتداء)".
 ق ل ت :أما االنعقاد فقد مت حبمد هللا تعاىل ومىت حكم ابنعقاده حلقته أحكامه كلها ،وما دار بنيعلي ومعاوية  ƒوما دار بني احلسن بن علي متمم اخلالفة الراشدة وبني معاوية ،وما دار بني عبد هللا بن
الزبي وعبد امللك بن مروان ،فيه مقنع لذي لب ،فكان لكل واحد مجاعته وجنده ،واحلق ال خيرج عن
حتما ،واآلخر متأول ،من دون أن مينع ذلك إطالق وصف البغي عليه ،وإحلاق أحكام ذلك من
أحدهم ً
املقاتلة وحنوها به ،وهم هم يف مكانتهم وعلو مرتبتهم.،
أما االجتماع على الرجل الواحد فهو حاصل ابجتماع مجاعة من أهل احلل والعقد ،وهم الذين حتققت
ببيعتهم مقاصد اخلالفة ،فنابوا يف ذلك عن مجيع أهل احلل والعقد ،حلصول املقصود بقيامهم ،والذي ابلتايل
ينزل منزلة عقد األمة ،ألهنم نواهبا ووكالؤها يف حلها وعقدها.
وأما أنه ال جيوز مجعهم إال على حصول الرضى أو الغلبة املطلقة ،فحصول الرضى بينا فيما سبق كيفية
حصوله.
أما الغلبة فتقييدها بكوهنا مطلقة كشرط مل ترد يف كتاب ،وال سنة ،وال إمجاع ،وال عن عامل معترب ،أو غي
معترب ممن تكلموا يف األحكام السلطانية ووجوه نصب األئمة ،وإمنا قاله الشيخ -عفا هللا عنه -من ابب
اإلعواز واإلجلاء ،وإال فمن من العلماء أو الفقهاء مل جيوز خالفة علي  ¢بزعم عدم حصول الغلبة املطلقة؟
وهل عبد هللا بن الزبي كانت غلبته مطلقة حينما انزعه من انزعه ،كما هو معلوم؟ وال أبعد عن احلق من
قول من يقول :إن الغلبة ال تتحقق إال ابلظهور على كل أرض فيها مسلم أو مجاعة مسلمة ولو قهر البالد
الواسعة ودان له ابلسمع والطاعة ماليني املسلمني ،ينفذ فيهم أمره ،وجيري عليهم حكمه ،يف أنفسهم
وأعراضهم وأمواهلم ،وجييش اجليوش ،ويعقد األلوية ،ويعني القضاة ،وحيرز املال ،وحيمي احلمى واألوقاف،
وجييب الزكوات ،ويضرب اخلراج ،وأيخذ اجلزية ،ويقتل ،ويرجم ،ويقطع ،وجيلد ،ويعزر ،ويفعل ما هو أبلغ من
ذلك ،مث يقال :ال تصح إمامته إال إن ظهر على مجاعة يف أعايل اجلبال ،أو أقاصي البالد ،فيبقى هذا
الواجب الكفائي ،املضيق الوقت ،الذي ضرورته فوق كل ضرورة ،وحاجته فوق كل حاجة؛ معل ًقا إىل
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حصول الغلبة املطلقة ،أو التمكني التام ،أو الرضا ابإلمجاع املنطوق ،واالتفاق التام ،وإىل غي ذلك مما
يقذفه الشيطان يف قلوب العبيد.
وهل خالفة أيب بكر الصديق متت إبمجاع األمة عليها يف حينها؟! وهل أبطلت خالفته لـما ارتد الناس
حىت كان  ¢ومن معه كالشعرة البيضاء يف الثور األسود؟!! وملا بويع وعقد له توىل أعمال اخلالفة وتصرف
فضال عن إذهنم ومشورهتم ،قال اإلمام اجلويين ¬-
دون انتظار لشيوع األمر بني أقطار املسلمنيً ،
تعاىل" :-ومما يقطع به أن اإلمجاع ليس شرطًا يف عقد اإلمامة ابإلمجاع ،والذي يوضح ذلك أن أاب بكر
 ¢صحت له البيعة ،فقضى وحكم ،وأبرم وأمضى ،وجهز اجليوش وعقد األلوية ،وجر العساكر إىل مانعي
الزكاة ،وج ىب األموال وفرق منها ،ومل ينتظر يف تنفيذ األمور انتشار األخبار يف أقطار خطة اإلسالم ،وتقرير
البيعة من الذين مل يكونوا يف بلدة اهلجرة وكذلك جر األمر يف إمامة اخللفاء األربعة ،فهذا مما ال يسرتيب
فيه لبيب ،والذي يعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب اإلمام حفظ احلوزة ،واالهتمام
خلال ال يتال ى
مبهمات اإلسالم ،ومعظم األمور اخلطية ال يقبل الريث واملكث ولو أخر النظر فيه جلر ذلك ً
قما ال يستدرك ،فاستبان من وضع اإلمامة استحالة اشرتاط اإلمجاع يف عقدها فهذا هو املقطوع
ً
وخبال متفا ً
()94

به ".ا.هـ ،فالذي يذهب إليه الشيخ -عفا هللا عنه -مستحيل مقطوع خبالفه جممع على فساده.

