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الخَلفة
ِفي هت ِك أوه ِام أد ِعي ِاء ِ

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعىل
آله وأصحابه أمجعني.
أ َّما بعد:
فهذا رد خمترص عىل من استكثر من األوهام من أرسى األماين واألحالم ،عبيد الكيانات،
الذين حيرضون بسفاهة وغباوة عىل بيعة جمهول عدم ال يعرفه أحد من أهل العلم والفهم،
فضال عن زعمهم وجود جملس ألهل احلل والعقد واألعيان ،مل ِ
ا
يدر به أحد ومل يسمع به فرد
معلوم احلال والشأن.
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ولقد بلغت خفة العقل وسقم املنطق هبذه اجلامعة وأتباعها الذين يدعون لبيعة «خرافة» عىل
سلطان ال وجود له َّإال يف هواتفهم وأجهزهتم.
خرافة عدمية الوجود وحمال أن يصلها الوفود ا
فضال عن آحاد األفراد واجلنود.
وصدق الذي قال:
م ن ن ن ننا يبل ن ن ن ننل اجلاه ن ن ن ننل ِم ن ن ن ننن ِ
نفس ن ن ن ننه
ترجن ن ننا نبعن ن ن ِند ال ن ن ننَّ ِم يف ِ
ملسن ن ننه()1

ل ن ن ننن تبل ن ن ننل األع ن ن ننداء ِم ن ن ننن جاه ن ن ننل
واحلم ن ن ن ن ن ننق داء م ن ن ن ن ن ننا ل ن ن ن ن ن ننه حيل ن ن ن ن ن ننة

أال إن هلل يف خلقه هبائم وأنعام؛ واهلل املستعان عىل تلك األذهان واألفهام.
ويف هذا الرد املوجز املخترص أورد أهم املسائل التي هتدم عمران هذه الدعوة الباطلة
الفاسدة التي جاءت عىل ألسنة رقيق األهواء؛ صيانة لدين اهلل من تالعب هؤالء امل انني،
وحف اظا ملقام اإلمامة ببيان ما يثبت به عقدها ويقوم ،واهلل حسبنا ونعم الونيل:
قال عبيد «الدولة» :هلموا أهيا املسلمون لبيعة أمري املؤمنني أيب إبراهيم اهلاشمي القريش،
أما سمعتم حديث نبيكم ‘« :من مات وليس ِيف عن ِق ِه بيعة مات ِميت اة ج ِ
اهلِ َّي اة»()2؟

(« )1روضة العقالء ونزهة الفضالء» أليب حاتم البستي (ص.)120 :
( )2أخرجه أمحد يف «مسنده» ( )3727 /7برقم ،)17150( :وأبو يعىل يف «مسنده» ( )366 /13برقم ،)7375( :وابن
حبان يف «صحيحه» ( )434 /10برقم ،)4573( :والطرباين يف «الكبري» ( )334 /19برقم) )769( :واللفظ له(
و( )388 /19برقم ،)910( :ويف «األوسط» ( )70 /6برقم ،)5820( :من حديث معاوية بن أيب سفيان  .ƒقال
اهليثمي يف «جممع الزوائد ومنبع الفوائد»« :)218 /5( :إسنادمها ضعيف».
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قلت :بئس ما تدعون الناس إليه ،نيف أحللتم ألنفسكم دعوة الناس لبيعة جمهول؟! ولقد
إماما وخليفة ،قال
أمجع الناس من نل الفرق وامللل عىل حتقق رشوط يف املع َّني حتا يكون ا
اإلمام أبو يعىل الفراء ¬« :وهي فرض عىل الكفاية [أي :اإلمامة] ،خماطب هبا طائفتان من
الناس ،إحدامها :أهل االجتهاد حتا خيتاروا ،والثانية :من يوجد فيه رشا ئط اإلمامة حتا
ينتصب أحدهم لإلمامة»()3؛ فكيف لنا أن نتبني أهلية خليفتكم وهو جمهول؟!
أيضا أنه جيب النظر يف من نأخذ عنه ديننا ،قال النَّو ِوي ¬:
ومما قرره السلف وأمجعوا عليه ا
«وال يتعلم إال ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته وحتققت معرفته واشتهرت صيانته فقد قال
حممد بن سريين ومالك بن أنس وغريمها من السلف) :هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون
دينكم(»()4؛ فكيف نأخذ ديننا ونعطي الطاعة مل هول؟!
وقال شيخ اإلسالم ابن تي ِم َّية ¬ يف بيان أن الطاعة مرتبطة بمعرفة اإلمام« :فال يعرف له
اإلنسان ِمن اجل ِ
اإلما ِم ا َّل ِذي خي ِرج ِ
اإلمام ِة .ف ِإ َّن مع ِرفة ِ
حال ينتفع بِ ِه ِيف ِ
اهلِ َّي ِة ِهي املع ِرفة ا َّلتِي
حيصل ِهبا طاعة ومجاعة»(.)5
ودين املعل ِ
أيضا« :-النَّبِي ‘ أمر بِطاع ِة األ ِئم ِة املوج ِ
ومني ا َّل ِذين هلم سلطان
وقال ¬  -ا
َّ
َّ
يق ِدرون بِ ِه عىل ِسياس ِة الن ِ
َّاس ال بِطاع ِة معدوم وال جمهول»(.)6

