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سالة أكثر من  اللهم إن كان خير هذه الر

اطلها وكانت ـــشرها وحقها أكثر من ب

شريك  صة لوجهك الكريم وحدك ال  خال

ــ صالحين لـ ك فاكتب لها في قلوب ال

القبول وانشرها بين عبادك المؤمنين، 

اطلها ـوإن كان شرها أكثر من خيرها وب

ر وجهك يغـانت لـحقها وكأكثر من 

ها وال  ها وامح خبر فاطو ذكر الكريم 

تجعل لها في قلوب الصالحين قبوال وال 

، واغفر ين عبادك المؤمنين انتشاراـب

صيره وذنوبه واختم لـــه  لكاتبها تق

سبيلك مقبال غير مدبر  شهادة في  بال

 وعافه في الدارين..

  اللهم آمين.. اللهم آمين.. 
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(1)

 

╝ 

 ئمحدًا كثرياً طيبًا مباركًا فيه مل،  ىثمظ حط مض يثٱه العزيز ــــتابــــل يف كــــاحلمُد هلل القائ

ء احلمد والدعاء، وعىل آله وصحبه األش ــــــاألرض والسامء، والصالة والسالم عىل نبيه رافع لوا داء عىل ـ

 األعداء، ومجعنا هبم مع النبيني والصديقني والشهداء، وبعد:

 فإّن اهلل عّز وجّل َرَفَع َقْدَر هذه األُمة، وابتالها ليمّحص الصابر ممن ُيعطي الدنية!

ـــــــــــــاجلهاد هم الصـــابرون الذين يقانلون عىل احلّل لتح يم اهلل اهلل ونصـــوكان أهل  رة دينه، ف انت ـ

ــــــــــــــــدم فة التي هم وقود هذا اجلهاد حتى مّن اهلل عليهم بالتم ني، وفرح أنصــــــار الّدين، وأقيمت ا الؤاـ

فقني الــّدين، من ا!نــا متنــاهــا ا!اليني! وهــاجر اليهــا القوف والســــــــــعيا وا!ســــــــــ ني، فلم ي كهــا أعــداء

انحرفت البوصلة داخل هذه الدولة! وسيطر عىل مفاصلها أهل الغلو واجلهل  ثمرندين!! ـوال ّفار وا!

                                     
-من أجلة العلامء الناصحني العاملني الذف ناهلم األذى يف ذات اهلل  -حفظه اهلل- الشيخ أبو عبد الرمحن ا!رداوف( 1)

، وقد منَّ اهلل عيلَّ بالع وف بني يديه ونلقي العلم عليـه يف بلـد اهلل -زكي عىل اهلل أحدانحســــــــــبهم اهلل حســــــــــيبهم و  ن

فلقيته  ☺ة اىل مدينة رســــــــــول اهلل ثم انتقل بعد مد -طهرها اهلل من رجس طواغيت آل ســــــــــلول-احلرام م ة ا! رمة 

 النفري اىل الدولة منذ أول اعالهنا وحالت هناك واســـــتفدت منه علام كثريا جزاه اهلل عني خري اجلزاء، وقد كان عالما عىل

وكانت قد بدأت -راسلني مبشـــــــــــرا  -قبيل حصار ا!وصل بقليل-دون ذلك أول األمر الظروف، ثم ملا نيســـــــــــر له ذلك 

بالتأين وا! وث فإن األمر مريو وا طو مقبل عىل أمور نن رها!  ، فأات عليه-ا!صــــــــــا و بالت شــــــــــا والو ــــــــــوح

مشهور معروف بني الناس، ولو  خطورة األمر عليها ل شفت عن اسمه ورسمه، ول ن الزمان  -حفظه اهلل-والشيخ 

 كفيل ب شا احلقا ل وجتليتها لألمة ]اهلاشمي[. -ان شاء اهلل-
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امء وطلبة العلم! وأهانوهم، واحلمل! فتالعبوا بخليفتها، وهو جاهل مل ي ن يصـــــــلس هلا! فســـــــ نوا العل

 فأّف خري يف دولة نفعل هذا بعلام ها؟! وآذوهم وقتلوهم!

 الذف انترش وفشا فيها األثر األكرب يف رسعة اهنيارها! فلله األمر من قبل ومن بعد! وكان هلذا الظلم

غدادف! فلم أبو حممد اهلاشمي نصيحة للمدعو أيب ب ر الب (1)وقد كتو األخ ا! اهد العاملم النحرير

حيدث يف دولته التي قامت عىل أشـــالء الصـــادقني! ولاد يف غّيه بأن أهدر  يزده ذلك ا  كمرْباً ونعامى عام

ـــــــــــذف نصحه! فأّف خليفة هذا  نْ دم مَ  يدعي أنه يقيم اهلل اهلل! وأن الدولة ما قامت ا  لتح يم اهلل الـ

 !؟اهلل

ـــــــــــــــن عف م م ـــــــــــــــلجوهم يف الســـــ ون وع وأامل قتلوه! وكم من ناصـــــس آذوه وأهانوه! ـ ذبوهم! ف ان ـ

 الطواغيت الذين كنا نت لم عليهم أرحم منهم، و  حول و  قوة ا  باهلل.

ثم أرســـل أل األخ ا! اهد األمني، صـــاحو القلم الرصـــني، رســـالة ثانية، أحم فيها النصـــس، وكشـــا 

ــــــــــــــــــفيها عن احل م الشــــــــ عن بيعته... فقّدم  ا ليفة الذف نســــــــلا عىل الناس، ودكا األ ادفدرعي هلذا ـ

 ل ا!قررة.األدلة ا!حررة، واألقوا 

: دفمن قابل أبواب هذا ال تاب، وسلك أرجاءه ا!طرلة باآلداب، وجد قال األولو  أصفه ا  بام 

عة بدرارف البيان حة ببديع الّطريقة، مرصــّ مع الّتبيا ،حديقة موشــّ عة بلوا ن، مرشــحة بعقود الئلئ، موشــّ

ـــــــــــــمدبّ  ه البالغة، مســـّورة نســـ مة األلفا   ة كالغزاأل، مـ وا!عاين، مولونة األركان وا!باين، مطيبة بأفوا

ناعة، ف أّن بانيها قد خّطها يف ذهنه الوّقاد قبل الشــّ  ــــــــــــبل ني   جلني الصــّ روهلل، ومّهد أصــوهلا  ســتنبا  ـ

بـوأنالّتحقيل، ورفعها بلبن الّتدقيل، وّلينها بمصابيس الفصاحة، الفروهلل ثم أّسسها بأساس  ت ـارها بثوا

                                     
ذا ورم،  -غفر اهلل له-ء   حظ أل فيه، ولقد اســـــــتســـــــمن الشـــــــيخ أبو عبد الرمحن أما واهلل انه لقول   أرنســـــــيه، وثنا( 1)

ام حســــبه نارا وهو من غري َ م، ولعمر العزيز الرحيم أين العامل ب هيل، والنحرير يف نقصــــريف يف حل ريب، وان ونفخ في

يشء من ذلــك !حو ــا غري مرنــاب  نبــه عىل عــدم نغيري -غفر اهلل لــه-مل يتــداركني برمحتــه فــالويــل أل! ولو  أن الشــــــــــيخ 

 ]اهلاشمي[.
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امحة، حتى أحت جنة عالية، قطوفها دانية، فيها أعني فوا د جارية، وحور خرا د لقلوب ا! دنفني ــــــــــــــالســــّ

ا حة فارية، وموا د للمعاين وللمعاين قارية، وغرا و مل ن ن عىل األفئدة طار ة، وطرا ل للّسال ني و

 كافيةد.

  يصــــــــــلس ألن ي ون األثيم، اجلـاهـل اللئيم! فهو  دون.. انقســــــــــوا بيعــة هـذا األفـاكفيــا أ ـا ا! ــا ــ

حًا، دًا، مُمَدَّ َ اعًا، َجَوا ســـــــــًا، شـــــــــُ ْيبًا، َعاقماًل، َفارم ِيدًا، َمهم ْيامً، ســـــــــَ ْيفًا، َكرم  خليفة! فا ليفة   بّد أن ي ون َام

، وُسْؤُدد .َحلميامً، وُقورًا، َذا َحْزم   ْلم  ، وعم   وَعْقل 

 ، فلن ُيسيع م اهلل.واجلهاد عوا ا!سرينسيعوا دماء اخوان م.. ونابفاهلل اهلل يف دين م.. فال 

 فاسغغغغ    النصغغغغ    الغغغغ    بلغغغغ  إذا

  

 حغغغغا   نصغغغغ     و نصغغغغ     بغغغغ     

   

  غضاضغغغ  عل غغغ  الّشغغغ    حتسغغغ  وال
  

 القغغغغغ ا    افغغغغغ ا  اخلغغغغغ اي فغغغغغ  ّ 

   

 تكغغغغ  وال للضغغغغ    اهل ينغغغغا وخغغغغّ  

  
 بنغغغغا   لغغغغ   احلغغغغ   فغغغغ  ّ  نؤومغغغغا

   

 نفسغغغغ  املقغغغغّ   الق بغغغغ  مغغغغ  و   

  
غغت   وال  كغغات  غغغر اء  امغغ  الّشغغ    ه   ش 

   

  خ هغغغا الغغغغ     مسغغغ  كغغغّ   خغغغر ومغغغا

  
 بقغغغغا   يؤّيغغغغ  مل سغغغغ   خغغغغر ومغغغغا

   

 بغغغغاملن  اهلغغغغ ّ  تسغغغغ     لغغغغ  ف نغغغغ 

  
 املكغغغغا   بغغغغغر ال ل غغغغا تبلغغغغ  ولغغغغ 

   

 

 

 

  الرمحن املرداوي أبو عبدكتبه: 
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╝ 

 أما ا!يامني، الغر وصـــحبه آله وعىل األمني الصـــاد  عىل والســـالم والصـــالة ا!تني القوف اهلل احلمد

 :بعد

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي يثٱ: التنزيـــــل حم م يف لقـــــا  اهلل فـــــإن

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل  يثٱ: نــــــعــــــاىل وقــــــال   ىث زئ رئ

 كتعليم احلـــاجـــة، عنـــد جتـــو البـــدن منـــافع بـــذل فـــإنَّ د: ♫ ةاجلوليـــ قيم ابن اإلمـــام ال، قـــىثىن

                                     
ما بني احل ال ون د ثم الرحلة خارج  العلم حلقاُت  هعرفتْ ممن  -حفظه اهلل-الشــــــيخ أبو عبد اهلل خباب اجلزراوف ( 1)

اجلزيرة لتلقي العلم ومثافنة األشــــــــياخ، وقد نلقاه عن أكابر ا!تقنني والفســــــــالء من أشــــــــهرهم الشــــــــيخ ســــــــليامن بن نا  

، اجلراح أقعدنه حتى العرا متنقال بني جبهات الشـــام وثغور  ســـنوات منذ جماهدا عرفناهقد و، -فك اهلل أرسه-لوان الع

 رعيــــــــــــشسؤول الا! ثمثم معس رات لواء الفارو ،  الشام معس رات يفة رعيــــــــــــشمدرسا للعلوم ال -حفظه اهلل-وكان 

ـــــــــــالشا!سؤول  ثم، الشام يف ا الفة جيش !عس رات العام اجلند  ، ونوىل نيابة قساءالعرا  يف ا الفة جليش العام رعيـ

 .منه بطلو الشام يف الزراعة لديوان رشعيبس ا!سؤول الوحلو، ثم أص لعرا يف ا

 الرســــــــــالةد يفجلامعة الزور  مفارقته أظهرالغاشــــــــــمني، ف عيون يف وقتاداالظا!ني  حلو  يف شــــــــــ ى جعله أنوأكرمه اهلل ب

فظه وأن د ف ان له قصـــو الســـبل والقدح ا!عىل، وفتس الباب وعىل اثره ولو َمن ولو، وأســـأل اهلل أن حيفظه بحالعاجلة

ي أله بعينه التي   ننام، فام عرفته ا  أخا قريبا، وناصــــــحا لبيبا، والفســــــل له بعد اهلل يف احلذ عىل اخراج هذه الرســــــالة 

اهلل جيزل له ا!ثوبة ويثبتنا واياه عىل الطريل القويمة وا!نهاج ا!ســــــــــتقيم. ورفدها بالتوجيه واإلرشـــــــــــاد والتصــــــــــويو، ف

 ]اهلاشمي[.
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 ا!ن ر، عن والنهي بــا!عروف واألمر واجلهــاد، الشــــــــــهــادة، وأداء بينهم، واحل م النــاس، وافتــاء العلم،

 فإنْ  خيلصــــــــــه، أن عليه وجو مهل ة نمم  انســــــــــان ان اء أم نه نمَ  وكذلك، اإليامن منافع من ذلك وغري

 .كالمه انتهى دو من أثم عليه قدرنه مع ذلك كنرَ 

أن ي ون  أوىل باب نفمم  لإلثم اموجبً  ختليصـــــــه عىل القدرة مع اهلل ة نمم  انســـــــان ان اء نرك كان فإنْ 

 موجبات من باهلل نعوذ ، اهلل لســــــــخا اموجبً  نصــــــــحها عن والتقاعس اهلالك من األمة ختليص نرك

 .عقابه وأليم غسبه

 القبول اهلل نســـــــأل- ا!باركة الشـــــــام أرض يف واجلهاد اهل رة أل رــــــــــــــــــيســـــــ أن عيل اهلل فســـــــل منكان و

د، بابن خدهلل ممن أكون أن اهلل نقدير من وكان، -والثبات  من فيها رأ ت طويلة ف ة معهم فم ثت عوا

 .برهان و  بينة بال ن فري اىل بالدماء استهتار من بال، عىل خيطر   ما ا!صا و

ــــــــــــــيســــ وقد  يف بأهلنا حل ما رأوا أن بعد الشــــام، أرض اىل اهل رة ا!ســــلمني من ل ثري ســــبحانه اهلل رـ

 دعا فلام اعرا ـــــهم، وانتهاك دما هم بســـــفك ا!ســـــلمني عىل النصـــــريية ونســـــلا وبالء، كرب من الشـــــام

 .اهلل داعي وجييبون اخواهنم ينرصون األمة هذه أبناء هو اهلل، دين ونرصة اجلهاد اىل الداعي

 بني من يتخري أن الســــاحة اىل النافر عىل متعيناً  كان هظمنن ب امعة ا  يســــتقيم   اجلهاد أمر كان وملا

 خيارا جيد مل الواقع اىل حينه يف نظر ومن ال فار، عىل وأشــــــــــدها منه اً  وأصــــــــــفاها أصــــــــــدقها اجلامعات

 أرض يف ا! اهدين من معه ومن الزرقاوف ســيفه ســل جلهاد امتداد فهي اإلســالمية، الدولة من أفســل

 ،-اجلميع اهلل نقبل- ســــــــــلا  ري خلا خري ف انا البغدادفأبو عمر و رهاجا! رايته محل ثم العرا ،

 .واجلهاد الدعوة يف وطريقتهم منه هم نفس عىل سي ون أن بعدهم يتوىل بمن حينها الظن وكان

د ابن يف الظن ا!ســـــــلمني من كثري فأحســـــــن  قادة اهتامم وكان ســـــــبل، بمن ظنهم حلســـــــن وطا فته عوا

ــــــــــــــــفنصــــــ الطا فة هذه اىل الصــــــادقني من كثري فنفر تامم،ها  أشــــــد باإلعالم الدولة  أجل من وبذلوا  روهاـ

 من عليهم اهلل فتس حتى والفداء، والتســــــــــحية البذل يف األمثلة أروهلل و بوا  ونفيس، غال كل علوها

- الصــــــــــادقني من النافرين عدد فالداد اجلامعة، هبذه الناس افتتان والداد احلســــــــــبان، يف ي ن مل ما البالد

 فتحه وما الصاحلني من سبقهم من صد  من رأوا ملا وأنصار، مهاجرين من -حسيبهم واهلل همسبنح
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  .وكرمه بمنه أ د م عىل اهلل

 الطـا فـة هي هـذه ن ون أن رجـاء الصـــــــــــادقني ا! ـاهـدين من كثري حينهـا الـدولـة رايـة حتـت فـاجتمع

ـــــ!ش امتداد بأهنا منهم وظنا ا!نصورة،  بن أسامة ا! اهدين شيخ عليه أثنى فالذ الزرقاوف الشيخ روهللـ

 . اهلل نقبله  دن

 ،دا الفةد حلم يعيشــــــــــون الدولة يف ا! اهدين كل وجعل النفوس يف الدولة اعالم لرعه ما وهذا

 حمســـــــــن وال ل وا ع اض النقد فبدأ عنها، الســـــــــ وت يم ن   مصـــــــــا و الدولة قادة من ظهر أن اىل

د بابن الظن  ابن خيفيه كان ما فأظهر -يســــــــتحل ما اهلل من عليه- فرقان حممد وبأ أحى حتى ولمرنه، عوا

د ــــــــالص بدأ فحينها ا!نهو، يف و الل انحراف من ولمرنه عوا هللـ ــــــــمتبص كان من بني را  من اهلل بفسل را ـ

د ابن طا فة وبني اجلند  اهلل عىل وكذهبا وظلمها و ــــــــــالهلا األخرية الطا فة غلو  اهلل أظهر حتى عوا

 .األمة وعىل

د ابنُ  عناجرَّ  الذف األمل مرارة فمع وحقيقة،  من ختلو   الت ربة هذه أن ا  كأســــــــــه، من هولمرنُ  عوا

ــــــــــــــــــــللبشــــــــــ كنز جتربة فهي عظيمة، وعرب فوا د  للعقبات بيان وفيها الدول، اقامة نفاصــــــــــيل يف كافة ريةـ

 الت ربة هذه دركوا أ الذين النخو عىل فينبغي بنفســـه، يســـتقل أن يريد كيان أف نواجه التي والتحديات

 .الت ربة هذه من ا!قبلة ا!راحل يف اجلهادف التيار ويستفيد لألمة حتفظ حتى يدونوها أن

 : البغدادف فخ يف وقعوا  الذين الصادقني إلخواين وأقول

 فأســـــــقطوا  األمة، رمول طمس اىل -ا بيذ هااعالمُ  وأمهها- كثرية وســـــــا ل عرب الدولة ســـــــعت لقد

 ونا  ا سري عيل الشيخني ووصفوا  بالوثن، الليبي اهلل عطية الشيخ ووصفوا  ،دن  بن أسامة ا مام

 .منه يا با!سطربني الفهد

 يف ســـابقة هلم نعرف   وجماهيل ن رات جها ، رؤوســـا صـــدروا ثم الدولة يف العلم طلبة وأســـقطوا 

 .وأ لوا  فسلوا  علم بغري اهلل عىل فقالوا  الطلو،

 اجلهل شـــــــــــاهلل حتى فرقان، حممد أبو كربه نوىل الذف ا فســـــــــــاد يف ومنها! ا! ر هذا نصــــــــــورنم فإذا

 نعاىل اهلل ب تاب ا عتصــام هو الفتنة هذه من ا!خرج أن علمتم اإلخوة، نيب علم بغري اهلل عىل والقول
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 والعمل بطلبه عرفوا  الذين العلم، أهل من الربانيني اىل فهمه أشــــــ ل ما رجاهللاو ،☺ رســــــوله وســــــنة

 .اهلل بإذن وسعد أفلس النصيحة هبذه مالتز ومن به،

 طغغ  فغغغ  ذكغغ   مغغا  غتبصغغ  مغغ  إ 

  

 والقغغغغ    اآلثغغغغا  سغغغغ   عغغغغ  فغغغغا

   

  هبغغغغغا ت بغغغغغ  ال اخللغغغغغ   سغغغغغ   واتغغغغغ  
  

  بغغغ ا  عغغغ  يغن غغغ  مغغغا السغغغ   ي

   

 وشغغغغغغغغغغفا   قاتغغغغغغغغغغ   اء واجلهغغغغغغغغغغ 

  
 م فقغغغغغغغا  الرتك غغغغغغغ  ي  مغغغغغغغ ا 

   

 سغغغغغغن  مغغغغغغ   و القغغغغغغ    مغغغغغغ  نغغغغغغ 

  
 اين بغغغغغغغال ال غغغغغغغامل ذا  وطب غغغغغغغ 

   

 .سابقة جهادية جتربة له ن ن مل من وخاصة الصاحلني، من كثري القوم بحال فانخدهلل

ــــــــيستحسلو ،ىثمخ جخ مح جح يثٱ :▐ اهلل أمر اجلامعة حال يقيم من وليتذكر   يف رـ

د ابن لمرة أن ذهنه  اهلل أخزاهم- ذلك يف ن حوا  وقد وجندها، األمة بني اخ احداث اىل ســــــــعوا  عوا

 لواقع نصـــــــدروا الذين القدوات بعض ســـــــذاجة كبري بشـــــــ ل ذلك يف وســـــــاهم ،-بيذا  اعالمهم عرب

ء باإلم ان كان وقد، واحد خند  يف والقادة اجلند ف علوا  للدولة، مفاصــــــلة يف وا ونع ل الشــــــام  احتوا

 .هدى و  علم بغري وجل عز اهلل عىل وقوهلم بالواقع منهم كثري جهل عىل يدل وهذا الفتنة،

د ابن منهو خالف عىل كلهم الــدولــة يف العلم طالب من ا كثري قــابلــت ولقــد   ين رون ولمرنــه، عوا

 ممن بعســـــــــــاً  وأذكر، حل وجه بغري للدماء وســــــــــف هم وظلمهم ن فريهم يف ا! رمني هؤ ء وخيالفون

د ابن منهو خمالفة منهم سمعت  : العرا  ففي ولمرنه، عوا

 .ا!ركزف ا!عهد يف ا!درس ا!دين شيامء وأب الشيخ

 ا!عهــد يف ا!ــدرسو والــدراســــــــــــات ســــــــــــابقــانــا ــو أمري ديوان البحوث  األلدف حممــد وأب والشــــــــــيخ

 .(1)ا!ركزف

                                     
يف  -نقبله اهلل-رجل عامل أديو صــادهلل، وقد كان نا و الشــيخ نركي البنعيل  -نقبله اهلل-حممد األلدف  والشــيخ أبو( 1)

 وجــه العبــد ا ــارس عبــد النــا  بعــد ظلمــه ديوان البحوث واإلفتــاء، وثم نقــل ظلام اىل العرا  بعــد صــــــــــــدعــه بــاحلل يف

 للمحتسبني يف الرقة يف قصة مشهورة معلومة ]اهلاشمي[.
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 اجلهاد يف القدامى ا خوة من وهو ،اجلند ديوان يف نيرعيـــشأحد خيار ال العراقي جعفر وأب والشيخ

 .العراقي

 .(1)يف العرا   راتا!عس اعي السوداين الفسل وأب وعياله بنفسه ا!هاجر العامل وشيخنا

 .العس رية كاديميةألل رشعيا!سؤول ال التونيس اهلل عبد وأب والشيخ

 بالعرا  وأمري ديوان اجلند سابقا. اجلند ديوانالعام ل رشعيا!سؤول ال ليدان مهدف عمر والشيخ

 .ا!ركزف ا!عهد يف درسا! الدورسف ا!لك عبد وأب والشيخ

 .والدراسات البحوث م توأمري  عيلبنال نركي فالشيخ: الشام يف وأما

 فهر بوأ القــاي والشــــــــــيخ اجلنــد، قــاي العنزف الرباء أبو والشــــــــــيخ، القحطــاين ب ر بوأ والشــــــــــيخ

ــــــــــــالتونســ ــــــــــــا!صــ مروان بوأ القاي والشــيخ ي،ـ  عيل أبو والشــيخ احلنيطي، ســعدأبو مهام   والشــيخ رف،ـ

ءة بوأ والشــــيخ  احلســــبة، ديوان مريأ الســــوداين  بحلو ا ولاعي معهد يف ا!درسالســــوداين  االســــي برا

 م تو عســـــــو اهلاشـــــــمي حممد أبو والشـــــــيخ الرقة، و يةديوان اجلند يف  اعي عبيد أمحد أبو والشـــــــيخ

وعســـو م تو  ا ري و يةديوان اجلند يف  اعي ال ويتي الرب عبد أبو والشـــيخ والدراســـات، البحوث

 احلارثي، شـــــــــيامء أبو القارئ والشـــــــــيخ جاين،عرالســـــــــلامن  حفص أبو والشـــــــــيخ ،البحوث والدراســـــــــات

                                     
منذ أكثر من ثالثني  ريعة عامةـــمن خيار ا!شتغلني بعلم احلديذ خاصة وعلوم الش -نقبله اهلل-والشيخ أبو الفسل ( 1)

 ¶تباس عن أثر ابن عباس ، وله رســا نان منشــورنان يف الشــب ة منذ ســنوات طويلة األوىل بعنوان درفع ا لســنة

ن بســــــــــعا والثــانيــة: داجلهر واإلعالد  ىث جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني يثٱيف نفســــــــــري قول اهلل نعــاىل: 

حديذ ال تامن يف مناصحة السلطاند، نرشمها نقبله اهلل باسم دأيب مروان السودايند، وكم كنت أشتهي أن أمجع نراجم 

ل ن كان يصدين  -أحسبهم واهلل حسيبهم-السادة الن باء والشموس األ مة اهلداة ا!هديني ا!ذكورين من ل ل هؤ ء 

ــــرورات هم عن الت لم عن أنفسهم حرصعن ذلك كثرة ا!شاغل، ويصد هم عىل اإلخالص وال تامن مع ا حتيا  للسـ

األمنية، ولو اســـتقبلت من أمرف ما اســـتدبرت ل ان أل معهم شـــأن آخر، ول ن حســـبهم أن اهلل يعرفهم وهو ا! افئ هلم 

ذلتهم و ــــــــــيعتهم عىل حســــــــــن صــــــــــنيعهم وبال هم ومــا  هم أن جهلتهم األمــة التي نن رت حلقو  خرية أبنــا هــا فخــ

 هلاشمي[.وحاربتهم. ]ا
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، والشـــــيخ أبو أنس غريب، والشـــــيخ أبو قدامة ا!، والشـــــيخ أبو حفص الشـــــاميا!غريب الرباء أبو والشـــــيخ

 .لشيخ ، والشيخ أبو آية التونيس، وا، والشيخ أبو دجانة التونيسالتونيس

د ابن منهو خالف عىل كلهم العلم طلبــة من وغريهم   عليــه يــدعو من منهم كــان بــل ولمرنــه، عوا

ورمحهم،  نقبل اهلل األموات- اســـــــتطاعته قدر عىل اإلصـــــــالح يريد بقي منهم وكثري وجلنته، هو باهلالك

 .-اءوحفظ األحي

ــــــــونص وثبته اهلل حفظه- اهلاشمي حممد أيب الفا ل لشيخنا ال تاب هذا اليوم أ دينا وبني  سل ،-رهـ

د، بن لمرة عىل الســــنة ســــيا فيه ه ووىف ف فى عوا  نقض موجبات ببيان الصــــدور وشــــفا خريا، اهلل جزا

د ابن بيعة  .عوا

مِ  البواقع من اطرفـ وذكر د، ابن حـدثهـاأ التي والطوا  أنـدلس قصـــــــــــة من طرفـا للقـارئ ن شــــــــــا عوا

 وكل نسا ها، من كثري وسبيت رجاهلا خرية وقتل أر ها فسلبت وبدعة، وجور ظلم فيها شاهلل خرى،أ

 ملا وبدعة ظلم من حصــــــــــل ما كل نودوَّ  نتبع ولو بحر، من قطرات هو انام الفا ــــــــــل الشــــــــــيخ ذكره ما

 الصفحات ا ف وسعته

    ح ي طل   الشم  ما يغن   ع

 عامة لألمة نصــــــــحا حربه وبعده، نفريه قبل ونعليمه العلم بطلو عرف شــــــــيخ أخرجه ال تاب فهذا

ــــــــمستحس العلم، كتامن وخطورة البيان من عليه اهلل أوجبه ما مستشعرا  خاصة، الدولة جند يا ول م  را ـ

د، ابن أنصــار من والغالة للمتعصــبني غر ــا ســي ون أنه  فيها النظر موا وأنع الدرة هذه عىل فعســوا  عوا

 د. اهلاشمية النصيحةد سابقتها ويف

 خلع وجوب من ال تاب هذا يف الشــــــــــيخ قرره ملا يمتثلوا  أن األخرى الو يات يف اخواين وأويص

د ابن بــــه عىل ا فميلو وو نــــه، عوا د،  بن همءو  بقوا أ نا فــــاخلعوهم وجالولنــــه نوا  امجعوا  ثم عوا

د ابن بيعة مؤشــــ رأ تم فلقد اهلل، ب تاب يســــوســــ م عاد  ا أمري واختاروا القوم وعلية العلم طالب  عوا

 . بأرسها األمة عىل

 عَّ الن   هؤ ء من عهدنا فام كانبه، عرض عن وذبوا  اخوان م، بني ال تاب هذا رــــنش عىل واحرصوا 
 ا م
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 .الدعوات صحابأ مواجهة يف الطغاة بسنةاستناهنم   ا ا!تعصبة

 قال، ىث مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يثٱ: لســـــــــانه عىل اهلل ذكر كام فرعون ســـــــــلفهم فهذا

 نلك جهة من يشء صـــــــــغره حال يف لســـــــــانه أصـــــــــاب قد كان وان فإنه أ ســـــــــا، اف اءً د: ♫ كثري ابن

[  يف ذلك]  يف له اهلل اســـــــت اب وقد قوله، ليفقهوا  لســـــــانه من عقدة حيل أن  اهلل ســـــــأل فقد ، اجلمرة

 احلســــــــــن قــالــه كام الالتــه يســـــــــــأل مل يشء بقي قــد ي ون أن وبتقــدير ، ىث ٰه مه جه  هن من يثٱ:  قولــه

 العبد فعل من ليست التي ا لقية فاألشياء واإلفهام، اإلبالغ معه حيصل ما لوال سأل وانام رفـــــــــــالبص

 عىل ال ويو أراد وانام هــذا، يــدرف فهو عقــل ولــه يفهم كــان وان وفرعون عليهــا، يــذم و  هبــا يعــاب  

 .كالمه انتهى دبياءغأ جهلة كانوا  فإهنم رعيته،

د، ابن نصـــــارأ من والســـــفه الغلو أهل مع ويت رر حصـــــل ما هو وهذا  ناصـــــس يناصـــــحهم عندما عوا

 مع هذا فعلوا  وقد احل و، مواجهة عىل يت رؤون   وهبتان، وكذب نقيصـــــــــة ب ل شـــــــــخصـــــــــه  امجون

ـــــــــــــــنشـــــ أن بعد قبل من اهلاشـــــمي الشـــــيخ  اءهوالســـــف الةالغ فبدأ مقتل، يف القوم أصـــــابت التي نصـــــيحته رـ

 .النصيحة مسمون   كانبها شخص بمناقشة ا!تعصبون

 اهلل اىل وداعيـا مفتيـا كـان أنـه ا  الـدولـة يف عنـه علمنـا مـا اهلل، حفظـه اهلـاشــــــــــمي حممـد أبو والشــــــــــيخ

بطا للغالة مناظرا   .يثبته وأن منه يتقبل أن اهلل نسأل الثغور يف وجماهدا ومرا

 حاله عن ســـــأليُ  مثيلأوَ  واهلل، لذلك أهال فلســـــت هلل فحاشـــــا خشـــــيلل نزكية ســـــبل ما أقول   أين ثم

 وعلمه؟

 يســـــأل مثيل: دوقال فتبســـــم، !منه والســـــامهلل عبيد أيب عن ال تابة عن لئســـــُ  حينام معني ابن اهلل ورحم

 .دالناس عن يسأل عبيد أبو! عبيد؟ أيب عن

 هو انام ا!قدمة هذه يف تكتب وما اهلاشـــــــمي، حممد أيب الشـــــــيخ طالب طبقة يف ا  يـــــــــــــــــنفســـــــ أرى فام

 هذه يف العقالء من اهلل أن اه من كل موقا هو الشيخ موقا أنَّ  وبيان   فحسو، هبا ذمتي ئأبر شهادة

ننا فيدأل الباب هذا يف خري فاحتة ال تاب هذا ي ون اهلل وبإذن اجلامعة،  حتى ورسا لهم بشهادا م اخوا

 .األمة عن ونن يل الغمة هذه ن شا
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ننا وعن عنا جيزيه وأن اهلاشـــمي الشـــيخ حيفظ وأن وكانبه قار ه ال تاب هبذا ينفع نأ اهلل أســـأل  اخوا

ء خري  .(1)اجلزا

  سغغغل    الغغغ   عغغغى صغغغ     يغغغا

  

 ال بغغغاين باهلغغغ   لغغغ ين  يغغغ ع 

   

  عانغغغ وا هغغغ  إ  الكفغغغا  وجياهغغغ 
  

 اال يغغغا  خغغغات   ينغغغ  ويقغغغ  

   

  

                                     
يف حل العبد الفقري نشـــــبيه للممخوض بالصـــــــــــــــــــــريس، واحلا  األع م  -حفظ اهلل وغفر له-ما كتبه الشـــــيخ خباب ( 1)

ح وأف  نربيس! وأنا واهلل أعلم بحاأل ونقصــــريف،  بالفصــــيس، واحســــان ظن بمن ان مل يســــ ه اهلل بســــ ه ويرمحه برمحته برَّ

 ن وأ  يفتنني بام يقولون وأن جيعلني خريا مما يظنون. ]اهلاشمي[.وُل أن يغفر أل ما   يعلموواهلُل ا!سؤ
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 بغغغان  ا  هل هغغغا  يغغغا    عغغغ  سغغغا      يغغغا

  

ب غغغغا     نكغغغغ     مل غغغغا ف  نغغغغ    قب غغغغ 
 ت 

   

غغغّ   عل هغغغا اّطل غغغ    لغغغ  غغغ  م  غغغ    م  م    ك 
  

غغغ   كغغغان  ا مغغغا القغغغ     فكغغغ      قفغغغ    ق 

   

غغغا   هغغغاه   مغغغاذا غغغ  ف  صغغغ ب  ه     ه   م 

  

ين غغغغ ا وك غغغغ   
ما ب ق هغغغغ         ان غغغغ ا ب  غغغغ  

   

غغغغ ك  ه   األيغغغغا            بغغغغ وك غغغغ     ش 

  

غغغ    حمغغغ    ب غغغ    ومغغغاهل  
غغغ  ال    ؟!هغغغان  ا ق 

   

 ج  اف ل هغغغا كان غغغ  ال غغغ  الغغغب     ت لغغغ   

  

جغغغغغ    ط ل  غغغغغ    نغغغغغ ا    وال  ح غغغغغ    الف   ع 

   

بغغغ    الق غغغ    ت غغغ و    الن فغغغ     ح غغغ     ت  ل 

  

غغغغغرا    واألجغغغغغ اء   القغغغغغ ا     حتغغغغغ   
 ن 

   

غغغغ     غغغغ     ي واألشغغغغ ء   بغغغغال و    َت   ج 

  

غغغغ  لغغغغ    يشغغغغرت   م  ب غغغغا    باإلقغغغغ ا    اخل     

   

غغغغغا    ب ه   س 
 ظغغغغغاف      للفغغغغغ     ك  غغغغغا  

  

هغغغا مغغغا ّ غغغ  َض  ّ     عغغغا    م  غغغ ال    الغغغ    خ 

   

غغغغ  ق  غغغغ  إذ   اآلمغغغغا    هبجغغغغ    و رش    ب ق 

  

غغغغغلم     
فغغغغغ    ث هغغغغغاو     س   إذعغغغغغا    للك 

   

غغغغ     و طل قغغغغ  ف  غغغغ   اء         م  نغغغغا الص 

  

غغغغغغب     ال        إمكغغغغغغا ولل مكغغغغغغ    الس 
   

هغغغغغا اهلل  رشع   امل  غغغغغاك    ح غغغغغ     ي  م   

  

غغغ   خيشغغغ  فلغغغ      إنسغغغا    الغغغ      س 

   

غغغ و    كغغغ ا غغغ  احل  ما   ق م   انغغغ ث    ب  غغغ  

  

 إخغغغغغ ا    بغغغغغامل  و    النغغغغغا    ويغغغغغ م   

   

نكغغغغ    ت غغغغ   فغغغغ  لغغغغ    ي ع  نغغغغا    ام   ع 

  

ل غغغغ  ح غغغغ  نغغغغ    خ 
 وبلغغغغ ا     ق غغغغا    م 

   

غغغ  املسغغغاج    ح غغغ    غغغ  صغغغا    ق   نام  اه 

  

 م غغغغغغغغ ا    والقغغغغغغغغ      فلل ق غغغغغغغغ    
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غغغ  وإ     ت غغغ   للصغغغ      اع   صغغغ     ع 

  

غغغغ    غغغغف     ص  غغغغ  الص     كغغغغا    ي  تغغغغا    ف 

   

غغغغغا نغغغغغا ف      ه 
غغغغغ      إاّل  جغغغغغام    و  وض 

  

غغغغغغ      غغغغغغ     اخلغغغغغغر   ء  اوف نغغغغغغ م  م   م 

   

غغغغ  ع  غغغغ    و ف   نا اإلحلغغغغا      م  غغغغ  ت   ص 

  

ل غغغغغ  ل   غغغغغن     ف    غغغغغنه   ك 
غغغغغلبا    م   وص 

   

غغغ ق   غغغ    لغغغ     ض   ن  غغغب ه     اآلسغغغا    م 

  

ضغغغ ا    ال كغغغ    وحغغغا    األلغغغ     إثغغغ       

   

غغ  النغغا         مشغغ      لكغغ  مغغ  ق  ك   ح 

  

غغغغغغ    غاف  غغغغغغ     ف  غغغغغغا    الق  غغغغغغّ ا     ف   وخ 

   

غغغغغ ا قغغغغغ   ت ق  غغغغغ  ه   ي   بخفغغغغغاء    مج   

  

كغغغغ ا   غغغغ  م  ه   )ف  قغغغغا    الك غغغغ    ي و ألم 

   

ذ مغغغغ     هغغغغ اء    م   سغغغغا    اجلهغغغغ    ي رش 

  

غغغغغ    عا  مغغغغغ    بغغغغغال  ل    م غغغغغا    ص   وع 

   

غغغغ  ال الب غغغغ    و يثغغغغ    ف  مام   هغغغغا َت     

  

نب غغغغغ  غغغغغاب     ت  ّ تغغغغغ    إ  امل خ    لغغغغغ ا    غ 

   

ّ  هب  غغغغ  الق ضغغغغاء   هغغغغا      مغغغغن ه     واغغغغغرت 

  

ق  لغغغغغ     غغغغغ ا    واألهغغغغغ اء         غغغغغالق  ) ف 
 م 

   

ب غغغ    غغغ  وق    غغغغ     م  هغغغ    غ   طا فغغغغ    اجل 

  

غغغغغّ     س  غغغغغنه     و  لغغغغغا    امل غغغغغّ ا    م 
 غ 

   

م    
 ب غغغ    واسغغغ  خ  

 ت  م غغغ    اإلعغغغ     ك 

  

  يغغغغغ ا    فلل  ي غغغغغ    ال  بغغغغغا    عغغغغغى

   

غغغغب   نغغغغ    ون ص  مغغغغ    ال ف غغغغ     جل  ك   حم 

  

غغغغؤذ  غغغغ ا    ي  غغغغا اهل  قغغغغ    هب 
غغغغك ا    واحل   س 

   

غغغغ  ك  غغغغ    ف غغغغ    ف  غغغغ     لل لغغغغ    حام  فخ   م 

  

ي    فغغغغغ   ل ق سغغغغغ      للغغغغغ   ّ غغغغغا    لك   ط 

   

 م  ل مغغغغغ    ق  غغغغ    ي  صغغغغ ب   م   ع نغغغغا   

  

غغغغغغ      لغغغغغغ      جي  غغغغغغجا    بالق غغغغغغ    ج   س 

   

غغغغنق    ولغغغغ     ه     غغغغغر منغغغغ    ي 
 ن صغغغغ  

  

غغغ   عل غغغ    ومغغغا  ن كغغغ ا    اإلصغغغ     س 

   

غغغغ  غغغغ ا ق  ّمم  غغغغ    ك  م  غغغغ     هغغغغ   وا إذ ف  م     

  

غغغغغغ    ف  سغغغغغغب     ك  ّيغغغغغغا    بال غغغغغغ     ح     

   

غغغغغ  ق  غغغغغ    ف      ج 
ع    غغغغغ    ضغغغغغاع     مل     

  

سغغغغ ا     نغغغ    غغغغر   غغغغ     ناقضغغغا   يغغغا  خ 

   

غغغ     هغغغ      ع غغغا السغغغف ن    خ  ها ج  صغغغل     م 

  

غغغغغ    يغغغغغ    الفغغغغغ     ف  ام  بغغغغغا    لل  غ      
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ن غغغ    مغغغاذا م    ب غغغ    علغغغ ه   ج  جغغغ  
 ه 

  

  إيغغغا    ال هغغغ    حسغغغ   )و ال هغغغ      يغغغ 
   

غغغغغغغ   
هغغغغغغغا اهلل  ب ك  غغغغغغغا    م  اث  ل ف   َت 

  

غغغغ  ن غغغغ حغغغغاف     ئ  قغغغغا    ك  غغغغ         يل     ق 

   

غغغغ    سغغغغ   ل  و ف  م    ل ألنصغغغغا    حت   ن صغغغغغ  

  

غغغغغ اء   ب غغغغغ     غغغغغ  اجل   مغغغغغا    ذ     هل 
ح   و 

   

جغغغغ    ذا  ب غغغغ     حغغغغال ك     حغغغغا       ع 

  

غغغغّ     كغغغغ   ط غ غغغغا    واآلالء   الغغغغ  م    ح 

   

غغغغ    ضغغغغ  ه     ك  غغغغّ ا    م  غغغغه    اذ ح   س 

  

هلغغغغغغا    والقلغغغغغغ    باك غغغغغغ    ع نغغغغغغا     و 

   

غغغغغغغ    غغغغغغغ    ي ص  غغغغغغغ     ي   هلل   ق ام   س 

  

ن ب هغغغغغا      يب غغغغغ سغغغغغنا     نغغغغغ   إذ   م   و 

   

غغغغ   
غغغغ     اهلل  فامل  ع  غغغغ     ي   ح  ن غغغغ    ال  

  

غغغ  ت شغغغ     لغغغ ا    األهغغغ ا    م  لغغغ    م   و 

   

غغغ    يغغغام   م 
ل  غغغف   ب نغغغا ب حغغغ ا    ع  ص   ع 

  

غغغغا غغغغ  ف اهل  سغغغغ ا    الغغغغّ ه    طغغغغ ا    م 
 ن 

   

م  غغغغ       إع نغغغغا   بالن صغغغغ     ت  غغغغ     و 

  

 ن غغغغغغ      ف  هغغغغغغا
 ا   ت ب غغغغغغ لل شغغغغغغ    مل 

   

نايغغغا    ٰهغغغ   غغغ  ج  لنغغغاه     م 
 ث قغغغ    خ 

  

غغغغغ    ف كغغغغغا    ه  كغغغغغ    َه  غغغغغل ا    ح   وس 

   

نغغغغا امل سغغغغلم    ذ  ا   ب قايغغغغا ٰهغغغغ    ه 

  

غغغغغ ىٰ  غغغغغا و رس ٰ  ق   إنسغغغغغا    َي  غغغغغ    ف 

   

غغغغ  اهلل  إلٰ  ت  بغغغغ ا ه     إمضغغغغاء   م 
 ب   غغغغ  

  

غغغغغا  ب  هغغغغغا       ضغغغغغ   ي     ثاب غغغغغ    ب   ُن 

   

م     ال
قغغغغا    ت سغغغغل  غغغغ  من   ؤاملغغغغ     هل 

  

 خ  يغغغغغا    يغغغغغغ       ال اخل انغغغغغ    ب غغغغغ   

   

 ك مغغ    مغغ  القلغغ    يغغ و    هغغ ا مل ثغغ   )

  

  وإيغغغغا    إسغغغغ     القلغغغغ    ي كغغغغا    إ 
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╝ 

وظامل ، وقامع كل قاســـــــــا غداركل طاغية  صـــــــــمقاالعزيز القهار، اجلبار، ا!ت رب احلمد هلل 

وأخرب  ىثمل خل حل جل مك ٱيثٱٱد  القا لني:، الذف لعن الظا!ني فقال وهو أصوكفار

ْلَم َعىَل َنفْ » بقوله:▐ عن نفسه ا!قدسة  ْمُت الظ  ف اميِن َحرَّ
َبادم ي، َوَجَعْلُتُه ســــــــــــَيا عم

ًما، َفاَل َنَظاَ!ُوا  رَّ  ،الظا!ني بلســـــــــــانهالظلم و، والصــــــــــالة والســــــــــالم عىل من ذمَّ (1)«َبْينَُ ْم حُمَ

الصـــــــاد  ا!صـــــــدو :  فقال وهو ،نههادهم بمح م بياوأمر بخلعهم وج ،وقانلهم بســـــــنانه

َحاب  َيْأُخُذوَن بم » ي وَن، َوَأصـــــــْ رم  َحَوا
تمهم ْن ُأمَّ
ة  َقْبيلم ام َّ َكاَن َلُه مم  ُأمَّ

ْن َنبميٍّ َبَعَثُه اهلُل يفم
نَّتمهم َما مم ســـــــُ

ْم ُخُلوف  يَ  هم دم ْن َبعــْ
ا خَتُْلُا مم َ هنــَّ
، ُثمَّ ام
هم َأْمرم ُدوَن بــم ا َ  َيْفَعُلوَوَيْقتــَ ا َ  ُقوُلوَن مــَ َن، َوَيْفَعُلوَن مــَ

، َوَمْن َجاَهَدُهْم ُيْؤَمُروَن،  ن 
هم َفُهَو ُمْؤمم ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بلم َفَمْن َجاَهَدُهْم بَيدم ن 

َسانمهم َفُهَو ُمْؤمم

 َحبَُّة َخْردَ 
َن اإْلياَمنم ، َوَلْيَس َوَراَء َذلمَك مم ن 

 .(2)«لبَقْلبهم َفُهَو ُمْؤمم

 أما بعد:

ـــــــــــــرى وليوث الوغى، اىل القابســــني عىل مجر الغســــفإىل  ـــــــــــــني ان الرؤوس أســــود الشـــــ ى ـ

، اىل الشــعذ الغرب الذين طلقوا الدنيا وأرادوا نصــــــــــــــرة الدين، اوالصــابرين عىل مر القســــــــــــــ

                                     
 (.2577( رواه مسلم يف صحيحه )1)

 (.50( رواه مسلم يف صحيحه )2)
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 فخرجوا يلبون نداء اهلل صادقني خملصني، لقتال ال افرين وجمالدة الظا!ني.

ل، اىل ذوف البأس والثبات والقتال، اىل اجلبال لنزا لرجال يف ميادين ااىل األعزة الشـــــــــم ا

يف لمن التقهقر وا نخذال، اىل جنود اهلل يف أر ــــه ا!تمســــ ني ب تابه وســــنته، الراســــيات 

 .دالدولة اإلسالميةدمن جنود الذا دين عن حياض ملته واعته.. اىل اخواين ا! اهدين 

 ــني أيب حممد اهلاشــمي عامله اهلل رب الســاموات واألرة محرمن أفقر العباد ا!ذنبني اىل 

 ..ا فيبلطفه 

م وأقبــل أ ــادي م وأمحــل متــاع م، و  واهلل مــا  أين بين م ألثم جبــاه -واهلل-وددت 

حق م ا!ديس و  الثناء، وان الشــــعر والنثر ليســــيل عن نوصــــيا حال أمثال م من  وّفاكم

 ..-ب م و  نزكي عىل اهلل أحدانحسب م واهلل حسي-األولياء األصفياء 

 عنغغغ ك  الغغغ و     غغغغر م غغغ  جسغغغم 

  

الغغغغ و  غ بغغغغ  ي   فاجلسغغغغ   وطغغغغ  ي   و 

   

 بغغغغ نا يل    منغغغغ  النغغغغا  فل  جغغغغ 

  

 بغغغغغغ   بغغغغغغ   و  ويل ف  غغغغغغ     و  ال

   

واين واهلل أ ا األشاوس األماجد، ما طاب أل بعد فراق م يوم و  رقدت رقود هاجد، 

 والبأســـــــاء؟ الشـــــــدة يف يتقلبون وأخوات اخوة وله عىل فراشـــــــه وقليتبات  من ينام وكيا

 لطيم ف ع بأبويه..  يتيم أو صبي ،ث ىل ف عت بب رها وي أين كأمٍّ 

اق غغغغغ  إ    و     
غغغغغ    ف  غغغغغب ه     و       ه 

   ح 

  

غغى   غغ      ع  ن غغ  ك 
غغ    م   ح 

 ال     غغا      إل 

   

موت قبل ا!وت يت رر عىل ا!رء حتى م قتلهو ،مفارقتهم أســــىوَ  ،ل  فقد اإلخوان ذُ  إنَّ ف

 انتفعــت حي ي حــاأل اذ يقول: دومــا يقتلــه هبمــه وحزنــه، وي ــأن أبــا حممــد ابن حزم  

 يعتادين لشــــــــــ ى وانه األحبة، فرا  طعم ذقت مذ وا نغال  اإلطرا  فارقني و  بعيش

ــــــــى ما نذكرف نغص ولقد يطرقني، ينفك ما هم وولوهلل  تيلقل واين ستأنفه،أ عيش كل مسـ
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 .(1)الدنياد أهل بني األسى ودفني األحياء، عداد يف اهلموم

 :-وأنا  يع فقد اإلخوان-وما أصد  قول  يع الدَّ ء 

 اهلغغغغ   تبغغغغا    حشغغغغا   قلقغغغغ 

  

 األسغغغ  حالفغغغ  حغغغ  صغغغ   وبغغغا 

   

 عنغغغ ه   غونفسغغغ بغغغان ا سغغغا   يغغغا

  

  الكغغ  ع نغغ  عغغ  غغغا  قغغ  غبغغ   مغغ 
   

 مقل غغ  عغغ  شخ صغغك  تغغغ  فغغ  

  

 احلشغغغغغغغا ي مسغغغغغغغ   ع فغغغغغغغ ك ك 

   

 وهلل در القا ل:

 ن فغغ وج  عنغغ  نغغ   ق يغغ    مغغ  كغغ 

  

 ف بكغغاين قغغبي  غمضغغ ع يغغ    وكغغ 

   

 فغغ ُن    قغغ م  عغغ  يسغغ   كغغا  مغغ 

  

غغا وّلغغ ا  الغغ اين ذلغغ  وخّلغغ ا رساع 

   

  ونغغغغغ    كغغغغغّ   وقغغغغغ ي مللغغغغغ    إين

  

 بغغغ ح ا     ح ان غغغا و ن غغغ     بكغغغ 

   

 ل قغغغغغ  ين  يغغغغغ اين تصغغغغغّف     إذا

  

 ين يغغ ا  كغغ ) امل اثغغ  شغغ     وجغغ    
   

ا أ ــاء يف ســامء األمة احلالك  ً لَ اخواين األحبة، يا بدور الدجى وشــموس الســحى، يا فَ 

قـــدت عليهم ا نـــا  وانعقـــدت عليهم اآلمـــال، ونربص أهـــل األرض من م األفعـــال فعُ 

الرا د   » من قبل:قبل األقوال، اين ل م ناصـــــــس أمني، ومشـــــــفل معني، وقد قالت العرب 

 «.ي ذب أهله

   يض املغغغغغ م    ال اكغغغغغ   َيغغغغغا

  

غغ      غلب ضغغ  النصغغ  )  يضغبغغ مغغ   ق 
   

 بغغغ      علمغغغ    كغغغا جسغغغم  إ ّ 

  

 بغغغغغغغ      ومالك غغغغغغغ  وفغغغغغغغؤا  

   

 عل نغغغا بغغغالف ا  اهلل ىضغقغغغ قغغغ 

  

 قيضغيغغغغ سغغغغ   باج اعنغغغغا ف سغغغغ 

   

                                     
 (.125( طو  احلاممة )ص:1)
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، ومــا كنــت -دولو كــان عن بعــ-ان مل ي ن أكثركم  -عن قرب-لقــد عرفني كثري من م 

مشــــــــفقا.. فارعوين أســــــــامع م وأصــــــــغوا !قاأل بقلوب م ا  واهلل إلخواين ا  حمبا وعليهم 

جاجة مل ينفعها التســبيو، واذا وقع الز   رتم ـــــــــــــان ســ قبل آذان م، واعلموا أنه انم  وعقول م

ولقد جهدت يف اختصار رسالتي هذه واستخالص لبد ا طو و  طبيو..  دم ا!وت مل جُيْ 

ألخا كتايب هذا بمداد من دمع  واين واهلل  يســـــــتطيلها قارئ و  يســـــــتوعرها ناظر، حتى 

  يرقـــأ وعني عن الب ـــاء   ن ا.. كيا وأنـــا أرى اخواين وأحبـــايب خرية أهـــل األرض 

ما بني أســـــــري وقتيل، من ن ا من عدو خارجي البالء وا!صـــــــا و تخطفهم طري يوســـــــاد ا 

 ا ا ن الغادر!!الظامل  ظاهر كافر.. نناوشه العدو الداخيل

ســـُ  َرُجل   وقد َقاَل 
ِف  ْفَيانَ لم َبْحَت  َكْيَا ♫: الثَّْورم   َأبَا َيا َأصـــْ

؟ َعْبدم
م
َأُلنمي: دَفَقاَل  اهلل  َنســـْ

َبْحُت؟ َكْيَا    َوَقدْ  َأصـــــْ
م
ُت، َوالل ْ مْ  اللُهمَّ  حَتَريَّ

هم  َأبْرم َذم ةم  هلم يًدا َأْمًرا  اأْلُمَّ
ز   َرشـــــم
يَّ  فميهم  ُنعم

ل   َك َولم  َوُنذم

كَ  فميــهم  ُدوَّ   َويْؤَمرُ  ،عــَ
اْ!َْعُروفم  فميــهم َس  ُثمَّ  ،اْ!ُنَْ رم  َعنم  فميــهم  َوُينَْهى بــم انُ  َننَفَّ ْفيــَ اَل  ســــــــــُ نْ  َكمْ : َوقــَ

 مم

ن   ، فلئن كان امام الدنيا ســــــــــفيان الثورف يتحري! فامذا يقول عبد (1)َغْيًظاد َماَت  َرَأ َْناهُ  ُمْؤمم

ان مل -قد هلك وأهلك  ،العلم والبســــــــــاعة مزجى ،وب وا طايا ــــــــــعيا مثيل كثري الذن

 .-يرمحه ربه ويوفقه

واين واهلل لســـــت بأهل ألن أحصـــــدر نصـــــدر العلامء، و  أن أح رأ عىل القول يف دين اهلل 

واإلفتاء، واين ألعلم أين بدخول هذا الباب أحقحم أمجة األسود، وأخاطر خماطرة من ألقي 

و باب وعر مسايقه باألهوال حمفوفة، ومسلك عسري طرقه خموفة عىل السفود،   سيام وه

                                     
 (.7/14( حلية األولياء أليب نعيم )1)
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تـــه اجلهـــابـــذ األخيـــار، ونن بـــت عنـــه الفحول واألحبـــار، ول ني واهلل غري معروفـــة، نـــدافع

وباهلل وناهلل ما نقدمت ا  بعد أن رأ ت األمر حتام   يؤجل، وخطبا أودى بالدين حتى 

أن يبلغه،  -مهام قلَّ -ل شـــــــيئا من العلم حتممن كاد أن يت ل ل، وهو ا!يثا  املأخوذ عىل 

 .يناله عذاب اهلل ويبلغه واألمانة ا!عهودة اىل من خشـي أن

ه أ ـــا النـــاظر يف هـــذه ال قـــد كتبتـــه حـــال نتـــابع اهلموم وننـــاو  ال روب  طروسومـــا نرا

-وهي مع ذلك والغموم، والتنقل بني الفيايف والقفار، والتخفي من العدو وا ســــــــــتتار، 

ـــــــــــــــرات ال تو والنبش يف آثار  حصـــــيلة -اهلل ومحدهبفســـــل  جرد آ ف الصـــــفحات وعشــــــ

ــــــــــــــر هذا يف يم ن   أنه، ولُيْعلم (1)لاالســــلا وا   ا!خالا أدلة كل اســــتيعاب ا!ختصـــــ

                                     
ــــــــــــــــر با ري واهلداية والتامم اكام1) له دنصــــــس األمة بخلع ذوف اجلور من ( وأصــــــل ذلك ال تاب الذف أســــــأل اهلل أن ييســـــــ

األ مةد، وأنا بحمد اهلل من يوم أن بدأت دراسة هذه ا!سألة وبحثها من سنوات عدة عىل هذا الرأف الذف   لال يزداد 

أو متحال !خرج نخرج  ليد أو عبيد نا هذا القول هلوى أو بغسا يف رجحانا يف نفسـي ورسوخا، و  حيسبن أحد أننا اخ

ــــــــــــــرف نقبله اهلل به مما  نزل بنا! بل لقد  حت برأ ي هذا من أول وصــــوأل اىل الرقة حيذ أكرمني الشــــيخ أبو حممد ا!صـــــ

عليـه -دين( نـذر احلريب )ا!ـبوليمـة يف بيتـه دعى هلـا عـددا من طلبـة العلم وكـان حـا ا فيهـا أبو يعقوب نقبلـه اهلل وأبو ا!

 .-من اهلل ما يستحل

أن ره دون اسم أو ـاستهدف وو ع عقله عىل طبل يعر ه عىل الناس، وقد وددت أن أنشواين ألعلم أن من صنا فقد 

ــــــــــــــــينشــــــ كثرية ذكروها، وما أحســــــن ما ذكر يف ســــــرية العالمة  لر باســــــم غريف فأبى عيل الناصــــــحون من اخواين ذلك لعلـ

ند كام ح ى أحد أصــــحابه: ♫شــــري اإلبراهيمي اجلزا رف الب    العلم يف نبحره عىل كان أنَّه :أ ســــاً  أمره ع يو ومم

ــــــــــــُنشــ فبعســها كثريةً  كتباً  نالميذف عىل أمليُت : دفقال ذلك، ســبو عن ســألُته اليه؛ ُينســو كتاباً  يؤلا أنْ  يريد  هم بأســام رـ

ــــــــــُينش مل وبعسها ــــــــــبنش لتالميذف سمحُت  قد كنُت  واذا ر؛ـ  انَّ  العلم؛ نرش يف رغبتي اىل ذلك فمرد  =  ا!ْغَفلة كتبي بعض رـ

 الثقافة جملة) دوالغرور الع و ا َّ  ذلك وراء من جينون   هم بأســــــــــام ال تو رـــــــــــــــــــــنشــــــــــ عىل حيرصــــــــــون الذين ا!ؤلفني

 .(57صـ:/87العدد
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 احلل نبيني منه ا!قصــــــــــود ألنواإلجابة عنها، و  بســــــــــا كل كالم موافل والتدليل عليه، 

 عليهم بالواجو ونبصـــــريهمخاصـــــة  ا! اهدين اهلل عبادعامة و األمة عن الغمة وكشـــــا

 .ا!حنة هذه يف

نا ف ان نعر ــــــــها عىل عدد من الفســــــــالء واألكابر من شــــــــيوخنا وأقرا وقد اجتهدت يف 

ــــرها موقا وفا كلمة انفا  -بفسل اهلل-اقرارهم ما فيها  ، مع ، وحثهم عىل امتامها ونشـ

، ولو  ظروفهم األمنية النظرو  رلفا ر أو التنبيه اىل ما غفل عنهــــــــــــنصويو ما ند عنه البص

 هم وجليت مبهم أعياهنم.واحاطة األعداء هبم ألفصحت عن أسام 

الذين حاربونا يف أول أمرنا من بالعمة الصــــــــــحوات -واين جالم بأن ســــــــــفلة من الناس 

ســــــــــيفرحون -وشــــــــــيوخ النفا  وحلى الدجل وا!ســــــــــوخ من محلة العلم وعبيد الطواغيت 

وجنودها، فأقول اإلســـــــــالمية طعنهم يف الدولة شـــــــــامنتهم وبذلك ببعض ما أكتو ليعزلوا 

 م حني رميتم الدولة ب ل نقيصـــــــة ما كانت كم! فإنَّ اخســـــــؤوا رد اهلل كيدكم يف نحور :هلم

عىل احلال الذف وصــــــــــلت اليه اليوم، ولقد رأ نا واهلل منها يف أول أمرها كثريا مما كنا نحلم 

رفــت الــدفــة جــاءت بــه يف ســـــــــــالا العصــــــــــور ونرجو ن رره يف قــابــل الــدهور، ل ن ملــا انح

فقة ملا نعقتم به  ، وهي واهلل من م رمية -ان مقطع اهلل ألســـــــنت م وشـــــــل أرك-األقدار موا

من غري رام، ومـــــا محل م عليهـــــا ا  حســـــــــــــــد مأل قلوب م وبغي عشــــــــــعش يف عقول م 

وأخالق م، وكالمنــا وبيــاننــا هــذا ومــا قبلــه ومــا بعــده ديــانــة وعبوديــة هلل نعــاىل خوفــا من أن 

 .ىث مم  ام يل ىل يثٱأو ن ا عن بيان ظلم وغلا، فـ  نس ت عن نصس

مل ن ن يوما من األ ام اا حمســـــــــا بل اإلســـــــــالمية وليعلم الواقا عىل كتايب هذا أن الدولة 

ها و  ين ر ذلك ا  حاســــــــــد أو أعمى، ومســــــــــرية الدولة قديمة ها اَّ واهلل لقد غلو خريُ 
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اهلل احل م الراشــــــــــد يف بالد مت ذرة يف التاريخ، فهي مشـــــــــــــــــــــــــــــــروهلل األمة ا!متد منذ أن  ــــــــــ

ة غرس بذر ا الشـــــيخ اإلمام الشـــــهيد أبو مصـــــعو الزرقاوف نقبله ا!ســـــلمني، وهذه الدول

اهلل وأ نع غرســـــــــــه يف عهد األمري أيب عمر البغدادف وولير حربه ا!هاجر، كل هذا بتزكية 

ني ا! دد أيب عبد اهلل أســـــامة بن  دن وشـــــيوخ اجلهاد الناصـــــح اإلمام ونصـــــس من الشـــــيخ

 نقبلهم اهلل مجيعا.

ــــــــــــثم نســـلا عىل هذا الصـــ م اســـتحبوا العاجلة عىل األ رحـ د أمريا أقوا خرى ونصـــبوا ابن عوا

 عليهم ملا علموا من جهله و عا شخصيته وقدر م عىل التح م يف قراره!

ـــــــــــــــــوكل خري يف هذه الدولة وفتس ونصـــــــ األخفياء ر حصـــــــل فإين أحســـــــبه من جهود اجلنود ـ

ـــــــــــــــاهلل عىل أ دف بســـــع عشـــــا كيا فتس الذين رأ ناألحقياء  رات منهم مدنا كبرية بصـــــدقهم ـ

ن ا أمرفســببه الداخيل ، وأحســو أن كل ا وبالء -نحســبهم واهلل حســيبهم-واخالصــهم 

 ن:ااثن

د ومن  .1 نسلا الفاسدين من الظلمة أو ا!بتدعة من العصابة احلاكمة حزب ابن عوا

 والعلم.س واإليامن  عفاء النفوجالولة األمنيني وغريهم من حوهلم من 

 ونقصري الصادقني والصاحلني.  عا الناصحني .2

ولقد أكد قيام الدولة اإلســــــــالمية عىل ســــــــاقها للمســــــــلمني بل للعامل أن ا!ســــــــلمني عامة 

ر ختفل ـوا! اهدين خاصة اذا صدقوا وعملوا وكان نوفيل اهلل حليفهم جاءت رياح النص

 طريقها كل كافر خبيذ ومرند لعني.عن جتتذ 

ــــــــــــــر العظمى وخرجت عن قانون بارك اهلل يف هذه الدولة فحطم قدول ت أصـــــنام العصــــــ

العبودية ا!رضوب عىل أمم األرض، وكرست طو  الذل عن ربقة أهل السنة واجلامعة يف 
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 العرا  والشام، ومن أهم ان الا ا واألصنام التي حطمتها:

قيادة الدولة يف احياء مفهوم ا الفة اإلســــــــــالمية يف قلوب ا!ســــــــــلمني وان فشــــــــــلت  .1

وم وادعت دعاوى عريســة ولبســت ثوبا فســفا ــا مل نقدر عىل ملئه نطبيل هذا ا!فه

 .▐وهلل يف أقداره ح م ومل نأخذ ا مر بحقه، 

أهنــا مجعــت خيــار أهــل األرض من أنصــــــــــــار ومهــاجرين نركوا كــل يشء ألجــل اهلل  .2

ــــــــونص ــــــــ، وهذه عالمة بش☺ رة دينه وايعته وكتابه وسنة نبيهـ جيو أ   رى وخريـ

أن ا!ســــــلمني اذا انقدح لند اإليامن يف قلوهبم ســــــارعوا ملبني نداء وهي نغفل عنها، 

 اهلل نعاىل   يصدهم عن ذلك يشء.

حطمت صــــــــنم احلدود الوثنية الســــــــاي وبي ية ا!لعونة التي ر ــــــــع أبناء ا!ســــــــلمون  .3

، ومل ديثةحلر ا!سامة الدولة القومية أو الوطنية اـــــــــــنقديسها حتى س روا بوثنية العص

ـــــــــــي د يسلم من رجس هذا الصنم مسلم عىل وجه األرض، بل لقد نش ربت قلوب ـ

كثري ممن لعموا انبــاهلل منهو التوحيــد واجلهــاد رجس هـذه اجلـاهليــة العفنــة، وصـــــــــــار 

يتحدثون عن جهاد يف الشــام للشــاميني وجهاد يف العرا  للعراقيني وعن أفغانســتان 

 !(1)ج العامل وارهابهعانسامل ال افرين و  ن ون مصدرا إلل

 صنم الدو ر الورقي والرجوهلل اىل العملة اإلسالمية األصلية الذهو والفسة كرس .4

ر العملة كان من أهم القرارات التي رسعت ونرية التحالا الصليبي.  وقرا

                                     
موقفه وهو يزيل السـانر ويردم ا ند  عىل احلدود ا!صـنوعة بني ومهام قلنا يف أيب حممد العدناين عذ  أو مدحا فإن ( 1)

 .امرؤ مسلم يف هذا الزمان اعز التي يقفهالعرا  والشام هلو من أاف مواقا ال
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 .(1)احياء شعرية سبي نساء ال فار .5

ة رب عبودينشـــــــــــــــــــــــــــــــر يف ربوعها التوحيد وخرج الناس من عبودية الطواغيت اىل  .6

ــــــــــالعا!ني، وأعظم شاهد عىل هذا ما حصل يف ا!ش ــــــــــروهلل ا!بارك دغزو القرى بنشـ ر ـ

اهلدىد وقد اشــتدت احلملة الصــليبني وحلفا هم من ا!رندين األحراك والصــحوات 

وكذا النظام عىل و ية حلو شـــــــــدة عظيمة جدا بعد ذاك اإلصـــــــــدار الذف خرج فيه 

و اىل اهلل نااا التوحيد بني القرى و يدع وهالرجل الصــــــالس أبو الشــــــهداء نقبله اهلل

 .(2)البعيدة

حترير آ ف األرسى من ســـــ ون العرا  خاصـــــة وبعض ســـــ ون الشـــــام، و  يعلم  .7

نه ا!ســـــــــلمني  لذة هذا األمر ونشـــــــــونه ا  من ذا  األرس وبالءه ونام ليله حيلم بإخوا

                                     
ـــــــــــرعية يف مسـألة السـبي، وربام كان األصـوب عدم حصـوله مع نسـاء  و  نن ر حصـول( 1) أخطاء من جهة السـياسـة الشــ

، ل ن جمرد حصــــــــــولــه أ قظ ا!ســــــــــلمني الــذين أوشــــــــــ وا عىل حلــةيف هــذه ا!ررسى بــاأل بمبــادلتهم اليزيــديــات وا كتفــاء

دينهم بتمييعه بإن ار ا!ح امت القطعية فيه، حتى بلغ ببعض ا!نتســــــــــبني !نهو التوحيد واجلهاد أن ين ر  ا نســــــــــالخ من

 .مثل هذه األح ام نسأل اهلل العافية

من ا!رابطني يف ا ري بأنه حصـــــل انشـــــقا  من أربعة  وأع و قصـــــة ســـــمعتها يف بركة هذه الدعوة ما حدثني به عدد( 2)

: دبأن القتال مع النظام جنود من جنود النظام ا لنصــــــــريف، وبعد التحقيل معهم وســــــــؤاهلم عن ســــــــبو انشــــــــقاقهم أجابوا

النصــــــريف ال افر موا ة لل فار وموا  م كفر!د فتع و اإلخوة من هذه اإلجابة من عســــــاكر منشــــــقني عن النظام! ثم 

 15وأجريت هلم دورات اعية !دة  أن هؤ ء األربعة هم من عوام ا!ســـلمني من أهل الشـــام كانوا يســـ نون الرقة نبني

يوما نعلموا فيها أصــــول دينهم ثم خرجوا اىل لبنان للعمل هناك، ويف الطريل قبض عليهم النظام وســــاقهم نحو الت نيد 

 !.ا أن بقاءهم يف صفوف اجليش الطاغويت كفر وردة عن دين اهللاإللزامي! فام لبثوا أ اما ا  وانشقوا ألهنم نعلمو
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 .(1)ي رسون أبواب س نه ليف وا عنه قيده الثقيل

من ســـــــــنني طويلة أعادت دماء احلياة لت رف يف ن وجه األرض حدود غا بة عاقامة  .8

راح ــــــعرو  الفقه الغا و عن هذه األمة يف أبواب الذف كان يمر عليه الشيوخ والش

م باللئام! يقفزون عنها ملا أن ر ا قلوهبم وغابت عن أعينهم.  مرور ال را

اب كثرية علمية يف أبوبحصـــــــــول هنســـــــــة  -و  أقول قياد ا-نســـــــــبو اعالن الدولة  .9

نهســـــــــــــــة مـــــا خرج عن ديوان البحوث واإلفتـــــاء )م تـــــو البحوث اج هـــــذه الونتـــــ

والدراسات( من كتو ورسا ل وجماميع وفتاوى لو مجعت كلها لبلغت نحو عشــــرة 

جملــدات عىل األقــل نتــابع عىل ال تــابــة والتصــــــــــنيا فيهــا ثلــة مبــاركــة من طلبــة العلم 

نسأل اهلل أن -مل يبدل نهم من ثبت وشاء اهلل، ومغالبهم ممن قســـــى نحبه شهيدا ان 

من بــــدل وغري نعوذ بــــاهلل من  -اهلل بحمــــد األقلون وهم-، ومنهم -جيعلنــــا منهم

 ا ذ ن والسالل.

دخلــت يف حرب  وس   نبقي  عن كوهنــا أن من ينقــد الــدولــة ويلومهــا يتعــامى .10

فها ون الو العامل عليها يف حتالا او  نذر مع حداثة بنياهن صــليبي  وغســا ــة أطرا

شــــــــــــدت ألجلـــه جيو  ودول مل جتتمع يف يوم من األ ـــام! فلم نعا كـــافر عـــا!ي ُح 

                                     
 نا ما يندى له اجلبني من بســــــــع من ينســــــــو نفســــــــه للتدين أو العلم! اذ طبلوا ولمروا ألخبار ســــــــ ن حلو ولقد رأ( 1)

قذوفة ال اذبة ودمصــــعدهم ا!عطلد، وبعدها بأ ام فتس اهلل عىل عباده يف العرا  ســــ ن بادو  فخنســــوا كالشــــياطني ا!

! فقبس اهلل قو ما   يفرحون بتحرير أرسى أهل الســـــــــنة ألهنم بشـــــــــهو ا!عوذنني!   جتد هلم حســـــــــا و  نســـــــــمع هلم ركزا

يف ادلــو وحلــو و  يرفعون  -رمحهم اهلل-خيــالفون من حرروهم! وأقبس من هؤ ء من يتبــاكون عىل قتىل ا!ســــــــــلمني 

ــــــــــــــــــا  كالبغي ال! وما هؤ ء رأســــــــا بأ ف قتلوا يف الرقة وا!وصــــــــل وه ني والباب عىل أبواب  عفةلوك نتحدث عن الهَ ـ

 نعوذ باهلل من علم   ينفع.احلانات! 



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 28

ف استحر يف جنودها عامة ذالدولة فرصة لبناء نفسها بناء صحيحا مع كثرة القتل ال

ركت مخس ســـنني فقا دون لو نُ أحســـو أهنا القادة وطلبة العلم، ون ا!صـــلحني م و

يقـــدرون عىل رد طوفــان اجلهـــاد الثـــا ر  مه  أظنوحرب لرأى العـــامل شــــــــــيئـــا مــذهال 

 حينها، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

واحلديذ عن اجيابيات وســــــــــلبيات مشـــــــــــــــــــــــــــــــروهلل الدولة حديذ طويل جيو أن نفرد له 

الت ربة ودراســــــــــتها لت ون نافعة ألجيال ا! اهدين من بعد ان مصــــــــــنفات لتقييم هذه 

ىل هذه األمور بني يدف التنبيه عل ن وجو  ،شـاء اهلل، وليس هذا مقصـود رسـالتي هذه

 .هذا ال تاب

يف قلبه بقية من انصــاف  -مســلام كان أو غري مســلم-واهلل وباهلل وناهلل ما رأ ت رجال و

هنا ا  وخيرج من فلتات لســــانه ذكر حما ســــن الدولة وفســــلها واســــتقالهلا بقرارها وعنفوا

وان كان مع ذلك يعاد ا  وقو ا وارهاهبا ألعداء األمة، ويندم عىل  ــعفها وانحســارها

! ولقد -حســـــــــــو منظوره-أو خيالفها أو ينتقد ما وقعت فيه من غلو أو ظلم أو شـــــــــــدة 

أن معاملة  -يف أكثر من بلد-عن بعض أرسى ا!ســــــــــلمني يف ســــــــــ ون ال افرين  بلغني

وبلغني عن بعض  ال فار وا!رندين هلم نغريت بعد انحســـــــــــار الدولة واشــــــــــتدت أكثر،

يدعون جلنود الدولة  أهنم -قانلوا الدولة يف أول أمرهم وقانلتهم ممن-فصـــــــا ل الجنود 

ـــــــــــــر واحلفظ والتوفيل بعد ما رأوا صـــد  هؤ ء اجلنود وبســـالتهم وثبا م وخيانة  بالنصــــ

مــدنــا كثرية انحــالت منهــا  ، ولقــد دخلــُت وبيعهم للثورة واجلهــاد فصــــــــــــا لهم وأمرا هم

نرمحا عىل أ امها وندما عىل عدم  الدولة ف نت   أســـــــــمع من غالو صـــــــــاحلي الناس ا 

 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. نرص ا!
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أيب مهام األثرف نركي البنعيل  الشــــــــــيخ وان كتايب هذا ليس ردا عىل كتاب أخي وحبيبي

ان -، بل هو اســت امل !ســرينه وســري «مدوا األ ادف لبيعة البغدادف»نقبله اهلل يف عليني 

 .(1)لوكهعىل الطريل الذف أراد س -شاء اهلل

وحني بايعنا البغدادف كنا نرى أن هذه البيعة هي األنفع لإلســــالم وا!ســــلمني وأن احتاد 

ــــــــــرذمني يف يف مجاعة  األرض جماهدف واحدة وان احتوت عىل خطأ أنفع من بقا هم متشـ

َيًعا ولقد كان لنا يف التابعني خري ســــــــــلا! فهم مل خيرجوا عىل ، (2)مجاعات وننظيامت شــــــــــم

ىل اج أو غريهم من و ة اجلور وخيلعوا بيعتهم من أول يوم نســـــــلطوا فيه عيزيد أو احل 

 اجلور.احل م، بل نأخر خروجهم حتى عم الظلم وفشا 

واليوم نعلن للعــامل كلــه من وافقنــا ومن خــالفنــا ومن ري عنــا ومن ســــــــــخا علينــا أننــا  

نا منه هأحباهلل دليل وكتاب ووحي وأنه متى ما ظهر لنا باطل أبطلنا ى ، ومتى ما بدونربأ

 .«وألن أكون ذنبا يف احلل خري من أكون رأسا يف الباطل»لنا احلل سارعنا اليه، 

أن م أنتم الدولة! نعم أنتم الدولة ألن م أنتم من بناها بدمه توحيد الجنود اعلموا يا و

                                     
 يف أصــــــــــحابه وحذ منه نربأ ♫  فالبنعيل بعســــــــــهام، من كالمها نربأ  أن عواد وابن البنعيل بني األمر ُختممَ  لقد بل( 1)

 ورآه مونه بعد عليه نرحم فام♫  البنعيل من عواد ابن ونربأ  اهلل،  ل ه بأن عليه الدعاء عىل مقتله قبل دقا ل آخر

 يأيت بيان ذلك ان شاء اهلل.وس !ردة عىل مات

-ولقد ســــــألت كثريا من الناس من خمالفي الدولة بل من أعدا ها: دأرأ تم لو أن أحباهلل منهو التوحيد واجلهاد كلهم ( 2)

متددها للشام واندمو اجلميع يف كيان واحد كل  حياول اإلصالح حسو= وقفوا مع الدولة ملا أعلنت  -قبل نشــــــــــــرذمهم

هاد يف الشـــام يصـــل اىل ما وصـــل اليه اليوم؟!د ف انت اإلجابة نأيت بشـــبه انفا  وحتســـــــــــــــــر وندامة: =وســـعه أكان حال اجل

ة كلهـا كـل  من يتحمـل ولر فشـــــــــــل اجلهـاد؛ بـل الولر مركـو نتحملـه األمـ -وحـدهم-د د!، فليســـــــــــت الـدولـة وقيـاد ـا 

 بحسبه، وانا هلل وانا اليه راجعون.
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وماله وه رنه وجهاده وعافيته واصـــــــــــابته وخوفه ونعبه ورباطه! أنت أ ا ا!وحد الذف 

نك وأحبابك.. رقت وبذلتنصــــــــــبت وع وهذه الدولة دولتك  وقدمت من عمرك واخوا

د وحزبه الف رة الظلمة الطغاة الذين نســـــــلطوا عىل رقاب الصـــــــاحلني  أنت   دولة ابن عوا

 وغصبوهم أمرهم وحقهم.

ــــــــــــروهلل احياء األمة واعادة جمدهانفر  يف   َّ وجيو أ هر من كل ان شــاء اهلل حتى يتط مشـــ

والتابعني هلم  ╚وأصــحابه  ☺اصــعا نقيا عىل منهاج النبي رجس وباطل ويعود ن

 بإحسان اىل يوم الدين.

 يف يب مر ما هول من وقعت التي األحداث من كثريا  ســــــــــيُت نْ أنني قد أُ وأنبه م اخواين 

 وما الطوام، والبواقع العظام ا!صـــــا و من يبلغنا ما الذهن ببقايا وعصـــــا األ ام، ســـــالا

 .!ا!ستعان وحده واهلل وراءه، ما عىل يدل خيا رفوط بحر من غرفة هو سأذكره

سغغغا    خ   غغغ   
غغغ    ف غغغ    احلغغغا    ل    بك 

  

غغغّ   ط  يغغغ    وهغغغ    غغغ    ف غغغ    احل 
 م  ل 

   

غغغم     وق ضغغغّ        غغغغب ام      الق ضغغغا  ص 

  

 حيكغغ    ف هغغا واخلصغغ    فصغغلها  عغغ 

   

غغ  بغغر    مس  غغ : ي سغغا      هبغغا اخل   هلغغا؟ م 

  

ب  غغغغ    شاشغغغغ   ف ج   :رّض   غت   غغغغ وح 
   

 مصغغغ ب    ف لغغغ    تغغغ     ال كنغغغ    إ 

  

  ع  غغغ      فامل صغغغ ب   ت غغغ     كنغغغ     و

   

فقد حصلت ال تابة  ،وأعتذر عن وقوهلل الت رار يف بعض ا!سا ل أو النقول أو غري ذلك

يف أحوال وأوقات خمتلفة متفاونة، مع ذهن م دود وقلو جمهود وجســـــد باهلموم مهدود، 

 ا يف اآلخرة عفوا وجنات ا لود.واهلل نرجو أن يعقبن
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   فرض   هلم والنصــيحة للمســلمني، نصــيحة العامة :دَننْبيهقال اإلمام الشــافعي  

هَ  َمن ا َّ  َيَدُعها   خرْي   نافلة واْدراكُ  نركه، ينبغي  جَيْمع وكان. حِظه مو ع ونَرك نفَسه سفم

. اهلل طاعة من ا!سلمني ونصيحةُ  باحلل، امالقي وكان. حلٍّ  بإيساح قياًما هلم النصيحة مع

 .(1)للَخريد جامعة اهلل وطاعةُ 

واعالء كلمته، رة دينه ـــــــــــــــــــــلقد خرجتم يف ســــــــــبيل اهلل نعاىل نريدون نصــــــــــأحبتي يف اهلل: 

وأردنم بنفريكم هذا أن خترجوا من قيد الذل والصــــــــــغار يف بالد الطاغوت اىل ســــــــــعة العز 

  م! وكان هم  واإلســـــالم فيام حســـــبناه دار اإلســـــال
يوم ودهلل أهله وولده - يســـــعى انَّ مم  الواحدم

ن ي ون سهام أل -أو أباه ينوح عىل فقده باست انة وخشوهلل ،ونرك أمه نذرف عليه الدموهلل

 كنـانـة اإلســــــــــالم إلخراج النـاس من الظلامت اىل النور، وحُلَم كـل واحـد منـا بـأن يؤدف يف

هلا اللئام ونســــــلا عليها ال فرة والطغام، دوره يف اعادة العزة ألمة اإلســــــالم بعد أن اســــــتذ

رض، ونفر من نفر الناس يؤدون الفوخيار والشــــــــــعوب فهاجر من هاجر من نزاهلل القبا ل 

أهل األرض، فام هي ا  أ ام معدودات وبالءات وامتحانات، حتى ومن سادات األنصار 

 عىل اهلل ، وكذبوا (2)ســــــــــقطت ورقة التوت عن ســــــــــوآت أقوام خدعونا باهلل فانخدعنا هلم

م كذبة  فصـدقنا بحلفهم كذبتهم، وكشـفت أقنعة نسـ ت بالدين واجلهاد، وافتسـحت أقوا

بلة   نروف  وأا  كقبســـــــــــة الع الن  ، وما كان األمرغشــــــــــوا األمة وخانوا البالد والعباد

                                     
 ترصف يسري.( ب20( الرسالة لإلمام الشافعي )ص:1)

¶ ( بإســـناد حســـن عن ابن عمر 1/294( وأبو نعيم يف حلية األولياء )4/167( روى ابن ســـعد يف الطبقات )2)

  أنه قال:
م
ْعنَا َلُهد. دَمْن َخَدَعنَا بماللَّ دَّ  خَتَ
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 !!.الظمآن، وكأهنا سحابة صيا أو حلم طيا

ر، فرأ نا ظلام ـــحس نْ كمَ  عَ سمم  نْ ليس مَ  رنا بأن ا رَُب ُيَ ذب ا رَب، وأنهـــفلام هاجرنا نبص

ن اد متطر الســــــامء من هوله احل ارة، وف ورا نوشــــــك أن ننشــــــل لنا يف األرض منه مغارة، 

صـــــــــــاحلني، وقتال للنــاصــــــــــحني، وحربــا عىل العلامء الربــانيني، وطلبــة العلم وعــدوانــا عىل ال

 !! وعن كذهبم متعامني؟!الصادقني، وا! اهدين الباذلني، فهل بعد هذا   نزالون غافلني

ما لو قيســــوا بالِذْ و ا!صــــلحني، ولو ولن  من ما كان الذ و ام َّ  اْلغنم يفم  ولقد رأ نا أقوا

اجم بجورهم   العادلني!! من ل ان احل اُج  ظلم احل َّ

غغغاي ص  ل  غغغ    م  اء   ج  غغغ   ال    مج   غغغ    و 

  

نّغغغغ  ظ  غغغغ      اهلل ب غغغغ  ّ  و  ي    س  غغغغ    ي 

   

ا    غغغ  
اهغغغا ج  ام  غغغا   أل  ا حت  غغغ  س   َم  ف 

  

 و خ غغغغ    مغغغغنها بغغغغا   : وسغغغغقا   

   

بالف ر وطا  باجلنان، خرب واهلل لو لقد للزل مني ال يان وعقد اللســــــــــان، وعصــــــــــا 

دهر ما هون ذلك هول خطو الحت جرت الدموهلل هنرا ما مخدت هبا نار األحزان، ولو نُ 

أن ابوا من دم  -نا كبريا لعنهم اهلل لع-داهية الزمان وماحقة البلدان، فلم ي تا القوم 

حتى  -قبله اهلل يف علينين-العبد الصــــــــــالس فالح بن نمر الصــــــــــاحلي أيب عبد الرب ال ويتي 

م حتى ســـــ روا بســـــ رة الظلم، وثملوا ثاملة اجلور واللؤم، بل اســـــتمروا يف غيهم و ـــــالهل

األمم  باقعة وأف باقعة! لعمر اهلل اهنا مفنية -بســببهم وســ وننا عن خلعهم-وقعت علينا 

 ومبيدة النعم وجملبة ا!حل والنقم.

ســــــــتة ســــــــادة أماجد، هم واهلل كالقطر لألرض ا! دبة، وكالشــــــــمس للدنيا ا!ظلمة، ما 

ل عاد القلو يقوى أدرف ما أسطر يف مدحهم أو رثا هم! وأف مديس أخطه وأف رثاء.. وه

ء جتود بالدموهلل.. بعد هذه الن بات عىل شــــعر أو نثر..؟! بل هل عادت العني من كثر الب ا
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 فعىل من نب ي وعىل من ن ف ا...؟!