مكررا أن اإلمامة هلا حقيقة تقوم بقيامها ،مث هو يدخل يف
ويف كالم الشيخ تناقض من جهة ما يقرره ً
ومانعا
مسماها وحقيقتها ما ينازع يف دخوله يف كماالهتا ،ال يف أصل ماهيتها ،وجيعل ذلك شرطًا لصحتهاً ،
من عقدها وإبرامها ،والتناقض حاصل يف دعو االعتبار بوجود املاهية ،مث عدم اعتباره مع وجوده ،لتخلف
مجاعة أو ثالثة أو عشرة ،فإذا كان املعتبـر يف وجودها قيام مقاصدها فذلك ال يتوقف على عدد معني،
فضال عن توقفه على إمجاع أهل احلل والعقد ،فما ابلك إبمجاع األمة قاطبةً؟ وكذا ال يتوقف على حصول
ً
الغلبة املطلقة.
وأما قـوله" :فإن الناس اليوم مجاعات ال جيوز مجعهم إال على وجه الرضا أو حصول الغلبة املطلقة".
( )94غياث األمم يف التياث الظلم (ص.)68 :
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فأقـول :وجه الرضا عرفناه ،وعرفنا كيفية حصوله ،فكيف وجه حصول الغلبة املطلقة؟!! هل حيصل
ابلرتاضي؟!! أم ابالجتماعات واملؤمترات بني قادة اجلماعات؟! أم حيصل حبصوله؟!
مث تقييد الغلبة بوصف كوهنا مطلقة يعود على اسم الغلبة ابلنقض من حيث إنه وصف غي منضبط ،فما
من إمام يتغلب إال ويعرتض عليه بفوات شيء من كمال تغلبه.
مث الشيخ نفسه يقر حبصول الغلبة والتغلب لدولة اخلالفة ،فما هو وجه عدم اإلقرار بشرعية قيامها؟!
فنحن والشيخ ال نتكلم يف إنشاء الغلبة وإمنا يف حكم غلبة حاصلة ،وتغلب واقع!
 -49ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-إلغاؤهم مجاعات املسلمني يف عموم الداير إال مجاعاهتم وهذا
االفرتاء بال علة سو علة إعالن اخلالفة ،وقد تبني ساب ًقا فساد هو العلة فليس ابإلعالن واألمساء حيصل
االلتزام".
 ق ل ت :أما دعو إلغاء اجلماعات فإعالن اخلالفة ليس إلغاءً هلم ،بل هو عني الثمرة اليت يرومونقطفها ،واليت سقوها من دمائهم وأعمارهم ،وهي ما ذهبت إال ألحقهم هبا ،لطول جهاده وخربته ،ووضوح
منهجه ،واتساع رقعة متكينه وسلطانه ،وشدة أبسه وقوة شوكته ،مع ما انضاف إىل ذلك من كثرة األجناد
واألتباع واألشياع ،وتكليل ذلك مببايعة مجاعات جهادية قدمية كبية سلفية له يف العراق والشام واليمن
ومصر وفلسطني واألردن وليبيا واجلزائر ونيجياي وخراسان.
وأما أنه ليس ابإلعالن واألمساء حيصل االلتزام؛ فنعم لكن يف غي هذه الصورة ،لوجود احلقيقة وقيام
أيضا.
املاهية الشرعية ،كما وضحنا وقرران ساب ًقا ،وهذا من التكرار املغي الصيغة ً
اقعا ،بقيام مقاصدها ،وحتقق
وأنبه أن العلة ليست جمرد اإلعالن عن اخلالفة ،وإمنا العلة قيامها و ً
ظهورا ،وإلقامة احلجة والبيان.
شروطها ،وما اإلعالن إال لزايدة األمر الظاهر ً
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 -50ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-واقعهم يدل على سعارهم يف قتال خمالفيهم ،وهذا القتال إمث
وجرمية كبية على أي معىن كان ،سواء كان من أجل الغلبة أو من أجل غيها ،أما إن حصل تكفي
للمخالف فهذا دين اخلوارج وال شك".
وخروجا وإمثًا وجرميةً،
سعارا
ً
 ق ل ت :قتال املخالفني فيه حق وابطل ،فليس كل قتال ملخالف يكون ًوذلك ألننا قرران أن املخالف اسم يقع على كل من قام به وصف املخالفة مطل ًقا ،وهذا يشمل املخالف يف
أصل الدين واملعتقد ،ويشمل املخالف املبتدع ،ويشمل املخالف فيما دون ذلك ،حىت يف األمور الفقهية
العملية ،فدولة اخلالفة -أدامها هللا وأعزها وكبت عدوها -مل تقاتل كل خمالف ،وإمنا قاتلت طائفتني ،طائفة
الكفر سواء األصلي أو الطارئ ،وطائفة البغي ،وكال القتالني حق مشروع ،فأما قتال طائفة الكفر بنوعيها،
فمحل وفاق ،وإمنا اخلالف هنا يف قتال طائفة البغي ،وهذا قدمنا الكالم عليه مكرًرا لتكرير الشيخ له يف
مواضع ،وال أبس ابإلشارة هنا إىل أن املعترب هو إصابة احلق يف حقيقة األمر والواقع ،ال يف احلسب والتصور
والزعم ،وإذا كان ذلك كذلك ،فال مينع خطأ املخطئ الذي أراد احلق وتوهم إصابته من قتاله ،ووصفه
ابلتخطئة واخلروج والبغي ،وهذا أصل أصيل يف ديننا ،وعليه عمل أئمة املسلمني ،بل وأئمة الصحابة ،لـما
حصل بينهم ما حصل ،من قتال بني علي ومعاوية وابن الزبي وعبد امللك وما كاد أن حيصل -لوال فضل