(« )3األحكام السلطانية» أليب يعىل الفراء (ص.)19 :
(« )4التبيان يف آداب محلة القرآن» للنَّو ِوي (ص.)19 :
(« )5منهاج السنة النبوية» البن تي ِم َّية (.)114 /1
( )6املرجع السابق (.)115 /1

3

وقال ابن ق ِّيم اجلو ِز َّية ¬« :وملا جهل صار ناملعدوم إذ امل هول املطلق يف الرشيعة
ناملعدوم»(.)7
وقد اجتمعت يف هذا اخلليفة الكرتوين املترسدب جهالتان! ومها :جهالة العني ،وجهالة
احلال؛ أما انتفاء جهالة احلال يف حق اإلمام املعقود له؛ فهي حمل إمجاع بني الفقهاء ،وجهالة
العني اختلف فيها أهل العلم ،والصحيح اعتبارها ،حكا هذا شيخ اإلسال ِم وإمام السلف:
سليامن بن حرب ¬ -قايض مكة.-
إماما ،وإذا
قال القايض أبو يعىل احلنبيل ¬« :جتب معرفته [أي :اإلمام] يف اجلملة ،وأن هلم ا
حدث هلم حكومة أو أمر يتعلق بنظره عرفوه بظاهر األخبار يف دار اخلليفة أو غريها أن هذا هو
اإلمام .وحكي عن سليامن بن حرب أن معرفه عينه واسمه واجب عىل مجيع األمة»(.)8
وأما االستدالل بحديث النبي ‘ فكلمة حق أريد هبا باطل ،ونعادة أهل الزيل حيسبون
أدلتهم هلم وهي عليهم.
إن اإلمام املقصود يف حديث النبي ‘ هو من اتفق عليه نل املسلمني ،وقد سئل اإلمام
أمحد بن حنبل ¬ عن حديث النبي ‘« :من مات وليس له إِمام مات ِميت اة ج ِ
اهلِ َّي اة»( )9ما

(« )7بدائع الفوائد» البن ق ِّيم اجلو ِز َّية (.)270 /3
(« )8املعتمد يف أصول الدين» أليب يعىل احلنبيل (ص.)254 :
( )9أخرجه أمحد يف «مسنده» ( )3727 /7برقم ،)17150( :وأبو يعىل يف «مسنده» ( )366 /13برقم ،)7375( :وابن
حبان يف «صحيحه» ( )434 /10برقم) )4573( :واللفظ له( ،والطرباين يف «الكبري» ( )334 /19برقم)769( :
و( )388 /19برقم ،)910( :ويف «األوسط» ( )70 /6برقم ،)5820( :من حديث معاوية بن أيب سفيان .ƒ
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اإلمام؟! ِ
معناه؟ فقال« :تد ِري ما ِ
اإلمام ا َّل ِذي جي ِمع علي ِه املسلِمون ،نلهم يقول :هذا إِمام؛
فهذا معناه»(.)10
قال عبيد «الدولة» :اخلليفة أبو إبراهيم اهلاشمي اختاره وزناه «جملس الشورى» وأهل احلل
والعقد ،وهذا يكفي ملعرفته.
قلت :إن هذه التزنية ليست من َّزلة من السامء لنؤمن هبا إيامن الع ائز أو ننقاد إليها نام ننقاد
للكتاب والسنة؛ بل إهنا تزنية جمهول مل هول؛ فهي ظلامت بعضها فوق بعض.
قال منال خرسو ¬« :وال جيوز أن يزنِّي امل هول امل هول»(.)11
ِ
الصد ِق
وقال الشافعي ¬« :ال نقبل خرب من ج ِهلناه ،ونذلك ال نقبل خرب من مل نع ِرفه بِ ِّ
وعم ِل اخل ِ
ري»( ،)12وقال البيهقي ¬« :ال جيوز ِاالحتِ اج بِأخبار ير ِوهيا امل هولون»(.)13
وقال َّ
الذهبي ¬« :ال ح ة فيمن ليس بمعروف العدالة ،وال انتفت عنه اجلهالة»(.)14
بل املشتهر عن هذه الطغمة الفاسدة أهنم جمرمون مبتدعة ال يرقبون يف مسلم ًإال وال ذمة؛
فهم ليسوا ا
أهال للتزنية وال للثقة.