 ال قغغغ ا  بغغغ م   جغغغ    عغغغ 

  

 ال فغغغغا   عغغغغ  عغغغغى ب  كواسغغغغ

   

فهل أحف ع عىل شــــــــــيخنا اإلمام اهلامم والعامل ا!قدام الذف هاجر بنفســــــــــه وأهله وأبنا ه 

لس أيب .. ا!حدث العامل العامل الصــــالس ا!صــــ(1)وأحفاده وأنفل ماله وجاد بلفذات أكباده

يف وقد اقتاده كلو لئيم   يساوف شسع نعله بعد أن شابت  -نقبله اهلل-رف ــــــــــــحممد ا!ص

نَّةم   حليته وجاول ا مسني قساها يف العلم والتعليم واإلفتاء والتصنيا؟!!الس 

حل يف طلو العلم اىل  أم هل أب ي عىل العامل الشـــــــــــاب النحوف األصــــــــــوأل ا!تنفنن الرا

 ؟! اليامين  حفص اهلمداينالفيايف واآلفا  أيب

جمالس  أم هل أرثي الصــــــــاحو ا ل الويف احلافظ ل تاب اهلل العامل به الذف مجعتني به

 ☺و  لالت أروقة مســــــــــ د رســــــــــول اهلل  ؛حممد احل الف االعلم قبل اهل رة وبعدها أب

 ؟!يف الدعوة والطلو شاهدة عىل جده واجتهاده

ياأل وســـــــــمريها احلافظ حلديذ رســـــــــول اهلل أم أحف ع عىل الصـــــــــاحو والقريو نديم الل

 أيب يعقوب ا!قديس..؟! ☺

 هلل أيب مصعو الصحراوف؟!الصالس الداعي اىل ا الشاب أم أنوح عىل

 أيب أسامة الغريو؟! ا!بتىل أم أندب الدهر عىل ا!هاجر الناصس الصاد 

 تضغغغغغّمن  مغغغغغاذا اهلل سغغغغغب   ي    ال 

  

 القفغغغ  البلغغغ  واسغغغ   ع الثغغغ   ب غغغ  

   

                                     
هادف ، واســــــتشــــــهد منهم عدد   أحصــــــيه ما بني اســــــتشــــــنفســــــا من آل بيته ما بني ولد وحفيد 25خ بنحو ( هاجر الشــــــي1)

! وأنفل يف ســـبيل اهلل من حر ماله أكثر من مليون دو ر! وأنا عليم بالشـــيخ بصـــري بحاله نقبل وانغاميس نقبلهم اهلل مجيعا

 اهلل منه ونقبله يف عليني.
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 هبغغ   رشقغغ   جغغ  الغغ ن ا إذا بغغ و   

  

 الق غغغغ  ف يغغغغ َي  ي مغغغغا    جغغغغ ب  وإ 

   

 هبغغغ  تشغغغم   ال بغغغامل   شغغغام ا   ف غغغا

  

 ذكغغغغغغ  وقغغغغغغ له  فخغغغغغغ    ح غغغغغغام 

   

 عمغغغغ    ألعغغغغ ا ه  كانغغغغ  ح غغغغام 

  

 فخغغغغغ  هبغغغغغ  للفغغغغغاخ ي  وقغغغغغ له 

   

 ع  هغغغا فاخغغغغرّض  األ   ب هغغغ   قغغغام ا

  
 ال هغغغ  فاسغغغ  ح  األ   بغغغب   وصغغغا وا

   

اجلعفي وقد ندم أن مل ي ن قتل مع احلســــــــني  احلر بن اهلل صــــــــد  فيهم ما قال عبيد قدول

 : (1)وأصحابه فرثاه ¶بن عيل 

  ك غغغ  نفغغغ  فكغغغ  يق لغغغ ا فغغغ  

  

 وامجغغ  ال غغ   لغغ   ضغغ   قغغ  األ   عغغى

   

 مغغغنه   صغغغ  الغغغ ا و      إ  ومغغغا

  

 قاقمغغغغ  و هغغغغ ا سغغغغا ا  املغغغغ   لغغغغ  

   

 و ا نغغغغا وت جغغغغ  ظلغغغغا  تقغغغغ له 

  

 !!بم  مغغغغ  لنغغغغا ل سغغغغ  خ غغغغ  فغغغغ ع

   

 بقغغغ له  نغغغاحا ب م  لقغغغ  ل مغغغ  

  

 وناقمغغغغغ  علغغغغغ ك  منغغغغغا نغغغغغاق  فكغغغغغ 

   

هل بعد هذا الذل من ذل راغم العنابس والســــــــــياغم األشــــــــــاوس.. ــــــــــــــــــــفيا معاا الســــــــــ

ننتظرونه؟! وهل وراء هذا اهلوان هوان نرجونه؟! خربوين برب م أ ن عزن م ومروءن م 

يف وجــه فرقــة من عســــــــــ ر أنســــــــــيتم يوم كــان الواحــد من م يقا ون ــدن م ونخون م؟! 

   يوم كان مســتســعفا وحيدا يف ســ وهنمأو  ،الطاغوت فال يتزعزهلل جنانه و   تز أركانه

أم نعاميتم عن صو ن م عىل ث نا م وقالعهم  ؟!..و  يندى له اجلبني يلني و  يست ني

ليها لنريان يف وجهه فيســــحك ام مدافع ايرى أحدك ،وأنتم حفاة جوعى   ختافون ا  اهلل

 مقبال عليها كأهنا عرسه أو ولده..؟! 

                                     
 (.1/515امسة )الطبقة ا  -( الطبقات  بن سعد 1)
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د فقتل خياركم الظلوم الغاشــــــــــم قولوا أل ماذا دهاكم حتى نســــــــــلا علي م هذا  ابن عوا

 وس ن أبراركم وحارب قراءكم وأذلَّ علامَءكم وقدم فقهاءكم لقمة هنية لعباد الصليو.

 ن..؟!باهلل علي م ماذا ننتظروأسأل م ف

 تبايعونيوأصـــــحابه يوم كربالء ف¶ احلســـــني بن عيل  م قوم فيهم نخوة بينأليس 

 ؟!مهواف مدون عز  وا ل  أو  مهحتى يفتس اهلل عليكام نبايعوا عىل ا!وت 

يوم احلّرة اذ خلعوا يزيَد ╚ أوما ســـــــمعتم بذكر ســـــــري أبناء ا!هاجرين واألنصـــــــار 

 ؟!فثبتوا حتى قتلوا 

جيش الطاغية  اعتصــم بالبيت وقانليوم ◙ بري م عبد اهلل بن الزأوما نام الي م عل

ه عبد ا!لك بن مروان  ؟!حتى قتل احل اج وسيدم

رة وال وفة من نالميذ ـــــــأوما علمتم بخرب ابن األشعذ   ومن معه من علامء البص

 ؟!دير اجلامجمخلعوا احل اج وعبد ا!لك يف معركة الصحابة يوم 

عبد اهلل بن احلســن بن احلســن بن  يبنوأخيه ابراهيم ازكية حممد أوما أحاكم نبأ النفس ال 

من و ة اجلور والظلم من بني كيا ثبـــت وجـــالـــد الظـــا!ني  ↓عيل بن أيب طـــالـــو 

 !..؟، أوما سمعتم وعلمتم ودريتمحتى قتل شهيدا وصربالعباس 

 ال غغغ  ف غغغ  إذ ال غغغا ي  اقغغغ  وا

  

 اخلغغ  يغغ  و  لغغ   قغغ   ضغغ 

   

د بن مَّ يم ال قال حُمَ هم   ¶ دَكاَن َبني احْلَُسنْي بن َعيلّ : ♫تيمي التابعي اإلمام امْبَرا

اَن َبينهاَم.  ال كــَ  مــَ
ة  يفم العــَ ان ]وكــان واليــا عىل ا!ــدينــة[ ُمنــَ ْفيــَ ة بن أيب ســــــــــُ يــد بن عتبــَ

َوَبني اْلَولم
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 .(1)فتحامَل اْلَولميُد عىل احْلَُسنْي بن َعيّل يفم َحقه لسلطانه

نْي: أقســــــــم بماللَّ َفَقاَل َلُه احْلُ  يفي، ثمَّ ألقومن يفم ســــــــَ  لتنصــــــــفن أل من َحقي، َأو آلخذن ســــــــَ

د النَّبمي   ثمَّ ألدعون بمحلا الفسول؟ ☺َمْس م

نْي َما َقاَل  - ¶َفَقاَل عبد اهلل بن الزبري  ني َقاَل احْلُســــــــــَ
: َوَأنا -َوُهَو عند اْلَولميد حم

يفَأْحلا بماللَّ َلئمن َدعَ   آلخذن ســــــــــَ
َعه َحتَّى ينصــــــــــا من َحقه َأو نموت ي، ثمَّ ألقومن مَ ا بمهم

 .(2)مَجميًعا

ّف  ْهرم  َفَقاَل: مثل َذلمك. ¶ فبلغت اْ!سور بن خمرَمة بن َنْوَفل الز 

مْحَن بن ُعْثاَمن بن عب ّي يَوَبلغت عبد الرَّ ك. َفَلامَّ بلغ  (3)◙ د اهلل التَّْيمم
َفَقاَل مثل َذلم

 .(4)ْينًا من َحقهداْلَولميد بن عتَبة أنصا ُحَس 

دَكاَن اْلعلاَمء حيدُثوَن َأنه ↓:  قال اإلمام ا!حدث ا!قرئ َأبُو ب ر شـــــعبُة بن َعيَّا 

َحاب اجلامجم واحلرةد َجة خري من َأصـــــــــْ أهل  ةفقوموا فســـــــــريوا عىل ســـــــــري، (5)مل خترج َخارم

 .بإحسان ممن الصحابة والتابعني ومن بعده ا ري

بام كســــــــــبت أ دينا، يوم هو لشــــــــــقاء انام  ما نزل بنا من البالء وااخواين وأحبايب، واهلل انَّ 

                                     
 ( أف بقوة السلطة.1)

 اركت يف حلا الفسول.من بطون قريش التي ش بن عبد العزى ( وابن الزبري من بني أسد2)

يف ¶ ، أسلم يوم بيعة الر وان، وقتل صابرا مع عبد اهلل بن الزبري ◙( هو ابن أخي طلحة بن عبيد اهلل 3)

 م ة يوم قانل جيش عبد ا!لك بن مروان، ودفن قرب احلرم.

 ه.( بإسناد   بأس ب21اجلزء ا!فقود )ص: -رواه اإلمام الطربف حمت ا به يف  ذيو اآلثار ( 4)

(، وأبو ب ر بن عيا  شــيخ اإلمام 4747( برقم: )3/168( رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة الرجال )5)

 ↓.أمحد 
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ون علـه عربة  عن ظلمـه ونســـــــــــــــــــــــــــــــرب عنقـه هرأ نـا الظـامل يظلم فلم نـأخـذ عىل يـديـه ون فـ

نه للمعتربين ، يوم قام من يأمر با!عروف وينهى عن ا!ن ر فلم جيد من يشــد ألره من اخوا

، و  نع بوا ن ظلم الظـا!ني وجور اجلـا رينع نـالْ نـا النـاصــــــــــحني، ونغـافَ لْ ويعينـه، يوم خـذَ 

 يعز أن وال وكل لإلمام دينبغي :♫فقد قال اإلمام أبو عبد اهلل احلليمي الشـــــــــــافعي 

ـــــــــــــ أهني محلة دين اهلل أهني أمر اهلل فســــاهللد فلام ليعزه اهلل أمر ، ربت علينا الذلة وا!ســــ نةـ

ــــــــــقص ونتابعت علينا اهلزا م وا!حن والبالءات والفتن بام رنا يف حتمل األمانة ونأديتها عىل ـ

متأول بعد أن بان اليوم وجهها بتغيري ا!ن ر ب ل الوســـــــــــا ل ا!م نة وا!تاحة، و  يعذر 

من ســــــ ت  تاحل ة، فإن ســــــ ودحســــــت ا!ح ة، وأنقطع اجلدال والطريل وانســــــحت 

رجـاء التئـام الصــــــــــا وحمـاولـة رأب الصـــــــــــدهلل وصــــــــــالح احلـال واحلفـا  عىل اجلامعـة كـان ل

 !بعد كل هذا..؟لنا امذا بقي فوكياهنا! 

آ ف القتىل وآ ف األرسى ونســاء ا!ســلمني وذرار م ادت وامتهنت، وقلة صــغرية 

يتســــــلا عليهم  الباغول وما حوهلا أو يف بوادف العرا  والشــــــاممن الرجال مســــــتســــــعفة يف 

البالد قد نزل  من األرس خا ا ي قو حيذر ويتقلو يف مَ لم ! والذف خرج وَس السفلة اللئام

 هم اهلم وال رب والفقر والسعا، وانا هلل وانا اليه راجعون.عامتب

 -همبعس-وف ممن كان من عبيد ديوان األمن بل الظلم وا  (1)ها هم مشــــــــركو الطاعة

                                     
ذوا أمراءهم أربابا من دون اهلل، واستحلوا معصية اهلل ( و  يع بن أحد من نسميتهم بمشـركي الطاعة، فإهنم قد اخت1)

حممد بن عبد الوهاب  :دمن أطاهلل العلامء واألمراء يف حتريم ما أحل اهلل أو طاعة هلم، وقد قال شــــــــــيخ اإلســــــــــالم 

حتليــل مــا حرم اهلل فقــد اختــذهم أربــابــا من دون اهللد، وقــد نص ابن القــاســــــــــم صــــــــــــاحــو اإلمــام مــالــك   ]ا!ــدونـة 

 =ما مل نثبت -غونية!الشـــــــــــرعية   الطا-[ عىل أنه حيرم طاعة احلاكم اجلاهل والظامل يف اقامة يشء من احلدود (4/509)
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يقتادوهنم  ؛ويتمندلون بشــــــيوخ م وســــــادن م ،جنودا أوفياء لبشــــــار وصــــــدام يلعبون ب م

                                     
البينــة عىل مســــــــــتحقهــا، وعــامــة هؤ ء اجلالولة األمنيني لعنهم اهلل يعــذبون اإلخوة ا! ــاهــدين ويقتلوهنم ويقتحمون =

الســـــفلة هلم بذلك يبيس هلم هذه اجلرا م، وهم يصـــــــــــــــــــــرحون بأن بيو م و ت ون حرما م معتقدين أن جمرد أمر أمرا هم 

أبو  ؟! فقد أخرب التابعي   ىث جي يه ىه مه ينجه ىن يثٱم! ولعمر اهلل اهنا سنة الظا!ني فعلهم هذا )سمع وطاعة( ألرباهب

احلســني بن عيل  ☺قانل ابن بنت رســول اهلل -شــمر بن ذف اجلوشــن  -ا بيذ اللعني-اســحا  الســبيعي  : أن 

ــــــَرَف، َوَأنَْت َنْعَلُم اَن ُيَصيِل َمَعنَا اْلَفْ َر، ُثمَّ َيْقُعُد َحتَّى ُيْصبمَس، ُثمَّ ُيَصيِل فَ كَ  -¶ ـ و  الشَّ
يا  حُتم َيُقوُل: اللَّهّم امنََّك َام

د َخَرجـْ  َك، َوقـَ ُ لـَ ُر اللَّ
ُت ]القـا ـل أبو اســــــــــحـا [: َكْيَا َيْغفم ، َفُقلـْ ْر ألم اْغفم ، فـَ يا   َأيِن َام

م
ول اللَّ  َرســــــــــُ
 ☺َت امىَل اْبُن بمنـْتم

َك،  ؟ َقاَل: َوحْيَ
نَُع، َفأَعْنَت َعىَل َقْتلمهم ْن َفَ ْيَا َنصــــــــــْ ا مم ْفُهْم، َوَلْو َخاَلْفَناُهْم ُكنَّا َاًّ

، َفَلْم ُنَخالم  َأَمُروَنا بمأمر 
م
َءَنا َهُؤ ء امنَّ ُأَمَرا

هم احْلُُمرم ]مجع محار![ وســــــيد شــــــباب أهل اجلنة معتقدا  ☺د فخرج هذا ا!شـــــــــــــــــــــــرك احلامر لقتل ابن بنت رســــــول اهلل َهذم

ْنَيا بإســناد وجوب ذلك عليه طاعة لو  ة أمره متقربا بقتله اىل اهلل!! فام أشــبه الليلة بالبارحة..؟!. ]روى ا رب اْبُن َأيبم الد 

يف القصــــة ا!شــــهورة يف الصــــحيحني  ☺علة قول النبي من  -واهلل أعلم-([، وهذا الذف يظهر 69قوف يف اإلااف )

 ٍّ
ًة فَ  ☺َقاَل: َبَعَذ النَّبمي  ◙ َعْن َعيلم يَّ َو، َفَقاَل: َأَلْيَس رَسم ارم َوَأَمَرُهْم َأْن ُيطميُعوُه، َفَغســــــم َن األَنْصــــــَ

َتْعَمَل َرُجاًل مم اســــــْ

ا ☺َأَمَرُكُم النَّبمي   : َبىَل، قـــَ اُلوا ؟ قـــَ اَل: َأْن ُنطميُعوينم ا، َفقـــَ ُدوهـــَ َأْوقـــَ اًرا، فـــَ ُدوا نـــَ
اَل: َأْوقـــم ، َفقـــَ ا، َفَ َمُعوا امْجَُعوا ألم َحَطبـــً َل: فـــَ

ا، َوَيُقوُلوَن: َفَرْرَنا امىَل النَّبمِي اْدُخ  ُك َبْعســــــــً
ُهْم ُيْمســــــــم وا َوَجَعَل َبْعســــــــُ ، َفاَم َلاُلوا َحتَّى مَخََدتم النَّاُر،  ☺ُلوَها، َفَهم  َن النَّارم مم

ُبُه، َفَبَلَغ النَّبميَّ َفســــــــــَ  نَْها امىَل َيْومم ا»َفَقاَل:  ☺َ َن َغســــــــــَ اَعُة يفم اَ!ْعُروفم َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا مم ، الطَّ َياَمةم ، وقد جاء يف «لقم

 َيْأُمُرينم  َما ُكِل  يفم ] َأَطْعُتهُ  َأنَا َفإمنْ د:يف السمع والطاعة أنه سأله أحدهم ◙بعض روايات حديذ عبادة بن الصامت 

َك  ُيْؤَخذُ »:َقاَل [؟! بمهم  ، يفم  َفُتْلَقى بمَقَوا ممم ْئ  النَّارم ْذكَ َفْلُينْ  ُهوَ  َوْلَي م وهي ليادة  ــــــــعيفة  225)مســــــــند الشــــــــاميني للطرباين  «قم

 من رة   نصس ل ن أوردناها استشهادا فحسو ومعناها صحيس(.

ةَ دَوَلْو َعلمَم الشـــــــــَّ ♫: وقد قال العز بن عبد الســـــــــالم  ْرأَ ، َوَأنَّ اْ!َ يَل َمْظُلوم 
ْجمم َأنَّ اْلَقتم ُ اْلَقْتلم َوالرَّ

ُد َواحْلَاكمُم َوُمَباام  اهم

ْ احْلَاكمَم، َوامْثُم احْلَاكممم َأعْ  مم اَذا مَلْ خُيْربم
ْن اْثمم احْلَاكم م َأْعَظَم مم ، َكاَن اْثُم اْ!َُباام َ َأْجنَبميَّة  ، ألم دم اهم ْن اْثمم الشــَّ َل َظُم مم َ َقْد َحقَّ

نَّ اْ!َُباام

ُد ســــَ 
اهم ، َوالشــــَّ نمهم َُباَاَ

م
َبو  ! ُم ســــَ
َد، َواحْلَاكم دا. .]قواعد األح ام اْ!ََفاســــم ُْ مم احْلَاكممم

[، هذا فيمن كان يفعل 1/186َبو  حلم

يُم ْبُن َأْدَهَم هذا ا!ن ر عاملا أنه حرام   مستحال له عياذا باهلل من ال فر والسالل! ولقد َكاَن سيد ال هم ، ♫عباد امْبَرا

َذا َمرَّ بمهم اجْلَْيُش ام  ، َفإم
 
ء َرا طمنَي بم م َلســــــْ
َيُهْم، َوَكاُنوا َيْعَمُل بمفم قم َئالَّ َيســــــْ

ْلَو َوَأْلَقاُه يفم اْلبمْئرم لم اَء َقَطَع الدَّ قمي امْلَ ــــــــــــــــــَر َوُهَو َيســــــْ صــــــْ
ىَل مم

ُبوَن َرْأَسُه َيْسَأُلوَنُه َعنم الطَّ  ُْمد حلية األولياء )َيْسـرم ْم؛ لمَئالَّ َيُدهلَّ يلم َوُهَو َيَتَخاَرُس َعَلْيهم  (.7/379رم
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الرصـــــاص عىل  هلم و  رادهلل، وواهلل لو ســـــمعوا قعقعاتفيذبحوهنم ذبس النعاج، و  راد 

أبواب لنالينهم لفروا كالنســــــــــاء يولولون، فال ورب العزة ما علمنا رجال منهم ذا بأس يف 

كســــــــباهلل أو  وا!نفرد أنذال، يســــــــتقوون عىل الســــــــعيا أرذالالقتال و  اقدام عند النزال، 

د  جريس حتى نقتلــه،  قتلهم قربــة،  ي ون من اهلل أنوان ألرجو كالب اجتمعن عىل أســــــــــــَ

 مر اة لرب األرض والساموات. مهلم عبادة، والتن يل هبودفع صيا

ال خيدعن م الشــيطان بأوهام حتســبوهنا من الســمع والطاعة، فال واهلل   ســمع هلؤ ء و  ف

 خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني  ٱيثٱٱاهلل نعــاىل:طــاعــة، أومــا ســــــــــمعتم قول 

 .ىث جح مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب

ـــرين ابن عباس سي قال نيَ  َلْيَس ¶: »د ا!فسـ
م م
، لملظَّا!  (1)«َفاْنُقْسهُ  َعاَهْدَنهُ  َوامنْ  َعْهد 

: دمعنى ذلك:   عهد حاكيا عن مجاعة من ا!فســــــــــــــــــــــــــرين الطربف  وقال ابن جرير 

 .(2)عليك لظامل أن نطيعه يف ظلمهد

مام ي ون من وقال القرطبي  : داســــــــــتدل مجاعة من العلامء هبذه اآلية عىل أن اإل

أ   ☺ذلك، وهو الذف أمر النبي أهل العدل واإلحســـان والفســـل مع القوة عىل القيام ب

فأما أهل الفســـــو  واجلور والظلم فليســـــوا ينالعوا األمر أهله، عىل ما نقدم من القول فيه. 

وهلــذا خرج ابن الزبري واحلســــــــــني ابن عيل  ىث جح مج حج  مثيثٱٱ، لقولــه نعــاىل:لــه بــأهــل

بني عىل ا  وعلامؤهم عىل احل اج، وخرج أهل ا!دينة ر أهل العروخرج خيا. ╚

                                     
 (.2/513ف )( نفسري الطرب1)

 (.2/513( نفسري الطربف )2)
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 .(1)التي أوقعها هبم مسلم بن عقبةد ةُ رَّ ــــأمية وقاموا عليهم، ف انت احلَ 

ُ  َيُ ونَ  َأنْ  جَيُولُ  َفاَل :د♫وقال اإلمام أبو ب ر اجلصــــــــــاص 
املم يَفةً  َوَ   َنبميًّا الظَّ

نَبميٍّ  َخلم
 لم

ًيا َوَ   نْ  الِدينم  ُأُمورم  يفم  َقْولمهم  َقُبوُل  النَّاَس  َيْلَزمُ  َمنْ  َوَ   َقا ــــم د   َأوْ  ُمْفت   مم اهم  َفَقدْ ...خُمْربم   َأوْ  شــــَ

يعم  َاْ َ  َأنَّ  اآْلَيةُ  َأَفاَدْت 
ِل  يفم  َكانَ  َمنْ  مَجم ْ تماَممم  حَمَ   بمهم  ا م

اَلُح  اْلَعَداَلةُ  الِدينم  َأْمرم  يفم  .(2)دَوالصَّ

فأف بغي أكثر من  ىثمئ خئ حئ  جئ يي ىي ٱيثٱٱال حم ام:نعاىل قو  فصــــــــــلقد قال اهلل و

 البغي الذف أصاب م أ ا ا! اهدون؟!

 رَّ ملا ح ى قول ال َ  منصــــور البغدادفوما أحســــن قول أيب 
مم  يَّ ا
، فقال يف مســــا ل اإلمامة ةم

َبة  :معلقا  .(3)خالف الّسنةددفيا ع با من َطاَعة َواجم

 ىي ني  مي زي ري ٱيثٱٱ:أمر اهللغي حتى يفيء اىل آمرا بقتــال البــا وقــال عز شـــــــــــانــه

  َعْبدُ  :دَفَهَذا قال ابن حزم  ، ىثحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
م
و ْبنُ  اللَّ  اْلَعاصم  ْبنم  َعْمرم

يَّةُ 
َحاَبةم  َبقم ــــــــــــــَرةم  الصـــَّ مْ  َوبمَحســـْ هم رم

ا م يدُ ╚  ســـَ َتاَل  ُيرم
ةَ  قم ْفَيانَ  َأيبم  ْبنم  َعنَْبســـَ لم  ســـُ

يهم  َعامم  َأخم

َيةَ  نمنيَ  ريم َأمم  ُمَعاوم   َعْبدُ  َوَرَأى (4)دْلَوْهام اد بمَقْبضم  َأَمَرهُ  اذْ  اْ!ُْؤمم
م
و ْبنُ  اللَّ ْنهُ  َأْخَذهُ  َأنَّ  َعْمر 

 َغرْيُ  مم

، و  َيةُ  َكانَ  َوَما َواجم ًحا، ُظْلاًم  لمَيْأُخذَ    ُمَعاوم ا نْ  ُ َ
َلهُ  بمَوْجه   َذلمَك  َأَرادَ  َل م ، بماَل  َنَأوَّ  َشكٍّ

  َعْبدُ  َوَرَأى
م
و ْبنُ  اللَّ َك  َأنَّ  َعْمر 

، َلْيَس  َذلم ، الِساَلَح  َوَلبمَس  بمَحلٍّ َتالم المَا  َوَ   لمْلقم   َلهُ  خُمَ
 َذلمَك  يفم

                                     
( ومسلم بن عقبة ا!لقو )مســـرف بن عقبة( ملا أرسف من دماء الصحابة، فقد كان أمريا 108 /2( نفسري القرطبي )1)

 الذف استباح ا!دينة وقتل خيار أبناء الصحابة من ا!هاجرين واألنصار لعنه اهلل لعنا كبريا.عىل اجليش 

 (.1/85لل صاص )( أح ام القرآن 2)

 (.211( الفر  بني الفر  )ص: 3)

 ( سيأيت ذكر خرب القصة مطو  ان شاء اهلل.4)
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نْ  ابــــَ  مم حــــَ  الصــــــــــَّ
َذا ╚ ةم اءَ  َوَه ــــَ َة، َأيبم  َعنْ  جــــَ يفــــَ

افمعمِي، َحنم َلْياَمنَ  َوَأيبم  َوالشـــــــــــــَّ ســــــــــُ
(1)، 

ممْ  َحاهبم َجةَ  َأنَّ : َوَأصــــْ َمامم  َعىَل  اْ َارم ئمُلوا  َخَرَجْت  اَذا اإْلم ْم؟ َعنْ  ســــُ هم
 َمْظَلَمة   َذَكُروا َفإمنْ  ُخُروجم

...  ُظلمُموَها ُفوا دْ  َفَلمْ ُأنْصــــم َ  َن م َ   َنَعاىَل  اللَّ   َفرَّ
َئةم  قمَتالم  يفم َيةم  اْلفم ْلَطان   َبنْيَ  اأْلُْخَرى َعىَل  اْلَباغم  ســــُ

هم، ْل  َوَغرْيم اىَل  َأَمرَ  بـَ   َنعـَ
الم تـَ
يـهم  َعىَل  َبَغى نْ مَ  بمقم لممم  َأخم ا - اْ!ُســــــــــْ يءَ  َحتَّى - ُعُمومـً

  َأْمرم  اىَل  َيفم
م
 اللَّ

 .(2)دژمج  جح      مح  جخژ  َنَعاىَل 

وقد ادعى بعض العلامء أن قتال الباغي وا!عتدف جيول ا  أن ي ون هو السلطان! وهذا 

 قوم اّدعى َوقد: دمن أع و الع و غفر اهلل هلم ورمحهم، وقد قال ابن حزم رادا عليهم

ه َأن ه اآْلَية َهذم وص يفم  اأْلََحادميذ َوَهذم ْلَطان دون الل صـــــــــُ ل َوَهَذا، الســـــــــ 
َ  ُمَتَيقن َباطم  َقول نَّهُ ألم

ي َأن ُمدهلل يع ز َوَما، برَهان بماَل  ْلَك  يفم  َيدعم َا (3)اأْلََحادميذ نم   َأهنَّ
 لَمان َويفم  قوم دون قوم يفم

ْعَوى ،لَمان دون يص ،نصــــس َ   برَهان دون َوالدَّ وص َوخَتْصــــم ْعَوى الن صــــُ َنَّهُ  جيول َ   بمالدَّ
 ألم

ول َعن َجاءَ  َوقد ،علم بماَل  َنَعاىَل  اهلل عىل َقول اًل  َأن ☺ اهلل َرســـــُ
ا م َأَلهُ  ســـــَ  طلو من َعن ســـــَ

الــه اَل  ؟حل بمَغرْي  مــَ اَل  ،«نعطــه َ  » :♠ َفقــَ إمن :قــَ اَل  ؟قــانلني فــَ انلــه» :قــَ إم  ، قــال:«قــَ  نفــَ

سَّ  ،َمْعنَاهُ  َهَذا كاَلما َأو «اجْلنَّة يفم  َفَأنت» :َقاَل  ؟قتلني َفإمن :َقاَل  «النَّار امىَل » :َقاَل  ؟هتَقتل  َوصــــــَ

سَّ  َوقد ،«َيْظلمه َوَ   يســلبه َ   اْ!ُســلم َأُخو اْ!ُســلم» :َقاَل  َأنه ♠ َعنهُ   ♠ َأنه صــَ

َكاة يفم  َقاَل  َأَلَها من» :الزَّ َأَلَها َومن يعطهالف َوجهَها عىل ســــــــــَ   «ُيْعطَها َفاَل  َوجهَها غري عىل ســــــــــَ

َذا ابــت خرب َوهــَ اهُ  ثــَ يل من روينــَ ات َطرم الــك بن أنس َعن الِثقــَ ديل ب ر أيب َعن مــَ  َعن الصـــــــــــّ

                                     
 ( أف: داود الظاهرف  .1)

 (.11/336( ا!حىل )2)

 .ع والطاعةأف أحاديذ السم( 3)
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ول يل يبطل َوَهَذا ،☺ اهلل َرســـــــــُ
يل من َنْأوم َتال َأَحادميذ َنْأوم وص عىل امَلال َعن اْلقم  الل صـــــــــُ

اة يْطلُبونَ  َ  ]فهم[  كــَ اَم  الزَّ ان َيْطُلبــهُ  َوامنَّ ْلطــَ ا احْلل أهــل اْجتمع َوَلو.. الســــــــــ   أهــل قــاواهم مــَ

 .(1)دوالتوفيل ا!عونة اهلل نْسَأل اْلَباطمل

د ســــــــــنــة أســــــــــالفــه الطغــاة كفرعون وهــامــان واجلبــابرة وهــا أنتم نرون كيا ا نبع ابن عوا

ين ! اهدف عل ا ىث هت مت خت حت جت هب مب  خب  ٱيثٱٱوصد  فيه قول اهلل نعاىل:

با وشيعا، مرة بالبدعة ومرة بالظلم ومرة بحرب الصاحلني وأخرى بقتل ا!صلحني.   أحزا

.؟! أفام نريــدون أن يمن اهلل علي م بــالن ــاة و يــة فهــل بعــد هــذا ن ون امــامــة أو نبقى

 ابن عواد وجالولنه من م ما حيذرون؟! َف رم ويُ والعزة 

ألســـود وأنتم األكثر األعم فتخلعوا تفاض ايهم اناف واهلل اهنم حيذرون أن ننتفســـوا عل

بيعتهم ا!شــــــــــؤومـــة، وواهلل ان م ألهـــل  هلـــذا األمر حتى يفتَس اهلل أن ختلعوا رقـــاهبم قبـــل 

أو نقتلوا بعزة وشهامة كام قتل احلسني  علي م وهو نا كم ب رمه وقونه وعزنه وجربونه

 .◙بن عيل وأصحابه 

ل وا لال   الذيناين واهلل ألحســــــو أنَّ و م قهاعنأهلم بيعة يف  ونهؤ ء ا! رمني ويرون يوا

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٱيثٱ يف قول اهلل نعـــاىل ونداخل

  ىثزن رن مم ام يل ٱيثٱ» ♫:َقاَل الفسيل بن عياض ، ىث جئ يي  ىي ني مي

َّنْ 
 مبيثقا ال:  ▐وقد أخرب ، (2)«َكاُنوا  َلَمان   َأِف  َويفم  َكاُنوا  َما َوَحْيُذ  َكاُنوا  ممم

                                     
بـــه يف كتـــا ♫والـــذف ادعى هـــذا القيـــد هو أبو ب ر ابن ا!نـــذر  (4/134) والنحـــل واألهواء ا!لـــل يف الفصـــــــــــــل( 1)

 .األوسا ومل يأت عليه بدليل

 (.10/23( حلية األولياء وطبقات األصفياء )2)
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 يا يســــــــتحل عاقل مســــــــلم أن يطيع ف، ىثمث هت مت  خت حت جت هب

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ يثٱهذا الطاغية ا!ت رب وقد ســــــــــمع قول اهلل نعاىل: 

 و  األرض يف يعصــــــــون الذين:د♫قال مقانل بن ســــــــليامن  .؟!.ٱىث خت حت  جت

 .(1)دبه أمرهم فيام  اهلل يطيعون

ال ا  واليمن والصوم، يف الشام والعرالو ياتواين بخطايب هذا مناد كل اجلنود يف كل 

ســــــــــان  بل حتى األرسى يف الســــــــــ ون، و  والفلبني وليبيا، وغرب افريقية وســــــــــيناء وخرا

أو  نلك البقع الصـــــــــغرية من بادية الشـــــــــامأخص خطايب بالقلة ا!ســـــــــتســـــــــعفة ا!حا ة يف 

ء األنبار وصالح الدين  .. فاسمعوا وعوا..وما أشبهها صحرا

 خل حل جل مك خكلك جكحك مق حق مف خف حف يثٱٱٹٱٹٱ
 يريد أن النفس اىل أســــــــــبقها نأويالت، حتتمل اآلية هذه:د♫، قال ابن عطية ىث مل

 من ال ل نصــــــيو بل فقا، الظلمة ختص مل أصــــــابت ان فتنة من ا!ؤمنني مجيع حيذر أن اهلل

م بن الزبري فيها نأول التأويل وهذا وبرفء، ظامل  ،♫ رفـالبص احلسنو ◙ العوا

 وار  قم يُ    أن اآلية هذه يف ا!ؤمنني اهلل رمأ»: قال فإنه ¶ عباس ابن انأوهل وكذلك

 .(2)د«العذاب فيعمهم أظهرهم بني ا!ن ر

افمر  و ُد لم ــَ َة َ  َننَْعقــم امــَ مــَ قــال القــاي عيــاض املــال ي  : دَأمْجََع اْلُعَلاَمُء َعىَل َأنَّ اإْلم

ُه َلْو َطَرأَ َعَلْيهم اْلُ ْفُر اْنَعَزَل َقاَل َوَكَذا  نَّ َعاَء امَلْيَها َقاَل َوَعىَل َأ  َوالد 
َلَواتم َقاَمَة الصــــــــــَّ َلْو َنَرَك ام

                                     
 (.3/275( نفسري مقانل بن سليامن )1)

 ( بترصف يسري.2/515العزيز )( ا!حرر الوجيز يف نفسري ال تاب 2)
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نَْد مُجْ  ُم اْلبْدَعةُ َوَكَذلمَك عم هم  ُكْفر   ُهورم
ري  لملشــَّ َفَلْو َطَرأَ َعَلْيهم

ــــــــــــَوَنْغيم ْرهللم َأْو بمْدَعة  َخَرَج َعْن ُحْ مم ـ

نيَ  َ َيةم َوَسَقَطْت َطاَعُتُه َوَوَجَو َعىَل اْ!ُْسلممم َياُم َعَلْيهم َوَخْلُعُه َوَنْصُو امَمام  َعادمل  اْلوم  د. اْلقم

؟! يا اخواين من أبناء نونس األبية وا!غرب ا!ر ــــــــــية واجلزا ر ..فأ ن أنتم أ ا املال ية

 ..؟!العليَّة وليبيا

: عن هشــــــــام بن عروة، روىأنه  بن أنس  عن امام م مالك  صــــــــسَّ ا بلغ م ما أمَ 

أثنى فحمد اهلل و ☺خطو بعد وفاة رســــول اهلل ◙ ديل عن أبيه، أن أبا ب ر الصــــ

م، ولســـــــــــــت بخريكم، أ  وان أقواكم عنـــدف أمـــا بعـــد فـــإين ُوليـــت أمركد :عليـــه، ثم قـــال

أ ا الناس انام أنا متبع، ولســــــــــت بمبتدهلل، فإن أنا أحســــــــــنت له احلل، الســــــــــعيا حتى آخذ 

 اإلمــام قــالثم  .دول م، أقول قوأل هــذا، وأســــــــــتغفر اهلل أل وان لغــت فقوموينفــأعينوين، 

 .(1)لرش   ي ون أحد امامًا أبدًا ا  عىل هذا ا ]بعد رواية ا رب[:   مالك

أما ي في م ما قتل من اخوان م يف ســــ ون عبيد ديوان الظلم..؟ أنســــيتم دم أيب ا!هند   

ـــالتونس .. ولقد حدثني واهلل من ن ى من احلطاب جعفر أيبو ي وأيب مصعو الصحراوفـ

عىل يد اجلبار الطاغية أيب لقامن )أيب  لبانية األمن ان الظلم أنه قد قتل يف ســ نســ ون ديو

ء الــديوان  نْ ه مم دَ عْــ بَ  نْ ومَ  (2)أ وب الرقي( بقيــة من نونس وأو أليــد أخ  700من  نحوأمرا

                                     
 ( وغريه.1/410( رواه الدارقطني يف ا!ؤنلا وا!ختلا )1)

رء عن جرا مه لبلغت جملدا أو أليد، وهو الذف كان يقول عن نفســـــــــــه انه يريد أن ( هذا الطاغية ا! رم لو حتدث ا!2)

ولقد حدثني بعض من عذهبم هو بنفســه ي ون دســيا ا ليفةد فســلطه ابن عواد عىل رقاب ا! اهدين نعذيبا ونن يال، 

ساين  ألجل ملك بني  َل تَ الذف قَ بأمور يقا شعر اجلسد من قبحها ون راهنا.!! ف ان حاله كحال الشقي أيب مسلم ا را

ألا مســـــلم ثم قتلوه قتلة ال لو! فأســـــأل اهلل أن يســـــلا عىل هذا اللعني ما نزل من الســـــامء وما صـــــعد من  400العباس 

 يف الدنيا واآلخرة. األرض وأن يذله
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ربا عىل ا!وت ا!غرب اإلســــــــــالمي..؟! ولقـد جربنـاكم يف ا!عـارك فام رأ نـا ا  رجـا  صــــــــــُ 

شــــــــــني يا من وقفتم يف وجه الطاغية  ذبونه، فامل م كيا حت مون؟!يســــــــــتطيبونه ويســــــــــتع

 لي ن لسان حال م معهم:و، ابن عواد..!! م شني الظا!نيابن عيل   ننحنوا أماالعابدين 

 نا بغغ  غغغر منّغغ  الكغغ   خيغغ   ال

  

 !ل نغغغ  يب غغغغ  ال ملغغغ   لغغغ  وال
   

د (1)قد ُرموا بالغلو مو  يقولن قا ل أمحل ان بعض من ذكرُ   ! فواهلل ما قتلهم ابن عوا

ع ل اهلل لواله -ألجل غلو و  جفو، وما قتلهم ا  ســــــــــياســـــــــــة !ل ه ومداراة لعرشـــــــــــه 

، وواهلل ما كانت دماؤهم لتحل ولو كانوا أهل بدعة غالة ألارقة ما مل حيملوا (2)-وحمقه

                                     
  كأمري ديوان  ( وقد كان أبو جعفر احلطاب غفر اهلل له طالو علم ش اعا يف ا!عارك جر يا عىل الصدهلل بام يراه حقا1)

فر  اهلل بينــه وبني -الــدعوة الــذف كتــو يرقع لبيــان ن فري العــاذر ويلزم ديوان الــدعوة بــه ثم ملــا هلــك أبو حممــد الفرقــان 

 -حربه اهلل يف صــــدره-ا!تلون أمري ديوان القســــاء أيب العباس احلريب و  كوة فقال اين خمالا للبيان! ســــأله اإلخ -اجلنة

وهذه -عن ابن عثيمني كفرنه أمامهم ثم أرجع وأســـتغفر ألننا ابتلينا هبم  -يعني جلنة الزور- ســـألوينأنا اذا  :الذف يقول

 !-أقل سقطانه

وأصـــــــحابه و  علم به ا  بعد احلطاب اين أنه مل ي ن له يد يف قتل أيب جعفر وأنا أشـــــــهد عىل أخي الشـــــــيخ أيب ب ر القحط

وراجعته وما علمت عليه كذبا، وكذلك اســـــــــتن ر قتله الشـــــــــيخ أبو حممد قتل ابن عواد له وقد حلا أل بذلك ملا حاققته 

 األلدف نقبلهم اهلل مجيعا يف عليني.

بل يف م تبه يف منبو وكان شاهدا عىل لقا نا بعض اإلخوة بأن الغلو ( ولقد ناصحت أبا النور األردين واأل حلو السا2)

واف اء  -لطا اهلل به حيذ كان-لبصــري أيب عيســى ا!صـــــــــــــــرف بدأ يفشــو كالنار يف اهلشــيم )بعد مشــ لة الشــيخ الصــالس ا

قلت له أنت الغالة عليه( وأن بعســهم يعملون يف م تو الواأل فزعم بأنه يفعل ذلك ســياســة حتى ي تشــا رؤوســهم! ف

نغش ا!سلمني بذلك ونظهر هلم أنك عىل هذه العقيدة الفاسدة! فقال هذه سياستي واجتهادف! ولن أاح طويال حال 

ن فري -لرجل وجهله بالعلم وكيا يتوىل حل هذه النوالل! فقد بدأ حوارف معه بقوله: دأنا مل أســــــــــمع هبذه ا!ســـــــــــألة ا

 قلة من: دأنا   أعتقل ا  من ي فر ا ليفةد! وكان -ذلك منه ل نه اشتهر عنهومل أسمع -ا  قريباد وكان يقول  -العاذر

 =فال ôبن ح ر والقرطبي وابن عســــــاكر وعدد من علامء األمة الســــــفهاء يصـــــــــــــــــــــــرح بت فري أيب حنيفة والنووف وا
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من في◙ الســــــــــيا عىل ا!ســــــــــلمني ويســــــــــتحلوا دماءهم، وقد قال أمري ا!ؤمنني َعيلم

َ فميَها، َوَ  َنْمنَُعُهُم »كفروه ومهوا بقتله:  َد َأْن َيْذُكُروا اللَّ
: َ  َنْمنَُعُهُم اْ!ََساجم هَلُْم َعَلْينَا َثاَلث 

ا ُلونـــَ
انم ُلُهْم َحتَّى ُيقـــَ
انم ا، َوَ  ُنقـــَ ينـــَ دم  مْم َمَع َأ ـــْ

دم ْت َأ ـــْ ا َدامـــَ ، هـــذا وهم جيولون يف (1)«اْلَفْيَء مـــَ

عن نبئهم وخربهم! أف ــــان  ☺، وقــــد حــــدثــــه النبي بقتلــــه يتحــــدثونة وطرقــــات ال وفــــ

د حتى يعلم أهــل اجلنــة من أهــل النــار ؟!! جعلــه اهلل من أهــل ..الوحي ينزل عىل ابن عوا

 .(2)النار وبئس القرار

                                     
كل عاقل عىل  أحد بأذى وســـوء! ل ن ن فري ابن عواد اق اب من صـــنمهم ا!عظم وطاغو م األكرب، وهذا يدل يناهلم=

 أن أمرهم سياسة   دين.

َيْقُتُلُه  ◙[(: دَوَقْد َثَبَت َعنُْه ]أف عيّل 12/299(  قال احلافظ ابن ح ر   يف الفتس )1) ُ بمَأنَُّه ســــــــــَ َأنَُّه َكاَن خُيْربم

ةم َف َ  صــــــَّ
َو اْلقم احم  ]و[ َكاَن ]هو[ صــــــَ

َياَء َكثمرَية  َقى اْلَقْومم َفَ اَن َذلمَك يفم َأشــــــْ هم، َأشــــــْ ْن َغرْيم َا مم نَاَيًة هبم دَّ عم ]ويســــــتفاد منه[ اَن َأشــــــَ

ُد اْ ُُروَج َعىَل اإْلم  لم َمْن َيْعَتقــم هم اْلَ ا  َعْن َقتــْ َذلــمَك لمَقْولــم دَّ لــم َتعــم ا َأْو َيســــــــــْ َك َحْربــً
َذلــم ْو لــم ا مَلْ َينْصــــــــــــم امم مــَ َذا َخَرُجوا »: ☺مــَ إم فــَ

ف  اإْلم «َفاْقُتُلوُهمْ  يزم أَ ، َوَحَ ى الطَّرَبم َنَد َعْن ُعَمَر ْبنم َعْبدم اْلَعزم  َوَأســــــــــْ
ُر بماْعتمَقادمهم اهلَل َعىَل َذلمَك يفم َحِل َمْن َ  ُيَ فَّ نَُّه َكَتَو يفم مْجَ

ًما َأْو َيْأُخُذوا َماً  َفإمْن َفَعُلوا َفَقانمُلوُهْم وَ  ُ وا َدًما َحَرا فم جم دبماْلَ ِا َعنُْهْم َما مَلْ َيســــــــــْ
رم يل بن اْ ََوا َلْو َكاُنوا َوَلدفد، َومن َطرم

ج؟ َقاَل: دامذَ  َتالم اْ ََوارم
: َما حَيمل  يفم قم
 
نم َأنَُّه ُجَرْيو  ُقْلُت لمَعَطاء ف  َعنم احْلَســــــــَ

نََد الطَّرَبم بميَل َوَأَخاُفوا اأْلَْمَند َوَأســــــــْ ا َقَطُعوا الســــــــَّ

جم  رم َل َعْن َرُجل  َكاَن َيَرى َرْأَف اْ ََوا
ئم د، ســــــــــُ أْفم َن الرَّ

ف  َوُيَؤِيُدُه َأنَّ ا َومَلْ خَيُْرْج َفَقاَل: داْلَعَمُل َأْمَلُك بمالنَّاسم مم لنَّبميَّ َقاَل الطَّرَبم

ْم ُثمَّ َأْخرَبَ َأنَّ َقْوهَلُْم َذلمَك َوامْن َكاَن َحقًّ  ☺ هم
نَتم ُْم َيُقوُلوَن احْلَلَّ بمَأْلســــــــــم َج بمَأهنَّ

رم َا اْ ََوا ُه َقْول  َ  ا مم َوصــــــــــَ نَّ َهةم اْلَقْولم َفإم ْن جم

نُْه َقْوُلُه َنَعاىَل:  ُل ُحُلوَقُهْم، َومم فمَل لمْلَقْولم َأْخ   ىثجع مظ حط مض خض حض جض يثٱجُيَاوم المَس اْ!َُوا رَبَ َأنَّ اْلَعَمَل الصـــــــــَّ

َو  يـِ ف َيْرَفُع اْلَقْوَل الطَّ
ذم يـِوم ُهَو الَّ ْم  :َقاَل  .الطَّ ْم بمُدَعا مهم ةم َعَلْيهم  احْلُ ـَّ

َد امَقاَمةم جم َوَقْتُلُهْم ام َّ َبعـْ رم اُل اْ ََوا تـَ
نَُّه َ  جَيُوُل قم  َأ
َوفميـهم

فد.ُجوهللم امىَل الر   ْم َوامىَل َذلمَك َأَشاَر اْلُبَخارم ْعَذارم امَلْيهم   امىَل احْلَِل َواإْلم

نَْد َأيبم َبْ ر  ◙ ( َعْن َأيبم َبْرَلَة 4363( روى أبو داود يف ســــــننه )2) َتدَّ ◙َقاَل: ُكنُْت عم ، َفاشــــــْ ، َفَتَغيََّظ َعىَل َرُجل 

، َفُقْلُت: َنْأَذُن ألم َيا َخلميفَ   َة رَ َعَلْيهم
م
 اللَّ
ولم ،  ☺ســـــُ أَلَّ

َل ام َبُه، َفَقاَم، َفَدَخَل، َفَأْرســـــَ ي َغســـــَ
ُب ُعنَُقُه؟ َقاَل: َفَأْذَهَبْت َكلمَمتم َأْ م

ُت:  َك؟ ُقلـْ اًل َلْو َأَمْرنـُ اعم اَل: َأُكنـَْت فـَ ُه، قـَ ُب ُعنُقـَ َذْن ألم َأْ م ُت: ا ـْ ا؟ ُقلـْ َت آنمفـً ف ُقلـْ ذم ا الـَّ اَل: مـَ اَل َفقـَ ا»: َنَعْم، قـَ ، مـَ
م
 =َ  َواللَّ
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جم يفم  رم ا َرَأى لمْلَخَوا يـًّ
قـال اإلمـام أبو عبيـد القـاســــــــــم بن ســــــــــالم  :دَأَفاَل َنَرى َأنَّ َعلم

 اْلَفْي 
م
نْهُ ء ب وَنُه َوَيْبُلُغوَن مم ُْم َيســـــــُ ، َوُهَو َمَع َهَذا َيْعَلُم َأهنَّ ُروا اْ ُُروَج َعىَل النَّاسم ا، َما مَلْ ُيْظهم  َحقًّ

اُروا امىَل  ْم، َحتَّى صــــــــــَ
هم م ا م ْم َوحَمَ هم  ُأُمورم

نَي يفم لممم ُْم َكاُنوا َمَع اْ!ُســــــــــْ ِو، ام َّ َأهنَّ َن الســــــــــَّ
َأْكَثَر مم

 .(1)وجم َبْعُددرُ اْ ُ 

يسألن عن اللوايت انصلن أمهات بعض ا!هاجرين من نونس  فام الذف يس ن نار قلوب

د لقد كان شني !..قد قتلتهم الدولة للغلو :أبنا هن فيأحيهن اجلواب ! فلعنك اهلل يا ابن عوا

العـــابـــدين بن عيل طـــاغوت نونس أرحم هبؤ ء ا!هـــاجرين وقلوب أمهـــا م منـــك وأحن 

هلي أرحم من  -وقـــد حـــدثني من دخلهـــا من اخواين-، فواهلل ان ســــــــــ ون نونس عليهم

ســــــــــ ون األمنيني اجلالولة الــــذين ســــــــــلطتهم كــــال الب ا!ســــــــــعورة عىل خرية عبــــاد اهلل 

 .ينجراها!

ننا ا! اهدين ممن جاهد يف أفغانستان ولقد  لارين يوما يف بيتي يف الرقة أحد فسالء اخوا

واهلل لقد درس يف ســــــــــ ون آل ســــــــــلول فقال أل بعني نرب  حزنا: والعرا  قديام وابتيل باأل

ي من القتل، وأنا اليوم ـــــس نت عند آل سلول عشـــــر سنني ما خشيت يوما واحدا عىل نفس

  !درهلل الرقة   أدرف يف أف ساعة يقتلني لبانية ابن عوادأسري يف شوا 

لو قلتم عىل منهـاج أفهـذه خالفـة عىل منهـاج النبوة..!! كـذبتم ورب ال عبـة، بـل لعل م 

 يتربأ من جرا م م.ابليس لصاح ابليس يف ا افقني 

                                     
د  = مَّ ــــــــــر  َبْعَد حُمَ َبَشـ
َيبم َبْ ر  َأْن َيْقُتَل َرُجاًل ام َّ بمإمْحَدى الثَّاَلثم : َأْف َقاَل َأمْحَُد ْبُن َحنَْبل  َقاَل َأبُو َداُوَد: « ☺َكاَنْت لم مَلْ َيُ ْن ألم

ي َقاهَلَا َرُسوُل اللَّ 
تم ، أَ »: ☺ الَّ ، َوَكاَن لملنَّبمِي ْو لم ُكْفر  َبْعَد امياَمن  ، َأْو َقْتُل َنْفس  بمَغرْيَ َنْفس 

 «.َأْن َيْقُتَل  ☺ًنا َبْعَد امْحَصان 

 (.297( األموال أليب عبيد )صـ:1)
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حي ي  وحتروا انبــاهلل ســــــــــنتــه، فهــذا اإلمــام أمحــد   فلم يــدعوا طــاغيــة يف األرض ا 

: فقلت يد ، الباب اذا نا م أنا ..علمت كيا اقتحم عليه عســـــــــاكر الســـــــــلطان فيقول: دما

، ودخلوا  عيل فه موا  فع بت، فنزلت تس،فا أنا،: قال أنت؟ من: قلت. أنا: قال هذا؟ من

، عبـــد أيب منزل ]قـــال حنبـــل بن اســــــــــحـــا  راوف ا رب[: ففتشــــــــــوا   والغرف والبيوت اللَّ

 هبا ينخســــــــون ف علوا  ومناخيس، نســــــــاء معهم وكان ال تو نابوت وفتشــــــــوا  والســــــــطوح،

ـــــــــــبش حيسوا  ومل شيئا، يروا فلم وا!نالل، النساء ففتشوا  النساء ونزل األرض،  يئ ىئيثٱ يءـ

 .(1)دىثيب ىب نب مب زب  رب

د ولبــــانيتهم  يف اقتحــــام  -معهملعنهم اهلل ولعنــــه -فهــــذه هي طريقــــة جالولة ابن عوا

بل عســـــــــاكر كثري - بيوت ا! اهدين واخافة اآلمنني، وقد كان عســـــــــاكر طغاة بني العباس

ة،  -من الطواغيت اليوم أكثر افا ومروءة من م أ ا الرعاهلل الســـــفلة فام كشـــــفوا ســـــ  امرأ

أنصارف حرة اقتحم عليها األمنيون بيتها، ولقد حدثني واهلل جماهد لوجة جماهد وكم من 

واهلل لقد اقتحموا بيتي وكشفوا دذو شيبة فقال:  -أحسبه واهلل حسيبهقتل شهيدا -صالس 

أنا امرأة وحيدة يف ) من وراء الباب: عىل لوجتي ومل أكن يف البيت حينها، وقد قالت هلم

؛ ف سـروا الباب ودخلوا عليها وهي كاشفة عن رأسها بلباس البيتد، (عيالدار   أحد م

لن أســــــِميه صــــــيانة - عىل رجل من خرية طلبة العلم نياقتحم مشــــــــــــــــــــــركو األمنيوســــــبل أن 

يف غرفة نومه بعد نصا الليل! فلم يدر الرجل ا  واألمنيون فو  رأسه وهو يف  -لعر ه

 فلة   دين يردع م و  مروءة نصدكم..!فراشه مع أهله!! فلعن م اهلل من لئام س

                                     
 (.75( حمنة اإلمام أمحد بن حنبل   برواية ابن عِمه حنبل بن اسحا  )ص:1)
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 خر كثري من م بنســــبه وحســــبه وأجداده وعشــــرينه،يا أبناء جزيرة العرب، يا من يفوأنتم 

دعوا عن م اهليا  وا!يا ، وســـلوا ســـيوف م و  نعلقوها بذات  يا أ ا النزاهلل من القبا ل..

د ين األمرَّ وجترعنــــا ذل احلبس ووجع الســــــــــيــــا ، فقــــد ذا  خيــــاركم أنوا ،  من ابن عوا

 .يدرف أ ن ييمم شطره ي أحدنا مطأطئا رأسه ها ام عىل وجهه  ـوحزبه، حتى صار يمش

نصــدهلل  ربه بنياين ولقد حدثني الشــيخ الصــالس الشــهيد فيام أحســبه، األخ الرفيل الذف  

بعـــد خروجـــه من آخر اجتامهلل  (1)عمر القحطـــاينأبو ب ر كيـــاين بـــل واهلل لقـــد اهنـــد بمقتلـــه 

 آخر أ ام رمســـان بعد مقتل الشـــيخ نركي البنعيل أيب ع به مع ابن عواد، وكان ذلك يفاجتم

ـــــــــــــــــمهام نقبله اهلل، وكان اجتامعهم حيســـــــ ره العبد ا ارس شـــــــيبة الســـــــوء عبد النا  والقن ـ

                                     
الرب، ولقد كانا مني بمحل العينني من الرأس، بل واهلل  ( ولعمر اهلل لقد  اقت يب األرض بعد فقد أيب ب ر وأيب عبد1)

كــانــا رحيــانتــاف من الــدنيــا، و  واهلل مــا طــاب أل يوم بعــدمهــا و  فرحــت بلقيــا أحــد بعــد فراقهام، ويــا ليتني قتلــت قبــل أن 

 بة شقاء وكبد.احلياة بعد فرا  األح فإنأف ع بخربمها، 

 مل حيـــــــــــــــــــــــــُل أل مغـــــــــــــــــــــــــدًى وُمنَْتَقـــــــــــــــــــــــــل  
م
 واهلل

  
ـــــــــــــد ملـــــــــــــا ، و  َبَل ـــــــــــــَت، و  شـــــــــــــخص   ُنعي

   
 أ ــــــــــــــــــَن اَ!َفــــــــــــــــــر  ومــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا ُيطــــــــــــــــــارُدين

  

كرياُت طـــــــــــــرف  ُعوُدهـــــــــــــا ُجـــــــــــــُدد!
ـــــــــــــذم  وال

   

 حني ســــأل أصــــحابه: من نعدون الغريو يف   -صــــاحو اإلمام أمحد-و  للت أردد كلمة اإلمام ابراهيم احلريب  

وقــال آخر: الغريــو من فــار  أحبــابــه.  وقــال كــل واحــد لمــان م هــذا؟  فقــال واحــد منهم: الغريــو من نــأى عن وطنــه.  

قوم صـــاحلني، ان أمر با!عروف آلروه، وان هنى عن منهم شـــيئا. فقال ابراهيم: الغريو يف لماننا رجل صـــالس عا  بني 

 (522 /6ا!ن ر أعانوه، وان احتاج اىل سبو من الدنيا مانوه، ثم مانوا ونركوه!د ناريخ بغداد )

 قول الشاعر:ولقد صد  فيهام 

 ومــــــــــــــا أنــــــــــــــا مــــــــــــــن رلء وان جــــــــــــــّل جــــــــــــــالهلل  

  
ــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــارح ـــــــــــــــــــــرسور بعــــــــــــــــــــد مون  و  ب

   
 كـــــــــــــأن مل يمـــــــــــــت حـــــــــــــي  ســـــــــــــواك ومل نقـــــــــــــم

  
ــــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــــوا س ــــــــــــــــــــــىَل أحــــــــــــــــــــــد ا  علي  َع

   
ـــــــــــي وذكرهـــــــــــا ث ـــــــــــئن حســـــــــــنت فيـــــــــــك ا!را  ل

  
 لقـــــــــد حســـــــــنت مـــــــــن قبـــــــــل فيـــــــــك ا!ـــــــــدا س
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اسامعيل  العراقي ليدأبو اهلالك أبو حفص موىل الوداعني الدوارس وباين س ون الرافسة 

بمت  نلك د: القحطاين نقبله اهلل ، قال(1)ســــــــــن ال ذابســــــــــمي أبو احلوالناعل الرالعيثاوف 

ــــــــــــي أن أعمل بنصــيحتك يا أبا حممد والليلة معهم يف بيت واحد، و مهمت أن حدثتني نفســـ

 .دآخذ سالحي فأقتلهم مجيعا يف ليلة واحدة، ل ني نرددت واهلل ا!ستعان

، واهلل عىل ما أقول شهيد عيون م كان يعزم عىل ذلك حتى لقي اهللفهذا شيخ م وقرة 

 يدف اهلل وُنسأل عام ندعيه. وسن تمع بني

د أن يســتتيبه ألجل  مَّ وهذا شــيخ م أبو مهام نركي البنعيل نقبله اهلل، هَ  عدو اهلل ابن عوا

، افســـةوصـــاحبه باين ســـ ون الر الورقات التي مجعها عليه القن أبو حفص موىل الوداعني

التي خر كلامنـه ن يشــــــــــهـد موطن الـذل هـذا، وقـد كـانـت آفـامتن اهلل عليـه بـالشــــــــــهـادة قبـل أ

حفظه -أبو حفص البحريني  الذف كان معه يف ســــــيارنه حني قصــــــفتحدثني هبا صــــــاحبه 

فألحوا يف هذه األ ام ]وكانت أ ام رمســــان[ : داذا صــــليتم قيام الليل قوله -اهلل حيذ كان

أن  -نقبله اهلل-القحطاين  الشــــــيخ أبو ب ر أخي  ل همد، وقد حدثنيعىل اهلل بالدعاء أن 

د مل ي حم عىل أيب مهام وكان يراه مات عىل ردة  : ومل يزد عىل قولهاللعني ال ذاب ابن عوا

 !ى اىل ما قدمد.ـدأفس

                                     
نعمتــه ابن عواد، وقـد حـدثني أخونـا الشــــــــــيخ أبو ب ر  ( هـذا ال ـذاب اغ  بـه اخوة كثر، و  دين لـه ا  مـا يري وأل1)

را الشـــــــيخ أبا مهام نقبله القحطاين أنه مل يع ض عىل القن أيب حفص و  العبد  ا ارس شـــــــيبة الســـــــوء عبد النا  حني كفَّ

ننا اإلعالميني أنه يتربأ من السلسلة ا!نه ية التي أعدها ا!شايخ الفس يعقوب  الء أبواهلل، وآخر ما بلغنا عن بعض اخوا

ـــــــــــــرينَيم نقبلهم اهلل أمجعني، و  نزيدنا هذه الرباءة منه ا  بصـــرية بحاله وحال من و ه ناعقا  وأبو حممد وأبو مســـلم ا!صــــ

 بني يدف ربك! غني عنك، وما كنت يا دحساند ا  منشدا سفيها فاختاروك متحدثا ألمر نعلمه لن يباسم ا! اهدين
 



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 51

نقبلـه -أيب عثامن الن ـدف الـدبيخي والطـالـو الن يـو واين ألشــــــــــهـد عىل األخ احلبيـو 

ستشهادية عىل اجتامهلل الل نة ا!لعونة أنه كان يشاور نفسه ويراجعها يف ننفيذ عملية ا -اهلل

يعــاونــه من بينهم ويعطيــه ميعــادهم وم ــاهنم ل ن الشــــــــــهــادة عــاجلتــه قبــل أن ووجــد من 

فقتــل مع رفيل دربــه ثوبــان الغــامــدف نقبلهام اهلل يف  -أحســــــــــبــه واهلل حســــــــــيبــه-يعــاجلهــا 

 .(1)عليني

زيرة العرب هــل أحــدث م عمن قتلوه من أبنــاء جفد هــذا ننــامون عىل ذل و ــــــــــيم، أفبعــ

أيب دجــــانــــة ا! ي وأيب هــــاجر و ال ويتي الرب عبــــد أيبدم أونســــــــــيتم  ؟!خيــــار ا!هــــاجرين

ـــــــــــــــي ال  اما نال األخ أبأم نناســـــيتم  ؟!نقبلهم اهلل الذين قتلوا يف ســـــ ن ديوان األمنوحيشــــــ

ء كنتم يف ؟! من الذل والبالءاهلل  منقبلهوأصـــــــــحابه بصـــــــــري ا!ذح ي  واين منادي م ســـــــــوا

 . يمن أن قوموا فمونوا بعز أو عيشوا بعز.الشام أو ال

 بغغغ   مل ذ  عغغغى يقغغغ    فغغغ

  

 وال تغغغ  احلغغغ  عغغغر األذال  إال

   

                                     
وأبو عثامن مها من خيار طلبة العلم ومن أوا ل ا!هاجرين اىل الشـــــــــــام، فقد كان ثوبان األخوان الفا ــــــــــالن ثوبان ( و1)

ــــــــــــــرعي ا لعام للواء الصــــديل ودخل من أول ه رنه اىل الصــــحراء يف العرا  قبل التمدد والفتوحات وكان الغامدف الشـــــ

يدة خالية من شــــــوا و العفن صــــــاحو بالء وصــــــرب نقبل اهلل يف عليني وكان عالما عىل نرك اجلامعة ونشــــــ يل مجاعة جد

وقد كتو ردا عىل بيان ال ذب والزورد  ا!وجود يف هؤ ء القوم، وكان األخ أبو عثامن من مدريس ا!عس رات الشـرعية

نيــا  قلبي احلزن عليهام فقــد كــانــا عونــا أل أثنــاء اختبــا ي من جالولة ابن  -واهلل-قــد قطع ليهلــك من هلــك عن بينــةد، و

ل كــانــا مهــا الســــــــــبــو يف اختفــا ي وحــذرف من جالولة ابن عواد بعــد أن أحــاين خرب نيتهم عن اعتقــاأل بــ عواد لعنهم اهلل

، وكـــانـــا رمحهام اهلل ونقبلهام يف عليني اثنـــان من أربعـــة اخوة ي ددون عيل يف خمبـــأف ىل التخفي وال مونفحر ـــــــــــــاين ع

اهلل أن حيفظ الرابع حيذ كان، وهلؤ ء األربعة دين  وي فونني ما أمهني ثالثهم األخ أبو داود العراقي نقبله اهلل، وأســأل

ي أرجو من اهلل أن جيز م عني خري اجلزاء وأن ينزهلم فردوســــــــــــه عيل يف عنقي مــا حييــت و  أملــك مــا أكــافئهم بــه ل ن

 األعىل مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أوئلك رفيقا.
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ــــــــــــفيا معشـــ بع اهل رف أبو الفســـل  امامُ  ر احلنابلة، أما بلغ م ما نقَل ـ احلنابلة يف القرن الرا

  جتول التميمي   عن اإلمـام أمحـد  : د]وكـان اإلمـام أمحـد يرى[ أن اإلمـامـة 

ــــــــــــ بشـــا  ــــــــــــ: اإلســـالم ومحاية البيت وحفظ الشـــروطهاـ ريعة وعلم األح ام وصـــحة التنفيذ ـ

والعقد من علامء والتقوى وانيان الطاعة و ــــــــبا أموال ا!ســــــــلمني ان شــــــــهد له أهل احلل 

 ..!!!(1)ا!سلمني وثقا مد

د من هـذه الصــــــــــفـات..؟! ولقـد حـدثني الشــــــــــيخ  نرون فقولوا أل برب م مـاذا يف ابن عوا

د   حيفظ الصــالس  القرآن كامال و  يســبا الشــهيد أبو ب ر القحطاين نقبله اهلل أن ابن عوا

 فقه احلنابلة! فأف فسيحة يف «منار السبيل»كتابا واحدا يف الفقه، وكان يدرس عنده كتاب 

أعظم من هذه الفسيحة، وحني كتو الشيخ أبو يعقوب نقبله اهلل يف عليني مادة السلسلة 

د لباطل بياهنم ا التي نقســـتالصـــونية  قطع اهلل لســـانه وشـــل -وعر ـــت عليه قال ابن عوا

 واهلل حســــــــــبنـــا ونعم الوكيـــل يف أيب حممـــد : دهـــذا ال الم أول مرة نســــــــــمعـــهد..!!-أركـــانـــه

د عامل عامل وغش ا!سلمني  ..!!(2)العدناين حني كذب عىل األمة ولعم أن ابن عوا

                                     
 (.81أليب الفسل التميمي احلنبيل )ص:« لاعتقاد اإلمام ا!نبل أمحد بن حنب( »1)

فمي: لقــد كــذب عىل اهلل وعىل األمــة حني وصــــــــــا ابن عواد اجلــاهــل بــأنــه عــامل، وقــد قــال الغزاأل  ( نعم أقوهلــا بملئ2)

[، وحني رثيت العدناين مل أكن أعلم حال ابن عواد عىل 579  يصـــلس لإلمامة ا  مفتيدا. .]ا!نخول ص:♫: د 

ه ب الم قلتــه فيــه قبــل مقتلــه بــأ ــام واهلل مــا رثيتــه بتلــك القصــــــــــيــدة ا  ألين وجــدت أين وقعــت يف ظلمــوجــه التفصــــــــــيــل، و

فوجدت أن من حقه أن أرد مظلمتي له برثا ه، وهلل ح مة يف أقداره، ويعلم اهلل مني أين مل نتبني أل مثالبه عىل التحقيل 

 كل من كان ســــــــــببا يف انحراف الدفة أو ال ذب عىل األمة، ا  بعد مقتله ورثا ي له، واهلل يتو ه وهو حســــــــــبنا فيه ويف

وخطه فيها يشـــبه خطه -، وقد خرجت رســـالة لعم نااها أهنا للعدناين أقل القوم ســـوءامن ملة فقد كان العدناين وباجل

ـــــــــــــــــــعىل ما يف بيان ن فري العاذر الذف نشـــــــــفيها يوافل  -يف رســـــــــالته ألهل منبو  =هلل بينه وبنيفر  ا-ره أبو حممد الفرقان ـ
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يَذ اْبنم دَوَقْد َذَكْرنَ  :وقال احلافظ ابن رجو احلنبيل   ُعود  ا َحدم ◙ َمســــــــــْ
(1) 

 : ف فميــهم ذم ن  »الــَّ
هم، َفُهَو ُمْؤمم دم َدُهْم بميــَ اهــَ ، َفَمْن جــَ ْم ُخُلوف 

هم دم ْن َبعــْ
َذا « خَيُْلُا مم يــَذ، َوهــَ

دم َ احلــْ

د  بماْلَيدم
م
ء َهادم اأْلَُمَرا  .(2) َيُدل  َعىَل جم

 عن اإلمام أيب الفســـــل التميمي ناقالقول  ôوأهم مما ســـــبل من نصـــــوص احلنابلة 

مــة، وان قــدرنم : ↓ أمحــد دوكــان يقول: من دعــا منهم اىل بــدعــة فال جتيبوه و  كرا

 .(3)عىل خلعه فافعلواد

بل هذا ما  ح به مجاعة من أ مة احلنابلة كأيب الوفاء ابن عقيل وأيب الفرج ابن اجلولف 

 .ôأيب الفرج ابن َرلين الدمشقي و

ل: دوج!رداوف احلنبيل  ا العالء قال يل   ابنُ  وَّ
ِف  وابنُ  َعقم  امام   عىل ا ُروَج  اجلَْولم

، غريم  يدَ  عىل احلَُسنيم  ُخروَج  وذَكَرا  عادمل  قاَمةم  َيزم رُ  وهو. احلِل  إلم د ابنم  كالمم  ظاهم ين   .(4)َرلم

عامة وأهل اليمن خاصــــــــــة عن واأل اليمن ا! رم الذف عينه أهل اجلزيرة يا واين حمدث م 

د لعنهام اهلل أبــا هــادف القحطــاين الرفيل ، فقــد قتــل هــذا الواأل ا! رم األخ احلبيــو ابن عوا

نفسه نفر بثم آل سلول ون نقبله اهلل، بعد أن س ن هذا الشهيد سنوات معدودات يف س 

                                     
! وأســــــــــتغفر اهلل وأحوب مما قلته فيه وأنا عنه إىل اهلل نشــــــــــ وه وهو حســــــــــبنا فيه، فإن كان هذا ثابتا عن العدناين ف-اجلنة=

فســــــــــال عن محاقته التي جر هبا علينا ا!صــــــــــا و والويالت وهو الدخول يف مباهلة كاذبة فحســــــــــبنا اهلل  راجع أبد الدهر!

 .  للنا ن جع مرار ا ونعم الوكيل

 (.50)ذكور يف أول البحذ، وسيأيت ال الم عليه، رواه مسلم ( هو احلديذ ا!1)

 (.248 /2( جامع العلوم واحل م )2)

 (.81أليب الفسل التميمي احلنبيل )ص:« اعتقاد اإلمام ا!نبل أمحد بن حنبل( »3)

 (.27/58( اإلنصاف )4)
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واأل اليمن ا! رم  قتَل نعم، العيش.. أهله اىل اليمن، وطلل الدنيا وصــــــــــرب عىل شــــــــــظا و

، وألن ســـنة ويأمره با!عروف وينهاه عن ا!ن ر طأههذا األخ ألنه كان يناصـــحه ويبني له خ

د وو نه كســـنة قوم ثمود الذين قال عنهم صـــالس  ، ىث  حت جت هب يثٱ :♠ابن عوا

ـــــــر صورنه كاذبا لاعام أنه قتل بقصاف  صليبي لم ي تا هذا ا! رم بذلك بل بعد قتله نشـ

د لعنه اهللشــــــــديد بعد مقتله ه بالء  ونال لوجتَ  ، ومل حيرك فيه ســــــــاكنا ، وُرفع األمر  بن عوا

حيا بني أظهركم فاسألوه  (1)أبو صالس العريب أخونا ء الواأل يف منصبه، وان كانوأمر بإبقا

 .(2)خيربكم واهلل خري الشاهدين

طلبــة العلم الــذين طــالبوا بتغيري الواأل جلوره يف اليمن فال نســــــــــتغربوا بعــد ذلــك أن يقتــل 

من األخ الشيخ أبو حممد ال ناين اعي الو ية وظلمه وافساده، وقد سبل ونرك و ية الي

                                     
ـــــــــــــنشـــ قبل ةالرســـال هذه راجعوا  الذين العلم طلبةالفســـالء من  اإلخوة أحد من بلغني ثم (1) ، نســـأل اهلل أن قتل أنه رهاـ

ويبقى عــدة يشــــــــــهــدون، أحــدهم األخ أبو عــاصــــــــــم القحطــاين وبعض اإلخوة اإلعالميني يف اليمن علم بــاحلــادثــة يتقبلــه، 

 .حينها

، فقد روى ابن شــــبة ◙وبني صــــنيع وأل اهلل عثامن بن عفان  -لعنه اهلل-( وشــــتان بني صــــنيع عدو اهلل ابن عواد 2)

َن ْبنم 3/1027ينة )يف ناريخ ا!د ْمَرا  ْبنم َطْلَحَة ( بإسناد صحيس َعْن عم
م
 اللَّ
َخَرَج لمَصاَلةم ◙ َأنَّ ُعْثاَمَن ♫:  َعْبدم

ُه اْلَباُب، َفَقاَل:  ْنُه، َفَزمَحَ ف َكاَن َيْدُخُل مم ذم َن اْلَبابم الَّ نْ «اْنُظُروا»اْلَغَداةم َفَدَخَل مم َذا َرُجل  َمَعُه خم ، ، َفنََظُروا َفإم ْيا  َ ر  َأْو ســــــــــَ

ُ َعنُْه: َفَقاَل َلُه ُعْثاَمُن رَ  َ اللَّ
، َوحْيََك َعاَلَم َنْقُتُلنمي؟»َقاَل: َأَرْدُت َأْن َأْقُتَلَك، َقاَل: « َما َهَذا؟»يم

م
ْبَحاَن اللَّ َقاَل: َظَلَمنمي « ســــــــُ

، َقاَل:  ُلَك بماْلَيَمنم ، فَ »َعامم أَلَّ
ْفَك َأَو ُأَعِديَك َعىَل َأَفاَل َرَفْعَت ُظاَلَمَتَك ام نِي؟ إمْن مَلْ ُأنْصـــم يلم َأَرْدَت َذاَك مم َْن َحْوَلُه: « َعامم

م
َفَقاَل !

ا َنُقوُلوَن؟» ُ « مــَ ُه اللَّ و  َفَ فــَّ َذنــْ د  َهمَّ بــم اَل: د َعبــْ ُه، َفقــَ نــْ
ُ مم َك اللَّ ُدو  َأْمَ نــَ نَي، عــَ

نم رَي اْ!ُْؤمم ا َأمم : يــَ اُلوا ُل َعنِي، آنم َفقــَ نمي بمَمْن َيْ فــُ

ُن:بمَك، َ  َنْدُخُل ا!َْ  ْمَرا ، َفَخىلَّ َعْنُه، َقاَل عم هم َفَ َفَل بمهم ْن َقْومم نَي، َفَأَحاُه بمَرُجل  مم لممم يُت َأْمَر اْ!ُســــــــــْ
يَنَة َما َولم َبُه  دم  َما َ َ

م
َفَواللَّ

ُه َيْوًماد، وعمران   أعلم له ســــــامعا من ع ْوًطا، َوَ  َحَبســــــَ لة أهل ثامن بن عفان ل نه أخذ عن ســــــعيد بن ا!ســــــيو وأجســــــَ

 ا!دينة ومثل هذا ا!رسل يقبل ان شاء اهلل.
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ناصـــــــس وحاول اإلصـــــــالح ومل جيد نفعا و  ســـــــمعا! وحاولوا قتله بعد نركهم  ماهناك بعد

 ا بأرسه واهلل أعلم باحلقيقة!وبلغنا أهنم نسببو

أهُل ال وفة أحَد ا!بشــــــــــــــــــــــرين باجلنة ســــــعد بن أيب وقاص  ◙ولقد اشــــــت ى اىل عمر 

ءة ســاحته  من رمىوأول  ☺خال النبي  ◙ بســهم يف ســبيل اهلل! فعزله عمُر مع برا

وظهور اف اء خصــــــــــمــه! فلام طــالــو ا! ــاهــدون يف اليمن بعزل الواأل بعــد جوره وظلمــه 

 !(1)قتلوا وانا هلل وانا اليه راجعون

غياث خطب م من  والفلبني والصومال فإلي م معشـــــــــــر الشافعية من أهل اليمن وسيناء

َذاد:الشـــــــــــــافعي  !عـــاأل اجلويني أبو ا م، قـــالخطيب م وعـــا!  هُ  َوهـــَ   (2)ُكلـــ 
دمرم  يفم  َنَوا

و م  نُْه  اْلُفســُ َل مم ا امَذا َنَواصــَ اُد، َوَلاَل ]أف احلاكم[ َفَأمَّ نُْه اْلُعْدَواُن، َوَظَهَر اْلَفســَ
ا مم َياُن، َوَفشــَ صــْ
اْلعم

َداُد، َوَنَعطََّلتم احْلُُقوُ  َواحْلُُدوُد، َواْرَنَفَعتم  َتْ َرأَ  الســـــــَّ َياَنُة، َواســـــــْ
َحتم اْ م َياَنُة، َوَو ـــــــَ الصـــــــِ

َّْن َظَلمَـ 
ا ممم فـً دم اْ!َْظُلوُم ُمنَْتصــــــــــم م ُة، َومَلْ جيـَ َلمـَ ، الظَّ ا ممم اأْلُُمورم ُل امىَل َعظـَ ُل َواْ َطـَ َداَعى اْ َلـَ ُه، َونـَ

َذا اأْلَْمرم ا  هـــَ
ْدَراكم تـــم نم اســــــــــْ
دَّ مم ، َفاَل بـــُ
اقممم َوَنْعطميـــلم الث ُغورم اَم ُنْعنَى ، ْ!َُتفـــَ َة امنَّ امـــَ مـــَ َك َأنَّ اإْلم

َوَذلـــم

. هم احْلَاَلةم  لمنَقميضم َهذم

َياَلةُ ى اأْلَْمُر امىَل ـــــــــــَفإمَذا َأْفَس  َعاَمُة َواإْلم  الزَّ
يهم اَلفم َما َنْقَتسم اَلَة، (3) خم ُو اْستمْدَراُكُه َ  حَمَ ، َفَي م

نَي َ   َوَنْرُك النَّاس ًدى، ُمْلَتطممم َع هَلُْم َعىَل ســــــــــُ ْم  احْلَِل َواْلَباطمل  َجامم ْن َنْقريرهم َأْجَدى َعَلْيهْم مم

اهلل َمْن ُهَو َعْوُن  اَعىَل اِنبــَ َ ُل اهلــْ
نَي، َوَمْو ــم مم اشــــــــــم نَي، َوَماَلُذ اْلغــَ

م م
ا! ارقمنَي مجالظــَّ َ ُم املــْ نَي، َوُمْعَتصــــــــــَ

                                     
 .( ورواها غريه بسياقات خمتلفة مفيدة453( ومسلم )755والقصة مشهورة معروفة رواها البخارف )( 1)

 ( وال الم عن الصرب عىل الواأل اذا طرأ عليه فسل واستدامة و يته.2)

 اعت مقاصد اإلمامة الرشعية.يالة: أف اإلمامة والدولة، وا!قصد أنه اذا  ( اإل3)
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ُك، َوَأْعســـــــــَ  ، َوامَذا ُدفمَع اْ َْلُل امىَل َذلمَك،(1)النَّامجنيَ 
الم  اْ!َســـــــــَ
تم  اْعَتاصـــــــــَ
ُك، َفَقدم نَّ فإَ َلتم اْ!ََدارم

 ، َتَمرَّ َعىَل اْ ََبالم ، َفاْلبمَداَر اْلبمَداَر اأْلَْمَر امَذا اســــــــــْ ْختماَللم َقْبَل َأْن َنُزوَل اأْلُُموُر َعْن َواْ َْبام َوا م

طَّ  بمَها، َومَتميَد خم ْن َمنَاصم نمبمَها َومَتميَل مم ْساَلمم بمَمنَاكمبمَهاَمَرا  .(2)دُة اإْلم

القول با روج عىل و ة اجلور ونغيري من رهم  ♫وقد نســــــــــو أبو حممد ابن حزم 

 .(3)كالمه مفصال -ان شاء اهلل- نفسه، وسيأيت ♫وخلعهم باليد اىل اإلمام الشافعي 

 ثالثــة فيــه ينخلع؟ فهــل.. اإلمــام فســــــــــل واند وقــال اإلمــام العممراين اليامين الشــــــــــــافعي:

 .(4)دمات لو كام ،األصس وهو الفسل، بنفس ينخلع: أحدها.. أوجه

س ْربــــــــــــــــالســــــَّ د: ♫وقال القلقشــــــندف 
ادم  َوقد اْلفســــــُل  [العزل موجبات من] الســــــَّ

َحابنَا اْختلا يَّة َأصـــْ
افمعم َمام انعزال يفم  الشـــَّ اَوْردمّف  جزم َوبمه الثَّاينم ... َوْجَهنْي  عىل بمهم  اإلم  يفم  امْلَ

يَّة مْحَ ااأْلَ 
ْلَطانم ل َأنه الســــ    َينَْعزم

 َعاَدْت  َلو َحتَّى اْبتمَداء اْلفســــل َمعَ  امَماَمته عقد  يصــــس َكاَم  ،بمهم

َماَمة امىَل  يعد مل َعَداَلته يد اإلبعقد اإْلم  .(5)دَجدم

خراسـان، لقد عسـت م السـيوف من كل م ان، ونال م من  أرض يف ناوأما أنتم يا أحباب

، فلامذا الســــــــــ وت وا نوهلل وأنتم مل يعـــد حتملـــه بـــاإلم ـــانك وجورهم مـــا ظلم الو ة هنـــا

 الذين أرعبتم الروس واألمري ان..؟! ألستم عىل مذهو أيب حنيفة النعامن..؟!

                                     
 ( كأنه   حي ي حال ابن عواد ولبانيته ع ل اهلل هالكهم.1)

 (.106( غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 2)

 (.11/336( وا!حىل )4/132( الفصل يف ا!لل واألهواء والنحل )3)

 .(12/13ه الشافعي )بيان اح ا!هذب يف الفق( ال4)

 .(1/72) ا الفة معامل يف اإلنافة مآثر (5)
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كـــان أبو حنيفـــة يســــــــــتحـــّو أو يوجـــو ا روج عىل خلفـــاء بني د :قـــال ا!علمي  

 .(1)دال فارويرى قتاهلم خرًيا من قتال العباس ملا ظهر منهم من الظلم، 

ْن النَّاسم َمْن َيُظن  َأنَّ َمْذَهَو َأيبم د اجلصــــــــــاص احلنفي  :أبو ب ر وقال امام م 
َومم

اَلَفتم  لم َوخم يُز اَماَمةم اْلَفاســــــــــم ْنَد َأيبم  ،هم َوَقْد َكَذَب يفم َذلمَك َوَقاَل بماْلَباطملم َحنميَفَة جَتْوم َوَ  َفْرَ  عم

يَفَة َبنْيَ اْلَقايم وَ 
نْهُ َحنم د  مم َ  ُكِل َواحم  َأنَّ َاْ

َل َ  َيُ وُن اَم اْلَعَداَلُة َبنْيَ اْ َلميَفةم يفم َوَأنَّ اْلَفاســــــــــم

ا َعْن النبي َكاَم َ  نُ  َخلميَفًة َوَ  َيُ وُن َحاكماًم  ُه َلْو َرَوى َخرَبً َوَكْيَا  ،☺ْقَبُل َشَهاَدُنُه َوَ  َخرَبُ

َواَيُتهُ  َعى َذلمَك َعىَل َوَكْيَا جَيُوُل َأْن ُيدَّ  ..؟! َنافمَذة   َغرْيُ َمْقُبوَلة  َوَأْحَ اُمُه َغرْيُ َيُ وُن َخلميَفًة َورم

ةَ  ُه اْبُن ُهَبرْيَ ْد َأْكَرهــَ َة َوقــَ يفــَ
َك  َأيبم َحنم ْن َذلــم اْمَتنََع مم ُه فــَ بــَ  َوَ َ

م
اء َة َعىَل اْلَقســــــــــــَ ي ُأَميــَّ

امم َبنم  َأ ــَّ
يفم

َة َوَجَعَل َيســْ  هُ اْبنُ  (2)َوُحبمَس َفَلوَّ  ًطاــــــــــــَبرْيَ َوا ُبُه ُكلَّ َيْوم  َأســْ يَا َعَلْيهم َقاَل َلُه اْلُفَقَهاُء  ،رم َفَلامَّ خم

 َكاَن َحتَّى َيُزوَل َعنْك َهَذا السَّ 
 
ء  َأفَّ يَشْ
ْن َأْعاَملمهم ْرُب َفَتَوىلَّ َلُه َعدَّ َأمْحَالم الِتْبنم ــــــــــَفَتَولَّ َشْيًئا مم

ف َيْدُخُل  وُر اىَل مثل ذلك فأبى الَّذم ُه ُثمَّ َدَعاُه اْ!َنْصــــــــــُ ف  فحبســــــــــه حتى عدَّ  َفَخالَّ ذم بمَن الَّ له اللَّ

ينَةم َبْغَداَد ـــــــــَكاَن ُيْس  ةم اجْلَْورم َرُب لمُسورم َمدم مَّ
َلَمةم َوَأ م َولمَذلمَك  َوَكاَن َمْذَهُبُه َمْشُهوًرا يفم قمَتالم الظَّ

ي  
 َحتَّى َجاَءَنا بم ْلنَا أَ اْحَتمَ » :َقاَل اأْلَْوَلاعم

 
ء يَفَة َعىَل ُكِل يَشْ

ْيام بَا َحنم َلَمةم -السَّ  -َيْعنمي قمَتاَل الظَّ

هُ  لـــْ اْلَقْولم  ،«َفَلْم َنْحَتمم  َوالنَّْهيم َعْن اْ!ُنَْ رم َفْرض  بـــم
اْ!َْعُروفم هم ُوُجوُب اأْلَْمرم بـــم ْن َقْولـــم اَن مم َوكـــَ

َف َعْن النَّبمِي َفإمْن مَلْ ُيْؤمَتَْر َلُه َفبم  ْيام َعىَل َما ُروم َأَلُه ا ،☺الســــَّ ا مُغ َوســــَ يُم الصــــَّ
هم ْن -ْبَرا َوَكاَن مم

مْ  اكمهم  َوُنســــــــَّ
اَن َوُرَواةم اأْلَْخَبارم  َأْهلم ُخَراســــــــَ

م
 ؟َعْن اأْلَْمرم بماْ!َْعُروفم َوالنَّْهيم َعْن اْ!ُنَْ رم  -ُفَقَهاء

اَل  هُ  ،«ُهَو َفْرض  » :َفقــــَ ثــــَ دَّ اس  َأنَّ النَّ  َوحــــَ َة َعْن اْبنم َعبــــَّ مــــَ ْ رم
يــــذ  َعْن عم دم  :قــــال ☺بميَّ بمحــــَ

                                     
 (.10/164( جمموهلل مؤلفات العالمة ا!علمي اليامين )1)

َف َعنُْه، لسان العرب )2)  (.2/353( َلوَّ يفم األَمر: أف متَادى َعَلْيهم وَأبَى َأن َينرَْصم
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أفســــل الشــــهداء محزة بن عبد ا!طلو َوَرُجل  َقاَم اىَل اَمام  َجا مر  َفَأَمَرُه بماْ!َْعُروفم َوهَنَاُه َعْن »

يُم اىَل َمْرَو َوَقاَم اىَل َأيبم مُ ، «اْ!ُنَْ رم َفُقتمَل  هم لمم  َفَرَجَع اْبَرا ســــــــــْ
 َفَأَمَرُه َوهَنَاُه  (1)

ْوَلةم وم الدَّ
احم صــــــــــَ

ًرا ُثمَّ َقَتَلهُ  َرا
ْفَ ُه الِدَماَء بمَغرْيم َحلٍّ َفاْحَتَمَلُه مم  ُظْلَمُه َوســـــــَ

يَُّتهُ  ،َوَأنَْ َر َعَلْيهم
يفم َأْمرم َلْيدم  (2)َوَقســـــــم

اَل  ُهوَرة  َويفم مَحْلمهم امْلَ ٍّ َمشــــــْ
 ُوُجوبم ُنصــــــْ اُه النَّ اَلْيهم َوُفْتيَ  ْبنم َعيلم

ا يفم ًّ
َتالم َمَعهُ ـــــــــــــــــاَس رسم  ،َرنمهم َواْلقم

ن    ْبنم َحســـــــــَ
م
 اللَّ
يَم اْبنَْي َعْبدم هم د  َوامْبَرا مَّ َك َأْمُرُه َمَع حُمَ

ِف ، (3)َوَكَذلم رم َحاَ  اْلَفَزا َيبم امســـــــــْ
َوَقاَل ألم

نَي َقاَل َلهُ  ي بماْ ُُروجم َمَع  :حم ت َعىَل َأخم َ َأَاْ
يَم َحتَّى ُقتمَل ملم هم يك َأَحو  » :َقاَل  ؟اْبَرا

َرُج َأخم خَمْ

ك ْن خَمَْرجم َحاَ  َقْد َخَرَج اىَل اْلَبصــْ  «اأَلَّ مم اَم َأنَْ َرُه َعَلْيهم  ،(4)َرةم ـــــــــــــَوَكاَن َأبُو امســْ ْغاَمُر األَ َوَهَذا انَّ

َد  مْم ُفقم يَن هبم ذم ُ الَّ  َوالنَّْهُي َعْن اْ!
ُوَن َعىَل اأْلَْمُر بماْ!َْعُروفم

م
ْساَلمم نَْ رم َحتَّى َنَغلََّو الظَّا! ،  ُأُمورم اإْلم

لم   .(5)دَفَمْن َكاَن َهَذا َمْذَهَبُه يفم اأْلَْمرم بماْ!َْعُروفم َوالنَّْهيم َعْن اْ!ُنَْ رم َكْيَا َيَرى اَماَمَة اْلَفاسم

ل قان حني ╚وما أحســــــــــن ما قال ليد بن عيل بن احلســــــــــني بن عيل بن أيب طالو 

 و ة اجلور والظلم:

                                     
 .( هو أبو مسلم ا راساين طاغية بني العباس، وسبل ذكره1)

التواريخ والســــــــــري؛ قــد كــان حيرض النــاس عىل ا روج مع ليــد بن عيل بن ( يعني أبــا حنيفــة، وهــذا متوانر يف كتــو 2)

 ، وقد قتل ليد شهيدا يف سبيل اهلل وهو يقارهلل الظا!ني، رمحه اهلل رمحة واسعة.╚احلسني بن عيل بن أيب طالو 

امته، ا!لقو بالنفس الزكية لصــــــــالحه وام╚ يب طالو ( حممد بن عبد اهلل بن احلســــــــن بن احلســــــــن بن عيل بن أ3)

وأخوه ابراهيم، خرجوا عىل أيب جعفر العبايس ا!لقو با!نصــــــــــور وكادوا أن يغلبوا عىل أمصــــــــــار اإلســــــــــالم لو  ســــــــــبل 

 القساء بح مة اهلل وعلمه، وقد خرج معهام مجع كبري من علامء ا!سلمني وحمدثيهم وخاصة من علامء ا!دينة وفقها ها.