هللا -بني احلسن ومعاوية  ،€وال أحسب الشيخ -عفا هللا عنه -حيكم على من قاتل طائفة البغي
ابخلروج والتأثيم والتجرمي ،وإال للزم من ذلك لوازم ،أقلها شرا وصف من ذكران من الصحابة األجالء بذلك،
مع كوهنم طائفة احلق والعدل.
وقـوله" :أما إن حصل تكفي للمخالف فهذا دين اخلوارج."...
فأقـول :تكفي املخالف ابملعىن اخلاص مل يقع من دولة اخلالفة مطل ًقا ،ولذلك علقه الشيخ بصيغة الشرط
إثبات معت ًربا ،وال عربة جبهل من أثبت ذلك
الذي يفيد عدم الوقوع ،ومن نسب ذلك إليهم طولب إبثباته ً
مبجرد القتال!
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 -51ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-قد تبني من حاهلم أن مقدميهم أهل غلو وبدعة ،وقد فرغ من
هذا وتبني جليا".
 ق ل ت :هذا من الشيخ -عفا هللا عنه -إفراط يف اخلصومة ،وجتاوز يف املقولة ،فلم يبني من هماملقصودون بقوله( :مبقدميهم) لكن على كل حال يطالب الشيخ -عفا هللا عنه -إبثبات هذا الغلو وهذه
البدعة ،بنقل عن هؤالء املقدمني ،من كالمهم أو كتاابهتم أو غي ذلك ،مما يـتفق عليه أنه صادر عنهم ،ال
مبجرد أخبار عمن يوثقهم الشيخ نفسه ،وهللا أعلم حباهلم ،مث هذا الناقل لألخبار من احملتمل أنه نقل فهمه
اخلاطئ ،ال حقيقة القول أو الفعل.
ولعل من قرأ التعرية ير الفرق بني حقيقة ما سطره الشيخ يف ثيابه وادعائه فيها :أنه قد فرغ و تبني جليا
قوال بدعيا ،وغاية ما بىن عليه حكمه هو إعالن
غلو مقدمي اجلماعة وبدعيـتهم ،وهو مل ينقل عنهم قط ً
قيام اخلالفة املباركة ،وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.
 -52ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وفيهم جهل عظيم ،حيث ال علماء وال فقهاء يقدرون سوق
هذا األمر العظيم الذي ادعوه (اخلالفة العظمى)".
 ق ل ت :أما الشتم والسب والتسفيه فهذا من املواضع اليت ال تغيظ إال الصديق احلميم ،وال تسر إالوخصوصا إذا كان
العدو اللئيم ،وكان ينبغي الرتفع عن مثل هذه األوصاف من الشيخ -عفا هللا عنه-
ً
املرمي هبا مجاعةً جماهد ًة ،هلا ما هلا من اآلاثر احلميدة يف متابعة السنة ومقارعة العدو ،ومع بشاعته يف نفسه
وقبحا؛ وال حول وال قوة إال ابهلل.
فقد جاء يف غي وقته ،فازداد شناعةً ً
أما أهنم ال يقدرون على سوق هذا األمر العظيم ،فال أدل على بطالن هذا الزعم من حاضر هذه
اجلماعة وماضيها وسيهتا ،فهاهي األايم هبم تتطاول ،والشهور عليهم تتواىل ،والسنوات عليهم تتعاقب ،وهم
من متكني إىل متكني ومن إحكام إىل إحكام ،فإنشاء الدواوين ،واالهتمام بكل مقومات الدولة ،من
املشاريع بنوعيها االستثمارية واخلدمية ،ودعوة الناس ،واستيعاب العشائر والوجهاء ،وإدارة املستشفيات
واملدارس ،والشركات العامة الكبية منها والصغية ،وتعبيد الطرق ،واالهتمام جبلب البضائع من األسواق
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اخلارجية ،وأتمني الضرورايت كاملاء والكهرابء والغاز ووقود السيارات ،وكل هذا جيري بقدم وساق مع إنشاء
دور للقضاء ،وبناء املعاهد الشرعية ،وإقامة املعسكرات التدريبية ،وحتصني الثغور ،وعقد األلوية ،وبعث
البعوث ،والسرااي ،وجتييش اجليوش ،مع اهتمام جبانب اإلعالم على حنو أهبر العامل أبسره ،وكل هذا مع
إنشاء دواوين اجلند ورعاية عوائل آالف الشهداء واألسر واجلرحى واملصابني ،وبعد كل هذا -والواقع أبلغ
مما ذكرت -أييت من يدعي اإلنصاف ،ويقول عنهم :إهنم ال يقدرون على سوق هذا األمر العظيم؟!! وهذا
من املواضع اليت تدلك على أن الشيخ ليس عنده تصور تم للواقع ،بل الصورة اليت عنده مشوهة ،مبناها
فيما يظهر -وهللا أعلم -على إخبار حسود أو حقود أو عدو لدود.
 -53ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وهم وإن حصل هلم يف آخر األمر بعض سلطان يف العراق إال
ِ
أن هللا تعاىل يقول ﴿ :اَل ي نا ُ ِ
ني﴾ [البقرة ،]124 :وحتت هذه اآلية العظيمة فرع فقهاء
ال اع ْهدي الظَّال ِم ا
ا
امللة عدم جواز تولية الظامل ،وهم وإن كان هلم نكاية يف الزاندقة األجناس لكن هذا شيء وأمر سياسة
املسلمني وقيادهتم شيء آخر".