(« )10منهاج السنة النبوية» البن تي ِم َّية (.)529 /1
(« )11درر احلكام رشح جملة األحكام» ملنال خرسو )دار الكتب العلمية( (.)405 /4
(« )12اختالف احلديث» للشافعي (مطبوع ملح اقا بن«األم») (.)591 /8
(« )13اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه» للبيهقي )ت :النحال( (.)276 /1
(« )14ميزان االعتدال» َّ
للذهبي (.)234 /2
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وتنز اال عىل اعتبار حتقق أهلية خليفتكم املبهم الكرتوين املترسدب ،واستحقاقه لإلمامة؛ فإن
ِ
ِ
والشونة والتي هي أهم رنن من أرنان قيام
املنعة
إمامته ال تصلح وال تصح؛ لعدم وجود
اخلالفة.
قال شيخ اإلسالم ابن تي ِم َّية ¬« :فأهل السن َِّة يقولون :األ ِمري و ِ
اإلمام واخللِيفة ذو
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال ِة هو ا َّل ِذي يص ِّيل
السلطان املوجود ا َّلذي له القدرة عىل عم ِل مقصود ال ِوالية ،نام أ َّن إِمام َّ
ِ
بِالن ِ
الصال ِة من يست ِحق أن يكون إِم ااما وهو ال يص ِّيل بِأحد ،ل ِكن
َّاس وهم يأَتون بِه ،ليس إِمام َّ
اإلما ِم وبني من ينب ِغي أن يكون هو ِ
هذا ينب ِغي أن يكون إِم ااما .والفرق بني ِ
اإلمام ،ال خيفا إِ َّال
عىل ال َّطغا ِم»(.)15
ِ
الرج ِل أن يكون إِمام مس ِ د ال جيعله إِما اما،
وقال ¬  -ا
أيضا« :-ما أ َّن استحقاق َّ
ِ
اضيا ال يصريه ق ِ
ِ
اض ايا ،واستِحقاقه أن يكون أ ِمري احلر ِ
ب ال جيعله أ ِمري
واستحقاقه أن يكون ق ا
ِّ
احلر ِ
الصالة ال ت ِصح إِ َّال خلف من يكون إِم ااما بِال ِفع ِل ،وال خلف من ينب ِغي أن يكون
ب .و َّ
إِم ااما .ونذلِك احلكم بني الن ِ
َّاس إِنَّام يف ِصله ذو سلطان وقدرة ال من يست ِحق أن يو ََّّل القضاء،
ونذلِك اجلند إِنَّام يقاتِلون مع أ ِمري علي ِهم ال مع من مل يؤ َّمر وإِن نان يست ِحق أن يؤمر .ف ِفي

اجلمل ِة ال ِفعل مرشوط بِالقدر ِة ،فكل من ليس له قدرة وسلطان عىل ال ِوالي ِة و ِ
اإلمار ِة مل يكن
إِما اما»(.)16

(« )15منهاج السنة النبوية» البن تي ِم َّية (.)556 /1
( )16املرجع السابق (.)106 ،105 /4
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قال إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني ¬« :فالوجه ِعن ِدي ِيف ذلِك أن يعترب ِيف البيع ِة حصول
ار واألشياعِ ،حتصل ِ ِهبم شونة ظا ِهرة ،ومنعة ق ِ
مبلل ِمن األتبا ِع واألنص ِ
اهرة ،بِحيث لو ف ِرض
اإلما ِم ،ف ِإذا تأنَّد ِ
ثوران ِخالف ،ملا غلب عىل ال َّظ ِّن أن يصطلم أتباع ِ
ت البيعة ،وتأ َّطدت
الشون ِة والعد ِد والعد ِد ،واعتضدت ،وتأيَّدت بِامل ِن َِّة ،واستظهرت بِأسب ِ
بِ َّ
اب ِاالستِيال ِء
و ِاالستِعال ِء ،ف ِإذا ذاك تثبت ِ
اإلمامة ،وتست ِقر ،وتتأنَّد ال ِوالية وتست ِمر»(.)17