، ♫ ن لقتال الروم، وكان ( ا!شــــــهور أن خروج أيب اســــــحا  الفزارف كا4) صــــــاحو غزو وجهاد، ولعل وقع َقْلو 

( يقول فيها الفزارف:دولقد خرجت مرة يف بعض هذه الثغور 1/284فإن القصـــــــــــة يف اجلرح والتعديل  بن أيب حانم )

 وخرج أخي مع ابراهيم اىل البرصةد.

 .بترصف يسري (1/86( أح ام القرآن لل صاص )5)
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غغ    غغاذ   م  غغ      ع  غغ  ب الس  غغ    ال ق  بغغا   ف  ج  ج   ع 

  

تغغا   غغى   م    غغ    ع  ج  غغا      و   ع  ا ع  غغف  ان   ص   ف 

   

ْلَطان امن َقاَل  يقول يف نعداده للنواقض!:دَومن ابن الشـحنة احلنفي  وهذا    السـ 
 يفم

َنَّهُ  ي فر َعادل َلَماننَا  .(1)ي فرد عد  راجْلو سمى َومن َجا مر ألم

اَس، َيْظلمُمونَ  عن :دُمُلوك   ♫وقـــال ا!ال عيل قـــارف  ، َقْهًرا  بمَغرْيم  َوُيْؤُذوهَنُمْ  النـــَّ  َحلٍّ

ةً  ا  َوَغَلبــــَ ا َوُعُتوًّ ً اًدا وَنَ رب    َوَفســــــــــــــَ
، واحْلَْرثم  اأْلَْرضم  يفم امم َك  َوَغرْيم  َواأْلَنْعــــَ

نْ  َذلــــم  ُمنَْ َراتم  مم

، َظامم رُ  ُهوَ  اْلَ اَلمم  يفم  اْلُعُدولم  ْجهَ وَ  َوَلَعلَّ  اْلعم تمْمَرا ســــــــــْ
َواُم، ا م اَهد   ُهوَ  َكاَم  َوالدَّ   ُمشـــــــــــَ

هم  يفم  َهذم

  َحْيُذ  ،اأْلَ َّامم 
تم َتَقرَّ اَلَفةُ  اســــــــــْ
ف يفم  اْ م َلَمةم  َأ ْدم يلم  الظَّ ل ام  بمَطرم   التَّســــــــــَ

نْ  ،َواْلَغَلَبةم َعاةم  َغرْيم  مم  ُمَرا

و م    ُاُ
ةم امـــَ مـــَ   ُثمَّ  ً ،َأوَّ  اإْلم

اَدةم  يفم يـــَ ْلمم  لم ِدف الظ  ا، َعىَل  َوالتَّعـــَ ايـــَ عـــَ مم  الرَّ مْ  َوالتََّح   هللم  َعَلْيهم َأنَْوا  بـــم

َنافم وَ  اْلَباَلَيا َلاَيا َأصــــــــــْ ًيا، الرَّ
  ُثمَّ  َثانم
  يفم

م
وم  امْعَطاء َناصـــــــــــم َا لمَغرْيم  اْ!َ

ِل  َأْرَباهبم َتحم  َوَعَدمم  هَلَا، اْ!ُســــــــــْ

ْلتمَفاتم  لمنيَ  امىَل  ا م  اْلَعامم
م
  اْلُعَلاَمء

م
نيَ  َواأْلَْولمَياء م احلم ًثا، الصــــــــــَّ

ُو  ُثمَّ  َثالم
اَلطمنيم  َغالم نَا ســــــــــَ

 َنَرُكوا  َلَمانم

َتاَل  ـــــاْ!ُْش  َمعَ  اْلقم كمنَي،ـ ُهوا  رم   امىَل  َوَنَوجَّ
نيَ  ُمَقاَنَلةم َْخذم  اْ!ُْسلممم   اْلبماَلدم  ألم

م
 َقاَل  َولمَذا؛ اْلَفَسادم  َوامْعَطاء

ْلَطانُ  َقاَل  َمنْ : ُعَلاَم منَا ُض َبعْ  نَا ســُ
، َفُهوَ  َعاَدل   َلَمانم ر 

َدرَ  َما َأْقَبَس  َوَما َكافم نْ  صــَ
نمنيم  َبْعضم  مم  َخَوا

  اْلَعامِ  بماْلَقْتلم  َأَمرَ  َأنَّهُ  َلَمانمنَا يفم  (2)اأْلَْلَبكم 
نْ  َعظميم   َبَلد   يفم اَلمم  َأْهلم  ُبْلَدانم  مم ســْ لم  اإْلم

َتمم  َعىَل  اْ!ُشــْ

ايمخم  ، اْ!َشـــــَ مم َرا اَداتم  اْل م ، َوالســـــَّ َظامم
  اْلعم

م
، َوُعَلاَمء اَلمم ســـــْ ، اإْلم

م
اء ،وَ  َوالنِســـــَ

م
َعَفاء ، الســـــ   َواأْلَْطَفالم

ا مرم  ، اْ!َْرَض  َوســـــَ
َيالم  َواأْلَْهلم  َواْلُعْمَيانم َفًة، ُأُلوًفا َواْلعم نُوًفا ُمَؤلَّ َفًة، َوصـــــُ

 َأْهَل  َأنَّ  َواحْلَاُل  ُمْؤَنلم

                                     
( ومجاعة غريمها، و  يســـــــلم 5/133(، ونابعه ابن ن يم يف البحر الرا ل )416الشـــــــحنة )ص: ( لســـــــان احل ام  بن 1)

 عىل الظلم والظلمة! ôهلام أن هذا من النواقض، ل ن أوردنه من باب بيان نغليظ فقهاء احلنفية 

رى وســــــــــمرقند وما من ال ك يف بالد بخاك ا!عروفون اليوم ( مجع كلمة )خان( ونعني ا!لك، واأللبك هم األولب2)

 .حوهلا
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َلدم  ْذُكورم  اْلَب ةم  َعىَل  اْ!َ لَّ
م
ةم  اْ! يَّ

ةم  َوَمْذَهوم  احْلَنميفم يَّ
نْ  احْلَنَفم َلةم  مم ةم  َأْهلم  مُجْ نَّ ، الســــــــــ 

ي َواجْلاََمَعةم عم  َوُمدَّ

ْلَطنَةم  يمم  َعىَل  َأنَّهُ  َيْزُعمُ  الســـــَّ
ْلمم  َنْعظم ـــــــــــــــَوالشـــــَّ  اْلعم يَعةم ـ َح  َوَقدْ  ،(1)رم   ُعَلاَمُؤَنا َ َّ

نيَ  نَّ أَ بم لممم  َلوْ  اْ!ُســـــْ

ةً  َفَتُحوا  نْ  َقْلعــَ
لم  مم ، َأهــْ دُ  اْلُ ْفرم مْ  َوُيوجــَ يهم

نْ  ُأُلوف   فم لم  مم ، َأهــْ نْ  احْلَْربم
مْ  َل م ِمي   فميهم

د   ذم
 َواحــم

مل   َ   َبْينَُهْم، فمياَم  اْلَعنْيم  جَمُْهوُل  ُل  حيـَ امِ  َقتــْ   اْلعــَ
، َذلـمَك  يفم امم ةَ  َوَ   َحْوَل  َفاَل  اْ!َقــَ ، ام َّ  ُقوَّ

م
ا بـماللَّ  َومـَ

اءَ  ُ  شـــــَ أْ  مَلْ  َوَما َكاَن، اللَّ َ  َأنَّ  َأْعَلمُ  َيُ ْن، مَلْ  َيشـــــَ   ُكِل  َعىَل  اللَّ
ئ  ، شـــــَ ير 
َ  َوَأنَّ  َقدم  بمُ ِل  َأَحا َ  َقدْ  اللَّ

 
 
ء ْلاًم، يَشْ
ادُ  َظَهرَ  َوَقدْ  َهَذا عم   اْلَفســــَ

، اْلرَبِ  يفم   َحتَّى َواْلَبْحرم
يَفنْيم ـــــــــــــــالشــــَّ  احْلََرَمنْيم  يفم َّا رم

نْ  مَلْ  ممم
 ُيْم م

َّا ذمْكُرُه،
رْ  مَلْ  َوممم وَّ ْ ُرُه، ُيَتصـــــَ

ُ  فم   َوألم   َواللَّ
ُ  دمينمهم
، َوَنا م اَعة   ُكل   َبْل  َيْوم   ُكل   َبْل  َعام   َوُكل   َنبمِيهم  ســـــَ

َّا َا  
اَعُةد َنُقومَ  َأنْ  امىَل  َقْبَلهُ  ممم السَّ

(2). 

 كـــافرا عىل قول يف مـــذهـــو أيب حنيفـــةمن ســــــــــمى الســــــــــلطـــان اجلـــا ر عـــاد   كـــان فلئن

نـــو حتى قتـــل العلامء ..♫ ؟! ف يا بحـــال هـــذا الســــــــــلطـــان الـــذف جـــاول اجلور بمرا

 ، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل..وقدمهم لقمة سا غة لعباد الصليو والدعاة وا!صلحني

سان، أوما ي في وفقهاء األثر ويا أهل احلديذ صحيس  م حديذ ابن مسعود يف يف خرا

 ينقل عن الصـــــاد  ا!صـــــدو  قوله فيام رواه عنه أبو رافع التابعي، قال أبو رافع: مســـــلم اذ

ُعود  د  ْبنم َمســـــــــْ
م
  ◙ َعْن َعْبدم اهلل

م
وَل اهلل ة  »َقاَل:  ☺َأنَّ َرســـــــــُ  ُأمَّ

ْن َنبميٍّ َبَعَثُه اهلُل يفم
َما مم

تـم  ْن ُأمَّ
اب  َيأْ َقْبيلم ام َّ َكاَن َلُه مم حـَ ي وَن، َوَأصــــــــــْ رم  َحَوا
ا هم َ هنَّ

، ُثمَّ ام
هم َأْمرم ُدوَن بم  َوَيْقتـَ

هم نَّتـم ُخُذوَن بمســــــــــُ

ا َ  ُيْؤَمُروَن،  ا َ  َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن مــَ ْم ُخُلوف  َيُقوُلوَن مــَ
هم دم ْن َبعــْ
َدُهْم خَتُْلُا مم اهــَ َفَمْن جــَ

ن  
هم َفُهَو ُمْؤمم انمهم َفهُ ، َوَمْن َجاَهَدهُ بمَيدم ســَ

، وَ ْم بملم ن 
، َوَلْيَس َو ُمْؤمم ن 

َمْن َجاَهَدُهْم بمَقْلبمهم َفُهَو ُمْؤمم

                                     
 ( كحال ابن عواد ولبانيته الذين قتلوا خيار الناس ثم   لالوا ينعقون بأهنم دخالفة عىل منهاج النبوةد..!!1)

 ( بترصف يسري.8/3373( مرقاة ا!فانيس اح مش اة ا!صابيس )2)
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ُة َخْرَدل    َحبــَّ
ياَمنم َن اإْلم ، « َوَراَء َذلــمَك مم َأنَْ َرُه َعيَلَّ  ْبَن ُعَمَر فــَ

م
َد اهلل ُت َعبــْ ثــْ دَّ : َفحــَ ع 

اَل َأبُو َرافم قــَ

ُعود  َفنََزَل بمقَ  َم اْبُن َمســــــــــْ
َتْتَبَعنمي امَلْيهم عَ َفَقدم  ْبُن ُعَمَر َيُعوُدُه، َفاْنَطَلْقُت َمَعُه َفَلامَّ َناَة َفاســــــــــْ

م
ْبُد اهلل

ْثُتُه اْبَن ُعَمرَ   َكاَم َحدَّ
َثنميهم ، َفَحدَّ
يذم  .(1)دَجَلْسنَا َسَأْلُت اْبَن َمْسُعود  َعْن َهَذا احْلَدم

ومن قدر عليه فلم يفعله فهو ملوم  بتغيري ا!ن ر باليد !ن قدر عليه، ☺وقد أمر النبي 

َهاب   ْبنم  َطارم م  ثم، فَعنْ آ ُل : َقاَل  -وهو من التابعني – شــــــــــم   َبَدأَ  َمنْ  َأوَّ
يدم  َيْومَ  بماْ ُْطَبةم  (2)اْلعم

اَلةم  َقْبَل    َفَقامَ . َمْرَوانُ  الصـــــَّ
، امَلْيهم اَلةُ : َفَقاَل  َرُجل  ، َقْبَل  الصـــــَّ

 ُهنَالمَك، َما كَ ُنرم  َقدْ : َفَقاَل  اْ ُْطَبةم

عميد   َأبُو َفَقاَل  اد: ◙ا درف  ســَ   َما ىــــــــــــَقســَ  َفَقدْ  َهَذا َأمَّ
ْعُت  َعَلْيهم مم وَل  ســَ   َرســُ

م
 ☺ اهلل

نُْ مْ  َرَأى َمنْ »: َيُقوُل  هُ  ُمنَْ ًرا  مم ، َفْلُيَغرِيْ
هم عْ  مَلْ  َفإمنْ  بمَيدم

َتطم ، َيســـــــْ
انمهم ســـــــَ
عْ  مَلْ  َفإمنْ  َفبملم

َتطم ، َيســـــــْ
 َفبمَقْلبمهم

ياَمنم  َأْ َعُا  َوَذلمَك   .(3)د«اإْلم

ُرونَ  َوَحْوَلهُ  جملس   يفم  َيْوًما َقاَل حني  ◙بلغت م سرية عمر بن ا طاب أوما   اْ!َُهاجم

ارُ  ُت  َلوْ  َأَرَأ ُْتمْ »╚:  َواألَنْصــــــــَ صــــــــْ ْ  َنَرخَّ
، َبْعضم  يفم ؟ ُكنُْتمْ  َما األَْمرم لمنْيَ

، «َفاعم َ ُتْوا  َفســــــــَ

                                     
 (.50( رواه مسلم يف صحيحه )1)

 السنة أن ن ون ا طبة بعد الصالة.( 2)

ــــــــرية، و  نن ر أن  (49واه مسلم يف صحيحه )( ر3) ويف هذا احلديذ أظهر رد عىل اجلامية اجلدد من دعاة النصيحة السـ

! وهي حمض .من الســـــــــلا من دعا اليها، ل نها مع من نثمر فيه النصـــــــــيحة   مع من كان جبارا ومل ي ن من ا!صـــــــــلحني

ديذ ا!رفوهلل يف ذلك )حديذ عياض بن غنم( خالفتها اجتهادات غريهم من الصــــــــحابة، واحل ôاجتهادات منهم 

حديذ من ر  ــــــعيا   يصــــــس، وقد كتو يف بيان  ــــــعفه عدد من ا!عا ين عىل رأســــــهم الشــــــيخ اجلليل أبو الفســــــل 

ا حديذ ال تامن يف الســــــــــوداين نقبله اهلل يف عليني يف رســــــــــالة له منشــــــــــورة قبل ه رنه بعنوان: داجلهر واإلعالن بســــــــــع

  مَلْ  َفإمنْ :د♫النووف  مناصـــــحة الســـــلطاند، قال
ا  اْلَوْعظُ  ُيْم منم ًّ

ْنَ ارُ  رسم يعَ  لمَئالَّ  َعاَلنمَيةً  َفْلَيْفَعْلهُ  َواإْلم ُل  َيســـــم  داحْلَِل  َأصـــــْ

 .(18/118) مسلمصحيس  اح
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، َفَعادَ  َننْيم ريُ  َفَقاَل  َثاَلًثا، َأوْ  َمرَّ
ْعد   ْبنُ  َبشـــــــــم ْمنَاكَ  َفَعْلَت، َلوْ »: ◙ ســـــــــَ يمَ  َقوَّ ْدحم  َنْقوم

 ،«اْلقم

 .(1)«أنتم امًذا َأنُْتمْ »: ُعَمرُ  َقاَل 

ألهل احلرية حني جاؤوه يشــت ون واليهم، فعزله وقال هلم: ◙  هســمعتم قولأوما 

َأُلُ ْم َعنُْه، امَذا  وينم َعامَّ َأســـــْ ُ اَء دَأْخربم َماُم َعَلْيُ ْم َفَ اَر َعَلْيُ ْم َوَمنََعُ ْم ُحُقوَقُ ْم َوَأســـــَ َكاَن اإْلم

نَ  ْحَبَتُ ْم َما َنصـــــــــْ نمنَي، قالوا ُعوَن بمهم؟ صـــــــــُ رَي اْ!ُْؤمم َ : َيا َأمم ْدَنا اللَّ
ا مَحم ْن َرَأ ْنَا َخرْيً
، ام نَُع بمهم َما َنصـــــــــْ

ْنُه، َقاَل: َوَقبمْلَنا، َوامْن َرَأ َْنا َجْوًرا َوُظلْ  ُ مم َنا َحتَّى ُيَفِرَج اللَّ رَبْ َمُع؟»اًم صــــــــــَ «  َأَما ُهَو ام َّ َما َأســــــــــْ

: َ  َوا نَْدَنا ام َّ َما ُقْلنَا َلَك، قَ َقاُلوا  َما عم
م
هم َعىَل َجْبَهتمهم ـــَفَس »اَل: للَّ  »ُثمَّ َقاَل:  ،« َرَب بمَيدم

م
َ  َواللَّ

ف َ  امَإَ ام َّ ُهَو 
ذم  اأْلَْرضم َحتَّىالــــَّ

َداَء يفم هــــَ اُكْم،  َ  َنُ وُنوَن شــــــــــُ ْم اميــــَّ
هم ذم َأخــــْ ُذوُهْم كــــَ ْأخــــُ نــــَ

اُكْم  مْم اميَّ هبم  احْلَِل َكرَضْ
ُبوُهْم يفم  .(2)«َوام َّ َفاَل َوَنرْضم

ى ْبُن ُعْقَبةَ  ، َفَقاُلوا: ◙ َأنَّ َرْهًطا َأحَْوا ُعَمرَ »:   وح ى امام أهل الســـري ُموســـَ

تم اَكُثَر الْ  َتدَّ َياُل، َواشـــــــْ
نَا، َقاَل: َفَعْلُتُموَها، مَجَْعُتْم َبنْيَ الســـــــَّ عم

ْدَنا يفم َأْعطمَيانم ـــــــــــــــــْ!َُئوَنُة، َفزم ، ـ َرا مرم

ْذُنُم ا َ  َواختَّ
م
 اللَّ
، َنْذهَ ْ ََدَم يفم َمالم  جُلَّة اْلَبْحرم

ينَة  يفم فم  ســَ
اُكْم يفم ْدُت َأيِن َواميَّ

 َلَودم
م
ُو ! َأَما َواللَّ

نُْهْم،  اُس َأْن ُيَول وا َرُجال مم ا، َفَلْن َيْعَ َز النــَّ ا َوَغْربــً قــً ا َاْ نــَ
َبُعوُه، َوامْن َجنََا بم اَم انَّ َتقــَ  اســــــــــْ

إمنم فــَ

َج َعَزُلوُه! َفَقاَل:  ، اْلَقْتُل َأنَْ ُل : ◙ ، َفَقاَل َطْلَحةُ هُ َقَتُلو َوَما َعَلْيَك َلْو ُقْلَت: امْن َنَعوَّ

                                     
 ( بإسناد قوف جيد.2/98( رواه البخارف يف التاريخ ال بري )1)

ف 6/146وابن سعد يف الطبقات )( 815 /3بن شبة يف ناريخ ا!دينة )( رواه ا2) ( بإسناد قوف جيد َعْن ُعَفِيام ْبنم َمْعدم

َب به وكان عفيا  من وفدهم اىل عمر   ◙.َكرم



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 63

َْن بَ 
م
 .(1)«ْعَدهُ !

نْ  َقْوم   رَ ـــــــــــَحَس ولقد 
لمَس  ُقَريش   مم َيةَ  جَمْ مْ  ُسْفَيانَ  َأيبم  ْبنم  ُمَعاوم ، ْبنُ  َعْمُرو فميهم  َوَعْبدُ  اْلَعاصم

 
م
ْفَوانَ  ْبنُ  اللَّ ، ْبنم  َأَميَّةَ  ْبنم  صــــــــــَ

مْحَنم  َوَعْبدُ  َخَلا    ْبنُ  الرَّ
ثم م   ْبنم  احْلَارم  َفَقاَل  ،╚ َهاشــــــــــم

َ  امْحَُدوا»: رجل   ـــــــَمْعَش  َيا اللَّ ، رَ ـ َ  َجَعَل  امذْ  ُقَريش  ُكمْ  َواألم   َمنْ  ُأُمورم
 َوَيَتَصام   اْلَقَذى، َعىَل  ُيْغضم

، َعىَل 
م
ر  وَ  اْلَعْوَراء هُ  جَيُ عم  َعىَل  َذْيلــَ

َدا م َ اَل  ،«ا ــْ دُ  َفقــَ   َعبــْ
م
ْفَوانَ  ْبنُ  اللَّ  َيُ نْ  مَلْ  َلوْ »: ◙ صــــــــــَ

ْينَا َكَذلمَك  َء، امَلْيهم  َ!َشَّ ا َّ َ نِ  َظَهرَ  َلهُ  َوَقَلْبنَا الرضَّ
م
 .(2)«اْ!

عميدم ْبنم ُجَبرْي   َن اْ!َْعُروفم َما د :أوما ســمعتم قول ســيد التابعني وشــهيدهم ســَ امنَّ مم

ْيام َ  ُيْؤَمُر ام َّ  دبمالسَّ
(3) . 

  ا نداء  وأخريً 
ا اهلل اىل الصــــــــــاحلني من ا! اهدين من أهل العرا ! انقو موجوهلل   قلو   نْ مم

د والســــــــــفلة من  و  حتملوا ولر األمة بتأ يد هذا الطاغية ا!ت رب وحزبه، ولقد جرَّ ابُن عوا

نه ا!عرة ألهل العرا  أبد الدهر ما مل يمحوها بأ د م وسيوفهم، فال ن ونوا  أل مه وأعوا

فقد نســــــببوا بحامقتهم مع ا!هاجرين أن  ،به عبادهرب ـــــــــــــــــعونا له عىل ظلمه و  ســــــيفا يســــــ

هنم من أهـــل العرا ! فـــاهلل اهلل يف دين م   يزرعوا الشــــــــــقـــا  بني ا!هـــاجرين وبني اخوا 

نســــيعوه ألجل دنيا فانية ورجل خا ن ظامل جبار متغطرس، وســــريوا عىل ســــرية أســــالف م 

ــــــــــمن الصاحلني من فقهاء البص وعىل سرية اإلمام احلسني  رة وال وفة الذين خلعوا الطغاة،ـ

                                     
دأما  (:6/116سري )ال( من طريل موسى بن عقبة مرسال، قال احلافظ الذهبي يف 213 /4( رواه الطربف يف نارخيه )1)

 ال بري، سمعناها، وغالبها صحيس، ومرسل جيدد.موسى بن عقبة( : فهي يف جملد ليس ب)مغالف 

 ( مرسال.53( رواه الزبري بن ب ار يف األخبار ا!وفقيات )ص:2)

 (.85( برقم: )1/130( رواه ا الل يف السنة )3)
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ل يف أرض كربالء! ونذكروا ســــعيد بن جبري ا يف ســــبيل احلملا قتل شــــهيد ¶بن عيل 

ــــــــــــوأمحد بن نصــ  يل ٱيثٱر ا زاعي وعلامء بغداد الذين وقفوا يف وجه الباطل فانبعوا ســبيلهم ـ

  .ىثجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

واذكروا خياركم وأوا ل م الذين نا وا الدين يف حمنته وقاموا مع الشــــــــــيخ أيب مصــــــــــعو 

نــهالزرقــاوف واخ اجلبورف واحللبويس وأبــا حممود  اوليــدً  وخ األجلــةاذكروا الشــــــــــيو، (1)وا

ف م الـــذين   لالوا نعســــــــــهم قيود األرس يف  موغريه نـــاجي حســــــــــــام من خيـــاركم وأاا

ا  بلغنا منهم ، وما ريا واهلل ا   حاهلم نا عنعلموما ينتظرون ف اكها، س ون الرافسة 

د وحاله وعدم ر ا   بطغيانه وجتربه.ذما لسرية ابن عوا

فك اهلل -ناجي  ولقد واهلل نقطع قلبي عىل الشــيخ العامل الصــابر ا! اهد أيب حممود حســام

فقد حاربته العصــــابة ا بيثة حتى أكرهته عىل ا روج من الدولة حني مل يصــــرب عىل  -أرسه

فأرسه الرافســــــــة ون لوا به أشــــــــد العذاب فيام  ،صــــــــدهلل يف وجووهمبعد أن ا!ن رات منهم 

، وح م باإلعدام ومحله الرافسة كل  مة أنيطت بالدولة لغنا عن اإلخوة املأسورين معهب

حني كلمة موجعة  -يف احدى لقاءات اع افه- ولقد ســـــــمعته يقول ا!وصـــــــل وغريها!يف 

م داخل الدولة   ! -في م أرجو من اهلل أ  نصد -سئل ا!صا و والطوا

                                     
اىل ما قبل نعيني ابن  «  اإلســــــــــالميةدولة العرا »و «مجاعة التوحيد واجلهاد»وقد منَّ اهلل عيل فاســــــــــتقرأت كل انتاج  (1)

عواد أمريا عليها، ومجعت يف ذلك جزءا أبني فيه أن عقيدة اجلامعة ســـــــــنية ســـــــــلفية نقية بحمد اهلل بخالف ما آل اليه حال 

اجلامعة، وكان الغرض من ذلك أن يعلم الواقا عىل هذا اجلزء أن القوم قد انحرفوا عن مســــار ا!ؤســــســــني األوا ل هلذه 

 . نتساب هلم ومتسحوا بأسام هم، واهلل ا!ستعان أن ييرس امتامه ونرشهوان لعموا ا اجلامعة
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ن م ا! يف  اهدين  لع هذا الطاغية فأنتم مشـــــــاركون ونذكروا أن م ان مل نقوموا مع اخوا

 : ♫الولر و  بــــد، قــــال اإلمــــام أبو حممــــد ابن حزم 
م
 جف مغ جغ ٱيثٱ : دقــــال اللَّ

ْثلم  َظَفرَ  َفَمنْ  ىثحك جك مق  حق مف حفخف لمم   َأوْ  ُهوَ - فميهم  ُظلممَ  َما بممم  -ذمِمي   َأوْ  ُمســــْ

هُ  َفَلمْ  لــْ دم  َعنْ  ُيزم م  يــَ
املم هُ  ْظُلومم !َْ ا اىَل  َوَيُردَّ  الظــَّ دُ  َفُهوَ  َحقــَّ نَي، َأحــَ

م م
ا! نْ  مَلْ  الظــَّ

ِ  َعىَل  ُيعم  َوالتَّْقَوى اْلربم

ْثمم  َعىَل  َأَعانَ  َبْل  ، اإْلم وَرةً  ُيْعَلمُ  َأْمر   َهَذا َواْلُعْدَوانم َك  .َ ُ
ولم  َأْمرُ  َوَكَذلم   َرســــــــُ

م
 َمنْ »: ☺ اللَّ

نُْ مْ  َرَأى هُ  َأنْ  ُمنَْ ًرا  مم  بميَ  ُيَغرِيَ
هم َتَطاهللَ  انْ  دم ْلمم  َكِا  َعىَل  َقَدرَ  َفَمنْ  «اســــــــْ   الظ 

هم   َوَقْطعم
م
 ُكِل  َوامْعَطاء

هُ  َحلٍّ  ذمف ــــــــــــــى َفَقدْ  َيْفَعْل  َفَلمْ  اْ!ُنَْ رم  اْنَ ارم  َعىَل  َقَدرَ  َفَقدْ  َيْفَعْل  َفَلمْ  َحقَّ َ  َعصـــَ  َوَخاَلَا   اللَّ

ولم  َأْمرَ    َرســُ
م
ِللَ  َأنْ  ا َّ  ☺ اللَّ نْ  هُ حُيَ

هم  َحِل  مم نَ  َفَقدْ  َنْفســم ، بماَل  َأْحســَ
اَلف  َ  مُل  خم  َهَذا َعىَل  َوالدَّ

اد َنْ ُثرُ  دًّ  .(1)جم

ـــــــرة  وخامتة ا!قدمة نداء اىل رياحني اجلهاد وعبقه ا!تنسم من رحيل الشهادة والبذل والنصـ

  نسيعوا  نرش،ر وا!ـــالذين أوقد اهلل بدما هم جذوة اجلهاد يف أرض ا!حش اىل أبناء الشام

يــة من  هــذه اجلــذوة ون ونوا ســــــــــببــا يف اطفــا هــا بتخــاذل م عن خلع هــذا الظــامل ومحــل الرا

نفتس حلـو! فحرمنـا هـذا الفتس بام أن جـديـد، واذكروا أننـا طرقنـا أســــــــــوار دمشــــــــــل وكـدنـا 

جرت علينا هذه العصــــابة ا!تســــلطة من ا!ظامل والبدهلل وبتقهقرنا عن خلعهم وردعهم عن 

 عبـاس ابن قـال ىث مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يثٱٹٱٹٱ ظلمهم،

 .(2)«السوء سفلة ىثمت خت حت جت يث ،اجلور و ة ىثهب مب يثٱ» :¶

                                     
 (.6/492( ا!حىل )1)

 (.303 /2( ا!حرر الوجيز يف نفسري ال تاب العزيز )2)
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فاهلل اهلل يف جهادكم وشــــــــــهدا  م   يســــــــــع دمهم هباء و  نذهو بطو  م بغري ثمرة، 

وت وأنتم واهلل أحل الناس بالقيام عىل هذا الطاغية وخلعه كام قمتم أول أمركم عىل الطاغ

د وحزبــه الظلمــة الف رة من  النصــــــــــريف ومل نبــالوا! واعلموا أن جهــادكم للطــاغيــة ابن عوا

: ♫ي ــــــر ابن عطية األندلســــــ، قال اإلمام ا!فس-ان شاء اهلل- أعظم القربات عند اهلل

  .(1)غناءد أعظم وغريه الظلمة وكا الطغاة وردهلل ال فار ك هاد بقوة اهلل اىل دوالدعاء

                                     
 (.5/16( ا!حرر الوجيز )1)
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 ظلمه وجوره وبغيه وفسقه المتعدي بذلك:الوجه األول: 

ـــــا ذكر قول اهلل  كالم ابن عبـــــاس و ىثمثحجمججحٱيث :▐ســــــــــبل معن

 :أنه   و ية لظامل، وقد روف هذا ا!عنى عن مجاعة من األ مة ¶

دُ  قال اهم ا، انَ كَ  امَذاد ىثمثحجمججحيث:  َقْولمهم  يفم     بن جربجُمَ ً
م
 َفَلْيَس  َظامل

 .(1)دبإمام

 جيول وكيا. قا اماما الظامل ي ون  د :أنه قال   عيينة بنســــــــــفياَن  وُح مَي عن

 فقد نفســـه يف ظاملا كان من نصـــو فإذا. الظلمة ل ا هو انام واإلمام لإلمامة الظامل نصـــو

 .(2)دظلم الذ و اس عى من: السا ر ا!ثل جاء

ابم  ْبنُ  ُعَمرُ  وقد َكَتَو    َأْهلم  امىَل  ◙ اْ َطَّ
رُيهُ  َظَلَمهُ  َمنْ : داْلُ وَفةم  َعَلْيهم  َلهُ  امْمَرةَ  َفاَل  َأمم

اَل . ُدوينم  انَ : قــَ ُل  َف ــَ جــُ ْأيتم  الرَّ   يــَ
رَيةم ةَ  ْبنَ  اْ!ُغم ْعبــَ ا: َفَيُقوُل ]وكــان أمريا عىل ال وفــة[  شــــــــــُ  َأنْ  اممــَّ

َفنمي نْ  ُننْصم ، مم كم دَعيَلَّ  َلَك  ةَ امْمرَ  َفاَل  َوام َّ  َنْفسم
(3). 

                                     
  صـــــحيحة بألفا ( وقد صـــــس عن جماهد هذا ا!عنى من طر  كثرية2/606( التفســـــري من ســـــنن ســـــعيد بن منصـــــور )1)

 متقاربة.

 (.1/184( ال شاف )2)

َهاب  64(، برقم: )1/117( رواه ا الل يف السنة )3)  ◙.عن عمر ◙ ( بإسناد صحيس َعْن َطارم م ْبنم شم
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 :قال ☺ النبي أن -نلميذ ابن عباس- ♫وجاء يف مراســــيل طاووس بن كيســــان 

 أو سلم كره ومن ،ن ا ناوأهم فمن به، أمروا ما بعض ي كون أمراء، علي م ست ون اهنا»

 .(1)« لك كاد أو هلك ذلك يف خالطهم ومن يسلم، كاد

َمامم َأْن ُيَبايمَعُه َعىَل َأْن َيْعَمَل بماحْلَِل َباَيَعةم َواأْلَْصُل يفم مُ : دقال احلافظ ابن ح ر   اإْلم

يَم احْلُُدوَد َوَيْأُمَر بماْ!َْعُروفم َوَينَْهى َعنم اْ!ُنَْ رم   .(2)دَوُيقم

وقال القرطبي  : داســــــــــتدل مجاعة من العلامء هبذه اآلية عىل أن اإلمام ي ون من 

أ   ☺عىل القيام بذلك، وهو الذف أمر النبي أهل العدل واإلحســـان والفســـل مع القوة 

فأما أهل الفســـــو  واجلور والظلم فليســـــوا ينالعوا األمر أهله، عىل ما نقدم من القول فيه. 

وهلــذا خرج ابن الزبري واحلســــــــــني ابن عيل  ىث جح مج حج  مثيثٱٱ، لقولــه نعــاىل:لــه بــأهــل

بني عىل نة وخرج خيار أهل العرا  وعلامؤهم عىل احل اج، وخرج أهل ا!دي. ╚

 .(3)أمية وقاموا عليهم، ف انت احلرة التي أوقعها هبم مسلم بن عقبةد

ُ  َيُ ونَ  َأنْ  جَيُولُ  َفاَل :د♫وقال اإلمام أبو ب ر اجلصــــــــــاص 
املم يَفةً  َوَ   َنبميًّا الظَّ

نَبميٍّ  َخلم
 لم

ًيا َوَ   نْ  ينم الدِ  ُأُمورم  يفم  َقْولمهم  َقُبوُل  النَّاَس  َيْلَزمُ  َمنْ  َوَ   َقا ـــــــم د   َأوْ  ُمْفت   مم اهم  َفَقدْ ..خُمْربم   َأوْ  شـــــــَ

يعم  َاْ َ  َأنَّ  اآْلَيةُ  َأَفاَدْت 
ِل  يفم  َكانَ  َمنْ  مَجم ْ تماَممم  حَمَ   بمهم  ا م

اَلُح  اْلَعَداَلةُ  الِدينم  َأْمرم  يفم  .(4)دَوالصَّ

                                     
وا!راســــيل من جنس احلديذ الســــعيا بإســــناد صــــحيس اىل طاووس، ( 20680)يف ا!صــــنا  الرلا  عبد أخرجه( 1)

 ا!عنى صحيس.و

 (.13/203)ارف ( فتس الب2)

( ومسلم بن عقبة ا!لقو )مســـرف بن عقبة( ملا أرسف من دماء الصحابة، فقد كان أمريا 108 /2( نفسري القرطبي )3)

 عىل اجليش الذف استباح ا!دينة وقتل خيار أبناء الصحابة من ا!هاجرين واألنصار لعنه اهلل لعنا كبريا.

 (.1/85( أح ام القرآن لل صاص )4)
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ْل : ☺فقال لســــيد ولد آدم رجل أعرايب لقد قام يف فتس م ة و مَّ  َيا داْعدم  اســــتأذنهُدد فحُمَ

، وقام الصــاحلون (1)داهلل معاذد فقال وهو ال امل ا!وحى اليه قتله يف ╚ الصــحابةُ 

د ا!صــــــــــلحون  ا!تلبس باجلور الظامل القاســــــــــا  هوبالعدل وفأمروه  -لعنه اهلل-اىل ابن عوا

 .ش اهللخيفأمر بقتلهم ومل من رأس اىل أمخص قدمه 

ا!نــافقني حتى   يقول النــاس ان عن قتــل يمتنع  ☺لع ــو واهلل.. رســــــــــول اهلل لَ  فيــا

د يقتل خيار ا! اهدين وعلامءهم و  يأبه ب المهم فســــال حممد يقتل أصــــحابه،  وابن عوا

 عن أن يأبه بقول الناس انه يقتل أصحابه!

: ♫، قال اإلمام القرطبي ىث مئ خئ حئ  جئ يي ىي يثٱ: ▐وقال اهلل 

 يســــــــــتســــــــــلموا  مل ظامل من ظلم ناهلم اذا أف وغريه، كافر من باغ كل بغي يف عام هو: قيلد

: العريب ابن قال. احلدود واقامة ا!ن ر عن والنهي با!عروف األمر اىل اشارة وهذه. لظلمه

 يف آخر مو ــــــــــع يف اجلرم عن العفو وذكر ا!دح، معرض يف البغي يف ا نتصــــــــــار اهلل ذكر)

 اىل راجعا ذلك ني و أن واحتمل لئخر، رافعا أحدمها ي ون أن فاحتمل ا!دح، معرض

 للصــــــــــغري مؤذيـــا اجلمهور، يف وقحـــا بـــالف ور، معلنـــا البـــاغي ي ون أن احـــدامهـــا حـــالتني،

: قال أح امه يف الطربف ال يا ذكر وه ذا...]الخ[( . أفســــل منه ا نتقام في ون وال بري،

 ا!و ــع هذا يف ا نتصــار أن عىل ظاهره يدل ىثمئ خئ حئ  جئ يي ىي يثٱ :نعاىل قوله)

 حممول وهو الصــالة، واقام ونعاىل ســبحانه هلل ا ســت ابة ذكر اىل قرنه أنه ىنر أ  أفســل،

 فت  ئ أنفســــــــــهم يــــذلوا  أن للمؤمنني ي رهون كــــانوا  أهنم النخعي ابراهيم ذكر مــــا عىل

                                     
 ( بإسناد صحيس.172( وابن ماجه يف السنن )14820مام أمحد يف مسنده )اإل ( رواه1)
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 ر،ـا!ص غري عن]ي ون[  الغفران و... . ذلك عىل وأ  نعدى فيمن فهذا الفسا ، عليهم

 اذا أف: وقيل. قبلها التي اآلية بد لة منه ا نتصار فسلألفا والظلم البغي عىل ا!رص فأما

 اىل راجع وهو. بحر ابن قــالــه ويــدفعوه، عنهم يزيلوه حتى عليــه ننــا وا البغي أصـــــــــــاهبم

 .(1)دذكرنا ما عىل العموم

 أن فمعلوم القتل، اســـــــتحل من قتل فأماد: ♫وقال اإلمام ال يا اهلرايس الشـــــــافعي 

 مثله لوجو قتله، أراد من يقتل حتى عنه اإلمساك جال لو ملةاجلوب .بذلك يرده مل رهللـــــالش

 واســــــــــتيالء ا!ن ر عن والنهي بــا!عروف األمر نرك ذلــك يف في ون كلهــا، ا!حظورات يف

 .(2)دوالظلمة الفسا 

يوم معركــة دير اجلامجم التي خرجوا فيهــا عىل الظــامل  ô نيولقــد قــام فقهــاء التــابع

 فقالد فنادوا يف أصــــــــــحاهبم حمر ــــــــــنيبن يوســــــــــا احل اج  عبد ا!لك بن مروان وعامله

ر القراء، ان الفرار ليس بأحد من ـــــــــــــيا معشــ: ♫ ليىل أيب بن الرمحن عبد الفقيه التابعي

رفع اهلل درجته يف الصــــــــــاحلني، وأثابه أحســــــــــن  -الناس بأقبس منه ب م، اين ســــــــــمعت عليا

من رأى عدوانا ا ا!ؤمنون، انه يقول يوم لقينا أهل الشام: أ  -ثواب الشهداء والصديقني

ســــــــــانه فقد أجر، يعمل به، ومن را يدعى اليه، فأن ره بقلبه فقد ســــــــــلم وبرئ، ومن أن ر بل

وهو أفســـــــــــل من صـــــــــــاحبه، ومن أن ره بالســــــــــيا لت ون كلمة اهلل العليا وكلمة الظا!ني 

لني الســــــــــفىل، فذلك الذف أصــــــــــاب ســــــــــبيل اهلدى، ونور يف قلبه اليقني فقانلوا هؤ ء ا!ح

 .الذين قد جهلوا احلل فال يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس ين رونه ا!حدثني ا!بتدعني

                                     
 (.16/39) القرطبي نفسري( 1)

 (.3/61) اهلرايس لل يا القرآن أح ام( 2)
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فو اهلل لئن ، قــــانلوهم عىل دين م ودنيــــاكمأ ــــا النــــاس، : ♫ البخ فوقــــال أبو 

 .ظهروا علي م ليفسدن علي م دين م، وليغلبن عىل دنياكم

، فو اهلل ن قتاهلمكم حرج مو  يأخذيا أهل اإلســـالم، قانلوهم : ♫ قال الشـــعبيو

هبم مــــا أعلم قومــــا عىل بســــــــــيا األرض أعمــــل بظلم، و  أجور منهم يف احل م، فلي ن 

 البدار.

قانلوهم و  نأثموا من قتاهلم بنية ويقني، وعىل آثامهم : ♫ وقال ســــــــــعيد بن جبري

، وامــانتهم قــانلوهم عىل جورهم يف احل م، وجتربهم يف الــدين، واســــــــــتــذ هلم الســــــــــعفــاء

 .(1)دالصالة

 اما وهو و يته عن ي ا أن عليه الظامل دالســــــــلطان :♫الغزاأل أبو حامد وقد قال 

 .(2)بسلطاند ليس التحقيل عىل وهو... العزل واجو أو معزول

فتبني بذلك أن الظلم العام الفايش موجو انعزال الســــــــــلطان وانتقاض بيعته، وقد بلغ 

د ولبــانيتــه حــدا   مزيــد عليــه، وكفى بقتــل العلامء ظلام.. فــإن ا!رء   لال يف  ظلم ابن عوا

 دماء العلامء وا!صلحني وا! اهدين!!فسحة من دينه ما مل يصو دما حراما، ف يا ب

وما ينقل عن بعض العلامء من الصــــــــــرب عىل و ية الظلمة انام هو يف ظلمهم القا  عىل 

ليهم باألموال ونحو ذلك،  أو أن يقع الظلم عىل أنفســــــــهم كأن خيتصــــــــوا أنفســــــــهم ومن يوا

د معدودين   أن ي ون ســـياســـة عامة شـــاملة يف كل فروهلل احلياة وحيذ م ا يمم الرجل أفرا

در الفسو     وجهه فهو مظلوم! كام سبل ونقلنا ذلك عن امام احلرمني وأنه قيد ذلك بنوا

                                     
 (.357 /6( رواه الطربف يف نارخيه )1)

 (.2/140( احياء علوم الدين )2)
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ةُ : ♫ولـذلـك قـال احلـافظ الـذهبي  بـالظلم العـام الشـــــــــــامـل ولـَ الـدَّ ةُ  دفـَ َ
م
ا!ـ  األَمنم  َمعَ  الظـَّ

  َوَحقنم 
م
مُ  ُدْوهَنَا ُننَتَهُك  َعادَلةً  َدْوَلةً  َو َ  الِدَماء أن  ♫فبني  (1)الَعْدُل؟د هَلَا َوَأنَّى ،اَ!َحارم

الدولة الظا!ة التي يصرب عليها هي التي يشيع فيها األمن وحقن الدماء،   التي يشيع فيها 

! ــاهــدين الصـــــــــــاحلني والعلامء ا وف وســــــــــفــك الــدمــاء، بــل دمــاء خري أهــل األرض من ا

 ا!صلحني!

 فيام فت و الســــــــــلطان طاعةُ  اوأمَّ د : (390)ت ♫املال ي  منداد خويز ابن وقال

 جتول   لماننا و ة ان: قلنا ولذلك معصــــــــــية، فيه هلل كان فيام جتو و  طاعة، فيه هلل كان

 .(2)دنعظيمهم و  معاونتهم و  طاعتهم

عن خروج احلســــــــــني بن عيل  ♫ا!ؤرخ املـــال ي  وقـــد قـــال العالمـــة ابن خلـــدون

 ال اّفة عند يزيد فســـــل ظهر مّلا فإّنه احلســـــني أّماد :-لعنه اهلل-عىل يزيد الفاســـــل  ¶

ــــــــــــعصــ أهل من  فرأى بأمره فيقوموا  يأحيهم أن للحســني بال وفة البيت أهل شــيعة بعثت رهـ

 وظنّها ذلك عىل القدرة له نم سّيام   (3)فسقه أجل من متعنّي  يزيد عىل ا روج أنّ  احلسني

وكة وأّما ،وليادة ظنّ  كام ف انت األهلّية فأّما بأهلّيته وشــــــوكته نفســــــه من  يرمحه فغلا الشــــــّ

 ّرهـيس   ]يعني التقدير العس رف[ دنيوّف  أمر يف أنّه اّ   احلسني غلا لك نبنّي  فقد... (4)فيها اهلل

                                     
 (.6/58( سري أعالم النبالء )1)

 .(259 /5( نفسري القرطبي )2)

 ( و  فسل أعظم من قتل العلامء والصاحلني ونرش البدعة بني ا!سلمني كام فعل ابن عواد وحزبه.3)

( ثم ن لم ابن خلدون ب الم طويل عن أن احلسني هزم من قبل عدم م افأة جيشه جليش يزيد وغلطه كان يف التقدير 4)

 فقا.
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 .(1)دفيه يغلا فلم الرّشعّي  احل م وأّما ،فيه الغلا

 رعيته أمور يتفقد أن للواأل ومما ح اه أبو هالل العســــــــــ رف من ح مة الع م: دينبغي

 (2)شبعد اذا واللئيم جاهلل اذا ال ريم يصوُل  فإنام سفلتها طغيان ويقمع أحرارها فاقة فيسد

 عىل ا! اهدين؟!جيعلونه آمرا ناهيا وأف لئيم أألم ممن كان عبدا لصدام أو بشار ثم 

 أيب بقتــل غرولين ُعمرَ  أبــا أمرَ  العــدنــاين أنهم وجورهم وف ورهم ظلممن يــذكر  وممــا

- ومرندون كي كي للبي عمالء أهنم نقبلهم اهلل بح ة الشامي حييى وأيب التونســــــــي حييى

الشـيخ القاي أيب  -أو بقتل-وأمر بسـ ن  -منبو من ا نسـحاب وأرادا أمره خالفا حينام

أعطوهم األمــان  -نقبلهام اهلل- رباء وأبو حييىبــأ أبو الفلام اخت (3)الرباء العنزف اجلزراوف

فلام جاؤوا ســ نوهم! فقالوا هلم ألم نعطونا األمان! قالوا هذا األمان من القتل وليس من 

 الس ن!!

م حيذ قدَّ  ♫باألخ أيب احلسن بارة األمنيني وديوان القساء فسال عن حادثة غدر 

- مهل بيته ما مل يفعله أحد وكان ســــيدا يف قوللدولة من ماله وســــالحه ومن الشــــهداء من آ

 اجلو ين يف بيته يف بداية نأسيس جبهة النصـرة قديام عدو اهللوآوى  -وحقت !ثله السيادة

د وحزبـه قوم غـدر ولؤم وســــــــــفـالـة   حيفظون معروفـا حني جـاء من العرا  ، ل ن ابن عوا

                                     
 (.1/270( مقدمة ناريخ ابن خلدون )1)

 (.2/90ين )( ديوان ا!عا2)

من العلامء العاملني نحســــــبه واهلل حســــــيبه فقيها حافظا حلديذ رســــــول اهلل  -نقبله اهلل-العنزف ( والشــــــيخ أبو الرباء 3)

ليس بصــــــــــغري ســــــــــن، وكان خفيا خمبتا يؤثر العزلة وا نزواء، ومل يعا حقه بل ظلم وأوذف وكاد أن يقتله ابن عواد  ☺

ا!وصـــل   نقدم الرافســـة واقتحامهم، وبعد أن خرج من ســـ ن نه اوحزبه، ثم ســـ نوه يف ا!وصـــل فلم خيرجه من ســـ 

ر النبيني رجو من اهلل أن جيعله يف علينينف، ♫جاء خرب مقتله بلغنا بعض أخبار عنه ثم   .وأن يرلقه جوا
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ركة أخذ منها مرأة مشـــــمعروف ا ☺و  يرعون ألحد حرمة و  قدرا، ولقد حفظ النبي 

د أبا احلســــن (1)حابة   يغزون قومها ألجل معروفهاقربة ماء ف ان الصــــ ، وقد قتل ابن عوا

بارة فقا ألنه أراد نرك الدولة! وحني ألقي القبض عليه اعتصـــــم بســـــالحه وأراد أن يقانل 

لــه أ ــام حتى قتلوه بعــد أن أخــذوا أموا  ا  فــأعطوه األمــان فســــــــــلم نفســــــــــــه طواعيــة فام هي

بل حتى أسورة الذهو من أ دف بنانه الصغار قطعها األمنيون! ونركوا نساءه  (2)وسالحه

ما هلم معيل ا  اهلل، ومن لعم أنه ارند أو واىل ا!رندين فقد كذب ومل جيدوا عليه أف دليل 

 .ادلو وما حوهلاسوى مقطع صوت خيرب فيه ا!هرب بأنه رنو طريقه يف مناطل 

 بقتل العســــــ ريني من كثري  واجلرا م وهل ُينســــــى قيام رسد ا!ظاملو  أدرف أ ن أقا يف

م  وقد ،(3)هبم  ـــــــــاقت أن بعد الدولة مناطل يف احلرب أراي من ا!ســـــــــلمني الفارين عوا

 نبني فلام الســـــلطان الرمحن عبد أيبالقاي اىل  أوكلت قســـــية ورفعت الرقة يف هذا حصـــــل

 شاهدها فيديوهات وهناك ا!وصل يف هذا وحصل منه، سحبت فيها هواهم سيخالا أنه

                                     
 (.682(، ومسلم )3571( أخرجه البخارف )1)

وها و  يســــــــــتغرب ذلك فالرجل من بيت و نح( وكانت فيام بلغني عن عدد من اإلخوة نزيد عىل ما تي ألا دو ر أ2)

عز وجاه وســعة، وقد بلغني أن الرجل الذف أعطاه األمان وقع أســريا عند جبهة اجلو ين وقتلوه! فســبحان من   يســيع 

 عنده حل وجيزف بالظلم أسوأ العواقو.!

بأمر من الل نة أو قيادة  -علمفيام ن-احلل واإلنصــــــــــاف يلزم أن نذكر أن حوادث قتل ا ارجني من الدولة مل ن ن ( و3)

الدولة أمراء اجلند وانام هي وقا ع معدودات حصــلت من بعض الســفلة والغالة من العســ ريني عىل نقا  احلدود، ل ن 

الذف جيعل الولر كله عىل كاهل ابن عواد وجلنته ا!لعونة ومن وراءهم أنه قد بلغتهم القســــــايا ورفعت اليهم ومل حيركوا 

ومما نقرر عند أهل العلم أن من قدر عىل نغيري ا!ن ر وعلم به فلم يغريه فهو مشــــــارك يف الولر و  بد، تة، فيها ســــــاكنا الب

 !هذا يف آحاد ا!ن رات ف يا بدماء ا!سلمني.
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ننا بعض  بقوا  الذين ا!ســــلمني لعوام جتمعات نقصــــا وهي ا!ســــرية الدولة لطا رات اخوا

ـــــــــــر اجلانو يف  سأل وحني الدولة، انحالت حني األ من اىل ينحالوا ومل ا!وصل من األ سـ

قعابـــ لر ــــــــــــاهم مرنـــدين هؤ ء ان: دالرد جـــاء القبيس اجلرم هـــذا ســــــــــبـــو عن اإلخوةُ   لوا

 ! ا!سلمني دماء نستحلون يشء بأف كبريا  لعنا اهلل فلعن مد اجلديد

ء من اخوة   أخرب حيذ ا!وصـــــل غرب الرمان نل منطقة يف مشـــــاهبة واقعة وحصـــــلت  لوا

 أمري األنبارف حذيفة أبا ســــــــــمعوا  العبور منطقة يف مرابطتهم يف كانوا  بينام أهنم الصـــــــــــديل

بطة ال تيبة  اجلهال- القبســــــــــة عىل البغدادف مهند أبا القاطع أمريَ  فادين الرمان نل يف ا!را

 وقــد الرمــان نــل هنــايــة يف الوادف من  رب العوا ــل من عــدداً  رأ ــت: دقــا ال -الالســــــــــل ي

 مهند أبو ا بيذ في يبهد!! ال ثري منهم قتلت وقد عليهم( يس كي يب) ايا بإهناء قمت

 د !!اسُتلمم: دبقوله

د لعنه اهللوعامة هذه اجلرا م نصــــــــل أن و  حيركون  (1) ولبانيته يف الل نةباؤها  بن عوا

 كرسيهم بأذى.حركت ساكنا ما مل ن ن قد نالتهم بسوء أو 

د ا!تهالك فاألمر أعظم وأعظم، فهذا أحد أعســـــــاء  فإن اق ب األمر من صـــــــنم ابن عوا

ر البغـدادف اهلل ا!ســــــــــلمني خريا من أيب ب هيئـة احلرب يف العرا  يـدعو يف رسه بـأن يبـدل 

                                     
 ♫وليس كل أفراد الل نة عىل الدرجة نفســـــــها من الســـــــوء أو الســـــــالل، بل لقد كان الشـــــــيخ أبو عيل األنبارف ( 1)

، ومع أنه كان من -نحســــــــــبه واهلل حســــــــــيبه و  نزكي عىل اهلل أحدا-صــــــــــحا حمبا للعلم وأهله ا نارجال صــــــــــاحلا مصــــــــــلح

ــــــــــــي اجلامعة من قديم  وهو الذف ذهو !قابلة الشــيخ عطية اهلل الليبي يف أفغانســتان مندوبا عن اجلامعة يف بداية -مؤســســـ

ياســـــتهم العفنة حتالفوا عليه وأرســـــلوه اىل فحني خالا ســـــ –اعالن )الدولة أو ننظيم التوحيد واجلهاد غلبني النســـــيان!( 

، وحتى بعـد مقتلـه مل يعطوه حقـه من اإلشـــــــــــادة -وهو ا! ـان الـذف ظهر فيـه يف اإلصـــــــــــدار-أقـايص و يـة دجلـة للربـا  

 ونقبله يف عليني. ♫والرثاء واإلعالم ولو  أن ا!رابطني معه صوروا له هذه اللقطات لربام مل ي ن ليظهروه 
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با  دفيبلغ عليــه فيســــــــــ ن وكــافيســــــــــمعــه من ب واره  أن يقتــل لو  لطا اهلل بــه! وأخ مرا

د حتســـنيُ  ابنم  مســـ ني يقتحم مســـؤول عقاراتم  عىل بيته يف غيبته  -لعنهام اهلل-العراقي  عوا

أسبوعا س ني س ن وي شا عىل لوجته بح ة أنه يريد البيت! فلام اشت ى ذاك األخ ا!

 رأسه! كاد أن يطريو

يؤنى  -عليـــه من اهلل مـــا يســــــــــتحل- (1)اجلزراوف وكـــان حمقل ديوان األمن أبو العبـــاس

ن لم باحلل   ختا، ونذكر أن ســـــــــيد الشـــــــــهداء محزة د :باإلخوة فيســـــــــتدرجهم ويقول هلم

فيت لم بام يف نفســه صــادقا ، فيغ  األخ ا!ســ ني دورجل قام اىل امام ظامل فأمره وهناه فقتله

 !ارتقرير ويقتل! وقد ن رر هذا مرارا ون را في تو فيه ال

ـــــوقد حدثني الشيخ الصالس أبو آية التون ـــــسـ يف س ون ديوان ي نقبله اهلل أنه حني س ن ـ

وقال أل ما رأ نا منه ا   لورا كان معهم أخ أع مي ا موه باجلاســــــــــوســــــــــيةاجلور وا وف 

جت من الســــــــ ن بادة وما عرفه الناس ا  بخري، وحني خرخريا من صــــــــالة وصــــــــالح وع

 اجلاسوسية!تهمة طفل صغري بوجدنه ظهر يف اصدار يقتله 

لورا بل ان أحد العســــ ريني ا!هاجرين من بالد الشــــيشــــان وما حوهلا حني قتلته الدولة 

اجليش بتهمــة الغلو طلــو مجع من أقــاربــه وأصــــــــــحــابــه يف بالده التطوهلل لقتــال الــدولــة مع 

كانت هذه الدولة نقتل أمثال هؤ ء فهي  الرويس لعلمهم بحال الرجل وصــــالحه وأنه ان

 بد أن يزال! باطل  

                                     
أبو أســـامة القريش نقبله اهلل أنه حني ســـ ن يف ديوان األمن حقل معه هذا ا بيذ وكأنه عرف حقيقته حدثني األخ  (1)

بأن أبا رغد  -حفظه اهلل حيذ كان-ثم ثبت عندف بام أخربين أخونا الشــــــــــيخ خباب اجلزراوف أنه أبو رغد الدع اين! 

 و  غفر له. رمحه اهلل فالأخربه بنفسه أنه هو أبو العباس حمقل ديوان األمن! 



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 77

ُمهُ  ُظْلُمهُ  َوَظَهرَ  اْلَوْقتم  َواألم  َجارَ  َوامَذا:د♫قال أبو ا!عاأل اجلويني  رْ  َومَلْ  َوَغشــــــــــْ
 َينَْزجم

نيَ  رَ  حم   َعنْ  ُلجم
م
وء   ســــــــــُ

هم نميعــم   صــــــــــَ
اْلَقْولم لم فَ  بــم َهــْ
ِل  ألم َ   احلــْ

دم   ىَل عَ  التََّواُطؤُ  َواْلَعقــْ
هم ْهرم  َوَلوْ  َخْلعــم  بمشــــــــــَ

د َوَنْصوم  اأْلَْسلمَحةم   .(1)احْلُُروبم

ظــــان أن هــــذا الظلم القبيس لن يعود أثره عىل اجلميع، فام نرونــــه من ا!حل  و  يظنن

ْندَ  َرُجل   والعذاب واهلل ة انام هو ل ك الظلمة وعدم األخذ عىل أ د م، ولقد َقاَل   َأيبم  عم

َ  امنَّ د◙: ُهَرْيَرَة 
املم ُه، ام َّ  َيْظلممُ  َ   الظَّ ف َكَذْبَت،: ُهَرْيَرةَ  َأبُو َفَقاَل  َنْفســـــــــــَ

ذم  َأيبم  َنْفُس  َوالَّ

هم، ُهَرْيَرةَ  َها يفم  َلَتُموُت  احْلَُباَرى امنَّ  بمَيدم نْ  َوْكرم م  ُظْلمم  مم  .(2)دالظَّاملم

َ  أنه قال:دانَّ  ¶ولقد روف عن ابن عباس  ا  بمَقْوم   دَ َأَرا امَذا َنَعاىَل  اللَّ  َأْمَرُهمْ  َوىلَّ  َخرْيً

َياَرُهْم، ا  بمَقْوم   َأَرادَ  َوامَذا خم ُرُهْمد َأْمَرُهمْ  َوىلَّ  َاًّ ا َ
 .(3)ام

فوليس هذا مقام ا!ســاحمة بل مقام ا!عاقبة، قال ابن العريب املال ي: د  َمالمك   اْخَتاَرهُ  الَّذم

ُجَل  َأنَّ  ُهوَ  َو  اَذا الرَّ
نْ ]أف مل يســــــــــتطع الوفاء لك لعذر قاهر[  َحِقك َعىَل  ُغلم  َأنْ  بمهم  الِرْفلم  َفمم

ُه، انَ  َوامنْ  حُتَِللـــَ ا كـــَ ً
م
املـــ نْ  ظـــَ هُ  َأ َّ  احْلَِل  َفمم كـــَ َئالَّ  َنْ ُ

ُة، َيْغَ َّ  لم َلمـــَ ُلوا  الظَّ ســــــــــم ْ َ ممْ  يفم  َوَيســــــــــْ اهلم  َأْفعـــَ

 .(4)داْلَقبميَحةم 

الطاغية ا ا ن حني دعا ربَّه عىل  ♫حنبل  قول ا  ما قال أبو عبد اهلل أمحد بننو  

ف»ا!لقـــو بـــاملـــأمون:  دم يـــِ َذا َغرَّ  ســــــــــَ رَ  هـــَ
اجم َك  اْلفـــَ ْلمـــُ
أَ  َحتَّى حم َك  َعىَل  َيَتَ رَّ

ا ـــم يـــَ
لم  َأْولم اْلَقتـــْ  بـــم

                                     
 (.5/233( والتفتالاين يف اح ا!قاصد )2/25( نقله عنه النووف يف احه عىل صحيس مسلم )1)

 (.269( برقم: )178( العقوبات  بن أيب الدنيا )ص: 2)

 (.3/189( نفسري البغوف )3)

 .(4/94) العريب  بن القرآن أح ام( 4)
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، ْربم   َغرْيَ  َكاَلَمَك  اْلُقْرآنُ  َيُ نم  َفإمنْ  اللَُّهمَّ  َوالّســــــَ
ُلو   نَا خَمْ هم ان كان ابن اللف  (1)«ُمْؤَنَتهُ  َفاْكفم

د ظاملا فاكا ا!ســـــــلمني مؤنته وع ل هالكه  ـــــــــــــــــر.عوا  .وأخلا عىل عبادك ا ري والنصــــــــ

 قولوا آمني أ ا ا!سلمون..

 وإنغغغا تلغغغ  األحغغغ ا  شغغغ م  مغغغا

  

 السغغغغغ ا  سغغغغج   تلغغغغ  تغغغغاهلل

   

  َمضغغ  ضغغمر مغغ  املغغ وء   يغغ 
  

 سغغغغبا  لل غغغغى طهغغغغ   بغغغغ  

   

 تكغغ  مل احلق قغغ  ي املشغغان  هغغ  

  

 لل اقغغغغغغ  عغغغغغغ   مغغغغغغ ا   إال

   

 نق هلغغغغا   املؤمنغغغغ األبغغغغا  ن غغغغ 

  

 إ هغغغا  ي املغغغ   كغغغ   ا  ولغغغ 

   

 ينالغغغ  لغغغ   بال صغغغف   فاملجغغغ 

  

 املهغغغغ ا  بالغغغغ   ولكغغغغ  قغغغغ  

   

 بل ا غغغ  مغغغ  املجغغغ  عشغغغقنا ولقغغغ 

  

 ال شغغا  لغغ   البلغغ    ط غغ  مغغا

   

 

  

                                     
ْيَحة   (، قال راوف9/195( حلية األولياء أليب نعيم )1) َن اللَّْيلم ام َّ َوَنْحُن بمصــــَ

ُل مم ى الث ُلُذ اأْلَوَّ  َما َمســــــــــــــــــَ
م
ا رب: دَفَواللَّ

 َغرْيُ 
م
ُن َكاَلُم اللَّ  اْلُقْرآ
م
 اللَّ
َدْقَت َيا َأبَا َعْبدم [ َفَقاَل: صــــــــــَ  َوامَذا َقْد َأْقَبَل َعَلْينَا ]رجل 

ة  . َقْد َماَت وَ  َو ــــــــــَ َّ ُلو   د..!خَمْ
م
ومن  اللَّ

 مثل ابن حنبل يف صالحه واجابة دعا ه؟!
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 الدنيا:إضاعة مقاصد اإلمامة بحراسة الدين وسياسة الوجه الثاني: 

ملا ن لم األ مة رمحهم اهلل عن مســــــــألة وجوب اإلمامة وننصــــــــيو اإلمام واقامة الدولة 

معــامل اإلســــــــــالم كــان أول نعليــل عللوا بــه هــذا الواجــو أن مقــاصـــــــــــد الــدين واإلســــــــــالميــة 

دولة اقامة و ،نقام ا  بوجود اإلمام العادل ا!قساريعة   نتم و  ــــــالرسالة وغايات الشو

فيه  -غيَّبت أو -  قيمة اذا لوجود امام أو دولة غابتقاصـــــــــــد والغايات، فالمتثل هذه ا!

 (1)القريواين ابن َرشـــــيلما ينطبل عليها قول  أصـــــدَ   ونرىهذه ا!قاصـــــد والغايات،  وفيها

♫ : 

  نغغغ ل      ي ي هغغغ ين وممغغغا

  

 وم  ضغغغغ  ف هغغغغا م  مغغغغ   لقغغغغا 

   

  م طنهغغغا غغغغر ي مملكغغغ   لقغغغا 
  

 األسغغ  صغغ ل  ان فاخغغا حيكغغ  كغغاهل 

   

َماَمةُ ا:د♫اجلويني  أبو ا!عاأل قال امام احلرمني َياَسة   إْلم ، رم ة  ، َوَلَعاَمة   َنامَّ ة  ُل  َعامَّ  َنَتَعلَّ

ةم  ، بماْ َاصــــــــــَّ
ةم   َواْلَعامَّ
تم  يفم امَّ ْنَيا الِدينم  ُمهم ُتَها. َوالد  مَّ ْفظُ  ُمهم

َعاَيةُ  احْلَْوَلةم، حم ، َورم يَّةم
عم  َمةُ َوامَقا الرَّ

ْعَوةم    الدَّ
ةم ، بماحْلُ َّ

ْيام   َوَكا   َوالســـــــــَّ
، اْ َْيام اُف  َواحْلَْيام صـــــــــَ

ْنتم نيَ  َوا م نَ  لمْلَمْظُلومم نَي، مم
م م
 الظَّا!

نَ  احْلُُقو م  َواْستميَفاءُ  ِقنيَ  َعىَل  َواميَفاُؤَها اْ!ُْمَتنمعمنَي، مم  .(2)داْ!ُْسَتحم

 وســـــــياســـــــة الّدين، راســـــــةحل امَمام نصـــــــو دَوجيو: ♫ابن مجاعة ال ناين البدر وقال 

يَن، َأ دف وكا اْ!ُســـــــلمني، ُأُمور ني، من ا!ظلومني وانصـــــــاف اْ!ُْعَتدم
م
 احْلُُقو  َوَيْأُخذ الظَّا!

اَلح بذلك َفإمن ،مَوا ـــــــعَها يفم  و فاً  مجعا ويســـــــعها مواقعها، من  اْلعباد، َوأمن اْلبماَلد صـــــــَ

                                     
 (.59( ديوان ابن رشيل )ص:1)

 (.22( غياث األمم يف التياث الُظَلم )ص:2)
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د َوقطع  .(1)اْلفسادد موا

َد  أنهن أيب شـــيبة ولقد روى اب يف لمن أمري ا!ؤمنني عيل بن أيب طالو َدَخَل َرُجل  اْ!َســـْ م

◙  
م
َّ
م
اَل: َ  ُحْ َم ام َّ لل اَل آَخرُ  ،َفقـَ ُثمَّ قـَ

(2)  َ : 
م
َّ
م
   ،ُحْ َم ام َّ لل

اَل َعيلم َ  » :◙ َفقـَ

 
م
َّ
م
ا َيُقوُل َه   ىثمنهنجهمهٰه خمممجنحنخنيث ُحْ َم ام َّ لل ْدُروَن مـــــَ ـــــَ ؟ َفاَم ن

م
ُؤَ ء

ا اُس  ،َرةَ َيُقوُلوَن: َ  اممــَ ا النــَّ َ ر   ،َأ ــ 
اجم ري  َبر  َأْو فــَ
لمُحُ ْم ام َّ َأمم ُه َ  ُيصــــــــــْ ْد  ،امنــَّ َذا اْلرَب  قــَ : هــَ اُلوا قــَ

اهُ  رم  ،َعَرْفنـــَ اجم ُن َوُيْميلم لمْلفـــَ ُل اْ!ُْؤمم اَل: َيْعمـــَ ؟ َفقـــَ رم
اجم اُل اْلفـــَ ُ اأْلَ  ،َفاَم بـــَ َل َوُيَبِلُغ اللَّ ْأَمُن  ،جـــَ َونـــَ

ُبُلُ مْ  ُقُ مْ  ،ســُ َوا ِف َأْو  ،َوَنُقوُم َأســْ َن اْلَقوم عميُا مم ُكْم َوُيْؤَخُذ الســَّ اَهُد َعُدو  ُم َفْيُؤُكْم َوجُيَ َوُيَقســَّ

نُْ مْ  يدم مم دم َن الشَّ  .(3)«َقاَل: مم

وصــــــــــا امــارة الفــاجر  ◙فتــأمــل رمحــك اهلل أ ــا ا! ــاهــد البصــــــــــري كيا أن عليــا 

!! فهل لعدو ويؤخذ احلل من القوف للســــــــــعيابأنه يقســــــــــم فيها الفيء وجياهد ال الفاســــــــــ

د  !! ..؟رأ ت هذا يف دولة ابن عوا

قد غصو الفيء ومتتع هو وعصابته احلاكمة باألموال والسبايا وقعدوا يف خمابئهم  أليَس 

                                     
 (.48( حترير األح ام يف ندبري أهل اإلسالم )ص: 1)

قســـــــــــــي ( ويغلو عىل الظن أهنام من ا وارج، فقد كانت هذه ال لمة شـعارهم، وهي كلمة حل أريد هبا باطل، و  ين2)

ما أوســــــــــع صــــــــــربه وحلمه، فرياهم يقومون يت لمون يف ا!ســـــــــــاجد ويغمزونه و  ◙ ع بي من أمري ا!ؤمنني عيل 

 هذا الزمان بأمره باحلل وهنيه عن الباطل فقتلهم.! يمســـهم بأذى و  ســـوء.. وهذا ابن عواد لعنه اهلل قام خرية الناس يف

 فشتان بني الثرى والثريا

( بإســــــناد جيد اىل التابعي اجلليل أيب البخ ف ســــــعيد بن 37931(، برقم: )7/562يف مصــــــنفه )( رواه ابن أيب شــــــيبة 3)

مم مَلْ ( عن أبيه أن قال:د َأبُو اْلبَ 74، وقد ذكر ابن أيب حانم يف ا!راســــــــــيل )ص: ♫فريول    ُقتمَل يفم اجْلاََمجم
ِف ُكويفم ْخَ م

ْكُهد. ٍّ َومَلْ ُيْدرم
ْن َعيلم  َيْسَمْع مم
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د  ر الفرَّ كالنســـــاء واجلرذان فال ُيعرف أن ابن عوا ج من بل خر، (1)معركة واحدة رَ ـــــــــــــــحســـــا

وكتو اىل أقاربه  ســــــــتة أشــــــــهرأكثر من ي بــــــــــــــــــليها اجليش الرافســــــــاا!وصــــــــل قبل أن يتقدم 

قي يف الرقة لمنا حتى اذا دنا منها العدو فر اىل ا!يادين، ثم ملا شـــــعر ، ثم بَ وأصـــــهاره بذلك

با طر هرب اىل البوكامل، وه ذا من فرار اىل فرار، ولو كان رجال  رج يقانل كام نقانل 

  خمتبئا يف جحره كاجلعالن، أم حيسو نفسه أنه عزيز  -(2)بل كام قانلت النساء!- لرجالا

أن نلــــد مثلــــه فال يريــــد أن يف ع األمــــة  ا!ســــــــــلمني الوجود فريــــد ا!عــــدن عقمــــت نســـــــــــــاء

 و  نامت أعني اجلبناء..  هبمقتله..؟! أ  أعقم اهلل رمحا ستلد مثل

  جا  غغ  األيغغا  مغغ  تصغغب  فغغ  
  

  يغغ  وال  ن غغا عغغى منغغ     ب غغي   مل

   

يوم  -نقبله اهلل شاعر اليمن ومنشدها-رمي ـــــــــهاجر احلس ألخينا احلبيو أيبويغفر اهلل 

د  ذكر مثل هذا لنزه شـــعره أن يَ  هولو عرف حقيقت دمرهو األعادفدســـامه فأنشـــد  بن عوا

 !دراهو األعادفد ا وار اجلبان

لظلم أصال حم ام، اجلور فاشيا واوالعدل غا با وصار احلل مساعا ها أنتم نرون كيا و

                                     
  ما ُح َي لنا من أنه حرض معركة مطار الطبقة يف الصفوف ا لفية، واهلل أعلم بصد  القصة!( ا 1)

الســـــفهاء من صـــــور بعض األخوات وهن ( ولقد غاظني وغا  كل من يف رأســـــه مســـــ ة عقل ما أخرجه اإلعالميون 2)

ومحل هو كمريا ليصـورها! وكأن  حيملن السـالح يقانلن! وقبس اهلل هذا ا!خنذ ا!صـور الذف نرك ا!رأة حتمل الرشـا 

هذا ا!خذول ومن وراءه ما علموا كيا يعامل أعداء ا!ســـــــلمني نســـــــاءهم وينقصـــــــهم أن يصـــــــوروا النســـــــاء وهنَّ حيملن 

نــل وابن عواد ولبــانيتــه خمتبئني كــاجلرذان واجلعالن يف االقوم بــأ ــد م فــأظهروا النســــــــــــاء نقــ الســــــــــالح! ل ن اهلل فســــــــــس

 شــــــــــباه الرجال و  رجال فخذوا ا! امر وا! احل ودعوا األســــــــــلحة لبنات حواء حيملنها!!جحورهم! قبح م اهلل يا أ

 هذا له ووقع -اهلل بحمد كثر وهم- والقتال البأس ذوف ا نغامســــــــيني اإلعالميني شــــــــ عان منا!صــــــــور  ي ون أن ا ]

 .[اهلل لنا ولهغفر  ا!قاطع هذه مثل أخرج !ن الشديد لومي مع هذه مذمتي من فأبر ه عر ااألمر 
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 !!و  حسيَو  والقوف يت رب ويتبخ  و  رقيَو  ،ال يؤخذ ا  من السعياف

د يف ميزان أمري ا!ؤمنني عيل بن أيب طـــالـــو  مل يبلغ حتى درجـــة  ◙فهـــذا ابن عوا

 الفاجر! فحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

َعُو وقد قال  ْعد ْبنُ  ُمصــــــــــْ   بن أيب وقاص   ســــــــــَ
: ◙  َطالمو   ْبُن َأيبم : َقاَل َعيلم

: َكلماَمت   نَّ يهم
اَب فم ُ » َأصـــــــَ َمامم َأْن حَيُْ َم بماَم َأنَْزَل اللَّ إمَذا َفَعَل فَ  ،َوَأْن ُيَؤِدَف اأْلََماَنةَ  ،َحل  َعىَل اإْلم

َمُعوا َوُيطميُعوا َوجُيميُبوا امَذا ُدُعوا  َذلــمَك  نَي َأْن َيســــــــــْ
لممم ا َعىَل اْ!ُســــــــــْ اَن َحقــًّ وين بــاهلل فخرِب ، (1)«كــَ

 علي م أف أمانة هذه التي أداها ابن عواد..؟!

وهلذا قيل: الدين والســــــلطان نوأمان، وهلذا قيل: الدين : دقال أبو حامد الغزاأل  

 .(2)دله فمهدوم وما   حارس له فسا عأس والسلطان حارس وما   أس 

  يا الظلم..؟!!بمعول اجلور وس( بنيان الدين ا ا نُ  َم احلارُس )ال اذُب ف يا اذا هدَ 

]ان[ عرض لــه أمر يقطع  وممــا يوجــو خلع اإلمــام..:د♫وقــال القــاي البــاقالين 

ألنه انام أقيم عن النظر يف مصــــــالس ا!ســــــلمني والنهوض بام نصــــــو ألجله، أو عن بعســــــه، 

 .(3)هلذه األمور، فإذا عطل وجو خلعه ونصو غريهد

قال ، مئٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحينئٱٹٱٹٱ

                                     
، وابن جرير الطربف كام يف اح ابن 32532(، برقم:418 /6( رواه ابن أيب شـــــــــيبة يف مصـــــــــنفه )1) يع 

َثنَا َوكم ، قال: َحدَّ

يُل ْبُن 8/215)بطال عىل البخارف  اَمعم ( قال: حدثنا أبو كريو قال: حدثنا ابن ادريس، قا  )ابن ادريس ووكيع( ثنا امســـْ

، َقاَل  ْعُت مصعو بن سعد به، وهذا اسناد غاية يف الصحة، وبمفهوم ا!خالفة هنا دل أنه اذا مل يفعل ذلك َأيبم َخالمد  : َسمم

 فليس له سمع و  طاعة.

 (.298( وميزان العمل )ص: 128اد )ص: ( ا قتصاد يف ا عتق2)

 .479( متهيد األوا ل ص:3)
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كم : مئيي ميىي حيخي جينئ: َقْوُلهُ »: ¶ َعبَّاس   نم ابْ  هم  بمَ ْ :  مئٰذنئٱ َفَرا مسم

كم  ْ َ
نَنمهم  بم َ ابم  ســُ

َيتمهم  َواْرنم َا َياد: ♫وقال الطربف ، «َمْعصــم ينَ  َأ  
وا  َ   آَمنُوا  الَّذم صــُ

َ  ُننْقم  اللَّ

نْ  َعَلْيُ مْ  ُحُقوَقهُ  هم  مم وَلهُ  َوَ   َفَرا مســــــم نْ  َرســــــُ
وم  مم ا، َ   َعَلْيُ ْم، هم َطاَعتم  َواجم ومُهَ صــــــُ

 َوخَتُوُنوا  ُننْقم

َو  َأْدَياَنُ ْم، َوُننْقمُصوا  َأَماَنانمُ ْم،  .(1)دَأْعاَملمُ مْ  َوَواجم

 يف يقع مل قال يف لمانه باألندلس: دواهنا لفســـــــيحة ♫ولئن كان أبو حممد ابن حزم 

 أمري بإمرة يتســــــــــمى كلهم الهمث يف أ ام ثالثة مســــــــــافة يف رجال مثلها؛ أربعة يومنا اىل العامل

ُو  ا!ؤمنني، ى بـــأمري ا!ؤمنني مف يا لو رأى من يتســــــــــ (2)واحـــدد لمن يف هبـــا هلم وخُيْطـــَ

 !ة واحدة أو أقلمشيا يف ساع ا!سلمني يف أرض يقطعا الشيخ الع ول ابن سبعنيوخليفة 

لغغغ  مل  شغغغ اء    سغغغاء    تكغغغ    ومل َت 

  

 ال غغغ ي   واخلغغغّ   وال نقغغغاء   كغغغالغ    

   

 :♫ابن ا!بارك وقد قال 

 سغغب  لنغغا تغغؤم  مل اخل فغغ  لغغ ال

  

 ألق انغغغا ُنشغغغا ضغغغ فنا  وكغغغا 

   

ف يا لو رأى أن ســـــــــبل أرض ا الفة ا!زعومة نتخطا ســـــــــال يها ســـــــــيارات األمنيني 

نا.. فام كان سيقول..؟!  ا!لثمني وصار أ عفنا هنشا ألقوا

ء والو ة واألمنيني وكم ذهو اإلخوة اىل ديوان القســــــــــاء يطلبون الشــــــــــ اية عىل  األمرا

الصـــا! أ  شـــل اهلل رؤوســـ م يا طري بتهمة شـــل يا برأســـه قبل أن فعاد الناجي منهم ســـامل

ء الف ور. ةو   اجلور وأمرا

                                     
 (.11/126( نفسري الطربف )1)

 رصف يسري.( بت2/97( رسا ل ابن حزم )2)
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رورة اْلعقل وبد ته َأن قيام النَّاس ـــــــــــــــــــــَوقد علمنَا بســــــــــ:دقال أبو حممد ابن حزم  

م يفم اأْلَ بماَم أوجبه اهلل َنَعاىَل من ا ]لوحدهم دون أمري[ ْمَوال واجلنايات والدماء أْلَْحَ ام َعَلْيهم

املم وانصــــــــــاف اْ!َْظُلوم مُمَْتنع غري مُم ن َوالنَِ اح َوالطَّاَل  ا مر اأْلَْحَ ام كلَها َومنع الظَّ ، َوســــــــــَ

ُه َ  ُيَقام ُهنَاَك ح م حل َوَ   نَّ يس هَلَا َفإم
تمي َ  َر م اهد يفم اْلبماَلد الَّ  َحتَّى ذهَو  ،دٍّ َح  َوَهَذا مشــــــــَ

نَادم َفاَل نصــس امَقاَمة الّدين ام َّ بم  ،يفم َأْكَثرَها الّدينُ  ســْ  اىل اإْلم
د  َفا ــل َعامل حســن الســياســـة  َواحم

 .(1)دقوف عىل اإلنفاذ

رمحك اهلل كيا وصــــــــــا ابن حزم حال البلد التي   حي مها امام أخي ا! اهد فتأمل 

قو  واعتــدف عىل األموال وقتلــت األنفس وقس عىل مــا نراه حولــك كيا  ــــــــــيعــت احل

 ذمة..!!وكأهنا غابة حت مها عصابة   يرقبون يف مؤمن ا ًّ و  

 َفُهوَ  َمالمهم  ُدونَ  ُقتمَل  َمنْ »قال:  ☺أن النبي  ¶وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 

يد    .(2)«َشهم

 -والطا اوكان أمريا عىل م ة -وأصــــــل ســــــبو رواية احلديذ أن عنبســــــة بن أيب ســــــفيان 

دَ  َذلــمَك  َفَبَلغَ  (3 م)أراد أن يعتــدف عىل اْلَوْها   َعبــْ
م
و ْبنَ  اللَّ هُ  َفَلبمَس  ¶ َعْمر  اَلحــَ

 ُهوَ  ســــــــــم

لميهم  ْلَمُتهُ  َوَمَوا ْعُت  اميِن : َوَقاَل  وغم مم وَل  ســـــــــَ   َرســـــــــُ
م
َل  َمنْ »: َيُقوُل  ☺ اللَّ

، َمْظُلوًما َمالمهم  ُدونَ  ُقتم

                                     
 (.72 /4( الفصل يف ا!لل واألهواء والنحل )1)

 (.141( ومسلم )2480( متفل عليه، رواه البخارف )2)

كان يف الطا ا، وقد أنفل عليه عبد اهلل بن عمرو ¶ ن العاص ( والوها بســــــــــتان عنو لعبد اهلل بن عمرو ب3)

ادمَقةم ]أف الصحيفة »ل: ألا ألا )مليون( درهم لبناء عرو  العنو فيه، وروف عنه أنه قا  ام َّ َعىَل الصَّ
 
ء َما آَسى َعىَل يَشْ

 وروف أنه نصد  به بعد مونه.« التي فيها األحاديذ[ َواْلَوْهام 
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يد   َفُهوَ   .(1)«َشهم

  َعْبدُ  :دَفَهَذام  قال ابن حز
م
و ْبنُ  اللَّ يَّةُ  اْلَعاصم  ْبنم  َعْمرم

َحاَبةم  َبقم ــــــــــــــــَرةم  الصــــــَّ ـ  َوبمَحســــــْ

مْ  هم يدُ ╚  َسا مرم لم  ُسْفَيانَ  َأيبم  ْبنم  َعنَْبَسةَ  قمَتاَل  ُيرم يهم  َعامم َيةَ  َأخم ريم  ُمَعاوم نمنيَ  َأمم  َأَمَرهُ  اذْ  اْ!ُْؤمم

ضم  بــْ قــَ  د  بــم
ام َوهــْ دُ  َوَرَأىد  الــْ ـــــْ ب   عــَ

م
نُ  اللَّ و بــْ ر  مــْ َذهُ  َأنَّ  عــَ هُ  َأخـــــْ ـــــْ ن

رْيُ  مــم ، غــَ و  ا َواجـــــم انَ  َومـــــَ  كـــــَ

َيةُ  ًحا، ُظْلاًم  لمَيْأُخذَ    ُمَعاوم ا نْ  ُ َ
َلهُ  بمَوْجه   َذلمَك  َأَرادَ  َل م ، بماَل  َنَأوَّ كٍّ   َعْبدُ  َوَرَأى شــــــــــَ

م
 اللَّ

و ْبنُ  ، َلْيَس  َذلمَك  َأنَّ  َعْمر  اَلَح  َوَلبمَس  بمَحلٍّ   الســـــِ
،لم َتالم المَا  َوَ   ْلقم   َلهُ  خُمَ

نْ  َذلمَك  يفم َحاَبةم  مم  الصـــــَّ

افمعمِي، َحنميَفَة، َأيبم  َعنْ  َجاءَ  َوَهَ َذا ╚ ممْ  ،(2)ُسَلْياَمنَ  َوَأيبم  َوالشَّ َجةَ  َأنَّ : َوَأْصَحاهبم  اْ َارم

َمامم  َعىَل  ئمُلوا  َخَرَجْت  اَذا اإْلم ْم؟ َعنْ  ســــــُ هم
... َفَلمْ  ُظلمُموَها َمة  لَ َمظْ  َذَكُروا َفإمنْ  ُخُروجم ُفوا  ُأنْصــــــم

دْ  َ  َن ــم اىَل  اللَّ َ   َنعــَ   َفرَّ
الم  يفم تــَ
ةم  قم ئــَ
ةم  اْلفم يــَ
اغم   َبنْيَ  اأْلُْخَرى َعىَل  اْلبــَ

ان  ْلطــَ ، ســــــــــُ
هم ْل  َوَغرْيم اىَل  َأَمرَ  بــَ  َنعــَ

الم  تــَ
يــهم  َعىَل  َبَغى َمنْ  بمقم لممم  َأخم ا - اْ!ُســــــــــْ يءَ  َحتَّى - ُعُمومــً

  رم مْ أَ  اىَل  َيفم
م
اىَل  اللَّ مج  جح      مح  ژ  َنعــَ

يد   َفُهوَ  َمالمهم  ُدونَ  ُقتمَل  َمنْ » ♠ َقْوُلهُ  َوَكَذلمَك  ژجخ هم ا «شـــــــَ  خَيُصَّ  مَلْ  - ُعُموم   - َأ ْســـــــً

ْلَطاًنا َمَعهُ  نْ  ســــــــــُ
هم، مم ، يفم  َفْرَ   َوَ   َغرْيم ، َوَ   ُقْرآن  يذ   يدَ رم أُ  َمنْ  َبنْيَ : قمَياس   َوَ   امْجَاهلل   َوَ   َحدم

يدَ  َأوْ  َماُلُه، يدَ  َأوْ  َدُمُه، ُأرم ، َفْرُج  ُأرم حمهم َ يدَ  َأوْ  اْمَرأ نْ  َذلمَك  ُأرم  .(3)د.نيَ اْ!ُْسلممم  مَجميعم  مم

د لعنه اهلل اىل هذا  ـــــي ا  اهلل كم ش اية كتبت عىل أمري أو وال فيحيلها ابن عوا و  حيصـ

ارا ون رارا، فحني اشت ى أوس األمري بل يرسل ورقة الش وى نفسها! وقد ن رر هذا مر

                                     
(، وسنن البيهقي 10/114( ومصنا عبد الرلا  )141نفصيل القصة وأخبار الوها يف: صحيس مسلم )( وانظر 1)

 (.3/89( وسري أعالم النبالء )85نقييد العلم للخطيو البغدادف )(، و4/268(، والطبقات  بن سعد )17636)

 ( أف: داود الظاهرف  .2)

 (.11/336( ا!حىل )3)
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د حال ا بيذ رأس اإلفســـــــــــاد ليد )الصــــــــــميدعي( ما كاد يرجع من  الن دف اىل ابن عوا

يف جد ورقة الشــــــــــ وى وصــــــــــلت اىل ليد! وحني اشــــــــــت ى اإلخوة العرا  اىل الرقة حتى و

-جيش ا الفة عىل الشيخ عمر الشيشاين غفر اهلل له بسبو سياسته اإلدارية وأمور عدة 

ء ال تا و عمرَ  نا ُو  ينهممن ب  استدعاهم بعد أ ام الشيشاين   -وادارف اجليش وبعض أمرا

د!  وبيده كتاهبم الذف أرسلوه  بن عوا

ــــــــــــــة وســــ ن وقتل وا ــــاعة للثغور واهانة للعلامء ونشــــظلم وبدعف ر لل هل وغدر بعد ـ

د إلمامة أو خالفة! وهو الذف جيتهد دأبه  ..العهد هو ولبانيته فهل بعد هذا يصلس ابن عوا

بل لقد  ح عدو اهلل أبو سعد الشامأل واأل الرقة  إل اعة ا!لة والدين وهالك ا!سلمني!