 ق ل ت :السلطان حاصل هلم يف أراض واسعة من العراق والشام وال يكاد خيفى على أحد لشهرته،والشيخ -عفا هللا عنه -يقلل من شأن التمكني احلاصل لدولة اخلالفة -أدامها هللا ورعاها -كما هو ظاهر
من عباراته ،وأظن أن من ينقل له األخبار إما أعمى ،وإما متعام ،فتمكني الدولة أبلغ متكني حاصل
لإلسالم واملسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا يف يومنا وعصران احلاضر.
فضال عن أن تساويها يف متكينها ونفوذ سلطاهنا وشوكة جنودها ،وهم مع
فال توجد مجاعة تدانيهاً ،
وتنظيما وترتيبًا ،وليس من رأ كمن مسع ،واحلق ما شهدت به
ذلك حازوا قدم السبق سياسةً وإدارةً
ً
األعداء.
أما عدم تولية الظامل فهذا من الشيخ -عفا هللا عنه -على ما صوره له الناقلون ،ومما يرد به على هذه
الدعو اجملردة ما فتحه هللا على أيديهم من البالد وقلوب العباد ،على وجه تظهر فيه معية هللا هلم ،ونصرته
وأتييده هلم ،فمدن بكاملها فيها عشرات اآلالف من جنود الطواغيت مدججني بكل سالح حديث ثقيل
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ومتوسط ،واآلليات واملدرعات ،واملدافع والرامجات ،ومتحصنني ابحلصون املنيعة ،واحلواجز والبناايت
احملكمة ،إال أن هللا مكن لعباده منهم ،ومنحهم أكتافهم ،مبا أيدهم هللا به من الرعب املقذوف يف قلوب
عدوهم ،وهو سبحانه له عليهم كل يوم ،وإن شئت قلت :يف كل ساعة؛ فتح ونصر وغنيمة مين به عليهم؛
فمن ربيع إىل ربيع ،ومن هدم هدم ،ومن صليل إىل صليل ،ومن حصاد إىل حصاد ،حىت تـمم هللا عليهم
ابلفتح والظهور والتمكني ،حىت ارتعب منهم الكفر كله ،فاآلية يستدل هبا ومبدلوهلا هلم ال عليهم ،إذ لو
كانوا ظاملني ملا انلوا هذا العهد من التمكني املذكور يف قوله تعاىل﴿ :و اع اد َّ َّ ِ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم او اع ِملُوا
ين ا
اَّللُ الذ ا
ا
ِ
ض اكما استا ْخلا ا َّ ِ
َّ ِ
اْل ِ
ضى
ين ِم ْن قا ْبلِ ِه ْم اولايُ ام ِكنا َّن اْلُ ْم ِدينا ُه ُم الَّ ِذي ْارتا ا
َّه ْم ِِف ْاْل ْار ِ ا ْ
ات لايا ْستا ْخل افن ُ
الص ا
ف الذ ا
ِ
َّه ْم ِم ْن با ْع ِد اخ ْوفِ ِه ْم أ ْامناا يا ْعبُ ُدوناِِن اَل يُ ْش ِرُكو ان ِِب اش ْي ئاا﴾ [النور ،]55 :لكن إذا كان حب
اْلُ ْم اولايُ بادلان ُ
الشيء يعمي ويصم ،فبغضه أعم منه وأصم.
 -54ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-فهؤالء ال رمحة يف قلوهبم على إخواهنم اجملاهدين فكيف سيكون
أمرهم على فقراء الناس ومساكينهم وضعفائهم وعوامهم".
 ق ل ت :أما الرمحة فتمدح مىت كانت يف حملها ومستحقها ،وتذم يف غي ذلك ،كما قال زهي بن ربيعةبن رابح املعروف بزهي بن أيب سلمى:
وم ــن جيع ــل املع ــروف يف غ ــي أهل ــه

يك ــن مح ــده ذمـ ـا علي ــه وين ــدم

()95

ولذلك ال متدح على الكافر احملارب ،بل البد يف حقه من القتال والغلظة واملراغمة واإلغاظة ،وأما
اجملاهدون فإن جئت هلم وجدهتم أرمحهم هبم ،ما مل يتجاوزوا شرع هللا ،وأرأفهم هبم ما مل يتعدوا حدود هللا،
ومما يذكر هنا ثناء الشيخ أمين -حفظه هللا -عليهم ،ونظمه القصيد يف مدحهم ،وذكر مناقبهم ،لكن لـما
نكث من نكث ،وبغى من بغى كان لز ًاما قتاله من ابب دفع ما ال يندفع إال بقتاله ،وهم ليسوا أبكرم على
هللا وال على جند اخلالفة من جند معاوية .¢
( )95من معلقته.
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أما كيف حاهلم مع فقراء املسلمني ومساكينهم وضعفائهم وعوامهم ،فاسأل عن ذلك ماليني العوام من
املسلمني ،الذين يعيشون يف كنفهم ورعايتهم آمنني مطمئنني على دينهم ودنياهم ،بل سائل آالف الذميني
الذين يقيمون على أرض اخلالفة مطمئنني آمنني.
 -55ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد أجاز علماؤان اجلهاد حتت األمي اخلارجي كما أفىت علماء
املالكية يف املغرب اإلسالمي ،لكن ال يعلم إقرارهم حلاكم خارجي يكون مهه قتل الناس ال سياستهم
ورعايتهم".
 ق ل ت :ال أملك إال أن أقول مبقولة عمر بن اخلطاب  ¢أليب عبيدة" :لو أن غيك قاهلا" ،أتعرضابلشيخ اجملاهد الصابر الفاتح أيب بكر -أمي املؤمنني وخليفة املسلمني -أبنه خارجي ،مهه قتل الناس؟!!
وليت الشيخ -عفا هللا عنه -أتى بكلمة أو فعل صريح عن أمي املؤمنني -حفظه هللا -فيه شائبة بدعة،
ووهللا لو وقف هو أو غيه من املخالفني املرتبصني على كلمة بدعية واحدة ،لطاروا هبا شرقًا وغرًاب ،ولصنفوا