أيضا« :-وقد يبايِع ِرجال ال ت ِفيد مبايعتهم شون اة ومنَّ اة قه ِر َّي اة ،فلست أرى
وقال ¬  -ا
لِ ِ ِ ِ
ارا»(.)18
إلمامة استقر ا
وقال اإلمام الغزايل ¬« :فإن املقصود ا َّل ِذي طلبنا له اإلمام مجع شتات اآلراء ِيف مصطدم
تعارض األهواء وال تتفق اإلرادات املتناقضة والشهوات املتباينة املتنافرة عىل متابعة رأي
و ِ
احد إال إذا ظهرت شونته وعظمت ن دته وترسخت ِيف النفوس رهبته ومهابته ومدار ِ
مجيع
الشونة وال تقوم َّ
ذلِك عىل َّ
الشونة إال بموافقة األنثرين من معتربي نل زمان»(.)19
قال عبيد «الدولة» :صحيح أن «الدولة» ليس هلا َتكني يف املدن ،ولكنها مل ترتك السالح
وبإذن اهلل سيفتح اهلل عليها نام حصل يف فتح «املوصل».
قلت :إن التمكني احلقيقي والقدرة بالنسبة لإلمامة؛ رشط وجود؛ فإذا انتفا التمكني بطل
إثبات الوالية ،وال اعتبار ملظنة التمكني يف هذا الباب.

(« )17غياث األمم يف التياث الظلم» أليب املعايل اجلويني (ص.)71 ،70 :
( )18املرجع السابق (ص.)72 :
(« )19فضائح الباطنية» للغزايل (ص.)177 :
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قال شيخ اإلسالم ابن تي ِم َّية ¬« :نونه يسوغ أن يمكَّن أو جيِب أن يمكَّن ليس هو نفس
اإلمام هو املتمكِّن الق ِ
التَّمك ِن ،و ِ
ادر ا َّل ِذي له سلطان»(.)20
أيضا« :-وأما نفس ال ِوالي ِة والسلط ِ
ان فهو ِعبارة ع ِن القدر ِة احل ِ
اصل ِة»(.)21
وقال ¬  -ا
َّ
أيضا« :-ونفس حص ِ
وهلا ووج ِ
ودها [أي :اإلمامة] ثابِت بِحص ِ
ول القدر ِة
وقال ¬  -ا
والسلط ِ
ان ،بِمطاوع ِة ذ ِوي َّ
الشون ِة»(.)22
وقد ب َّني لنا اإلمام ابن تي ِم َّية ¬ معنا زوال التمكني والسلطان ،فقال« :فإذا مل يكن هلم
اجله ِ
ملك وال سلطان مل يم ِكن أن تص َّىل خلفهم مجعة وال مجاعة ،وال يكونون أ ِئ َّم اة ِيف ِ
اد وال ِيف
ِ
الرجل ِ ِهبم حقوقه ا َّلتِي
احل ِّج ،وال تقام ِ ِهبم احلدود ،وال تفصل ِ ِهبم اخلصومات ،وال يستويف َّ
اس وا َّلتِي ِيف بي ِ
ت امل ِ
ِعند النَّ ِ
ال ،وال يؤمن ِ ِهبم السبل»(.)23