 أهنم: دالرقة حصار قبل لقا هم يفقابل  يغم الشمرف  ا! رم ال ذاب ذو الوجهني حني

 .(1)دمنهم للتخلص األوىل للصفوف رعينيـالش يرسلون كانوا 

و شيخ مربل حمبوب نشويه صورة كل طالو علم نابه أبل مل ي تفوا بذلك فحرصوا عىل 

ــــــــــــــــروهلل انشــــــقا  عن اجلامعة جيو أن يتخذ معه  لدى اجلنود! فهم يعتربون كل اعي مشـــــــ

ى درجات احلذر! وحرصوا ألجل ذلك بأسلوب خمابرايت قذر عىل مجع أخطاء طلبة ــــــــأقص

فقة لل همية وأخرى بأهنا جتويز  العلم ول  م والنقد عليهم ونســــــــخيمها أحيانا بأهنا موا

 للرشك وثالثة بأهنا ارجاء وه ذا بطريقة قذرة   نع س ا  لؤم أصحاهبا ونتن قلوهبم.

اهم حتى من اكتفى با عتزال يف بيته رافســـــــــــا باطلهم! فهذا ومل يســــــــــلم من اهم وأذ

                                     
لبة العلم اىل اجلبهات ا!شـــتعلة لعلهم يقتلون كام أرســـلوا الشـــيخ أبا عبد الرب ال ويتي ( وقد أمروا بإرســـال عدد من ط1)

والعبد الفقري اىل و ية الربكة يف أوجم محلة قصــــــــــا  -حيذ كان فظه اهللح-والشــــــــــيخ أبا شــــــــــيامء احلارثي  -نقبله اهلل-

 ات ا!سرية..!أخ بالطا ر 40أو  30ا!سريات، فقد كان يقتل يف األسبوهلل أحيانا أكثر من 
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عدما الشيخ أبو شيامء ا!دين نقبله اهلل يف عليني حني اعتزل يف بيته ونرك العمل يف القساء ب

أن ر كثريا ووجـــد نفســــــــــــه ينفخ يف رمـــاد وينصــــــــــس جثثـــا هـــامـــدة قرر ا عت ـــاف عىل كتبـــه 

ل يف أثناء ذلك، فصار مطاردا من قبل جالولة وا عتزال يف بيته مع ا روج للربا  والقتا

 .(1)األمنيني ولبانيتهم وكادوا أن يقتلوه رمحه اهلل ونقبله يف عليني

يطوعوها من أجل ن طلبة العلم وي رسون نفوسهم لوهم حيسبون يف هذا أهنم سيقهرو

ِ  اْلَغالمو امنباطلهم! وما علموا أن العرب قالت: د الرشَّ
 .(2)دا!غلوب ُهوَ  بم

د ما مل ي ن حيلم به رجل يف لماننا من الرجال واملال و األرض ولقد مجع اهلل  بن عوا

قود ما ة أســــــــــد  ل هم والعدة والســــــــــالح وطلبة العلم! ل ن هيهات هيهات.. ان نع ة ن

 وض هبم الغامر..وان أسدا يقود ما ة نع ة خي

غغغ  نغغغ    ق  حغغغ      ك  نغغغ    ال و  ال ج  غغغ      و   ع 

  

غغ  ق  غغ    ت غغ     و  ق   !نغغال  ا؟ ال غغ   مغغا يل ف 
   

غغ  غغر   ه  غغ  وت غغ ي  ق غغ  غ  ق      و 
غغق   ش 

  

    هب  غغغغغ 
جغغغغغا   غغغغغا    ع  ّ

 و   طفغغغغغا    َه 

   

 ا!هــاجرين وخــاصــــــــــــة ا! ــاهــدين مــاءدبــ اســــــــــتهتــارهمالــدين وأعظم صــــــــــور نســــــــــييع 

ونشـــــيو  ذكره يطول ما عليها وقفت التي القصـــــص من الباب هذا ويف وا ســـــتشـــــهاديني!

                                     
ـــــــــــــــــر بحقيقة ابن عواد ف ان اذا ذكره   يســـــــميه ا  ( 1) ولقد كان الشـــــــيخ أبو شـــــــيامء ا!دين نقبله اهلل من أوا ل من نبصــــــــ

 با بيذ! وكان رمحه اهلل جيابه ويصدهلل ويبني و  يس ت عن حل نحسبه واهلل حسيبه و  نزكي عىل اهلل أحدا.

 .(278: ص) ا!روذف برواية العلل يف كام أمحد اإلمام األصمعي عن ح اها( 2)
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من ا ستشهاديني بحامقته يف ا ري وحلو!  (1)وكم  يع أبو يارس العراقي ،هلوله الولدان

 له تفأرســـــل بي ياىل  الروافض نقدم بســـــبو اســـــتشـــــهاديني القريش عتزا! وأبومرة طلو 

 ا!وجودين ا ســتشــهاديني كل وطلو انصــل أ ام ثالثة وبعداســتشــهاديا،  31 ا!عســ رات

اســـتشـــهادف  29 ا!عســـ رات له فأرســـلت! مجيعا نفذوا املا ـــية الدفعة نأليف ا!ســـافات! 

 .أ سا

 أربع أو ســـــــيارات ثالثأرســـــــلوا  رنل أحى فإذا الصـــــــغرية الســـــــيارات جيهزون كانوا  وقد

 هذا ب ثري!صده بأهون من ه وربام أم ن ليصدو

وقد  -نقبله اهلل-ني به األخ أبو محزة األنصــارفراســلومن هذا التســييع ألمانة األمة ما 

من اجلنود  اكان األمري العســ رف !دينة ا ري أثناء حصــارها أهنم أثناء احلصــار أرسوا عدد

ىل ا!يادين واســـتطاعوا بطريقة عســـرية جدا اخراجهم من احلصـــار وارســـاهلم ا (2)النصـــريية

 اإلخوة ا! اهدين الذين أرسوا داخل ا ري، فام كان من الســـــــفلة الرعاهلل ألجل ف اك أرس

ا  أن أظهروهم يف اصـــــــــــدار وهم يــذبحوهنم! للحصــــــــــول عىل ســــــــــبل اعالمي ودعــايــات 

 هوليوودية   نسمن و  نغني من جوهلل!

ــــرة التابعي   ♫ جدعان بن ليد بن عيلولقد روى احلافظ ابن عساكر عن فقيه البصـ

 ينبغي   واحدة حهأأخط ان خصــــــــــال مخس فيه ي ون حتى ييل أن للواأل ينبغي  أنه قال: د

                                     
ل اصــــــــــطنـاعيـة ( وحتى   أظلم أبا يارس فهو رجل مقـدام شــــــــــ ـاهلل يف احلرب ويقـانل يف ا!عـارك برجل واحدة ورجـ1)

ـــــــــــــبصـــ يمركبة! ل نه ان نوىل اإلمارة عم ت بصـــرينه ونســـلا وجترب وظلم وطغى وقاد ا!عارك ب هل وطيش وانطمســـره ـ

 أخ يف معارك ا ري، وقبلها ما اهلل به عليم يف حلو! 500بحامقته بقتل نحو أهوج ومحل ع يو! فقد نسبو 

 نني ل ني أنسيت  با القصة واهلل ا!ستعان.أظنه أخربين أن من بني األرسى جنديا روسيا أو اث( و2)
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 ثم ،حقه يف قســــمه ثم ،عنه عا مجعه فإذا ،وجهه لم بَ قم  نْ مم  املال جيمع حتى ؛واليا ي ون أن

 .(1)دوهن غري يف ولينا ،جدية غري يف شديدا ي ون

د املال من غري وجهه، و هو وحزبه، وقســـــموه عىل غري مســـــتحقيه، لغا فيه فأخذ ابن عوا

وشــدد عىل أهل ا ري والصــالح، وَ َن مع أهل الباطل والف ور والظلم! فإنا هلل وانا اليه 

 راجعون.

َ  َفإمنْ :د♫قال اإلمام الشافعي  َ َيَتُهمْ  َيْقَبَل  َأنْ  َلهُ  َفَلْيَس  َقْوًما َرُجل   َوألم  َيُ ونَ  َحتَّى وم

اًل  َتمم هم نَ لم  حُمْ َ َيةم  ْفســـــــــــم ُ ِل  لمْلوم ًنا َحال   بم ْنَدهُ  آمم َيُه، َأنْ  َولمَيهُ  َمنْ  َعىَل  عم ابم   حُيَ
َل  َأنْ  َوَعُدِوهم مم  َغرْيَ  حَيْ

يًفا ،َدهللُ خُيْ  َ   ُمَتَيِقًظا َعَلْيهم  احْلَِل  ارَ  َعامَّ  َعفم   صــــَ
نْ  اَلْيهم ممْ  مم هلم مْ  َأْمَوا هم  ،َعَلْيهم  لمْلَحِل  ُمَؤِدًيا ،َوَأْحَ امم

إمنْ  َدةً  َنَقَص  فــَ نْ  َواحــم َذا مم لَّ  مَلْ  هــَ
م هُ  حيــَ َ  َأنْ  لــَ د   َوَ   َييلم َحــَ

هُ  ألم هُ  َأنْ  َعَرفــَ و   ُيَوِليــَ
َذا َمعَ  َوُأحــم  َأنْ  هــَ

َ  َوَمَتى، النَّاسم  َعىَل  َحلمياًم  َيُ ونَ  و   َكاَم  َوُهوَ  َوألم
َ  َلهُ  ُأحم  .(2)دَعْزُلهُ  َوَجَو  َفَتَغريَّ

 .(3)دبمقصودها خيل بام ينحل اإلمامة عقد♫:د التفتالاين السعد قال وقد

رك ا! ــاهـدون يف العراء   مـال و  مـأوى وخرجـت نســـــــــــاؤهم   وهـا نحن نرى كيا نُ 

د فصـــــــــــــــــــــــــرن أســـــــريات نلوف عىل يشء  يف خميامت كالب أمري ا من كفار األعراب واألكرا

ن عرف ا!رابطني وأهـــل وكـــانوا قبـــل خروجهم يف فقر و ــــــــــيل وعنـــت، و  خيفى عىل م

الصـــــا األول كيا كانوا يعانون شـــــظا العيش وقلة املال ويت ففون بالقليل ومنهم من 

                                     
وكلمة )جدية( مل يتبني أل معناها، ولعلها صـــــــحفت عن )حدة( فقد وقع  (494 /41( ناريخ دمشـــــــل  بن عســـــــاكر )1)

 هذا ا!عنى يف وصايا أخرى واهلل أعلم.

 .بترصف (1/187) األم( 2)

 (.5/257( اح ا!قاصد )3)
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د وأمراؤه لا أل انه   يأكل ا  ا بز يف بعض أ امه من قلة ما جيد! وابن عح  ينيثوا

 ان شاء اهلل. ىث خي حي جي يه ىه مه جه

 من صَّ ُخ  رجاًل  ليس اكمحلا فإند: ♫وقد قال اإلمام أبو عبد اهلل احلليمي الشـــافعي 

 فإنام. مرســـــــــــل نبي و  مقرب !لك ي ن مل هذا فإن شــــــــــئت، بام اح م له فقيل الناس بني

 بني قاله ما ف ل عليه، ا!ختلفني وحيمل به، عباده بني ليفصــــــــــل نعاىل اهلل ح م عىل اؤمتن

 غري وهو قــالــه ممن حــاً   أســــــــــوأ  فيــه وهو عليــه، مردود فهو اهلل بح م ليس بام ا صــــــــــمني

 عىل وال ـذب نفـا  األمـانـة واختيـان ثنـاؤه جـل اهلل عىل وكـذب فخـان، اؤمتن ألنـه. حـاكم

.  مئٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحينئ: يقول  واهلل شــقا ، اهلل

 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ ّٰرئزئ ٱيثٱ: ويـــــــــقـــــــــول

  .(1)دىثزت

                                     
 (.3/187ا!نهاج يف شعو اإليامن )( 1)
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أن البيعة عقد بين طرفين على معقود عليه معين فمتى ما انتفى وجود الوجه الثالـث: 

سنة الم صحة العقد، وقد كانت البيعة على الكتاب وال وإقامة الدين عقود عليه انتفت 

 بالعقد: فأخلَّونصرة المظلوم 

 

مَّ    خيفى عىل أحد   ا!ســلمني حني بايعوا هذا  أن ا! اهدين من مهاجرين وأنصــار وعوا

يل ح م اهلل نطبيل ح م اهلل فخالفه بأن امتنع عن نطب الرجل عىل اإلمامة انام بايعوه عىل

ء واألمنيني، وبــايعوه عىل عىل حزبــه وعصــــــــــــابتــه من الو ة  عــه اقــامــة الــدين فســــــــــيَّ واألمرا

العلامء وســــــــــ نهم وقتلهم، وبايعوه عىل انباهلل الســــــــــنة فانبع محاربة أوليا ه وطلبة العلم وب

 نَ ما بني ســــــــــَ البدعة ونقلو يف دينه 
ا!ظلم ووجهه خيرج ببيان أســــــــــود كالس كقلبه  ىوأخر ة 

هل، وبايعوه عىل العدل ففشــــــــى بعلمه وأمره اجلور، فأف بيعة هذه التي بقيت لبدعة واجلبا

 له يف أعنا  ا!سلمني!!

َمامُ  َوامنَّاَم » ☺وقد قال النبي  نْ  ُيَقاَنُل  ُجنَّة   اإلم
  َوُيتََّقى َوَرا مهم  مم

ـــــــــــقصــأداة  (انام)، و(1)«بمهم ر ـ

ـــــــــنقص لإلمام أنه ُجنَّة  لرعيته ودرهلل هلم األهم ة صفالر ا!عنى ا!قصود عىل ما بعدها، ف أن ـ

د هم! وحيميهم وحيوطهم ويرمحهم ويقــــانلون وراءه ويتقون بــــه عــــد فقــــد ع س ابن عوا

ل و ــــــيع األمة وصــــــار خيتبئ خلا جنوده مع النســــــاء يف ا!الجئ وصــــــار ا! اهدون احلا

دين! وأنت جتد أكثر ما خيافون من اور اليهود والنصارى وا!رن هيتقون من اه وخيافون

د وبطش جالولنـــــه اىل أراي األخ ا! ـــــاهـــــد ا!هـــــاجر يفر من حتـــــت  ســــــــــلطـــــان ابن عوا

د أو الرافسة أو ا!رندين الصحوات  ألنه قد استقر يف نفسه أنه لو قبض أو غريها أو األكرا

                                     
 (.1841(، ومسلم )2957( رواه البخارف )1)
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د ولبانيته فإهنم قانلوه ولو قبض عليه أوئلك ا!رندون ال فرة فلن يقتلوه!!  عليه ابن عوا

 هلل وانا اليه راجعون! فإنا

ان  وقـد روى اإلمـام أمحـد    امنْ »: أنـه قـال ◙عن أمري ا!ؤمنني ُعْثاَمَن بنم عفـَّ

  كمَتابم  يفم  ْدُنمْ َوَج 
م
ُعوا  َأنْ   اللَّ ْجيلم  َنســـَ   رم

ُعوَها اْلَقْيدم  يفم ــــــــــــركو الطاعة (1)«َفســـَ . فوطئ مشــــ

 قيود يف أعناقهم وأ د م!! من جالولة األمنيني رقاب ا! اهدين بأرجلهم، وو عوا ال

واألخ أبو بصري  -حفظه اهلل حيذ كان-الشيخ أبو عبد الرمحن الزرقاوف ولقد حدثني 

وعدد من اإلخوة الذين كانوا معهم يف ســــــــــ ن ا!يادين أهنم كانوا  -نقبله اهلل-ا!ذح ي 

مرحا ــــــــــهم الغرفة يف لاوية و ،أخ 30يولعوهنم يف غرف  ــــــــــيقة، يف كل غرفة أكثر من 

 ربون ويستن ون ويغتسلون من احلنفية نفسها!ـيتو ؤون ويشا!ستور ب دار قصري 

من ن ـــا من ســــــــــ وهنم من ا! ـــاهـــدين الصــــــــــــاحلني بـــأهوال من وحـــدثني واهلل بعض 

أين ما رأ تها يف ســــــــــ ون الطواغيت  أحلا باهلل ثالثا غري حانذ و  م ذبما التعذيو 

 و  سمعت هبا عندهم..!! فلعن اهلل من واهللبل  -نسأل اهلل العافية-يوم ابتليت باألرس 

 .(2)كان جنود الطاغوت أرحم با!سلمني منهم

                                     
( 4/1195(، وابن شــــــــــبة يف ناريخ ا!دينة )3/69(، وابن ســــــــــعد يف الطبقات )524مســــــــــنده )( رواه اإلمام أمحد يف 1)

 بإسناد صحيس.

عواد  يف دولة ابن «ديوان األمن»ومن قرأ التاريخ الســــــــــيايس ا!عا  لبعض الدول احلديثة وجد شــــــــــبها كبريا بني ( 2)

ـــــــــــرية[ الذف أسسه هتلر يف ألامنيا أثن ـــــــــــرطة السـ اء ح مه، فقد كان أفراد اجلستابو فو  القانون و  وجهال اجلستابو ]الشـ

يسمس للقساء بمحاكمتهم وهلم صالحيات مطلقة يف القتل والتعذيو وا طا والس ن بح ة ا!حافظة عىل الدولة! 

 خيتلا حال جالولة األمن كذلك عن حال جهال م افحة الثورة وحفظ أمنها من العدو ا ارجي واجلواســــــــــيس! و 

وسيا الذف أسسه لينني أو جهال األمن الســــــــــرف يف مصــــــــــر الذف أسسه ا!ندوب الصليبي م امهون وأعىل= ا!سادة يف ر
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َمامم َأْن ُيَبايمَعُه َعىَل َأْن : دقال احلافظ ابن ح ر   َيْعَمَل بماحْلَِل َواأْلَْصُل يفم ُمَباَيَعةم اإْلم

يَم احْلُُدوَد َوَيْأُمَر بماْ!َْعُروفم َوَينَْهى َعنم ا  .(1)دْ!ُنَْ رم َوُيقم

 .(2)عنهاد ونا و األمة وكيل هو اإلمام :دفإنوقال القرطبي  

ــــــــــــــــ)َوَنصــــــَ :د  احلنبيل قال البهويتو يلم ـ َمامم )َعىَل النَّاسم بمَطرم ُفُه( َأْف اإْلم اْلَوَكاَلةم هَلُْم ر 

نيَ   .(3)د(َفُهَو َوكميُل اْ!ُْسلممم

ن هل احْلل َواْلعقد أَل أ  بمعقد انَْعقمد ا ]أف اإلمامة[ َ  نَ هنَّ :داوقال القلقشــــــــــندف  

 .(4)دمامة عقد َفاَل َيصس ا  بعاقد اإل

األمُة فيه هذا ل فاإلمامة كام نقرر عقد بني األمة والرجل الذف نصــــــــــبته اماما عليه، نوكِ 

الواأل بأن يســــــــــري فيها بالســــــــــوية ويعدل بني الرعية، وينوُب عنم األمة أهُل احلل والعقد، 

اس بصــــــــــفة أهل احلل والعقد هم أهل العلم ومحلته وطلبته الذين شــــــــــهدت هلم وأوىل الن

 بقايا  ـــــــبا  البعذ وعســـــــاكر الطاغوت الناس بالفســـــــل والصـــــــد  واألمانة والت رد،  

ـــــــركي الط ء احلنبيل   اعةومشـ أن  من حديثي العهد باإلسالم! وقد قرر أبو يعىل الفرا

 َواْ!َُوىلَّ  اْ!َُوأِل  َنَظرَ  ارن ــو مــا يوجــو عزلــه فقــال: دانَّ ا!وأِلْ لــه أن يعزل ا!وىلَّ مــا دام قــد 

، اَُم  َكاْلَوَكاَلةم َهنَّ
، َمًعا ألم تمنَاَبة  نْ  َعَلْيَها اْ!ََقامُ  َيْلَزمْ  َومَلْ  اســـــــْ

َهةم  مم ، جم  متى هلَ عزْ  للموأِل  وكان اْ!َُوىلَّ

                                     
ا =بنيانه الطاغوت مجال عبد النا  وه ذا الســــ ون   ختتلا عن حال ســــ ون طواغيت الشــــام وا!غرب والعرا  وم

 أشبهها!

 (.203 /13( فتس البارف )1)

 (.1/272( نفسري القرطبي )2)

 (.160 /6شاف القناهلل عن متن اإلقناهلل )( ك3)

 (.48 /1( مآثر اإلنافة يف معامل ا الفة )4)
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اَء، اَذا َعنَْها ا نعزال وللموىلَّ  شـــــــاء،    وأن. بعذر ا  يعزله   أن بماْ!َُوأِل  اأْلَْوىَل  َأنَّ  َغرْيَ  شـــــــَ

نْ  ا َّ  ا!توأل يعتزل ، مم ا ُعْذر  َ
م
هم  يفم  مل َ َيةم  َهذم  .(1)ا!سلمنيد حقو  من اْلوم

ِف  احلافظ أبو الفرج اْبنُ  َقاَل و  ــــــر  » كمَتابمهم  يفم  ♫ اجْلَْولم عن بيعة يزيد بن  «اْ!َُصونُ  الِسـ

ْرَنا وَلوْ  ،َقبميس   ُكلَّ  َذلمَك  يفم  َفَعَل  دَوَلَقدْ  :-لعنه اهلل-معاوية  ةَ  َقدَّ حَّ
اَلَفتمهم  صــــــــــم  َبَدَرْت  َفَقدْ  خم

هُ  نــْ دمرُ  مم ا َبَوا ُو  َوُكل هــَ
  َخ َفســــــــــْ  ُنوجــم

دم نْ  ،اْلَعقــْ ْوم  مم   هنــَ
ةم ينــَ دم َ ةم  َوَرْميم  ،ا!ــْ يلم  اْلَ ْعبــَ

اْ!َنَْ نم لم  ،بــم  َوَقتــْ

بمهم  ،َبْيتمهم  َوَأْهلم  احْلَُسنْيم    َعىَل  َوَ ْ
يََّتْيهم
يوم  َثنم أَْس  َومَحْلمهم  ،بماْلَقسم د َعىَل  الرَّ

 .(2)َخَشَبة 

د لعنه اهلل ولبانيته   يقل  اجراما عام فعل يزيد، فقد قتل الصاحلني من وما فعله ابن عوا

 يف حقهم البيــت أهــل وغصــــــــــــو ا!هــاجرين واألنصــــــــــــار، وحرم ا! ــاهــدين من الغنــا م،

وســـــــ ن الناصـــــــحني وقدمهم عىل طبل من ذهو للصـــــــليبيني ليقتلوهم،  ،والفيء ا مس

ــــــــــوأشاهلل البدعة ونش مخس سنوات  نحو رها، وأمات السنة وحارهبا، وقد استمرت الدولةـ

خترج  أنه -وأنا عىل اطالهلل يف هذا األمر-حت م مناطل شاسعة من العرا  والشام   أعلم 

 نعاىل، و  أعلم معهدا ن س يف اخراج واحد ل تاب اهلل حافظ   لقرآنم اد حتفيظ هم امع من

ـــــــــــــــي نقبله اهلل يف عليني يف  كتاب اهلل حفظة ا  معهد الشـــــيخ القاي الفقيه أيب آية التونســــــ

 .(3)اجلهل ا!سمى بديوان التعليم حاربوه وأفسدوه م بأمر ا!عهد ديوانُ و ية محاة، فلام علم 

                                     
 (.65( األح ام السلطانية )ص: 1)

 (.10/181( نقال عن كتاب الفروهلل  بن مفلس )2)

ننا وأحبهم واهلل اىل القلو، وقد كان رمحه اهلل حافظا  ♫لتونيس والشيخ القاي الفقيه أبو آية ا( 3) من خرية اخوا

يف فقه احلنابلة وجترد  «الزاد»ل تاب اهلل والصــــــحيحني وألفية بن مالك ومجع  من ا!تون مع عناية نامة وحفظ متقن !تن 

ناركا  ♫جر ، وقد هاللحل وحرص عىل هداية ا لل وورهلل ظاهر ونســـــــــــك طاهر وصــــــــــرب عىل بالء ا!رض والفقر

فيام بلغنا هو ومجع من طالبه وهو يدرسهم=  ♫، وقد قتل -نحسبه واهلل حسيبه-أوروبا ولينتها طالبا ما عند اهلل 
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د لعنه  اهلل حتى نفي له هبا، أ  بعدا بعدا.. ســـــــحقا فأف بيعة هذه التي وىفَّ لنا هبا ابن عوا

 ..سحقا

اءَ  امنْ  اميِن » :◙ولقد قال أمري ا!ؤمنني عمر بن ا طاب  ُ  شــــــــــَ م   اللَّ
يَّةَ  َلَقا م
 يفم  الَعشــــــــــم

،   َفُمَحِذُرُهمْ  النَّاسم
م
ينَ  َهُؤ َء يُدونَ  الَّذم ُبوُهمْ  َأنْ  ُيرم  .(1)«ُأُموَرُهمْ  َيْغصم

ا نصــــار فهد بن فرج بن نصــــار بن حمارب صــــابر ا!حدث العامل أبوقد اســــتفتينا الشــــيخ ال

فك اهلل أرسه يف بيعة أيب ب ر البغدادف بعد مقتل الشـــــــيخ احلافظ أيب عبد الرب  (2)الشـــــــمرف

عقد بني طرفني وأنه ما دام أنه مل يتلزم ل م بام  البيعةَ  فأفتى بأنَّ بمدة اهلل  هالصــــــــــاحلي نقبل

                                     
، وأحســـــــــبه يشـــــــــبه بذلك ما جاء  يف ســـــــــرية التابعي اجلليل حممد بن كعو القرظي ♫=كتاب التوحيد إلمام الدعوة 

 الربذة، مســــــــــ د يف جمتمعني وكانوا  القرآن، بتفســــــــــري الناس أعلم من كانوا  جلســـــــــــاء كعو بن !حمد كانأنه د ♫

( وقد من اهلل 1/564د )ا!عرفة والتاريخ ليعقوب بن ســـفيان حتته مجيعا فامنوا  ا!ســـ د، عليهم فســـقا للزلة، فأصـــابتهم

ل شــهيدا يف جملس علم يعلم عىل أخينا أيب آية نقبله اهلل بالشــهادة ليادة عىل اف العلم، وهذا واهلل العز كل العز أن يقت

لغلو وهو من وســــ ن عند األمنيني مدة وا موه با ♫فيه خيار طلبته نوحيد رب األر ــــني والســــاموات، وقد ابتيل 

 وغفر له. ♫أبعد الناس عنه 

 (.6830( صحيس البخارف )1)

يـت، ســــــــــ نـه طواغيـت (الشــــــــــيخ أبو نصـــــــــــار حفظـه اهلل وثبتـه عىل دينـه وفـك أرسه عـامل حمـدث نرباس من علامء ال و2)

ثالثني سنة، وكذبوا واهلل ما للشيخ يف ذلك األمر ناقة و  مجل، وح م عليه بالس ن « واأل داعش!»ال ويت بتهمة أنه 

هلَل يف اهلل كام انخـدعنـا وأعلن بيعتـه يف ا!ح مـة أمـام قـاي الطـاغوت للطـاغيـة ابن عواد لعنـه اهلل فزادوا احل م  دم وقـد خـُ

ك مســـاعفا، والشـــيخ فرج اهلل عنه وثبته صـــاحو صـــدهلل باحلل وثبات وعلم راســـخ وحفظ لل تاب ا بتدا ي عليه يف ذل

ربية والفقه، وهو نخلة باســــــــــقة أخرجت ثمرة طيبة، والثمرة الطيبة هو أخونا والســــــــــنة واشــــــــــتغال واســــــــــع يف النحو والع

واد لعنه اهلل ولبانيته هدية للصـــليبيني الشـــهيد الصـــالس احلافظ الشـــيخ أبو عبد الرب الصـــاحلي نقبله اهلل، الذف قدمه ابن ع

أيب عبد الرب و  أستبعد أهنم قتلوه بو عه يف س ن ا!يادين، وقد قلبت جثذ اإلخوة يومها بنفسـي ومل ن د جثة الشيخ 

 من قبل، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
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ة منتقسة، وان استطعتم أن ننحالوا ومن مع م من ا! اهدين بايعتموه عليه فالبيعة باطل

َ الــذين خلعو فــافعلوا و  نبــدأوا أحــدا بقتــال مــا مل  الــدولــة وكــذهبــا هلم بــاطــل ا بيعتــه ونبنيَّ

، ول ن من واألوىل احلفا  عىل أنفســ م قدر ا!ســتطاهلل يقانل م فإن ال فار ي بصــون ب م

، وان مل نســــــتطيعوا تى يقتل شــــــهيدا بإذن اهلل نعاىلاعتدف عليه فال يعطي الدنية وليقانل ح

 . (1)كم ما نرونه األصلس ل م يف دين م ودنياكمذلك فتخريوا من أمر

وقــد أمجع فقهــاء اإلســــــــــالم عىل أن أهم ركن يف العقود هو الر ـــــــــــا، فلئن كــان بيع نعــل 

ما هم بدرمهني   يصــــــــس ا  برض البا ع وا!بتاهلل، فهل أمر ا!ســــــــلمني وح مهم وحفظ د

ب اإلمـــام البخـــارف وأعرا ــــــــــهم أهون من نعـــل بـــدرمهني..؟!  يف كتـــاب  ♫وقـــد بوَّ

هُ  األَُب  ُينْ مُس   َ  الن اح من صحيحه فقال: دَباب    َّ  َوالثَِّيَو  البمْ رَ  َوَغرْيُ
َ اَهاد، ودَباب   ام  بمرم

َج  امَذا َي  اْبنََتهُ  َلوَّ
َهة   َوهم د فلئن كان َفنمَ اُحهُ  َكارم ة  َمْرُدود  بنت نســــــع ســــــنني يف بادية ن اح امرأ

بغري ر اها   حيل و  ينفذ، ف يا بح م هذه األمة التي أخرجها ب أو مفالة ن د ا!غر

ر ـــــــــــــــــــــر اىل عبــــادة رب البشـــــــــــــــــــــــــــــــاهلل لعبــــادنــــه وحــــده وإلخراج النــــاس من عبوديــــة البشــــــــــ

عىل األمـــة أن  ولئن جـــال  مرأة كرهـــت لوجهـــا أن ختتلع منـــه، أفيحرم ..!!▐

ا الذل واهلوان وقتل خيارها وحارب أبرارها وغصــــــــبها ن ســــــــامها ا ســــــــا وأذاقهختلع م

 حقوقا!

  وقد جاء يف حديذ َعْبدم 
م
و  ْبنم  اللَّ وَل  َأنَّ ¶ َعْمر    َرســــــُ

م
 َثاَلَثة  »: َيُقوُل  َكانَ  ☺ اللَّ

ُ  َيْقَبُل  َ   نُْهمْ  اللَّ
اَلًة.. وذكر منهم: مم مَ  َمنْ  صــــــــــَ ُهونَ  َلهُ  َوُهمْ  َقْوًما َنَقدَّ وروى ال مذف  «َكارم

                                     
به بمعناه   بحروفه.1)  ( هذا جوا
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، ير  ، َعنْ  من طريل َجرم ور    َعنْ  َمنْصــــُ
اَللم ، ْبنم  هم اف    َعنْ  َيســــَ

َيادم ، َأيبم  ْبنم  لم و َعنْ  اجلَْعدم  ْبنم  َعْمرم

ثم  َطلملم  ْبنم  احلَارم د  : ُيَقاُل  َكانَ : َقاَل ◙  (1)اْ!ُصــــــْ ْت  اْمَرأَة  : اْثنَانم  َعَذاًبا النَّاسم  َأشــــــَ  َعصــــــَ

ُهونَ  َلهُ  َوُهمْ  َقْوم   َوامَمامُ  ،َلْوَجَها ير   َقاَل  .َكارم  َأْمرم  َعنْ  َفَسَأْلنَا: َمنُْصور  ]بن ا!عتمر[ َقاَل : َجرم

؟ َمامم يَل  اإلم ََذا َعنَى امنَّاَم : َلنَا َفقم ةَ  هبم مَّ
َلَمةَ  األَ م  !.الظَّ

  

                                     
 .☺لوجة النبي ▲ ( أخو جويرية بنت احلارث 1)
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ــلمين وبدعته وتكفيره الوجه الرابع:  مام و وللمس ــتح ل د ــراس اط خروجه عن الص

 المستقيو:

حفظه اهلل -دخا ا ي قود دعة، فصــــــــــد  األخ الشــــــــــاعر ا البم مَ  راكمْ ا أدْ ومَ  أما البدعةُ 

 اذ يقول يف أبيانه الرا قة: -حيذ كان

 الغغغغغغا    اللجنغغغغغ  سغغغغغا    ال

  

 فغغغاق  ؟ لكغغغ  عغغغا  كغغغ   ي

   

  الغلغغغ  شغغغه  صغغغا   شغغغ بانك 
  

 الغغغ ا   ؟ مغغغ  املغغغ و  وشغغغه 

   

 شغغغغغغ ب  ك ف قغغغغغغان   َتغغغغغغب 

  

 مغغغغغاك   خ غغغغغ  ي ف تب غغغغغ 

   

 اإللغغغغ  بغغغغ ي  يف غغغغ  ف صغغغغب 

  

 كغغغغغغاف   مسغغغغغغلم  وصغغغغغغر

   

 ياويلغغغغ  احلغغغغ  ناصغغغغ  ومغغغغ 

  

 عغغغغغغام    ي انغغغغغغ   نغغغغغغا ي 

   

 واالم هغغغغغا  احلغغغغغب  إل  مغغغغغاف

  

 ال غغغغا     و ال صغغغغا  وإمغغغغا

   

  ب سغغغم  لغغغ  لغغغ   األمغغغ  هغغغ 
  

 سغغاخ   م حغغ  سغغ   نصغغ  

   

 جغغغغغ  ه    منغغغغغ ا جغغغغغ و  

  

  كغغغغغغارس لكنهغغغغغغا   انغغغغغغ 
   

 اجلنغغغا  فمهغغغ   القضغغغا و مغغغا

  

 بغغغغا    عغغغغان  مغغغغ  و هغغغغ  

   

 يشغغغغا ك غغغغ  "احلغغغغ " يقلبغغغغ 

  

 اجلغغغغغا    بالقبضغغغغغ  وحيكغغغغغ 

   

 إذا ي غغغغغغغ  لقغغغغغغغا  و نغغغغغغغ 

  

 اآلخغغغغ  ؟ بغغغغ  بغغغغاع اخلغغغغ  

   

 ن غغغ : لقغغغال ا حغغغ ؟: قلغغغ  وإ 

  

 للقغغغغغغاه   حغغغغغغ  ولكنغغغغغغ 

   

 ح نهغغغغا من غغغغ با كغغغغا  وقغغغغ 

  

 ال غغغارش  للمغغغ   الب غغغ  عغغغ 

   

بدعة نقول ألختهـا كل ،   بال تاب يد يفرض عىل العباد بالســــــــــيادين جد ف ل يوم

 اليك عني فأنا أشد  ال  وقبحا منك!
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 أّول وجُييــو عــارض، أقــّل  مع يتطّوح مــال، بــه مــالــت ان الريس، مع ابن عواد ألن وهــذا

  أفَّ  وَيشيم ناعل،
 !طاحهلك و واد   أف يف ُيباأل و   ح، بر  

دهالذف  دركنيــــــــــــا!شــ ن فري يف ا!توقادلعاذر بدأوا ببيان ن فري ا قي  ســوَّ أبو حممد العرا

ومن معه من صـــــــــبيانه الن رات، ثم بيان  -فر  اهلل بينه وبني اجلنة-ا!لقو لورا بالفرقان 

 .دليهلك من هلك عن بينةداهلل ة 

ـــــــــــــــبدعتهم وقلة دينهم أهنم يصـــــومن أظهر أوجه   منه ية مســـــا ل يف آراء اختياررحون بـ

 ن فري يف ا!توقاد بيانف خالفه، اعتقادهم مع( ســــــــــياســـــــــــة) أســــــــــموه وما ألهوا هم وفقا

أبو مريم التونســــــــــــــي عدَو اهلل أبا  األُخ عنه ا!ملوء بالتناقســات واجلهل ســأل د ركنيــــــــــــا!شــ

! (1)دالبيان موجه !ن هم با ارجد أبو أسامء قا ال:أسامء التونسـي يف الرقة فأجابه ال ذاب 

ـــــــــــــــرعيةباســـــم  أصـــــدروهمع أهنم  وعند التحقيل    ،ا! تو ا!ركزف !تابعة الدواوين الشــــــ

خيتم عىل ما يمليه عليه  يوجد يشء هبذا ا ســـــــم انام هو رأس )اإلفســـــــاد ليد( الصـــــــميدعي

، وبعد أن ختم ليد ا بيذ عىل البيان -فر  اهلل بينه وبني اجلنة-ســــــــــيده أبو حممد الفرقان 

! و  أدرف كيا ، وأن هذا بيان ســــــــــيايس(فيه الا ماانه خي) :راجعه بعض اإلخوة فقال

هــا  بــاطلــة! يســــــــــتحــل رجــل يف قلبــه مثقــال خردلــة من ايامن أن يــأمر النــاس بــانبــاهلل عقيــدة يرا

م التي نسلو الرجل دينه وننقله من محى اإلسالم اىل محأة ال فر  .ل نها اجلرأة عىل احلرا

 َوَمَتى َنَرَك ♫:دوقد قال شــــــــــيخ اإلســــــــــالم ابن نيمية 
م
َتابم اللَّ
ْن كم َمُه مم ُ َما َعلم
اْلَعاملم

ل  َوســــــُ  َتحم ًرا َيســــــْ
ا َكافم  َكاَن ُمْرَندًّ
ولمهم  َوَرســــــُ
م
ُْ مم اللَّ
َبَع ُحْ َم احْلَاكممم اْ!َُخالمام حلم  َوانَّ

ولمهم  َرســــــُ
 نَّةم

                                     
 !.عىل مبدأ )لنا دين، ولإلعالم دين(! والبيان محال أوجه فبمثله خيادعون ا!نا ين يف ا ارج مهام كان نوجههم( 1)
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ْنَيا َواآْل   الد 
َرةمداْلُعُقوَبَة يفم ار   حيمل أســــــفارا يف حل العامل!   يف حل محال الم هذا و ،(1)خم

اجلاهل اجلهول! ســيام وأنه يف دروســه التي كان ينعل هبا يف ا!وصــل قبل  الصــميدعيكزيد 

القول بأنه قول  هذا أن ينقلوه للرقة كان يصــــــــــــــــــرح بســــد ما يف بيان ن فري العاذر، ويصــــا

 ! ل ن كام قال شوقي: (2)ا وارج

 ولغغ شغغغغهغغ   بغغكغغ      فغغ غغنغغ 

  
ب   سغغغا  ي   ل  باع ا ي ها   ف 

   
ف مل   وسغغغ  ه  ا عى ذ ف      ي

  
ها املل ا  ق   وه   النف   وح

 و

وهذا ا بذ وا! ر واللعو بالدين ا من فعل اإلخوان ا!ســـــــتســـــــلمني الذين يتدينون 

ل الدخول يف العملية الديمقراطية الشـــ ــــــــــــب وا ــــــــــــالشـــ ركية ثم يســـريون عىل ذلكـ أما  !(3)ركـ

وهم هبــذه البيــانــات ا!ليئـــة ، واءهمهؤ ء الســــــــــفلــة ف ــل يوم بــدين حســــــــــــو مــا يوافل أه

 :أمرينأحد  ا منهم   نفهم واجلهل بالغموض والتعمية 

 .ا!تخاصامن عنهم الطرفان يرض حتىاهبام عقيد م ودينهم  -1

ء م   يعرفون دينهم و  عقيـــد م أصــــــــــال فيهرفون بام   أهن -2 يعرفون خبا عشــــــــــوا

 وكذبا عىل اهلل ودينه!

                                     
 (.35/372موهلل الفتاوى )( جم1)

( لــه مقطع يف بعض دروســــــــــــه التي كــان يلقيهــا يف معهــد الفتس ا!بني بــا!وصــــــــــــل يقرر فيهــا أن مــا يف هــذا البيــان عقيــدة 2)

توقا يف ن فري ال ـافر ان كـان رقيل القلـو فهو معـذور أو كلمـة نحوهـا، ولعـل األاطـة حمفوظـة عنـد ا وارج! وأن ا!

ننا!  بعض اخوا

كان فعل اإلخوان أشــــــــنع وأشــــــــد كفرا و ــــــــال  من وجه آخر، بل ان بعض اإلخوان يقرر أن ما يفعلونه اك وان ( 3)

 يتالعو با!سا ل الرشعية هلواه!، بخالف من -و  عربة هبذا ا دعاء-ل نه جيولونه للرضورة 
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لعل اهلل يصلس وقلت لنفســـــــــــي: ا!شهورة األوىل مته يف النصيحة وسأذكر أمرا كنت كت

يتهم، وهو أنه قد مجعني جملس بأيب مهام العراقي العامل يف حال القوم  ويرجعوا عن غوا

هلل يف الرقــة قبــل اطبــا  الشــــــــــيخ أيب داود اإلمــارايت نقبلــه ا مقر ديوان خليفتهم ا!زعوم يف

ي ـسور مجع من اإلخوة أذكر منهم أبا الليذ التونساحلصار عليها بأ ام، وكان ا! لس بح

ـــــــــــــــــوأبا آصــــــــا التونســــــــ ي نا و الواأل حينها وكنت قد عقدت هذه اجللســــــــة ألبني بالدليل ـ

مبتدهلل كذب باطل د بينة عن هلك من ليهلكدأن بيان  -الواأل ونا به ومن معهم-لإلخوة 

د الهذا ودينه، فأخربين أبو مهام العراقي أن  ☺عىل اهلل ورسوله  بيان صدر بعلم ابن عوا

د من جهـة وبني العبـدين اآلبل وا ـارس  واقراره التـام ا!طلل، وأن ا!ـداو ت بني ابن عوا

اســـتمرت أربعة أشـــهر بني أخذ ورد حتى خرجوا أخرى أيب حفص وعبد النا  من جهة 

 .(1)حات ال احلة التي افتسحوا هبا فسيحة الدهر   س هم اهلل و  عافاهمهبذا الصف

                                     
ا وقفة ألذب عن عري ( ولعل ســـــــــــا ال يقول وما الذف أخرجك قبل حصـــــــــــار الرقة وقد كنت فيها قبله بأ ام؟! فهن1)

يف اســــــــــتنفار فتس الطريل اىل ا!وصـــــــــــل مع أخي وحبيبي  -بفســـــــــــل اهلل عيل-وبراءة للمؤمنني من اخواين، فقد خرجت 

حابه نقبلهم اهلل ورجعت حلاجة بأمر أمري ا ســـتنفار أيب عيســـى األذرف جللو انغامســـيني الشـــيخ أيب قدامة ا!غريب وأصـــ

ـــــــــــرعي لديوان اجلند ثم حبسني ا بيذ أبو من ا ري، فحبسني عن الرجوهلل أو   أبو الوليد السيناوف ألجل ا! تو الشـ

من الل نــة البقــاء يف الرقــة وعــدم  اســــــــــحــا  العراقي ألجــل بعض األعامل ا!تعلقــة بــاحلســــــــــبــة، ودارت األ ــام، ثم طلبــُت 

و أليد، فانصـــــــــل العبد ا روج منها فرفســـــــــوا، وكنت قد متونت لذلك وجتهزت بمؤنة ن فيني وآل بيتي حصـــــــــار ســـــــــنة أ

يسأل عن رجوعي فأجيو بأنه ُمِصـر  عىل البقاء يف الرقة، فقال: ان مل يرجع فأرسلوا له من  بمقر عميلا ارس يف ا!يادين 

! فأكرهت عىل الرجوهلل وا روج من الرقة يف آخر األ ام قبل احلصــــــــــار، ولقد -أشــــــــــبه بالتهديد با عتقال-ا يأيت به كره

  يعلم به ا  اهلل، وقد كنت أحرض الناس عىل الثبات والبقاء وعدم ا روج ثم يروين عابرا النهر اىل واهلل ركبني هم 

ا فقد كنا نرى هلؤ ء ا! رمني علينا الســــمع والطاعة ونســــأل اهلل الشــــامية للخروج! ل ني واهلل يشــــهد ما فعلتها ا  ندين

 =ناب الفرقان كثريا يطعنون بالعبد الفقري ومثلهم واهلل   جيابأن يغفر لنا ويرمحنا، وقد كتو دعاميص اإلعالم من أذ
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مل  جســـدفصـــابة يف شـــظايا اإل -بفســـل اهلل عيل-ي باجلبن والقعود فهذه فرية ع يبة! كيا و  لالت نل ن أن يتهمون=

ة شـــــــهر شـــــــوال لعام خترج بعد نســـــــأل اهلل أن يتقبل منا وأ  يعذبنا بذنوبنا، وقد كتبت النصـــــــيحة اهلاشـــــــمية األوىل يف بداي

 وعر ـــــــــتها عىل الشـــــــــيخ أيب ب ر القحطاين والشـــــــــيخ أيب يعقوب ا!قديس وأيب أمحد العراقي و ـــــــــيغم الشـــــــــمرف 1438

أشـــــــهر يف هناية شـــــــهر صـــــــفر  6نحو ب ذلك ، وما خرجت من الدولة ا  بعدار ما فيهاوغريهم من اإلخوة فانفقوا عىل اقر

مع ما أصــــابنا من ا!رض والبالء داخل أراي الدولة نفســـــــــــــــــــي وآل بيتي أفر بديني وقبل خروجي ، وبقيت 1439لعام 

ذلك أرجو من اهلل أن خالل  وهذا مما قدره احل يم الرحيم علينا، وأنا لطا من الرحيم ا!نان،ون ونا من القتل قصــفا ب

جت ا  بعد أن اشــــــــــتد ينصــــــــــلس حال القوم أو يفيئوا اىل احلل، وهم   يزدادون ا  غيا و ــــــــــال  وعتوا وظلام وما خر

بوجودف وم اين و ــــــاقت مســــــاحة احلركة جدا ثم بعد اإلكثار من ا ســــــتخارة  ونيعلم اإلخوة من ال ثريالطلو وبدأ 

لناصـحني انفقت مشـور م عىل وجوب ا روج فورا، وليعلم ابن عواد ولبانيته أهنم   واسـتشـارة مجع من الصـادقني وا

ت كامنا يف بيت ب وار بيت أحد أمراء األمنيني يف الفرات أراه يدخل وخيرج و يمل ون من أمر أنفســــــــــهم شــــــــــيئا فقد بقي

ل مقتله يعلم بوجودف وبعذ أل برســـــــــــالة يعميه اهلل عني، وكان أبو أمحد العراقي نقبله اهلل حني عينتموه عىل األمن قبي

ــــــــــــر اهلل أل ا روج غري مبااة حمذرا أن يعلم حزب الظلمة بمعرفته شــيئا عني مع التوصــية بمزيد احليط ة واحلذر! ثم يســـ

-! ومل أح لا للخروج كبري مؤنة -يف ســـــــــيارات فارهة-من الطريل الذف يســـــــــتعمله أمنيوهم وخترج به عوا ل أمرا هم 

وخرجت ويف جيبي ورقة ممهورة من ادارة اهل رة بعد أن ســــخر اهلل لنا من الصــــاحلني ا!حبني ومن  -ســــلهبحمد اهلل وف

ن يعيننا من حيذ   يشــــــــــعر! ومر بنا بعد ا روج من ا!خاطر والبالء وال رب ما يطول ال الم عنه ا! رمني الغاوين م

علينا كافرا و  ظاملا وأ  يشــــــــــمت بنا عدوا و  حاســـــــــــدا،  ونرجو من اهلل أن يغفر لنا به ذنوبنا وأن يعافينا وأ  يســــــــــلا

عني ا!قت وأنا أكتو هذا ال الم، ل ن القوم قبحهم اهلل وواهلل ما كان ينبغي أن أححدث بمثل هذا واين ألنظر لنفســـــي ب

، وما «وعداهلل ا!»◙: أكثروا من ال ذب والبهتان حتى اف وا علينا كل  مة ومنقصــــــــــة، ول ن كام قال أبو هريرة 

ِلْمت شـــيئا من ذلك كنت يوما بحمد اهلل طالو منصـــو و  قســـاء و  امارة و  نوليت  ختام و  أف و ية عامة و  ســـُ

ــــره والدعوة اليه وهذا حمض فسل اهلل عيل الذف عافاين ومل ي لني اىل  عفي وجهيل،   - و  عملت يف غري العلم ونشـ

ألا  15وهي م تبة كبرية كلفني مجعها نحو -رة أن األمنيني صـــــــــــادروا م تبتي وقد بلغني بأخ !-حول أل فيه و  قوة

وقــد كنــت اســــــــــتودعتهــا عنــد أحــد  -قبــل مقتلــه بــد الرب التي أوهب هبــا األَّ دو ر بــل أليــد واهلل، مع م تبــة الشــــــــــيخ أيب ع

 ♫:زم الصاحلني من العوام فلام علموا هبا صادروها يريدون كيدف واغاظتي، فتذكرت أبيات ابن ح

 رفنسمنه القرطاس بل هو يف صد فإن حترقوا القرطاس   حترقوا الذف 
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د لعنه اهلل طلو من العبد ا ارس شـــــــيبة  عبد النا  الســـــــوء ونبني لنا بعد ذلك أن ابن عوا

، ومل بعد ذلكاذا حصــلت   نتوجه اليه معار ــات اجلنود أن خيتم عىل البيان بختمه حتى 

 .ىثٰر ٰذ يي ىي مي خي يثٱ ىثمب خب جبحبٱيث األوىلأذكر ذلك يف نصيحتي 

فزادهم اهلل من  ىث خص  حص مس خس ٱيثٱد قوم هبت كقوم ثمووعلم الناس كلهم أهنم  

ية الســــــــــاللة  ــــــــــال  نصــــــــــيبهم من  -ان مل يتوبوا -وســــــــــيأخذهم  ومن العمى عمى وغوا

 .ىث  مظ حط مض خض حضيثٱ

د بخا يــده  بيــان أيب حممــد أنــه موافل عىل مــا يف  -شــــــــــلهــا اهلل-وقبــل ذلــك كتــو ابن عوا

!! .ميع اعتقـــاد مـــا فيـــهيف ن فري العـــاذر وأنـــه يلزم اجل -فر  اهلل بينـــه وبني اجلنـــة-الفرقـــان 

أبا ب ر القحطاين نقبله اهلل بال اجع علنا أو يف اإلذاعة عن  الشـــــــهيدَ  الشـــــــيَخ  مَ زم لْ وأراد أن يُ 

 ا!لقو باملأمون معار ـــــته له ســـــريا عىل ســـــنة من قبله من الطغاة اجلبابرة كا ا ن العبايس

ان هو ابن أيب دؤاد هذه وأخويه الواثل وا!عتصم!! ولقد صد  من قال: ان أبا حممد الفرق

، فواهلل ان عامة الفتن التي حصــــــــــلت وحتصـــــــــــل كان له دور فيها مباا أو غري (1)اجلامعة

                                     
وأف رهم! ( قا ل هذه ال لمة هو أبو ا!نذر احلريب )ا!دين( الذف كنت أحسن فيه الظن كثريا فتبني أنه من أألم الناس 1)

د قانله اهلل، وقد نســــــبو هذا ا بيذ لعنه اهلل بســــــ ن عدد من اإلخوة وقتلهم بم رد أن عرف أهنم يتواصــــــلون معي بع

ام  بن احلارث  خروجي، وبدأ ي تو فيهم التقارير فســــ ن من ســــ ن وقتل من قتل، وأبشــــــــــــــــــره بام رواه الشــــيخان عن مَهَّ

يَذ امىَل ُعْثاَمَن ]بن عفان! وليس اللعني ابن عواد![، َفَقاَل َلُه َقاَل: ُكنَّا َمَع ُحَذْيَفَة بن اليامن،  يَل َلُه: امنَّ َرُجاًل َيْرَفُع احَلدم َفقم

ْعُت النَّبميَّ 
مم واهلل ا!وعد، وأنا أويص اخواين من اســــــتطاهلل من م قتله بدم « َ  َيْدُخُل اجلَنََّة َقتَّات  »َيُقوُل:  ☺ُحَذْيَفُة: ســــــَ

 ال ي ددن ساعة عن ذلك.هؤ ء اإلخوة ف

فاملأمون العبايس هو الذف ولئن كان أبو حممد الفرقان ابن أيب دؤاد هذه اجلامعة فإن ابن عواد هو خا نها غري املأمون، 

 خربت بغداد بسببه وهو الذف أفسد دين الناس، وابن عواد هو الذف أ اهلل دين الدولة ودنياها.
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د ان شـــــــــــــاء اهلل حيملـــ ه عىل ظهره يوم القيـــامـــة لت ون مبـــاا، وكـــل ذلـــك يف ولر ابن عوا

 .ىثجن  يم ىم خممم حم جم يل ىل ملٱيثٱ

د ولبانيته  ومن أظهرم  بقتل كل من يرفض بيعتهم بدعهم وأن رها وأف رها أمر ابن عوا

وأصحابه!  ☺وكأهنا هي مجاعة النبي حممد ا روج من دولتهم  أو يريد نرك مجاعتهم أو

األمرين يف ســــــــــ وهنم فلام ن ــاهم اهلل وأرادوا بــل قتلوا كثريا من ا! ــاهــدين الــذين ذاقوا 

م ا!سلمني.!  !ا روج من أر هم قتلوهم بدم بارد وقتلوا من حاول  ريبهم من عوا

د نفســــــَ  د  عُ و  أدرف هل يَ  بن أيب طالو  ه خريا من أيب ب ر الصــــــديل ملا نرك عيل  ابن عوا

 بن عبادة وشأهنم حني بايعه الناس ونأخروا عن بيعته! وسعدُ 

َيَة  ْعُت  ◙ولقد روى البخارف عن ُمَعاوم   َرُسوَل  قال: َسمم
م
 َهَذا امنَّ » َيُقوُل: ☺ اللَّ

، ُيَعادم ممْ   َ  ُقَرْيش   يفم  األَْمرَ  ُ  َكبَّهُ  ام َّ  َأَحد  ، َعىَل  اللَّ
هم  .(1)«الِدينَ  َأَقاُموا  َما َوْجهم

ة: َأف «الّدين َأَقاُموا  َما»:د♫قال بدر الدين العيني   َأن َوحْيَتمل الّدين، اقامتهم ُمدَّ

م، امقَ يُ  َ   َأن حْيَتمل: َوقيل هَلُم، نســــمع َفاَل  يقيموه مل امن َأهنم: َمْعنَاهُ  ي ون  َ   َكانَ  َوامن َعَلْيهم

، وبنحوه قال ابن (2)دَعَلْيهم  ُيَقام بمدَعة َأو كفر امىَل  َدَعا امذا َأنه عىل َأمجُعوا  َوقد. بقاؤهم جيول

 .(3)♫ونقل اإلمجاهلل أ سا عن احلافظ ابن التني  ♫ا!لقن 

نهم دوكان يقول: من دعا م↓: الفســــــــل التميمي ناقال عن اإلمام أمحد و أبوقال 

                                     
 (.3500( صحيس البخارف )1)

 (.74 /16قارف اح صحيس البخارف )( عمدة ال2)

 (.20/30( التو يس لرشح اجلامع الصحيس )3)
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داىل بدعة فال جتيبوه و  كرامة، وان قدرنم عىل خلعه فافع  .(1)لوا

 الــدين قواعــد من قــاعــدة اقــامــة نرك لو وكــذلــكد :♫وقــال أبو العبــاس القرطبي 

 ا مر اب أباح لو وكذلك ذلك، من وَمنَع احلدود واقامة رمسان وصوم الصالة كإقام

هم  وجوب يف خيتلا   منهــا يمنع ومل والزنــا ا ،َخلعــم اس ودعــا بــدعــة ابتــدهلل لو فــأمــَّ  اليهــا النــَّ

 .(2)دخُيَلع أنه عىل فاجلمهور

 اإلمامة ننعقد   أنه ا!ســــــــــلمني بني خالف  د :♫وقال القاي عياض املال ي 

 اليها، والدعاء الصــــــــــلوات اقامة نرك اذا وكذلك عليه، طرأ  اذا له نســــــــــتديم و  لل افر،

 نأويل أو اهلل نغري أو كفر من وال عىل هذا مثل أ طر فإذا...البدعة مجهورهم عقد وكذلك

 وخلعه، عليه القيام الناس عىل ووجو طاعته، وســــــــــقطت الو ية ح م عن خرج بدعة،

 .(3)دذلك أم نهم ان م انه وال   أو عدل امام ونصو

يذم  يفم  َوَردَ  َوَقدْ د: ♫ قال احلافظ ابن ح رو ِديلم  َبْ ر   َأيبم  َحدم ريُ  الصـــــــــِ
 يفم  عَ َوقَ  َما َنظم

يذم  َيةَ  َحدم دُ  َذَكَرهُ ، ُمَعاوم مَّ َحاَ   ْبنُ  حُمَ   امســـــْ
َتابم  يفم ةَ  َفَذَكرَ  اْلَ بمريم  اْل م صـــــَّ

يَفةم  قم قم ي ســـــَ
َدةَ  َبنم اعم  ســـــَ

َ  َأَطاُعوا  َما ُقَرْيش   يفم  اأْلَْمرَ  َهَذا َوامنَّ »: َبْ ر   َأبُو َفَقاَل  َوفميَها َبْ ر   َأيبم  َوَبْيَعةَ  َتَقا اللَّ  َعىَل  ُموا َواســـْ

هم  يــُدُهمْ ]وفيــه[  ...«َأْمرم اللَّْعنم  َوعم ُظوا  مَلْ  امَذا بــم
افم َ   َعىَل  حيــُ

ْأُمورم َ هم  املــْ ادميــذم  يفم  َكاَم  بــم ُذ  ..اأْلَحــَ  َحيــْ

ءُ » :َقاَل  نْ  اأْلَُمَرا يَذ  َفَعَدُلوا  َحَ ُموا  َما َثاَلًثا َفَعُلوا  َما ُقَرْيش   مم   احْلَدم
َك  َيْفَعْل  مَلْ  َفَمنْ  َوفميهم

 َذلم

نُْهمْ    َلْعنَةُ  َفَعَلْيهم  مم
م
نْدَ ... «اللَّ

نْ  َيْعىَل  َوَأيبم  َأمْحَدَ  وعم يذم  مم ُعود   بن َحدم ـــــــــــــــــرَ  َيا» َرَفَعُه: َمســـــــْ  َمْعشـــــــَ

                                     
 (.81أليب الفسل التميمي احلنبيل )ص:« حنبلاعتقاد اإلمام ا!نبل أمحد بن ( »1)

 (.4/39( ا!فهم ملا أش ل من نلخيص كتاب مسلم )2)

 .(6/246) مسلم بفوا د ا!علم اكامل( 3)
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ُثوا  مَلْ  َما اأْلَْمرم  َهَذا َأْهُل  امنَُّ مْ  ُقَرْيش  
ُنمْ  َفإمَذا حُتْدم ْ ُ  َبَعَذ  َغريَّ  ُيْلَحى َكاَم  َيْلَحاُكمْ  َمنْ  َعَلْيُ مْ  اللَّ

يُو  َجاُلهُ « اْلَقسـم َقات   َورم
ْذنُ ]وفيه[  الثَّالمُذ  ]ثم ذكر اختالفا يف سـامهلل بعض روانه[.. ثم  يفم  اإْلم

َيامم  مْ  اْلقم ممْ  َعَلْيهم يَذانم  َوقمَتاهلم ــــــــــــــــي   َأْخَرَجهُ  َكاَم  َعنُْهمْ  اأْلَْمرم  بمُخُروجم  َواإْلم
َيالمســـــم    الطَّ

نْ  َوالطَّرَبَاينم
 مم

َتقميُموا » َرَفَعُه: َبانَ َثوْ  يذم َحدم  ُقَرْيش   اســْ
َتَقاُموا  َما لم يُموا  مَلْ  َفإمنْ  َلُ مْ  اســْ

َتقم ُعوا  َيســْ ُيوَفُ مْ  َفســَ  ســُ

نمقمُ مْ  َعىَل  ــــــــَخْس  َفَأبميُدوا َعَوا َءُهمْ ـ نيَ  َفُ وُنوا  َنْفَعُلوا  مَلْ  َفإمنْ  َرا
اعم َياءَ  َلرَّ
َجاُلهُ « َأْشقم َقات   َورم

 ام َّ  ثم

َطاًعا..َوَلهُ  فميهم  َأنَّ  د   اْنقم   َشاهم
ِ  يفم نْ  الطَّرَبَاينم

يذم  مم ري   ْبنم  الن ْعاَمنم  َحدم نْ  َأمْحَدُ  َوَأْخَرَج  بمَمْعنَاهُ  َبشم  مم

يذم  رَب   ذمف َحدم ْ ي ابن خمم ِ  َأخم   اأْلَْمرُ  َهَذا َكانَ » َقاَل: ☺ النَّبمِي  َعنم  النََّ ايشم
ْرَي   يفم ُ  َفنََزَعهُ  محم  اللَّ

نُْهمْ  هُ  مم َ   َوَصريَّ
مْ  َوَسَيُعودُ  ُقَرْيش   يفم د   َوُهوَ  َجِيد   َوَسنَُدهُ « امَلْيهم د َشاهم ف   .(1)َقوم

د نحو البدهلل ونقلبه فيها أنه جاهل بدين اهلل نعاىل  ومن أظهر أســــــــــباب انحراف ابن عوا

 حني كنا القحطاين نقبله اهللجهال مركبا، حتى قال أل مرة أخونا الشــــــيخ الصــــــالس أبو ب ر 

سا ل حل هذه ا!عسالت التي فشت يف اجلند ومل   يقا منها صاحو السلطة نتباحذ و

أصــــــــــال!د ا!ختلفة األقوال هذه دانه   يملك اآللة العلمية ليميز بني  موقفا حالما! قال:

يف ا!يـــادين كيا أن العلامء قـــد  (2)الن ـــدفمرة يف جملس يف بيـــت أوس القحطـــاين وذكر 

                                     
 (.13/116)( فتس البارف  بن ح ر 1)

زية من ( بلغني عن أوس الن دف وأيب عبد الرمحن الســــــــــلطان وأيب عيل احلريب )وكان الثالثة من القســـــــــــاة( أمور خم2)

لعنة  -ما مل يتوبوا ويؤوبوا -ال قيع  بن عواد ونلميعه واخساهلل اجلند له وبذل العلم حتت قدميه، فإن ثبت هذا فعليهم 

-و  سـلمهم! قال احلافظ ابن العطار الدمشـقي اهلل وا دينهم بدنيا ابن عواد   رمحهم اهلل وا!ال  ة والناس أمجعني باع

تنقــاُص ا!حِرفني من العلامء، وا!غرِيين العلَم، وا!ــذِلني لــه، والبــا عني لــه بثمن  وينبغي اســــــــــ↓:د -نلميــذ النووف

ــــــــــــــــــــبخس  من عرض الدنيا وشــــــــــهوا ا. ومقتســــــــــ ن فريهم ســــــــــواء ان كانوا متأِولني أو ى ال تاب العزيز والســــــــــنة النبوية ـ

ل، بل هو مثاب  عليه، خصــوصــًا ا هم و  ُيفســَّ ر منتقصــُ = ذا قصــد التنفري عاّم هم عليه، واظهاَر الدين،متعِمدين، و  ُي فَّ
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لك األمة بتقليده اجلهلة وعدم اشــ طوا يف اإلمام أن ي ون جمتهدا حتى    أحســنوا حني 

فإن ســـبو بال نا هو افتقاد صـــاحو الســـلطة هذه  من ســـقيمها امتييزه بني األقوال صـــحيحه

 مامةإلل يصـــلس  د: ♫، فقد قال الغزاأل القحطاين نقبله اهلل وقد صـــد  ا صـــيصـــة!

ن بعض-قديام نا غَ ولقد بلَ  ،(1)دمفتي ا  ــــــــــــر ســنوات  -أرسى بوكا مم يوم  نْ مم قبل نحو عشـــ

د  أن عينت اجلامعةُ  أمريا عليها أنه رجل جاهل فلم نصـــــــــد  ا رب، وقدمنا حســـــــــن ابَن عوا

فنقول نا يف كالمنا هذا بَ ن كذَّ ! فإنا هلل وانا اليه راجعون! ومَ ذلك الظن ونزكية ا!زكني عىل

د علمه ان كان حيمل  مســـــــ ة من علم! وقد ســـــــألت يف بداية ه ريت له فليخرج لنا ابن عوا

؟ فأجاب حقيقية مؤلفات أو مشـــــــــاركات علمية بن عواداألثرف غفر اهلل له هل  أبا مهام 

مدينة وكان يف بداية دخوله لل امعة واعظا وخطيبا فقا يف  !(2)اجابة ا!ســــــــــتحيي بالنفي

ني بذلك من صـــــحبه حدث كام ومل يتأهل لو ية منصـــــو قســـــاء أو افتاءيف األنبار، )القرمة( 

 !يف نلك الف ة

                                     
واىل  [ وقد كنت أرجو فيهم خريا، وكم ممن رجونا فيه خريا خاب فيه رجاؤنا175والقياَم بهد ]ا عتقاد ا الص ص:=

 !اهلل ا!شت ى

 (.579( ا!نخول )ص:1)

 ينفر  عقدها، ومل جتر علينا هذه مداراة أمر اجلامعة حتى  يؤثر بصــــــــــريا بحال الرجل ل نه ♫ ( وكان أبو مهام 2)

ــــــــــــــررين به هو  با ودمارا وكان أول ا!تســـــ وجعل مثواه يف عليني، ومل يســــلم من هذه ا!داراة حتت ♫ ا!داراة ا  خرا

 ابن آثار)حني قال  ♫وصـــــــــــد  عبد احلميد ابن باديس ىل مل شــــــــــمل اجلامعة من طلبة العلم أحد! نوهم احلفا  ع

 يرنبا ذلك وجدنا وانحطاطهم؛ وارنفاعهم وشــــــقا هم ســــــعاد م يف ا!ســــــلمني ناريخ راجعنا واذاد  :(115/3: باديس

 مم خم حم يلجم ىل مل  يثٱ، دعليهم ثا ا!ي به وأخذ اهلل فر ـــــــــــه عام قعودهم أو بواجبهم العلامء بقيام متينًا ارنباطا

 .ىث مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم
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رأ نا اف ا  الســــــــــلطان عن القرآن، كام أخرب أصــــــــــحاب النبي العدنان، فمع أف  وها قد

 فريل ي ون العاقل النبهان.؟!

َهاب   ْبنم  َطارم م  َعنْ  ْلاَمنُ  َقاَل : َقاَل  ♫ شــــم وَحانَ  ْبنم  ْيدم لمزَ  ◙]الفاريس[  ســــَ : صــــُ

َت  َكْيَا  َل  امَذا َأنــْ اُن؟، اْلُقْرآنُ  اْقَتتــَ ْلطــَ اَل  َوالســــــــــ  ، َمعَ  َأُكونُ  امًذا: قــَ اَل  اْلُقْرآنم دُ  نمْعمَ : قــَ يــْ  امًذا الزَّ

رم  َعنْ و، (1)دَأنـَْت  امم ، ْبنم  عـَ اَل  َمَطر  ُت : قـَ ةَ  َمعَ  ُكنـْ َذْيفـَ اَل  ◙ حـُ ا َأنـَْت  َكْيَا »: َفقـَ رُ  يـَ
امم  عـَ

ذَ  امَذا َمَطر   ْبنُ  اُس  َأخــَ ا النــَّ يقــً ا نُ َواْلُقْرآ  َطرم يقــً ُت  ،«َنُ وُن؟ َأِ ماَم  َمعَ  َطرم ا اْلُقْرآنم  َمعَ »: َفُقلــْ  َأْحيــَ

 .(2)«امًذا َفاْ تم »: َقاَل  ،«َأُموُت  َأوْ  َمَعهُ 

  

                                     
 ( بإسناد صحيس.30295)( برقم: 6/154( مصنا ابن أيب شيبة )1)

 ( بإسناد صحيس.30298(، برقم: )6/155( مصنا ابن أيب شيبة )2)
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 :قتل الشيخ أبي يعقوب المقدسي تقبله اهلل تعليل ومع بيان حزب ابن عواد في  وقفةفرع: 
د لعنــه اهلل نتعلل نــابعــة للوجوه األربعــة ا!تعلقــة ببيــان بطال وقفــة هنــاو ن و يــة ابن عوا

 حولا!ســــــــــاجد داخل أراي الدولة  أحد يف اإلخوة عىل الناعقني أحد قرأه الذف لبيانبا

 :الواهية احل و هبذه فقتلوه! (1)ا!قديس يعقوب أيب الشيخقتل  أسباب

 د.!خليفتهمد ديوان علم دون كتبه نرش .1

 .!الثغور اىل الذهاب رفض .2

 !ا!قديس حممد أيب لصالس الفرقان حممد أيب عىل الت سس .3

ر! البعيـدة الو يـات أرشــــــــــيا مجع .4  يعني ذلـك اكتشـــــــــــاف بـأن علمـه مع! الـدولـة وأرسا

 !القتل

 د!ا!سلمني مجاعةد يف اخ احداث .5

 !العمل نرك عىل لإلعالميني حتريسه يف ا ستخبارانية راند مؤسسة اعانة .6

د ابن عىل ال ــذب .7  ابن أهــدر الــذف اهلــاشــــــــــمي حممــد أيب![ ا!حــِدث] مع تــهعالق يف عوا

د  !والتس  عليه دمه عوا

 د!للدولة نقده يف احلقيقة كبد أصاب اهلاشمي ان: دبقوله الدولة عىل حتريسه .8

 ! اإلمارة عىل للسغا مؤمتر يف الرشعيني مجع يف بلبلة افتعل .9

 !الن دف صهيو أيب![ ا!حِدث] مع نواصله .11

 د!األمحرد والدراسات البحوث أمري بختم ا حتفا  .12

 !واجلامعة السنة أهل منهو ختالا بمسا ل اإلفتاء .13

                                     
نيو أو ه ني أو احدى نلك القرى، وأنا أرسد( 1)  .التهم بحروفها انترش نس يل القاء هذا البيان يف أحد مساجد غرا
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 ولوس عىل أهل ا!دينة! يْ وَ ولعمر اهلل ان قارئ هذا البيان وكانبه أشـــــــأم عىل قومه من طُ 

ء هذا مع الوقوف أردت  :باختصار أقول ل ن نسفا، اهلل بعون لنسفته نفصيليا الفارغ اهلرا

 من الناس يمنع أن الســـــــــلطان حل من أنه وجدنم ايعة وأف دين وأف ملة أف يف .1

 من وكفرا  طغيانا أعتاهم حتى بل األرض، طواغيت أعتى سنة ا  هذه هل! ؟العلم رـــــــنش

ـــــــــــــــنشـــــ يمنعوا  مل نرامو دونالد اىل العبايس املأمون  عىل املأمون ن د فلم! خمالفيهم كتو رـ

 فســـــــحه الذف ال تاب رـــــــــــــــــنشـــــــ منع نرامو وجدنا و  اينهندو من احلديذ أهل منع كفره

 بســـــالله فا  الورقي خليفت م فإن! (1)و  ســـــ ن كانبه دنرامو بيت يف والغســـــو النارد

 !واهلل هؤ ء وخبثه

 الربا  يطلو كان أنه يعقوب أيب عىل ألشــــــــــهد فإين للثغور الذهاب عدم عن أما .2

 با روجالبحوث  م تو ألعساء سيسم  ♫  البنعيل نركي مهام أبو الشيخ كان وقد

- را قة طويلة قصـــــيدة يعقوب أبو له ف تو والفتاوى األعامل نراكم بســـــبو كثريا  للربا 

 من عزلوه وحني! الربا  اىل با روج له الســــــــــامح فيها يســــــــــت ديه -وفقد ا عندف كانت

با مدة بقي القســــاء  فقد  يلاحلا جندل أبو األخ ذلك عىل ويشــــهد ا ري مطار ثغور عىل يرا

 .حينها سويا ي افقان كانا

وأما الت ســــــــــس لصـــــــــــالس أيب حممـد ا!قـديس فواهلل لقـد كان أبو يعقوب مبغســـــــــــا  .3

للمقـــديس من قبـــل ه رنـــه، فقـــد حـــدثني أنـــه مل يلتل بـــه ا  مرة واحـــدة لاره يف بيتـــه قبـــل 

                                     
الصليبي مع أعدا ه الذين يفسحونه وحني نرش هذا ال تاب قلت لبعض اخواين: دأ  نع بون من عدل نرامو ( 1)

 من بني جلدنه، وبطش ابن عواد مع من بذلوا له النصيحة لينقذوه؟!د

ـــــــــــــــــول        ؟   من ا!سح ات ديمم وْ قَ ـدف م ذا ب   انه  حك كالبــــــــ
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ســــــنوات طويلة وناقشــــــه يف مســــــألة من العلم نفر بعدها منه! ومل ي ن له أف نواصــــــل حتى 

ـــــــــــــــــا لته وأهله هناك، بل لقد نشـــــــبع أف اســـــــم من ا!قديس قبل مدة أنه   يعرف  حممدأبو  رـ

 أسامء ا!شايخ ا!قتولني ومل يتواصل أحد منهم معه البتة.

فقد كان أبو يعقوب يعمل مع وبقاء ا تم معه أما مجع أرشــــــــــيا بعض الدواوين  .4

لهــا كــان أمريا للبحوث ســــــــــتغرب أن يعطيــه األرشــــــــــيا لالطالهلل عليــه، وقبأيب أمحــد و  يُ 

يعني وجوده  ي ون دجمرديســــــــــتغرب وجود األرشــــــــــيا عنـده! وكيا  والـدراســـــــــــات و 

ر ح مـــه د؟القتـــل ! هـــل هنـــاك ح م يف ال تـــاب أو الســــــــــنـــة أن ا طالهلل عىل بعض األرسا

! واهلل ان هذا ليس من دين اإلســــــــــالم الذف نزل عىل لعن م اهلل القتل! بأف دين حت مون

 يف يشء! ☺حممد بن عبد اهلل 

وادعاؤهم احداث اخ يف دمجاعة ا!ســلمنيد ودشــل صــا ا! اهديند فعن أف  .5

د وحزبه لعنهم  مجع وصــــــــا أ ا النوكى نتحدثون! لقد نفر  ا! اهدون بســــــــبو ابن عوا

فة نفريل اجلامعة والصا! وما هو التفريل  اهلل اىل مجاعات وفر ! ثم   للتم ننعقون بخرا

 !؟طل م وبدعت منه بني باأل؟! أالذف فعله أبو يعقوب

وأما التهم ا!تعلقة بمساعدة مؤسسة راند والتواصل مع األخ أيب صهيو الن دف  .6

رعيني فهذه واهلل مما نسحك له الث ىل ـــــوأخذ املال منه ومجع الش -حفظه اهلل حيذ كان-

ىويبســــــــم له ثغر  ! ســــــــخافة ونفاهة وقلة عقل ودين وانحطا  يف األخال  ا!ف وعة احلرَّ

ـــــــــــــــر! فأعتى طواغيت وأكفرهم حني يقتلون !بادئ مل وا يســـــبق م اليه أحد من حثالة البشــــــ

خمالفيهم يظهرون هلم حماكامت صـــورية وقســـايا ونفاصـــيل ودعاوى حتى يصـــدقهم بعض 

البقر! ل ن م جتاولنم بغبا  م وســــــــفاهت م كل من ســــــــبق م من ا! رمني، وحســــــــبنا اهلل 



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 112

 ونعم الوكيل.

الفقري أيب حممد اهلاشــــــــــمي فإين أحلا باهلل العيل مع العبد  وأما ما يتعلل بالعالقة .7

العظيم الذف رفع الســـــــامء بغري عمد وبســـــــا األرض بغري مدد أن أبا يعقوب مل ي ن يعرف 

يف جلســــــــــة مطولة م اين و  كيا يصــــــــــل األ، ومل أقابله طول مدة اختفا ي ا  مرة واحدة 

 ثري من األمور، بــــال - لــــهغفر اهلل-ثالثــــة أ ــــام فحســـــــــــــو، وقــــد حــــدثني بقبــــل خروجي 

 احلبيــو األخ معي وكــان- ونبعــانــه ن ــاليفــه كــل وحتمــل ا روجيومهــا  عليــه عر ــــــــــــتو

ــــــــــــالشــ ا!ســا ل بعضأبو يعقوب  فاســتشــ ل -كان حيذ اهلل حفظه الزهراين خطاب  رعيةـ

 أن أرى أناد :قال ح ته وانقطعت -له اهلل غفر- أهبت فلام اع ا ـــــــــــانه كل عن فأجبت

 أل ويرد ثالثا ســــــــــيســــــــــتخري بأنه فأجاب ،و ــــــــــالهلا بيعتهم نقض وجه له فبينت د!بيعة هلم

ـــــــــــــــينشـــــ مل بأنه فأجابه اإلخوة أحد له أرســـــلت ثم باجلواب  اهلل رمحه- للخروج صـــــدره رحـ

، وكأن اهلل قد كتو له يف ســــــابل علمه أن يقتل يف ســــــبيل احلل والعلم الذف كان -له وغفر

 حيمله يف صدره.

[ ذاك ي ع بي من ـــــــــــــــــــــو  ينقســــــــــ ثم دم احلامر الــذف كــان يقرأ البيــان و  يفر  بني ]ا!ُحــْ

[ فســـــــامين بالثانية! فســـــــبحان من أجرى عىل لســـــــانه مدحي وهو يريد ذمي! و   و]ا!َُحِدثم

د الذف اســــــــــتحل الدماء وا!ظامل من كل  همتنا أم طاغيأأ ُث دم أدرف واهلل من ا!ْح  ابن عوا

هبا  ◙من حديذ عيل  ☺النبي  صــــــــــس عن ! ولقدوخفر الذمم وخان العهود أبوا

َدَث َمْن » أنــه قــال عن ا!ــدينــة: ا َأحــْ َدثــً ا آَوى َأوْ  حــَ ثــً
دم ْ هم  حمــُ ةُ  َفَعَليــْ   َلْعنــَ

م
  اللَّ

ةم اسم  َواَ!اَل م ــَ  َوالنــَّ

نْ  ُيْقَبُل   َ  َأمْجَعمنَي، ، َو َ  َعْدل   هُ مم ف  ةُ  َ ْ مَّ
نيَ  َوذم لممم ، ا!ُســــــــــْ َدة 

َعى َواحم َا َيســــــــــْ
 َفَمنْ  اُهْم،َأْدنَ  هبم
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لماًم، َأْخَفرَ    ُمســــــــــْ
  َلْعَنةُ  َفَعَلْيهم

م
  اللَّ

َ ةم ْنهُ  ُيْقَبُل   َ  َأمْجَعمنَي، َوالنَّاسم  َواَ!اَل م ف   مم «َعْدل   َو َ  َ ْ
(1) 

نفســــــــــري  ☺وقد روى جدنا اإلمام الصــــــــــالس الورهلل جعفر بن حممد الصــــــــــاد  عن النبي 

 حــْ ا!ُ 
ا قيــل: فقــال ثم دم وَل  يــَ   َرســــــــــُ

م
ا اللَّ ُث؟ مــَ

دم اَل  اْ!ُحــْ دَ  َمنْ »: قــَ دٍّ  بمَغرْيم  َجلــَ َل  َأوْ  حــَ  بمَغرْيم  َقتــَ

 .(2)«َحلٍّ 

أعىل  ي ون أمريُ نزعم أهنا عىل منهاج النبوة ثم و  أدرف ما هذه الدولة ا!ن وســــــــــة التي 

جاســـــــــوســـــــــا مرجئا! واألمري الســـــــــابل مرندا!  دديوان البحوث واإلفتاءفيها د اعي مركز  

 هلها األمم!ء ما بني جهمي ومرشك ومرجئ وحمدث! يا أمة  ح ت من جوبقية األعسا

إذا كان أبو يعقوب وأبو مهام والعبد الفقري وبقية الشـــرعيني مرجئة وجهمية ومرشكني ف

افتا هم! ان عىل دين الناس ومنهاج النبوة ا!زعومد دولة دف يا نســتأمنهم =وجواســيس 

، وان كانت عينتهم دون أن نعلم حاهلم فهي كانت عينتهم وهي نعلم حاهلم فهذه خيانة

 .ىث  خئ حئ جئ يي ىي يثٱ! ويف كل األحوال خيانة أكرب

ثم يزعم ال ذابون لعنهم اهلل أهنم   يم ن أن يقتلوا طالو علم أو عاملا ألجل صدعه 

؟! وعالم أهـدرنم دم العبــد ╚ جـدمـابـاحلل! فعالم قتلتم هؤ ء الســـــــــــادة ا يـار األ

لعل م  - مقلوبَ  وعال الرانُ   مآذانُ  ْت مــــَّ بعــــد أن صــــــــــُ -لنصــــــــــس الفقري حني بــــذل ل م ا

 نتقون؟!

دملاذا نصـــــــدقون أن بعض الصـــــــحابة ارندوا  ثم يســـــــأل ذاك ا!رقع اإلخوة يف بيانه قا ال:

و  نصــــــــــــدقون أن أبـــا يعقوب ا!قـــديس ارنـــد؟!د فـــأقول ألن من نقـــل لنـــا خرب ردة بعض 

                                     
 (.1370( ومسلم )1870رواه البخارف )( 1)

 (.18848رواه عبد الرلا  يف ا!صنا )( 2)
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رب ردة أيب يعقوب أمثالك من ال الب الصـــــــحابة هم البخارف وأصـــــــحابه، ومن نقل لنا خ

ردة  األنوك هويشب النابحة واحلمري الناعقة قطع اهلل ألسنت م وقبح م يف الدنيا واآلخرة.!