فيها املصنفات ،ودونوا فيها الدواوين ،وانظر إىل كتاابت القوم ورسائلهم ،فإنك لن جتد إال خزعبالت
أحقادا ،حاولوا جاهدين سرت قبحها بتسطي كتاب أو تسويد رسالة.
أوهاما و ً
و ً

ِ
َّ ِ
ني
آمنُوا ُكونُوا قا َّوام ا
ين ا
وخي ما أقوله للشيخ -عفا هللا عنه -ومن على منواله قوله تعاىلَ﴿ :يأايُّ اها الذ ا
ِ
ِِبل ِْقس ِط ُشه اد ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
اء ََّّلل اولا ْو اعلاى أانْ ُفس ُك ْم أا ِو ال اْوال اديْ ِن او ْاْلاق اْربِ ا
ْ
ني﴾ [النساء ،]135 :وقوله ﴿ :اَيأايُّ اها الذ ا
ا ا
ِ ِ
آمنُوا ُكونُوا قا َّو ِام ِ ِ
ني الن ِ
َّاس أا ْن اُتْ ُك ُموا
اء ِِبلْق ْسط﴾ [املائدة ]8 :وقوله ﴿ :اوإِذاا اح اك ْمتُ ْم با ْ ا
ا
ا
ني ََّّلل ُش اه اد ا
ِِبلْع ْد ِل﴾ [النساء ،]58 :وأذكركم بقول رسولنا الكرمي ‘ فيما يرويه عن ربه ¸َ«:ي ِعب ِ
ت
ادي إِِّن اح َّرْم ُ
ا
ا ا
()96
ُّ
ْم اعلاى نا ْف ِسى او اج اعلْتُهُ با ْي نا ُك ْم ُما َّراما فاَّلا تاظاالا ُموا» .
الظل ا
 -56ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-إن هذا ال يعد هتوينًا لشأن قتال الزاندقة من قبل هذه اجلماعة

فهذا أمر حممود ،ولو كانوا لوحدهم يف ساحة اجلهاد ضد الزاندقة ملا قاتل املرء إال حتت رايتهم ،لكن أن
( )96أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة /ابب حترمي الظلم ( )1994 /4برقم .2577
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يكون هلم شأن اإلمامة العظمى على املسلمني يف املشرق واملغرب فهو مع فساده الشرعي والعلمي إال أنه
فاسد املآل وال شك".
 ق ل ت :أما دعو فساده الشرعي والعلمي فبينت فسادها من عدة أوجه ،فإذا كان هذا التناقضواالضطراب واملزاعم الفاسدة والشتم والسب حال رد الشيخ العلمي الشرعي على قيام دولة اخلالفة ،وصحة
انعقادها ،فما ابلك برده العقلي النظري؟!!
وأما أهنا فاسدة املآل فإفساد الواقع هلذا القول يغنينا عن البحث عن إفساده .وكما قال اإلمام السفاريين
¬:
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم بـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وحـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فـن ـ ــكره جهـ ــل قبي ـ ــح يف اهلج ـ ــا

()97

 -57ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-إن حصول بعض التمكني هلم يف العراق ال جيعل هلم فضل السبق
يف هذا الباب ،فقد حصل متكني تم ملال اخلي حممد عمر ،وحصل متكني للمجاهدين يف الصومال ويف
اليمن ويف مايل ،وكانوا لعقلهم ولعلمهم أبعد من الوقوع يف هذه اجلهالة والغرور وادعاء اخلالفة العظمى
امللزمة لكل مسلم يف األرض؛ ألن األلفاظ الشرعية إما أهنا تطلق على حقائق كونية أو حقائق شرعية ،أما
أن تطلق على الفراغ فإن هذا دين الروافض والباطنية".
 ق ل ت :الذي حصل من التمكني يف العراق والشام ،هو من العظم مبكان ،فهو من أكرب الفتوحاتجاهدا التقليل من شأنه بقوله :حصل هلم
اإلسالمية يف هذا العصر ،ولو أن الشيخ -عفا هللا عنه -حياول ً
بعض التمكني يف العراق .فإذا كان يقصد بعض التمكني املطلق الذي تفرد الشيخ عن سلف األمة وخلفها
ابشرتاطه يف عقد اإلمامة؛ فنعم هو بعضه -تنزًال -ولكن هذه البعضية تكفي إلقامة اخلالفة على أرضها
واليت هي أكرب من املدينة النبوية ومن غزة!! وأدعو إىل مقارنة هذا الفتح الذي من هللا به على جنده -جند
( )97العقيدة السفارينية (ص )98 :البيت .189
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اخلالفة -مع ما وصفه الشيخ أنه فتح يف غزة؛ من كالم الشيخ نفسه ،ولينظر كيف يصفه ابلفتح املبني
والنصر والتمكني ،ويدعو إىل إعالهنا إمارة إسالمية؛ وهي ال تعدو إن قارانها بفتح اخلالفة حيا من
أحيائها ،وحارًة من حاراهتا ،فلماذا يفخم ذلك الفتح املزعوم وكأنه غي مسبوق ،ويقلل ويبعض فتح
وفتحا ومتكينًا ،أوىل من فتح غزة -إن
نصرا ً
اخلالفة؟!! فكيف يفرق يف احلكم؟!! بل تسمية فتح اخلالفة ً
فتحا -من كل وجه لو كان عند الشيخ عدل وإنصاف ،ولكن هناك فروق من جهة ال عربة هبا يف
أمسيناه ً
وخصوصا أحكام املدح والذم ،وهي الفروق اليت مبناها على اإلفراط يف البغض ،والتفريط
األحكام الشرعية،
ً
يف احلب ،واتباع مرادات النفس وشهواهتا ،وال وجه معترب يف التفريق عند الشيخ -عفا هللا عنه -وأدعو إىل
مراجعة رسائل الشيخ إىل غزة ومحاس!! مث هذا التمكني ليس فقط يف العراق؛ فمثله يف سوراي الشام،
قصدا منه ،أو أن من محل له األخبار مل ينقل ذلك له!! مع
والشيخ يتغافل عن ذكر متكني اخلالفة يف الشام ً
أنه اشتهر شهرةً بلغت اآلفاق ،حىت صار حديث الناس يف جمالسهم ،وطار بنقله العدو والصديق ،والقريب
والبعيد.
وأما قـوله" :فقد حصل متكني تم ملال اخلي حممد عمر ،وحصل متكني للمجاهدين يف الصومال ويف
اليمن ويف مايل ،وكانوا لعقلهم ولعلمهم أبعد من الوقوع يف هذه اجلهالة والغرور وادعاء اخلالفة العظمى
امللزمة لكل مسلم يف األرض".
أوَل :هل متكني اليمن والصومال ومايل أبلغ من متكني دولة اخلالفة -أعزها هللا-؟!!
فأقـول ا
اثنياا :إقامة اخلالفة اإلسالمية عند اجتماع شروطها وقيام حقيقتها واجب كفائي مضيق ،فعدم إعالن
دليال على ختطئة من أعلن ذلك مع متكينه؟
من ذكر اخلالفة على ما مكنهم هللا فيه من األرض ال يعترب ً
ضا -مل يكن إمجاعهم معتبـًرا يف الشرع حبيث تبىن عليه أحكام الصحة
وهم لو أمجعوا على ذلك -فر ً
فعال جلماعة من املسلمني ،حيتمل الصواب واخلطأ ،مث يبحث عن
والبطالن ،وال يعدو ذلك عن كونه ً
االعتذار هلم عن عدم قيامهم ابلواجب عليهم ،ونسأل هللا أن يغفر هلم ،وأن يتجاوز عن تقصيهم.
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مث هل أد اإلفالس من احلجج الشرعية يف إبطال اخلالفة املباركة إىل إنشاء احتجاج مبا ليس حبجة ،ومبا
ال يصلح أن يكون شبهة؟!!
وهل متكني تلك اجلماعات اجلهادية متكني ومتكني دولة اخلالفة وهم وخيال؟ مع أن ما يقام يف أرض
اخلالفة من مقاصدها مل يوجد مقاربه أو مدانيه فيما ذكر الشيخ من التمكني احلاصل لتلك اجلماعات.
وقـوله :امللزمة لكل مسلم يف األرض .هذا ما قررته ساب ًقا من أهنا ملزمة للجميع ،وهو ما حاول الشيخ -
عفا هللا عنه -أن يقيده ببعض قضااي األعيان الواقعة على خالف األصول املتقررة ،فالشيخ هنا قد نقض
كالمه هناك من حيث شعر أو مل يشعر؟
اخلَّلفة ملزمةا للجميع ،هو سبب ِ
ِ
ردها ،وإبطال انعقادها عند خصومها ،وإن حاولوا
وأقول :كو ُن
ُ
تسميته بغي امسه ،أو التشبث أبدىن الشبه لرده ،ألهنم كرب عليهم أن يروا أنفسهم تبعني بعد أن كانوا
وجنودا بعد أن كانوا أمراء ،وضاق صدرهم من انصراف وجوه
متبوعني ،ومأمورين بعد أن كانوا آمرين،
ً