وهذا حال الدولة الومهية اآلن :تنظيم أجوف ليس فيه من حقيقة الدولة يشء.
قال عبيد «الدولة» :إن أبا بكر البغدادي استخلف أبا إبراهيم اهلاشمي القريش؛ فهو خليفة
بالعهد واالستخالف.
ملزما للمسلمني؛ إنام هو موقوف عىل
قلت :إن عهد اخلليفة واألمري لغريه باإلمامة ليس
ا
موافقتهم ،ودليل ذلك ما رواه اخلالل يف استشارة الصديق  ¢للصحابة عند عهده اخلالفة
(« )20منهاج السنة النبوية» البن تي ِميَّة (.)106 /4
( )21املرجع السابق (.)530 /1
( )22املرجع السابق (.)531 /1
( )23املرجع السابق (.)112 /4
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ِ
اَّللِ ما ألوت وال تلوت ،وال
لعمر بن اخلطاب « :¢أترضون بِم ِن استخلف عليكم؟ فو َّ
ألوت عن جه ِد رأي ،وال و َّليت ذا قرابة»(.)24
وقال اإلمام أبو يعىل احلنبيل ¬« :اإلمامة ال تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد ،وإنام تنعقد
بعهد املسلمني»(.)25
وقال شيخ اإلسالم ابن تي ِم َّية ¬« :ونذلِك عمر َّملا ع ِهد إِلي ِه أبو بكر ،إِنَّام صار إِم ااما َّملا
بايعوه وأطاعوه ،ولو قدِّ ر أ َّهنم مل ين ِّفذوا عهد أ ِيب بكر ومل يبايِعوه مل ي ِرص إِم ااما ،سواء نان ذلِك
ج ِائ ازا أو غري ج ِائز»(.)26
اسام وال
وهذا اخلليفة الكرتوين مل يرض به املسلمون ،بل ال أحد من امل اهدين يعرفه ال ا
نصبوه واستخلفوه!
رسام وال وص افا ،هذا عدا عن أنه ال اعتبار للم اهيل املترسدبني الذين َّ
ا
وقال شيخ اإلسالم ابن تي ِم َّية ¬« :لو قدِّ ر أ َّن عمر وط ِائف اة معه بايعوه ،وامتنع س ِائر
لصحاب ِة ع ِن البيع ِة ،مل ي ِرص إِم ااما بِذلِك ،وإِنَّام صار إِم ااما بِمبايع ِة مجه ِ
الصحاب ِة ،ا َّل ِذين هم
ور َّ
ا َّ
الشون ِة .و ِهلذا مل يُض َتلف سع ِد ب ِن عبادة؛ ِأل َّن ذلِك ال يقدح ِيف مقص ِ
أهل القدر ِة و َّ
ود
َّ
ال ِوالي ِة ،ف ِإ َّن املقصود حصول القدر ِة والسلط ِ
ان ال َّلذي ِن ِ ِهبام حتصل مصالِح ِ
اإلمام ِة ،وذلِك قد
حصل بِموافق ِة اجلمه ِ
ور عىل ذلِك»(.)27

( )24أخرجه أبو بكر بن اخلالل يف «السنة» ( )276 /1برقم.)338( :
(« )25األحكام السلطانية» أليب يعىل الفراء (ص.)25 :
(« )26منهاج السنة النبوية» البن تي ِم َّية (.)530 /1
( )27املرجع السابق (.)530 /1
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أيضا« :-فمن قال إِنَّه ي ِصري إِماما بِموافق ِة و ِ
احد أ ِو اثن ِ
ني أو أربعة ،وليسوا هم ذ ِوي
وقال  -ا
ا
القدر ِة و َّ
الشون ِة ،فقد غلِط»(.)28
قال عبيد «الدولة» :يلزم من قبول خالفة البغدادي؛ قبول خالفة أيب إبراهيم اهلاشمي فال
فرق بينهام.
قلت :الفرق بني العهدين عريض ،ومها عىل النقيض! وهذا الزم غري الزم!
َّ
إن اخلالفة يف العهد األول نانت مبنية عىل أسس صحيحة ،ورنائز متينة توفرت فيها
الرشوط املادية واملعنوية ،وشهد بذلك مشايخ وطالب علم أعالم من أهل السبق والفضل
نانوا هم نواهتا ،وزد عىل ذلك توفر القوة واملنعة والشونة التي نانت من أهم مقوماهتا.
قال الشيخ ترني بن مبارك البنعيل -تقبله اهلل -يف إثبات صحة اخلالفة يف العهد األول:
«وال شك أن اخلالفة حتتاج إَّل يشء من القوة والشونة والتمكني ،وهذا حاصل يف )الدولة
اإلسالمية( بشهادة العدو قبل الصديق»(.)29
وقال الشيخ أبو خباب العراقي -تقبله اهلل« :-لو سلمنا أن الشيخ أبا بكر البغدادي مل يبايعه
أحد من أهل احلل والعقد املعتربين ،ولكن وجدت له من الشونة ما مكنته من االستيالء عىل
ِ
ِ
اخلالفة والقيام بواجباهتا يف ظل خلو الزمان عن خليفة قائم عىل أمر
البالد وإعالن
بعض