ـــــــــــريا بموقا الدكتور ســيد امام ممن كانوا صــحابة من ارند  بحامقة وســذاجة منقطعة الشـــ

 النظري!

 -لبســــــــــالة والشــــــــــ اعةوما عرفت عن اخواين ا  ا-وأع و واهلل من أوئلك اإلخوة 

يستمعون هلذا الناعل ا بيذ ا!عني عىل قتل أيب يعقوب نقبله اهلل كيا نركوه كانوا الذين 

ي بينهم ومل يعاجلوه بطلقة نفلل رأســـــــــه لي ون عربة للمعتربين! فإنا هلل وانا اليه ـــــــــــــــــــيمشـــــــــ

  راجعون.
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خامس:  ــرعي والوجه ال ــوكة عن النزول للقءـــار الش عه هو وطامفته بش الحكو امتنا

 والفصل:

د وحزبه مدى الظلم واجلور الذف وصــــــــــلوا اليه، ومع    خيفى عىل ناظر يف حال ابن عوا

را للنزول عىل ح م اهلل والتقـــاي   ـــاهـــدوناجلور فقـــد دعـــاهم ا!كـــل هـــذا  مرارا ون را

وصد  فيهم قول رهلل اهلل نعاىل، ـــالعلني بني ا!ظلومني وبينهم و  لالوا يأبون ا سوهلل لش

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن ٱيثٱٱ:▐اهلل 

 حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 .، وهذه أظهر سامت ا!نافقني عياذا باهلل نعاىلىثخص

نَ  : دُأنَاس    قال َقَتاَدةَ 
ياَمنَ  َأَظَهُروا اْ!ُنَافمقمنيَ  مم اَعةَ  اإلم ونَ  َذلمَك  يفم  َوُهمْ  َوالطَّ د   َيصــــــــــُ

  َسبميلم  َعنْ 
م
  اللَّ

َهاد   َوَطاَعتمهم  .(1)دَسبميلمهم  يفم  َوجم

َعى َمنْ  َأنَّ  َعىَل  َيُدل   َوَهَذا: دقال أبو ب ر اجلصــاص  و  اىَل  ودعاء حقا غريه َعىَل  ادَّ

ريُ  اَجاَبُتهُ  َفَعَلْيهم  احْلَاكممم    .(2)داَلْيهم  َمَعهُ  َواْ!َصم

نم البصـــ وُل  َقاَل : َقاَل  رف  ـــــــــــــوجاء يف مراســـيل احْلَســـَ   َرســـُ
م
َي  َمنْ »: ☺ اللَّ

 امىَل  ُدعم

نَ  َحَ م   امم  مم    َفُهوَ  جُيمْو  َفَلمْ  احْلُ َّ
 .(3)«َظاملم

د لعنه اهلل ولبانيته يعدون أنفســهم خريا من رســول اهلل  ا أنَّ ابن عوا وأصــحابه  ☺فإمَّ

 قال، وأصحابه ☺فال ينزلون حل م و  قساء، أو أهنم عىل  اللة وخالف هدف النبي 

                                     
 (.8/2621( نفسري ابن أيب حانم )1)

 (.5/189( أح ام القرآن )2)

 ( وا!راسيل من جنس احلديذ السعيا ل ن ا!عنى صحيس هنا.284( ا!راسيل أليب داود )ص: 3)
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َنا َوَهَذا:د  املال ي عياض القاي مَ  َما َلهُ  اْ!َْغُفورُ  ☺ َنبمي  َر، َوَما َنَقدَّ  َأَقادَ  َقدْ  َنَأخَّ

نْ  هم  مم نَ  َوَأْمَ نَ  َوَمالمهم  َنْفسم نْهُ  اْلقمَصاصم  مم  .(1)دمم

يدُ و عم ِيوم   ْبنُ  قال ســــــــــَ وَل  انَّ » اْ!ُســــــــــَ   َرســــــــــُ
م
نْ  َأَقادَ  ☺ اللَّ

، مم هم  َبْ ر   َأبَا َوانَّ  َنْفســــــــــم

نْ  َرُجاًل  َأَقادَ ◙  ، مم هم نْ  َسْعًدا َأَقادَ  ◙ ُعَمرَ  َوانَّ  َنْفسم هم  مم  .(2)«َنْفسم

 ويقر ه فيدنيه ب ر أبا يأيت أســــــــــود رجل كان»: قالت ▲ عا شــــــــــةأم ا!ؤمنني  عنو

 بــل: ب ر أبو فقــال. معــه أرســــــــــلني: ب ر أليب فقــال ســـــــــــاعيــا، أو رسيــة بعــذ أن اىل القرآن،

 قطعت قد جاء حتى يســـــــريا  ا  عليه غرب فام معه، فأرســـــــله معه، أرســـــــلني بل: قال. عندف

 كان أن عىل لدت ما: قال وحيك؟ شـــــــــــأنك ما: وقال عيناه فا ـــــــــــت ب ر أبو رآه فلام يده،

ــــــــــالش يوليني  صادقا كنت لئن واهلل: ب ر أبو فقال. يدف فقطع فريسة فخنته عمله، من يءـ

 .(3)«منه ألقيدنك

حني بلغهـا خرب كـاذب أنـه قتـل  ╚ن عثام عىل ▲ ولقـد أن رت أم ا!ؤمنني

و ْبنم  ُعَبْيدم التابعي  من عار ــــــــــوه وطالبوا بحقوقهم، فقد روى الطربف يف نارخيه َعنْ   َعْمر 

 ِ ةُ  َخَرَجْت د: َقاَل  ♫ اْلُقَريشم ، َوُعْثاَمنُ  ▲ َعا مشـــــــَ ور  مَ  حَمْصـــــــُ
ةَ  َعَلْيَها َفَقدم  َرُجل   َم َّ

ْص  ُعْثاَمنُ  َقَتَل : َفَقاَل : النَّاُس؟ َصنَعَ  َما: َفَقاَلْت  ُر،ـــــــــــَأْخَس  َلهُ  ُيَقاُل 
م
ِينيَ ـــــــــــاْ!   امنَّا: َقاَلْت  ،(4)رم

م
َّ
م
 لل

ا   َوامنــَّ
هم ُعونَ  امَليــْ
ُل ! َراجم ا َأ َْقتــُ اُءوا َقْومــً ُرونَ  احْلَلَّ  َيْطُلُبونَ  جــَ

ْلمَ  َوُينْ م  ! الظ 
م
َذا َنْرَض    َواللَّ َ

 هبــم

                                     
 (.2/462( الشفا )1)

 ( بإسناد صحيس.18042(، برقم: )469 /9لرلا  يف ا!صنا )( رواه عبد ا2)

 ( بإسناد صحيس.9347(، برقم: )13/92األوسا )( رواه ابن ا!نذر يف 3)

 .من ا!رصيني ◙كان غالو ا!عار ني لعثامن ( 4)
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مَ  ُثمَّ 
ْص  َقَتَل : َقاَل  النَّاُس؟ َصنَعَ  َما: َفَقاَلْت  آَخرُ  َقدم

م
ي ونَ ــــاْ!   ُعْثاَمَن، رم

، اْلَعَ ُو : َقاَلتم  ألَْخرَضُ

ْقُتوَل  َأنَّ  َلَعمَ  ُب  َفَ انَ  !اْلَقانمُل  ُهوَ  اْ!َ   ُيرْضَ
َثُل  بمهم نْ  َأْكَذُب : اْ!َ دَأْخرَضَ  مم

(1). 

رَيةم  وَعنم  َلْياَمَن، ْبنم  اْ!ُغم اًل  َأنَّ  ســــــــــُ
َب  ◙ رَ لمُعمَ  َعامم نُْه، َفَأَقاَدهُ  َرُجاًل  َ َ

 َعْمُرو َفَقاَل  مم

ريَ  َيا»◙: اْلَعاصم  ْبنُ  نمنيَ  َأمم نْ  َأحَُقِيدُ  اْ!ُْؤمم لمَك  مم دَنَعمْ : َقاَل  «ُعامَّ
(2). 

ْهَبانَ  ْبنم  َحبميوم  وَعنْ  ْعُت : َقاَل    صــــــُ مم نيَ  ُظُهَورُ » :َيُقوُل  ◙ ُعَمرَ  ســــــَ
لممم  اْ!ُســــــْ

َى   محم
م
، ل  حَتم  َ   اهلل ََحد  َجَها َأنْ  ام َّ  ألم   َبَياَض  َرَأْ ُت  َوَلَقدْ »: َقاَل و «َحد   خُيْرم

يدُ  َقا ماًم  امْبطمهم نْ  ُيقم  مم

هم   .(3)«َنْفسم

، وَعنْ 
 
لمهم  امىَل  َيْ ُتُو ◙  ُعَمرُ  َكانَ : َقاَل  َعَطاء ُفوهُ  َأنْ  ُعامَّ مم  ُيَوا

َفْوُه، بماْ!َْوســــــــــم  َفَقامَ  َفَوا

َ : َفَقاَل  يِن  النَّاُس، اَأ  
ألم  َعَلْيُ مْ  اْسَتْعَمْلُت  ام ، ُعامَّ

م
ْلُهمْ  َومَلْ  َهُؤَ ء

يُبوا  َأْسَتْعمم نْ  لمُيصم ُكْم، مم  َأبَْشارم

نْ  َوَ   لمُ مْ  مم نْ  َوَ   َأْمَوا ُ ْم، مم َتْعَمْلتُ  َوَل منم  َأْعَرا ـــــــم ُزوا ُهمْ اســـــــْ
وا َأوْ  َبْينَُ مْ  لمَيْح م  َعَلْيُ مْ  َيُرد 

ْت  َفَمنْ  ،(4)ُ مْ َفْيئَ  انــَ هُ  كــَ ة   لــَ دَ  َمْظَلمــَ نــْ
د   عم نُْهمْ  َأحــَ

امَ  َفاَم  َفْلَيُقْم، مم نَ  قــَ اسم  مم د   النــَّ   َأحــَ
ذ   ام َّ  َيْوَمئــم

ريَ  َيا: َفَقاَل  َقامَ  ُفاَلن   نمنيَ  َأمم َلَك  امنَّ  اْ!ُْؤمم َبنمي ُفاَلًنا َعامم اَ ةَ  َ َ
ْو    مم اَ ةً  َرُب ــــــــــــــــُيســـــْ : َفَقاَل  ســـــَ

 مم

دْ اســــــــــْ فَ 
ْنُه، َتقم ريَ  َيا: َفَقاَل ◙  اْلَعاصم  ْبنُ  َعْمُرو َفَقامَ  مم نمنَي، َأمم َك  اْ!ُْؤمم  َهَذا َنْفَتْس  َمَتى امنَّ

لمَك  َعىَل  رْ  ُعامَّ
ْم، ُنْ ثم نَّةً  َوَنُ ونُ  َعَلْيهم َ  َيْأُخذُ  ســـُ

نُْه، ُأقميدُ  َ   َأنَا: َفَقاَل  َبْعَدَك، َمنْ  اهبم  َرَأ ُْت  َوَقدْ  مم

                                     
 ( بإسناد مقبول.4/449( رواه الطربف يف نارخيه )1)

 ( بإسناد صالس.18035(، برقم: )9/464( رواه عبد الرلا  يف مصنفه )2)

 اد جيد.( بإسن18036(، برقم: )9/465( رواه عبد الرلا  يف مصنفه )3)

( يبدو أن ابن عواد وحزبه وقفوا عىل هذه الوصـــــية! فقد طبقوا  ـــــدها حرفا بحرف! فرضـــــبوا األبشـــــار واعتدوا عىل 4)

 يف الفيء والغنيمة! األعراض وغصبوا األموال! وفرقوا صا ا! اهدين بالبدهلل وا! ر ومنعوهم حقهم
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يدُ  ☺ يَّ بم النَّ 
نْ  ُيقم ، مم هم ، امَذنْ  َدْعنَا: َفَقاَل  َنْفســم يهم وُه،: َقاَل  ُنْر ــم نْهُ  َفاْفَتَدْيُت : َقاَل  َأْر ــُ

َ َتْي  مم  بمامم

، ينَاَرْينم  َسْو    ُكل   َفَ انَ  دمينَار   .(1)د بمدم

بعذ جيشـــا يف  ◙أن عمر  :◙البيهقي عن جرير بن عبد اهلل الب يل  وروى

فلام مجعت الغنا م أعطي رجل نصــــــــــيبه  ◙هم أبا موســــــــــى األشــــــــــعرف الغزو أّمر علي

ـــــــــــــرين ســـوطا،  ناقصـــا! فطالو به مجيعا فغســـو عليه أبو موســـى وحلل رأســـه و به عشــــ

 فــأخرج -منــه النــاس أقرب وأنــا: جرير قــال-◙  عمر اىل بــه وذهــو شــــــــــعره ف مع

 ف تو قال. قصته فذكر لك؟ ما ، فقال له:◙ عمر صدر به ربـــــــفس جيبه من شعراً 

 وكذا ب ذا أخربين فالن بن فالن فإن: بعد أما عليك، ســـالم: موســـى أيب اىل ◙ عمر

 الناس من مأل يف له جلســـــت الناس من مأل يف فعلت ما فعلت كنت ان عليك أقســـــم وايّن 

 له قال منك، فليقتص خالء يف له فاقعد خالء يف فعلت ما فعلت كنت وان منك، فاقتص

 قعـــد ال تـــاب اليـــه دفع فلام. النـــاس من ألحـــد أدعـــه   هللاو  : قـــال عنـــه، اعا: النـــاس

 .(2)هلل عنه عفوت قد: قال السامء اىل رأسه رفع للقصاص

ر كتبوا اىل عثامن بن عفان ــــــــــــــــوقد روى ابن شـــــبة يف ناريخ ا!دينة أن مجاعة من أهل مصـــــ

و وشــــددوا له ا!قال، ومل ي تبوا أســــامءهم عىل ال تاب ا  كع كتابا يف مناصــــحته ◙

اىل عامله عىل مصــــــــــر سعيد بن العاص أن اجلده  ◙بن عبدة النهدف، فأرسل عثامن 

                                     
 ( بإسناد حسن.3/806( رواه ابن شبة يف ناريخ ا!دينة )1)

 ( بإسناد حسن.16027(، برقم: )89 /8( رواه البيهقي يف السنن ال ربى )2)
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ـــــــــعش ندما شديدا عىل ذلك وأرسل اىل عامله  ◙، ثم ندم عثامن (1)رين سوطا ف لدهـ

كعو بن عبدة النهدف اىل ا!دينة، فلام وصل ا!دينة قال له عثامن  عىل مصـــــــــــر أن أرسل األَّ 

  ،هَنْد   َبنمي َأَخا َيا» :◙
م
نْ  َواللَّ
نَّ  َحل   َعيَلَّ  َلُ مْ  َكانَ  َلئم

ا، َعَلْيُ مْ  ألم  ام نِي َكاَنْت  َوَقدْ  حَلَقًّ
 مم

  امىَل  َفَ َتْبُت  طرَية  
عميد  ــــــــــــَيســْ  َأنْ  آُمُرهُ  ســَ َبَك ـ شــْ  رم

ــــــــــــعم ينَ ـ ْوًطا، رم رُ  َوَأنَا ســَ
َتْغفم َ، َأســْ نْ  اللَّ

ْئَت  َفإم  شــم

اْقَتصَّ  َنْقَتص   اَل .  «فـــَ هُ  ◙ ُعْثاَمنُ  َفنََزهللَ . َتص  َأقْ : قـــَ يصـــــــــــــَ
دَ  َقمم   َبنْيَ  َوَقعـــَ

هم َديـــْ اهُ  يـــَ  َوَأْعطـــَ

ْوَ ، ريَ  َيا َعَفْوُت  َقدْ : َفَقاَل  الســــــــــَّ
نمنيَ  َأمم   َذلمَك  َوَنَرْكُت  اْ!ُْؤمم

م
َّ
م
مَ  َفَلامَّ  .لل

 َقْوُمهُ  َ َمهُ  اْلُ وَفةَ  َقدم

؟ َأنْ  َمنََعَك  َما: َوَقاُلوا    َحانَ بْ ســـــُ : َقاَل  َنْقَتصَّ
م
نيَ  َواألم  اللَّ

لممم نْ  َأَقادَ  اْ!ُســـــْ
، مم هم اءَ  َوَلوْ  َنْفســـــم  مَلْ  شـــــَ

نْهُ  َأْقَتص   َيْفَعْل،
نْدَ  مم ؟ عم َْفَعَل  ُكنُْت  َما َنْوَبتمهم  .(2)دألم

 كمَتابم  يفم  َوَجْدُنمْ  امنْ » اهلل عن ذف النورين ما كان أرسعه للحل والعدل اذ قال:وري 

 
م
ْجيلم  وا عُ َنَس  َأنْ   اللَّ   رم

 .(3)«َفَسُعوَها اْلَقْيدم  يفم

َو  ◙بــل لقــد ورد أنــه  لم  امىَل  َكتــَ   َأهــْ
ةم انَ  َمنْ »: اْلُ وفــَ هُ  كــَ َدمْ  َحل   قمَبيلم  لــَ ذْ  َفْلَيقــْ ْأخــُ  َفْليــَ

، ُقوا  َأوْ  بمَحِقهم َ  َفإمنَّ  َنَصدَّ ف اللَّ نيَ  جَيْزم
 .!(4)«اْ!َُتَصِدقم

 أو يقتّص، حّتى نفسه من يم ن أن العامل عىل:د  راهويه بن اإلمام اسحا  قال

                                     
جلدة ثم ندم وناب! أما ابن عواد لعنه  20كتاب نصيحة  شدد له ا!قالة يفيف ساعة غسو جيلد من ◙ ( عثامن 1)

ه معلومة! من ناصـــــحه ويأمر بقتله وينشـــــــــــــــــــــر اجلواســـــيس والعيون لطلبه ويســـــ ن ويقتل كل من يعرف عناهلل فيهدر دم 

 فشتان بني البعرة والتمرة وبني الثرى والثريا.

 ( بإسناد جيد.3/1142( ناريخ ا!دينة  بن شبة )2)

( 4/1195ناريخ ا!دينة )(، وابن شــــــــــبة يف 3/69(، وابن ســــــــــعد يف الطبقات )524( رواه اإلمام أمحد يف مســــــــــنده )3)

 بإسناد صحيس.

 ( بإسناد  عيا.3/1140( رواه ابن شبة يف ناريخ ا!دينة )4)
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 .(1)ديعفو

 عىل لبعســــــــــهم جيــو فيام فر  والعــامــة العامل بني ليس:د  ا!نــذر أبو ب ر ابن وقــال

 ىث نث ٱيثٱ: فقوله ال تاب فأما والســــنة، ال تاب ذلك عىل يدل القصــــاص، من بعض

 ا!ؤمنون»: ☺ اهلل رســــــــــول فقول الســــــــــنــة وأمــا اآليــة، ىثاك يق ىق يف  ىف يث

 أحبوا  وان العقـل، أحبوا  ان خرينني، بني فـأهلـه قتيـل لـه قتـل من» وقولـه. «دمـاؤهم ن ـافـأ

 .(2)دثابتا حديثا بعينه الباب هذا يف روينا وقد. «القود

 وبني والعامل، الو ة، بني القصــــــــــــاص جيرفد:احلنبيل   قـــدامـــة ابنا!وفل  قـــالو

 هـــــذا يف نعلم و  دمـــــاؤهم، فـــــأنت ـــــا ا!ؤمنني وألنّ  واألخبـــــار، اآليـــــات، لعموم رعيتهم

 .(3)دخالفاً 

د  وأنا ذاكر باختصــــــــــار بعض الوقا ع ا!شــــــــــهورة وا!خالف ا!علومة التي أبى فيها ابن عوا

وحزبه الف رة الظلمة أن ينزلوا عىل ح م اهلل فيها وامتنعوا بشـــــــوكة ســـــــلطاهنم وجربوت 

 طغياهنم ع ل اهلل هالكهم وطهر األرض من رجسهم:

 العبد ا ارس عبد النا  وطالبوا بمحاكمة فأبوا ة حني ن ل هبم قســــــــــية حســــــــــبة الرق .1

 قايص الثغور!عادلة فأبوا ونم نفيه اىل أ

قســــــــــيــة الغــدر بــأهــل قريتي )قبــة( و)جعــدة( يف ريا  ين بعــد أن أعطى هلم األمري  .2

أبو هاشـــم القريش نقبله اهلل يف  -فيام نحســـبه-الشـــهيد  مالعســـ رف أخونا األســـد ا!قدا

                                     
 (.7/3328( سؤا ت اسحا  بن منصور ال وسو )1)

 (.13/92( األوسا )2)

 (.7/663( ا!غني )3)
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تل منهم من ماَن فغدر هبم الواأل اهلالك أبو لينو )أبو محزة ريا ــــــــــيات( وقعليني األ

ولقــــد كتــــو عــــدد كثري من اإلخوة يطــــالبون برد احلقو   قتــــل وســــــــــ ن من ســــــــــ ن،

 .(1)ألصحاهبا والقصاص من الغدرة الف رة ول ن   حياة !ن ننادف

مــة مع خصــــــــــمــه مطــالبــة الشــــــــــيخ القــاي الفقيــه أيب الرباء اجلزراوف بــاجللوس يف حم  .3

والشـــــــــامي بعد ي ـــــــــــــــــــْف حييى التونســـــــــالعدناين الذف أهدر دمه وأمر بقتل أيب الرباء وأبَوَ 

 ا نحيال من منبو.

ــرية التي ادعت  .4  متهمة ا!وصل يف اجلمهورف ا!ستشفى عىلقصة الطبيبة ا!هاجرة ا!صـ

 عــــدة وثقــــت وقــــد عالجهــــا، ويم ن الب  نســــــــــتحل   وهي اخوة أطراف بب  ايــــاهم

د  فأمر األمر، هذا يف بالتســــــــاهل الصــــــــحة ديوان أمري وا مت ت حا عدو اهلل ابن عوا

 .(2)بقتلها

 كان حينام  نســــُ  حيذ ةحديث أنس أيبا بيذ اهلالك  مع حصــــل ماا ســــبل مم وا دهى .5

رأى أخونا الشــــــيخ خباب  وقد ،فاحشــــــة قبيحة جدا بقســــــية موا    الفرات يفا عســــــ ري

 -والعافية الســـــــالمة اهلل نســـــــأل – عليه اتم ع افا  -انحيذ ك حفظه اهلل-اجلزراوف 

                                     
وما واهلا، ولو أعطى من  هو األمري العســــ رف جلبهة عني اإلســــالم و ين -نقبله اهلل-كان أخونا أبو هاشــــم  ( وقد1)

هو دونــه األمــان لوجــو نفــاذه ف يا بــه! ون ــاد نتفل كلمــة ا! ــاهــدين أن هــذا الغــدر من أعظم أســــــــــبــاب فشــــــــــــل نلــك 

مل نغن ومل نســـــــمن من جوهلل وأ ت الل نة  أوس الن دف بإقامة حم مة صـــــــورية رقعكلفوا ا!ثم  اجلبهات وســـــــقوطها،

أبو هاشم مع خصومه! فأف قساء هذا   يتنالل ا صم ا!ب ل ! رد اجللوس  ا!لعونة عىل أ  جيتمع يف جملس القساء

 مع خصمه! هزلت.

هلل وا ثم ألزمت بالبقاء يف ا!وصـــــــــــل وعدم ا روج! ،( ولو  لطا اهلل هبا ودخول الشــــــــــفاعات وا!طالبات لقتلت2)

 أعلم ماذا حل بحاهلا رمحها اهلل حية كانت أو ميتة.



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 122

 ملا وأغلل الســـــــــ ن من وأخرجه  واأل الفراتالفرايت أنس أبواهلالك صـــــــــاحبه  فأحى

 ا!ســـؤولة الفتس، فرقة عىل عســـ ريانم نعيني أيب أنس حديثة  بشـــهرين وبعدها القســـية،

 .!(1)للموصل الطريل فتس عن

 الفا ــــــــل القا دا حصــــــــل مع األخ م -هلامع طو وســــــــأح يها-أع و القصــــــــص من و .6

من جبهة  خفيا فيها وبقي الشــــــــــام اىل نفر من أوا ل من كانو ،اهلاجرف ب ر أيب ا!هاجر

 حتى هناك خونها مع وجيول يصــــــــــول فبقي األنبار اىل ذهو ثم أحد، يعرفه  اىل جبهة 

نه أحد الطريان قصـــــــا أحد األ ام ويف ،(كبيســـــــة!نطقة ) عســـــــ رياً أمريا  نعيينه نم  مقرا

م من أشخاص ثالثة فوجد فتحرى جنوده، بعض واستشهد  أن وبعد هبم، مشتبه العوا

 أخرى، بأمور واع فوا  ا! ان احداثيات التحالا اعطى من بأهنم اع فوا  معهم حقل

 يف نســـبو الذف الشـــخص يقتلوا  أن منهم وطلو ا!رندين وســـلمهم األمنني فاســـتدعى

 بســـبو وســـ نه ب ر أيب األخ اعتقال نم بأ ام وبعدها ا،ففعلو احلال يف األخري القصـــا

ح طللأ ثم ا!نطقة، يف ا!قتول العميل عشــرية قوة أبو  األخ وبقي خرين،آلا ا ثنني رسا

اجلمييل حيي أيب من بقتله أمر   صــــدروبعدها  أشــــهر، ثالثةنحو  الســــ ن يف ب ر
 فأحى ،(2)

                                     
 -وكان أمري كتيبة حينها-ينا با!شــــــــــاركة يف اســــــــــتنفار فتس طريل ا!وصــــــــــل رأ ت أبا أنس حديثة هذا ( وملا منَّ اهلل عل1)

واغيت كالس الوجه أســـــــود نســـــــأل اهلل العافية ليس عليه مســـــــحة صـــــــالح و  ايامن يعامل ا! اهدين معاملة  ـــــــبا  الط

 ذه ا!عارك.لعساكرهم، فوقع يف نفسـي أن الطريل لن يفتس ما دام هذا وأمثاله أمراء ه

( أبو حييى هو أبو منصــــور واأل دياىل الســــابل ثم ُعنِي أمريا عىل الل نة ا!لعونة يف العرا ، وقد كان قديام صــــاحبا  بن 2)

وال يــد مــا اهلل بــه عليم! وقــد بلغنــا أنــه هلــك، فــإن ي ن هلـك عواد حني كــان خطيبــا يف مــدينــة )القرمــة( وبينهام من ا! ر 

ـــــــــــره يف سـ ني مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلا، وانفنسـأل اهلل أن جيعل   =قربه حفرة من حفر النار وأن حيشــ
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 وســــــمع باألخ التقى فلام للســــــ ن، مفاجئة ليارة يف العراقي عا شــــــة أبو الوقت ذلك يف

 لقيته الذف واألذى ســ نك عن وأعو ــك األن أخرجك أن ســتطيعأ: دقال له بقســيته

 نطــالــو و  هســــــــــتطيعــأ فال اجلمييل حيي أيب من ا قتصــــــــــــاص أمــا ،أردتحيثام  ونفرل

 .(1)!دهب

 نقبله-عبد الصمد األذرف  األخ قصة -نقبله اهلل-من قصة أيب ب ر اهلاجرف  وأع ُو  .7

د وحزبــه لعنهم اهلل عىل اراقــة دمــاءالتي حت  -اهلل يف عليني  ي طرفــا من جرأة ابن عوا

حدثني األخ الشــــيخ خباب  وقد ا!صــــلحة، قتل يف والتوســــع والشــــبهة بالظن ا!ســــلمني

 – اهلل نقبله- األذرف عبدالصـــــــمد األخ قصـــــــة وقفت عىلد: اجلزراوف حفظه اهلل قا ال

 يصل أن رجاء أطفال وسبعة ثالث بنساء ا الفة نالاع بعد األخ هاجر حيذ بنفسـي،

الذل واهلوان! اذ  ســــــوى وجد فام وأرسنه، هو واألمان بالعدل لينعم اإلســــــالم دولة اىل

 بعد مغلو ، ثم الشـــــــــام اىل واقتادوه ا!وصـــــــــل اىل الشـــــــــام يف األمن ديوان من أربعة أحى

                                     
يطيل ي ن حيا فنســــأل اهلل أن يذيقه من الذل أ ــــعاف ما ذاقت نســــاء أهل الســــنة يف ا!وصــــل وبقية بالد ا!ســــلمني وأن =

 عمره عىل ذلك وأن ينزل به عذابه وسخطه وخيتم له برش خامتة.

ة اجلاســوســة التي قبض عليها يف ا!وصــل وقد دلت التحالا عىل مقرات كثرية فلام هم  ( ومثل هذه1) القصــة قصــة ا!رأ

م اكتشـــا اإلخوة اإلخوة بالتحقيل معها ل شـــا ما وراءها من خاليا وعمالء جاء أمر مباا بقتلها فورا دون حتقيل! ث

وقد كانت نعيش يف ا!وصــــــــل  !-من بنات عمومته-أعاله قريبة أيب حييى ا!لعون ا!ذكور لوجة نا و واأل بغداد! وأهنا 

قبل احلصار! واعتقلت يف البوكامل ف اءت ورقة ممهوة بختم أمري  -سفلة القوم-يف بيت أيب حييى! وخرجت مع عوا ل 

فورا، ل األمن العام أبو أ وب الرقي )كان ي ني نفســــــــــه حينها أبا نا ( يأمران بقتلها الل نة ا!لعونة أيب حييى ومســــــــــؤو

 فحسبنا اهلل ونعم الوكيل! وأثار هذا األمر ريبة أمني و ية الفرات ل ن مل يؤبه لذلك،

حينها قا ـــــــيا أبو احلارث العراقي الذف عينه ابن عواد فور دخوله أراي الدولة من نل أبيض وأبو عا شـــــــة ا!ذكور هو 

 ام الطفولة!!عاما عىل ا!ظامل! مع أنه   يعرف بعلم ل نه صديل ابن عواد من أ 
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 جاسوس، أنه ا خوة بني مقتول، ونشـــــــــروا وهو أهله اىل صورنه أرسلوا  أسابيع ثالث

 مغســــــــــلــة يف كــانــت والصــــــــــورة مســــــــــلم وهو نعزيرا  قتــل )انــه: قــالوا  األمر يف حتققنــا فلام

 ممهورة ورقة أرســــــــــلوا  األخ، قتل ســــــــــبو نو ــــــــــيس األمن ديوان من طلبنا فلام .ا!ونى(

 ختم وعليها حينها القســــــــــاء لديوان أمريا  وكان العدناين ورأس )اإلفســــــــــاد ليد( بختم

 :أمور أربعة لألخ قتلهم سبو أن يو حون األمن، نديوا  أمري

نســــــاب يف جمموعة اىل رســــــالة أرســــــل أنه -  اىل اهل رة عىل فيها حيثهم األذر لألخوة الوا

 ويف نلعفر يف موجودون األذرد هلم وقال األذر نقتل الدولة أن األخبار ُب ذِ  َ ويُ  الدولة

 هــذه ان وواهلل! مهمــة ومــةمعل رسب بــأنــه فــا موه ،دأذرف نلعفر وعســــــــــ رف الطبقــة

 ؟!.األعداء باستخبارات بالك فام  ختفى عىل ع ا ز نلعفر والطبقة!  ا!علومة

 األذر من هافي درس ممن وكثري ☺يف مدينة النبي  اإلســــــــــالمية اجلامعة يف درس أنه -

 !عمالء

 !غريو وهذا كثريا  ما  لديه أن -

 !.نساء ثالث من متزوج أنه -

 وع ل هالكهمد. اهلل قتلهم! (نعزيرا  قتله قررنا سبابألا هلذه): ا قالو ثم

ء فال يعلم عددها ا  اهلل، وقد ن دســــــــــت  .8 هبا أما القســــــــــايا ا!رفوعة عىل الو ة واألمرا

حفظه اهلل -كام حدثني بذلك الشــــــــــيخ أبو عبد الرمحن الزرقاوف أرفا م تو ا!ظامل؛ 

قو  ألهلهــا فلام ســـــــــــار عىل حني كــان قــاي ا!ظــامل وكــان جيهــد يف رد احل -حيــذ كــان

 ــــــــــيقوا عليـــه وحـــاربوه  -ر  اهلل بينـــه وبني اجلنـــةف-خالف هوى أيب حممـــد الفرقـــان 

 وس نوه.
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فقولوا أل باهلل علي م أ ا ا! اهدون بعد هذه ا!صـــا و وا!خالف؛ أعىل هذا بايعتم؟! أم 

 ألجل هذا نفرنم؟!

أن عدم انقياد اإلمام أو  ♫زم وقد قرر مجاعة من العلامء منهم اإلمام أبو حممد ابن ح

احلاكم اىل احلل والتقاي موجو  لعه وننصــــــــــيو الصــــــــــالس القا م باحلل والعدل، قال 

ود :♫ ء َوقع َأن َواْلَواجــم ن اجْلور من يَشْ
ام ي لم َأن قــل َوام مــَ   اإلم

هُ  َويْمنَع َذلــمك يفم نــْ  مم

اءعْ اأْلَ  من َأو َرةـــــــــــــــــــــالبشــــــــــ من للقود وأذعن احْلل وراجع اْمتنع َفإمن  الِزَنا حد وإلقامة ســـــــــــَ

بميل َفاَل  َعَلْيهم  َواْ مر َواْلَقْذف َمام َوُهوَ  خلعه امىَل  ســــــــــَ  من اْمتنع َفإمن خلعه حيل َ   َكانَ  َكاَم  ام

اذ ء امْنفــَ ه من يَشْ
ذم ات هــَ بــَ
هم  اْلَواجم ة خلعــه َوجــو ُيَراجع َومل َعَليــْ امــَ َّن َغريه َوامقــَ

احْلَِل  يقوم ممم  بــم

ييع جيول َوَ   ىثحك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ٱيثٱٹ لَقْوله ء َنســـــــــْ  يَشْ

َبات من ا معد َواجم َ الرشَّ
(1). 

د  طبقــه اهلل أنزل بام أف ح مبعــد هــذا نبئونــا ف  عىل نفســــــــــــه أو عىل لبــانيتــه وهوابن عوا

! وأنه ليس من صالحيات القاي أن القساءديوان  عليهم حي م   األمنيني بأن يصـــــــــــرح

 فال اهلل لشــــــــــــــــــــرهلل با ســـــوهلل وويطالَ  ويؤيده، فيزيده اجرامهم ويرى !حي م عىل الواأل..!

 من خرجوا  ممن ال ذب عىل نواطؤهم يم ن   ممن عدد حدثني ولقد ينصــــــــــاهلل، و  ينزل

 ركيـمش من اجلالولة الداد وقساء بمحاكمة طالبوا  كلام أهنم والظلم اجلور ديوان س ون

ـــــــــــــــــــبالســـــــــ عليهم الطاعة  هذه بســـــــــبو اهلل نقبلهم اإلخوة ضبع قتل وربام والتعذيو، ربـ

 .راجعون اليه وانا هلل فإنا ا!طالبات،

                                     
 (.4/135( الفصل يف ا!لل واألهواء والنحل )1)
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وهو القـــــا ـــــل  ىث جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  يثٱٱوقـــــد قـــــال اهلل نعـــــاىل:

  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل يثٱٱ:▐

 .ىثجئ يي

اىَل  اللَّ  َأنَّ  َواْعَلمْ د يف نفســــــــــريه: ♫ قـــال الفخر الرالف َأنَّ  َحَ مَ  َنعـــَ  امىَل  َرَكنَ  َمنْ  بـــم

َلَمةم  هُ  َوَأنْ  ُبدَّ  َ   الظَّ َك  َكانَ  َوامَذا النَّارُ  مَتَسَّ
 .(1)دنفسه يف الظامل حال ي ون ف يا َكَذلم

  خت حت جت هب مب يثٱٱ:وليحذر من يواأل هذا الفاجر أن ي ون ممن قال اهلل فيه

 .ىثمث هت مت

 يشـــــت ون جاؤوه حني احلرية ألهل◙  ا طاب بن قال عمرذكرنا من قبل ما وقد 

وينم : دهلم وقال فعزله واليهم، ُ َأُلُ مْ  َعامَّ  َأْخربم َذا َعنُْه، َأســــــــــْ
َمامُ  َكانَ  ام  َعَلْيُ مْ  َفَ ارَ  َعَلْيُ مْ  اإْلم

اءَ  ُحُقوَقُ مْ  َوَمنََعُ مْ  ْحَبَتُ مْ  َوَأســَ نَُعونَ  َما صــُ ؟ َنصــْ
ريَ  َيا: ُقْلنَا بمهم نمنَي، َأمم نَعُ  َما اْ!ُْؤمم ، َنصــْ

 امنْ  بمهم

ا  نَاَرَأ ْ  ْدَنا َخرْيً
َ  مَحم َنا َوُظْلاًم  َجْوًرا َرَأ ْنَا َوامنْ  َوَقبمْلنَا، اللَّ ُ  ُيَفِرَج  َحتَّى َصرَبْ نُْه، اللَّ

 ُهوَ  َأَما»: َقاَل  مم

  َ  : َقاُلوا  «َأْسَمُع؟ َما ام َّ 
م
نَْدَنا َما َواللَّ
َب »: َقاَل  َلَك، ُقْلنَا َما ام َّ  عم   َفرَضَ

هم  ُثمَّ  ، «َجْبَهتمهم  َعىَل  بمَيدم

  َ  »: َقاَل 
م
ف َواللَّ
َهَداءَ  َنُ وُنونَ  َ   ُهوَ  ام َّ  امَإَ  َ   الَّذم مْ  َنْأُخُذوُهمْ  َحتَّى اأْلَْرضم  يفم  شـــــــُ هم

 َكَأْخذم

اُكْم، ُبوُهمْ  اميَّ   َوَنرْضم
ممْ  احْلَِل  يفم هبم يَّاُكمْ  َكرَضْ

 .«َفاَل  َوام َّ  ام

د للقصـــــاص دماء الصـــــاحلنيوأوىل ما جيو أن ينزل فيه اب ا!صـــــلحني الذين قتلهم  ن عوا

هو أو لبــانيتــه ظلام وعــدوانــا، وعىل رأســــــــــهم ا!شـــــــــــايخ األجلــة واأل مــة األعالم أبو حممــد 

                                     
 (.18/407( نفسري الرالف )1)
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ـــــــــــا!صــ  َأنَّ ¶  ُعَمرَ  اْبنم  َعنم  في البخارِف ، ف(1)رف وأبو عبد الرب ال ويتي وأصــحاهبمـ

يَلًة، ُقتمَل  ُغاَلًما كَ  وم لَ »◙: ُعَمرُ  َفَقاَل  غم يَها اْشَ َ
يدم ، و(2)«َلَقَتْلُتُهمْ  َصنَْعاءَ  َأْهُل  فم  عن َسعم

يَّوم   ْبنم  ةً - َنَفراً  َقَتَل  ◙ اْ َطَّابم  ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ » :اْ!ُســـــــــَ ْبَعةً  َأوْ  مَخْســـــــــَ  بمَرُجل   -ســـــــــَ

د   يَلة   َقْتَل  َقَتُلوهُ  َواحم  .(3)«مَجميعاً  َقَتْلُتُهمْ لَ  َصنَْعاءَ  َأْهُل  َعَلْيهم  مَتَاألَ  َلوْ : َوَقاَل . غم

  

                                     
ة  و  يربد َحرَّ فقــده قصــــــــــــاص و  قود! ولو قتــل مــلء األرض من 1) ابن عواد ( أمــا وان من القتىل من   نعو ــــــــــــه ديــَ

نعل أيب عبد الرب! وما للت أع و من  ولبانيته ما عو ـــــنا مصـــــابنا بواحد من هؤ ء األعالم األماجد! بل و  بشـــــســـــع

بعــد أن بويع بــا الفــة، فقــد روى ◙ فعــل عبــد اهلل بن الزبري حني أبى أن يقتــل ابن جرمول قــانــل الزبري بن العوام 

( أن مصـــعو بن الزبري كتو اىل أخيه عبد اهلل بن الزبري: داين 212ه )( والعســـ رف يف أوا ل2/431البغوف يف مع مه )

بيا من بني متيم بالزبري خل ســـبيلهقد حبســـت ابن ج  ،رمول قانل الزبريد ف تو اليه: دبئس ما صـــنعت ما كنت ألقتل أعرا

ا َلُهد فخال ســـــــبيلت كنيتهأ ظن أين أقتله بأيب عبد اهلل ]يعني الزبري وكان ه فخرج اىل الســـــــواد فدفع عىل نفســـــــه [ وأجعله نمدًّ

 ل له: هال دعوت آلخرنك! فقال: أ ست من اجلنة بقتل الزبري.رحا فقتل نفسه، وكان ابن جرمول يدعو لدنياه فقي

وأن حيرمه اجلنة بام استحل ◙ ر ختمة كام ختم  بن جرمول قانل الزبري ـواين ألرجو من اهلل أن خيتم  بن عواد بش

ُحه حتى ين رس من العلامء والعباد وا! اهدين، من دماء الصاحلني  ن ا!ظلومم جرا ُل مم ن الظاملم جناُحهفإنه   نندمم  ..!مم

 .6896(، برقم: 9/8( رواه البخارف يف الصحيس )2)

 .3246(، برقم: 5/1281( رواه مالك يف ا!وطأ )3)
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ــلما  في الموصــل بمنع إخرا  الوجه الســاد :  ــببه ب  و وانت او أعراا المس تس

 العوامل:

ا ا!وصـــــــــل، فام أدراكم ما ا!وصـــــــــل.. واه للث اىل واألرامل..  واه ألعراض انته ت وأمَّ

ون وسـتور هت ت وربات خدور سـقن سـو  غرا و اإلبل.. ولقد ف ع اإلسـالم وا!سـلم

بـــأعظم هزيمـــة ن راء يف التـــاريخ ا!عـــا  يف هـــذه ا!ـــدينـــة التي فتحهـــا ثلـــة قليلـــة بـــدمـــا هم 

ء ف رة وو ة ظلمة   للمســـــلمني نصـــــحوا و  لبيســـــة باركة فتســـــلل عىل أشـــــال ها! م أمرا

 اإلسالم حفظوا واهلل ا!وعد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ر، وذهبت اليها قبل ــــــــــــنشــيع وننتشــ لقد كانت أخبار اق اب احلصــار عىل مدينة ا!وصــل

ن أوفقني األخ احلبيو الشـــــيخ أبو اليامفنســـــعة أشـــــهر نحو ب الرافســـــية الصـــــليبية بدء احلملة

ء العســـ ريني واختال  صـــفوفهم وفشـــلهم الذريع األردين نقبله اهلل  عىل ا ـــطراب األمرا

ل هــذا قــد يف بنــاء التحصــــــــــينــات وحفر األنفــا  وا ســــــــــتعــداد للمعركــة كام ينبغي هلــا، وكــ

اىل النار  -بإذن اهلل-يعذرون فيه ا  أمر  واحد ســــيبقى يف وجوههم وصــــمة عار نســــوقهم 

 منع عوا ل ا! اهدين من ا روج من ا!وصل.وبئس القرار، أ  وهي 

ومن قال غري ذلك فقد كذب، فقد منَّ اهلل عيلَّ وشاركت يف معارك فتس طريل ا!وصل 

وعىل  -نقبلهم اهلل-وما حوهلا  دبعاجمدينة دلتي قتلت يف بصـــــحبة الثلة الصـــــاحلة ا!ؤمنة ا

نه يف عليني-أل رأســـــهم الشـــــيخ العامل اهلامم أبو قدامة ا!غريب مصـــــطفى البقا ، -نقبله واخوا

وحدثنا اإلخوة الذين اســـــــتطاعوا ا روج قبيل احلصـــــــار بالع و الع اب وما نشـــــــيو له 

 مفار  الشباب.

ــــــــــــكانت الطر  الســ د اللرية التي خصــصــت لـ  نة ا!لعونة يف العرا  موجودة عوا ل أفرا
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أيب حييى  اهلل عــدوويرفســــــــــون اخراج عوا ــل ا! ــاهــدين منهــا، وبــالفعــل أخرجــت عــا لــة 

ي( الطاغية ا! رم لعنه اهلل، وأخرجت أ وب الرقِ  اجلمييل وأخرجت عا لة أيب لقامن )أيب

  داجم  ــَّ احلُ دعوا ــل 
م
ء ، وبعضرسم  واألمرا ت إلخراجهم م آ ف الــدو راعوا لهم دفع هل ا

د يف شـــامل ا!وصـــل ووصـــلوا اىل أربيل وبغداد معزلين م رمني! وبقيت  من مناطل األكرا

ء نساء ا! اهدين من ا!هاجرين واألنصار ي ابدن األسى والذل والقهر يف معتقالت  فقرا

 ا!وت عند الرافسة لعنهم اهلل.

أخونا الشـــــيخ خباب اجلزراوف  يثنحد قدهو عليه، فأن وصـــــل احلال اىل ما  ع و و 

- اهلل عبد يح  ا!دعوأن ا بيذ عبد الوأل األولب ي، أن بام حدثه األخ  -حفظه اهلل-

عســــــــــو هيئــة الطــاجي ي ملــا كــان - نقبلــه اهلل (1)يب عبــد اهلل الطــاجي يأل قــال -اهلل لعنــه

لفتس  د ومن شــــهد ا!عارك والغزواتا!وصــــل عن احلصــــار فك عىل حترصــــوا   د: احلرب

ء قبل منهلا كان مقصــودا  افشــال من هناك األخوة مع حصــل ماالطريل مل يشــك أن   األمرا

 ا ونة السفلة الف رة لعنهم اهلل لعنا كبريا وأذهلم يف الدنيا واآلخرة.

ننا قهرا اىل أقبية التعذيو وح م عىل عدد منـــــــــا!شالرافســـــــــي واقتاد  هن رك اللعني أخوا

 عم الوكيل.باإلعدام وحسبنا اهلل ون

لََّمنمي َلئمنْ »: ورحم اهلل أمري ا!ؤمنني أبــــا حفص عمر بن ا طــــاب حني قــــال ، ســــــــــَ ُ  اللَّ

َل  أَلََدَعنَّ 
لم  َأَرامـــم َرا م  َأهـــْ

ل   امىَل  حَيَْتْ نَ   َ  العم ف َرجـــُ
دم ًدا َبعـــْ «َأبـــَ

 يا لو رأى من ســــــــــامه ف (2)

                                     
 .3246(، برقم: 5/1281( رواه مالك يف ا!وطأ )1)

منعني من  الوأل حا ا لالجتامهلل وسمع ال الم من ا بيذ عبد اهلل مبااة، وقد قال الشيخ خباب:كان األخ عبد ( 2)

 فسس ا رب خشية هبو  معنويات اإلخوة ا!حا ين يف ا!وصل، وأستغفر اهلل من ذلك!
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 اءركني وفر كالنســالرافسة ا!ش ا!ؤمنني وقد نرك أرامل العرا  سبايا بيدالناس لورا أمري 

   يلوف عىل يشء! -خري منه اءبل النس-

بـــل فو  ذلـــك حـــا هم ومنع خروجهم بح ـــة أن يثبـــت اإلخوة يف القتـــال! فعن أف 

ثبات نتحدث يا عدو اهلل وأنت أول من خرج من ا!وصــــــــــل قبل أن يق ب الرافســــــــــة من 

رف حتت األرض يف ــــــــــــــــئك الســــــا!وصــــــل بنحو ســــــتة أشــــــهر!! وحني كنت فيها كنت يف خمب

 ..!كام حدثني بذلك القحطاين نقبله اهلل ا!وصل القديمة

ـــــان جريمة منع عوا ل ا!سلمني من ا روج من ا!وصل لوحدها كافية أن نس رب عنل ـ

متهـــا بن عواد ألجلهـــا ألا مرة، ف ـــل مســــــــــلمـــة حرة انتهـــك عر ــــــــــهـــا واعتـــدف عا ىل كرا

د يتحمل وها قد رأ تم كيا خرج جريرة ما وقع عليها،  ولطمها عابد الوثن فإن ابن عوا

ــــــــــــأبو ليد ا!رند باين ســ ون الرافســة ب ل يســ ب ل  (1)ر وســهولة وخرج أبو محزة ال ردفـ

                                     
ياعها بعد أن ( هذا ا بيذ ا! رم من أكابر جمرميها ورؤوس الطغيان فيها هو من أهم أســــــــــباب اهنيار الدولة و ــــــــــ1)

جهـــــادهم! و  يســــــــــتغرب هـــــذا عىل خريو م و م وْ أمريا عىل ديوان اجلنـــــد، فحـــــارب ا! ـــــاهـــــدين يف دينهم وقُ  عَ  ــــــــــم وُ 

ـــــــــــا ستخبارات العس رية جليش صدام! فأفسد ا!عس رات الش رعية و يل عىل الدعاة فيها وحدثني الشيخ أبو قدامة ـ

ــــــــــــــوكان أمريا عىل ا!عســــ رات الشــــ-نقبله اهلل  بالع ا و من ندخله ب هل وغطرســــة ونع رف يف كل يشء! ثم  -ةرعيـ

ة فقرصَّ مد ا بام   يؤهل ا! اهد ا!نتسو للخربة يف القتال! ويؤخذ ا!نتسبون لصفوف ندخل يف ا!عس رات العس ري

 ا! اهدين بعد أ ام قليلة فيزج هبم يف معارك طاحنة مع قلة خربة ودربة وعلم!

ر الســـــــ ون ول ونه ورث ا بذ والن  س من مهنته الســـــــابقة عند صـــــــدام ابتدهلل ف رة دمعســـــــ ر الســـــــباد وهو عىل غرا

ا خ ا! اهد ا!وحد فيه اذ   ع يبا   يرقبون فيه ســـــابقة و   ل  ذَ رية عند الطواغيت حذو الظلا بالظلا، فيُ العســـــ 

را بــإهــدار  دم كــل من حيــاول اهلروب من هــذا جهــادا و  ه رة، بــل   نراعى فيــه آ ة أخوة ا يامن، وأصــــــــــــدروا قرا

 =الس ن العفن!
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-حتى أذله اهلل باألرس   رمحه اهلل و  ن اه- ر وسهولة ووصل الثاين اىل قلو بغدادـــــــيس

..؟!! أم من أموال ا! ــاهــدين مؤنــة الطريل أمن كــد أبيــه أم من كــد أمــه َل  ن حتمــَّ !! فمن أ

د لريسل أقاربه وخاصة حاشيته  التي سالت ألجل مجعها دماؤهم ثم حرمهم منها ابن عوا

يف البلدان وقد محل كل واحد منهم ما خا ولنه وغال ثمنه ولو شئت لتحدثت بام أعرف 

 بحهم اهلل وأخزاهم يف الدنيا واآلخرة.ل ني أعا لساين عن فسا حهم ق

  هانب غغغغ ح غغغغ  وطفغغغغ        يغغغغا 
  

 و بغغغغغغ ا      وا  تفغغغغغغ   كغغغغغغا

   

  كمغغ  مغغ  القلغغ  يغغ و  هغغ ا ملثغغ 
  

 وإيغغغا    إسغغغ   القلغغغ  ي كغغغا  إ 

   

                                     
أنه حني اســـــتلم ديوان اجلند امســـــك بمفانس خزا ن الســـــالح والعدة فســـــيل  ولقد حدثني واهلل من كان يعمل يف م تبه=

سطة وا!حسوبية! بينام ا!درعات ندهس الشباب  عىل اجلبهات أ ام نسييل ف ان يرسل الصواريخ ا!سادة للعرا  بالوا

! بينام يش ى ! تبه الربكة   جيدون هلا دفعا، و يل عىل ا! اهدين يف أقوا م وحاسبهم عىل النصا دو ريف حلو و

لقـاب ريهم ونبزهم باأليا اص ما لذ وطاب بح ـة الســــــــــيـافة! مع قلـة أدب وبذاءة لســـــــــــان واســــــــــتهزاء باإلخوان ونع

 ن يزج بحامقتــه وجربونــه بــالشــــــــــبــاب يف معــارك ســــــــــيئــةوالتحريش بينهم! وأدهى من هــذا أنــه ملــا كــان واليــا يف العرا  كــا

رات القتىل فقا! وقد اشت اه األخ أبو هاجر احلموف ـــقريره لعدو اهلل ابن عواد عشالتخطيا فيقتل ا!ئات في علهم يف ن

ــــــــيء! واكتفى ب واب بارد نالعدناين اىل العدناين ومجع الشهود والوثا ل فلم يستطع  -نقبله اهلل- افه قا ال: أن يردعه بشـ

 ت أمة ليس فيها خري من أيب محزة ال ردفد، دلو علمنا خريا منه واســــــــــتعملناه فقد خنا األمانةد فقال له أبو هاجر: دهل

ولو كان الرافســة يعقلون حل موا عليه بالرباءة ونصــبوا له متثا  من ذهو يف الن ا! فام اســتفادوه يف حرب ا! اهدين 

 دة التحالا الصليبي!من هذا ا! رم ي اد يوالف فا 

أن حاله كحاهلم، فقد روى مجاعة من أهل الســــــــري أنه وما ذكرُنه من كذب الو ة عىل ابن عواد دليل عىل ســــــــفاهة عقله و

َ ُعَمُر »
، َفَقاَل َرُج ◙ مَلَّا ُأيتم ني  ني  َحل  َأمم

ى َهَذا أَلَمم ف َأدَّ
ذم ــــــــــــَرى، َفَرأَى َما فميهم َقاَل: امنَّ الَّ ـ ســْ

نمنَي، بمَتاجم كم رَي اْ!ُْؤمم : َيا َأمم ل 

ْثُتَك، َقاَل: َأَجْل، َقاَل: ْئَت َحدَّ ، َقاَل:  امْن شــــــــــم َذا َرَنْعَت َرَنُعوا ، َفإم
م
ْيَت امىَل اللَّ وَن امَلْيَك َما َأدَّ ْم، َفُهْم ُمَؤد  يهم

 فم
م
نُي اللَّ
َأْنَت َأمم

 ولو صد  ابن عواد لصد  و ُنه! «َصَدْقَت 
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د ولبانيته وهو حسبنا ونعم الوكيل يف خصومتهم يوم الدين،  ولقد فإىل اهلل نش و ابن عوا

، فقــــال َعىَل  ◙خطــــو ُعَمُر  نرَْبم
م
نيَ  َأْملمُ وا : د اْ! هُ  (1)اْلَع م نــــَّ إم يننَْيم  َخرْيُ  فــــَ

اَل  ،«الطَّحم  قــــَ

ام  ْبنُ  شـــــــــَ
ا َعَلْيهم  َرَأى: ُعْرَوةَ  هم يتابع  ◙فهذا عمر  (2)َأْهَلُه! َيْأُمرُ  َكانَ  بماَم  َيْأُمَرُهمْ  َأنْ  َحقًّ

ــــــــــيء ي تمه عن ا!سلمني!  أمر ا!سلمني يف ع ينهم وخبزهم ويأبى أن ينصس أهل بيته بشـ

ل أشــــــهر طويلة من اطبا  احلصــــــار عىل ا!وصــــــل ونرك نســــــاء ف يا بمن أخرج عوا له قب

ـــــــــــــــــــا!ؤمنني ســـــــــبيا للروافض ا!شـــــــــ ركني! وكيا بمن أخرجوا عوا لهم من مناطل الدولة ـ

 مي زي يثٱو ركون نســــــــــــاء ا! ـــاهـــدين بال قوت و  مـــأوى،حمملني بـــالـــذهـــو واألموال ون

 .ىث ني
غغغغغل   يشغغغغ    مل ّ قغغغغغ  م ا غغغغغ    ه    غ   ح 

  
غغغغغ    نغغغغغ  ومساج   الغغغغغ      ُنغغغغغا    و ام ه 

   
ا ح غغغغ  غغغغغ     سغغغغ   ها بغغغغ  للغ غغغغ    مش 

  
غغغغ ا ثغلغغغغ    لغغغغ  الغغغغ   ال غغغغ     ل  نس   ي 

   
غغغ    تلغغغ  عغغغى  بكغغغ   ويلهغغغا الك اع 

  
غغغغا    إلغغغغ  س  غغغغق   جمغغغغ     نغغغغ      حض 

   
غغغغ  بغغغغاألم    ا ك   ي  تقغغغغغ  ال ح ا غغغغغ  

  
غغغغغ     هلغغغغغ   بغغغغغ ا    األنجغغغغغ    ب  غغغغغ    ب   

   
غغغغ  ذقغغغغ     األسغغغغ ذقغغغ  وال غغغ      ه ان 

  
 كال نغغغغغغ     قان غغغغغغا    م غغغغغغا   فبك  غغغغغغ 

   

ثم نتابعت ا!صــــــــا و يف الشــــــــام حتى رأ نا آ ف النســــــــاء قد اقتداهن كالب ا!لحدين من 

يفتشــــــــــها  اذْ  العفيفةُ  احلرةُ  رُ وَّ صــــــــــَ ونُ والع م القوات ال ردية وأحالفها من كفار األعراب 

ـ ان بعد هذا اهلوان! خنزير ملعون! فأف ذل بعد هذا الذل وأف هو ـ ـ  مع جع مظ حط ٱيثٱفـ

 . ىثجف مغ جغ

                                     
 ع نه.( أف أحسنوا 1)

 (، بإسناد صحيس.5383(، برقم: )215 /3( رواه عبد الرلا  يف ا!صنا )2)
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د وحزبــه الف رة يفرطوقبــل  يف حقو  أرسى ا! ــاهــدين  ونهــذا كــان و  لال ابن عوا

فال يــأهبون ا   واصــــــــــهم وأصــــــــــحــاهبم وأقــارهبم ومن علموا و ءه وعبوديتــه هلم! فقــد 

دو ر!  320000 بيذ ا!ســمى دح ي عبد اهللد بمبلغ قدره أخرجوا أبا عا شــة صــهر ا

عشـرات غريف إلخراج بعض األرسى بمبالغ من س ون العرا ! وقد راسلته أنا وراسله 

! واآلن نرى آ ف (1)ا  بخفي حنني يرجع الناسهي أقل من نمْصام ُعْشـرم هذا ا!بلغ فلم 

ننا  يســامون ا ســا وســوء العذاب بســبو  -ثبتهم اهلل وعافانا واياهم-األرسى من اخوا

جـــت هيئـــة األرسى وبـــا!قـــابـــل أخر ذا األمحل األنوك ومن معـــه من ا! رمني!مـــا فعـــل هـــ

بة مع أمري أو  بعض الســـــفلة ا!نتســـــبني ألهل الســـــنة من ســـــ ون الرافســـــة ! رد وجود قرا

أحد األسود من س ون السليامنية يف العرا  قا ال: دواهلل لقد  وال بل واهلل لقد أرسل األَّ 

ا مرندين! وبعســـــــــهم ممن يفعل فاحشـــــــــة قوم لو  ! رد أخرجوا بأموال ا!ســـــــــلمني أقوام

بة  مع أمري أو والد! قرا

ألم  َينَْبغميد: ♫ولقد قال اإلمام الشــــــــــافعي  دحَيُوُطُهمْ  َمنْ  النَّاسم  َمعَ  َيْبَعَذ  َأنْ  لمْلَوا
(2) 

د لبـــانيتـــه ليحوطوا  أف يف الغزو فريعى مصـــــــــــــاحلهم ويـــدبر شــــــــــؤهنم، فقـــد بعـــذ ابن عوا

نســـــــــــــاءهم وأطفــــاهلم من الن ــــاة بــــأرواحهم! فبــــدل أن يقا هؤ ء  ا! ــــاهــــدين فيمنعوا 

ننا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل!ا!خنثون من األمنيني يف وجه العدو و  قفوا يف وجوه اخوا

                                     
دو ر فقا ولو دينا إلخراج ابنهم  10000دى القصــــــــــص التي مرت يب طلبت فيها احدى عوا ل اإلخوة مبلغ ( اح1)

ــــــسنوات! ووصلت الرسالة  بن عواد ومل يرد عليهم بش 8ذ املأسور من لال يسمي عدو اهلل ابن فع با واهلل !ن    يء!ـ

 ار، ومعز الف ار، وُمْسلمم أعراض ا!سلمني اىل ال فار!عواد بال رار هادم األسوار! بل هو الفرار الغدار، مذل األخي

 (.4/306األم )( 2)
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يبم   َوَقَا د: َقاَل  ُلَهرْي   ْبنم  ُقَساَمةَ  َعنْ ، فورحم اهلل عمر الفارو  وري عنه  عمر َعىَل  َأْعَرا

 :فقال ◙ ا طاب بن

  اجلنّغغغغ  ج يغغغغ  اخلغغغغر عمغغغغ  يغغغغا
  

ن   غغغغغغغاي جّهغغغغغغغ  ن غغغغغغغغغغ  ب  ه   و  م 

   

   باهلل     
س  ن     ق  ل   ل   ف   

؟ َيا َماَذا َيُ ونُ  َأْفَعْل  مَلْ  فإن: قال  :َقاَل  َأْعَرايبم 

  ن    
ض       ين  س        م 

س     ق 

 :قال أعرايب؟ يا ماذا ي ون َمَسْيَت  َفإمنْ : َقاَل 

اهلل غغغغغغغ    و  غغغغغغغايل   ع  غغغغغغغ  ل ن     ح    ل   س 
  

غغغغغ     ث غغغغغ    غغغغغ  ال    ت ك  غغغغغ    املس   ث م 

   

  ب نهنّغغغغغغ  و ؤاملسغغغغغغ وال اقغغغغغغ 
  

غغغغغغا ن غغغغغغا    إ ل   إّمغغغغغغا إ م  ن غغغغغغ    و   ج 

   

َْيُتهُ  اْخَسلَّْت  َحتَّى ُعَمرُ  َفَبَ ى: َقاَل    حلم
هم   غالم َيا: َقاَل  ُثمَّ  بمُدُموعم

يصم  َأْعطمهم  لمَذلمَك  َهَذا يــــَقمم

هم،   مم اْلَيوْ  ْعرم   لمشم
م
ُك  َما َواللَّ
يًصا َأْملم هُ  َقمم دَغرْيَ

(1).  

                                     
 .(5/511) بغداد ناريخ( 1)
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وتشـــريع  مخالفة لإلجماع فاسدة تعطيل شعامر ظاهرة بتأوي   باطلةالوجه السابع: 

ــلطان ــلطان  أحكام ما أنزل اهلل ب ا من س كتعطيل توزيع الغنامو وغصــا الركاز بس

 التي جلبت هذه األموال: األمة وأموالوالتفريط في دمار المجاهدين  ،التخويف

ان ا!قصـــــــد األعظم لنفري ا! اهدين واســـــــتشـــــــهاد الشـــــــهداء ومقتل الصـــــــاحلني ونث يل 

لصــــــــــبيان والبنات أن ن ون كلمة اهلل هي العليا وأن األمهات ونرميل الزوجات ونيتيم ا

لت ون مهيعا وا ـــــحا  ،حاكمة   حم ومة وقا دة   مقودة ▐نســـــود ايعة اهلل 

لنتي ة عىل ع س ما قانلت عليه األلوف ا!ؤلفة من بينا ظاهرا عاليا، ف اءت ا ومنهاجا

ت أصــــــــــوات حــــَّ لقــــد بُ اجلنود فســــــــــيعــــت بــــالظلم واجلور والبغي والتــــدليس وال ــــذب، و

ء بــــال ــــذب عىل اجلنود والتســــــــــويا  ا! ــــاهــــدين وهم يطــــالبون بحقوقهم، وحتيــــل األمرا

الصـــــالس أبو ب ر القحطاين  الشـــــيُخ  -دبن عوا يا ا- والتأميل والوعود ا لبية، ولقد أخربك

وخاصــــــة بعد قصــــــة غنا م فتس  بأن جنودك يلعنونك ألنك حرمتهم حقوقهم -نقبله اهلل-

 -نحســــــــــبهم واهلل حســــــــــيبهم-حها اهلل عىل يد ثلة قليلة مؤمنة صــــــــــابرة ندمر الثاين حني فت

مم( نم 5.5وُوعــدوا أول الغزوة بتوليع الغنــا م وبعــد أن ولعــت عليهم رشـــــــــــاشـــــــــــات )

ــــــــــــــركي الطاعة كالب ديوان األمن ليســـــهل  ء ومشــــــ ســـــحبها منهم لتولهلل عىل الو ة واألمرا

  رت عىل غصو الغنا م.، فلم نأبه لذلك كله وأعليهم اقتحام بيوت ا! اهدين!

من شــــــــارك يف الغزو   فبســــــــا مثال لذلك ما وقع من ســــــــبي يف ســــــــن ار وما حوهلا، أو

قبلهم اهلل، ومن أصـــــــــيبوا يف هذه ا!عارك مل تل منهم نقتل من ق (1)جماهد 500يزيدون عن 

                                     
ننا ل ن ( هذا الرقم أكرب من الرقم احلقيقي وهو نقدير مني، وقد كنت أعرف الرقم 1) احلقيقي اذ أخربين به بعض اخوا

 ىل األمة ابن عواد وحزبه ع ل اهلل هالكهم.أنسيته مع ما أنسيته مما مر بنا من مصا و جرها علينا وع
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ء  جيــدم  الواحــد منهم ســــــــــبيــة أو غالمــا يعينــه عىل محلــه يف اصـــــــــــابتــه، ونم نوليعهــا بني األمرا

 القوم.! -بل سفلة- ةم يَ لْ والو ة وعم 

 يل ملىل  يك ىك مك لك يثٱ: ▐الغلول فقال ☺فلئن كان اهلل حرم عىل نبيه 

هلـــــؤ ء  أفـــــيـــــ ـــــون ىثجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام

 الظلمة الف رة حال  بعده؟!

حقوقهم من دفني األرض مما خيرج من النفا ومشــــــتقانه وقد  ــــــا اىل منع ا!ســــــلمني أ

من احيـــــاء ا!وات بلغـــــت عـــــا ـــــدانـــــه مئـــــات ا!اليني من الـــــدو رات، ليـــــادة عىل منعهم 

 واستخراج الركال و ب ا! وس عىل رقاهبم وغصبهم ما أحل اهلل هلم.

 و  أنا   أعلم   : دأينن أحل الرل ، وقد قال أبو حممد ابن حزم  الركال من فإ

 من يســــتخرج ما حاشــــا حالل، انه عىل يقطع طيباً  ديناراً  و  حال ً  درمها باألندلس غريف

 ما بعد له ا!ستخرجني أ دف يعني أ د م، يف منه ينزل الذف فإن ذهو، من ( ردة) وادف

 .(1)والطيود احلل يف النهر كامء وفه ظلامً  منهم يؤخذ

ين، وما قصــــــــة نرك  اهدأ ــــــــا اىل ا ســــــــتهتار بأموال ا!ســــــــلمني التي مجعت بدماء ا!

د ولبانيته منها وبقاء الثلة ا!ؤمنة  100 ر ابن عوا م من الذهو يف ا!يادين بعد فرا كيلوغرا

اىل  -بلات الســـــــــــاواأل الفر-ثم رجع اهلالك الفاجر أبو أنس العراقي  بخافية عىل أحد!!

ا!يــادين ليــأخــذهــا ومل يف ر بحمــل امرأة من نســــــــــــاء ا!هــاجرين اللوايت علقن هنــاك وكــاد 

م  النصــــــــــرييــــة أن يــــأرسوهن حتى أنقــــذهن اهلل ببعض الصـــــــــــــاحلني من ا! ــــاهــــدين وعوا

                                     
 (.3/174( من رسالته دالتلخيص لوجوه التخليصد مطبوعة  من رسا ل ابن حزم )1)
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 ا!سلمني.!

 بأهل ليس نو  نسأل عن نسييع القساء واهانته وامهاله، فقد كانوا يتعمدون نوليته !

ـــر عىل أهوا هم سارعوا لعزله  ،منه أوىل هو من وجود معله  وان نو ه من يستحقه فلم يسـ

علام ممن هلم شــخصــية حالمة يف احل م والقســاء كالشـــيخ  ا!تم نني القســاة بعزل ظهركام 

يب الرباء العنزف اجلزراوف والشــــــــــيخ أيب عبــــد الرمحن الزرقــــاوف والشــــــــــيخ أيب يعقوب أ

وقت متأخر بعد اعالن  يف ا  العلم طلوب عرفوا ني من مل يعيتبا!قديس وغريهم، وقاموا 

 8اإلمام أمحد الذف   نزيد الدراســـــــــة فيه عن  معهدخرجيي  الشـــــــــباب من وأكثرهم الدولة

 .ا!ستعان واهلل أشهر،

أ ــــــــــا اىل ا!امطلة يف شــــــــــ ايات اجلنود عىل األمراء وعدم رد حقوقهم اليهم اذا هلك 

د ولبانيته بالتقادم!! ا صم وكأن احلقو  نسقا يف  دين ابن عوا

ولقــــد قرر العلامء أنــــه جيــــو عىل الواأل أن يشــــــــــحــــذ نفوس جنــــده اذا داهم العــــدو بالد 

 َفَينَْبغمي:د♫ا!ســــــــــلمني وي ثر من النفل هلم ليقوف نفوســــــــــهم عىل الثبات، قال ا!زين 

َمامم  دَ  َأنْ  لمإْلم ْت  اْلَعُدو   َكُثرَ  اَذا جَيَْتهم َتدَّ وْ  َواشــــــــْ   َمنْ  َوَقلَّ  ُتهُ كَ شــــــــَ
نْ  بمإمَلا مهم نيَ  مم لممم نْهُ  َفُينَِفُل  اْ!ُســــــــْ

 مم

  َرُسولم  لمُسنَّةم  اِنَباًعا
م
د اآلية فسيل عىل ا!سلمني فو  السيل ، (1)د☺ اللَّ فع س ابن عوا

 الذف أصاهبم وحرمهم حقوقهم، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل!

لشـــعا ر واحلقو  والت ني عىل يل اونعطرا و والبدهلل ـــــــــــــوقد كانت هذه ا! وس والســـ

وأبناء ا!هاجرين  وأ متهم الدين وأهله أحد أســــــــــباب خروج من خرج من فقهاء التابعني

                                     
 .(8/249)خمترص ا!زين ا!طبوهلل هبامش األم للشافعي ( 1)
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م أن عبيد أمية، فقد روى أبو  نيعىل ب ôواألنصـــــــــار  َعْبدم  ْبنَ  ُعَمرَ القاســـــــــم بن ســـــــــالَّ

يزم  َد »: كتو اىل عامله ♫ اْلَعزم هم َتْقَبَل َمْن شــــَ َهاَدَننَا، َواســــْ ، َفاَل َنْأُخُذوا  قمْبَلَتنَا، َواْخَتَتنَ شــــَ

ةَ  ْزيــَ ُه اجْلم نــْ
د  « مم اَل َأبُو ُعَبيــْ ةم د:-معلقــا- قــَ مــَّ

ْت َعْن َأ م اَبعــَ ْد َنتــَ يــَذ قــَ
ادم  اأْلَحــَ
هم ذم َأَفاَل َنَرى َأنَّ هــَ

َلمَ  ْن َأســـــــْ  َعمَّ
ْزَيةم َقا م اجْلم ســـــــْ َفُهَو عم ... اهْلَُدى بمإمســـــــْ نَْها، اَلَم َأْهَدَر َما َكاَن نَْدَنا َعىَل َأنَّ اإْلم َقْبَلُه مم

َنَُّه ُيْرَوى َعنُْهْم، َأْو َعْن َبْعُس  ي ُأَميََّة، ألم
هم اآْلَثارم يفم َلَمانم َبنم ُْم َوامنَّاَم اْحَتاَج النَّاُس امىَل َهذم : َأهنَّ ُهمم

لَ  نُْهْم َوَقْد َأســـــــْ
، َيْذَهُبوَن امىَل أَ َكاُنوا َيْأُخُذوهَنَا مم لَ ُموا ْزَيَة بمَمنْزم  الســـــــَّ نَّ اجْلم

َرا موم َعىَل اْلَعبميدم ـــــــــــــــــةم

 اْ ُ 
م
ء ا َن اْلُقرَّ
ََذا اْسَتَ اَل َمنم اْسَتَ اَل مم يَبَتُه، َوهلم ُا امْساَلُم اْلَعْبدم َعنُْه َ م ُروَج َيُقوُلوَن: َفاَل ُيْسقم

مْ   .(1)دَعَلْيهم

 بني أمية ألجل در امت نفرضقهاء ا!ســـــــــلمني وقراؤهم عىل فيا ســـــــــبحان اهلل! خيرج ف

د بدعوات  هي عىل ذمي أســـــلم! ويتورهلل بعض الناس هداهم اهلل عن ا روج عىل ابن عوا

 أوهى من بيت العن بوت!

 ، فقـد◙أبـا احلســــــــــن عيلَّ بن أيب طـالـو  ☺ورحم اهلل أمري ا!ؤمنني ختن النبي 

َياح ابن جاءه: قال طالو أيب بن عيل عن الوالبي، َربمْيعة بن عيلجاء عن   أمري يا: فقال التَّ

ء من ا!سلمني مال َبيت امتأل ا!ؤمنني  عىل متوكًئا فقام: قال. أكرب اللَّ : قال. وبيساء َصفرا

  :فقال ا!سلمني، مال بيت عىل قام حتى التََّياح ابن

نغغغا  وخ غغغا   ف غغغ    هغغغ ا ج 

  

 وكغغ  جغغا   يغغ    إل ف غغ 

   

 مال بيت يف ما مجيع فأعطى الناس يف فنودف: قال. ال وفة بأشــــــــــياخ َعيلّ  التياح، ابن يا

                                     
 .125(، برقم:60( رواه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب األموال )ص: 1)
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ء يا: يقول وهو ا!ســـــلمني، ء يا: يقول وهو وها، ها غريف، ُغّرف بيســـــاء يا صـــــفرا  يا صـــــفرا

 فيه وصــــــــىل بنســــــــحه أمر ثم درهم و  دينار فيه بقي ما حتى. وها ها غريف، ُغّرف بيســــــــاء

 .(1)دركعتني

د وحزبـــه عىل فامذا جنى اعىل نفســــــــــــه،  ◙فهـــذا مـــا جنـــاه عيل بن أيب طـــالـــو  بن عوا

أنفســـــــــهم وعىل ا!ســـــــــلمني ا  اجلور والظلم والقتل وا راب والدمار والعســـــــــا والعنت 

 .ىثني مي زيٱيثووالشقاء؟! 

! انام هو نـــأويـــل الظلمـــة .و  يزعمن لاعم من م التـــأويـــل، فعن أف نـــأويـــل نتحـــدثون

ولقد روى ا هم، رهلل لنيل شــــهوا م وأهوــــــــــــــالذين يتســــلقون به عىل نصــــوص الشــــوالف رة 

وهو  ◙أنه دخل مجاعة عىل أيب ب رة  ♫رف ـالبص احلسن عن حسان، بن هشام

بــأنــه قــد  ◙ي لموا أبــا ب رة يعــانبوه وبن أبيــه واأل البرصــــــــــة لمريض قــد بعثهم ليــاد 

! فارس؟ عىل اللَّ  عبيد أستعمل ألم: يقول انه:وا لهقالرجا  يف بعض ا!ناصو فاستعمل 

ادً  أســــــــــتعمــل ألم  وبيــت الــديوان عىل (2)الرمحن عبــد أســــــــــتعمــل ألم! الرل ؟ دار عىل اروَّ

 !النار؟ أدخلهم أن عىل لاد فهل: ب رة أبو فقال !املال؟

 .جمتهًدا ا  أعلمه   اين: حدهمأ فقال: قال

 قـــد حروراء وأهـــل ،(جمتهـــًدا ا  أعلمـــه   اين): قلـــَت : فقـــال أقعـــدوين،: ب رة أبو فقـــال

                                     
 .( بإسناد حسن884)  فسا ل الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف1)

 .وقد و هم لياد بعض األعامل فغسو أبوهم لذلك ◙( عبيد اهلل وعبد الرمحن ورواد هم أبناء أيب ب رة 2)
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 .(1)دخمصومني فرجعنا: الراوف قال! أخطأوا؟ أم أفأصابوا  اجتهدوا،

ده اذ يقول: د َهُو  َرَوىوللقاي أيب ب ر ابن العريب املال ي كالم حيســــــــن ايرا : َقاَل  َأشــــــــْ

اَل  ُك  قــَ الــم اَل : َأنَس   ْبنُ  مــَ ا»: ُعْثاَمنُ  قــَ اَس  َيَزهللُ  مــَ انُ  النــَّ ْلطــَ ا َأْكَثرَ  الســــــــــ  َّ
اَل . «اْلُقْرآنُ  َيَزُعُهمْ  ممــم  قــَ

ُهمْ  :َيْعنمي: َمالمك   ْثُلُه، َوْهو   اْبنُ  َقاَل . َيُ ف  ك   َناَل  ُثمَّ  َوَلادَ  مم
ونَ  َأْف  ىث ىف يث يثٱ: َمالم  .ُيَ ف 

َل  َوَقدْ  دَ  َقْوم   َجهـم ََذا اْ!َُرا
، هبم انم  ُقْدَرةَ  َأنَّ  فميـهم  اْ!َْعنَى َأنَّ  َفَظن وا  اْلَ اَلمم ْلطـَ اَس  َنْرَدهللُ  الســــــــــ   النَـّ

َّا َأْكَثرَ 
  َجْهل   َوَهَذا. اْلُقْرآنم  ُحُدودُ  ْرَدُعُهمْ نَ  ممم

م
  بمَاللَّ

هم ْ َمتمهم  َوُحْ مم هم  َوحم ، َوَوْ عم هم َْلقم َ  َفإمنَّ   م  اللَّ

ةً  َمْصَلَحةً  ا َّ  احْلُُدودَ  َوَ عَ  َما َمةً  َكافَّةً  َعامَّ
مم  َقا م َوا َياَدةَ  َ   احْلَِل، بمقم  َمَعَها، ُنْقَصانَ  َوَ   َعَلْيَها لم

ُلُس  َوَ   َها، َيصـْ َوا
نَّ  سـم

َلَمةَ  َوَل م وا  الظَّ َا، َخاسـُ ـــــــــــَوَقصـَّ  هبم   بمَغرْيم  َأحَْوا  َما َوَأحَْوا  َعنَْها، ُرواـ
يَّة 
نَْها، نم  مم

ُدوا َومَلْ 
  َوْجهَ  َيْقصـــــــــــم

م
  اللَّ
  يفم

م
اء َا؛ اْلَقســـــــــــَ
َذلمَك  هبم هللْ  مَلْ  َفلم

َا اْ َْلُل  َيْرَندم
اْلَعدْ  َحَ ُموا  َوَلوْ . هبم ؛بم  لم

وا  صـــــــــُ
َتَقاَمْت  النِيََّة، َوَأْخلم ُلَس  اأْلُُموُر، َ ســـــــــْ اَهْدُنمْ  َوَقدْ  اجْلُْمُهوُر؛ َوصـــــــــَ نَّا شـــــــــَ

 اْلَعْدلم  اَقاَمةَ  مم

اءَ    َواحْلَْمدُ  َواْلَقسـَ
م
َّ
م
، لملنَّاسم  َواْلَ اَّ  بماحْلَِل، لل ام سـْ

ـــــــــــَواْنَتشـَ  بماْلقم  اْ!َنََعُة، َوَعُظَمْت  اأْلََمنَُة، َرْت ـ

  َوانََّصَلْت 
  َقَساءُ  َغَلَو  َحتَّى اهْلُْدَنُة، اْلَبْيَسةم  يفم

م
  اللَّ
  احْلََسَدةم، بمَفَسادم

م
َلَمةم  َواْستمياَلء  .(2)دالظَّ

ن قــام عىل النــاس يظلمهم لاعام ميف ســــــــــيــا  كالمــه ع قــال أبو حممــد ابن حزم  و

ْن َقاَم لمَعَرضم ُدْنَيا َفَقاْ د :التأويل  ...َومم
م
يَل هَلُْم َأْصاًل، َوُهَو َ  ُيْعَذرُ َفَهُؤَ ء ُْم َ  َنْأوم َهنَّ

وَن، ألم

د   رَّ ا اىَل َأْمر  ، َبْغي  جُمَ ا َمْن َدعــَ ، َوَأمــَّ نَنم ، َوالســــــــــ 
ارم اْلُقْرآنم ، َوامْظهــَ ، َأْو هَنْي  َعْن ُمنَْ ر 

بمَمْعُروف 

                                     
( قال: حدثني أيب قال: حدثنا أبو األشهو هوذة، عن 874د يف مسا له دمسا ل صالسد )( رواه صالس بن اإلمام أمح1)
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ي َمنْ  ًيا، َبْل اْلَباغم : َفَلْيَس َباغم  َنَعاىَل التَّْوفميُل  -َخاَلَفُه  َواحْلُْ مم بماْلَعْدلم
م
 .(1)دَوبمَاللَّ

د وحزبــه ب موال غصــــــــــبهم أظلمهم وجورهم وقتلهم النــاصــــــــــحني ووان طــا فــة ابن عوا

لوا حتى يفيئوا اىل أمر اهلل نعــاىل، فــإن ا! ــاهــدين ومنعهم حقوقهم قــد اســــــــــتحقوا أن يقــانَ 

ل أبو حممــــد ابن قــــا، ةللمرء أن يــــدفع عن نفســـــــــــــه وأن يســــــــــ د حقــــه ب ــــل وســــــــــيلــــة مم نــــ

هم :دحزم   ْن َنْفســـــــــــــم يــــَد بمُظْلم  َفَمنََع مم َذا اَذا ُأرم اُم َأْو غَ -َوَه ــــَ مــــَ ء  َأَراَدُه اإْلم َوا هُ ســــــــــَ  -رْيُ

 َعْن َمْعَمر  َعْن َأ  وَب َعْن َأيبم قماَل 
ا م لَّ  الرَّ
يلم َعْبدم ْن َطرم ، َكاَم ُرِوينَا مم ء  َوا ُه ســـــَ ْلَطاُن َوَغرْيُ َبَة الســـــ 

 »اَل: قَ 
م
َك َعْبَد اللَّ
ل  َلُه َأْن َيْأُخَذ اْلَوْهَا َفَبَلَغ َذلم ْفَياَن اىَل َعامم َيُة ْبُن َأيبم ســــــــــُ

َل ُمَعاوم  ْبَن َأْرســــــــــَ

 
م
وَل اللَّ ْعُت َرســـُ
مم ْلَمُتُه، َوَقاَل: ايِن ســـَ

لميهم َوغم اَلَحُه ُهَو َوَمَوا و ْبنم اْلَعاصم َفَلبمَس ســـم  ☺َعْمرم

يد   -َمْظُلوًما  -هم تمَل ُدوَن َمالم َيُقوُل: َمْن قُ   « .َفُهَو َشهم

ا م َعْن اْبنم ُجَرْيو   لَّ  الرَّ
دم يلم َعبـــْ ْن َطرم
اَل: َومم ، قـــَ ار  ينم َعْمُرو ْبُن دمينـــَ  ْبَن »َأْخرَبَ

م
َد اللَّ انَّ َعبـــْ

و ْبنم اْلَعاصم َنَيســـــــــَّ  ، ُثمَّ َقاَل: َماألم ـــــــــــــــــــَعْمرم
َتالم ُدوَن اْلَوْهام ْعُت  َر لمْلقم مم ُل ُدوَنُه َوَقْد ســـــــــَ

َ  ُأَقانم

 
م
يد   ☻ َرُسوَل اللَّ  َفُهَو َشهم

 .د« َيُقوُل َمْن ُقتمَل ُدوَن َمالمهم

ئمَل  وقال ابن حزم أ ســا فميَمنْ  ْن د َحّل: بمَغرْيم  َماله ســُ الم بماْلَوْجهم اْ!َْذُكورم مم ُلو َأْخُذ امْلَ َفاَل خَيْ

، َواْلَغَلَبةم بمَغرْيم  ْلمم ، َ  َثالمَذ هَلاَُم: الظ  ْن َأَحدم َوْجَهنْيم   َحلٍّ مم

ا َوَنْقَوى ا َأْن َيُ وَن بمرًّ  َأنَُّه َلْيَس َأْو َيُ وَن اثْ  امَّ
ةم يفم ْن اأْلُمَّ
اَلَف َبنْيَ َأَحد  مم

اًم َوُعْدَواًنا. َوَ  خم

، وَ  اَلف  نَُّه اْثم  َوُعْدَوان  بماَل خم
ا َوَ  َنْقًوى، َوَل م م  َ  حَيمل  بمرًّ  َحَرا

ْثمم َواْلُعْدَوانم  التََّعاُوُن َعىَل اإْلم

 »َل َعْن َأيبم ُهَرْيَرَة َقا]ثم روى بإســناده[ 
م
 اللَّ
ولم   ☺َجاَء َرُجل  اىَل َرســُ

م
وَل اللَّ َفَقاَل: َيا َرســُ
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هم َماَلَك  ؟ َقاَل: َفاَل ُنْعطم يُد َأْخَذ َماألم َقاَل: َأَرَأْ َت اْن َقاَنَلنمي؟ َقاَل:  َأَرَأْ َت اْن َجاَء َرُجل  ُيرم

يد   هم ي؟ َقاَل: َفَأنَْت شــــــــــَ
«.  ، َقاَل: َأَرَأ َْت اْن َقَتْلُتُه؟ َقاَل: ُهَو يفم النَّارم َقانمْلُه َقاَل: َأَرَأ َْت اْن َقَتَلنم

ت  عن  ]روى بــإســــــــــنــاده[وَ  ابــم مْحَنم - ثــَ  الرَّ
دم ُه  -َمْوىَل ُعَمَر ْبنم َعبــْ ا كَــ »َأنــَّ َّ  ْبنم ملــَ

م
 اللَّ
دم اَن َبنْيَ َعبــْ

و ْبنم اْلَعاصم َوَبنْيَ  ، َركمَو َخالمُد ْبُن اْلَعاصم َـ  َعنَْبَسَة ْبنم َأيبم ُسْفَياَن َما َكاَن َنيَعْمرم َتالم وا لمْلقم ُ رسَّ

و ْبنم   ْبنم َعْمرم
م
 اللَّ
دم  ْبُن  اىَل َعبــْ

م
ُد اللَّ اَل َعبــْ ، َفقــَ د 

الــم ُه خــَ ، َفَوَعظــَ اصم َت َأنَّ اْلعــَ مــْ
ا َعلم و: َأمــَ َعْمر 

 
م
وَل اللَّ يد   ☺َرســـُ هم  َفُهَو شـــَ

عميدم ْبنم َلْيد  ]وروى بإســـناده[ « . َقاَل َمْن ُقتمَل ُدوَن َمالمهم َعْن ســـَ

يد  َمْن َقاَنَل ُدوَن َمالمهم َفُقتمَل »َقاَل  ☺َعْن النَّبمِي  هم  َفُهَو شـــــَ
هم ، َوَمْن َقاَنَل ُدوَن َدمم يد  هم ،  َفُهَو شـــــَ

يد   هم  َفُهَو شـــَ
َوْيدم عَ ]وروى بإســـناده[ « . َوَمْن َقاَنَل ُدوَن َأْهلمهم وُل  ْن ســـُ  َقاَل: َقاَل َرســـُ

ن  ْبنم ُمْقرم

 
م
يد  » :☺اللَّ هم  َفُهَو شــــــــــَ

 ْبنم َأنَس  َأنَّ َعْبدم و ]روى بإســــــــــناده[ « . َمْن ُقتمَل ُدوَن َمْظلمَمتمهم
م
 اللَّ

ا » ُه َأنَّ َأبــَ ثــَ دَّ ا حــَ ُه اىَل اَأنَســـــــــــً هــَ ا َوجَّ َّ اَب ملــَ تــَ
َذا اْل م ُه هــَ َو لــَ مْحَنم َبْ ر  َكتــَ  الرَّ

م
مم اللَّ : بمســــــــــْ ْلَبْحَرْينم

يمم  حم   -الرَّ
م
وُل اللَّ ي َفَرَض َرســُ

تم َدَقةم الَّ ُة الصــَّ يســَ  َفرم
هم نَي،  ☺َهذم لممم ُ َعىَل اْ!ُســْ ي َأَمَر اللَّ

تم َوَالَّ

  وُلُه َا َرســــُ ئملَ  ☺هبم ُ َفَمْن ســــُ ْن اْ!
ئمَل َفْوَقَها َفاَل َها مم ْن ســــُ

َها َفْلُيْعطمَها، َومم نَي َعىَل َوْجهم لممم ســــْ

يَذ « ُيْعام  د   .َوَذَكَر احْلَدم مَّ  : ♫ ]ابن حزم[َقاَل َأبُو حُمَ
م
وُل اللَّ َيْأُمُر َمْن  ☺َفَهَذا َرســــــــــُ

ئمَل مَ  يًدا، َأْو ُيْقَتُل اَلُه بمَغرْيم َحلٍّ َأْن َ  ُيْعطمَيُه، َوَأَمَر َأْن يُ ســـــــُ دم يًبا ســـــــَ
يًئا  َقانمَل ُدوَنُه َفَيْقُتُل ُمصـــــــم َبرم

يًدا، َومَلْ خَيُصَّ  هم و  ♠شــــــــــَ ُ ْبُن َعْمر  ِديُل، َوَعْبُد اللَّ . َوَهَذا َأبُو َبْ ر  الصـــــــــــِ
ْن َمال  َماً  مم

ْلَطانم َسَواءً  ¶ َك َوَغرْيَ الس 
ْلَطاَن يفم َذلم  الس 
 .(1)دَيَرَيانم

د ولبانيته بفعلهم هذا قد بلغوا مرنبة عداوة اهلل وعداوة اإلســــــــــالم ب ابن وان حز عوا
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  َعُدوَّ  َيا: ُعَمرُ  ألم  َقاَل : َقاَل  أنه ◙ ُهَرْيَرةَ  َأيبم  َعنْ  وعداوة عباده ا!ؤمنني، فقد صس
م
 اللَّ

اَلمم  وَّ َوَعدُ  ســــــــْ ، َماَل  ُخنَْت  اإْلم
م
ُت : ُقْلُت : َقاَل  اللَّ   َعُدوَّ  َلســــــــْ

م
، َعُدوَّ  َوَ   ،اللَّ اَلمم ســــــــْ نِي اإْلم

 َوَل م

ا، َمنْ  َعُدو   ، َماَل  َأُخنْ  َومَلْ  َعاَدامُهَ
م
نََّها اللَّ
، َأثاَْمنُ  َوَل م َهام   امبميلم

 .(1)«اْجَتَمَعْت  َوسم

ةُ َعْن َأيبم و يــَ اوم ا ُمعــَ اَل: َخَطَبنــَ اُل مَــ  ◙ َقبميــل  قــَ َ اَل: امنَّاَم املــْ  َفقــَ
ة   َيْومم مُجُعــَ
ا َواْلَفْيُء يفم اُلنــَ

ْئنَا َأْعَطيْ  ، َفَلامَّ َكاَنتم اجْلُُمَعُة الثَّانمَيُة، َقاَل  ،نَا َفْيُئنَا، َمْن شــــم  َأَحد 
ْئنَا َمنَْعنَا، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيهم

َوَمْن شــــم

ثْ  المَثةُ مم ، َفَلامَّ َكاَنتم اجْلُُمَعُة الثَّ  َأَحد 
، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيهم
، َفَقاَم امَلْيهم َرُجل  َل َمَقاَلتمهم ْثَل َمَقاَلتمهم ، َقاَل مم

َد َفَقاَل: َد اْ!َســــــــــْ م هم َّْن شــــــــــَ
اُل َماُلَنا َواْلَفْيُء َفْيُئَنا،  ،َكالَّ  ممم ْيَنُه َحاَكْمَناُه َمْن َحاَل َبْينََنا َوبَ َبلم امْلَ

َيافمنَا ُجلم بمَأســْ ىلَّ َأَمَر بمالرَّ َل َعلَ  ،، َفَلامَّ صــَ ، َفَأْجلَ َفُأْدخم ُه َمَعُه َعىَل الســَّ ْيهم ، ُثمَّ َأذمَن لملنَّاسم ـــــــــــــســَ يرم رم

َا النَّاُس  ، ُثمَّ َقاَل: َأ  
َعة  َفَلمْ  ،َفَدَخُلوا َعَلْيهم لم مُجُ  َأوَّ

ْمُت يفم انمَيةم اميِن َنَ لَّ ، َويفم الثَّ  َيُردَّ َعيَلَّ َأَحد 

، َفَلامَّ َكا ىلَّ اهللُ َفَلْم َيُردَّ َعيَلَّ َأَحد   صــــــَ
م
وَل اللَّ ْعُت َرســــــُ
مم ، ســــــَ ُ َثُة َأْحَياينم َهَذا َأْحَياُه اللَّ

 َنتم الثَّالم

لََّم َيُقوُل:   َوســــــــــَ
هم ْأيتم َقْوم  َيَتَ لَُّموَن »َعَليـــْ يـــَ اُحَم  َفاَل ُيَرد   ،ســــــــــَ ارم َنقـــَ امَحُوَن يفم النـــَّ ْم، َيَتقـــَ َعَلْيهم

َرَدةم  يُت َأْن جَيَْعلَ «اْلقم
نُْهْم، َفَلامَّ َردَّ َهَذا َعيَلَّ َأْحَياينم ، َفَخشــــــــــم

ُ مم َي اللَّ
، َوَرَجْوُت َأْن  ،نم ُ َأْحَياُه اللَّ

نُْهمْ  ُ مم َي اللَّ
َعَلنم َ  جَيْ

(2). 