فضال،
يدا ،وعلى ساحات اجلهاد ً
الناس إىل غيهم ،وهم من كانوا حيسبون أن هلم على األمة اإلسالمية ً
حىت رأوا من أنفسهم أهنم أهل اجلرح والتعديل على األمة ،فمن عدلوه فهو املعدل ،ومن نزكوه فهو املنزوك،
و من خالفهم فهو جاهل ،ولو كان من أعلم الناس ،ومن رد عليهم قوهلم فهو ضال معاند ولو كان من
أهد الناس ،طريقتهم كأهنا صوفية بلباس سلفي ،وتقليد مقيت بليد بثياب اجلهاد والتوحيد ،وإال فوضوح
قيام اخلالفة أظهر من أن يبحث عن تقريره ،وأشهر من أن يبحث عن إشهاره ،وظهور شرعيته تغين عن
إجلاما ،وأعوزهم سطوعه إعو ًازا؛ حائرين متخبطني
البحث عن أدلة تشريعه ،فرتاهم لـما أجلمهم احلق ً
دليال عليهم ،ويستشهدون مبا ال يقرون شهادته على أنفسهم ،وحيتجون
متناقضني ،فيستدلون مبا ال يعتربونه ً
مبا لو احتج به أحد عليهم لضحكوا من عقله ،ولسفهوا حلمه.
وانظر إىل هذه الثياب كم فيها من تناقض ،على قلة حمتواها ،واليت ظهر يل بعضها ،انهيك عن اللوازم
لزوما ال ينفك عنه إال برجوعه عن ملزومه ،فمن ذلك ما يلزمه من
الباطلة اليت تلزم الشيخ -عفا هللا عنهً -
أبدا
أيضا أال تقوم يف األرض خالفة ً
إبطال إمامة علي واحلسن وابن الزبي  €أمجعني ،ومن ذلك ً
فضال عن
الستحالة استقصاء كل قول لكل واحد من أهل احلل والعقد يف كل قطر من أقطار األرضً ،
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فردا ،حاضرهم وابديهم ،مقيمهم ومسافرهم ،ومما يلزمه ذلك من
فردا ً
استقصاء أقوال األمة بكل أفرادها ً
أيضا ختطئة اإلمام
جهة حتصيل التمكني املطلق والغلبة التامة ،على كل شرب من أراض املسلمني ،ومما يلزمه ً
ظاهرا وابطنًا ،-وما
علي  ¢وأنه خارجي جمرم يف قتاله للفئة الباغية -اليت تعتقد من نفسها موافقة احلق ً
ذكرته لك من اللوازم الباطلة يف كالم الشيخ -عفا هللا عنه -هو بعض من كل ،وقليل من كثي ،وهذا
االضطراب واالختالف الكثي فيما جاء به القوم ينبيك أبنه ليس من عند هللا ،إذ لو كان من عند هللا لـما
وجد هذا التناقض وهذا التالزم الباطل ،فاحلق معروف ابتزانه وانضباطه ،وسالمة لوازمه ،أما االضطراب
والتناقض فهي من أخص صفات الباطل وأهله ،وإنك لتجدهم يطففون يف امليزان ،ويتلونون يف األحكام،
ثارا ،وال
فتارًة تراه مرجئيا جهميا يف أحبابه وأنصاره ،وخارجيا أزرقيا على بـغضائه وأعدائه ،ال يقيل هلم ع ً
اجتهادا ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم ،وإان هلل وإان إليه
اعتذارا ،وال يسوغ هلم
يقبل منهم
ً
ً
راجعون ،وحسبنا هللا ونعم الوكيل.
أما قـوله" :أما أن تطلق على الفراغ فإن هذا دين الروافض والباطنية".
فأقـول :وهذا من شدته وتشدده -عفا هللا عنه -مث من الذي أطلقها على الفراغ؟ أمجاعة اخلالفة الضالة
أم دولة اخلالفة -أدامها هللا عزا لإلسالم واملسلمني-؟! والفرق بينهما ال خيفى ،وإبقرار الشيخ نفسه حبصول
التمكني والغلبة لدولة اخلالفة.
 -58ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-لقد أطلق الناطق الرمسي هلذه اجلماعة الدعوة إىل إعالن اخلالفة
يف خصومته مع احلكيم الظواهري قبل حصول الفتح يف العراق واهلبة الرابنية هلم ،فدل هذا أن جرثومة
اجلهل مبوضوع اخلالفة سابق على هذا األمر ،فال حيتج هلم ابلتمكني وال بغيه".
 ق ل ت :وهنا الشيخ -عفا هللا عنه -أنصف بتسمية ما حصل يف العراق ابلفتح ،وهذا اإلنصاف اندريف ثيابه ،كما هو ظاهر ،لكنه مع ندرته إنصاف ينقض فيه ما وصفه ابلوهم والالشيء والعبث والفراغ،
وهذا ينبين عليه إبطال تشبيههم ابلروافض والباطنية من جهة أهنم حققوا معاين اخلالفة قبل إعالهنا -ولو
اجتهادا -ويبطل ابلالزم جترمي قتاهلم ملخالفيهم ،بل لو قلنا إن هذا اإلنصاف يبطل نصف
ظنا منهم و ً
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مضمون الثياب عامةً ألصبنا احلق ،وذلك أن الثياب مدارها على شقني :األول إبطال اخلالفة بفوات شرط
التمكني ،والثاين إبطاهلا بفوات شرط رضا األمة أبسرها ،أو برضا كل آحاد أهل احلل والعقد ،على
اضطراب يف عبارة الشيخ -عفا هللا عنه ،-وإقرار الشيخ ابلفتح الرابين وحده يبطل الشق األول ،واإلمجاع
أتصيال وال تفر ًيعا ،وشتم
يبطل الشق الثاين ،فلم يبق من الثياب إال حشو و تطويل ال تعلق له ابلبحث ،ال ً
وتسفيه وتكرار ال طائل حتته.
جدال أهنم دعوا إليها قبل فتح العراق وأشهروه بعده فأين املانع من انعقادها بعده؟ هذا هو
مث دعنا نسلم ً
وفسادا.
احملور وحمل البحث ،أما كوهنا قبل أو بعد فليس له أتثي يف احلكم صحةً
ً
مث إن فتح العراق مسبوق بفتح كبي يف الشام ،وعلى رقعة واسعة منها فما دعوا إليها من فراغ ،ومن
الالشيء! بل هو متكني أبلغ من متكني دولة الكفر اليت يقيم فيها الشيخ -عفا هللا عنه ،-وهذا قبل متكني
فتح املوصل وصالح الدين واألنبار ومناطق دايىل ،وأطراف بغداد ،وأطراف اببل ،ولكن الشيخ مل تصله
صورة واقع الدولة يف متكينها على عدة حمافظات يف شام العز ،فلذلك ال يذكره حني ذكره للتمكني احلاصل
يف العراق.
جديدا من التناقض ،أهنم مل يستأثروا هبذا اإلعالن املبارك ،بل راسلوا وطلبوا من الشيخ
ومما يظهر جانبًا ً
أمين -حفظه هللا -أن يتعاون على إعالهنا ،فأين االفتيات؟ وأين شق الصف؟ وأين إلغاء اجلماعات
اجملاهدة؟ وإذا كان الشيخ مل جيبهم إىل طلبهم لعذر فال يعين ذلك توقيفها عليه ،بل الواجب على اجلماعة
املسلمة إعالهنا على الفور عند قيام حقيقتها ،بل أتخيها يفضي إىل شر خطي ،وفساد مستطي ،كما هو
معلوم منصوص عليه عند األئمة املعتربين.
 -59ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وختام األمر أن هذه مجاعة بدعية قبل اخلالفة ملا علمنا من
سعارهم يف قتل املسلمني وخاصةً أهل اجلهاد منهم وما زالوا على ذلك".
 ق ل ت :حكم الشيخ على دولة اخلالفة ابلتبديع حكم جائر ،فلم يثبت دعواه بربهان صحيح ،وقارئاضحا ،فمقاالت أهل البدع معلومة ،وليست املسألة ابلرمي اجملرد عن البينات،
الثياب املنصف ير ذلك و ً
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والشيخ نفسه كما ذكر رمي ابلتكفي ،وأبنه سبب الضالل وإىل غي ذلك ،و مقتضى العدل يكون إبثبات
العرش قبل النقش ،فلم يثبت ما يوجب احلكم ابلتبديع ،وجمرد القتل والقتال كما هو معلوم ال يستفاد منه
طردا ملا جعله علةً
ذلك احلكم ،خبالف ما ذهب إليه الشيخ ،ويلزمه أن حيكم على كلتا الطائفتني ابلتبديع ً
حلكمه ،فمن املعلوم أن القتال وقع من اجلميع ال من طرف دولة اخلالفة فقط ،ومىت فرق بينهما جبعل قتال
تبعا للهو والتشهي.
الدولة هو البدعة وقتال غيها هلا سنة؛ كان ً
إبطاال لعلته ،وتفري ًقا ً
والقتال الذي دار بني الدولة والفصائل احملسوبة على اجلهاد منها ما مبناه على بغي إحداها ،ومنها ما
موجودا والتصور للواقع تما،
مبناه احنراف يف منهج أخر يوجب قتاهلا ،وإىل غي ذلك ،ولو كان اإلنصاف
ً
علما أبن دولة اإلسالم كان بينها وبني مجاعة
ألدرك الشيخ -عفا هللا عنه -عكس ما يرميهم به ،وأحيط ً
سنية كبية يف العراق دم وقتال وقتل ،ولكن وبعد اإلعالن املبارك ،جتردت هذه اجلماعة للحق ،وأعلنت
البيعة للشيخ اجملاهد الصابر أيب بكر احلسيين ،على ما كان بينهما من خالف ،مما ضرب أروع األمثلة يف
جنودا وأمراء -حنسبهم وال نزكيهم
تقدمي احلق على اهلو  ،وموافقة أمر هللا ال أمر الشيطان ،وهم اآلن معنا ً
على هللا -وكان ذلك اليوم مستحقا ألن يسمى بيوم اجلماعة يف العراق ،وليس من رأ كمن مسع ،لكن
حمل الشاهد أنه مع قدم القتال بينهما إال أنه مل مينع ذلك من ثناء أئمة اجلهاد على الدولة ،ووصفها
ابلشرعية والسنية ،لكن لـما تعلق القتال مبن يهم الشيخ أمرهم؛ كانت هذه األحكام اجلائرة ،مع العلم أن
جنودا للدولة اإلسالمية ،مما يظهر أن احلكم تبع للباطل ،ومبناه على غي احلق.
اخلصوم اجلدد كانوا ً
 -60ق ال الشيخ" :بل نر أن هذا السعار قد ازداد ومنا خاصةً بعد حصول الغلبة على مناطق يف