(« )28منهاج السنة النبوية» البن تي ِميَّة (.)531 /1
(« )29القيافة يف عدم اشرتاط التمكني الكامل للخالفة» لرتني البنعيل (ص ،)5 :ط « :2مؤسسة الغرباء لإلعالم»
 1435ـه ) 2014م(.
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أيضا ،نام نص عليه اإلمام اجلويني يف نتابه وغريه من العلامء،
املسلمني ،فإن خالفته صحيحة ا
وهذه هي املسألة الثالثة بحول اهلل»(.)30
وقال الشيخ عبيدة األثب ي -تقبله اهلل« :-فالعلة املعتربة فيهم :أن يكونوا من أهل الشونة
واملنعة والتقوى»(.)31
وقال الشيخ ذؤالة العامري -تقبله اهلل« :-إن )الدولة اإلسالمية( تامة السيادة باملعنا
السيايس احلديث ،وال مكافئ هلا يف هذا املعنا إال دول )الفيتو(!»(.)32
وقال الشيخ أبو عبيدة الشنقيطي« :أما الشونة؛ فام عند )الدولة اإلسالمية( منها ال خيفا
عىل ذي عينني ،وليس عند أحد من خمالفيها ،واسألوا احللف الصليبي إن ننتم ال تعلمون،
واستشهدوا األنراد والنصريية و)نوباين( و)البشمرنة( ،واحلق ما شهدت به األعداء.
أما أفاضل األمة؛ فأين هم إن مل يكونوا جماهدي العراق العتاق؟ وهل نسيتم أهل الشام؛
أهل القرآن والسنة خري األمة؟ أليست عشائر أهل العراق والشام املبايعة للخليفة من أهل
احلل والعقد والشونة؟!

(« )30اإلمام اجلويني يبايع اخلليفة البغدادي» أليب خباب العراقي (ص ،)18 :ط « :2مؤسسة الغرباء لإلعالم» 1435
ـه ) 2014م(.
(« )31التحقيق والنقد يف َتلف بيعة بعض أهل احلل والعقد» أليب خباب العراقي (ص ،)5 :ط « :1مؤسسة الغرباء
لإلعالم»  1435ـه ) 2014م(.
(« )32رد دعاوى املعرتضني عىل دولة اخلالفة» لذؤالة العامري (ص ،)6 :ط « :1مؤسسة الغرباء لإلعالم»  1436ـه
) 2014م(.
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إن مل يكن يف العراق والشام من أهل احلل والعقد؛ فمن يكون؟ تعالوا ن لس جلسة عزاء
يف فقدهم!»()33ا .ـه.
فهذا جزء يسري من نالم من نان يؤصل للخالفة يف العهد األول يظهر فيه ب الء ووضوح
لكل ذي لب :أن األساس الذي بنا عليه األولون خالفتهم يف العهد األول معدوم وغري
موجود يف خرافة املترسدب أيب إبراهيم اهلاشمي ،وهم اليوم بال مشايخ صلحاء وبال شونة
وال سلطان.
ختا اماَّ :
عواد البغدادي هو معرفة الناس
إن ما نان حيتج به املرقعون لصحة إمامة إبراهيم بن َّ
بأعيان من قام بتزنيته لتقلد إمارة «الدولة اإلسالمية» وأهليتهم ،وها قد انقطعت ح تهم
ِ
بموته وفقدان تلك املزية يف املستخلف امل هول اجلديد{ ،فامذا بعد احل ِّق إِ َّال
وتالشت أدلتهم
الضالل} [يونس.]32 :
َّ
هذا ،وصىل اهلل وسلم عىل عبده ورسوله حممد ،وعىل آله وأزواجه وصحبه أمجعني ،واحلمد
هلل رب العاملني.
وكتبه :مقتفي األثر )ناصح أمين(
السبت  5ربيع األول  1441هـ
الموافق لـ 2 :نوفمبر )ت ْشرين الثاين(  2019م
***
(« )33إجلام املعتدي عىل خالفة حفيد النبي ‘» أليب عبيدة الشنقيطي (ص ،)24 :ط « :1مؤسسة الغرباء لإلعالم»
 1436ـه ) 2015م(.
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