  

                                     
 الصحيحني.( بإسناد غاية يف الصحة عىل رسم أسانيد 2/378( رواه احلاكم يف ا!ستدرك )1)

 .(5/167بإسناد فيه  عا، و عفه ابن عدف يف ال امل ) (7382( رواه أبو يعىل يف مسنده )2)
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 :التشريعا  الباطلة التي ابتدع ا في دين اهلل ابنُ عواد وحزبه لعن و اهللفي ذكر  فرع: 
ريع ما مل يأذن به اهلل ـــــــــــــــــــــبتشــــــــــ -وع ل هالكهم لعنهم اهلل-وحزبه  ابن عوادوقد قام 

و  عرفه  ☺والقول عىل اهلل بغري علم وابتداهلل دين جديد مل يأت به ســــــــــيد ا!رســــــــــلني 

 :، فمن ذلك╚أصحابه ا! رمني 

، ومل نعلم أحـدا آ ف دو ر 10من ثبـت أنـه انتهـو من مـال الـدولـة أكثر من قتـل  .أ

الســــــــــنــة و  من أهــل البــدهلل قــال ان عقوبــة  من أهــل العلم يف قــديم و  حــديــذ   من أهــل

 ا!نتهو القتل!

وقتله عند أو األنصـــــــــــار ســــــــــ ن كل من حاول ا روج من الدولة من ا!هاجرين  .ب

 ن رار ا!حاولة.

د  رجونذين خيالــــ قتــــل ا!هربني .ت ر بنفســــــــــــــه وأهلــــه من جور ابن عوا من أراد الفرا

مَّ  أخرجوبطشه أو   .ا!سلمني اهلاربني من احلرب عوا

وبعــد أن طولبوا وكثرت عليهم  ليع الغنــا م بــالقســــــــــمــة التي اعهــا اهللل نونعطيــ .ث

ا رو  وخشــــــــــوا أن ي ِفَرهم النــاس اخ عوا قســــــــــمــة جــديــدة مــا أنزل اهلل هبــا من 

ٱٱٱٹ ســــيم الغنا م بتوليع ثالثة أمخاس وأخذ مخســــني! وقد قال اهللســــلطان هي نق

 فأرادوا ألنفسهم فو  ما أراد اهلل لنفسه! ىثىم مميثٱ

 غصو الركال من ا!سلمني ومنعهم من استخراجه يف كثري من األحيان. .ج

وقتلهم بعــــد اع افهم حتــــت والشــــــــــ وك والتهم ا!لفقــــة، أخــــذ النــــاس بــــالظنون  .ح

 الذين يفو  نعذيو س ون أعتى طواغيت األرض! التعذيو

 َ   ُو نمَك  امىَل  ]أف: نأمر[ َوُنَقِدمَ  لمانه: دناصــــــــــحا أمري قال أبو يوســــــــــا القاي  
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ُجُل  جَيميء: بالتهم النَّاَس  َيْأُخُذونَ  ُجلم  امىَل  الرَّ ألم  َأفم د الرَّ ي َهَذا َفَيُقوُل  ؛داْلَوا
ََمنم   ا َّ
َقة   يفم  رَسم

َقْت  ْنهُ  رُسم َذلمك َفَيْأُخُذوَنهُ  مم هم، بم َّا َوَهَذا َوَغرْيم
هم  اْلَعَمُل  حَيمل   َ   ممم  َدْعَوى ُنْقَبَل  َأنْ  َينَْبغمي َو  بم

ل   ل   َعىَل  َرجــُ   َرجــُ
ل   يفم ، َو  َقتــْ

ة  قــَ امُ  َو  رَسم هم  ُيقــَ ة ام َّ  حــد َعَليــْ ة   بمَبِينــَ لــَ
ادم ر   َأوْ  عــَ إمْقَرا نْ  بــم

 َغرْيم  مم

يد   نَ  َ ْدم ألم  مم يد   َأوْ  َلهُ  اْلَوا  .(1)دَوعم

 من الـــدنيـــا يف ا ســــــــــتئصــــــــــــال عـــذاب اىل أقرب :دا!عـــايصولقـــد قـــال القرطبي  

، فامذا نرجوا وقد مجع ابن عواد ا (2)أصعود اآلخرة يف ركـالش عذاب كان وان رك،ـالش

 ا!عايص والذنوب واستحل لنفسه من الظلم ما حرمه اهلل عىل نفسه..؟!

 مغغ  خيلغغ   هبغغا  هغغ   حغغ و   اهلل

  

  جهغغغن   
 فجغغغ ا     يغغغ    امل غغغا  

   

هبواه وعقله  بطاعة من يقودنا ب تاب اهلل واعه ودينه   ☺ولقد أمرنا رســــــــول اهلل 

نْيم  ُأمِ  هلا ولمام! فعنالناقص وشـــــــهونه التي   مجاح   َمعَ  َحَ ْ ُت : تَقالَ  ▲ احْلُصـــــــَ

ولم    َرســــــُ
م
ةَ  ☺ اهلل ، َح َّ وُل  َفَقاَل  اْلَوَداهللم   َرســــــُ

م
ْعُتهُ  ُثمَّ : َكثمرًيا  َقْوً   ☺ اهلل

مم  امنْ »: َيُقوُل  ســــــَ

هلل   َعْبد   َعَلْيُ مْ  ُأِمرَ  دَّ َتابم  ُكمْ ودُ َيقُ  َأْسَودُ  جُمَ
  بم م

م
 .(3)«َوَأطميُعوا  َلهُ  َفاْسَمُعوا  ،اهلل

عد من قاعدة اقامة نرك لو وكذلكد :-يف احه-قال أبو العباس القرطبي   الدين قوا

 ودعا بدعة ابتدهلل لو و[] ..ذلك من وَمنَع احلدود واقامة رمســــــــان وصــــــــوم الصــــــــالة كإقام

  .(4)خُيَلعد أنه عىل فاجلمهور اليها النَّاس

                                     
 (.192يوسا )ص: ( ا راج أليب 1)

 (.9/114( نفسري القرطبي )2)

 (.1298( رواه مسلم )3)

 (.39 /4( ا!فهم ملا أش ل من نلخيص كتاب مسلم )4)
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 في غير محل ا: اإلغار الشورى الحقيقية وإن حصلت ف ي من غير أهل الوجه الثامن: 

 

مل  ىثٰىٌٍّّٱيث هبا فقال: ☺ملا اهلل الشــــــــــورى وأمر نبيه  ▐ان اهلل 

مؤيد بوحي  ☺وا  فإن النبي  ي ن ذلك ا  نعليام لألمة أن نعمل بالشـــــــــورى من بعده،

ينزل عليه من الســــــامء، وكان من أهم ما جر عىل الدولة وجنودها وا!ســــــلمني فيها ا راب 

د وحزبه عطلوا شــــعرية عظيمة أ  وهي الشــــورى، بل اهنم حاربوا من  والدمار أن ابن عوا

 أشار عليهم وناصحهم وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

ب الشـــــورى عىل من نوىل لعلامء يف وجوال خالف بني اف، ىثىنينٰىيثٱٹٱٹٱ

 الو ة عىل دواجو:منداد املال ي   خويز ابن أمر ا!سـلمني وأنه آثم بتعطيلها، قال

 فيام اجليش ووجوه الدين، أمور من عليهم أشــــــــــ ل وفيام يعلمون،   فيام العلامء مشــــــــــاورة

 فيام والعامل لراءوالو ال تاب ووجوه با!صــالس، يتعلل فيام والناس وجوه باحلرب، يتعلل

 .(1)وعامر اد البالد بمصالس يتعلل

ُ  َأَمَرهُ  امنَّاَم :د♫قال الطربف    اللَّ
اَوَرةم َحابمهم  بمُمشــــــــــَ ياَم  َأصــــــــــْ

ممْ  َأَمَرهُ  فم اَوَر م ، بمُمشــــــــــَ  َمعَ  فميهم

هم  امْغنَا مهم  يمم اُه، بمَتْقوم   اميَّ
هم َباَبهُ  َوَنْدبمريم ْم، َعنْ  َأســــــــــْ هم

َيتَّبمَعهُ  آَرا م
نُونَ  لم نْ  اْ!ُْؤمم هم، مم ممْ  َحزَّ  فمياَم  َبْعدم نْ  هبم

 مم

ْم، َأْمرم  َتن وا  دمينمهم   َوَيســْ
نَّتمهم   بمســُ
َثاَل  َوحَيَْتُذوا َذلمَك، يفم

م
ف اْ! نْ  َحَيانمهم  يفم  َيْفَعُلهُ  َرَأْوهُ  الَّذم اَوَرنمهم  مم  ُمشــَ

هم  يفم  َلةم  َمعَ  ُأُمورم نْزم تمي اْ!َ َا ُهوَ  الَّ نَ  هبم   مم
م
َحاَبهُ  اللَّ   َوُنبَّاَعهُ  َأصــــــــــْ

، يفم ُل  اأْلَْمرم ممْ  َينْزم نْ  هبم مْ  َأْمرم  مم  دمينمهم

ُروا ُثمَّ  َبْينَُهْم، واَفَيَتَشاَورُ  َوُدْنَياُهْم،
  اْجَتَمعَ  َعامَّ  ُيْصدم

َنَّ  َمَلُؤُهْم؛ َعَلْيهم نمنيَ  ألم  َنَشاَوُروا امَذا اْ!ُْؤمم

                                     
 (.4/250( نفسري القرطبي )1)
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مْ  ُأُمورم  يفم    احْلَلَّ  ُمتَّبمعمنيَ  دمينمهم
َك، يفم ُهمُ  مَلْ  َذلـــم

لم ُ  خُيْ نْ   اللَّ
، مم هم هم  ُلْطفـــم َوابم  َوَنْوفميقـــم لصــــــــــَّ

نَ  لم  مم

أْف دالرَّ
(1). 

ــــــــــــــــــرف ول نه  مشــــــــاور م، عن لغنياً  ☺ النبي كانَ  دانْ  :♫ وقال احلســــــــن البصـــــــــ

 أو وجوهًا، حيتمل األمر باحلاكم اذا نزل بعده، احل ام بذلك يســــــــــتن أن أراد▐ 

 و  !شـــــاورنه، معنى   ألنه جاهاًل؛ يشـــــاور أن ينبغي له و  يشـــــاور، أن له ىانبغ مشـــــ ل

 ويف واألمانة، العلم مَجَعَ  من يشــــــــــاور ول نه يشــــــــــاوره، من أ ــــــــــل ربام فإنه أمني، غري عاملاً 

 .(2)عليهد واحل ة ا صم، ر ا ا!شاورة

اَلَفةُ »: ◙وقد قال أمري ا!ؤمنني عمر بن ا طاب  وَرى اْ م  ◙وقال  ،(3)«شــــــُ

ينَا» واصـــــفا قصـــــة البيعة يوم الســـــقيفة: ُعوا  َأنْ : َبْيَعة   َنُ نْ  َومَلْ  الَقْومَ  َفاَرْقنَا امنْ  َخشـــــم
 َرُجاًل  ُيَبايم

نُْهمْ  ا َبْعَدَنا، مم ا َنْرَض،  َ  َما َعىَل  َباَيْعَناُهمْ  َفإممَّ ُفُهمْ  َواممَّ
، َفَيُ ونُ  ُنَخالم اد   َرُجاًل  َباَيعَ  َفَمنْ  َفســــــــــَ

وَرة   َغرْيم  ىَل عَ  نَ  َمشــــُ نَي، مم لممم «ُيَتاَبعُ  َفالَ  ا!ُســــْ
َ عدم صــــحة البيعة بغري الر ــــا ومشــــورة  (4) فبنيَّ

 (5)ا!ســـلمني! وعىل فرض أن ابن عواد حني بويع باإلمارة أول مرة كان مر ـــيا ممن بايعوه

                                     
 (.6/190نفسري الطربف )( 1)

 (.1/495( نفسري اإلمام الشافعي )2)

 (.567( رواه مسلم يف صحيحه )3)

 (.6830( رواه البخارف يف صحيحه )4)

-كان أمريه عدو اهلل أبو حممد الفرقان  -أعني جملس شــــــــــورى الدولة-( مع أنه قد نبني لنا بعد حني أن هذا ا! لس 5)

نذر حيانه ومونه حلرب العلامء وطلبة العلم بل اســــــــــقا  محلة العلم حتى خارج الدولة  الذف -فر  اهلل بينه وبني اجلنة

 =! ول ن ابن عواد ملا نأمر عىل البقعة التي حتت سلطانه أعطاه البيعة عامة أهلهامن العلامء املأسورين وغري املأسورين
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يف فقد ان شفت احلقيقة وسقطت ورقة التوت عن سوأحه وسوأة حزبه ونبني للم اهدين 

هـــــ ـــــدعتهم وظلمهم وأطبقوا عىل بغســــــــــهم وكرههم وكرا ة و يتهم الـــــدولـــــة كـــــذهبم وب

 ونسلطهم.

أمَّ قوما وهم له كارهون يف الصــــــالة! ف يا  نْ لعن مَ  ☺ولئن كان قد روف عن النبي 

ور بن ا!عتمر، بام هو أعظم من ذلك من أمر ا!ســــــلمني كله! وقد روى ال مذف َعنْ   َمنْصــــــُ

اَللم  َعنْ  ، ْبنم  هم اف    َعنْ  َيســــــــــَ
َيادم ، َأيبم  ْبنم  لم و َعنْ  اجلَْعدم ثم  ْبنم  َعْمرم ، ْبنم  احلَارم َطلملم : َقاَل  اْ!ُصــــــــــْ

د  : ُيَقاُل  َكانَ  ْت  اْمَرأَة  : اْثنَانم  َعَذاًبا النَّاسم  َأشـــَ ُهونَ  َلهُ  َوُهمْ  َقْوم   َوامَمامُ  َلْوَجَها، َعصـــَ  َقاَل  .َكارم

ير   ؟ َأْمرم  َعنْ  ْلنَاَفَسأَ : َمنُْصور   َقاَل : َجرم َمامم يَل  اإلم
ََذا َعنَى اَم امنَّ : َلنَا َفقم ةَ  هبم مَّ

َلَمَة، األَ م ا الظَّ  َمنْ  َفَأمَّ

نَّةَ  َأَقامَ  اَم  الس  نَّ ْثمُ  َفإم َههُ  َمنْ  َعىَل  اإلم َكرم
(1). 

د لعنه اهلل ونســـــــلا وظلم وجار و ـــــــيع الســـــــنة  فهذأ أمر ا!ســـــــلمني قد نزا عليه ابن عوا

 ! فأف امامة نبقى بعد هذا.؟!وأحى بالبدهلل

ولوج ابنتيــه يعلن أنــه مســــــــــتعــد  ☺وهــذا أمري ا!ؤمنني عثامن بن عفــان صــــــــــهر النبي 

ابمرُ  دم  ْبنُ  للرجوهلل عن كــل مــا ن رهــه األمــة، قــال جــَ   َعبــْ
م
َّا◙:  اللَّ َل  ملــَ ُو  َأْقبــَ كــْ نْ  الرَّ

 مم

ْص  انَ  ْبنُ  ُعْثاَمنُ  َدَعاينم  (2)رَ ـمم   اْلَل  ابمرُ َج  َيا»: َفَقاَل  ◙ َعفَّ
م
ْكَو  َهُؤَ ء  َيا: ُقْلُت : َقاَل .  «الرَّ

ريَ  نمنيَ  َأمم نَعُ  اْ!ُْؤمم َأصــــــــــْ اَذا؟ فــــَ اَل  مــــَ مْ »: قــــَ هم
عَ  َوَأنْ  احْلَِل، َعىَل  َأْعطم ِل  َعنْ  َأْرجم   كــــُ

 
ء هُ  يَشْ َهتــــْ
 َكرم

                                     
حت و يته عليها عندنا   ألجله شـــــــخصـــــــيا، وبذلك صـــــــ▐ وجماهد ا عن طيو نفس ديانة هلل وعبودية له =

 واهلل أعلم.

 (.359( سنن ال مذف )1)

 من مرص.◙ ( يعني ركو ا!عار ني لعثامن 2)
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ةُ  مْ : ُقْلُت : َقاَل  ،«اأْلُمَّ يهم
يَثاًقا؟ َعْهًدا َذلمَك  َعىَل  َوُأْعطم  .(1)«َنَعمْ »: َل َقا َومم

-بني حال من كان عىل منهاج النبوة  -و  وجه للمقارنة-ونأمل أ ا ا! اهد وقارن 

من كذب عىل اهلل وخلقه ومل يســـــــتس فســـــــمى عصـــــــابة اجلور والبغي حال و -حقا وصـــــــدقا

 !دخالفة عىل منهاج النبوةدوالظلم 

انَ  نُ بْ  ُعْثاَمنُ خطو قال:  ◙عن أيب ســــــعيد موىل أيب أســــــيد الســــــاعدف و  ◙ َعفَّ

اَل يومــا  ا امنَّ : دَفقــَ   َذا َنَزُلوا  (2)َرْكبــً
ةم ج   َواميِن  احْلَُلْيفــَ ارم ْم، خــَ اءَ  َفَمنْ  امَلْيهم ُرَج  َأنْ  شــــــــــــَ  َفْلَيْخُرْج  خَيْ

اَل  ُت : قــَ ا َيْعنمي - َخَرَج  فميَمنْ  َفُ نــْ   َأبــَ
يــد  عم اَل  - ســــــــــَ اُهمْ : قــَ َأحَْينــَ إمَذا فــَ   ُهمْ  فــَ

ا مرَ  يفم ُقا   َحظــَ  ســــــــــُ

ـــــَأبَْص  نْ  رَناُهمْ ـ اَللم  مم ، خم د   َشاب   َوامَذا احْلَا مام
هم  يفم  َقاعم ْ رم ريَ  َيا: َفَقاَل  اْ!ُْصَحُا  حم نمنَي، َأمم  اْ!ُْؤمم

َت    خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن يثٱٱ:َأَرَأ ــــــْ

ًى، مَحَى ◙ ُعَمرُ  امنَّ »: َفَقاَل د ىث مب َدَقةَ  َوامنَّ  محم ْدُت  َلاَدْت  الصـــــــَّ َمى، يفم  َفزم  َفَمنْ  احْلم

اءَ  هلَل، َيْرَعى َأنْ  شــــــــــَ ىَل  َأحُوُب  َفْلرَيْ
  ام
م
ُرهُ  اللَّ

َتْغفم ريَ  َيا: َفَقاُلوا .  «َوَأســــــــــْ
نمنيَ  َأمم نَْت  اْ!ُْؤمم  ُثمَّ . َأْحســــــــــَ

ريَ  َيا: َقاُلوا  نمنَي، َأمم   َبْيتم  َعىَل  َهْل  اْ!ُْؤمم
م
؟ اللَّ هَ  َأنَّ  َأَرى ُكنُْت »: َقاَل  امْذن  نَ  َأْفَسُل  ادَ اجْلم

 احْلَِو، مم

إمنْ  انَ  فـــــَ َك  كـــــَ ـــــم نْ  َذل دْ  َرْأ مُ مْ  مم ا َفقـــــَ ـــــَّ ن
اسم  َأذم ـــــَّ ، حَيُوَّ  َأنْ  َأَرادَ  َفَمنْ  لملن   امىَل  َأحُوُب  َفْلَيُحوَّ

م
 اللَّ

ُرهُ  َتْغفم  : َفَقاُلوا . «َوَأسـْ
م
نَْت  َلَقدْ  َواللَّ ريَ  َيا َأْحسـَ

نمنيَ  َأمم ال   يفم  -اْ!ُْؤمم صـَ
أَ  خم نَْها َفَتاَب  َعنَْها ُلوهُ سـَ

 مم

نَْت  َقدْ : َيُقوُلونَ  َذلمَك  ُكل   َعنَْها، َوَرَجعَ  ريَ  َيا َأْحســــــَ
نمنيَ  َأمم ُروا»: َقاَل  -اْ!ُْؤمم ُقوا  َفاْنفم  ُثمَّ  ،«َوَنَفرَّ

                                     
 ( بإسناد حسن.3/1134ناريخ ا!دينة ) ( رواه ابن شبة1)

 .◙أف ركو الوفد ا!عار ني لعثامن ( 2)
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  َكاُنوا  َرْكًبا َرَأ ُْت  َما»: َفَقاَل  َخطميًبا َقامَ 
ريم  َنْفسم  يفم نمنيَ  َأمم نْ  ا َخرْيً  اْ!ُْؤمم   مم

م
، َهُؤَ ء ْكوم   الرَّ

م
 َواللَّ

ا ام َّ  َقاُلوا  امنْ  ا ام َّ  َسَأُلوا  َوامنْ  َحقًّ  .(1)«َحقًّ

د وعصــــــــــابته أن عطلوا الشــــــــــورى وعملوا بأهوا هم يف أمور  ومل يقا األمر عند ابن عوا

وجترأوا عىل مســـا ل اعية كبرية دون أن  ☺من أمر الدنيا، بل افتأحوا عىل اهلل ورســـوله 

عهم اهلل من أقصــــــى أقطار الدنيا يف هذه الدنيا، يسألوا طالو علم من طلبة العلم الذين مج

م بإمجاهلل األمة قرروها  -نســــــــــيت عددا منها من كثر ا-وقد وقعت وقا ع كثرية  هي حرا

 وأمروا هبا، فمن ذلك:

تعملوه لســــك العملة الذهبية والفســــية، الطريقة التي أدخلوا هبا الذهو الذف اســــ -

د أبو عبد اهلل الشـــايودنا و أمري ديوان بيت املال  -يف أحد ا! الس-أن ح اها أل د بعف

م بــــإمجــــاهلل األمــــة، فقلــــت لــــه كيا فعلتم هــــذا ومل  -نقبلــــه اهلل- نبني أهنــــا ربــــا  يس حرا

  يم ن أن كــان األمر رسيــا وخطريا ود :نســــــــــتشــــــــــريوا طــالــو علم واحــد يف أمركم! قــال

ـــــــــــــواســــتحى أن يصــــ د.!!الناسي شــــا ا  لعدد حمدود جدا من   رح بحقيقة األمر وهو أنـ

ــــــــــــــثل ب م يا معشــــن   قيادة الدولة ا خدهلل العامل بأهنتب م صــــورة ل تر طالب العلم وانام أحـ

 !دخالفة عىل منهاج النبوةد

                                     
 ، ونأمل كيا مدح صــــــــنيعهم بنصــــــــحه إلمامهم! فلله دره!إســــــــناد صــــــــحيس( ب1128 /3( ناريخ ا!دينة  بن شــــــــبة )1)

 وهو وحاشــــاه ظلم و  ذنوب صــــاحو◙  عثامن ي ن لمف نوســــع يف العبارة،ونعبري الراوف أن عثامن دناب منهاد 

 أن رأى فلام الناس فيها خالفه اجتهدها اجتهادات ل نها ح مه، يف العادل به العامل بالقرآن القا م اجلليل الصـــــــــــاحو

 !ويتوب ويستغفر خمطئا نفسه يعد وكان ذلك عن رجع ح ته من أرجس ح تهم
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ان وكـــــــــ، بيـــــــــت املــــــــالأدخلــــــــوا الربـــــــــا عــــــــىل ثــــــــم ملــــــــا صـــــــــدرت العملــــــــة ونـــــــــداوهلا النــــــــاس 

ف ــــــــانوا يبيعوهنــــــــا  -لعنــــــــه اهلل-ي ـالتونســــــــ ا!ســــــــؤول عنــــــــه القمــــــــيء ال ــــــــذاب أبــــــــو أســــــــامء

قيــــــة بســــــعر، ويف البــــــوكامل بالعملــــــة الســــــورية بســــــعر آخــــــر  للنــــــاس يف القــــــا م بالعملــــــة العرا

ـــــــة بخســـــــهم  ـــــــديل ا!ركزي ـــــــاس يف مصـــــــارف التب ـــــــم اذا اشـــــــ وها مـــــــن الن بعـــــــض خمتلـــــــا! ث

 ▐نســــــــوا أن اهلل وابــــــــتيل النــــــــاس هبــــــــا، وثمنهــــــــا، ا!ـــــــوظفني ب هلهــــــــم وظلمهــــــــم 

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ ٱيثٱ ول:يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــا-وكانـــــــــــــت العملـــــــــــــة ! وعذابـــــــــــــه وحمقـــــــــــــهاهلل حـــــــــــــرب ســـــــــــــتع لوا فا ىثمح  -أحيان

وهـــــــــي   نـــــــــنفعهم بـــــــــل نفـــــــــرض  نفـــــــــرض عـــــــــىل النـــــــــاس يف أ ـــــــــيل األو ـــــــــاهلل وأصـــــــــعبها

علــــــيهم يف منــــــاطل وبعــــــد يــــــوم أو اثنــــــني ننســــــحو الدولــــــة منهــــــا، ويبــــــتىل النــــــاس بالعملــــــة 

 !!(1)ون ين لون بمن جيدوهنا عندهيف أ د م اذ كان الرافسة وا!رند

، وقــد وقــذا ا ال لور بــالســــــــــالح ال ياموف يف ريا حلــو قصــــــــــا مــدينــة مــارهلل -

نقبلـه اهلل وغفر لـه كيا جترأ عىل مثـل هـذا وقـد كـانـت مـدينــة أن رت يومهـا عىل أيب األثري 

م ا!سـلمني من   حيل قتله و   مارهلل حتت ح م الصـحوات ا!فحوصـني ل ن فيها من عوا

 .!!(2)رنم أحدا يف مرشوعية هذا العمل، فأجابني بالنفيـاحة دمه، وسألته هل استشاستب

                                     
( مع التأكيد عىل أن مشــــــــروهلل طرح العملة الذهبية والفسية مشــــــــروهلل مهم جدا ونافع و ورف يف أف كيان اسالمي 1)

عية وحذر األرس ا قتصادف ا!فروض من ا!نظومة العا!ية، ل ن جيو نطبيقه بسوابطه الشـــــــــــر يقوم لالنخالهلل من ربقة

اقتصــــــــادف شــــــــديد، وقد كان طرح الدولة اإلســــــــالمية للعملة ا!عدنية خطوة للزلت العامل وحطمت أحد أعظم أصــــــــنام 

 العصـر وطواغيته الرأساملية.

 وام ا!سلمني أحد.ومن لطا اهلل أنه مل ي ن حينها يف مارهلل من ع( 2)
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لعنهم اهلل لإلفتاء يف دين اهلل ب هل والقول عىل اهلل  (1)نصدر الطغاة داحل اجيد -

ــــــــــــى كإصــدارهم ☺بغري علم وال ذب عىل ملة حممد  ، واحلوادث يف ذلك كثرية   حتصـــ

ين بـــالتشــــــــــهي واهلوى حتـــت العلـــة العليلـــة دالتعزير أح ـــام القتـــل عىل كثري من ا! ـــاهـــد

أو دون أف مســــــــــتنــد  امــة دون الرجوهلل ألف طــالــو علمبــالقتــلد! واصـــــــــــدار القرارات العــ

اعي كقرارهم بأنه   يقســـــــــــــــي عىل الواأل ا  ديوان القســاء! وكأنه من أصــحاب الدماء 

 ــو افتــاء العبــد الزرقــاء وشــــــــــعــو اهلل ا!ختــار الــذين   يمس جنــاهبم! ومن أظهر ا!صـــــــــــا

ا ــارس عــدو اإلإ النــا  بت فري أهــل مــدينــة )مراوف( كلهــا! فقــد ورد اليــه ســــــــــؤال من 

يف الفلبني بعد أن فتس اهلل عليهم نلك ا!دينة التي غالو أهلها من ا!ســــــــــلمني ا!وحدين 

ونســــــــــلطـت عليهـا احل ومـة ال ـافرة كحـال عـامـة ديـار ا!ســــــــــلمني! فـأجـاهبم بـاعتبـار أهلهـا 

 !(2)مرندين

قطـــة عفن من بحر ف ورهم طـــا ر من بئر هـــداج! ون وُ ســــــــــْ وهـــذا غيض من فيض، وَح 

وبدل أن يشــــــــــاوروا العلامء وطلبة العلم وأهل الفســــــــــل وا ختصــــــــــاص  وجورهم ا!نتن!

                                     
بذل واألرس، ل نهم ملا دخلوا فيام   حيسنون طمسوا كل (   نن ر أن من هؤ ء احل اجي من له سابقة يف اجلهاد وال1)

 بإقامة جملس شــورى كبري -نقبله اهلل-حســنة هلم وأفســدوا دين العباد ودنياهم! وقد نصــحهم الشــيخ أبو ب ر القحطاين 

ــــــــــــوقد اجتمع يف الدولة كفاءات   حتصــ-ا ومتددها يســم ا!ختصــني يف كل ا! ا ت للدولة يف بداية اعالهن وي ون  -ىـ

هلم القرار وأنتم أ ا القدامى األوا ل م انت م حمفوظة وقدركم معروف ل ن م   نعرفون ادارة الدول! فأجاب عدو 

د كــأن الــدولــة !منني جيون يــاخــذوهنــا منــا: دمــا ننطيهــا..مــا نعرف قرعــة أبوهم -بله ــة عراقيــة-اهلل داحل ي عبــد اهللد 

 فال قويا وجهدهعاليا  اإلصـــالح صـــوت كان مهاموهنا ننتبه اىل أنه  بدماء آ ف الشـــهداء!مزرعة ألبيه ورثها عنه ومل نقم 

 .اجلاهيل!د ننطيها ما: دومبدأ الفساد عىل قا مة األساسية ا!نظومة دامت ما جذرف نأثري له ي ون أن يم ن

 بد النا  بخطه يف م تبه!بذلك الشيخ أبو أمحد العراقي نقبله اهلل وقد قرأ جواب العبد ا ارس ع( حدثني 2)
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فية بني اجلنود والرعية!  استشاروا ابليس فأوحى هلم بنشــــــــر ا!نامات الومهية والرؤى ا را

ــــــــــرنا نسمع عن رؤى كاألساطري، فتعلل كثري من   ا!الحم وروايات با!نامات الشبابفصـ

 وجتمعـــــات قنوا م يف عالميوناإلو منيونألا يفعـــــل كام ،ا!هـــــدفأخبـــــار و الزمـــــان خرآو

د فيها  رىيُ  التي الرؤى من ا!ئاتمن نشــــــــر  -ا لعمو- ا!نا ة هو يفتس القدس وابن عوا

 ا!عربين راتـــــــــــــــــــــعشــــــــــداد يف ثـــالثـــة! مع جتهيز غـــمرة ويطوف بـــال عبـــة أخرى ويـــدخـــل ب

 .!(1)دالدو وينيد

 من محلوه ملا وهمأبغســــــــــين؛ فألجل دمعلوم أن عداو م لطلبة العلم ليس لدنيا بل و

د وأبو  منها يتســ ر التياألخص  والصــفة رعيني،ــــــــــــللشــ اجلامعة الصــفةهو ف علم، ابن عوا

، ف اهم ير ون باستطاعته كل بعلمهممحلة العلم  عمل هيحممد الفرقان وبقية العصابة 

وراء الذين أمثال أيب العباس احلريب وأشباهه من أحفاد بلعام بن باعا!رقعني عن البالعمة 

 الدولة:د -فر  اهلل بينه وبني اجلنة-باعوا دينهم بدنيا غريهم! وان كلمة أيب حممد الفرقان 

ــــــرعيني، عىل نقم مل ــــــرعيني ا  الدولة  يع وما الشـ أشبه ب لمة الزنادقة األوا ل، فقد  دالشـ

                                     
( و  حيســـبنَّ أمحل أننا نن ر الرؤى أو ن ذب هبذا عياذا باهلل، بل هي جزء من ســـت وأربعني جزءا من النبوة كام أخرب 1)

ت   دخل هلا بالرؤى والتأويل، وقد منَّ اهلل علينا وعىل ، ول ن الواقع أهنا عند ال ثريين أوهام ونرها☺سيد الرسل 

ننا برؤ ى كثرية حتققت أو نحســـــبها رؤى حل ان شـــــاء اهلل، ل ن القوم دخلوا يف أبواب من ا!بالغات يســـــحك منها اخوا

الواقع  من شــم را حة علم نأويل الرؤى، وهذه حال الناس حني ننهزم نفســيا و  نقدر عىل حتقيل ما نصــبو اليه يف أرض

فك اهلل أرسه ان كان حيا -أبو مصــــــــــعو الســــــــــورف فتهرب اىل األحالم واألوهام، وقد ن لم عن هذا الشــــــــــيخ ا! اهد 

يف رســـالة له عن الرؤى واألحالم وكيا نأثريها وشـــيوعها بني كثري من ا! اهدين! حتى  -ونقبله يف عليني ان كان ميتا

بأنه يفتس القدس  -عميل األمري ان اليوم-رندَّ عبَد رب الرســـــول ســـــياف رأى بعســـــهم يف أ ام اجلهاد األفغاين األول ا!

 عىل حصان أبيض!
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يَل يل اهلروف عن اإلمام الســني احلافظ أيب روى اإلمام أبو اســامع اَمعم  حُمَ  امســْ
دم يَل  ْبنم  مَّ

اَمعم  امســْ

ِف  ذم مم دُ  َأَنا ُكْنُت »قال:  الِ ْ نم  ْبنُ  َوَأمْحَ ف   احْلَســــــــــَ
ذم مم ْند الِ ْ
 بن َأمْحد َلهُ  َفَقاَل  َحنَْبل بن َأمْحد عم

  َعْبدم  َأبَا َيا :احْلســــــن
م
ةَ  ُقَتْيَلةَ  َأيبم  َ ْبنم  َذَكُروا اللَّ َحاَب  بمَم َّ   َأصــــــْ

يذم   ْومُ قَ ) :َفَقاَل  احْلَدم
 
وء  (؟ســــــُ

  َعْبدم  َأبُو َأمْحد َفَقامَ 
م
يل  ) :َفَقاَل  َثْوَبهُ  َينُْفُض  َوُهوَ  اللَّ

ْندم يل   لم ْندم يل   لم ْندم  .(1)«َبْيَتهُ  َوَدَخَل  (لم

اإلمجاهلل عىل أن احلاكم اذا عطل الشــــــــــورى فقد بطلت و يته ووجو  وقد ح ى العلامءُ 

 عزله.

ــــــــــــــســــقال اإلمام أبو حممد ابن عطية األندلف ــــــــــــــي ا!فســـــ  قواعد من والشــــورىد:ر  ـ

   ما هذا واجو، فعزله والدين العلم أهل يســـــــتشـــــــري   ومن األح ام، وعزا م الرشـــــــيعة

 .(2)د َبْينَُهمْ  ُشورى َوَأْمُرُهمْ : بقوله ا!ؤمنني اهلل مدح وقد ،فيه خالف

م   حصن أن ا!سلمني لو حا وا أهل  بل لقد قرر اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالَّ

ركني عىل صلس فإنه جيو عىل أمري ا!سلمني أن يبعذ اىل ـا!ش من ال فار فصاحلهم رؤساءُ 

م ال فار موافقون عىل هذا الصلس  حصن ال فار من يتيقن أن أهل احلصن من دمهاء وعوا

الذف عقده أكابرهم! وقد قرر ذلك مجاعة من أ مة التابعني كمحول الدمشــــــــــقي وعمر بن 

 َأْهلم  وا ُرُءوَس أن يصـــــــاحلينهى أمراء جيشـــــــه عن  ن عمر  ، وكاôعبد العزيز 

نم  صــــــْ
ْلمم  ُدونَ  َوَقاَدَ ُمْ  احْلم يَّةم  عم

نم  يفم  َمنْ  َبقم صــــــْ
نَ  احْلم ومم  مم الر 

فهل ن ون الشــــــورى يف حل  .(3)

  !؟ىث ىت نت مت زت يثٱال فار معتربة ويف حل أهل اإلسالم مهملة!! 

                                     
 (.2/74( ذم ال الم وأهله للهروف )1)

 (.1/534( ا!حرر الوجيز )2)

 (.231( األموال أليب عبيد لقاسم بن سالم )ص: 3)
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 على قراره:انعزاله بسبا تغلا من تحته الوجه التاسع: 

د لعنــه اهلل من و يتــه كثرية   العــادَّ  ع زُ يُ قــد انَّ أســــــــــبــاب بطالن و يــة عــدو اهلل ابن عوا

أظهر ما ينبغي اإلشــــارة اليه أنه امعة ذنو ســــفيه   رأف له، فال حلم  نْ مم  ُرها، وانَّ ـــــــــــــــحصــــ

 مج حج مث هت مت خت ٱيثٱ: ، وقد قال اهلل نعاىل يف حم م التنزيلينتقى و  علميرجتى 

عل فلئن حرم اهلل عىل ا!ســـــــلم أن جيعل ماله حتت ســـــــلطان ســـــــفيه! ف يا جُت  ىث جخ  مح جح

ء ونت ــارى بــه البــدهلل  يبــدل فهــذه األمــة حتــت و يــة هــذا الســــــــــفيــه! الــذف نتقلــو بــه األهوا

ويتبع كل ناعل ويســــــــــري خلا هواه   يلوف عىل   رف بام   يعرفوعقيدنه يف يوم وليلة 

 !يشء

بعد أن أذله اهلل  (1)رافســـــــــة عدو اهلل أبا ليد العراقي ون الســـــــــ وقد ســـــــــمَع اجلميُع باينَ 

د انه  ــــعيا الشــــخصــــية يدار من قبل من  وأرسه الرافســــة كيا قال عن صــــاحبه ابن عوا

بأنه مل يقع ا ختيار  -فك اهلل أرسه- حوله! ولقد حدثني أحد اإلخوة القدامى يف العرا 

د بعد مقتل الشـــــيخ أيب عمر البغدادف  ووليره ا!هاجر ا  ألجل هذه الصـــــفة، عىل ابن عوا

د فقد كان يف اجلامعة من القرشيني من هم أوىل هبذا األمر وأحرى، ل ن  وا  كثريا من أفرا

نســأل -ا معشــشــا يف قلوهبالذف نعلمته يف جاهليتها العصــابة احلاكمة   لال ا! ر وا بذ 

                                     
نعترب هبذا ا ســيس أيب ليد العراقي باين ســ ون ( و  أقول ا  ســبحان من   يدوم ا  مل ه! فانظر أ ا الظامل لعلك 1)

ننا، وليعلمم اإلخوُة أنَّ هذا ا  ـــــــي كيا كساه اهلل ثوب الذل بعد أن نسلا عىل خيار اخوا قد َعيَّنُه عدو اهلل  سيسالرافسـ

ه علي م قبــل فرار أيب ليــد لولتــه عصــــــــــــابتــ -ع ــل اهلل هالكــه-كــان قــد هلــك ابن عواد ابن عواد لعنــه اهلل نــا بــا لــه ولو 

واحلســــــني بن عيل عثامن بن عفان الســــــيدين اجلليلني الذين شــــــاركوا يف قتل  لَّ أمريا..!! ولقد ذكرت أخبار التواريخ أن كُ 

نهم أو مثلهم احل اج بن يوســــــــا ســــــــلا اهلل عليهم من هو ا مبلغ الثامنني!  وقدْ  َل تم قتلوا بعد ذلك ومنهم قُ  ¶

 ! ىثخل  حل جل مك لك خك يثٱ فالعثامن ونتبع الثاين قتلة احلسني!  وا!ختار بن أيب عبيد فتتبع األول قتلة
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ل من كانوا يســــمون با لفاء فهو عند التحقيل حاله أســــوأ من حا، -اهلل الســــالمة والعافية

دولة بني العباس يتالعو هبم ا!امليك وا صــــيان واجلوارف، خلفية يف  يف عرصــــ انحطا 

قفص كـالببغـاء   ينتفع منـه ا  بـاجلع عـة ونرديـد ال لامت اجلوفـاء التي متليهـا جلنـة الزور 

خارج عليه وعىل صـــاحبه الناعل الرســـمي، يوجهون وينظرون من جحورهم بعد فرارهم 

 ا!الدولة، والناس نقتل ونرشد وين ل هب

 ي ون أن لإلمام ينبغي د  أنه قال: ♠وقد روف عن ا!ســــــــــيس عيســــــــــى بن مريم 

 .(1)العدلد لتمسيُ  ومنه جا را  و  احللم، لتمسيُ  ومنه سفيها

يل بن َمنُْصور احْلسن َأبُو الفقيهوقد ح ى   ( 306ت) ♫ الشافعي التميمي امْساَمعم

: له فقلت ا لفاء، فذكر ،]قاي دمشـــل[ القاي]الدمشـــقي[  ُلْرعة أيب عند كنتد: فقال

؟ فوليًّا: قلُت  َ ،: قال وكيال؟ الســــــــــفيه ي ون أن جيول القاي، أّ ا
ة  : قلُت . َ  : قال  مرأ

 من هذه احلسن أبا يا: قال خليفة؟ في ون: قلت. َ  : قال فشاهًدا؟: قلُت . َ  : قال فأمينًا؟

 .!(2)دارجا و مسا ل

به هذا   قد  ا  نورية ملا جرى عليه من ســــــــــلطان لمانه، فإنه   وليس جوا

 بن أبــا أمحــد حممــد -ا!لقــو بــا!وفل-قــام يف النــاس وخلع ســــــــــلطــان بني العبــاس يف لمــانــه 

 فقال:اجلمعة  يوما!عتصـــم العبايس، وخطو يف الناس يف جامع دمشـــل  بن جعفر ا!توكل

د ثم َلعنُوهاف اإلصــــــــبع، من ا انم خيلع كام (أمحل أبا) خلعت قد أين أشــــــــهدكم الناس أ اد

القــــاي الفقيــــه أبو لرعــــة  َل تــــَ قْ أن يُ  داســــــــــتطــــاهلل ا!وفل التغلــــو عىل ا ـــارجني عليــــه وكـــا

                                     
ف للبالذرف )1)  (.7/19( أنساب األاا

 .(523الو ة والقساة لل ندف )صـ:( 2)
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 .(1)بحيلة ذكية الدمشقي ل ن اهلل ن اه

د أن خيلعــه ا! ــاهــدون كام خيلعون نعــاهلم البــاليــة، وأن يرموا بــه وراءهم  وحل ابن عوا

 يا.ظهر

ء احلنبيل-وقد أشـــــار املاوردف  اىل أنه ان نســـــلا أعوان  ↓ -ونابعه أبو يعىل الفرا

ى ـــــــــــــــا ليفة عليه واســـــتبدوا باألمور رغام عنه ف انت أعامهلم خارجة ح م الدين ومقتســـــ

ر بمن ي ا هؤ ء األعوان عن ــــــــــــــالعدل مل جيز اقراره عليها، ولزم هذا احلاكم أن يســــتنصــــ

ماذا نقول ان كان هذا الســــلطان الســــعيا را ــــيا هبذا الت رب رف غيهم! قلت: فليت شــــع

 ! أليس هو أوىل با لع والعزل، واهلل ا!ستعان.(2)ى العدلـمع با هبذا ا روج عن مقتس

ــــــــــر بن احلارث احلايف   َيْأيتم د حني قال: ↓ -صاحو اإلمام أمحد-ولقد صد  بشـ

ْوَلةُ  َنُ ونُ  َلَمان   النَّاسم  َعىَل    الدَّ
 .(3)داأْلَْكَياسم  َعىَل  ْلَحْمَقىلم  فميهم

  

                                     
 (.56 /7( ناريخ اإلسالم للذهبي )1)

 (.22( واألح ام السلطانية أليب يعىل )ص: 47للاموردف )ص: ( األح ام السلطانية 2)

 .(10/210، وابن عساكر يف ناريخ دمشل )(1082: ص) الصاحلني السلا سرييف  رواه األصبهاين( 3)
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  خيفى عىل ذف لو ودراية أن مســـــــــــألة ا روج عىل و ة اجلور من أعوص ا!ســـــــــــا ل 

البحذ وال الم، وا!سالك، وبيان احلل فيها من أصعو ا!سايل وا!دارك، وقد كثر فيها 

األخــذ والرد منــذ صـــــــــــدر اإلســــــــــالم، والنــاس مــا بني مــانع وموجــو، وحمــذر  اوفشـــــــــــا فيهــ

، وفيام ييل ومرغو، واحلل عند اهلل واحد   يتعدد، وبح ة الدليل يزول اإلش ال ويتبدد

اإلشــــــــــ ا ت التي يم ن أن نرد عىل أذهان ا!وحدين ف دهم عن مســــــــــلك  شــــــــــهررسد أل

عبيد الســــالطني ممن   خال  هلم و  دين، حيتو هبا التي  -واهيةال- و احلالصــــواب، أو 

د واستمرار وطأة ظلمه عىل ا!سلمني.  يرومون ال قيع هلا لعدو اهلل ابن عوا

واألجوبة   ختلو من نداخل ون رار، وأن فيام ســــــبل مما أوردنا التنبيه عىل أن الردود مع 

عني طالـو  أجوبة كثرية   ختفى عن من األحاديذ واآلثار والنصــــــــــوص عن أهل العلم

 .(1)احلل ومتبع الدليل

                                     
أحد الفســـــالء ورقات عنونت  ( وبعد أن فرغت من مســـــودة كتايب هذا وأوشـــــ ت عىل الفراغ من نبييســـــه أرســـــل األَّ 1)

ع فيها كانبها اجلاهل عن ابن بـــــــــــــدأب ار األف ار يف ا لفاء األبرار والف ارد ذكر يف أوهلا دبقلم: أيب مارية الرويسد! يداف

ٱىثٱحك جك مق حق يثٱنــــاســــــــــيــــا قول اهلل نعــــاىل: عواد    حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن  جن يميث ٱ

  ىث مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زتيث ٱٱىثمي خي
حاشـــــــــــا -من رسد األســـــــــــانيد والتطويل باهلذر الفارغ وال الم النالل  ا أت به األوا ل مســــــــــت ثرنســـــــــــو أنه أحى بام مل وح

ولاد  غثا ! -نحوا و فا-وبلسان العرب  -فقها وحديثا واستد -اجلهل بالشــــــــــــرهلل مع  - وكالم أهل العلمالوحيني

اســـتوعبت عامة ما فيها مما يم ن أن  -بحمد اهلل-وجدت أين  ! وقدوســـوء األدب ال ذب والتدليس والغشعىل ابالة ب

 =  رويس! فابتدأ ال ذب من أول صفحة يف رسالته! يلبس هبا عىل ا! اهدين حفظهم اهلل! ثم بلغني أن كانبها عراقي
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 :اإلجماع على عدم جواز الخرو  على والة الجوراإلشكال األول: 

 

ر القول بمنع ا روج عىل و ة اجلور وخلعهم ادعاء ــــــــــــان من أشــهر ما حيتو به من ينصــ

وقوهلل اإلمجــاهلل عىل عــدم جوال ذلــك! ويعزلون أقواهلم بــإمجــاعــات حي يهــا بعض متــأخرف 

 -نلميذ أيب احلسن األشعرف-رف ا!ت لم ـــــذه ا!سألة كابن جماهد الطا ي البصالعلامء يف ه

ء مع جاللــة قــدرهم وعلو وهؤ ء العلام ،ôوغريهم واإلمــامني النووف وابن نيميــة 

ـــــــــــــكعبهم وامجاهلل األمة عىل فســـلهم ونوقريهم يظلون بشـــ را يصـــيو الواحد منهم وخيطئ، ـ

                                     
 ، ومن الع و أنه أورد كالم عبد اهلل بن طاهر يف أولىث مي خي حي جي يثٱو ىث رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ يثٱونســـــي أن =

عىل  -صـــــــــــاحو فتنة خلل القرآن-وريقانه ونعته باألمري! ومل يعلم هذا األمحل أن عبد اهلل بن طاهر كان أمريا للمأمون 

عتصـــم!! خراســـان وبقي أمريا عليها من بعده ألخويه ا!عتصـــم والواثل! وله قصـــيدة طويلة يمدح فيها ا!دمشـــل ثم عىل 

ابن عواد به  بَّهَ َش فهال نَ ! ◙وأع و الع و من هذا األنوك نشبيهه اللعني ابن عواد بأمري ا!ؤمنني عثامن بن عفان 

م  كمَتابم  يفم  َوَجْدُنمْ  امنْ » حني قال: عُ  َأنْ  اللَّ ْجيلم  وا َنســـَ ُعوَها اْلَقْيدم  يفم  رم وما ســـبل ايراده من األخبار واآلثار عنه، وهذا  «َفســـَ

 مك لك خك حك جك مق  حق  يثٱاألنوك حيتو با رب يف ســــــــــيا  هواه ثم يأيت بخرب آخر ينقض ما احتو به أعاله! 

د بـــالفـــاجر ووصــــــــــمـــه بـــالف ور، وقـــد قـــاىث خل حل جل ل اهلل ، وي فينـــا من محـــاقتـــه وقلـــة عقلـــه أنـــه وصــــــــــا ابن عوا

 .ىث مك لك اك  يق  يثٱ ىث ىن من خن حن جن يثٱ: ▐

الطواغيــت ممن يرقعون ل ــل بــاطــل ويربرون كــل جريمــة! فوجــدنــا بعــد  وقــد كنــا قــديام يف ديــار الطــاغوت نبتىل ب ــاميــة

اهل رة جامية أشـــــــــــد دجتم امد ألمرا هم من كثري من اجلامية األقحاح! وصـــــــــــد  من قال: دقبس اهلل جامية ابن عواد!   

 خي  حي جي يثٱبإذن اهلل دين!د، ولو أردنا نتبع هذا اهلراء لطال ا!قام بغري كبري ثمرة وما يف هذه الرســـــــــــالة كاف دنيا و  

يســــــــألني أول  -فك اهلل أرسه وثبته عىل دينه-، ولقد راســــــــلني الشــــــــيخ أبو خباب العراقي ىث ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 مان وم ان حتى يف ساحات اجلهادد!اهل رة عن حال الدولة! فقلت له: ديبدو أن علامء السالطني يف كل ل
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 م وأنى !ثلنا ذلك! ل ن كام نســـو اىل اإلمام ولســـنا واهلل يف مقام مســـارعتهم و  مســـاوا

 د.☺مالك: دكل يؤخذ من قوله ويرد ا  صاحو القرب 

نُ  َ   َفإمنَّهُ :د♫قال شــــيخ اإلســــالم ابن نيمية 
َي  َأنْ  اَأَحدً  ُيْم م عم   اممْجَاهللَ  َيدَّ

ةم ياَم  ام َّ  اأْلُمَّ
 فم

َلُفَها َعَلْيهم  َأمْجَعَ  نَ  ســَ
َحاَبةم  مم نَي،َوالتَّابم  الصــَّ

ا عم َك  َبْعدَ  َوَأمَّ
اًرا َرتم ـــــــــــــاْنَتشــَ  َفَقدم  َذلم َباُ  َ   اْنتمشــَ  ُنســْ

ُل  َها َأْقَوا  .(1)دمَجميعم

أن أمجع فيهـا اســــــــــم مـا ـة عزمـت ب مع رســـــــــــالـة كنـت قـد   العبـد الفقرياهلل عىل وقـد منَّ 

ا روج عىل  -أو وجوب-صــــــــــحـايب أو نابعي أو امام أو عامل ممن ذهبوا اىل القول ب وال 

األســــــــــامء من أ مة و ة اجلور بقوهلم أو بفعلهم، فام أن اعت يف ذلك حتى بدأت نت اثر 

ــــــــــــــي  اإلســــالم حتى جاولت املا ة ب ثري، واين ألحســــو أنني لو بقيت عىل اجلمع والتقصـــــ

ان شاء اهلل، وسأرسد طرفا من أسام هم وأحرص عىل ذكر من كان منهم يف  ئاتلبلغت ا!

 اىل مـذاهـو ا لا!أو حـاســـــــــــد ى   ينســــــــــبنـا جـاهـل حت ôطبقـة الســــــــــلا األوا ـل 

 .(2)فحسو من الصحابة والتابعني !شهورينر عىل ذكر بعض اـوسنقتص

 ☺ اللَّ  رسول ألصحاب قول]أف ا!سألة العلمية[  فيها دَ جم وُ  فإذا:د♫قال ابن القيم 

 نعــاىل رهبم ب تــاب النــاس وأعلم األ مــة، وقــدوة األمــة، ســـــــــــادات هم الــذين- ╚و

 اليهم العلم يف بعدهم من ونســـبة التأويل وعرفوا  التنزيل شـــاهدوا وقد ،☺ نبيهم وســـنة

 واحلل جهتهم يف الصــواب بأن هذه واحلالة الظن كان -والدين الفســل يف اليهم كنســبتهم

                                     
 .(562الصواعل ا!رسلة كام يف خمترص الصواعل )صـ:نقله عن شيخ اإلسالم نلميذه ابن القيم يف ( 1)

، ومن ( لن أطيل بذكر عزو خرب كل شــــــــــخص ممن خرج، ومن طلو أخبارهم وجدها يف نواريخ ا!ســــــــــلمني وكتبهم2)

 تو السري وال اجم ليعرف قدره وم انته يف ناريخ ا!سلمني.غاب عنه حال رجل منهم فلينظر نرمجته يف ك
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   ما هذا األقيســـة، من كثري من ا!ســـتفاد الظن من أقوى وهو الظنون أقوى من جانبهم يف

 رأف   الذف الســــــداد الرأف هو رأ م يوافل الذف الرأف انوك منصــــــا، عاقل فيه يم ف

 .(1)دسواه

َحابم  َكاَلمَ  َأْحىَل  َما أبت، ياد ألبيه: ↓ولقد قال عيل بن الفســــيل بن عياض   َأصــــْ

د   مَّ ، َيا: َقاَل  ☺ حُمَ ف ُبنَيَّ
َ  َوَنْدرم
ُمْ : َقاَل  َأبت، َيا َ  : َقاَل  َحاَل؟ ملم َهنَّ

هم  َأَراُدوا ألم  َنَباَركَ  اهللَ  بم

 .(2)دَوَنَعاىَل 

من الصــــــحابة والتابعني فمن بعدهم  حت نا  موقفنا عليه نولو قصــــــدنا هنا نتبع كل م

 رسالة مستقلة يف ذلك، فمن أوئلك: 

أبــو حــفــص عــمــر بــن ا ــطـــــاب  ُث فـــــارو  األمـــــة وأمــري ا!ــؤمــنــني ا!ــلــهــم ا!ــحـــــدَّ  (1

                                     
 .(6/18) ا!وقعني اعالم( 1)

، وقد اســــــتدل الصــــــحابة والتابعون عىل بطالن مذهو ا وارج األوا ل بأنه مل ي ن فيهم (301 /3) اإليامن شــــــعو( 2)

ف، قال التابعي قتادة بن دعامة: د╚أحد من الصــــــــــحابة  ينَ  َواحْلَُدْيبمَيةم  َبْدر   َأْهلم  يفم  َكانَ  َلَقدْ  َلَعْمرم
ذم ُدوا الَّ هم  َمعَ  شــــــــــَ

  َرُسولم 
م
  َبْيَعةَ  ☺ اللَّ

ْ َوانم نَ  الر 
ينَ  مم رم َنم  َخرَب   َواأْلَنَْصارم  اْ!َُهاجم

م
! ، ة   اْسَتْخرَبَ رْبَ

َنم  َوعم
م
! ، َنْ  اْسَتْعرَبَ

م
ُل  َكانَ  !  ُر،ــــــــــــُيْبصم  َأوْ  َيْعقم

َج  امنَّ  رم َحاُب  وا َخَرُج  اْ ََوا ولم  َوَأصــــــــْ   َرســــــــُ
م
  ☺ اللَّ

ري   َيْوَمئمذ 
ينَةم  َكثم امم  بماْ!َدم َرا م  َوالشــــــــَّ ، َيْوَمئمذ   َوَأْلَواُجهُ  َواْلعم   َأْحَياء 

م
 امنْ  َواللَّ

نُْهمْ  َخَرَج ]يعني ما[  ا ُأنَْثى َوَ   َذَكر   مم يًّ
، َحُرورم ف َرُ وا  َوَ   َقا  ذم  .(5/207) الطربف نفسريد فميهم  وُهمْ َماَلئُ  َوَ   َعَلْيهم  ُهمْ  الَّ

 من و  ╚ الصــــحابة من أحد فيهم ليس أهنم ا وارج عىل◙ بن أيب طالو  عيل ح و من كان وقبل ذلك

 ابن جانو وقد ا  الدولة يف -والرشــــــــد بالتحرف ا!عروفني- العلم طلبة من أحد ليس أنه كيا اآلن ونرى العلم، أهل

 اجلهل أهل مع أم والفســـــــل والعدل العلم أهل معأ!.. العاقل؟ ي ون الفريقني أف فمع العداء، عواد ابن وناصـــــــبه عواد

 !؟والظلم واجلور
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◙(1). 

 ســـني بن عيل بن أيب طالواحلوســـيد شـــباب اجلنة  ☺اإلمام الشـــهيد رحيانة النبي  (2

¶(2). 

 .ôحفيده ليد بن عيل بن احلسني  (3

 .(3)♫ابنه حييى بن ليد  (4

 .(4)◙أنس بن مالك  (5

 .(5)♫النرض بن أنس بن مالك  (6

 .♫عبد اهلل بن أنس بن مالك  (7

 .(6)¶عبد اهلل بن عمرو بن العاص (8

                                     
نفيد اختياره وأمره بإن ار ا!ن ر وا روج عىل الظلمة ونقويمهم ب ل  ◙ســــــــــبل ايراد نصــــــــــوص كثرية عنه ( و1)

 .وسيلة مم نة

 أن جيهل. أشهر من -لعنه اهلل-( وخرب خروجه عىل يزيد بن معاوية 2)

 ♫عىل هشـــــــــــام بن عبـد ا!لـك ثم خرج هو عىل الوليـد بن يزيد بن عبـد ا!لـك وقتـل  ↓( خرج هو وأبوه 3)

 ب ولجان.شهيدا 

بوا ]أف: أرسوا[ أنس ْبن »( َعن َأْلَهر ْبن َعْبد اهلل َقاَل: 4/40( روى ابن حبان يف الثقات )4) ذين ســــــــــَ  اْ َيل الَّ
كنت يفم

اج َوَكاَن مَ  َوَكاَن فميَمن◙ َمالك  َم يفم َيده )َعتيُل يؤلو عىل احْل َّ َعذ فُوســـــــم مْحَن ْبن اأْلَشـــــــْ اج( َفَقاَل:  َع َعْبد الرَّ احْل َّ

 
م
ْبت ُعنُقكد ☺دَلْوَ  َأنَّك خدمت َرُسول اللَّ  «.لرَضَ

مد )ســــــــــؤا ت اآل-صــــــــــاحو الســــــــــنن-( قال أبو َداُود 5) جرف أليب داود : دالنَّســـــــــــــــــــــــــــــــُر ْبن َأنَس فيمن خرج امىَل اجلامجم

وبني جيش ♫ خليفــة بن خيــا  يف معرض ذكر معــارك خراســــــــــــان بني جيش ابن األشــــــــــعــذ (، وذكره 294ص:

 (.284)ناريخ خليفة بن خيا  ص: لذف كان أمريا لبني أمية عىل هراة!هلو اا!فسل بن ا

 ( وسبل معنا ذكر خرب دالوهاد بمراجعه فلينظر هنالك.1/124( صحيس مسلم )6)
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، كان أمري األنصــــــار يوم ¶عبد اهلل بن حنظلة غســــــيل ا!ال  ة األنصــــــارف  (9

 .(1)ة وكان يبايع الناس عىل ا!وت يف قتال و ة اجلوراحلرَّ 

ة◙معقل بن سنان األش عي  (10 ، وهو أمري ا!هاجرين يوم احلرَّ
(2). 

ة¶عبــد اهلل بن مطيع بن األســــــــــود  (11 وكــان يبــايع  ، كــان أمري قريش يوم احلرَّ

 .(3) الناس عىل ا!وت يف قتال و ة اجلور

 .◙ا!سور بن خمرمة  (12

                                     
ىلَّ  النبوية اق ب جيش بني أمية من ا!دينةملا  (1)   َعْبدُ  صــــــــــَ

م
ْهرَ  بمالنَّاسم  َحنَْظَلةَ  ْبنُ  اللَّ دَ  ُثمَّ  ،الظ 

عم نرَْبَ  صــــــــــَ
م
دَ  ،اْ! َ  َفَحمم  اللَّ

َاد: َقاَل  ُثمَّ  َعَلْيهم  َوَأثْنَى ًبا َخَرْجُتمْ  امنَّاَم  النَّاُس  َأ   ُ مْ  َغســـَ
ينم   َفَأبُْلوا  ،لمدم

م
َّ
م
نًا ءً َباَل  لل ْو  َحســـَ

َرَنهُ  بمهم  َلُ مْ  لميوجم  َعَلْيُ مْ  بمهم  َوحُيملَّ  َمْغفم

َنهُ  َوا  حتى قتل كل أصــــحابه وهو ثابت حيمل راية األنصــــار، فلام اشــــتد البأس ومحي الوطيس ◙د وبقي يقانل رم ــــْ

رافع ســبابته يشــري ، وقد وجد بعد ذلك مقتو  وهو ◙ألقى درعه وقانل حارسا حتى قتل شــهيدا ســعيدا بإذن اهلل 

 د.َحيًّا َنَصْبَتَها َما َلَطاَل  َمِيًتا َنَصْبَتَها َلئمنْ  وحيد فقال قا لهم:دبالت

يد َعىَل  دَ َوفم وكان قد  َية ْبن َيزم نُْهم رجل كل بنيه َوأْعطى ألا ماَ ة َفأْعَطاهُ  َلهُ  َبنمنيَ  َثاَمنمَية َمَعهو ُمَعاوم  دمْرَهم آَ ف َرةـــــــــــــــعشــــ مم

  َعْبد قدم َفَلامَّ  ،الهنمومح كســـــــــو م ســـــــــوى
م
ينَة حنظله ْبن اللَّ

نْد من أحيت م :َقاَل  ؟َوَراَءك َما :َفَقاُلوا  النَّاس َأحَاهُ  اْ!َدم  رجل عم

  َبنمي ام َّ  أجد مل َلو اهللو
م
هُ  :َقاُلوا  ،هبم جلاهدنه َهُؤَ ء نَّ  لمَك ذَ  قبلت َوَما فعل قد :َقاَل ! وأعطاك وأكرمك أجالك َأنه بلغنَا َفإم

نْهُ   .والشورى الِرَ ا وكانوا يدعون امىَل  َفَبايُعوهُ  النَّاس وحسض .َعَلْيهم  بمهم  أحقوى َأن ام َّ  مم

ادم  َعنْ ( 2959) يف صــــــــــحيحه البخارفوقد روى اإلمام  يم   ْبنم  َعبَّ
  َلَمنُ  َكانَ  مَلَّا»: مَتم

ةم  النَّاَس  ُيَبايمعُ  َحنَْظَلةَ  اْبنَ ]كان[  احلَرَّ

 .(237: ص) خيا  بن خليفة ناريخو (67 /5)ابن سعد  طبقاتوخربه يف ذاك اليوم مبثوث يف  «ْوتم ا!َ  َعىَل 

( دمعقل بن ســــنان ا شــــ عي أبو حممد ممن شــــهد فتس م ة قتل 78( قال ابن حبان يف مشــــاهري علامء األمصــــار )ص: 2)

، وخرب نأمريه عىل وم احلرة صـــــــــرًبادتل معقل ي(:دوق96يوم احلرة ســـــــــنة ثالث وســـــــــتنيد. وقال خليفة يف الطبقات )ص:

 (.237ا!هاجرين ذكره خليفة يف نارخيه )ص:

أخباره يف ا!صـــــادر الســـــابقة، وله موقا مشـــــهود يف الرد عىل من أن ر عليه خلع بيعة يزيد ســـــيأيت ذكره ان شـــــاء اهلل ( 3)

 وفيه ذكر مبايعته للناس عىل ا!وت.
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مْحَن بن  (13 ّي يُعْثاَمن بن عبعبد الرَّ  .(1)◙ د اهلل التَّْيمم

 .(2)♫الزهرف مصعو بن عبد الرمحن بن عوف  (14

 .¶ عوف بن الرمحن عبد شقيل ◙عبد اهلل بن عوف الزهرف  (15

 .♫عباس بن األسود بن عوف الزهرف  (16

ومها أبناء األســود شــقيل عبد الرمحن بن عوف  ♫حممد بن األســود بن عوف  (17

¶(3). 

 ◙ ناين عامر بن واثلة الليثي ال (18

 .(4)♫الطفيل بن عامر بن واثلة الليثي  (19

م  (20  .¶عبد اهلل بن الزبري بن العوا

م  (21  .(5)♫مصعو بن الزبري بن العوا

                                     
يف ¶ يوم بيعة الر وان، وقتل صابرا مع عبد اهلل بن الزبري ، أسلم ◙ ( هو ابن أخي طلحة بن عبيد اهلل1)

حني اعتدى  ◙، ودعا حلمل الســــــــــالح مع احلســــــــــني م ة يوم قانل جيش عبد ا!لك بن مروان، ودفن قرب احلرم

 .واأل ا!دينة عىل ماله

م قتاله ليزيد بن يف أول أ ا ╚ومصـــعو بن عبد الرمحن بن عوف مع عبد اهلل بن الزبري  بن خمرمة( قتل ا!ســـور 2)

 نواريخ اإلسالم.عامة   وخربمها مشهور يف  64معاوية سنة 

( قتل عبد اهلل بن عوف وابنا أخيه حممد والعباس ابني األســـــــــود مع عبد الرمحن بن األشـــــــــعذ، اإلصـــــــــابة  بن ح ر 3)

(1/228.) 

من بني أمية، وقد قتل ابنه يف كثري من ا!عارك  ـــد و ة اجلور ♫ وابنه الطفيل ◙ مر بن واثلة ( شـــارك عا4)

 شهيدا مع ابن األشعذ ملا خرج عىل عبد ا!لك بن مروان وأخبار عامر مبثوثة كثرية يف ذلك.

عار ــــــن جاهل أشــــــهر من أن جيهل، و  ي مصــــــعو وا!نذر وغريهم عنه واخوانه◙ ( وخرب عبد اهلل بن الزبري 5)

 =ية واســــــتتو له األمر بعد ذلك حتى بويع با الفة وبايعتهأنه كان خليفة وهو صــــــاحو األمر، بل لقد خرج عىل بني أم



 ..كفوا األيادي عن بيعة البغدادي 165

راوف حديذ و وء من أهل بدر وهو  ◙عاصم املالين بن ليد بن عبد اهلل  (22

 .(1)يف الصحيحنيا!شهور  ☺النبي 

ـــــة بنـــــت عمر بن  (2)◙العـــــدوف  نعيم بن ابراهيم (23 ا طـــــاب وهو لوج رقي

◙. 

ء الصحابة  ◙عبد اهلل بن السا و  (24  .╚من قرا

 .(3)شهد أحد وا ند  وما بعدها ◙أ وب بن بشري بن سعد األنصارف  (25

 الذين الستة أحدو ، وأبوه هو قارئ األنصار¶بشري بن أيب ليد األنصارف  (26

 .(4)☺ اهلل رسول عهد عىل القرآن مجعوا 

 .(5)◙ اجلمحي أمية بن صفوان بن اهلل عبد (27

                                     
نا أنه يف أول أمره خرج مع اخونه من أبناء دُ أمصــــار ا!ســــلمني كلها ســــوى بعض الشــــام، ثم انتقض عليه األمر، وشــــاهم =

 عىل بني أمية.◙ الزبري بن العوام 

م، روى ذلـــك خليفـــة بن خيـــا  يف يوم احلرة يف قتـــال جيش بني أميـــة حني خلع أهـــل ا!ـــدينـــة بيعته◙ قتـــل ( 1)

 (.4/86( وانظر اإلصابة  بن ح ر )6210( واحلاكم يف ا!ستدرك )162الطبقات )ص:

 (.1/331يوم احلرة، ذكر ذلك البخارف يف التاريخ ال بري )◙ ( قتل 2)

 (.5/79ال ربى  بن سعد ) يوم احلرة، الطبقات◙ ( قتل 3)

 (.7/27بن سعد )يوم احلرة، الطبقات ال ربى  ◙ ( قتل 4)

(: دقتل وهو متعلل بأستار ال عبة مع ابن الزبري سنة ثالث وسبعنيد، 411( قال خليفة بن خيا  يف الطبقات )ص: 5)

اهلل بن صــــــــــفوان ممن يقوف أمر عبــد اهلل بن نقــل ا!زف يف نرمجتــه من  ــذيــو ال امل عن الزبري بن ب ــار قولــه: كــان عبــد 

اين واهلل ما قانلت معك لك، ما قانلت ا  »قال: «. قد أذنت لك، وأقلتك بيعتي»لزبري: الزبري، فقال له عبد اهلل بن ا

بيانا يوم واحد وهو متعلل بأســتار ال عبة، ]ثم ذكر فيه أ ، فأبى أن يقبل األمان حتى قتل هو وابن الزبري معا يف«عن ديني

 قاهلا أعداؤه ملا رأوا بسالته يف القتال[.
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 .(1)◙لس موىل أيب أ وب األنصارف أف (28

 ، من أصــحاب احلديبّية◙األويّس  األنصــارّف  كعو بن اللَّ  عبد بن احلارث (29

 .(2)بعدها وما

 .(3)♫ الثقفي شعبة بن ا!غرية محزة بن (30

 .(4)♫حممد بن سعد بن أيب وقاص  (31

  َعْبدم  ْبنُ  ُعَبْيَدةَ  َأبُو (32
م
  ْبنم  اللَّ

 .(5)وكان وارث علم أبيه ♫ َمْسُعود 

وأمه ابنة عم  ، من أصحاب بيعة الر وان◙سعد بن حبان بن منقذ املالين  (33

 .(6)☺النبي 

                                     
 (.2/52من كبار التابعنيد، قتل هو وابن كثري بن أفلس يوم احلرة )التاريخ ال بري للبخارف قال الع يل: دثقة ( 1)

 (.1/675اإلصابة  بن ح ر )( 2)

يَل  َعنْ  (3/47( روى اإلمام البخارف يف التاريخ ال بري )3) يهم  َعنْ  َخالمد   َأيبم  ْبنم  امْساَمعم  ُشْعَبة ْبن مغرية ْبن محزة َكانَ »: َأخم

ويســـتفاد . «☺ نبي م دعوىد نت مت ٱ  جي ٱد شـــعاركم لي ن: فَيُقوُل  -األشـــعذ ابن لياأل- اجلامجم لياأل بنا يمر
 .☺من هذا األثر نشبيه قتال الظا!ني باجلهاد يف سبيل اهلل، فقد كان هذا شعار النبي 

 ،اجلامجم دير دوشـــــه األشـــــعذ بن حممد بن الرمحن عبد مع خرج قد وكان: د(5/167) الطبقاتقال ابن ســـــعد يف ( 4)

ف )د، وذكر البالذرف يف أنســــاب فقتله يوســــا بن احل اج به أيت ثم ( أنه كان فيمن قانل جيش بني أمية 5/327األاا

 يوم احلرة يف ا!دينة.

 أنه كان ممن حيرض الناس يوم اجلامجم عىل قتال احل اج. (287: ص)ه نارخيروى خليفة بن خيا  يف ( 5)

 (.3/42صابة  بن ح ر )، اإل◙( قتل يوم احلرة 6)
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ِف سعيد بن فريول الطا ي َأبُو (34  .(1)من ثقات التابعني وكبارهم ♫ الَبْخَ م

يُل  (35 قم َلمَة األســـــــــدف بنُ  أبو وا ل شـــــــــَ من أجلة التابعني أدرك حياة النبي  ♫ ســـــــــَ

 .(2)ومل يلقه ☺

ر   (36
ف   ُحَبْيشم  بنُ  لم

 .(3)امام ال وفة يف لمانه ♫ األََسدم

امام التابعني، وأخباره يف جهاد الظا!ني وقتاهلم أشــهر من  ♫ســعيد بن جبري  (37

 أن نذكر.