العراق ،مع أن ما حصل هو عطاء رابين حىت إن بعضهم اعرتف أن بعض املناطق سقطت من غي قتال".

 ق ل ت :وهذا هو أحد املوضعني اليتيمني الذين وقع فيهما اإلنصاف النادر يف هذه الثياب ،وهووصف الشيخ -عفا هللا عنه -ما حدث يف العراق ابلغلبة ،والفتح الرابين.
وكال اإلنصافني اليتيمني يبطل ما قرره الشيخ يف ثيابه ،إبطال احلق لضده ،وإدماغه له ،فاجتمع من كالم
الشيخ -عفا هللا عنه -إقراره حبصول الغلبة والتمكني اللذين ال حيصالن بدون الشوكة والظهور ،وهذا ما
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ضا إعالهنم
اقعا فليس ترف ً
يناقض كالمه ،ويبطل أحكامه ،فالشوكة اليت من مثارها الغلبة والتمكني حاصلة و ً
خروجا وال جرميةً قتال خمالفيها البغاة.
اخلالفة ،وليست بدعةً دعوهتم إليها ،وليس ً
ويلزم الشيخ نفسه بنفسه يف قوله يف صورة املتغلب" :ولكن حيث حتصل الغلبة اليت هبا تتحقق مقاصد
منعا من فنت اإلمامة".
اإلمامة جاز إقراره ً
وهذا ما نبهت عليه ساب ًقا أن املقصد من أتصيل املسائل وتقعيدها تنزيلها على الواقع وطرد حكمها يف
مجيع أفرادها يف اخلارج ،ال أن تبقى جمرد صور مؤصلة يف الذهن ،ال وجود هلا يف اخلارج.
منكرا على دولة اخلالفة قتال من بغى عليهم ،ولو زين له الشيطان سوء
وعلى ما قرران هنا وهناك ،فليس ً
عمله فرآه حسنًا ،نعوذ ابهلل من احلور بعد الكور ،ومن زوال نعمته ،وحتول عافيته ،وفجاءة نقمته ،ومجيع
سخطه.
 -61ق ال الشيخ" :وحيث إهنا مجاعة بدعية فال يقاتل حتت رايتها إال اضطر ًارا".
 ق ل ت :لقد بينا ساب ًقا بطالن هذا القول حسا ومشاهدةً ،ومت لنا أن بينا بطالنه من كالم قائله مر ًاراوتكرارا ،فبإقراره أبطلنا تقريره ،وهذا حمض فضل من هللا وحده ،والشيخ -عفا هللا عنه -يتعمد أن يعيد
وصف دولة اخلالفة ابلبدعة ،ويكرر ذلك ،مع أنه مل أيت مبا يثبت وصفه ذاك ،كما بينت ساب ًقا.
 -62ق ال الشيخ -عفا هللا عنه" :-وقد زادت بدعتها بزعمها أهنا مجاعة املسلمني ،وأن إمامهم هو

اإلمام األوحد للمسلمني ،مبطلني غيه بال معىن سو االدعاء وبيعة رجاله له على هذا املعىن".

 ق ل ت :إن مل يكن أمي املؤمنني الصابر اجملاهد أبو بكر -حفظه هللا -وجنده ومن عقدوا له ،هممجاعة املسلمني؛ فمن اجلماعة غيهم؟ هل مجاعة املسلمني من تركوا تقصد محاس املرتدة الطاغوتية ابلقتال
سالحا بيد اليهود يضربون به املوحدين وحياربون به دين هللا
حىت استفحل أمرهم وصاروا كبقية الطواغيت
ً
ونصرا ومتكينًا حىت اخندع
يف غزة؟! تلك السجن الكبي الذي ضحكوا به على ذقون املاليني وأمسوه ً
فتحا ً
بذلك فئام من الناس كالشيخ نفسه وغيه الكثي؟ أم أن مجاعة املسلمني من ترك تقصد الروافض املشركني
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يف اليمن حىت استفحلوا ومتكنوا وفعلوا أبهل السنة األفاعيل؟ أم أن اجلماعة من ترك بالد املسلمني تعلوها
أحكام الكفر ،ويعلوها سلطان الطاغوت ،مع قدرهتم على رفع ذلك وقمعه فرتكوا ذلك بدعو املصاحل
واملفاسد؟!! أم أن مجاعة املسلمني من يثنون على الطاغوت املصري ،ويرتكون تقصد جيشه وأوتده؟ أم أن
مجاعة املسلمني من نكثوا ببيعة أميهم ،ونقضوا عهدهم وأبقوا وبغوا؟ أم أن مجاعة املسلمني من يقيمون
حتت سلطان الطاغوت يف داره وحتت قهره ال يستطيعون إظهار إمياهنم وتوحيدهم؟ أو هم من رضوا ابإلقامة
اختيارا تعلوهم أحكامه؟ أم أن مجاعة املسلمني مع وجود أهل السنة هم األشاعرة واملاترودية؟
يف دار الكفر
ً
ولو سأل سائل من هم مجاعة املسلمني اليوم؟
أوليس إنصافًا أن تكون مجاعة دولة اخلالفة الذين استخلفهم هللا يف أرضه ومكن هلم دينهم الذي ارتضى
منهجا ،وال أقوم من سيهتم سيةً ،وما ذاك إال
هلم؛ هم مجاعة املسلمني؟ فال أوضح اليوم من منهجهم ً
لطيب منبتها وصفاء مشرهبا ،وإخالص ساقيها ،وصالح مثرهتا ،حنسبهم كذلك وال نزكيهم ،حنسبهم وهللا
حسيبهم.
وأما قـوله أن إمامهم هو إمام املسلمني األوحد ،فأين ما ينكر من ذلك ،مع ما مكن هللا له يف األرض،
وأيده بشوكته وجنده ،وأقبلت القلوب إليه ،واجتمع املتباعدون على بيعته ،فوالايته امتدت من أطراف ثغور
جنواب ،فصحار سيناء ،فسواد نيجياي ،إىل مياه
الشرق يف العراق ،إىل سهول الشام ً
مشاال ،إىل أعايل اليمن ً
برقة وطرابلس ،ومنها إىل جبال خراسان ،وبالد فارس ،أيمترون أبمره ويدينون هللا بطاعته وحبه ،كلهم قد
خيا،
عقدوا له البيعة على السمع والطاعة ،يف عسرهم ويسرهم ،ومنشطهم ومكرههم ،فجزاه هللا وإايهم ً
وثبت أقدامهم وتقبل منهم طاعاهتم.
 -63ق ال الشيخ" :فال جيوز ملسلم يعلم دين هللا تعاىل أن يتابعهم على هذا األمر".
ابطال
 ق ل ت :أسال هللا أن يهدي الشيخ للصواب ،وأن يريه احلق حقا ويرزقه اتباعه ،ويريه الباطل ًويوفقه إلـى اجتنابه ،فالشيخ -عفا هللا عنه -حنسبه قد انتهى إىل ما أداه إليه اجتهاده ،فهو إن قصد احلق
واجتهد يف إصابته رجع أبحد األجرين ،وله أايد بيضاء يف نصرة احلق والدين ،فهو وإن كان ممن جتري
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عليهم أحكام البشر من التخطئة وحنوها ،إال أنه صرب ابحلق على احلق ،وما زال يصابر ويرابط على ذلك،
وال جيوز ألحد القدح يف الشيخ ولو أخطأ من موقفه حيال إعالن اخلالفة ،فال بد من العدل واإلنصاف.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ¬" :ومما يتعلق هبذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم يف العلم والدين
من الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل يوم القيامة ،أهل البيت وغيهم قد حيصل منه نوع من االجتهاد
مقروان ابلظن ،ونوع من اهلو اخلفي ،فيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباعه فيه ،وإن كان من أولياء هللا
ً
املتقني ،ومثل هذا إذا وقع يصي فتنة لطائفتني :طائفة تعظمه فرتيد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه،
قادحا يف واليته وتقواه ،بل يف بره وكونه من أهل اجلنة ،بل يف إميانه حىت خترجه
وطائفة تذمه فتجعل ذلك ً
عن اإلميان ،وكال هذين الطرفني فاسد ،واخلوارج والروافض وغيهم من ذوي األهواء دخل عليهم الداخل
من هذا .ومن سلك طريق االعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووااله وأعطى احلق حقه فيعظم احلق
ويرحم اخللق ،ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات ،فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب وحيب من
وجه ،ويبغض من وجه ،هذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة ،خالفًا للخوارج واملعتزلة ومن وافقهم"

()98

ا.هـ

وقال  ¬-تعاىل" :-والكالم يف الناس جيب أن يكون بعلم وعدل ،ال جبهل وظلم ،كحال أهل البدع؛
معصوما من الذنوب واخلطااي،
فإن الرافضة تعمد إىل أقوام متقاربني يف الفضيلة تريد أن جتعل أحدهم
ً
()99

كافرا فيظهر جهلهم وتناقضهم" .ا.هـ
واآلخر ً
مأثوما فاس ًقا أو ً

أيضا  ¬-تعاىل" :-ومن علم منه االجتهاد السائغ فال جيوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له،
وقال ً
فإن هللا غفر له خطأه ،بل جيب ملا فيه من اإلميان والتقو مواالته وحمبته ،والقيام مبا أوجب هللا من حقوقه
من ثناء ودعاء وغي ذلك"

()100

ا.هـ

( )98منهاج السنة النبوية (.)543 /4
( )99منهاج السنة النبوية (.)337 /4
( )100جمموع الفتاو (.)234 /28
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مغفورا له؛ قمنا
وقال اإلمام الذهيب ¬" :ولو أن كلما أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ ً
عليه ،وبدعناه وهجرانه ،ملا سلم معنا ال ابن نصر ،وال ابن منده ،وال من هو أكرب منهما ،وهللا هو هادي
()101

اخللق إىل احلق وهو أرحم الرامحني"

ا.هـ

وإين ألطلب من الشيخ -راجيًا -إن قرأ سطوري هذه أن يتال ى ما بقي له من حمبة وتقدير يف قلب
األمة اإلسالمية ،وأن يسارع إىل اللحاق بركب ال حيب أحد من املنصفني أن ير مكانه فيه خاليًا ،وأدعوه
كذلك إىل النظر بعني العدل يف توفيق هللا لدولة اخلالفة الفتية ،وكيفية إقبال اجلماعات إىل بيعتها ،واجتماع
الكلمة حتت رايتها ،ووهللا وابهلل وتهلل لوقوف الشيخ -عفا هللا عنه -معهم وبيعته هلم أثقل على الكافرين
من كل ثقيل ،وأنكى هبم من كل نكاية ،واي ليت شعري كيف سيكون حال أمتنا الغالية ،وهي تراه وأمثاله
مشايعا ،ومن
مبايعا ،وعن الشمال املقدسي
ً
يعلنون بيعتهم للخليفة إبراهيم ،مث تر عن امليمنة احلكيم ً
ورائكم فرسان الشام ،وأجناد اليمن ،وأبطال تونس ،وإين ألحسب أن الشيخ أاب بكر -حفظه هللا ورعاه-
هو ووالته وأمراؤه وأجناده أهل للصفح والتسامح -أحسبهم كذلك وال أزكيهم -ولنعلن للعامل عن يوم
طويال ،وأما إن
فيصال لنهاية الذل واهلوان ،والتفرق والتشرذم ،اليت عانت منه األمة ً
اجلماعة ،الذي سيكون ً
رجاال ،وهللا حيكم بني عباده فيما
كانت األخر البغيضة والبد؛ فاحلق أحب إىل قلوبنا من ملء األرض ً
كانوا فيه خيتلفون ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.

-

:

كتااب من البشر ،إذا أعاد النظر فيه من أن يروم زيد شيء أو حذف آخر ،أو
هذا والبد لكل من كتب ً
تنميق عبارة ،أو جتميل أخر  ،وهذا ملا قضاه سبحانه على عباده من النقص ،وملا اختص به من الكمال
املطلق سبحانه.

( )101سي أعالم النبالء (.)38 /27
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مث إين أنصح بقراءة (غياث اْلمم ِف التياث الظلم) إلمام احلرمني اجلويين ،مع مراعاة احلذر من
أشعريته يف مقدمته ،وأنصح بقراءة اجمللد التاسع من جمموع (الدرر السنية ِف اْلجوبة النجدية) ،وقراءة
(العمدة ِف إعداد العدة) للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز ،ففيها أتصيالت مهمة تفيد الطالب يف هذا
وخصوصا ،كما أوصي بقراءة رسالة الشيخ أيب احلسن األزدي (اإلجافة لشبه خصوم
عموما
الباب
ً
ً
اخلَّلفة) ،وكذا أوصي بقراءة رسالة الشيخ أيب املنذر عمر بن مهدي آل زيدان (النقض لقول من جعل
اخلَّلفة اإلسَّلمية من دين الرفض) ففيهما فوائد وأتصيالت انفعة تفيد الطالب يف حبثنا هذا؛ فجزامها هللا
ومرسال عن رسالته ،وهللا أعلى وأعلم.
خي ما جز كاتبًا عن كتابه،
ً

املؤمنني أيب بكر القرشي احلسيين البغدادي على السمع
أعلن ِتديدي بيعةا أم ِري
ا
ويف مسك اخلتامُ :
فرا
والطاعة ،يف العسر واليسر ،ويف املنشط واملكره ،وعلى أثرة علينا ،وأن ال أانزع األمر أهله ،إال أن أر ك ً
احا ،عندي فيه من هللا برهان.
بو ً
هذا وما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ،وما كان فيه من الشطط والزلل فمين ومن الشيطان ،وهللا
ورسوله منه براء.
وإين ألستغفر هللا وأتوب إليه ،وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ،وأسأله سبحانه أن
يوفقنا إىل ما فيه مرضاته ،وأن مين علينا بعفو منه ،متحى به الذنوب ،وتسرت به العيوب ،وتقال به العثرات،
وتنال به الدرجات ،وأن جيعلنا مفاتيح للخي ،مغاليق للشر ،اللهم آمني.
ص ُفو ان-وس اَّلم اعلاى الْمرسلِني-وا ْْلم ُد َِِّ
ب ال ِْع َّزةِ اع َّما ي ِ
َّلل ار ِ
ك ار ِ
ني﴾ [الصافات:
﴿ ُس ْب احا ان اربِ ا
اا ٌ
ب ال اْعالا ِم ا
ُ ْ ا ا ا اْ
ا
.]182 - 180
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