                                     
 مقدم كان: د(4/280) النبالء أعالم ســــــريقال الذهبي يف ( وقد قدمه بعســــــهم يف العلم والفقه عىل ســــــعيد بن جبري، 1)

َو 37630) روى ابن أيب شــــــــــيبـة يف ا!صــــــــــناد، واحل ـاج عىل قـاموا  الـذين القراء الصـــــــــــاحلني  َأيبم  رجـل  امىَل  ( قـال: دَكتـَ

ِف  َألُ  اْلَبْخَ م   َعنْ  هُ َيســـــــْ
ف َمَ انمهم ذم مم ]كأنه يســـــــتن ر عليه ا روج[، َفَ َتَو  َأ َّامَ  فميهم  ُهمْ  الَّ ِف  َأبُو امَلْيهم  اجْلاََمجم اءَ  َمنْ »: اْلَبْخَ م  شـــــــَ

ْيًئا َعلمْمُت  َوَلوْ  فمينَا، َقاَل  َل  شــــــَ نَ  َأْفســــــَ
ف مم ذم ِف، يبم أَ  حة َعنْ ثم روى بعده بإســــــناد يف غاية الصــــــ! «أَلَحَْيُتهُ  فميهم  َأنَا الَّ  َأنَّهُ  اْلَبْخَ م

ًما َرُجاًل  َرَأى مم  َأ َّامَ  ُمنَْهزم   َحر  »: َفَقاَل  اجْلاََمجم
د   النَّارم نْ  َأشــَ ْيام  َحرِ  مم  فلله درهم! وروى يعقوب بن ســفيان يف ا!عرفة! «الســَّ

أمريا عىل النـــاس يف معركـــة دير ( أن النـــاس اق حوا أن ي ون 6/297) وابن ســــــــــعـــد يف الطبقـــات (2/107) والتـــاريخ

اجلامجم التي قانل فيها ســـــــــــادة التابعني جيش بني أمية حني خلعوا عبد ا!لك بن مروان فأبى، وخطو يومها يف الناس 

 وهو عليهم حيمل ُثمَّ  دنياكم، َعىَل  وليغلبن م دين م، ليفســـــــدن علي م ظهروا فلئن ودنياكم، دين م َعىَل  قا ال: دقانلوهم

اوَ  ىثزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك يثٱ: يـــتـــلـــو انَ  مـــــَ س   كـــــَ فـــْ نـــَ وَت  َأنْ  لـــم ُ إمْذنم  ام  متـــَ  كـــتـــــابـــــا اهلل بـــــم
 [.13/371 للبالذرف األااف مؤجالدا. .]أنساب

ا طيــو وأخــذ العلم عن أكــابر الصــــــــــحــابــة وأفتى يف حيــا م، روى  ◙كــان من أجالء نالميــذ ابن مســــــــــعود ( 2)

 .سنةد وما ة مخسني ابن وهو اجلامجم يوم وا ل أبو دكان: قال صالس بن سعيد ( عن9/271) بغداد ناريخ يف البغدادف

من أجلــة التــابعني وكبــارهم وأدرك كبــار الصــــــــــحــابــة وكــان يفتي يف حيــا م، واختص بعيل وعبــد اهلل بن مســــــــــعود ( 3)

 رينـعش ابن وهو وثامنني اثنتني سنة اجلامجم يف بن خيا :دمات قال خليفةوكان ابن مسعود يسأله يف العربية!  ¶

 (.3/104) نده يف ا!ستخرج[، وكذا قال أبو القاسم ابن م237:ص سنة دا. .]الطبقات وما ة
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مْحَنم  َعْبد (38  .(1)التابعنيفقهاء من كبار أ مة  ♫ ليىل َأيبم  ْبن الرَّ

ْعبمي   (39 حيل الشَّ  .(2)لمانه وفقيههحافظ  ♫ عامر بن اا

 .ام لمانه لهدا وورعا وعلامام ♫احلسن البرصف  (40

 .من أ مة فقهاء البرصة ♫مسلم بن يسار  (41

 .(3)امام لمانه ورعا وعبادة ♫ دمينَار   ْبنُ  المُك مَ  (42

 .(4)من كبار فقهاء التابعني ♫ عتيبة بن احل م (43

 .(5)وكان من فقهاء التابعني ♫عطاء بن السا و  (44

                                     
ْعُت د:َقاَل  ُحَصنْي  ( بإسناد صحيس عن 30703) :برقم ،(6/206) ا!صنايف  شيبة أيب ابن روى( 1) مْحَنم  َعْبدَ  َسمم  الرَّ

مم ا َأ َّامَ  النَّاَس  حُيَِسُض  َلْيىَل  َأيبم  ْبنَ 
ف أنسابوروى البالذرف يف  ،دجْلاََمجم : َقاَل  َحْفص ْبن سحيم َعن( 13/370) األاا

انَ د د كـَ مْحَن َعبـْ ء رـــــــــــــــــــــَمْعشــــــــــَ  يـا: ويقول اجلامجم بـدير يقـانـل ليىل َأيبم  ْبن الرَّ ا هُ  أقبس من م وهو قبيس، الفرار ان الُقرَّ نـْ
 من مم

  ُيعمل عدواًنا َرَأى من: َقاَل  درجته اللَّ  رفع علًيا فإن حمتســــــــــبني، صــــــــــابرين قانلوهم غريكم،
 فأن ره امَلْيه ُيدعى ومن ًرا  بمهم

 .داهلدى سبيل أصاب الذف فذلك بسيفه أن ره ومن درجة، أعظم وهو برئ فقد بلسانه أن ره وان منه، برئ فقد بقلبه

َحاُبنَا ابن ســــــــعد:دَقاَل  ( قال2) ْعبمي   انَ َوكَ  َأصــــــــْ يَمنْ  الشــــــــَّ
 الْ  َمعَ  َخَرَج  فم

م
ء ا اجم  َعىَل  ُقرَّ دَ  احْلَ َّ هم مم  َدْيرَ  َوشــــــــَ

 فميَمنْ  َوَكانَ . اجْلاََمجم

 [.6/261 ال ربى َلَماًنادا. .]الطبقات َفاْخَتَفى َأْفَلَت 

: َقاَل عبد اهلل بن معدان  َدانَ َمعْ  َأيبم بإسناد صحيس عن  (30712برقم: ) (6/207)يف مصنفه  شيبة أيب ابنروى  (3)

ْدُت  َتالم  َيْأُمُرونَ » َوَسْعًدا َيَسار   ْبنَ  َوُمْسلممَ  دمينَار   ْبنَ  َوَمالمَك  احْلََسنَ  َشهم اجم  بمقم   اْبنم  َمعَ  احْلَ َّ
 امنَّ »: احْلََسنُ  َفَقاَل  «اأْلَْشَعذم

اجم  ْلَح َّ
نَ  َجاَءْت  ُعُقوَبةً  لم   مم

م
اَمء   ُعُقوَبةَ  ْسَتْقبمْل نَ َفلْ  السَّ

م
  اللَّ

ْيام  َعن( 287: ص)يف نارخيه  يا خ بن خليفة، وروى «بمالسَّ

َ ة اأْلَْشَعذ اْبن َمعَ  خرجد :َقاَل  دمينَار ْبن َمالك اء من مَخْسامم َتال يَرْونَ  كلهم اْلُقرَّ
 د.اْلقم

ف للبالذرف )( 4)  .(7/363أنساب األاا

دَ د :قال أنه اجلعد ابنعن  البغوف القاســــــــــم أبو روى( 5) هم ا موم  ْبنُ  َعَطاءُ  َوشــــــــــَ   الســـــــــــَّ
  َعنْ  روى[]ثم . مَ اجْلاََمجم

م
 ْبنم  َعَطاء

ا موم  ْدُت »: َقاَل  الســــــَّ هم َم، شــــــَ
، يفم  َرُجاًل  َفَرأَ ُْت  اجْلاََمجم اَلحم نْهُ  َيْظَهرُ  َما الســــــِ

، َفَ اءَ  َعْينُُه، ام َّ  مم ْهم  اَب  ســــــَ  =َفَقَتَلُه، َعْينَُه، َفَأصــــــَ
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 .(1)شيخ أيب حنيفةفقيه ال وفة و ♫ محاد بن أيب سليامن (45

 .(2)♫بو حنيفة النعامن بن ثابت ال ويفأ (46

 .(3)امام دار اهل رة ♫مالك بن أنس  (47

 .╚حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالو  (48

 .(4)╚ طالو أيب بن عيل بن احلسن بن احلسن بن اهلل عبدابراهيم بن  (49

                                     
، َرُجاًل  َوَرَأ ُْت = ا ً

طمهم  يفم  َحارسم ، َوســــــــــَ نَْطَقة 
َي  مم اَبهُ  ،َفُرمم ، َفَأصـــــــــــَ ْهم  اَب  ســــــــــَ نَْطَقَتُه، َفَأصـــــــــــَ

 اجلعد ابن مســــــــــند د«َعنَْها َنَبا ُثمَّ  مم

 وهذا من ع يو القساء والقدر! .(840) :( برقم132:)ص

نة الو ـــــــــاح بن عبد اهلل اليشـــــــــ رف أنه قال (15/530) بغداد ناريخروى ا طيو البغدادف يف ( 1)  كاند: عن أيب عوا

 .دذلك يف أستاذه كان: قال سليامن؟ أيب بن فحامد: له قيلف السيا، يرى حنيفة أبو

َا ( عن أيب 234، برقم: )(1/182) الســــــنةروى عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف ( 2) : قال-نلميذ أيب حنيفة-القاي  ُيوســــــُ

ْيَا  َيَرى َحنميَفةَ  َأبُو َكانَ »  ، وسبل نقل نصوص أ مة مذهبه.«السَّ

حاكيا خرب خروج حممد بن عبد اهلل بن احلســـــــن بن احلســـــــن بن عيل بن  (13/357) النهايةو البداية يف كثري ابنقال ( 3)

ـــــــــــ ╚أيب طالو  دُ  َفَأْصَبَس عىل و ة بني العباس: د «النفس الزكية»ا!لقو بـ مَّ   ْبنُ  حُمَ
  َعْبدم
م
  َحَسن   ْبنم  اللَّ

 اْسَتْظَهرَ  َوَقدم

ينَةم  َعىَل  ىلَّ  َأْهُلَها، َلهُ  َوَدانَ  اْ!َدم ْبَس، بمالنَّاسم  َفصــــــــــَ يَها َوَقَرأَ  الصــــــــــ 
َفَرْت . ىث جم يل ىل مل خل يثٱ: فم   َوَأســــــــــْ

هم ْيَلةُ  َهذم  َعنْ  اللَّ

َتَهِل  نْ  َرَجو   ُمســـــْ
هم  مم نَةم  َهذم دُ  َخَطَو  َوَقدْ . الســـــَّ مَّ   ْبنُ  حُمَ

  َعْبدم
م
ن   ْبنم  اللَّ   َأْهَل  َحســـــَ

ينَةم ، َهَذا يفم  اْ!َدم ،ا َبنمي يفم  َفَتَ لَّمَ  اْلَيْومم  ْلَعبَّاسم

َياءَ  َعنُْهمْ  َوَذَكرَ  ُهمْ  َأشــــــــــْ َا، َذمَّ ْل  مَلْ  َأنَّهُ  َوَأْخرَبَ  هبم
نَ  ًداَبلَ  َينْزم ُمْ  َدَخَلَها، َوَقدْ  ام َّ  اْلُبْلَدانم  مم ْمعم  َعىَل  َباَيُعوهُ  َقدْ  َوَأهنَّ ، الســــــــــَّ

اَعةم  َوالطَّ

يَنةم  َأْهُل  َفَباَيَعهُ  دم ير   اْبنُ  َرَوى َوَقدْ  .َل اْلَقلمي ام َّ  ُكل ُهمْ  اْ!َ َمامم  َعنم  َجرم ، َأْفَتى َأنَّهُ  َمالمك   اإْلم يَل  بمُمَباَيَعتمهم   امنَّ : َلهُ  َفقم
َنا يفم  َبْيَعةَ  َأْعَناقم

نيَ  ُكنُْتمْ  امنَّاَم : َفَقاَل . اْ!َنُْصورم  ُْ َره   َوَلْيَس  ُمْ َرهم
م
نْدَ  النَّاُس  َفَباَيَعهُ . َبْيَعة   !  د.َمالمك   َقْولم  َعنْ  َذلمَك  عم

يف ا روج عىل بني العبــاس مشــــــــــهورة جــدا، وقــد كــانــا من أ مــة لمــاهنام ورعــا ولهــدا وعلام،  ¶وأخبــارمهــا  (4)

 مرآةوخرج معهام مجع من فقهاء العرا  واحل ال، وكاد األمر أن يتم هلام لو  ســـــــــبل ال تاب، قال ســـــــــبا ابن اجلولف يف 

ــــــــــــــوالبصــــ ال وفة فقهاء وكان: د(12/148) الزمان د مع لقتالا عىل النَّاس حُيِر ــــون رةـ  بن اهلل عبد فقال وابراهيم، حممَّ

د مع ا روج يف يستفتيانه ورجالن درجته، عىل قا م وهو حنيفة َأبا رأ ت: ادريس يا و  أرسعا: فقال وابراهيم حممَّ
 =.َننم
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أهل  فقيه ا!دينة وقرين اإلمام مالك يف الفقه، وكان عند ♫حممد بن ع الن  (50

 .(1)ا!دينة كاحلسن البرصف عند أهل البرصة

 .(2)أمري ا!ؤمنني يف احلديذوحافظ الدنيا  ♫شعبة بن احل اج  (51

 

الصــــــــــحابة والتابعني وأحباعهم و آل البيت فهؤ ء مخســــــــــون امام من أ مة اإلســــــــــالم من

أو خرجوا بــــأنفســــــــــهم عليهم، أفتوا بــــا روج عىل و ة اجلور وخلعهم مجيعــــا  ╚

                                     
 بن هشـــــــــام وقال .أحد اليه ســـــــــبقني ما صـــــــــرًيا ب كنت لو واهلل عنه؟ ُيقعدكم ما: ال وفة أعيان من جلامعة األَعمش وقال=

 ا!ُِرف صــالس وكان .الصــغرى ببدر القتال مثل ابراهيم مع القتال: فقال هذا عن شــعبة وســئل .الدوانيل َأبا قانلوا : حســان

 .دعليه اهلل ر وان طالو أيب بن عيلّ  وابن ☺ اهلل رسول ابن مع املار  قانلوا : ويقول خيطو بالبرصة

جيء برأسه اىل أيب جعفر العبايس  ♫أنه ملا ُقتمَل ابراهيُم  (12/149) «األعيان نواريخ يف الزمان رآةم»وقد جاء يف 

 ف اء -كلهم! يريد أن ي سـر قلوهبم الس ن يف وكانوا - دوأهله َأبيه اىل به اذهود: لربيعا!لقو با!نصور فقال  ادمه ا

بيع لَّم فلام دأرسهللد: له فقال ُيصـــــــــيّل، فرآه اهلل، عبدوالده  اىل بالرأس الرَّ  =ح ره يف فو ـــــــــعه فأخذه الرأس، اىل نظر ســـــــــَ

بيع له فقال ،دا!يثا  ضَننقُ  ومل اهلل بعهد وفيَت  لقد اســــــــــحا ، َأبا اهلل رمحاكد:وقال=  دنفســـــــــــك؟ يف كان ف ياد: الرَّ

 :القا ل قال كام واهلل كان: دفقال

نوب اتم سوء وي فيه         َسيُفه العار من حيميه كان فًتى  داجتناهُبا الذ 

 د.اهلل واحلاكم القيامة، بيننا وا!لتقى أ ام، نعيمك ومن أ ام بؤسنا من مسـى قد: لصاحبك قلد: للربيع قال ثم

 بن حممد قتل فلام ،با!دينة خرج حني حسن بن اهلل عبد بن حممد مع خرج( أنه 5/430ذكر ابن سعد يف الطبقات )( 1)

 ينة لبني العباس وهم بقطع يديه حتى شفع له وجهاء أهل ا!دينة فخىل عنه.أرسه واأل ا!د اهلل عبد

 حدثنيد، وقال خليفة بن خيا  الصـــــغرى بدر (بامخرا د): يقول شـــــعبة ســـــمعت يزيد بن خالد حدثنا: شـــــبةقال ابن  (2)

، أن أرى: قال نرى؟ كيا: فقلنا شـــــــــعبة، فأحينا :يقول الوارث عبد ســـــــــمع ب ر، بن ميســـــــــور  ينهذ نقل .ينوهونع خترجوا

 جيش مع♫  اهلل عبد بن ابراهيم معركة موقع هو «بامخرا »و، (6/224) الســــري يف الذهبي   نيالصــــحيح يناإلســــناد

 .ال وفة من يومني مسرية عىل وهي العباس بني
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 .(1)قتل شهيدا يف سبيل ذلك نحسبهم واهلل حسيبهم و  نزكيهم عىل اهللومنهم من 

والغلا يف ادعاء اإلمجاهلل يف هذه ا!سألة قديم، ولعل أقدم من ادعاه هو أبو عبد اهلل ابن  

ــــــــــــــجماهد البصــــ يف  ♫رد عليه اإلمام أبو حممد ابن حزم ، وقد  (370رف الطا ي )ت ـ

 ينْســــــو من لَبعض َوَرَأ ْتد يس حيســــــن ســــــوقه هنا فقال:خامتة كتابه مرانو اإلمجاهلل برد نف

ين يفم  َواْلَ اَلم مامةلإل َنفســه يَها ذكر فصــوً   الدَّ
 َلَ انَ  َعنهُ  ســ ت َلو بمَ اَلم فأحى ؛اإلمجاهلل فم

َلمْ أ َكانَ  ا رس بل أخراه يفم  َلهُ  أســـلم د اْبن َوُهوَ  َلهُ  ســـْ
اهم  فمياَم  َأحَى نهإف الطَّا مي رىـــــــــــــالبصـــ جُمَ

ة عىل خيرج َ   نأ عىل َأمجُعوا  َأهنم اإلمجاهلل فميهم  ّدعىا مَّ
 ولعمرف َذلمك فاســــــــــتعظمُت  اجْلور َأ م

الا نَّ أ علم قــد ي ون نأ َعظميم نــها َ افمر اإلمجــاهلل خمــُ َذا فيلقي كــَ اس اىل هــَ  َأن علم َوقــد ،النــَّ

َحاَبة فا ــــــلأ يَّة الصــــــَّ
ة يوم النَّاس َوَبقم يد عىل َخرُجوا  احْلرَّ َية بن يزم

 َومن الزبري اْبن َوَأن ُمَعاوم

َيار من انبعهُ   -َقتلتهمْ  َولعن َعَلْيهم  ا ارجني َعن اهلل َريم - َأ ْســا َعَلْيهم  َخرُجوا  اْ!ُســلمني خم

ّف ــاْلَبْص  احْلسن َوَأن اج عىل َخرُجوا  التَّابمعني وأكابر رم   َأحََرى .بسيوفهم احْل َّ
م
؟! كفُروا َهُؤَ ء

نُْهم باْل ْفر َأَحل رهمكف نْ مَ  َوالل بل  َأمر َول نه ،لعذرناه خيفى اْختماَلفا َكانَ  َلو ولعمرف ،مم

ُهور م َأكثر يعرفهُ  َمشــْ ل َفَلَقد ، شــتهاره ُخُدورهنَّ  يفم  وا!خدرات األســوا  يفم  اْلَعوا
 عىل حيم

 وأن با!رصـــــــــــاد َنَعاىَل  اهلل أن يعلم َوَأن ز  يْ ومَ  حَتْقميل بعد  ا يزمه َوَأن َكاَلمه خيطم َأن اْ!َْرء

وب َكاَلمه َياَمة َيْوم َعنهُ  مســــــــــئول َمْ ُتوب حَمْســــــــــُ
 َعَلْيهم  انبعهُ  من آخر اىل َلهُ  َنابع كل َوَعن اْلقم

 .(2)دولره

                                     
فقد عقد فصال سامه:  (وما بعدها 286: ص) ♫ خيا  بن خليفةومن أراد ا ستزادة فلينظر يف ناريخ احلافظ  (1)

َيةد ء َنْسمم ا  د.اأْلَْشَعذ اْبن َمعَ  َخرُجوا  الَّذين اْلُقرَّ

 .(177: ص) اإلمجاهلل مرانو (2)
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، فقال يف ♫وممن رد عىل ابن جماهد ح ايته هذا اإلمجاهلل القاي عياض املال ي 

 رد وقد .اإلمجاهلل ا!ســـألة هذه ىف جماهد بن ب ر أبو ادعى وقداحه عىل صـــحيس مســـلم: د

 من عظيمة ومجاعة أمية، بنى عىل ا!دينة وأهل الزبري وابن حلســـني القيام هذا بعســـهم عليه

 األمر ننالهلل وأ : د قوله ونأولوا  األشـــــــعذ، ابن مع احل اج ىلع األول والصـــــــدر التابعني

 قريشـــــــــــاً  ينــالعوا   أ لألنصـــــــــــار خمــاطبــة هــذا بــل: وقيــل احلل، وأهــل العــدل أ مــة ىفد  أهلــه

 د.ا الفة

نة أهل من طوا ُا  َوَذَهبتد: ♫قال أبو حممد ابن حزم  يعُ  الســـــــّ
 َومَجميعُ  اْ!ُْعَتزَلة َومَجم

ج رم و اْ!ُن ر َعن َوالنَّْهي بماْ!َْعُروفم  اأْلَمر يفم  الســـــيوف ســـــلَّ  َأنَّ  امىَل  والزيديةُ  اْ ََوا  مل امذا َواجم

اُلوا  ،ذلــكبــ ام َّ  اْ!ُن ر دفع ُيم ن إمذا :قــَ انَ  فــَ ة يفم  احْلل أهــل كــَ ابــَ صــــــــــــَ
 َوَ   الــّدفع ُيم نُهم عم

م َففرض الظفر من ســــــــــونأيي  و ــــــــــعفهم لقلتهم يرجون َ   عدد يفم  َكاُنوا  َوامنْ  ،َذلمك َعَلْيهم

َعة يفم  َكاُنوا  بظفر   التَّْغيمري نرك من ســــــــــَ
 نْ مَ  وكِل  ◙ َطالو أيب بن َعيلّ  َقول َوَهَذا ،بماْلَيدم

َحاَبة من َمَعه نيَ  أم َوَقول ،الصـــَّ
ة اْ!ُؤمنم َبرْي  َوَطْلَحة ▲ َعا مشـــَ  َمَعهم َكانَ  من وكِل  َوالز 

َحاَبة من َية َوَقول ،الصـــــــَّ َّن َوَغريهم بشـــــــري بن والنعامن َوَعْمرو ُمَعاوم
َحاَبة من َمَعهم ممم  الصـــــــَّ

ّمد الزبري بن اهلل عبد َقوُل  َوُهوَ  ،َأمْجَعمنيَ  ╚ يَّة َعيلّ  بن َواحْلسـن َوحُمَ
َحاَبة َوَبقم  من الصـَّ

رين ة َيْوم والقا مني َواأْلَنَْصار اْ!َُهاجم   احْلرَّ
 َقامَ  نْ مَ  كِل  َوَقوُل  ،َأمْجَعمنيَ  مَجميعهم َعن اهلل َريم

ل عىل اج اْلَفاســــــــــم َحاَبة من َواَ هُ  نْ َومَ  احْل َّ  َكانَ  نْ مَ  ِل وكُ  َمالك بن كأنسم  ╚ الصــــــــــَّ

َّ  ]معــه[
ا نممم   ذكرنــَ

ابمعني لم أفــا ــــــــــــم  نْ مم مْحَن َكعبــد التــَّ يــد ليىل أيب اْبن الرَّ
عم أيب وَ  ُجَبري بن َوســــــــــَ

ّي  َوَعَطاء الطَّا مي الَبخ ف لمم ّف  الســّ
ّف ـــــــــــــاْلَبصــْ  َواحْلســن اأْلَْلدم ينَار بن َوَمالك رم

 بن َوُمســلم دم

 صـــــْهَبان بن َوعقَبة الغافر عبد بن َوعقَبة َغالو بن اهلل َوعبد َوالشـــــْعبمّي  اءلَ وْ اجْل  َوأيب اريســـــ
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ْعَبة بن اْ!ُغرَية بن وا!طرف وماهان  نا مياهل شـــــيخ َوأيب اهلل عبد بن وَحنَْظَلة لاْ!عد َوأيب شـــــُ

ــــــــــــوالن خريشــال ابن اهلل عبد بن وا!طرف حبيو بن وطلل ا مو بن َوَعَطاء أنس بن رســـ  الســَّ

يم هم يــد بن َوامْبَرا ّي  يزم   بعــد نْ مَ  ثمَّ  ،َوَغريهم لحر بن وجبلــة ءســـــــــــااحلو َوأيب التَّْيمم
م
 نمم  َهُؤَ ء

ابمعمي ابمعني نــَ يز عبــد بن اهلل َكعبــد بعــدهمْ  َومن التــَّ  بن اهلل وكعبــد عمر بن اهلل عبــد اْبن اْلَعزم

ّمد عمر د َمعَ  خرَج  نْ َومَ  ع اَلن بن َوحُمَ مَّ م احْلسن بن اهلل عبد بن حُمَ
 ،ومطر رـبش بن وَهاشم

يم عَ مَ  خرج َومن هم ف َوُهوَ  ،اهلل عبــــد بن امْبَرا ذم هم  نــــدل الــــَّ اء َأْقَوال َعَليــــْ أيب اْلُفَقهــــَ ة كــــَ  حنيفــــَ

افمعمّي  َوَمالك َوايك حّي  بن َواحْلســـــــــن  نْ مم  ذكرَنا نْ مَ  لَّ كُ  َفإمنَّ  ،وأصـــــــــحاهبم َوَداُود َوالشـــــــــَّ

يذ قديم ا َوَحدم ل اممَّ
ا فتواه يفم  بذلك َناطم ل َواممَّ

ْيفه ســـــــــــلب لَذلمك اْلَفاعم   ســــــــــَ
 َرآهُ  َما امْنَ ار يفم

 .(1)دُمنْ را 

 كل خالفه وقد يصــــــــــس الذف هذا امجاهلل أف! عقل من مســــــــــ ة رأســــــــــه يف من ل ل نقولف

 ممن ســواهم أو ذكرناهم الذين الن باء والســادة الفقهاء واأل مة والتابعني الصــحابة هؤ ء

 اد   ان واهلل بل! نذكرهم مل
 اإلمجاهلل اءادع ممن العقل اىل ربأقل ان  قوهلم عىل اإلمجاهللُ  َي عم

  .!خالفه عىل

                                     
، وقد وقع يف كل طبعات ال تاب نصــــــــــحيا كثري يف أســــــــــامء هؤ ء (4/132) والنحل واألهواء ا!لل يف الفصـــــــــــل (1)

بني لنا، ومل يتيســـــــــــــــــر لنا الرجوهلل !خطو  األ مة والعلامء واجتهدنا يف نصـــحيحها كلها ســـوى ا!ســـمى )أبو احلوســـا( مل يت

 ô ابالوهـ عبـد بن حممـد بن اهلل عبـدال تـاب فـاهلل أعلم، وقـد نقـل بعض كالم ابن حزم هـذا ولاد عليـه الشــــــــــيُخ 

وقرر وقوهلل ا الف  (70: ص) «والزيدية الشـــيعة كالم نقض يف النبوية الســـنة أهل جواب» كتابه يف(  1242: ا!توىف)

 أهل السنة واجلامعة.يف ا!سألة بني 
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 :مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعةاإلشكال الثاني: 

 

ان الناظر يف ال تو ا!صــــــنفة يف بيان اعتقاد أهل الســــــنة واجلامعة جيدهم قد أدخلوا فيها 

شاهبه بعض ا!سا ل التي   متس أبواب ا عتقاد أو اإليامن أو التوحيد أو اليوم اآلخر وما 

من الغيبيات! فقد أدخلوا بعض مســا ل أبواب الطهارة ك وال ا!ســس عىل ا فني وطهارة 

الصــالة أدخلوا بعض مســا ل الصــالة كوســنية ا بتداء باليمني يف الو ــوء، و ال افر ســؤر

يف الســفر واســتحباب صــالة  الصــالة رــــــــــــقصــونرك اجلهر بالبســملة و راويلــــــــــــالســو بالنعال

يف أبواب الصــــــــــيــام أدخلوا و ،ت يف الف ر ونع يــل صــــــــــالة ا!غربال اويس وعــدم القنو

ع يل اإلفطار وغري ذلك من األبواب التي لو مســــألة ختيري ا!ســــافر بني الفطر والصــــوم ون

 ذهبنا  ستقصا ها وعزوها لقا ليها لطال بنا ا!قام.

بني وغني عن البيان أن من هذه ا!ســــــــــا ل ا!ذكورة آنفا ما هو حمض خالف فقهي وقع 

 .ôفمن بعدهم من علامء األمة  ╚الصحابة 

لســــــــنة مســــــــا ل اإلمامة فإدخال بعض مصــــــــنفي كتو ا عتقاد من علامء احلديذ وأهل ا

والســــــــــمع والطاعة لأل مة وعدم ا روج عليهم هي من جنس هذه ا جتهادات، ولذلك 

 ن د ا الف فيها مبسوطا يف كتو الفقه عىل ا!ذاهو األربعة وغريها.

تم د: ♫ وينيقال اجل َماَمةُ  َوَلْيســـــــــــَ نْ  اإْلم
دم  مم عم َي  َبْل  ؛اْلَعَقا مدم  َقَوا َ َية   هم ة   وم ، َنامَّ ة   َعامَّ

َ َياتم  اْلُوَ ةم  يفم  اْلَقْولم  َوُمْعَظمُ  ةم  َواْلوم   اْلَعامَّ
ةم   َمْظنُوَنة   َواْ َاصَّ

 .(1)دَوالتََّحِرف التََّأِخي يفم

]أف فقهاء أهل  عندهم اجلور أ مة عىل ا روج يف  المالد :♫وقال ابن الولير اليامين 

                                     
 .(61: ص) الظلم التياث يف األمم غياث (1)
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، غري -لذلك مســــــتحالً - اجلا ر عىل خيرج فالذف الظنية، ا!ســــــا ل من الســـــــنة[ َل  ألنه آثم   َعمم

 اســـــــــتحله ممن فعله ُيوصـــــــــا و  التأثيم، يســـــــــتحّل  فلم ،فروعيَّة   ظنية   مســـــــــألة يف باجتهاده

ـــــــــــــيقتســــ ما رَ كَ ذَ  .بالتحريم  أصــــول يف األربعني» كتابه يف الرالفك منهم، واحد   غري ذلك يـ

 القســـــــم يف حنبل بن أمحد عن ذلك نحو ]ابن قدامة احلنبيل[ «ال ايف»ذكر صـــــــاحو و ..«الدين

 .(1)دالبغاة أقسام من الثالذ

احلســـــــــني وابن الزبري ومعقل بن ســـــــــنان وأيب الطفيل عمر وومن كان جيرؤ عىل وصـــــــــا 

ــــــــــــــــيع واحلســــــن البصــــــوعبد اهلل بن حنظلة وعبد اهلل بن مط ومالك رف والشــــــعبي وشــــــعبة ـ

بأهنم عىل خالف عقيدة أهل الســـــــــنة! فهو واهلل عىل خالف عقيدة أهل الســـــــــنة!  ╚

بعقيدة أهل الســـــــنة! فهل يعلمها  نيســـــــيد شـــــــباب أهل اجلنة جاهلفارو  األمة وفلئن كان 

ى أحد؟! ل ن بعض الفهوم غطى عليها اهلوى واســـــتح م فيها الســـــالل حتى أود ابعدمه

ية ووديان اهلل ة، و  عىل نفسها جنت براقش!هبا يف دركات الغوا

نة أهلد حني وصــا أهل الســنة فقال: ♫وما أحســن كلمة أيب حممد ابن حزم   الســّ

ذين ُم اْلبمْدَعة َفأهل عداهم َومن احْلل أهل نذكرهم الَّ َحاَبة َفإمهنَّ  من وكل ╚ الصــــــــــَّ

َيار من هن هم ســــــــــلك ابمعني خم م اهلل َرمْحَة التَّ َحاب ثمَّ  َعَلْيهم يذ َأصــــــــــْ
 من انبعهم َومن احَلدم

اء ا امىَل  ف يالً  جيالً  اْلُفَقهــَ َذا َيْومنــَ م من هبم اْقتــدى من َأو هــَ   اْلَعوا
 وغرهبــا األَْرض َا  يفم

م اهلل َرمْحَة  .(2)دَعَلْيهم

                                     
 .(61: ص) الظلم التياث يف األمم غياث (1)

َا هذا ال تاُب بأنه من  (2/90) والنحل واألهواء ا!لل يف الفصـــــل (2) و  يعني وجود نقرير )ما( يف كتاب )ما( ُوصـــــم

، قال= ╚ما مل يوافل ال تاب والسنة وفهم الصحابة كتو أهل السنة واجلامعة أن ي ون بم رد وجوده صحيحا 
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مخالفة هدف يصــــــــمنا بنا با!رو  عن الدين وميو  أســــــــتغرب أن خيرج جاهل أمحل فري

هبذا  ☺فقد ابتيل ابن رســـــول اهلل وا روج عن منهو أهل الســـــنة!  ☺ا!رســـــلني ســـــيد 

]أحــد أمراء جيش ابن ليــاد الــذين  -لعنــه اهلل- احل ــاج بن مروعَ من قبــل، فقــد روف أن 

َحابم  نمم  دنا حني [◙قانلوا احلســــــــــني بن عيل  نْي  َأصــــــــــْ ، َأْهَل  َياد: قال احْلُســــــــــَ
 اْلُ وَفةم

 َفَقاَل  ،داإلمام وخالا الدين، من مر  من قتل يفم  نرنابوا  َو  ومجاعت م، طاعت م الزموا 

نْي  َلهُ   ثبتم َوَأنُْتمْ  مرقنا أنحن الناس؟ حترض أعيل احل اج، بن َعْمرو َياد: ◙ احْلُســــــــــَ

؟   أما َعَلْيهم
م
 الدين، من مر  أ نا أعامل م، َعىَل  ومتم أرواح م، قبســــــــت َقدْ  لو لتعلمن َواللَّ

 !(1)دالنار بصيل أوىل ُهوَ  ومن

                                     
 بانباهلل رفـــالش هلم حصل انام السنة أهل: د(2/212 مؤلفانه جمموهلل) «رفع ا شتباه»يف كتابه  ♫=العالمة ا!علمي 

َض  افإذ والســــــنة، لل تاب موافل قوهلم أن الظاهر ألن أوىل التقليد فيه جيول فيام نقليدهم ي ون فإنام والســــــنة، ال تاب  ُفرم

 .فيها لقوهلم قيمة فال والسنة ال تاب عليه يدل ما خالف مسألة يف قالوا  أهنم والتحقيل بالبحذ نبنيَّ  أنه

نْ  ألنَّ  هذا؛ عىل ننِبهك وانام  طا فة يف وعرف ا!ســـــــــا ل، من كثري يف احلل عىل أهنم طا فة يف عرف اذا أنه اإلنســـــــــان َطبعْ  مم

ـــــــــــيتس فإنه فيها، الطا فتان اختلفت مسألة له ذكرت ثم ا!سا ل، من كثري يف باطل عىل أهنم أخرى هللـ  احللَّ  بأن احل م اىل رَّ

ة، هلم يعرف مل ولو األوىل، الطا فة مع فيها ة ون ون الثانية، للطا فة ا!وافقة احل و عليه ُنْتىل قد بل ح َّ  يعرف و  قويَّ

ة  أن العدل ونرك العدوان ومن ...الغلا أشــــــــــنع من وهذا نه،ع الوهم ذلك دفع يســــــــــتطيع   ول نه األوىل، للطا فة ح َّ

عون خيـالفونـه أكثرهم أو النـاس من كثرًيا  ألن أو بـه الظنّ  نيســــــــــء ألنـك ول ن ح ـة، بـدون العـامل قول نردَّ   أنـه عليـه ويـدَّ

ا؛ احلل عىل عدوان فهو العامل، ذلك عىل عدوان هذا أن وكام. ا!ســـــــــــا ل بعض يف احللَّ  خيالا  نطلبه أن عليك ألن أ ســـــــــــً

ْكَت  والربهان، باحل ة  .هلا ظامل ألنك أ ًسا؛ نفسك عىل وعدوان   ذلك، َفَ َ

 واحد كِل  قوَل  فيســــــمع القاي منصــــــو نفســــــه ينصــــــو أن عليه كان العلامء عليه اختلا اذا احلل طالو أن: واحلاصــــــل

 د.بالقسا يقض ثم وح ته، منهم

 .(5/435) الطربف ناريخ (1)
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ف   َقَرَظةَ  ْبنُ  َعْمُرورجل صــالس هو  ◙مع احلســني  َوَخَرَج  ارم  َوَقاَنَل  ♫ اأْلَنْصــَ

نْيم  ُدونَ  ْعد   ْبنم  رمَ عُ  َمعَ  َأُخوهُ  َوَكانَ  َفُقتمَل،قتا  شــــديدا  احْلُســــَ ]ا بيذ الذف  -لعنه اهلل- ســــَ

نْيُ  َياد: أخوه احلســـنَي فقال َفنَاَدى ،نوىل قتل احلســـني[ اُب  َيا ُحســـَ ابم  اْبنَ  َكذَّ َلْلَت ! اْلَ ذَّ  َأ ـــْ

ي َ  امنَّ : احلســني َفَقاَل ! َقَتْلَتهُ  َحتَّى َوَغَرْرَنهُ  َأخم لَّ  مَلْ  اللَّ
اهُ  َبْل  َأَخاكَ  ُيســم لََّك  َهدَّ كان ،و(1)دَوَأ ــَ

 ينشد ساعة القتال: ♫عمرو 

غغغغ     األنصغغغغا  ك  بغغغغ  علمغغغغ  ق 

  

 الغغغغ ما  حغغغغ    سغغغغ     ين

   

 شغغغا   نكغغغ  غغغغر غغغغ   َض 

  

غغغغغ     و  س   و ا   مهج غغغغغ  ح 

   

  

                                     
 (.3/174األثري ) ال امل  بن (1)
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لث:  ثا كال ال ــ عا  اإلش ما هذه اإلج ية على فرا ثبو   مة المحك وترجيح القول بحر

ل ذا الجور حد أم هو مفتوح ب  قيد الخرو  على والة الجور! فما هو الجور المقصود وهل 

 وال إط ق؟!

 

ســلمني الســفه والســوء، و  يســتقيم   يم ن !ن يف رأســه مســ ة عقل أن يظن بعلامء ا!

الذين -مع أدنى أوليات العقل البشـرف أن ي ون هؤ ء الفطاحلة اجلهابذة من أهل العلم 

وا ا روج عليهم مهام فعلوا منع -ورد عنهم ا!نع من ا روج عىل و ة اجلور وعزهلم

 مواهلم!با!سلمني ون لوا هبم وقتلوهم وهت وا أعرا هم وحرفوا دينهم وغصبوا أ

َذا يقول: ♫ولــذلــك ن ــد اإلمــام اجلويني  هُ  دَوهــَ   (1)ُكلــ 
دمرم  يفم و م  َنَوا ا امَذا  اْلُفســــــــــُ َأمــَّ فــَ

نُْه  َل مم َداُد، ]أف احلاكم[ َنَواصــــــــــَ اُد، َوَلاَل الســــــــــَّ نُْه اْلُعْدَواُن، َوَظَهَر اْلَفســــــــــَ
ا مم َياُن، َوَفشــــــــــَ صــــــــــْ

اْلعم

َلَمُة، َومَلْ َوَنَعطََّلتم احْلُُقوُ  َواحْلُُدوُد، َوا َتْ َرأَ الظَّ َياَنُة، َواســـْ
َحتم اْ م َياَنُة، َوَو ـــَ  الصـــِ

ْرَنَفَعتم

َّْن َظَلمـــَ 
ا ممم فـــً دم اْ!َْظُلوُم ُمنَْتصــــــــــم م ، َوَنْعطميـــلم جيـــَ ا ممم اأْلُُمورم ُل امىَل َعظـــَ ُل َواْ َطـــَ ـــَ َداَعى اْ َل ُه، َونـــَ

تمْدَراكم َهَذا ا نم اســــــــــْ
، َفاَل ُبدَّ مم هم ، أْلَْمرم اْ!َُتَفاقممم الث ُغورم اَم ُنْعنَى لمنَقميضم َهذم َماَمَة امنَّ َك َأنَّ اإْلم

َوَذلم

.  احْلَاَلةم

ــــــــــــــَفإمَذا َأْفســــَ  اَلَة، ى اأْلَْمُر امىَل ـ تمْدَراُكُه َ  حَمَ ُو اســــْ
َياَلُة، َفَي م َعاَمُة َواإْلم  الزَّ

يهم اَلفم َما َنْقَتســــم  خم

ًدى، ُمْلَتطم  َوَنْرُك النَّاس َع هَلُْم َعىَل احْلَِل َواْلَباطمل ســــــــــُ نَي َ  َجامم ْم مم ْن َنْقريرهم َأْجَدى َعَلْيهْم مم

نيَ 
م م
ا! اهلل َمْن ُهَو َعْوُن الظــَّ اَعىَل اِنبــَ َ ُل اهلــْ

نَي، َوَمْو ــم مم اشــــــــــم ارقمنَي مج، َوَماَلُذ اْلغــَ َ ُم املــْ نَي، َوُمْعَتصــــــــــَ

ُك، ، َوامَذا ُدفمَع اْ َْلُل امىَل َذلم النَّامجنيَ  َلتم اْ!ََدارم ُك، َوَأْعســـَ
الم  اْ!َســـَ
تم  اْعَتاصـــَ
نَّ اأْلَْمَر فإَ َك، َفَقدم

                                     
 و يته.( وال الم عن الصرب عىل الواأل اذا طرأ عليه فسل واستدامة 1)
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، َفاْلبمَداَر اْلبمَداَر  ْختماَللم ، َواْ َْبام َوا م َتَمرَّ َعىَل اْ ََبالم نمبمَها امَذا اســـْ َقْبَل َأْن َنُزوَل اأْلُُموُر َعْن َمَرا

بمَها، َومَتميدَ وَ  ْن َمنَاصم ْساَلمم بمَمنَاكمبمَها مَتميَل مم ُة اإْلم طَّ  .(1)دخم

 منع نْ مَ وقــــال: د ♫نقــــل كالم اجلويني مقرا لــــه العالمــــة ابن الولير اليامين وقــــد 

 مثل بو يته، ا!فســــــــــدة وَعُظَمتم  ُظلمه، َفُحَش  من ذلك من اســــــــــتثنى الظلمة عىل ا روج

اج معاوية، بن يزيد ا، بن واحل َّ  حاله، هذا من بإمامة به ْعَتد  يُ  ممن أحد   يُقل مل وأنه ُيوســــــــــُ

 ُمرادهم، بيـــان عىل نصــــــــــوا  فقـــد اطالقهم، بعض ظواهر من يبحـــذ مل من ذلـــك ظن وان

وا  ]و[  ...]اىل أن قال[..نصوصهم من أم ن ما بذكر ذلك ويظهر ألفاظهم، ُعموم وخص 

 وجا ر جوال عىل احتو من منهم ول ن السالم، عليه احلسني بفعل ا حت اج عىل انفقوا 

ــــــــــقص من ومنهم مطلقًا، الظلمة عىل ــــــــــالش وغريَّ  ظلمه َفُحَش  من عىل رهـ  مسلم   يقل ومل رهلل،ـ

نْ  و  منهم ، يزيد انَّ : غريهم مم  و  الســيد، عىل الشــيطان ألقاه ما ا َّ  باغ واحلســني مصــيو 

ع  يف اشــ طوا  أهنم الفقهاء عن روى بطال ابن فإن... أحداً  اجلهالة هذه بمثل الشــيطان طمَّ

و طــاعــة  هــذه ومع ،غــالبــاً  ا!ظلوم وانصــــــــــــاَف  واألعيــاد، واجلُُمعــات اجلهــاد اقــامــة ا!تغلــِ

ــــــــالش ، طاعته ان: الفقهاء عن بطال ابن قال فام رو ،ـ ، عليه ا روج ان و  واجبة  م   بل حرا

 الدماء حقنم  من فيها ملا عليه، ا روج من خري   فطاعته كذلك، كان متى انه): عنهم قال

 .(دمهاءال ونس ني

 ومن ،♠ احلســــــــني قتل حتســــــــني يف كالماً  ا!ســــــــلمني من ألحد أعلم   أين واعلم

دَّ ، مل مســـلم   عىل ذلك ادعى   يف اإلســـالم من فليس عنه ذلك صـــس ومن ُيصـــَ
 
 وأما ...يشء

                                     
 (.106( غياث األمم يف التياث الظلم )ص: 1)
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 علم، و  بــدين ُيعرف  .. ممن هبم ُيعتــد   فال ا!وا ــد، وُلقــاطــاتم  واَ!َزاود، اجلُُروبم  فقهــاء

 كثر م عىل الشــــــــــيـــاطني مجيع وكـــذلـــك رأ ـــه، عىل كلهم كثرية جيو  يزيـــد مع كـــان فقـــد

 .(1)دوال ذب الف ور حُيسنون

نْ  َرَأى َمنْ »شـــــــارحا حديذ  ♫وقد قال ابن بطال  هم  مم ريم ْيًئا َأمم ْ  َيْ َرُههُ  شـــــــَ ربم     :«َفْلَيصـــــــْ

ْيًئا َرَأى َمنْ : )وقولهد ْ  َيْ َرُههُ  شــــَ ربم  عدل امام أم نه وان... ورواجل الظلم من: يعنى( َفْلَيصــــْ

 .(2)داألول بخلع بأس فال الناس مجهور عليه وانفل

 :مناقشا مانعي ا روج عىل و ة اجلور وخلعهم ♫قال أبو حممد ابن حزم 

ْلَطان يفم  َنقوُلونَ  َما :هَلُم َوُيَقالد َحاب اْلَيُهود جعل ســـــُ اَرى أمره َأصـــــْ  وألزم جنده َوالنَّصـــــَ

ْزَية اْ!ُســــلمني ْيا َومحل اجْلم ْيا َومحل للِزَنا ا!ســــلامت وأباح اْ!ُســــلمني َأْطَفال عىل الســــَّ  الســــَّ

اَءُهمْ  َوملك اْ!ُســــــــــلمني من وجد من كل عىل ســــــــــَ
 كل يفم  َوُهوَ  هبم اْلَعَبذ وأعلن وأطفاهلم نم

ْساَلمم  مقرّ  َذلمك اَلة يدهلل َ   بمهم  ُمْعلن بماإْلم  ؟!الصَّ

 كَ رم نُ  نْ ا َوَهَذا ،مجَلة َقتله ام َّ  ُمســــــلام يدهلل َ   هنَّ ا :هَلُم قيل(، َعَلْيهم  ماْلقيا جيول َ  ) :َقاُلوا  َفإمن

وَرةً  أوجَو   َّ  يْبقى َأ  َ ُ
 ؟!َمَعه اْل ْفر َوأهل َوحده ُهوَ  ام

رْب  َأَجاُلوا َفإمن اَلم خالفوا  َهَذا عىل الصــــــَّ ســــــْ نْهُ  وانســــــلخوا  مجَلة اإْلم
 ُيَقام بل) :َقاُلوا  َوامن ،مم

د ام َّ  مَجميعهم َأو اْ!ُسلمني أعشار نمْسَعة قتل َفإمن :هَلُم ُقْلنَا -َقْوهلم َوُهوَ - (َوُيَقانل َلْيهم عَ   اَواحم

نُْهم م من َوسبي مم  ؟!َكَذلمك َأْمَواهلم من َوأخذ َكَذلمك نمَسا مهم

 نزال َوَ   ،كَذلم  من أقل َعن ســــــــألناهم أوجبوا  َوامن ؛نناقســــــــوا  َعَلْيهم  اْلقيام من منُعوا  َفإمن

                                     
 .بترصف يسري (وما بعدها 4/377) ☺العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم  (1)

 .(8/215) بطال  بن فالبخار صحيس اح (2)
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د   ُمســــلم   لم قت عىل هبم نقا َأن امىَل  نحيطهم َدة اْمَرأَة عىلالغلبة  َأو َواحم  َمال َأخذ عىل َأو َواحم

 .بُظْلم رةـبش انتهاك عىل َأو

ء َبني فرقوا  َفإمن ك من يَشْ
 أوجبوا  َوامن جيول َما  َوَهَذا َدلميـل بماَل  وحت موا  ننـاقســــــــــوا  َذلم

 .احْلل امىَل  جُعوا ر َذلمك كل امْنَ ار

ن ونسألهم ر اجلا ر هُسْلَطانُ  غصو َعمَّ
 بمهم  ليفسل َأو هبم ليفسل هَواْبنَ  هَواْبنَتَ  هَلوجتَ  اْلَفاجم

هم  َعة يفم  أهوَ  بمنَفســم اَلم من ســَ   فرض أم للفاحشــة َواْبنَته َوولده َواْمَرأَحه َنفســه امســْ
 يْدفع َأن َعَلْيهم

نُْهم َذلمك َأَرادَ  من  ؟!مم

  ض  فرْ ) :َقاُلوا  نَفإم 
 .ُمسلم َيُقوهلَا َ   بعظيمة َأحَوا  (َوَأهله َنفسه امْساَلم َعَلْيهم

مَ  احْلل امىَل  رجُعوا  (َوُيَقانل َذلمك من يْمَتنع َأن َعَلْيهم  فرض بل) :َقاُلوا  َوامن  كل َذلمك َولزم

 .(1)دَكَذلمك امَلال َويفم  ُمسلم كل يفم  ُمسلم

  

                                     
ر النظر فيه ونأمله فإنه نفيس (4/134) والنحل واألهواء ا!لل يف الفصل (1)  .وهذا كالم حسن را ل حيسن ن را
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كال الرابع:  ــ لدولة من أن ابن اإلش مه عواد غير راا ب ذه األمور التي تحصـــل في ا وزرا

 وعماله، أو لو يعلو ب ا:

 

: هذه واهلل ح ة أقبس من ذنو، وعذر أخس من مصيبة، وا!حتو واهلل ا!ستعان قولن

ابن  كــانهبــذه العلــة العليلــة واحل ــة ا!ح وجــة أمحل مل يــدر أن الرد عليــه يف كالمــه، فــإن 

د   :ثالثةيدرف و  يغري فهو أحد  -هع ل اهلل هالك-عوا

 بأفعاهلم وي ذب يف لعمه عدم الر ا.اما راض 

وقـــادر عىل التغيري و  يغري فهو ملعون بنص كتـــاب اهلل نعـــاىل: وامـــا غري راض بـــأفعـــاهلم 

 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خليثٱ
 .ىثٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

و بذلك يعلن أنه غري أهل لإلمارة ألنه   نفوذ   يقدر عىل التغيري فهاما غري راض وو

ألمره عىل من هم دونه وهو دأمري من ور د! وقد ذكرنا أن هذا من موجبات عزله كام يف 

 الوجه التاسع أعاله. 

فهذا أوىل  -وهذا جمرد كذب وخيال-ان كان   يدرف عن هذه ا!صـــــــــــا و شــــــــــيئا أما 

وت! فام هذا األمري الذف حتصــــــل يف رب رأســــــه بالنعال حتى يمـــــــــــــــــويســــــوأحرى أن يعزل 

و يته كل هذه ا!صــا و و  يدرف عنها! ولعن اهلل هذه الســــــــــــــرورات األمنية التي جتعله 

يتحمـــل كـــل هـــذه األولار عىل ظهره دون أن ي لا خـــاطره أن يـــدرف عنهـــا، مع أنـــه قـــد 

أن ابن و ب ر القحطاين نقبله اهلل نوصـــــس وبلغته الرســـــا ل وال تو، وقد حدثني الشـــــيخ أب
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د كانت نصله كتو ونقارير دورية عن كل ما حيصل ويعلم كل ما يدور يف الدولة  .(1)عوا

عىل من دافع عن يزيد بن معاوية  ♫وما أحســــن ما رد به العالمة ابن الولير اليامين 

 يف ثبت ، فقال:د◙بأنه مل ي ن را ــــــيا عن قتل اإلمام احلســــــني الشــــــهيد  -لعنه اهلل-

حيس وم ملك هرقَل  اىل كتو ☺ اهلل رســــــــول أن الصــــــــَّ  وهم األَريســــــــِيني، اثم عليه أنَّ  الر 

ن واجلفـــاء وا طـــأ اجلهـــل أهـــُل  نَ  احلراثني، مثـــل دينـــه أهـــل مم ه ا!علوم ومم  يـــأمرهم مل لو أنـــَّ

ن عليه كان ما بدينهم ويرض ، اثمهم مم  ألن، بذلك له قال انَّام ☺ اهلل رســــــــول وأنَّ  يشء 

، كــارهــاً  كــان ولو التغيري، عىل لقــدرنــه بــذلــك، راض   أنــه حــالــه ظــاهر  ســـــــــــا ر ف ــذلــك لغريَّ

 يزيد، وكذلك ين روه، ومل ممال هم يف ظهر قبيس ب ِل  الر ــــــــا منهم الظاهر اجلبابرة ا!لوك

 منه، للثواب وطالبني له، رينـــــــــــــــــــمبشـــــــــ ال ريم برأســـــــــه جاؤوا ♠ احلســـــــــني قتلة فإن

 وقــد عنهم، وري ذلــك، عىل رهمفــأق اليــه، األمور أحــو لــه فعلوا  قــد أهنم لــه ومظهرين

 وليس لســــ و ا، بالتزويو الب ر بر ــــا ☺ النبي ح م فقد هذا، من بأقل بالر ــــا حُي م

 .(2)دُنطل   بغري ُيعرف قد الر ا أن عىل التنبيه القصد وانام القياس، القصد

د قد يســبو فتنة ونفرقا وســف ا للدماء فإن ابن   و  يزعمن لاعم بأن القيام عىل ابن عوا

                                     
بل لقد بلغني ما حصــــــل يف جملســــــه حني قر ت عليه دالنصــــــيحة اهلاشــــــميةد كاملة، فبهت وقال:دفســــــحناد! ومل يغري  (1)

أيب حممد نا أبو يعقوب عن سبو اهدار دم شيئا سوى أن ح م بإهدار دم العبد الفقري وقتله! وحني سأله بعد ذلك أخو

فأجاب ابن عواد: د ألنه شـــــ ل مجاعة جديدة يف ادلو، وبدأ يأخذ  -وقد أخربين بذلك أبو يعقوب مشـــــافهة-اهلاشـــــمي 

هريرة  أيب عن مســــــــــلم فلعنه اهلل ما أكذبه! وقد جاء يف صــــــــــحيسالبيعاتد! وأنا يف نلك األ ام   للت أســــــــــ ن القا م! 

اَمةم  َيْومَ  اهللُ  ُيَ ِلُمُهمُ  َ   َثاَلَثة  »: ☺ اهلل ولرســــــــــ قال: قال◙  يـَ
مْ  َوَ   اْلقم مْ  َينُْظرُ  َوَ   ُيَزِكيهم يم   َعَذاب   َوهَلُمْ  امَلْيهم

: َألم

، َشْيخ   اب   َوَملمك   َلان  ل   ،َكذَّ
 «.ُمْسَتْ ربم   َوَعا م

 (.4/394) ☺العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم  (2)
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د وحزبه الظلمة الف رة هم ســــــبو الفتنة وهم أجرأ الناس عىل الدماء ا!عصــــــومة وقد  عوا

 وجو عىل ا!سلمني كا أذاهم ورد من رهم وباطلهم.

يم امَباَحة اماْلقي يفم  امن :َبعســـهم َوَقاَل قال أبو حممد ابن حزم: د فك احْلَرم  َوأخذ الِدَماء َوســـَ

اَل  ،أْلَمرا وانتشــــــــــــار األســــــــــتــار وهتــك اأْلَْمَوال هُ  كال :اآْلخُرونَ  هَلُم َفقــَ َنــَّ  َأمر !ن حيــل َ   ألم

ض َأن َوَ   حل بمَغرْي  َما  َيْأُخذ َأن َوَ   حريامً   تك َأن اْ!ُن ر َعن َوهني بماْ!َْعُروفم   !ن يَتَعرَّ

إمن ،يقـانلـه َ   ْيئـا فعـل فـَ َذا من شــــــــــَ ف َفُهوَ  هـَ
ذم ا فعـل الـَّ ي مـَ

هم عَ  ُيغري َأن َينَْبغم  أهـل َقتلـه َوأمـا ،َليـْ

َذا َكُثُروا َأو َقل وا  اْ!ُن ر   فرض َفهــــَ
هم اس اْ!ُن ر أهــــل قتــــل َوأمــــا ،َعَليــــْ هلم َوَأخــــذهم النــــَّ  َأْمَوا

ف اْ!ُن ر من ُكله حريمهم وهت هم  ذكُروا َما خوف َكانَ  َفَلو َوَأ ًْسا ،َنْغيمريه النَّاس يْلزم الَّذم

انمعــا   اأْلَمر َومن راْ!ُن  َنْغيمري من مــَ
اْ!َْعُروفم انَ  بــم َذا َل ــَ ه هــَ

انمعــا بمَعْينــم اد من مــَ هــَ
 احْلَْرب أهــل جم

اَرى ســـبي امىَل  َذلمك عىد َوامن ُمســـلم َيُقوله َما  َوَهَذا اء النَّصـــَ نيَ  نســـَ
 َوأخذ َوَأْوَ دهمْ  اْ!ُؤمنم

مْ  َوَسفك َأْمَواهلم َهاد َأن يفم  منياْ!ُسل َبني خالف َوَ   ،حريمهم وهتك دمَما مهم و اجْلم  َمعَ  َواجم

َهاد َذلمك وكل اأْلَمرْينم  َبني فر  َوَ   ُكله َهَذا وجود  د.َوالّسنة اْلُقْرآن امىَل  َوُدَعاء جم

فـــإنـــه يلزم الـــذين يمنعون ا روج عىل و ة اجلور ! ♫ومـــا أحســــــــــن ح تـــه هـــذه 

يمنعوا جهاد ال فار  القتل والف ور يف الناس ألجل ا!نع من ســــفك الدماء أنا!ســــتحلني 

 وا!رندين ألنه جيلو عىل ا!ســـــــلمني ســـــــف ا أشـــــــد للدماء وقتال لألطفال وســـــــبيا للنســـــــاء! 

  . ىث حل  جل مكيثٱٱفـ 
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 :(1)مخالفة األحاديث اآلمرة بالسمع والطاعة والصبر على والة الجوراإلشكال الخامس: 

اإلمجال  يف اجلواب عمن يســــــــتشــــــــ ل هبذه األحاديذ مســــــــل ني، -بعون اهلل-ســــــــنســــــــلك 

  :والتفصيل

 

 :المسلك اإلجماليأوال: 

عون دْ بدعواهم هذه يَ يزعمون أهنم ان الدعاة لطاعة و ة اجلور وا!نافحني عن الظلمة 

 نباهلل الســـنة والتمســـك بمنهو الســـلا، وصـــدعوا رؤوســـنا بدعواهم ا الية عن التحقيل 

ريــد هبــا بــاطــل، فهم دال تــاب والســــــــــنــة بفهم ســــــــــلا األمــةد ومــا هي واهلل ا  كلمــة حل أ

 يفهمون ال تاب والسنة باألفهام التي وافقت أهواءهم من فهم السلا.

لميلم  يفم  َناظمر   ُكِل  َعىَل  جَيمُو د :قال اإلمام الشاطبي   ِي ـالشَّ  الدَّ
َعاةُ  ْرعم مَ  َما ُمَرا نْهُ  َفهم  مم

ُلوَن،   َكاُنوا  َوَما اأْلَوَّ
؛ اْلَعَملم  يفم  َعَلْيهم ، ْحَرىأَ  َفُهوَ  بمهم َوابم   َوَأْقَومُ  بمالصَّ

ْلمم  يفم د اْلعم  .(2)َواْلَعَملم

قد  ╚ويســتفاد من هذا يف مســألة ا روج عىل و ة اجلور  لعهم، فإن الصــحابة 

وقعت يف لماهنم عدة وقا ع منهم أو من التابعني الذين عا وهم، وما رأ نا أحدا منهم 

                                     
ومن أحسن من ناقش هذه ا ستد  ت اإلمام أبو حممد ابن حزم يف هناية كتابه الفصل يف ا!لل والنحل والدكتور  (1)

وقعه )دار أمحد بن ســــــــــعد آل محدان الغامدف يف كتابه )جتديد الفقه الســــــــــيايس( والدكتور خالد بن حممود احلايك يف م

ذ، وبعض ما سـأذكره اسـتفدنه من ا!صـادر السـابقة وبعسـه من احلديذ السـيا ية( يف بيان  ـعا كثري من هذه األحادي

 .غريها ولن أشري لذلك نفصيال، و  نعني اإلشادة بمصدر أو كتاب أو مؤلا موافقته عىل كل اختيارانه وآرا ه

 .(289 /3) ا!وافقات (2)
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 .(1)ألحاديذ ا!روية يف ذلكاستدل يف ان اره عىل من خرج عىل وال  جا ر با

لصــــــــــحــابــة وانبــاهلل أمرهم، قــال احلــافظ عىل منهو نوقري ا ôوقــد ســــــــــــار التــابعون 

ابمعني َأن اْ!ُْعَتمد:د♫العال ي  َحاَبة اِنَباهلل عىل َأمجُعوا  التَّ ياَم  الصــــــــــَّ
ْخذ َعنُْهم ورد فم  َواأْلَ

هم  والفتيـــا بَقْوهلمْ  نُْهم أحـــد من َن مري غري من بـــم ابمُعونَ  اْلَتَزمَ ال الشـــــــــــــاطبي:د، وقـــ(2)دمم   التـــَّ
 يفم

َحاَبةم  رَيَ ُمْ  الصَّ
 د.َفُقُهوا  َحتَّى ☺ النَّبمِي  َمعَ  سم

 ما ييل: الناظر فليتأمل

عن بيعة أيب ب ر الصــــــــــديل ومجع  من بني هاشــــــــــم  ◙نأخر عيل بن أيب طالو  .1

 .ستة أشهر ◙

  .متاما ◙أيب الصديل  عن بيعة ◙امتنع سعد بن عبادة  .2

لئن كان احل م و ه،التي عار ــــــــــتوفود ا!عار ـــــــــــة عن قتال  ◙عثامن  امتناهلل .3

ُبوهُ »النبوف  ْيام  َفاْ م نًا بمالســـَّ
 ◙فال يملك عثامن  ☺ثابتا عنه  !«َكانَ  َمنْ  َكا م

أمر الناس بالســــــــــ ينة  ◙و  غريه نغيري احل م النبوف، ومع ذلك ن د عثامن 

 .◙وال ا عن القتال حتى لقي ربه شهيدا 

بالقتال حتى  ◙ومل يبدأهم عيل  ◙ عن بيعة عيل ◙اوية امتنع مع .4

وما أشـــببه  «ويس عامر نقتله الفئة الباغية»امتنعوا بالســـيوف! واحتو عليهم بحديذ 

 ◙بعد أن محل أهل الشـــــــام الســـــــيوف وســـــــاروا هم لقتال عيل من األحاديذ، 

                                     
 -ة ل ل حمو الدامغة ل ل معاندالشـــــافي-ن عمر يف خروج أهل ا!دينة عىل يزيد، وســـــتأيت اإلجابة ا  ما ورد عن اب( 1)

 عنه بإذن اهلل.

 .(66: ص) الصحابة أقوال يف اإلصابة امجال( 2)
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 .◙ومن معه بح ة ا!طالبة بدم عثامن 

َذت البيعــة ليزيــد بن معــاو .5 يــة من النــاس كرهــا وامتنع مجع من الصــــــــــحــابــة حني ُأخــم

عن هذه البيعة مل ن د من حيتو عليهم هبذه األحاديذ، بل لقد عار ــــــــها  ╚

وأم سلمة وعبد فقهاء الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن الزبري واحلسني بن عيل 

ن طيع وا!ســــور بن خمرمة وعبد اهلل باهلل بن لمعة وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن م

 .╚ وكثري غريهمحنظلة وواثلة بن األسقع 

أن الباحذ يف أحاديذ الســــمع والطاعة والبيعة وما شــــاهبها جيد بتأمل أســــانيدها أن  .6

يف هذه األبواب مع  أســـــانيد شـــــامية، وقد كثر و ـــــع األحاديذ يف الشـــــام منها كثريا 

هم اهلل يف ، كام فعل الرافســة لعنديذ ا!ســندةكثرة ا!راســيل فيهم التي ختتلا باألحا

 يف فسا ل آل البيت وما شابه ذلك.العرا  فو عوا أحاديذ كثرية 

وثمة ســـمة بارلة يالحظها الناظر يف أحاديذ الســـمع والطاعة والتي يفيد مســـموهنا 

د! مــدار روايتهــا عىل رواة   ن ــاد جتــد هلم  ا!نع من خلع الظــا!ني أهنــا أحــاديــذ أفرا

فس الشـــــــــ وك من قبوهلا،   ســـــــــيام وقد كانت  هذه األحاديذ! وهذا جيعل يف النا 

 !(1)فأ ن كبار الصحابة والتابعني عن ذلكاألحداث نغيل يف ذلك الزمان 

                                     
أف  ؛ و  يعرف !ســلم بن قرظة◙فمثال ن د حديَذ رليل بن حيان عن مســلم بن قرظة عن عوف بن مالك  (1)

   ▲ن عن أم ســـلمة رواية و  أف جرح و  نعديل، ورليل ومســـلم جمهو ن   يعرفان! وحديذ  ـــبة بن حمصـــ

مع كثرة الرواة عنها، وحديذ لياد بن  ▲ن اد نعرف لســــــــــبة هذا أف رواية ويتفرد هبذا احلديذ عن أم ســــــــــلمة 

حبته وليس عندنا ما يؤكد أنه صــحو   ندرف من هو عرف ة هذا و  كيا ثبتت صــ ☺عالقة عن عرف ة عن النبي 

وأخشــــــــــى أن خيرج علينا  من آل البيت عىل ظلم بني أمية!بي كان يلعن من خرج ولياد بن عالقة هذا ناصــــــــــ ☺النبي 

= !ســألة قبول حديذ اآلحاد مدخل رد حديذ اآلحاد! فإىل اهلل نشــ و ســفه العقول العقيمة، وليس أمحل فريمينا بتهمة
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وكلهم وما قرره بعض العلامء من الصرب عىل و ة اجلور انام هو لال طرار   ا ختيار، 

نـان ، و  خيتلا اثا روج عليـه ســــــــــببـا يف فســـــــــــاد أكربعلـل ذلـك بـأنـه خوف من أن ي ون 

د وحزبه ا ونة الظلمة الف رة عىل  حيمالن مســـــ ة من عقل أن الفســـــاد الذف جره ابن عوا

قطع رأس الفتنة وحســــــــــم مادة لإلصــــــــــالح  األوىلا طوة الدولة   حيلم به أعداؤها! وأن 

 فسادها.

ام :♫قــال ابن حزم  مــَ اإلم و دفــَ
اَعتــه اْلَواجــم اب قــادنــا هامم طــَ تــَ

اىَل  اهلل بم م  وبســــــــــنــة َنعــَ

ف ☺ اهلل ولَرســــــــــُ 
ذم ء َعن لاغ َفإمن بانباعها اْل تاب َأمر الَّ نُْهاَم  يَشْ

 وأقيم َذلمك من منع مم

 .(1)َغريهد َووأل خلع بخلعه ام َّ  َأَذاهُ  ُيؤثر مل َفإمن َواحْلل احْلَد

 اإلمامة باب يف ذكر ما دوباجلملة مبنى: ♫الشــــــــــافعي  يناقال ســــــــــعد الدين التفتال

 والف ار وال فار الظلمة واســـــتيالء الع ز وا  ـــــطرار عند وأما ر،وا قتدا ا ختيار عىل

ر فقد اجلبابرة ونسلا الدينية  األح ام عليها وبنيت نغلبية الدنيوية الرياسة صارت األاا

ـــــــــــالشــ وســا ر والعدالة العلم بعدم يعبأ ومل  ورة، باإلمام ا!نوطة  ا!شــت ي اهلل را ا واىلـ

 .(2)ا!لامتد ال ش وهو ا!رجتى النا بات يف

                                     
كثري من هنــا، ل ن نفرد الرواة الوحـدان بـأحـاديـذ األصــــــــــول بـاعـذ عىل اســــــــــتن ــار الروايـة وردهـا وهـذا مشــــــــــــاهـد يف =

 نصـرفات األ مة النقاد اجلهابذة ا!حدثني عليهم رمحة اهلل.

 احلديذ يف يقولون ا!تقدمني احلفا  أكثر: د(2/582) «ال مذف علل اح»يف  ♫رجو احلنبيل  قال احلافظ ابن

 حفظه كثر ممن ي ون أن ا  مهللا فيه، علة ذلك وجيعلون عليه، يتابع   نها خالفه الثقات يرو مل وان واحد به انفرد اذا

 د.أ ساً  ال بار الثقات رداتنف بعض يستن رون وربام ونحوه، كالزهرف وحديثه عدالته واشتهرت

 (.84 /4( الفصل يف ا!لل واألهواء والنحل )1)

 .(2/278) ا!قاصد اح( 2)
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َمام خلع وقال عسد الدين اإلجيي:دولألمة بُه، بمَسَبو وعزله اإلم ْتنَة امىَل  أّدى َوامن ُيوجم  اْلفم

حه َوَقاَل د رننيــــــا!س أدنى اْحتمل ِيد َشارم ّ  السَّ ْرَجاينم   اجْلم
َبو َبَيان يفم نْهُ  ُيوجد َأن مثلد: السَّ

 مم

 . (1)الّديند ُأُمور انت اسو اْ!ُسلمني، َأْحَوال اختالل ُيوجو َما

 اهلل طاعة عىل فرهلل هي انام األمري طاعة أن وفيهد: ♫احلنبيل  هبرية ابن الولير وقال

 ذلك ينتقض أن اىل الفروهلل من فرهلل حلفظ ا!راعاة انتهت فإذا األصـــــــــل، هي التي وجل عز

روج عىل وانام منع ا  .(2)دأصـــــــله من فبطل احل م يف نبا عليه الفروهلل بنيت الذف األصـــــــل

احلاكم حلفظ بيسـة اإلسـالم وكفا للفتنة ف يا اذا كان هذا احلاكم هو السـبو يف اسـتباحة 

 البيسة واشتعال الفتنة!

عن سـلطة الظامل وا!تغلو ف عل قبوهلا:  ♫وقال العالمة السـيد حممد رشـيد ر ـا 

ير َوحلم اْ!يَتة دَكَأْكل نْزم نْد اْ م  َوُمْقَتَساهُ . . الفوض من أدنى  ونَونَ  بالقهر ذننف ُروَرةـالسَّ  عم

ْعي جيو َأنه ام الســــَّ
نْد إللالتها َدا م ْمَ ان، عم  َكاَم  ...دوامها عىل اأْلَنْفس نوطن َأن جيول َوَ   اإْلم

تمي اأْلَُمم فعلت ة َوَكون فميَها، ال امنة بقو ا جلهلها بالظلم ورا ــــــــــية مظلومة َكاَنت الَّ  ُقوَّ

نْ  وأمرا ها ُمُلوكَها  .(3)َهادمم

                                     
(، وقبل أن يع ض بعض احلمقى فيقولوا هؤ ء أشــــــــــاعرة! فقد قدمنا أن مســــــــــألة ا روج 3/595( اح ا!واقا )1)

واجلرجاين يف بيان العلة فحســــــــو! وهو أمر ظاهر  عىل احل ام من مســــــــا ل الفقه   ا عتقاد، وكالم التفتالاين والعســــــــد

ظهور ا!ســـــألة ربام يغني عنه، ل ن متقرر عند كل العلامء قبلهم، وانام نورد مثل هذه النصـــــوص اســـــتئناســـــا واعتســـــادا، و

 !.بعض احلمري نأبى ا  أن ختلا يف اج ارها بني البعر والشعري

 َلوْ »: ☺ حديذ األمري الذف أمر أصحابه بدخول النار فقال نعليقا عىل (258 /1) الصحاح معاين عن اإلفصاح (2)

نَْها َخَرُجوا  َما َدَخُلوَها  .«مم

 .(24/33جملة ا!نار ) (3)
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فلئن كان فهم الســــــلا هو ا!عيار يف صــــــواب انباهلل الســــــنة من خمالفتها فأف ســــــلا أوىل 

وعبد اهلل بن عمرو بن احلســــــــــني ســــــــــيد شــــــــــباب أهل اجلنة فارو  األمة عمر وأ ؟!با نباهلل

ــــــــــــوعبد اهلل بن الزبري والشـــعبي واحلســـن البصـــ (1)العاص رف وابن أيب ليىل وشـــعبة ومالك ـ

عىل جاللة قدرهم وعلو كعبهم ونر ينا عنهم -من بعدهم  ..أمورمحهم ╚ وووو

 ..؟!-ونرمحنا عليهم

 من هؤ ء؟! والعلم هبا ☺أحرى الناس بفهم أحاديذ الرسول وهل هناك من هو 

من رأس  ▐التعوذ بــاهلل  ◙هريرة  أيب  ــد أنــه قــد روف عنولــذلــك ن

عميدم  س عنوصــ -وهي الســنة التي نوىل فيها يزيد بن معاوية اإلمارة-الســتني  ْمَعانَ  ْبنم  ســَ  ســَ

ْعُت : َقاَل أنه  مم ذُ  ◙ ُهَرْيَرةَ  َأبَا ســـــــَ نْ  َيَتَعوَّ
ْبَيانم  امَماَرةم  مم   الصـــــــِ

م
َفَهاء يدُ  َقاَل . َوالســـــــ 

عم  ْبنُ  ســـــــَ

ْمَعانَ  ينم : ســــــــــَ َنةَ  اْبنُ  َفَأْخرَبَ ي   َحســــــــــَ
نَّهُ  اجْلَُهنم َيبم  َقاَل  َأ  ُنْقَطعَ  نْ أَ »: َقاَل  َذلمَك؟ آَيةُ  َما: ُهَرْيَرةَ  ألم

ف، َوُيَطاهللَ  اأْلَْرَحاُم، دُ  َوُيْعَص  اْ!ُْغوم  .(2)«اْ!ُْرشم

 !السفهاء بعض أ دف عىل األمة هذه هالك من ☺ أخربه ملا ◙ منه التعّوذ وهذا

ف   َسعميد   بنم  وَعْمرم  بنم  َسعميدم  بن حييى بن عمرو عن البخارف ففي  جّدف حدثني: قال األَُموم

ا ُكنُْت : قال ســــــــــً
دم  يفم  ُهَرْيَرةَ  َأيبم  َمعَ  َجالم ، ☺ النَّبمِي  َمســــــــــْ م

ينَةم  احل م، بن َمْرَوانُ  َوَمَعنَا بماَ!دم

ْعُت : ُهَرْيَرةَ  َأبُو قاَل  ادمَ   َسمم ي َهَلَ ةُ »: َيُقوُل  اَ!ْصُدوَ   الصَّ
تم لْ  َيَدْف  َعىَل  ُأمَّ

نْ  َمة  غم   .«ُقَرْيش   مم

  َلْعَنةُ : َمْرَوانُ  َفَقاَل 
م
مْ  اللَّ ْلَمةً  َعَلْيهم

ْئُت  لوْ : ُهَرْيَرةَ  َأبُو َفَقاَل  .غم ، َبنمي: َأُقوَل  َأنْ  شــــــــــم  َوَبنمي ُفاَلن 

                                     
 .مع أنه من رواة أحد أحاديذ السمع والطاعة ومع ذلك ملا نالعه السلطان عىل ماله محل سالحه وهم بقتاله (1)

ســــــــــنـاد صــــــــــحيس، وقـد فعـل هـذه الثالثـة ابن عواد حـذو القـذة بـالقـذة! فـأف ( بـإ66رواه البخـارف يف األدب ا!فرد )( 2)

 سفاهة بعد هذه السفاهة!
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، نيَ  َمْرَوانَ  َبنمي امىَل  َجِدف َمعَ  َأْخُرُج  َفُ نُْت : عمرو قال .َلَفَعْلُت  ُفاَلن  ،بمال ُمِلُ وا  حم ْأمم  َفإمَذا شـــَّ

ْلاَمًنا َرآُهمْ    َعَسى: لنا قال َأْحَداًثا غم
م
نُْهْم؟ َيُ وُنوا  َأنْ  َهُؤ َء  .َأْعَلمُ  َأنَْت : ُقْلنَا مم

ْبَيانَ  ُيَبايمُعونَ  ُهمْ  َفإمَذا»: ا!ســــــــــند يف ألمحد رواية ويف نُْهْم، الصــــــــــِ
 يفم  َوُهوَ  َلُه، ُيَبايمعُ  َوَمنْ  مم

ْرَقة   ى َهْل : لنَا قال خم َحاُبُ مْ  َعســــــــَ   َأصــــــــْ
م
ينَ  َيُ وُنوا  َأنْ  َهُؤَ ء ْعُت  الَّذم مم  َأنَّ  َيْذُكرُ  ُهَرْيَرةَ  َأبَا ســــــــَ

هم   .(1)«َبْعًسا ْعُسَهابَ  ُيْشبمهُ  اْ!ُُلوكَ  َهذم

ه واألصـــــــــــل يف طـالـو احلل أن يعمـل بـاألدلـة كلهـا وأن جي معهـا   ينتقي منهـا مـا وافل هوا

 ☺أنه روى عن النبي  ◙وأرض وأل نعمته وســـلطانه! فقد صـــس عن ابن مســـعود 

ي وَن، َوَأْصَحاب  َيْأُخُذوَن »أنه قال:  رم  َحَوا
تمهم ْن ُأمَّ
ة  َقْبيلم ام َّ َكاَن َلُه مم  ُأمَّ

ْن َنبميٍّ َبَعَثُه اهلُل يفم
َما مم

نَّتمهم َوَيْقَتُدونَ  ْم ُخُلوف  َيُقوُلوَن َما َ  َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلونَ بمســُ هم ْن َبْعدم َا خَتُْلُا مم ، ُثمَّ امهنَّ
هم َما   بمَأْمرم

ن  َ  ُيْؤَمُروَن، 
هم َفُهَو ُمْؤمم دم َدُهْم بيـــَ اهـــَ َدُهْم َفَمْن جـــَ اهـــَ ، َوَمْن بلم ، َوَمْن جـــَ ن 

هم َفُهَو ُمْؤمم انـــم ســـــــــــــَ

 َحبَُّة َخْرَدلَجاَهَدُهْم بَقْلبهم َفُهَو مُ 
َن اإْلياَمنم ، َوَلْيَس َوَراَء َذلمَك مم ن 

 .(2)«ْؤمم

هالتقييد بالطاعة فيمن ي ☺وصـــس عن النبي  ، وصـــس عن (3)قود األمة ب تاب اهلل   هبوا

تمي، َعىَل  َخَرَج  َوَمنْ »التربؤ ممن ظلم األمة وف ر فيها فقال:  ☺النبي  ُب ــــــــــــــــَيســـــْ  ُأمَّ َها رم  َبرَّ

َرَها، نْ  َيَتَحاَشى َوَ   َوَفاجم نمَها، مم ف َيفمي َوَ   ُمْؤمم نِي َفَلْيَس  َعْهَدُه، َعْهد   لمذم نْهُ  َوَلْسُت  مم  .(4)«مم

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ◙ َأنَس   َعنْ وصس 
م
ا َأَخاكَ  رْ ـــاْنُص »: ☺ اللَّ ً

م
 َفَقاَل  «َمْظُلوًما َأوْ  َظامل

                                     
 (.8304اإلمام أمحد )( مسند 3605صحيس البخارف )( 1)

 (.50( رواه مسلم يف صحيحه )2)

 .سيأيت ذكره( 3)

 (.1848( رواه مسلم يف صحيحه )4)
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وَل  َيا: َرُجل   ، َرســــــــُ
م
هُ  اللَّ ُ َذا َأنرْصــــــــُ

ا َكانَ  امَذا َأَفَرأَ َْت  َمْظُلوًما، َكانَ  ام ً
م
ُه؟ َكْيَا  َظامل ُ : َقاَل  َأنرْصــــــــُ

نَ  مَتْنَُعُه، َأوْ  حَتُْ ُزُه،»
ْلمم  مم هُ  َذلمَك  َفإمنَّ  الظ  «َنرْصُ

(1). 

َ  مَحمدَ أنه  ◙وصــــــس عن أيب ب ر الصــــــديل    َوَأثْنَى اللَّ
َا َيا: ُثمَّ َقاَل  َعَلْيهم  مْ امنَّ ُ  النَّاُس، َأ  

هم  َنْقَرُءونَ  ُعوهَنَا اآْلَيَة، َهذم َها َغرْيم  َعىَل  َوَنســــَ
عم  ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يثٱ: َمَوا ــــم

ْعنَا َوامنَّا،  ىثمئ زئ رئ ّٰ مم َ  َرَأُوا امَذا النَّاَس  امنَّ »: َيُقوُل  ☺ النَّبميَّ  ســــــَ
 َيْأُخُذوا َفَلمْ  الظَّاملم

، َعىَل  َك  َيَدْيهم ُهمُ  َأنْ  َأْوشــَ ُ  َيُعمَّ َقاب  بم  اللَّ
ْعُت  َواميِن  ، ويف لفظ:«عم مم وَل  ســَ   َرســُ

م
: َيُقوُل  ☺ اللَّ

نْ  َما» مْ  ُيْعَمُل  َقْوم   مم ، فميهم ُرونَ  ُثمَّ  بماْ!ََعايصم
وا، َأنْ  َعىَل  َيْقدم وا، َ   ُثمَّ  ُيَغرِيُ  َّ  ُيَغرِيُ

ُك  ام  َأنْ  ُيوشــــم

ُهمُ  ُ  َيُعمَّ نْهُ  اللَّ
 . (2)«بمعمَقاب   مم

من طر  عدة أنه قال  ◙أيب ب ر الصــــــــديل  ☺ة رســــــــول اهلل وقد صــــــــس عن خليف

َ  َأَطْعُت  َما َأطميُعوينم »حني بويع با الفة:  وَلُه، اللَّ ْيُت  َفإمَذا َوَرســُ َ  َعصــَ وَلهُ  اللَّ  َطاَعةَ  َفالَ  َوَرســُ

 .(3)«َعَلْيُ مْ  ألم 

 اهلل أَطاهلل من النَّاس َأَ ا َيا»: خطو قا البا الفة  ♫عمر بن عبد العزيز وملا بويع 

 َفإمذا َوجل عز اهلل َأَطْعت َما َأطميُعوينم  َلهُ  َطاَعة َفاَل  اهلل ىـــــــــــــــــــــعصــــــــــ َومن َطاَعته َوَجبت فقد

 .(4)«َعَلْيُ م أل َطاَعة َفاَل  اهلل عصيت

                                     
 .(2584( ومسلم )6952رواه البخارف )( 1)

حديذ صـــحيس مشـــهور رواه األ مة ا مســـة وغريهم كثري بأســـانيد غاية يف الصـــحة، واللفظ ا!ذكور أليب داود هذا ( 2)

 .( الوجهني47( وقد روف موقوفا ومرفوعا وصحس الدارقطني يف العلل )4338)يف السنن 

ف ( والبالذرف يف أن9( ويعقوب بن ســـــــفيان يف مشـــــــيخته )20702رواه معمر بن راشـــــــد يف جامعه )( 3) ســـــــاب األاا

 .(9/415( وصححه احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية )3/210( والطربف يف نارخيه )1/590)

 .(42( وابن اجلولف يف سرية عمر بن عبد العزيز )صـ:55رواه اآلجرف يف أخبار عمر بن عبد العزيز )صـ: (4)
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ةُ »: َقاَل  ☺ النَّبمِي عن  ◙األســـــــــلمي  َبْرَلةَ وعن أيب  مَّ
نْ  اأْلَ م ُوا  امَذا: ُقَرْيش   مم محم ْ ُ  اســـــــــْ

 ُ ،َرمحم ُدوا َوامَذا وا اهـــَ ، عـــَ َدُلوا  َحَ ُموا  َوامَذا َوَفْوا ْل  مَلْ  َفَمنْ  عـــَ َك  َيْفعـــَ
نُْهمْ  َذلـــم هم  مم ةُ  َفَعَليـــْ   َلْعنـــَ

م
 اهلل

 .(1)«َأمْجَعمنيَ  َوالنَّاسم  َواْ!َاَل مَ ةم 

وُل  َبَعَذ : َقاَل  ◙ َمالمك   ْبنم  ُعْقَبةَ وعن    َرســـــــُ
م
يَّةً  ☺ اللَّ لََّس  رَسم  َفَلامَّ  ْيًفا،ســـــــَ  َرُجاًل  َفســـــــَ

ْفنَا، َ ْثَل  َرَأ ُْت  َما اْنرصـــــــــَ
وُل  َ َمنَا َما مم   َرســـــــــُ

م
ْرُت  امَذا َأَعَ ْزُنمْ »: َقاَل  ☺ اللَّ  َرُجاًل  َعَلْيُ مْ  َأمَّ

ف َيْمضم  َفَلمْ  َْمرم ف ألم ذم ـــــَّ ُت  َأوْ  َأَمْرُت  ال ـــــْ هُ  جَتَْعُلوا  َأنْ  هَنَي ـــــَ ان   آَخرَ  َم ـــــَ
ف ُيْمضــــــــــم ف َأْمرم ذم ـــــَّ  ال

 .(2)«أمرت

فعالم نؤخذ أحاديذ الســـــمع والطاعة بإطال  ويغض أصـــــحاب اهلوى أبصـــــارهم العمي 

 عن هذا احلديذ وأشباهه اآلمرة بتغيري ا!ن ر باليد والقتال دون املال والعرض!

جيعل الشــــهادة نصــــيو من قانل عىل حفنة دراهم يريد ســــار  أن يغصــــبها  ☺فهذا النبي 

ن قتل ألجلها شـــــــــهيدا وأمر أمة حممد ان نو ه ظامل منه فقتله! أفت ون حفنة من الدراهم م

 .ىثىت نت مت زت يثٱ فاجر من قتل ل ا ظلمه عن األمة خارجيا باغيا!

 -حني قرر وجوب خلع و ة اجلور وا روج عليهم- ♫وقــد مــال اإلمــام ابن حزم 

اىل القول بأن األحاديذ الناهية عن ا روج منســــــــــوخة بأحاديذ النهي عن ا!ن ر باليد، 

                                     
ـــــــــــي )19777رواه اإلمام أمحد ) (1)  ام( يف مسند ام بإسناد صحيس، وأشار اإلمام ( وأبو يعىل )مسند968( والطيالسـ

أيب برلة وهو األقرب واهلل أعلم، وروف من حــديــذ أيب ( اىل روايتــه موقوفــا عىل 4/160البخــارف يف التــاريخ ال بري )

 .موسى وأنس وغريمها بأسانيد  عيفة

، واســــــــــناد احلديذ مقارب ( واللفظ له4740( وابن حبان يف صــــــــــحيحه )2627( وأبو داود )17007رواه أمحد )( 2)

 .و  خيلو من  عا فقد نفرد به برش بن عاصم وقد اختلا يف نوثيقه
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هذا التقرير نظر   يسلم له ألن من ا  النسخ العلم بتأخر الناسخ عن ا!نسوخ كام ويف 

فيه -أ ســـــــــــا بتوجيه آخر هو مقرر يف كتو األصــــــــــول، و  نعلم هذا حاصــــــــــال، ووجهها 

وهو أن األمر بالصرب عىل ما كان حدا اعيا ونحو ذلك، ويعارض هذا التوجيه  -وجاهة

 تقامة هذا التوجيه معها.بأن هناك أحاديذ أخر   يم ن اس
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 :تفصيليالمسلك الثانيا: 

فيام ييل ألشــــــهر األحاديذ التي يســــــتدل هبا  -بعون اهلل وحوله وقونه وهدايته-ســــــنعرض 

ملانعون من ا روج عىل و ة اجلور ونبني نوجيه ما صـــــس منها أو  ـــــعا ما كان  ـــــعيفا ا

هذه الرسالة ا!خترصة، وي في من ، ول ثرة أحاديذ الباب فال يم ننا نتبعها كلها يف منها

القالدة ما أحا  بالعنل، ومن طلو اهلداية بم اهدة وصــــــــد  فقد وعد اهلل بأنه ســــــــيهديه 

 :(1) ىثخئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري  ٰى  يثٱ: ▐فقال 
 

 :«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر»حديث  .1

الـمدُ هـذا احلـديـذ رواه اإلمـام مســــــــــلم من حـديـذ  دم  ْبنُ  خـَ ، َعبـْ
م
ِف، َعنم  اهلل  َأيبم  َعنْ  اجْلَُرْيرم

ــــــــــــَنســـْ    َأيبم  َعنْ  َرَة،ـ
عميد  ِف  ســـَ
وُل  َقاَل : َقاَل  ◙ اْ ُْدرم   َرســـُ

م
، ُبويمعَ  امَذا»: ☺ اهلل َلميَفَتنْيم   م

نُْهاَم  اآْلَخرَ  َفاْقُتُلوا   .(2)«مم

                                     
حاب النقد اإلمجاأل يف الذهن حال النظر يف هذا النقد التفصييل، و  يستغرب كون بعض األحاديذ مع أمهية استص( 1)

عليه أحاديذ ون لم يف أســانيدها جهابذ التي ســنبني  ــعفها يف صــحيس اإلمام مســلم، فهو عىل جاللة قدره قد انتقدت 

منواهلم ونحذو حذوهم، مع ا ع اف بالقصـــــــور  كبار، ونحن انام ننقل كالم من قبلنا من النقاد وا!حدثني ونســـــــري عىل

والسعا وحسبنا أننا ن هتد يف حترف الصواب واجلمع بني األحاديذ عىل مسلك صحيس أقرب للحل ومش اة النبوة 

وما كان من صـــواب فمن اهلل وحده وما كان من خطأ فمن أنفســـنا والشـــيطان ونربأ اىل اهلل ، ╚وهدف الصـــحابة 

نا لللنا ونقصــــــــــرينا فيه، مع علمي بأن هذه ا ا ة التي ســــــــــيطعن فيها من رام اســــــــــقا  ما ن تو منه ونرجوه أن يغفر ل

مشاهبا لبني ارسا يل حني سألوا  ومعار ته، ول ن من نناول احلوايش والفروهلل بالنقد وأعرض عن أساس ا!ش لة كان

 يثٱٱو ىثحي  جي يه ىه مه يثٱ عن عــدة أصــــــــــحــاب ال ها واختلفوا فيهــا ونســــــــــوا أهنم آمنوا بــاهلل وهم كفروا بــه!

 .ىث من خن حن جن

 .(1853صحيس مسلم )( 2)
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 .الفايس القطان ابنأبو احلسن  عّلهأو والعقييلّ  أمحد اإلمام احلديذ هذا استن ر قد

ُدوهُ  امنَّاَم  وهَذا: دأمحد قال: ثرماأل قال
ِف، َعنم  َلَيْسنم ــــــــَنْس  َأيبم  َعنْ  اجْلَُرْيرم ، َأيبم  َعنْ  َرَة،ـ  َسعميد 

نْ  يذم  مم يهم    َخالمد   َحدم هُ  َيْروم اَمهللَ  َيُقوُلونَ  هَلُمْ  َما: ُقْلُت د. َغرْيَ   ســــــــــَ
؟ َبْعدَ  َخالمد  : َقاَل  ا ْختمال م

ف  د  .(1)دَأْدرم

 .(2)داجلريرف غرا و مند احلديذ هذاعن  ن اإلمام أمحد أنه قالونقل الذهبي ع

س   و : دآخر طريل من احلديذ هذا  ــــعا أن بعد «الســــعفاء» يف العقييل وقال
 يفم  َنصــــم

هم  اَلمُ  َعَلْيهم  النَّبمِي  َعنم  اْ!ُُتونم  َهذم ء   السَّ نْ  يَشْ
 .(3)دَيْثُبُت  َوْجه   مم

َا  َوَقدْ : داحلديذ ذكر أن بعد « مواحل العلوم جامع» يف رجو ابن وقال عَّ     ــــــــَ
 اْلُعَقْييلم

 .(4)دُكلََّها اْلَبابم  َهَذا َأَحادميَذ 

                                     
 .(87) قدامة  بن «من علل ا الل ا!نتخو»( 1)

 .(6/155سري أعالم النبالء )( 2)

 .(1/259) ال بري السعفاء( 3)

، وينــدرج حتــت هــذا التســــــــــعيا العــام الــذف نص عليــه العقييل مــا رواه مســــــــــلم (1/323جــامع العلوم واحل م )( 4)

َتُ ونُ  امنَّهُ » ☺( عن لياد بن عالقة عن عرف ة عن النبي 1852) ، َهنَات   ســــــــــَ   َأْمرَ  ُيَفِرَ   َأنْ  َأَرادَ  َفَمنْ  َوَهنَات 
هم ةم  َهذم  اأْلُمَّ

َي  ، َوهم   ُبوهُ َفاْ م  مَجميع 
ْيام نًا بمالســـــــَّ
، ولياد بن عالقة هذا ناصـــــــبي معروف بشـــــــدة عدا ه آلل بيت رســـــــول اهلل «َكانَ  َمنْ  َكا م

، و  يعرف من هو عرف ة هذا ومل يرد ما يفيد ثبوت صــــــــــحبته ا  من هذا احلديذ والطريل الفرد الغريو! َوَمْن ☺

با! ومن قال هذا  ◙مام احلســـــــني الشـــــــهيد أن يقول بأن قتل اإل -و  بد-َقبمَل هذا احلديذ فنلزمه  كان حقا وصـــــــوا

بة متن احلديذ !ن نأملها وكأن راويه  فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه وعليه لعنة اهلل وا!ال  ة والناس أمجعني! مع غرا

هم و  من بعد ◙يريد اســــــــــقاطه عىل كل الناس مهام كانت درجته ومقامه! مع أننا مل ن د أحدا من قتلة احلســــــــــني 

  ات عليهم احت وا هبذا احلديذ أبدا! فتأمل يا طالو احلل.ممن قمعوا ا!عار
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ان اْبن أبو احلســــــــــن َوأعله يد اْلقطَّ عم هُ - اجلُريرف بمســــــــــَ نَّ يل من وذكر: دقالف -خمتلا َفإم  َطرم

يذ ُمســـلم َوا من َأنه يبني َومل(.  ليفتني ُبويمعَ  امذا: )ســـعيد أيب َحدم ف، ســـعيد َيةرم  َوُهوَ  اجْلريرم

د َعنــهُ  يرويــهم  خمتلا، الــم َذا. عبــداللــه بن خــَ يثــه يصــــــــــحس مت رر، عملــه من َوهــَ
ادم  غري من َأحــَ

َف  َما لقديم اْعتمَبار يثه من َعنهُ  ُروم  .(1)دَحدم

: ديذواحلل به ح أمحد اإلمام قال كام اجلريرف غرا و من احلديذ هذا الذهبي عدّ  وقد

 .(2)«ا!يت حتية فإهنا الم،الس عليك: نقل  »

د ما اســــــــــتن ر عىل الرواة(  وقال  ولل ريرف: ديف ســــــــــيا  نرمجته يف ا!يزان )وعادنه ايرا

 .(3)دا!يت حتية السالم عليك: وحديذ. األحدث فاقتلوا   ليفتني بويع اذا: حديذ

  

                                     
وكأن صـــفهم متحد -! (شـــل الصـــا) ة اجلاهزةتهمالوأســـهل ما عند ابن عواد وحزبه قتل ا!ســـلمني وخيار ا! اهدين ب

جيش معاوية أخذ أســــــــــريا من  ◙( أن عليا 4/237وقد روى الشــــــــــافعي يف األم ) -فيخافوا عليه من ا نشــــــــــقا !

 العا!نيد! رب اهلل أخاف اين صرباً؛ أقتلك حني اشتد القتال بينهم يف معركة صفني فقال له:د   ◙

 .(4/339)واإل ام  الوهم بيان( 1)

 .(6/155سري أعالم النبالء )( 2)

 .(2/128) ا عتدال ميزان( 3)
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 :«حملتو ما وعليكو حملوا، ما علي و فإنما وأطيعوا، اسمعوا»حديث  .2

اقـال: ( 1846) يف صــــــــــحيحــه مســــــــــلمرواه اإلمـام هـذا احلـديـذ  َثنــَ دَّ دُ  حـَ مــَّ  اْ!َُثنَّى، ْبنُ  حُمَ

دُ  مَّ ، ْبنُ  َوحُمَ
ار  َثنَا: َقاَ   َبشــــــــــَّ دُ  َحدَّ مَّ ، ْبنُ  حُمَ َثنَا َجْعَفر  ْعَبُة، َحدَّ   َعنْ  شــــــــــُ

اَمكم ، ْبنم  ســــــــــم  َعنْ  َحْرب 

ِي،ـــــــــــــاحْلَســْ  َوا مل   ْبنم  َعْلَقَمةَ 
، َعنْ  َرمم َأَل : اَل قَ  َأبميهم َلَمةُ  ســَ يدَ  ْبنُ  ســَ ي   َيزم

وَل  اجْلُْعفم   َرســُ
م
ىلَّ  اهلل  صــَ

لََّم، َعَلْيهم  اهللُ  ، َنبميَّ  َيا: َفَقاَل  َوســــــــَ
م
ءُ  َعَلْينَا َقاَمْت  امنْ  َأَرَأ َْت  اهلل َأُلوَنا ُأَمَرا ُهمْ  َيســــــــْ  َوَيْمنَُعوَنا َحقَّ

نَا، َأَلُه، ُثمَّ  َعنُْه، َفَأْعَرَض  َنْأُمُرَنا؟ َفاَم  َحقَّ َأَلهُ  ُثمَّ  َعنُْه، َفَأْعَرَض  ســــــــــَ   ســــــــــَ
، يفم  َأوْ  الثَّانمَيةم  يفم  الثَّالمَثةم

َعُذ  َفَ َذَبهُ  ، ْبنُ  اأْلَشــــــــــْ َمُعوا »: َوَقاَل  َقْيس  ، اســــــــــْ يُعوا
اَم  َوَأطم نَّ مْ  َفإم ، َما َعَلْيهم  َما َوَعَلْيُ مْ  مُحُِلوا

 .«مُحِْلُتمْ 

 بسعفه:القول اىل ان دفعويف هذا احلديذ علتان ن

، فقــد قــال اإلمــام ◙األوىل: ا نقطــاهلل بني علقمــة بن وا ــل وأبيــه وا ــل بن ح ر 

َأْلُت دال مذف:  ًدا ســـــــــَ مَّ  َوا مل   ْبنم  َعْلَقَمةَ  َعنْ ]يعني اإلمام حممد بن اســـــــــامعيل البخارف[  حُمَ

عَ  َهْل  نَ  َسمم ؟ مم دَ  امنَّهُ : َفَقاَل  َأبميهم
 .(1)دَأْشُهر   تَّةم بمسم  َأبميهم  َمْوتم  َبْعدَ  ُولم

ئمَل د ل ابن أيب خيثمة عن اإلمام حييى بن معني ارســـــاله فقال:نقو نْي  ْبنُ  حَيَْيى ســـــُ
 َعنْ : َمعم

، ْبنم  َعْلَقَمة ؟ َعنْ  َوا مل   .(2)دُمْرَسل  : َفَقاَل  َأبميهم

-الثانية: أن ســــــــــامك بن حرب قد ن لم فيه كثريا ورمي با ختال ، وقد قال أبو طالو 

: قال احلديذ؟ مســـــطرب حرب بن ســـــامك د:حنبل بن ألمحد قلت -مام أمحدصـــــاحو اإل

                                     
 .(200: ص) لل مذف ال بري العلل( 1)

 .(48 /3) الثالذ السفر - خيثمة أيب ابن ناريخ( 2)
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 .(1)دنعم

اَرُقْطنمّي  قالو   .(3)دالتلقني يقبل وكان بالقوف ليس: النسا ي قال، و(2)داحلفظ يسءد:الدَّ

                                     
 .(279 /4) حانم أيب  بن والتعديل اجلرح( 1)

 .(13/184العلل )( 2)

 .(8/319السنن الصغرى )( 3)
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 :«تروا كفرا بواحاإال أن »حديث  .3

م مع ا!شهور يف بيعته ◙بن الصامت نعترب هذه اللفظة الزا دة عىل حديذ عبادة 

من أكرب احل و التي نرد كثريا من اإلخوة الصـــــــاحلني الصـــــــادقني عن خلع ابن  ☺النبي 

د ونرك نوليه وبيعته، وقد روى احلديذ الشـــــيخان يف صـــــحيحيهام عن الوليد بن عبادة  عوا

، ْبنم  ُعَباَدةَ  َعنْ بن الصامت  تم امم   َرُسوَل  َباَيْعنَا»: َقاَل  الصَّ
م
ْمعم  َعىَل  ☺ اللَّ  وَ  السَّ

 يفم  الطَّاَعةم

ام  هللَ   َ  َوَأنْ  َواَ!ْ َرهم، اَ!نْشـــــَ  يفم  َنَخاُف   َ  ُكنَّا، َحْيُثاَم  بماحلَِل  َنُقوَل  َأوْ  َنُقومَ  َوَأنْ  َأْهَلُه، األَْمرَ  ُننَالم

 
م
م   َلْوَمةَ  اللَّ

 .(1)« َ م

ًحا، ُكْفًرا  َنَرْوا َأنْ  ام َّ »وهذه الزيادة  ْنَدُكمْ  َبَوا نَ  عم   مم
م
  اللَّ
 ــــــــــعيفة   نصــــــــــس،  «ُبْرَهان   فميهم

جاءت من غري الطر  التي رواها عنه ابنه ووقع فيها اختالف ونناقض، ونفرد هبا بعض 

 .(2)الرواة دون بعض

 وهنا سأحنزل مع ا!خالا يف  عفها ويتبنى صحتها فنقول له:

يُذ »: قال َحنَْبل   ْبنَ  َأمْحَدَ ان اإلمام  يُذ  َنْفَهْمهُ  مَلْ  ُرَقهُ طُ  جَتَْمعْ  مَلْ  امَذا احْلَدم
 َبْعُسهُ  رُ ــُيَفِس  َواحْلَدم

ا ير  من حديذ  ☺، وقد صــس احلديذ عن النبي (3)«َبْعســً   َلهُ  َقاَل  هَأنَّ  َجرم
ةم  يفم : الَوَداهللم  َح َّ

                                     
 .(1709(، صحيس مسلم )7199صحيس البخارف )( 1)

 َأنْ   ام » ليادة ن ارة يف «التمبيان»وقد بني  ــــــعفها بتفصــــــيل طويل الدكتور خالد بن حممود احلايك يف بحذ بعنوان: ( 2)

ًحا ُكْفًرا  َنَرْوا نَْدُكمْ  َبَوا نْ  عم   مم
م
  اللَّ
منشــــــــور عىل موقعه دار احلديذ الســــــــيا ية، فمن طلو التفصــــــــيل يف  ــــــــعفه  «ُبْرَهان فميهم

 حمله.فلريجع اليه فليس هذا 

 .(2/212) البغدادف للخطيو اجلامع( 3)
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ُعوا   َ » ف َنْرجم اًرا، َبْعدم ُب  ُكفَّ م ُ مْ  َيرضـــْ َقاَب  َبْعســـُ َباُب »: ☺وقال ، (1)«َبْعض   رم
لممم  ســـم  ا!ُســـْ

،فُ  «ُكْفر   َوقمَتاُلهُ  ُسو  
(2). 

 شــــــأهنم من الذين كال فار ن ونوا    أفد بعض ما ســــــبل:يف اح  ♫قال ا طايب 

 من انتفاء   باهلل كفر  » :☺ قوله ذلك يشبه وما. بعض رقاب بعسهم ربـــيس أن وعاد م

 به كافرا  ذلك فعل من ي ون أن يوجو   وهذا ،«يعرف   نســــو وادعاء د ، وان نســــو

 لفاعله، التغليظ وجه عىل بال فر، ونشــــــــــبيهه الفعل هذا مذمة فيه وانام ا!لة، عن اخارج

 نرجعوا    معناه بعســــــــــهم وقال، وقال:د(3)دكثري احلديذ يف ومثله يســــــــــتحله، فال لي تنبه

 فإن لل فار مســـــاهني بذلك فت ونوا  بعض رقاب بعســـــ م ربـــــــــــــــيســـــ خمتلفني فرقاً  بعدى

ـــــــــــــيســــ متعادون ال فار  دماء بعســــهم حيقن متآخون وا!ســــلمون بعض برقا بعســــهم ربـ

ُل ، وقـــــال ابن عبـــــد الرب:د(4)دبعض ثـــــْ َذا َومم ري   هـــــَ
نَ  َكثم ارم  مم تمي اآْلثـــــَ  التَّْغلميظم  بمَلْفظم  َوَرَدْت  الَّ

َها َعىَل  َوَلْيَسْت  رم نْدَ  َظاهم ْلمم  احْلَِل  َأْهلم  عم ُُصول   َواْلعم نَْها َأْقَوى َنْدَفُعَها ألم نَ  مم تَ  مم نَّةم  ابم اْل م  َوالس 

نْ  َأ ًْسا الثَّابمَتةم  َواآْلَثارم  َعَلْيَها اْ!ُْ َتَمعم  َهةم  مم ْسنَادم  جم عُ  َباب   َوَهَذا اإْلم
، (5)وي ثرد فيه اْلَقْوُل  َيتَّسم

 وعىل هذا نتابعت الرشوح بعدهم.

                                     
هذا احلديذ عىل ظاهره فهو من جنس  (، ومن لعم أن ال فر يف65( صــــــــــحيس مســــــــــلم )121صــــــــــحيس البخارف )( 1)

يف مقــدمــة كتــابــه نــأويــل خمتلا  ♫احت ــاج الرافســــــــــــة لعنهم اهلل بــه عىل ن فري الصــــــــــحــابــة! كام ذكر ذلــك ابن قتيبــة 

 (.51احلديذ )ص:

 (.64( صحيس مسلم )48البخارف )صحيس ( 2)

 .(1/179( )البخارف صحيس اح) احلديذ أعالم( 3)

 .(316 /4) السنن معامل( 4)

 .(17/15) التمهيد( 5)
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د ومل يرقو يف ا!ؤمنني ا  و ال فر البواح  ا نحن نشــــــــــهد اذنفه  الذف أفشــــــــــاه ابن عوا

ذمة، فصــــار قتل ا!ســــلم عندهم بل خيار ا!ســــلمني من ا! اهدين أســــهل من اب املاء! 

 فأف  ب لرقاب الصاحلني أشنع مما ارن به ابن عواد..؟!

 يف رم وْ اجلَ  َعنأنه ســــــئل  ◙وأما عن الظلم يف األح ام فقد صــــــس عن ابن مســــــعود 

، واجلور قد صـــــار أصـــــال ، فهذا الظلم قد فشـــــا حتى عم وطم«ال فر ذاك»: قالف ؟!احل م

فهذا شذوذ وندور! بل   نعلم أن قسية واحدة رفعت عىل ابن  -ان وجد-حم ام والعدل 

د أو أحد أفراد عصابته وأنصا ف  يها صاحو احلل! فإنا هلل وانا اليه راجعون.عوا

 فإن أبى ا!خالا ا  ا! ابرة وا!عاندة فنقول:

يلزمك ان رددت قولنـا  -ات ورواياتلقد جاء يف بعض طر  حديذ عبادة هذا لياد

ْثم   َيْأُمُروكَ  مَلْ  َما»فيها:  -بتســــــــعا نلك الزيادة قبوهلا
ًحا بمإم َيةً  َنُ ونَ  َأنْ  ام َّ »و (1)«َبَوا  َمْعصــــــــم

 
م
َّ
م
ا لل لفظ ال فر يف نلــك الزيــادة فقــال:  ♫وعىل هــذه األلفــا  محــل النووف ، (2)«َبَواحــً

دُ د  . (3)داْ!ََعايصم  ُهنَا بماْلُ ْفرم  َواْ!َُرا

هللَ   َ  َوَأنْ »: ◙وقد جاء يف احلديذ قوله  د من أهله يا  «َأْهَلهُ  األَْمرَ  ُنَنالم فهل ابن عوا

مدعام باألدلة الشــــــــرعية والنصوص -نرى؟! وهل بعد ما سبل وذكرنا من موجبات عزله 

 يبقى له من األمر يش..؟!  -السلفية والتقريرات العلمية

                                     
 (.22737مسند اإلمام أمحد )( 1)

 (.4566صحيس ابن حبان )( 2)

 .(12/229) مسلم عىل النووف اح( 3)
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اد: ♫الرب قال احلافظ ابن عبد  هللَ  َأ َّ » َقْوُلهُ  َوَأمَّ
 يفم  النَّاُس  اْخَتَلَا  َفَقدم  «َأْهَلهُ  اأْلَْمرَ  ُننَالم

انم  اْلَعْدلم  َأْهُل هم  «َأْهُلهُ » اْلَقا مُلونَ  َفَقاَل  َذلمَك  ْحســـــــــــَ لم  َواإْلم   َمعَ  َوالِدينم  َواْلَفســـــــــــْ
ةم  َعىَل  اْلُقوَّ

َيامم    بمَذلمَك  اْلقم
م
ُمْ  َلُعونَ ُينَا َ   َفَهُؤَ ء َهنَّ

ا ،َأْهُلهُ  ألم   َأْهُل  َوَأمَّ
ْسلم  اجْلَْورم ْلمم  َواْلفم  بمَأْهل   َلْيُسوا فَ  َوالظ 

هُ  وا ، لــَ   َواْحَت  
  بمَقْولم
م
يمَ   اللَّ

هم ْبَرا م  مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب يثٱ إلم

نَ  َطا مَفة   َهَذا امىَل  َهَو ، ذَ ىث جح َلام  مم المسم  الســـــــَّ َبَعُهمْ  الصـــــــَّ نَ  َخَلا   بمَذلمَك  َوانَّ اَلءم  مم  اْلُفســـــــَ

 
م
ء ا   َواْلُقرَّ

م
نْ  َواْلُعَلاَمء ينَةم  َأْهلم  مم َرا م  اْ!َدم ََذا َواْلعم َبرْيم  بن خرج َوهبم نْيُ  الز  يدَ  َعىَل  َواحْلُســــــــَ  َوَخَرَج  َيزم

ارُ  يــَ
لم  خم اجم  َعىَل  وعلام هم العرا  َأهــْ َذا احْلَ ــَّ َ

ُل  َأْخَرَج  َوهلــم   َأهــْ
ةم ينــَ دم َ ةَ  نميبَ  ا!ــْ اُموا  َعنُْهمْ  ُأَميــَّ  َوقــَ

مْ  ةُ  َفَ اَنتم  َعَلْيهم داحْلَرَّ
(1). 

عليهم، فقد قال  والقياموقد جاء احلديذ  حيا !ن نأمله يف وجوب خلع و ة اجلور 

احلَِل  َنُقومَ  َوَأنْ »: ◙عبــادة  ا، َحْيُثاَم  بــم اُف   َ  ُكنــَّ   يفم  َنخــَ
م
ةَ  اللَّ م   َلْومــَ

، وكيا ي ون « َ م

وا ســـــــــتهانة باألعراض قيام باحلل عند فشـــــــــو الظلم وغياب العدل واســـــــــتحالل الدماء ال

ر البدعة وحماربة الســـــنة ا  بإلالة من كانوا ســـــببا يف هذا الفســـــاد ـــــــــــــــونســـــييع األرواح ونشـــــ

 .ونصو من يأخذ األمر بحقه ويتحمل األمانة برشطها

  

                                     
 ا!قصود ايراد نقل التفسري وعزوه.( ثم رجس قو  آخر ل ن 5/16) ا ستذكار( 1)
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 :◙ حديث مسلو بن قرظة عن عوف بن مالك .4

مم  َعنْ  َحيَّاَن، بنم  ُرَلْيلم ( حيذ 1855) روى مســــــــــلم يف صــــــــــحيحه
لم  َعنْ  َقَرَظَة، بنم  ُمســــــــــْ

، بنم  َعْوفم  ك  الـــم   َعنْ  مـــَ
ولم   َرســــــــــُ
م
اَل  ☺ اهلل ارُ »: قـــَ يـــَ

تمُ مُ  خم مَّ
ينَ  َأ م ذم ب وهَنُمْ  الـــَّ

ب وَنُ ْم، حُتم
 َوحُيم

ل ونَ  ل ونَ  َعَلْيُ مْ  َوُيصــــــــــَ ْم، َوُنصــــــــــَ رُ  َعَلْيهم ا َ
تمُ مُ  َوام مَّ
ينَ ا َأ م ذم وهَنُمْ  لـــَّ ســــــــــُ

وَن ُ  ُنْبغم ســــــــــُ
 ْم،َوُيْبغم

وَل  َيا: قميَل  ،«َوَيْلَعنُوَنُ مْ  َوَنْلَعنُوهَنُمْ  ، َرســـــُ
م
؟ ُننَابمُذُهمْ  َأَفاَل  اهلل ْيام  َأَقاُموا  َما  ،»: فقاَل  بمالســـــَّ

اَلَة، فميُ مُ  نْ  َرَأ ُْتمْ  َوامَذا الصــــــــَّ
ْيًئا ُوَ نمُ مْ  مم ُعوا  َوَ   َعَمَلُه، وا َفاْكَرهُ  َنْ َرُهوَنُه، شــــــــَ نْ  َيًدا َننْزم  مم

 .«َطاَعة  

 وهذا احلديذ   يعرف يف الدنيا ا  هبذا اإلسناد! وهو اسناد غريو فرد جمهول.

فإن رليل بن حيان جمهول   ي اد يعرف وليس له يف الدنيا ا  هذا احلديذ، وشــــــــــيخه 

ية ا  يف هذا احلديذ، وقد فيه مســـــــلم بن قرظة أشـــــــد جهالة منه و  يعرف له ذكر و  روا

أف   نقبل روايته ا  اذا نوبع و  يوجد له أف  «مقبول»حلافظ ابن ح ر يف نرمجته قال ا

 .(1)متابعة هنا، فال يقبل حديثه عىل الصحيس ان شاء اهلل

  

                                     
 يف َقَرَظةَ  بنم  ُمْسلممم  َحديذ ُح مم  يف «عةالَقنَا»دوقد نوسع يف بيان  عفه الدكتور احلايك يف بحذ منشور بعنوان: ( 1)

 .ل الوقوف عليهالو احلى بحوث نافعة يف بيان عللها حيسن بطا، وله يف بعض األحاديذ األخرد«الّطاعة»
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 :«صَلَّوْا مَا لَا،»حديث  .5

بَّةَ  َعنْ روى اإلمام مســـــلم  ، ْبنم   ـــــَ ن  ْصـــــَ
َلَمةَ  ُأمِ  َعنْ  حمم وَل  َأنَّ  ▲ ســـــَ   َرســـــُ

م
 ☺ اهلل

َتُ ونُ »: َقاَل  ءُ  ســـــَ ُفونَ  ُأَمَرا ُروَن، َفَتْعرم
َئ، َعَرَف  َفَمنْ  َوُننْ م لمَم، َأنَْ رَ  َوَمنْ  َبرم نْ  ســـــَ

 َمنْ  َوَل م

 َ  .«َصلَّْوا  َما َ ،»: َقاَل  ُنَقانمُلُهْم؟ َأَفاَل : َقاُلوا  «َوَناَبعَ  َريم

من منع خلع و ة اجلور وا روج عليهم أهنم  وهو من األحاديذ ا!شــــهورة التي حيتو هبا

ما داموا يقيمون الصــــــــــالة أو يســــــــــمحون بأدا ها!! فال جيول ا روج عليهم مهام هت وا من 

 .الفروج وغصبوا من األموال وألهقوا من األنفس! وهذا فهم ع يو واهلل

بعض   ي اد يعرف فيه جرح ونعديل ا  ن هذا أما من جهة اســــــــناده فإن  ــــــــبة بن حمصــــــــ

التوثيل اإلمجاأل! وليس له يف األحاديذ ا!سندة ا  هذا احلديذ، وقد نفطن لذلك احلافظ 

 عنه روى من بابوأدخله ابن أيب حانم يف د (1)دقليل احلديذدابن ســــــعد فقال يف طبقانه: 

د من العلم  .(2)دا فرا

ن وهي مدنية روى عنها ال ثري م ▲وهو برصـــف يتفرد برواية حديذ عن أم ســـلمة 

 التابعني! فأ ن كان أهل ا!دينة عن رواية هذا احلديذ عنها.!

ـــــــــــرف  ، وقد كان احلسـن يروف عن كل من ♫وقد نفرد بروايته عن  ـبة احلسـن البصــ

ـــــهو ودب ويدلس أحيانا ومل ن د أف نص ندرف هل أخذه احلسن ريس بالسامهلل بينهام، و  ـ

ع جاللة قدره يف العلم م-وصـــــا احلســـــن البصــــــــــــــــــــرف ، وقد عنه مبااة أم عن رجل عنه

بــالتــدليس مجع من النقــاد كــالنســـــــــــا ي وابن حبــان واحلــاكم وغريهم، وال الم يف  -والــدين

                                     
 .(7/103الطبقات ال ربى )( 1)

 .(469 /4) حانم أيب  بن والتعديل اجلرح( 2)
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ندليس احلســــن وعنعنته يطول وليس هذا مقام بســــطه وقد كتو يف مســــألة ندليس احلســــن 

 .نته بحوث معا ة عدةالبرصف وح م عنع

َلَمةَ  ُأمِ  فعنوقد روف عن أم ســــــــلمة ما خيالا ظاهر هذا احلديذ!   َأنَّ : َقاَلْت  ▲ ســــــــَ

وَل    َرســــــــُ
م
  َيْوم   ُهوَ  َبْيناََم  ☺ اللَّ

نَْدهُ  َبْيتمَها يفم َجال   َوعم نْ  رم َحابمهم  مم ُثونَ  َأصــــــــْ ، َجاءَ  امذْ  َيَتَحدَّ  َرُجل 

وَل  َيا: َفَقاَل    َرســــــُ
م
َدَقةُ  اللَّ نَ  َوَكَذا َكَذا صــــــَ

، مم وُل  َفَقاَل  التَّْمرم   َرســــــُ
م
 َقاَل  «َوَكَذا اَكذَ »: ☺ اللَّ

ُجُل  ى ُفاَلًنا َفإمنَّ : الرَّ نِي َفَأَخذَ  َعيَلَّ  َنَعدَّ
اًعا، َفاْلَدادَ  َوَكَذا، َكَذا مم وُل  َلهُ  َفَقاَل  صـــــــــــَ   َرســــــــــُ

م
 اللَّ

َعى امَذا َفَ ْيَا »: ☺ ى َمنْ  َعَلْيُ مْ  ســــــــــَ دَّ دَّ  َعَلْيُ مْ  َيَتعــَ نْ  َأشـــــــــــَ
َذا مم ِدف؟ هــَ اَض  ، «التَّعــَ  َفخــَ

يُذ  َوهَبََرُهمُ  النَّاُس  نُْهمْ  َرُجل   َقاَل  َحتَّى احْلَدم
وَل  َيا: مم   َرســــــــــُ

م
ًبا َرُجاًل  َكانَ  امنْ  اللَّ

ْندَ  َغا م  امبملمهم  عم

َيتمهم  ، َوَماشم هم ى َوَلْرعم   َلَكاةَ  َفَأدَّ
ى َمالمهم   َفَتَعدَّ

، َعنَْك  َوُهوَ  َيْصنَُع؟ َفَ ْيَا  احْلَلَّ  َعَلْيهم و 
 َفَقاَل  َغا م

وُل    َرســــــــــُ
م
ى َمنْ »: ☺ اللَّ اةَ  َأدَّ   َلكــَ

هم الــم َو  مــَ ا النَّْفسم  َطيــِ َ
يــدُ  هبــم هَ  ُيرم   َوجــْ

م
ارَ  اللَّ   َوالــدَّ

َرةم  مَلْ  اآْلخم

ْيًئا ُيَغِيْو  نْ  شـَ ، مم اَلَة، َوَأَقامَ  َمالمهم ى ُثمَّ  الصـَّ َكاةَ  َأدَّ ى الزَّ   َفَتَعدَّ
، َعَلْيهم اَلَحهُ  َفَأَخذَ  احْلَلَّ  َفَقاَنَل  سـم

يد   َفُهوَ  تمَل َفقُ   .(1)«َشهم

أن بيعة الســــــــــاللة   ســــــــــمع فيها و  طاعة وان  -كام ســــــــــيأيت-أما من رأ ا فقد  حت 

 أخذت من الناس كرها.

صـــــــحة احلديذ، فال يم ن أن يفهم التســـــــليم بوبغض النظر عن كل ما ســـــــبل وعىل فرض 

 األموال نم وغصــــــــــبوا  الفروج من هت وا  مهام عليهم ا روج جيول  احلـــديـــذ عىل أنـــه 

                                     
( 3193( وابن حبــان يف صــــــــــحيحــه )2336( وابن خزيمــة يف صــــــــــحيحــه )26574مســــــــــنــده )رواه اإلمــام أمحــد يف ( 1)

فل ملـــــا صـــــــــــس عن مجع من ( وغريهم، واســـــــــــ1475واحلـــــاكم يف ا!ســـــــــــتـــــدرك ) نـــــاده  ـــــــــــعيا ومعنـــــاه صـــــــــــحيس موا

 .، ذكرناه استئناسا╚الصحابة
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ـــــــــــعن الش عرِبُ ا نُ فإن الناظر يف نصوص الوحي   خيفى عليه أهن ،األنفس من وألهقوا  ريعة ـ

  ىثيك ىك مك لك اك يثٱ ▐والــدين كلــه بــالصــــــــــالة، ولــذلــك قــال اهلل 

ألن اقامة الدين عن إقامة الصــــــــــالة فعرب عن الصــــــــــالة باإليامن يف هذه اآلية، وهذا التعبري ب

قد روى البخارف ، ولذا فهنا جعل نارك الصـــــالة كافرا ومن  الصـــــالة ركن الدين وشـــــعاره

َيَة  ْعُت  ◙عن ُمَعاوم مم وَل  قال: ســــــــــَ   َرســــــــــُ
م
  األَْمرَ  َهَذا امنَّ » َيُقوُل: ☺ اللَّ

  َ  ُقَرْيش   يفم

، ُيَعادم ممْ  ُ  َكبَّهُ  ام َّ  َأَحد  ، َعىَل  اللَّ
هم  .(1)«الِدينَ  َأَقاُموا  َما َوْجهم

ة: َأف« الّدين َأَقاُموا  َما»د:♫قال بدر الدين العيني   َأن َوحْيَتمل الّدين، اقامتهم ُمدَّ

م، ُيَقام َ   َأن حْيَتمل: َوقيل هَلُم، نسمع َفاَل  يقيموه مل امن َأهنم: َمْعنَاهُ  ي ون  َكانَ  َوامن َعَلْيهم

ا امذا َأنــه عىل َأمجُعوا  َوقــد. بقــاؤهم جيول َ   ة َأو كفر امىَل  َدعــَ دعــَ ام بــم  َعلَ  ُيقــَ
هم ، وبنحوه (2)ديــْ

 .(3)♫ونقل اإلمجاهلل أ سا عن احلافظ ابن التني  ♫قال ابن ا!لقن 

ــــــــــــــر الوارد هنا ببيان أو ــــس، ف  ☺قد أمرنا رســــول اهلل وقد جاءت ألفا  أخرى نفســـــ

بطاعة من يقودنا ب تاب اهلل واعه ودينه   هبواه وعقله الناقص وشـــــــــهونه التي   مجاح 

نْيم احْلُ  ُأمِ  هلا ولمام! فعن ولم  َمعَ  َحَ ْ ُت : َقاَلت▲ صـــــَ   َرســـــُ
م
ةَ  ☺ اهلل ،  َح َّ اْلَوَداهللم

اَل  وُل  َفقـَ   َرســــــــــُ
م
هُ  ُثمَّ : َكثمرًيا  َقْوً   ☺ اهلل ْعتـُ

مم د   َعَلْيُ مْ  ُأِمرَ  امنْ »: َيُقوُل  ســــــــــَ هلل   َعبـْ دَّ َ َودُ  جمـُ  َأســــــــــْ

َتابم  َيُقوُدُكمْ    بم م
م
 .(4)«َوَأطميُعوا  َلهُ  َفاْسَمُعوا  ،اهلل

                                     
 (.3500( صحيس البخارف )1)

 (.16/74( عمدة القارف اح صحيس البخارف )2)

 (.20/30لرشح اجلامع الصحيس )( التو يس 3)

 (.1298( رواه مسلم )4)
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عد من قاعدة اقامة نرك لو وكذلكد :-احهيف -العباس القرطبي  قال أبو  الدين قوا

 ا مر اب أباح لو وكذلك ذلك، من وَمنَع احلدود واقامة رمسان وصوم الصالة كإقام

، وجوب يف خيتلا   منهــا يمنع ومل والزنــا هم ا َخلعــم اس ودعــا بــدعــة ابتــدهلل لو فــأمــَّ  اليهــا النــَّ

 .(1)خُيَلعد أنه عىل فاجلمهور

لَّْوا  َما َ ،»-ومن ا!قطوهلل به أصـــــوليا أن عموم هذا احلديذ  غري با  عىل عمومه  -«صـــــَ

د به ا صـــوص، فال يم ن أن يقول مســـلم أنه لو كفر  بل هو من العام ا!خصـــوص أو ا!را

احلاكم وارن و كل النواقض مع حفاظه عىل الصالة   خيرج عليه ومن قال هذا فقد رفع 

 ه!عنه القلم جلنون

د به ا صــــــــــوص أم من العام ا!خصــــــــــوص، فتبني لنا بق ي أن ينظر هل هو من العام ا!را

د به ا صــــــــــوص وأن هذا ا صــــــــــوص هو الدين  ب مع أحاديذ الباب أنه من العام ا!را

ـــــــــــــــــــوايعة رب العا!ني واحل م ب تاب اهلل نعاىل واقامة العدل ونشـــــــــ ر الســـــــــنة الَذْينم هم ـ

ــــــــــــــمقتســــ بيانه، واهلل نعاىل أعلم وأح م، وبه اعتصــــامنا وعليه بل ى فريســــة اإلمامة كام ســـــ

 ان النا.

  

                                     
 (.39 /4( ا!فهم ملا أش ل من نلخيص كتاب مسلم )1)
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يث احأ .6 ــلو ود حذير أن يمو  المس عة والت قه الن ي عن خلع البي ليس في عن

 بيعة:

ورد يف هذا ا!عنى أكثر من حديذ، ل ن الذف  منا بيانه هنا ما رواه اإلمام مســــــــــلم يف 

  َعْبدُ  َجاءَ : َقاَل  َنافمع  صــحيحه من طريل 
م
  َعْبدم  امىَل  ُعَمرَ  ْبنُ  اهلل

م
نيَ  ُمطميع   ْبنم  اهلل نْ  َكانَ  حم  َأْمرم  مم

ةم  يدَ  َلَمنَ  َكاَن، َما احْلَرَّ َيَة، ْبنم  َيزم
َيبم  اْطَرُحوا : َفَقاَل  ُمَعاوم مْحَنم  َعْبدم  ألم اَدًة، الرَّ ســــــــــَ

 مَلْ  اميِن : َفَقاَل  وم

َْجلمَس، آنمَك  َُحِدَثَك  َأحَْيُتَك  ألم يثً  ألم ْعُت  اَحدم   َرُسوَل  َسمم
م
ْعُت : َيُقوُلهُ  ☺ اهلل   َرُسوَل  َسمم

م
 اهلل

نْ  َيًدا َخَلعَ  َمنْ »: َيُقوُل  ☺ ، مم َياَمةم  َيْومَ  اهللَ  َلقمَي  َطاَعة  ةَ  َ   اْلقم   َوَلْيَس  َماَت  َوَمنْ  َلُه، ُح َّ
 يفم

هم  ، ُعنُقم يَتةً  َماَت  َبْيَعة  يَّةً  مم
لم  .(1)«َجاهم

هبذا ا رب لينقض القاعدة التي سبل نقريرها يف الرد اإلمجاأل وقد اع ض علينا بعسهم 

واســــــــــتــدللنــا هبــا؛ وهي أن حوادث ا روج حصــــــــــلــت يف لمن الصــــــــــحــابــة ومل ين روا عىل 

خلعــه بيعــة يزيــد  (2)◙ ا ــارجني عليهم، فهــذا ابن عمر ين ر عىل عبــد اهلل بن مطيع

 !؟بن معاوية! ف يا نزعمون أن الصحابة مل ين روا

ب أن قا ل هذا مل يوفل للهدى بانباهلل األمر من بابه، فإن احلديذ   يفهم حتى فاجلوا 

، وقــد جــاءت روايــة صــــــــــحيحــة للحــديــذ وغريه ♫جتمع طرقــه كام قــال اإلمــام أمحــد 

عميدم عن  «مع م الصــــــــــحابة»يف  ♫ (3)رواها ابن قانع مم  ْبنم  ســــــــــَ
لم : َقاَل  ُجنُْدب   ْبنم  ُمســــــــــْ

                                     
 .(1851س مسلم )صحي( 1)

كان أمري القرشــــــيني يوم احلرة وكان يبايع الناس عىل ا!وت كام ســــــتقا  ¶وســــــبل معنا أن عبد اهلل بن مطيع ( 2)

 .عليه

وابن قــانع !ن جيهلــه هو امــام قــاي حــافظ كبري من أقران ابن حبــان والطرباين وطبقتهام، أدرك عبــد اهلل بن اإلمــام ( 3)

 .أمحد وغريه من ال بار
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ْعُت  مم مَ  َأيبم  ســــــَ
لم يدُ  َأنَا ُكنُْت : َيُقوُل  ُدب  ُجنْ  ْبنَ  ُمســــــْ

عم ِيوم  ْبنُ  َوســــــَ َ - اْ!ُســــــَ   َلَياألم
ةم   احْلَرَّ
ينَةم  -بماْ!َدم

  َوَعْبدُ 
م
يع   ْبنُ  اللَّ

امم  َأْهلم  قمَتالم  يفم  اْ!َْوتم  َعىَل  النَّاَس  (1)َبايمعُ يُ  ُمطم  اْبنم  َعىَل  ُعَمرَ  اْبنُ  َفَدَخَل  ،الشــَّ

ْعُت  يع  ُمطم  اْبنَ  َيا: َفَقاَل ، ُمطميع   مم وَل  ســَ   َرســُ
م
نْ  َيَدهُ  َنَزهللَ  َمنْ »: َيُقوُل  ☺ اللَّ

 َيْومَ  َجاءَ  َطاَعة   مم

َياَمةم  ةَ  َ   اْلقم يَّةً  َمْيَتةً  َماَت  اجْلاََمَعةَ  َفاَرَ   َوَمنْ  ،َلهُ  ُح َّ
لم ْعنَا َقدْ  َوَنْحنُ : ُمطميع   اْبنُ  َقاَل  «َجاهم مم  ســَ

نْ  َذلمَك    َرُسولم  مم
م
  ☺ اللَّ

  ،َحلٍّ  َبْيَعةُ  نمْلَك  نْ َوَل م
م
َُذوا َوَهُؤَ ء َبادَ  اختَّ   عم

م
 ،َنْفاًل  َوَماَلهُ  َخَوً   اللَّ

 .(2)«َبْيَعة   هَلُمْ  َنُ ونَ  َ   َأنْ  َوَ   هَلَا َفُحلَّ 

، وقد كان مذهبه ◙هو حمض اجتهاد منه  ¶فهذا اإلســــــــــقا  من ابن عمر 

يف القتال األول الذف حصـــــــــــل بني  معروفا يف ا عتزال عن كل قتال وال ا مطلقا حتى

 .مجيعا ╚وخمالفيه من الصحابة  ◙جيش عيل 

 حروب َعَلْيهم  اشـــ لت قد لورعه ◙]أف ابن عمر[  َوَكانَ :د♫قال الصـــفدف 

ني َذلمك عىل َوَندم َعنهُ  َفقعدَ  َطالو أيب بن َعيلّ   .(3)داْلَوَفاة َحرضنه حم

ّي  حَبانروف عن و لمم َألت: َقاَل  الســــــــــّ  زن  رن مم يثٱ َقْوله َعن ◙ رعم اْبن ســـــــــــَ

ني َوَذلمَك   ىث نن من اج دخل حم  !َعَلْيَها ا!بغي من الباغية عرفت: أل َفَقاَل  احْلرم احْل َّ

هم  يـمَنفس فوالذف  .(4)!«نرصها امىَل  َغرْيك َوَ   َأنْت سبقتني َما ا!بغية عرفت َلو بمَيدم

                                     
 .وقع يف بعض النسخ )نبايع( بالنون والصواب ما أثبتناه( 1)

 .(2/77مع م الصحابة  بن قانع )( 2)

: (4/132 الفصــــــــــلوقرر أن هذا ســــــــــبو نوقا ابن عمر أبو حممد ابن حزم فقال يف ) (17/198) بالوفيات الوايف( 3)

ف َوَهَذاد ذم َحاَبة بأوئلك يظنّ  َ   الَّ  .دَغريه ╚ الصَّ

ور بن ســـــــعيدرواه ( 4) (، وذكر هذه اللفظة بغري اســـــــناد ابن 7/561يف نفســـــــري ام كام يف الدر ا!نثور ) ا!نذر َواْبن َمنْصـــــــُ

 ...د ويؤيدها ما يليهَقاَل  أنه عمر اْبن َعن روينَا َوقد وسبقها بقوله: د (4/132) الفصلحزم يف 
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، َعنْ ويف البخـــارف  افمع  اَءهُ  َرُجاًل، َأنَّ »: ¶ ُعَمرَ  اْبنم  َعنم  نـــَ اَل  جـــَ ا: َفقـــَ ا يـــَ   َأبـــَ
دم  َعبـــْ

مْحَنم  َمعُ  َأ َ  الرَّ ُ  َذَكرَ  َما َنســــــــْ   اللَّ
رم  امىَل  ىث نن من زن  رن مم يثٱ: كمَتابمهم  يفم ، آخم  َفاَم  اآلَيةم

َك  َل   َ  َأنْ  َيْمنَعــُ
انــم ُ  َذَكرَ  َكاَم  ُنقــَ   اللَّ

هم؟ يفم ابــم تــَ
اَل  كم ا: َفقــَ ي اْبنَ  يــَ

  َأْغَ    َأخم
هم ذم َ
ةم  هبــم ُل، َو َ  اآليــَ

انــم  ُأقــَ

أَلَّ  َأَحو  
نْ  ام   َأْغَ َّ  َأنْ  مم

هم َذم ، هبم تمي اآلَيةم ُ  َيُقوُل  الَّ  .(1)« ىث ىل  مل يك ىك يثٱ: َنَعاىَل  اللَّ

كــان بنــاء عىل مزيــد نورهلل منــه يف مســـــــــــا ــل  ¶فتبني ممــا ســــــــــبل أن نوقا ابن عمر 

 غي عليها.الدماء، أو  شتباه أف الطا فتني هي الباغية وأ ام ا!ب

أن يقال له: لقد ثبت بأســـــــــــانيد  ¶واجلواب الدامغ !ن احتو هبذا عن ابن عمر 

أنه ندم يف آخر حيانه قبل مونه عىل عدم قتاله للح اج، فقد روى  ◙صـــــــحيحة عنه 

ِف، َعنم مجاعة من طر  متعددة عنه ذلك، من ذلك ما صــــــــــس  ْهرم ينم : َقاَل  الز   ْبنُ  مَحَْزةُ  َأْخرَبَ

  َعْبدم 
م
س   ُهوَ  َبْينَا َأنَّهُ  ُعَمَر، ْبنم  اللَّ

اللَّهم  َمعَ  َجالم نْ  َرُجل   َجاَءهُ  ُعَمرَ  ْبنم  َعْبدم َرا م  َأْهلم  مم : َفَقاَل  اْلعم

َبا َيا مْحَنم  َعْبدم  َأ   اميِن  الرَّ
م
ُت  َأنْ  َخَرْجُت  َلَقدْ  َواللَّ مَّ َك، َأحَســــــــــَ

ْمتم ف بمســــــــــَ
 ُفْرَقةم  َأْمرم  يفم  بمَك  َوَأْقَتدم

،النَّ  ُل  اسم نْ  آَيةً  َأْقَرأَ  َوَأنْ  اْسَتَطْعُت، َما رَّ ـــــــــــالشَّ  َوَأْعَتزم
  كمَتابم  مم

م
َ َمًة، اللَّ  بمَقْلبمي، َأَخَذْت  َقدْ  حُمْ

ينم  ْ َأْخربم ا، فـَ   َقْوَل  َأَرَأ ـَْت  َعنْهــَ
م
 زي ري ينٰى ىن نن من زن  رن مم يثٱ:  اللَّ

 حج مث متهت خت حت جت  هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
ينم َأْخ   ىث  جح مج ْ هم  َعنْ  ربم   َعْبدُ  َفَقاَل . اآْلَيةم  َهذم

م
َك  َلَك  َما»: رَ ُعمَ  ْبنُ  اللَّ

ـــــــــــــاْنصـــَ  َولمَذلم ْف ـ  رم

ُجُل  َفَقامَ . «َعنِي َرْيَنا امَذا َحتَّى َفاْنَطَلَل  الرَّ َدهُ  َنَوا َوا   َعْبدُ  امَلْيَنا َأْقَبَل  ســــــــــَ
م
 َما»: َفَقاَل  ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّ

  يفم  يـــــــــــَنْفسم  يفم  َوَجْدُت 
 
ء نْ  يَشْ
هم  َأْمرم  مم ْل  مَلْ  َأيِن  َنْفيسم  يفم  َوَجْدُت  َما ام َّ  اآْلَيةم  َهذم

هم  ُأَقانم َئةَ  َهذم  اْلفم

                                     
 .(4650صحيس البخارف )( 1)
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َيةَ  ُ  َأَمَرينم  َكاَم  اْلَباغم  .(1)«َنَعاىَل  اللَّ

ْهَرانَ  ْبنم  َمْيُمونم التابعي اجلليل  َعنْ وصـــــس  ْعُت : َقاَل أنه  ♫ مم مم   َعْبدَ  ســـــَ
م
 ُعَمرَ  ْبنَ  اللَّ

ف َكَفْفُت »: َيُقوُل  ¶  .(2)«َأْفَسُل  احْلَِل  َعىَل  َواْ!َُقانمُل  ،مْ ْقدم أُ  َفَلمْ  َيدم

 ح بندمه عىل عدم قتال احل اج ومن معه، فقد جاء وقد جاء من طر  عدة عنه أنه 

َتدَّ  ملاأنه  ♫عن ســـعيد بن جبري  اَج  َبَلغَ  َوَجُعهُ  اشـــْ  َلوْ د: َيُقوُل  َفَ َعَل  ،َيُعوُدهُ  َفَأحَاهُ  احْلَ َّ

، َأْكَثرَ  َفَلامَّ  دَوَفَعْلُت  َلَفَعْلُت  َأَصاَبَك  َمنْ  َأْعَلمُ 
 يفم  الِساَلَح  مَحَْلَت  (3)َأَصْبَتنمي َأنَْت »: َقاَل  َعَلْيهم

َمُل  َ   َيْوم     حُيْ
اَلُح  فميهم اُج  َخَرَج  َفَلامَّ  ،«الســــــــــِ ى َما»: ُعَمرَ  اْبنُ  َقاَل  احْلَ َّ نَ  آســــــــــَ

ْنيَ  مم  َعىَل  ام َّ  االد 

إم  َثاَلث   مـــَ
، ظم رم َدةم  اهْلََواجم ابـــَ ، َوُم ـــَ لم يـــْ ُت  َأُكونَ  َوَأ َّ  اللَّ اَنلـــْ   قـــَ

هم ذم ةَ  هـــَ ئـــَ
ةَ  اْلفم يـــَ

اغم ي اْلبـــَ
تم ْت  الَّ  َحلـــَّ

 .(4)«بمنَا

                                     
يذ   َهَذادوقال:  (2/502) ا!ســـــتدركرواه احلاكم يف ( 1) يس   َحدم

حم   َعىَل  صـــــَ
  َاْ م

ْيَخنْيم ِرَجاهُ  َومَلْ  الشـــــَّ د، وقال الذهبي  خُيَ

  َعنْ  َرَواهُ  َقدْ  َكبمري   َباب   دَهَذا ثم علل عليه بقوله: (4589)د، وكرره احلاكم يف ومســــــــــلم البخارف ا  عىلمعلقا:د
 َعْبدم

 
م
ة   ُعَمرَ  ْبنم  اللَّ اعـــَ َ نْ  مجـــَ

ارم  مم بـــَ
ابمعم  كم ُت  َوامنَّاَم  نَي،التـــَّ مـــْ دَّ يـــَذ  قـــَ

دم َو  حـــَ َعيـــْ ِف  َعنم  مَحَْزَة ]أكرب نالميـــذ الزهرف[ َأيبم  ْبنَ  شــــــــــُ ْهرم  الز 

ُت    َواْقَترَصْ
َنَّهُ  َعَلْيهم يس   ألم

د َاْ م  َعىَل  َصحم
ْيَخنْيم  .الشَّ

 .(4/164رواه ابن سعد يف الطبقات )( 2)

يــاهنــا أن احل ــاج لعنــه اهلل هو من دس  بن عمر من يطعنــه برأس جــاء يف روايــات كثرية ليس هــذا مقــام نتبعهــا وب( 3)

بنحو ثالثة أشــــــــــهر، واألخبار يف ذلك كثرية  ¶حربة مســــــــــمومة أ ام موســــــــــم احلو بعد مقتل عبد اهلل بن الزبري 

 مشتهرة.

 وقيام لاللي قيام يف وا!رولف( 157:ص) ا!حترضــــــــــين يف الدنيا أيب وابن( 4/185رواه ابن ســــــــــعد يف الطبقات )( 4)

  ح أنه أ ســا صــحيحة أخرى روايات يف ووقع ،(63: ص) ا!وت حســور عند العلامء وصــايا يف والربعي( 62: ص)

  ح فقد حال كل وعىل بيانه، ســــــــــبل كام اهلل شـــــــــــاء ان األمرين بني نعارض و ◙  عيل مع القتال عدم يف بالندم

 .«َأْفَسُل  احْلَِل  َعىَل  اْ!َُقانمُل » : بأن
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ا َأنَّ »: ♫وصس عن مو ه نافع  صًّ
ْم، َدَخَل  لم ، َعَلْيهم  ُعَمرَ  اْبنُ  َفَأْصَلَت  َعَلْيهم ْيام  بمالسَّ

ليســــــــــعى يف قتل لص ألجل حفنة دراهم  ¶، فام كان ابن عمر (1)«َلَقَتَلهُ  َنَرْكَناهُ  وْ َفلَ 

 ويدهلل اللص األكرب الذف يفني دين الناس ودنياهم.

أثر ع يو يف اعتبار البيعة التي  ▲وعالوة عىل ما سبل فقد صس عن أم سلمة 

ه بيعة  ــاللة، فعن  انَ  ْبنُ  َوْهُو نؤخذ بالقوة واإلكرا َبرْيم  َمْوىَل  َكْيســَ عَ  َأنَّهُ  الز 
مم  ْبنَ  َجابمرَ  ســَ

  َعْبدم 
م
مَ  :َيُقوُل  ¶ اللَّ

ـــــــــــــــُبســــــْ  َقدم َأْرَطاةَ  ْبنُ  رُ ـ
ينَةَ  (2)  لَبنمي ةم عَ يْ  البَ ىَل عَ  اَس النَّ  هَ رم  ْ ]ليُ  اْ!َدم

اَورَ فَ [ ُأَميَّةَ  َلَمةَ  ُأمَّ  شـــــــَ َا مُ لَ أعْ  َأنَا» ُه:اَلتْ قَ َ اَن ممَّا فَ  ☺ النَّبمِي  َلْوجم  ُأَميَّةَ  َأيبم  بنت ســـــــَ  َعةُ يْ بَ  َأهنَّ

 .(3)«َ اَلَلة

نيَ  َلْيَس ¶: »سيد ا!فســـرين ابن عباس وسبل معنا قول 
م م
، لملظَّا!  َعاَهْدَنهُ  َوامنْ  َعْهد 

 .(4)«َفاْنُقْسهُ 

 ناركها؟، فام هي البيعة التي يأثم ما سبلكل وعىل فرض عدم ثبوت 

ئم اإلمام قال  يذم ↓ َل أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل اســـــــحا  بن راهويه: ســـــــُ َعْن َحدم

ةً »: ☺النَّبمِي  يـــَّ
لم اهم ًة جـــَ يتـــَ
اَت مم ام  مـــَ ُه اممـــَ اَت َوَلْيَس لـــَ : « َمْن مـــَ

م
 اللَّ
دم اَل َأبُو َعبـــْ اُه؟ قـــَ ا َمْعنـــَ مـــَ

                                     
 ( بإسناد يف غاية الصحة عىل ا  الشيخني.179(، وا الل يف السنة )28046ه ابن أيب شيبة يف ا!صنا )روا( 1)

، وقد قيل -أشبه ما ي ون بأيب أ وب الرقي-وبســـــــر بن أرطاة من أكرب الطغاة اجلبابرة ا!تسلطني عىل دماء ا!سلمني ( 2)

نيل الظفر يف »أخونا الشــيخ أبو يعقوب نقبله اهلل يف كتابه  من الصــحابة والصــحيس خالفه، وقد نوســع يف بحذ حالهانه 

 فلرياجع فهو بحذ حسن. «اقامة احلدود يف السفر واحلسـر

ـــــــرف يسري، واألثر يف ناريخ الطربف )479، برقم: )(1/115) األوسا التاريخ( 3) ( وناريخ ابن يونس 5/139( بتصـ

 .◙( ل ن معزوة اىل جابر 1/64ا!رصف )

 .بإسناد فيه  عا (2/513لطربف )( نفسري ا4)
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ُع » ف جُيْمم
ذم اُم الـــَّ مـــَ اُم؟ اإْلم مـــَ ا اإْلم ف مـــَ

ْدرم ، نـــَ هم ـــْ ُموَن َعَلي
لم ام  ُكل ُهْم َيُقواْ!ُســــــــــْ َذا اممـــَ َذا ُل: هـــَ ، َفهـــَ

 .(1)«َمْعنَاهُ 

د وبغســــــه وظلمه واجرامه يف  وقد وجدنا غالو ا! اهدين جيمعون عىل رفض ابن عوا

  حل األمة، فسال عن بقية األمة ا!سلمة لطا اهلل بحاهلا وهدى  اهلا.

                                     
( ســــــأله ابن هانئ الســــــؤال عينه فأجاب 2011( وهو بنصــــــه يف ســــــؤا ت ابن هانئ )1/80رواه ا الل يف الســــــنة )( 1)

 باجلواب عينه.
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لت ون قبسة للع الن وبلة وخالصة رسالتي هذه أرسدها يف نقا  عىل ع ل واختصار 

 للظمآن:

اىل عزل نفســـــــــــه بطريقة حيقن فيها دماء ا!ســــــــــلمني  البدرف أدعو ابراهيم بن عواد .1

وي فيهم اا عاجال وبالء آجال، وواهلل لقد حتملت يا ابراهيم من الدماء وا!ظامل ما ينوء 

من دولتك يدخل معك قربك  نول (1)! وما أراك ا  عن قريو متوتله أحد وينهد ثهالن

يشء ا  عملك الطالس ومظامل العباد، ولو أنك مت قبل ثالث ســــــنوات ل نت أعز الناس 

عىل قلوب ا! ــاهــدين، وانــك ان مــت عىل حــالــك هــذه قبــل أن نتوب ونربأ مــت عىل ا 

العزيز اذ عزل نفســــــــه أســــــــوة  حال نلعنك ألجلها قلوب ا! اهدين، ولك يف عمر بن عبد

الـذف يزن ا!ظـامل  احل يم ا بري ن ـاة يوم العرض بني يـدفحســــــــــنـة، هـذا ان كنـت نرجو ال

بميزان الذر وينتقم للشــــــــــاة اجللحاء من الشــــــــــاة القرناء! فاعلم أن لك موقفا بني يدف اهلل 

 طويل جد طويل، وعســري جد عســري، ولو كنت نعقل ما بقيت يف ح مك ســاعة، فتو اىل

جلنودها الذين  ــــــــحوا وبذلوا  اهلل فإين لك ناصــــــــس وعليك مشــــــــفل ودهلل أمر هذه اجلامعة

ومجعهم اهلل لك من أقايص الدنيا فأبدت خســـــــــــــــــــــــــــــــراءهم وقتلت خيار رجاهلم وحاربت 

صــــــــــفوة كبارهم، فإن أبيت ا  انباهلل هواك وشــــــــــيطانك فواهلل ان لنا بني يدف ا!لك اجلبار 

هلل وا -وما شـــــهدنا ا  اا وما علمنا ا  ظلام-وعلمنا  موقفا نشـــــهد فيه عليك بام شـــــهدنا

 .ىثمث  هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب يثخري الشاهدين، 

                                     
ولقد حدثني أخي الشــــيخ الصــــالس أبو ب ر القحطاين نقبله اهلل بالرؤيا التي رأ تها أنت وقصــــصــــتها عليه، وقال لك ( 1)

َيْت اليك نفسكد فلام سمعتها قلت له: دأصبت كبد التأويل واهللد!يف نأوي  لها: دلقد ُنعم
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اىل اخواين ا! اهدين يف كل األرض، جيو عىل كل من خرج من بيته ناويا اجلهاد  .2

ممن نعلم الرمي بالســـهام ثم نســـيه  ☺يف ســـبيل اهلل ا ســـتمرار يف اجلهاد، وقد برئ النبي 

وف وأل ـأحــك ف يا بمن ســــــــــلـك طريل اجلهـاد ثم نن ـو عنـه ونركـه، وان ألزمتـك الظر

أقل من أن نذكر نفســــــــــك صــــــــــباح مســــــــــاء هبذا الواجو  األقدار اىل القعود عن اجلهاد فال

ـــــــــــــــره لك عىل خري وهداية  ـــــــــــــــرهلل واحلاح أن ييســــــ العيني عىل كل األمة، وأن ندعو اهلل بتســــــ

ديقي وهيلة القصــري وأم ســياف ، واذا حدثتك نفســك بالقعود فذكرها أن عافية صــوعافية

 فار من مرندين أو آ ف األخوات غريهن   للن أســــــــــريات عند ال وايامن كن و ومئات

هذه هي  ام القتل فة البالء أو اســتحيأســوا معاا النافرين من شــدو  ن !.وعباد الصــليو

 جنا ا  لنقتل فأقبلوا عىل جهادكم و  نبدلوا و  نغريوا، وما خرنةثمن اجلا الطريل وهذ

 .ىث خص حص مس ٱيثٱ، ونذكروا دوما بأن اهلل ثبتنا اهلل واياكم

أن يعلم ا! اهدون من جنود الدولة وغريهم أهنم أبناء األمة اإلســــــــــالمية كلها،  .3

، وأن األمة وان خذلت اجلهاد وأن حل األمة كبري باإلحســــــــان والرعاية والرفل والنصــــــــس

وجو، واياكم ون فري ا! تمعات بالعموم ومن وا! اهدين فإن حل اإلســــــــــالم أكرب وأ

هر اإلســــالم فعاملوه باإلســــالم ما مل يأت بناقض حمقل ومن أظهر ال فر فعاملوه بال فر أظ

 .ىث خب حب جب هئ مئ خئ يثٱما مل يدخل يف اإلسالم، و  ختفروا ذمة و  نغدروا عهدا 

ء  .4 ســاقت اىل أن حيذر ا! اهدون كل احلذر من مشــاريع البدعة ب ل أشــ اهلا، ســوا

ن التمييع واإلرجاء أو الغلو والت اول يف الت فري، و  حيل ن فري مســــــــــلم ا  عن بينة، ومم 

أ ـــــــــل الســـــــــالل احل م عىل فئام من الناس بال فر دون برهان من اهلل حتاجو به بني يدف 

ســــــانك وح تك، وأ ــــــل من هذا وأعظم مماألة الطواغيت ربك حني   ي ون معك ا  ل
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 تهم ومؤاخا م أو معاونتهم عىل ا!سلمني.ومهادن ب ل أش اهلم وا!رندين

اعا ا  بانباهلل ال تاب والســـــــنة ولســـــــت  ااعلم يا جندف الدولة أنك لســـــــت ملزم .5

ملزمـا بـانبـاهلل رأف رأحـه قيـادة الـدولـة و  اعيوهـا و  أف أحـد عىل وجـه هـذه األرض مـا 

نر هذا ا!عنى عن أ مة الدين واإلسالم،دام خا ولست ملزما  لا ال تاب والسنة، وقد نوا

بالدفاهلل عن كل رأف أعلن عنه اعالم الدولة أو اعيوها، و  يعني أن كل من مل ي ن مع 

الدولة أنه عىل  ـــــــاللة أو كفر و  يعني الع س أن كل من بقي داخل الدولة عىل  ـــــــالل 

باهلداية  ▐بالعلم النافع والدعاء ا!لس اىل اهلل  أو بدعة! فالزم طريل الوســــــــــا

 والرشاد.

علم الواقفون عىل رســـالتي هذه من ا!ســـلمني من غري جنود الدولة أن الغالو أن ي .6

عىل جنود الدولة ا ري والصــالح والصــد  والســنة، وأن عامة ا!صــا و التي حصــلت انام 

والصـــــــــادقني، فال يظلموا جنود الدولة ســـــــــببها افرا  قيادة فاســـــــــدة ونقصـــــــــري الناصـــــــــحني 

كــل أوا  األخوة اإلســــــــــالميــة التي فرض اهلل  وحيملوهم كــل أولار قيــاد ــا و  ين روا

عســــــــــهم محـــأة ال فر بفرحـــه بظهور ال فـــار عىل الرقـــة لقـــد بلغ ب، فاألخـــذ هبـــا وأداء حقهـــا

 الساللة!داوة الدولة، نعوذ باهلل من الردة ويف عسود وا!وصل من شدة حقده األ

اىل أبناء منهو التوحيد واجلهاد ا!تمســـــ ني بعقيدة ال فر بالطاغوت واإليامن باهلل  .7

ن  م وان اختلفتم معهم يف غري واآلخــــذين ال تــــاب بقوة،  ــــــــــعوا أ ــــدي م بــــأ ــــدف اخوا

ذم شذر مذر   األصول ا!ح مة، ألن احياء الدين ومت ينه    يم ن أن يقوم به أفراد اا

جتمعهم راية و  يوحدهم صـــا، ووصـــيتي !ن انتســـو لتنظيم  ـــاللة أو بدعة أو كفر أو 

ل اهلل ردة أن يع ل بالرباءة والتوبة واحلرص عىل مل الشـــــمل وشـــــد األوا  مرة أخرى لع
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هل ا!عصـــية ويؤمر فيه أ -أو يذل-يقيض هلذه األمة أمر رشـــد يعز فيه أهل الطاعة و دى 

 .(1)فيه با!عروف وينهى فيه عن ا!ن ر

: حفظ م اهلل وهداكم ونصـــركم باحلل وعىل طريل اىل اجلنود الباقني داخل الدولة .8

د وحزبه وحاشــــــيته، وذلك  بالســــــيطرة عىل خمالن األموال احلل، ســــــارعوا اىل خلع ابن عوا

ربــاطــة جــأ  وثبــات قلــو، والســــــــــالح والطعــام، واح ــام األمر مع دقــة ننظيم ونرنيــو و

 رأ ت قلامواياكم والذل هلم والركون اليهم، واذكروا كلمة أيب حممد ابن حزم حني قال: د

 .(2)دبعد يم ن فلم فات ا  ؛فسيع أم ن أمرا 

ن مل ي ن قرشــيا، فإهنا بيعة امارة   بيعة خالفة عامة، وبايعوا رجال جتتمع عليه كلمت م وا

أن ي ون  انهصـــــــاحلا يف نفســـــــه مصـــــــلحا فيمن حوله وأهم صـــــــف وختريوا من بين م من نرونه

عاملا بأح ام الشـرهلل، فإن مل جتدوا عاملا بأح ام حليام صبورا عىل أصحابه ش اعا يف القتال 

ــــــــــالش ي ون ا  بيعته أ  يصدر قرارا و  أمرا  عىل أناحلليم الصبور رهلل فتخريوا الش اهلل ـ

ء أكان عاملا أو غري -ن ي ون ا  بيعت م وأا  بعد اقرار محلة العلم ور ــــــــــاهم به،  ســــــــــوا

و  نتأخروا و  أن ن ون غالبية الشــــــــورى ملزمة له   ينفرد بقرار ان خالفه أكثرهم،  -عامل

خريا فســـــــــبل اليه األجل، ويف نقبله اهلل ن ددوا وقد كنت أؤمل يف أخي أيب هاشـــــــــم القريش 

                                     
الرويس الصليبي قصا س ن ادلو ا!ركزف ولقد أحاين البشري وأنا أهني هذه الرسالة وأجهزها للنشـر بأن الطريان ( 1)

ثم لقيت أحد من ن ا منهم  -اهللهيئة اجلو ين لعنهم -واســـــــتطاهلل مئات من الشـــــــباب ا!وحد الفرار من قبســـــــة آرس م 

فحدثني بالبشــــــريات وا!ســــــرات والفظا ع وا!ن رات! ولعل اهلل جيعل هذا األمر فاحتة خري وفرج من جديد وييســــــر لنا 

 عن قريو ب رمه وفسله منه علينا. -من جنود الدولة وغريهم-الصاحلني من عباده ا!وحدين ا جتامهلل ب

 (.83:ص) النفوس ةمداوا يف والسري األخال ( 2)
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 .▐بقيت م خري كثري بإذن اهلل 

د وحده انام فيه ويف العصــــــابة ا!حيطة به التي نســـــــلطت عىل وليســــــت مشـــــــ لتنا يف اب ن عوا

رقاب ا! اهدين فليس نغيري ابن عواد وعزله لوحده كافيا انام جيو عزل العصــــــابة احلاكمة 

 كلها.

أنفســــــ م لل فار ا  من أكره عىل ذلك ومل جيد فرجة من أمره وأعيذكم باهلل أن نســــــلموا 

ن خالف م ا  ببنية من اهلل وبرهان، والغلا يف الورهلل خري أو سعة، و  جت  وا عىل دماء م

من الغلا يف القتــل، ومن نولهلل يف يشء من أمر دينــه فال ي دد يف قتــل من قــانلــه واعتــدى 

د أو غريهم عليه كا نا ما كان، وليلل اهلل عزيزا  شــــــــــهيدا خري له من أن يقتله لبانية ابن عوا

  عيفا أسريا.

عمومـــــا والتواصــــــــــالت عالمي واحلـــــذر من العـــــدو ال ـــــافر مع احلرص عىل الت تم اإل

وعدم ا نخذال وال اجع عن قتاله البتة، وعدم الدخول يف ننال ت نؤدف اىل خصوصا، 

نه أو أعراض ا!سلمني عياذا ب  اهلل لل فار.أن يسلم ا!رء اخوا

د فال أقل من أن ي .9 ا قلبه، فاحذر أ بلســــانه و بيعته نقضمن مل يســــتطع خلع ابن عوا

ا!وحد ا!ســـــلم أن نلقى اهلل ويف قلبك موا ة للظا!ني وركون اليهم، والســـــــــــــــــــــرورة نقدر 

بقدرها وما   يدرك كله   ي ك جله، فتربأوا بأفعال م فإن مل يم ن م فبأقوال م فإن مل 

  م فبقلوب م وهذا أ عا اإليامن.يم ن

يـــات بعيـــدة أو اىل جنود الـــدولـــة خـــارج ا!نـــاطل ا!حـــا ة يف كـــل م ـــان من و  .10
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،   ن كوا طريل اجلهاد أبدا و  نســـــــــتبدلوا به القعود والذل، ل ن اســـــــــتبدلوا بيعة (1)قريبة

نـــه اجلور والظلم ببيعـــة احلل والعـــدل واهلـــدايـــة، وواصــــــــــلوا عمل م بتقوى اهلل وخوف م

د والرباءة منهــا  واحتيــا  يف الــدمــاء واألموال واألعراض، مع اعتقــاد بطالن بيعــة ابن عوا

د وعصـــــــــابته عىل أكتاف م جمدا كاذبا وعىل و نقســـــــــها رسا وعلنا، واحذروا أن يبني ابن عوا

 دما  م مل ا مزيفا!

اىل منا ف اجلهاد عموما والدولة اإلســــالمية خصــــوصــــا عرب شــــب ات التواصــــل  .11

وغريها، أوصــــــي م بتقوى اهلل وا ســــــتمرار يف منا ة اجلهاد   منا ة الظلمة والف رة 

                                     
وخاصـــــــة أمريهم الشـــــــيخ الفا ـــــــل أخي أبا -وأخص بالذكر منهم و يات اليمن وســـــــيناء والفلبني وغرب افريقية ( 1)

لفلبني، أنتم أكثر من عانى من نعيني الظا!ني وامهال كتو الناصــــحني ونســــلا وا -مصــــعو الربناوف األســــد بن األســــد

ــــــــــــــــريات التي نثلو الصــــــدور ثم ن د أثر الظلم بيننا يف جهادكماجلهلة وا!فســــــدين، ولقد كانت نأحينا من أ  نحا  م البشـــــــ

ا ارجي الشــــــ وف عىل  واهلل، فإن معية اهلل منزوعة عن الظا!ني وعمن ســــــ ت عن ظلمهم، وما قصــــــة نســــــلا ا بيذ

ننا ا! اهدين وا!ســــــــــلمني يف غرب افريقية بخافية علي م، وقد نوصــــــــــس يف ذلك قادة الدولة كثري ا فلم يرفعوا هبذه اخوا

الشــــــ ايات رأســــــا ومل يأهبوا هلا ا  ملا أعلن الشــــــ وف معار ــــــتهم العلنية وكفر ابن عواد عزلوه ونربأوا منه، وقد اشــــــتد 

وا!نـاطل بـا! ـاهـدين يف غرب افريقيـة حتى كـان الواحـد منهم يســــــــــقا من جوعـه   جيـد مـا ال رب يف بعض األوقـات 

صــــــل من مظامل عظيمة يف اليمن بحل الشــــــباب ا!وحد الصــــــابر وكيا كانت نرفع يأكله ا  ور  الشــــــ ر! وكذلك ما ح

ت  مة شــــــل الصــــــا وخمالفة البيعة! ا!ظامل اىل قيادة الدولة فتأيت موافقة هلوى الواأل هناك ليقتل من شــــــاء وكام شــــــاء! حت

وة من ا  ـــام بســــــــــوء الظن وأنتم اخواين يف ســــــــــينـــاء، لقـــد علمتم حـــال األمنيني عنـــدكم ومـــا فعلوا بحل كثري من اإلخ

وا عتداء عليهم باجلور وحماولة قتل عدد ممن اختاروا نرك اجلامعة بعد أن رفعوا ا!ظامل والشــــــــــ ايات فلم يؤبه هبا! وأما 

 األحباب يف أرض الفلبني فلله دركم وعىل اهلل أجركم ونقبل من م جهادكم، واعلموا أن م عىل ثغر عظيم أنتم اخواين

.. أدعوكم مجيعا اىل الثبات عىل .ه بالتعدف والظلم و  بالغلو والبدعة ثبت م اهلل ونصـــــركم عىل عدوكمجيو أ  نسيعو

منها، مع احلرص عىل ا!حافظة عىل كيان اجلامعة وا ســتمرار  جهادكم وقتال م ثم خلع بيعة ابن عواد ونقســها والرباءة

 ألمة أمر رشد برمحته ومنه وفسله عليها.يف نوحيد الصا قدر الوسع والطاقة حتى  يئ اهلل هلذه ا
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الدماء وانته وا احلرمات، فال ن ونوا ناطقني بالباطل ونتحملوا أولارا  الذين اســــــــــتباحوا 

 م، فمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو لو اكتفيت بالســــــــــ وت ل ان خريا ل

ليصــــمت، وانقوا اهلل يف أعراض ا!ســــلمني وا!ســــلامت فإهنا حفرة من حفر النار، وحدثوا 

والعمل  -ورأســــــــــه حفظ القرآن- لوا بالعلم النافعأنفســــــــــ م باجلهاد واســــــــــعوا له واشــــــــــتغ

  نتــألوا عىل اهلل و ، ودعوا عن م الشــــــــــعــارات الفــارغــة والصــــــــــيحــات اهلوجــاء،الصـــــــــــالس

و  ن ذبوا عىل ا لل والنبوة فتقولوا دخالفة عىل  ، ىثىئ نئ مئ زئ يث هدباقيةد ألن فتقولوا:

م وفئام، و الشـــــــــعارات ذهوقد اغ  هب منهاج النبوةد وهي عن يف ُبْعد  وَنْبَوَة، نســـــــــوا أن  أقوا

 اهلل هلــذا احلــال، و بظــاهر يغ  أن ألحــد ينبغي  ]وأنــه[  غــا بــة، والعــاقبــة غــالبــة األقــدارد

 .(1)دا امتة حسن و الدين عىل بالثبات الدعاء

ننا ا!ســــــــــلمني ممن كان عنده نزعة للغلو يف الت فري: باهلل علي م أ ام أوىل  .12 اىل اخوا

أو با!نتمني اىل اإلســـــــــالم عىل -املاحل الذف نرونه حييا بأهل اإلســـــــــالم  اآلن، هذا العدو

 أعتى قوى ال فر العا!ي اليوم! من انلهم من قَ أم أن ن ونوا يف صا  -رأ  م

دخل عىل عا شــة أم  -أحد التابعني- وقد روى اإلمام أمحد أن عبد اهلل بن شــداد  

العرا ، وكــان ممــا جــاء وأخربهــا بقصــــــــــــة عيل   مع ا وارج يف  ▲ا!ؤمنني 

َذ  ْم ]أف ا وارج[، امىَل  فيهـــا:د أن عليـــا   َبعـــَ يَّتمهم
اَل  َبقم دْ : َفقـــَ انَ  قـــَ نْ  كـــَ ا مم نـــَ  َوَأْمرم  َأْمرم

اسم  ا النــَّ دْ  مــَ ُفوا  َرَأ ُْتْم، قــَ
ُذ  َفقم ْئُتْم، َحيــْ

عَ  َحتَّى شــــــــــم
ةُ  جَتَْتمم   ُأمــَّ

د  مــَّ اَبيْ  ،☺ حُمَ ــَ  َ   َأنْ  َوَبْينَُ مْ  نَن

فم  ًما، َدًما ُ وا َنســــــــــْ بمياًل، َنْقَطُعوا  َأوْ  َحَرا ُموا  َأوْ  ســــــــــَ
ةً  َنْظلم مَّ
 امَلْيُ مم  َنَبْذَنا َفَقدْ  َفَعْلُتمْ  امنْ  َفإمنَُّ مْ  ،ذم

                                     
 (.1/130للبغوف ) السنة اح( 1)
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، َعىَل  احْلَْرَب 
 
ء َوا َ  امنَّ  ســـــــَ و   َ   اللَّ

ةُ  َلهُ  َفَقاَلْت . اْ َا منمنيَ  حُيم اد ، اْبنَ  َيا: َعا مشـــــــَ دَّ ؟ َقَتَلُهمْ  َفَقدْ  شـــــــَ

 : َفَقاَل 
م
مْ  َبَعَذ  َما َواللَّ بميَل، َقَطُعوا  َحتَّى امَلْيهم َفُ وا  الســــــــــَّ َم، َوســــــــــَ َتَحل وا  الدَّ   َأْهَل  َواســــــــــْ

ةم . الِذمَّ

ف آللَّهم : َقاَل  َآللَُّه؟: َفَقاَلْت   .(1)َكاَند َلَقدْ  ُهوَ  ام َّ  امَإَ  َ   الَّذم

حل اإلســـــالم والعشــــــــــــــــــــرة ونســـــعوا  فإن مل نقفوا مع من يرون م اخواهنم وحيفظون ل م

أ دكم بأ د م إلعادة اإلســــالم يف األرض غســــا طريا ناصــــعا هبيا، فقفوا عىل احلياد وكفوا 

أذاكم عن الناس وعلي م أنفســـــ م واخرجوا حيذ شـــــئتم فإنه قد نال اجلهاد وا! اهدين 

ع والعمـــل انقوا اهلل يف هـــذه األمـــة، واحرصــــــــــوا عىل العلم النـــافمن ا الغلو مـــا نـــاهلم فـــ

من بعده وأكثروا  ╚وهديه وهدف أصــــحابه  ☺الصــــالس وانظروا يف ســــرية النبي 

من ســــــؤال اهلل اهلداية فهو وحده اهلادف ملا اختلا فيه الناس بإذنه انه  دف من يشــــــاء اىل 

  ا  مستقيم.

أصـــنافهم وأجناســـهم وأشـــ اهلم وألواهنم! اىل أعداء اإلســـالم من كفار ومرندين ب .13

ان قتلتمونا انتصـــــرنم علينا؟!   ورب العزة ما لدنم ا  عىل أن حققتم لنا  أححسبون أن م

 أسمى أمانينا التي خرجنا ألجلها وحالت بيننا وبينها ذنوبنا ونقصرينا.

القلوب،    حتســـــــــبوا أن م ان قتلتم كل جنود الدولة اليوم أن جذوة اجلهاد ســـــــــتنطفئ يف

ال رامة واألنفة، جيال يطلو القتل يف ســـــــــبيل فلقد نركنا وراء جيال ر ـــــــــع العزة من لبان 

خالقه قبل أن نطلبون قتله، وقد أخربنا ربنا أن األ ام بيننا وبني عدونا دول نتقلو ودوا ر 

                                     
( وقال:د َهَذا 2657واحلاكم يف ا!ســـتدرك )(، 1/367(، وأبو يعىل يف ا!ســـند )2/84( رواه اإلمام أمحد يف ا!ســـند )1)

د وعلل عليه الذهبي يف ا!لخص بقوله:د ع ْيَخنْيم يس  َعىَل َاْ م الشــــــــــَّ
حم يذ  صــــــــــَ
ىل ا  البخارف ومســــــــــلمد، وقال َحدم

د.10/568احلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية ) يس 
 (:دامْسنَاُدُه َصحم
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نتغــــاير ونتعــــاقـــو، فال نفرحوا كثريا فعام قليــــل ننقلــــو ال فــــة بقوة اهلل وعزنـــه وجربونــــه 

بنا ونقصــــــــــرينا مع خالقنا ونفريطنا يف هره، و  واهلل ما نفوقتم علينا يف حرب م ا  بذنووق

حل ربنا علينا، وقد كتو اهلل علينا بالء يمتحن به صــــــــــرب الصــــــــــابرين وجهاد ا! اهدين، 

فبعون اهلل لن ن ل ولن نمل ولن نيأس ولن نستسلم حتى يقانل آخرنا الدجال مع عيسى 

 .ىث ِّ ُّ َّ ٍّيث، ♠ابن مريم 
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د بطلت من نسعة أوجه أن و ية اب ويف ا تام فقد نقرر فيام ظهر بعد انعام النظر -ن عوا

د وحزبــه الظلمــة ، وأكرر مــا قــدمتــه أن -وامعــان الف ر هــذه الــدولــة ليســـــــــــت دولــة ابن عوا

يشـــــــــهد أ   ودولة كل مســـــــــلم عىل وجه األرضمعاا ا! اهدين الف رة بل هي دولت م 

فإن ســـعة  -ا وقال عنا خوارجوان خالفنا بل وان بدعن-اإ ا  اهلل وأن حممدا رســـول اهلل 

كل مســـلم يعمل لدين اهلل  وان ،اإلســـالم جتمعنا وحقه علينا ببذل اإلحســـان اليه وان آذانا

ب ل وســــيلة فعمله رديا يصــــو يف مصــــلحة ا! اهدين وهو منا ونحن منه ري أم أبى، 

 وذلك بأمور ثالثة:

 األش ال.أ  يقا يف صا الطواغيت  د عباد اهلل ا! اهدين بأف ش ل من  .1

ـــروعهم يف اجلهاد والقتال يف سبيل اهلل أو ينصو نفسه ح ر عثرة  .2 أ  يقا  د مشـ

 طريقهم. يف

أ  يتلبس يف طريقه بشـــــــــــــــــيء من صـــور الشـــــــــــــــــرك القديم أو ا!عا  وخاصـــة اك  .3

 الديمقراطية والربملانات وا نتخابات والدسانري.

قتــل من جمــاهــدف اإلســــــــــالم يف  ألجــل قيــام هــذا ال يــان قتــل منونــذكروا عبــاد اهلل أنــه 

ا .. يف اجلزيرة والشام يف الزمن ا!ع شتعالاألرض كلها منذ أن بدأت جذوة اجلهاد با 

 والعرا  واليمن وخراسان وفلسطني وليبيا وغريها..

أســـــــامة بن  من هذه األمة ا يار األ مة -احلقة-مية قتل يف ســـــــبيل اقامة ا الفة اإلســـــــال

ويوســا العيريف وعبد العزيز ا!قرن ونركي الدندين وأبو مصــعو   دن وأبو حييى الليبي

وميســـــــــــــــــــــــــــــــرة وأبو مصــــــــــعو عبد الودود وأبو محزة ا!هاجر  الزرقاوف وأبو عمر البغدادف
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ونركي وأبو حفص ا!رصف ي وأنس النشوان وعثامن آل نالح ـالغريو وأبو بصري الوحيش

وأبو احلســـــن ا!حســـــار وصـــــالس العويف البنلعي وأبو ب ر القحطاين وأبو عبد الرب ال ويتي 

العزيز الطويلعي وخطاب  وفارس الزهراين ومحد احلميدف وعبدوأبو عبيدة البنشــــــــــريف 

ــــــــــرف الشيشاين  وشامل باسييا وأبو وأبو حفص األردين وعمر الشيشاين وأبو حممد ا!صـ

العباب وعادل وأبو أنس الشــــــــــامي وابراهيم الربيش وأبو الوليد الغامدف الوليد ا!قديس 

  وأسامء كثرية لو بقيت لييل وهنارف أعدها ما أحصيتها...!!

 ماهلــا وليس هلؤ ء العفن فيهــا م ــان، فطهروهــا من أرجــاســــــــــهفــأنتم الــدولــة وأنتم رجــ

 وخذوا لمام األمور وقيادة الدفة ونوجيه ا!ركو نحو الرشاد والسداد..

ملا  -نقبله اهلل-قوب  م النصــــس من قبل حتى ســــمعتم كلمة الشــــيخ أيب يعولقد صــــدقتُ 

يوم فأنشــد  واين واهلل أعوذ باهلل أن يأيت عيلَّ  ،ديف نصــيحته دأصــاب فالن كبد احلقيقة قال:

:  فيه متحرسا

 بغغغ ل  هلغغغ  نصغغغ   بمن غغغ   اللغغغ  

  

 فلغغ  يسغغ ب ن  النصغغ  إال ضغغ   الغغغ 

   

ت و  واهلل لن ننطفئ جذوة اجلهاد يف قلو من محل عقيدة التوحيد راســـــــــخة، ولن خيف

شــــــــــعاهلل حلم ا الفة احلقة التي نرجو من اهلل أن جيعلنا ســــــــــببا يف اقامتها عىل منهاج حممد 

 .╚وخلفا ه الراشدين األربعة  ☺

وأوجه ندا ي عاجال ل ل طالو علم أن يؤدف أمانة البيان والبالغ، وأ  ي تم شــــــيئا مما 

ــــــــــــــــــينصــــــــو أعطاه اهلل اياه يظهر به احلل وي بت به الباطل ، ويوجه الســــــــال نير ا! اهدين ـ

فإين واهلل  -حفظه اهلل حيذ كان-وأخص بالنداء الشيخ الفا ل اهلامم أبا احلسن األلدف 

شــــــــــدك اهلل وما بيننا من رحم العلم وحل أحببته يف اهلل وما عرفته و  لقيته، فأقول له: أنا
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انك التي اإلســالم أن ن تو ما عندك يف هذه الناللة ونبني للناس احلل فيها، وقد قرأت أبي

د فليتك متمتها ببيان بطالن  ــــــــــــر ا يف رثاء األســـود العلامء الذين قتلوا يف ســـ ن ابن عوا نشــــ

أولياءه ومظهر دينه مهام رك من يعار ك فإن اهلل نا  ـــــــــيس نو يته ووجوب خلعه، ول

 .(1)كاد له البشـر، وهذه سنة أصحاب الدعوات احلقة يف جماهبة أمواج الباطل

أوىل   واغدالرياهلل الســـــــــاهر أن راقم هذه الا الناظر اىل ما خطه علم أ أن ن، ا تام موخت

  ألعم أيِن أقرر حقا يقينيا  اينوبالنصس والعذل، وأ عا عن أداء األمانة ورفع احلمل، 

، والسعا والقصور ي من اهلوى وا!يلـعيا حمسا   غلا فيه و  شبهة، و  أبرئ نفسقط

رعية وأح ام ـــــــــــــــــعن مســــــا ل الســــــياســــــة الشــــــ كيا وقد قال امام احلرمني اجلويني  

َأَلةَ واإليالة اإلمامة َتَهد   َمْظنُوَنة   : داْ!َســــــــْ يَها، جُمْ
ا ملم  َوُمْعَظمُ  فم   َمســــــــَ

َماَمةم ة   اإْلم يَّ   َعنْ  َعرم
َلكم  َمســــــــْ

، يَّة   اْلَقْطعم
كم  َعنْ  َخلم د َمَدارم  .(2)اْلَيقمنيم

   أن وســــــمعه، عقله احل م رجواه من وملئ طبعه، اإلنصــــــاف عىل جبل ممن فا!رجود

 بل التقليد، بم رد معهوده خالا ما يرفض و  بالتفنيد، ســـمعه يقرهلل ما غريو يف يع ل

 أو اإلن ــار طريل يســــــــــلــك أن فلــه ذلــك بعــد ثم اإلنصـــــــــــاف، بعني والتــأمــل النظر يف يمعن

 .(3)دواآلجال الدهور بتقادم  و الرجال، يعرف ل  فاحل ا ع اف، حم ة يرن و

                                     
ــــــرها أن قبل هذه التيرس عىل فأطلعه اليه أصل أن اجتهدت وكم( 1) وهو واهلل  ،نعودنه الذف رأ ه بسديد فيصوهبا أنشـ

ــــي اىل الناس أحو من ، فإن أبى نأ يدنا عىل ما سعينا عليه فال أقل من أن  اهدينا! بقيةو عامة العلم وطلبة خاصة نفسـ

 ي ا عنا جزاه اهلل خريا وأعيذه باهلل أن ينصو نفسه خصيام عن الظا!ني.

 .(75:ص) الظلم التياث يف األمم غياث( 2)

ر كشا( 3)  (.5:ص) للخون ي األف ار غوامض عن األرسا
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ن رابــك يشء من ال الم، واســــــــــتن رت عبــارة مل نقبلهــا األفهــام، فــاذكر كلمــة ســــــــــيــد ولئ

نْ اذ يقول: د ♫األعالم وشيخ اإلسالم أيب العباس ابن نيمية  ريم  َأْعَظمم  َومم ْسَبةُ  التَّْقصم
 نم

انم  َمعَ  اْ!َُتَ ِلمم  اىَل  اْلَغَلام  يسم  اْم ـــَ حم ، َنصــــــــــْ
هم هم  َكاَلمـــم انـــم نم  َعىَل  َوَجَريـــَ يـــوم  َأْحســــــــــَ

الم  َكاَلمم  َأســـــــــــــَ

 .(1)دالنَّاسم 

َي  غغغا   خغغغ 
غغغ  امل  ج   غغغا        ب ب اب غغغ    ن   م 

  

ن غغغا    ل   غغغ    ي  غغغ    ع 
اس  غغغ      ك     مج  غغغ    الس 

   

ظ غغغ    ا   ب غغغ    و  غغغر      خ 
غغغام  س  غغغ ج     و 

  ن س 
  

ضغغغا ء   غ  غغغن   ب اال  س  احل   إ     و  غغغ    كغغغا    و  ل ه   ه 

   

غغغل     س  غغغ    و  غغغن   إل ح  س  غغغاب           احل    إ ص 

  

غغغ    اال خ  هغغغا    و 
ا    اج    با      غغغ   غغغ  حم      ص   ف 

   

غغ    غغ      إ لغغ    ل    غغا ال    ي   ي  غغ   غغ  إ خ  ق   ي 

  

غغغغغغ    مج  اع   ن غغغغغغا ال   امل كغغغغغغا       ك  غغغغغغ    ه 

   

ن غغغغا ل  جي      غغغغ    و 
غغغغ     مم  ك   ا ب غغغغ    ي 

 ك 

  

غغغغف   ا   غغغغ    ش  غغغغا إ ذ   هل   غغغغ      م  غغغغ م       ن س   ف 

   

ب غغغ ل   اهللو  غغغ   غغغام   ح  ص 
اع    ت   و  غغغ   ق   و 

  

غغغغغغغغايل    م  غغغغغغغغرت      إ ال   و 
ل     س  غغغغغغغغ  ج   م 

   

غغغب   اهلل    ن غغغ          ف   غغغا س  ي   ح  غغغ   ع    و 
  

ل   غغغغ    ا     ع 
غغغغ   عا   اع  غغغغا   ك     ض   م   غغغغ  

   

 ..وعبادك وأولياءك ☺ر دينك وكتابك وسنة نبيك ـمهللا انص

 ..ء سامؤك واألمر أمرك وأنت رب العا!نيمهللا ان األرض أر ك والسام

مهللا هو لنا من أمرنا رشـــــــــدا وهيء لنا منه مرفقا وخذ بأ دينا اىل هداك واجعل عملنا 

ــــــــــــــيف طاعتك ور ــــاك، وانصــــ اإلســــالمية  من جنود الدولةا! اهدين الصــــادقني ك ر عبادـ

مهللا وأهلــك  ،ري  ـــــــــــالني و  مســــــــــلنيغتــدين م هــداة مههواجعل يف كــل م ــانوغريهم 

 ..ستسعفنيوكن جلنودك ا! ،ظا!ني وا ا ننيال

                                     
 (.4/301الفتاوى ال ربى )( 1)
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قد انقطعت الســـــــبل، وبارت احليل، وقل الناصـــــــس، وانعدم النا ، واســـــــتح م يا رب 

واســــــــــتعرت طو اشــــــــــتد ا اليأس عىل القلوب، و ــــــــــا  خنا  ا!صــــــــــا و وال روب، و

ما لنا ا  حســــن الظن ابن باعوراء، وأحفاد رب، ونســــلا األعداء، وشــــمت ا!نافقون واحل

ج ــــــــــــــــيريدون نصــــــبك أ  ختذل عبادا خرجوا يف ســــــبيلك  رة دينك وحت يم ايعتك واخرا

 من عبادة غريك اىل عبادنك.. انك كريم قدير وباإلجابة جدير.. الناس

نا أن احلمد هلل رب العا!ني  وآخر دعوا

  1440فرغ من حتريرها ليلة اجلمعة الثامن من شهر رجو الفرد لعام 

 خا فا م قبا راجيا عفو ربه وعافيتهكتبها و

 اىل رمحة ا!لك ا! يد أفقر العبيد

 اهلاشميأبو حممد 

 عامله اهلل بلطفه ا في

 -ع ل اهلل فرجها-يف بالد الشام ا!باركة 
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