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ُ:بعدُ ُأما.ُأجمعينُوصحبهُآلهُوعلىُاألمينُمحمدُ ُعلىُوالسالمُ ُوالصالةُ ُالعالمين،ُربُ ُهللُالحمدُ 

ُ

ُه مُوأميرهمُأنهمُأنفس همُإعالن همُمنُوالشامُ ُالعراقُ ُفيُاإلسالميةُ ُالدولةُ ُوتنظيمُ ُجماعةُ ُأذاعتهُماُوانتشرُ ُشاعُ ُفقد
ُهذاُعلىُألميرهمُالبيعةُ ُإلىُالعالمُفيُالمسلمينُعمومُ ُدعوا.ُالعظمىُاإلسالميةُالخالفةُأيُالمسلمينُجماعةُ 
ُأكتبُ ُأنُمراًراُمنيُطلبواُوقدُالشام،ُسورياُفيُاإلخوانُق ب لُمنُسيفعلونه،ُأنهمُقبلُ ُمنُبلغنيُقدُأمرُ ُوهوُالمعنى،

ُلماُاألمرُهذاُفيُأكتبُ ُأنُقبلُمنيُطلبُقدُالمقدسيُ ُمحمدُ ُأباُالصابرُ ُشيخناُأنُكماُالفعل،ُلهذاُالشرعيُ ُالوجهُ 
ُالتاريخُوالُالدينُمنُوليس"ُالدولةُ "ُأنهمُمحتجينُالنصرةُ ُجبهةُ ُوبينُبينهمُالتحكيمُ ُقبولُ ُيرفض ُُالتنظيمُ ُأنُيقيًناُبلغه
ُقدُالدولةُ ُتنظيمُ ُأنُاإلخوانُمنُيحضرنيُلمنُقلتُ ُولقدُ،(ُوانحراًفاُبهًتاُزعموا)ُللتحاكمُغيرهاُمعُالدولةُ ُتجلس ُُأن

ُ:جهتينُمنُاالنحرافُ ُفيهُدخل

ُ

ُاإلمامة)ُالخالفةُأنُزعمواُحيثُمنُالشرُمنُإنُالجهل،ُفيُق د م تُ ُجماعةُ ُوهيُالخالفة ،ُجماعةُ ُأفراخُ ُمن:ُأوالهما
ُالعظيم،ُالمسمىُلهذاُالشرعيةُالحقيقةُلتكونُالبيتُآلُمنُواحًداُالمسلمينُمنُواحدُ ُيبايعُبأنُتكونُحقيقتها(ُالعظمى

ُهذهُبجهلُبصيرُ ُفهوُالممك نُالعلمُطالبُ ُوأماُجهل هم،ُالعلمُمنُمبتدئُ ُلكلُبانُ ُحيثُطويلُ ُكالمُ ُمعهمُليُكانُوقد
ُوأما:ُوالخوارجُ ُالروافضُ ُضاللُ ُبينُيجمعُ ُطريق كمُإنُلهُقلتُ ُأنُالمزعومُالخليفةُمعُليُكالمُ ُآخرُ ُكانُوقدُالدعوى،
ُفرغُوقدُإماًما،ُالعسكريُالحسنُبنُمحمدُعشرُالثانيُإمامهمُوهوُالمعدومُ ُتسميةُجهةُ ُمنُفهوُالروافضُعنُأخذكم
ُمقدمةُوفيُالنبويةُ ُالسنةُ ُمنهاجُفيُتيميةُ ُابنُ ُاإلسالمُشيخُ ُكالمُ ُتأم لُومنُالمعنى،ُهذاُاختاللُبيانُفيُالعلمُأهل

ُالحقيقةُ ُإنُلهمُأقولُ ُكنتُ ُوقدُوعقاًل،ُشرًعاُالمعنىُهذاُفسادُ ُرأىُالسنةُوأهلُالعقالءُعندُاإلمامةُمعنىُعنُكالمه
بُالتيُهيُالكونيةُ  ُالمعنى،ُمعقولُغيرُاسًماُوليستُلحقيقةُاسمُ ُفالخالفةُ ُمنها،ُالشرعيةُ ُحتىُمعانيها،ُاأللفاظُ ُت كس 
ُتثبتُلمُ-اإلمامةُشروط-ُهذهُأنُردُّهمُوكانُتزعمون،ُكماُالشرعيةُ ُالحقيقةُ ُلهُفتصبح"ُالالشيء"ُعلىُتضعه
ُبيانُفيُلهمُجهديُبذلتُ ُوقدُ،(ُباطلُفهوُاهللُكتابُفيُليسُشرطُ ُكلُُّ:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُحديثُهجيراهمُوكانُبالشرع
ُذهبُالمعانيُهذهُمنُخلتُفإنُمقاصدها،ُتتحققُالتيُهيُالحقائقُهذهُوأنُواإلمارة ،ُواإلمامةُ ُالخالفةُ ُلفظُحقيقة
،ُاالسمُ ُعنها ،ُيدركهُكالمُ ُوهوُالشرعيُّ ُ.ُنفهمهاُالُفلسفةُ ُهذه:ُدوًماُردُّهمُفكانُاألطفال 

ُ
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ُالُأنكمُإصراريُوكانُاعتقادهم،ُعلىُلهمُتزكيةًُُمنيُيأخذواُأنُوسعهمُجلُُُّوكانُكثيرةُ ُمجالس ُُبهمُجمعتنيُوقد
(ُعندهمُالخالفةُصيغة)ُالوهمُ ُسميت مُوحيثُالمسلمين،ُجماعةُ ُالُالمسلمينُمنُجماعةًُُ-الظنُبكمُأحسن اُإن-ُتعدون
ُحيثُالبابُهذاُفيُوهًماُالناسُأكثرُ ُوهمُالروافض،ُنهجُعلىُالبابُهذاُفيُفأنتم(ُالخالفةُأي)ُمبارًكاُشرعيًّاُاسًما

ُ.ذلكُمنُوأكثرُبلُاإلمامة،ُأحكامُ ُعليهُويعل قونُإماًما"ُالمعدوم"ُالغائبُيسمون

ُ

ُليُصر حُوقدُالمعنى،ُهذاُفيُلكمُالمخالفُ ُكفرتمُحيثُفيهمُاألكبرُبالشرُ ُأتيتمُفإنكمُالخوارج؛ُتشابهونُأنكمُوأما
ُاعتقادناُإن:ُقالواُولكنهمُخليفت هم،ُيبايعُلمُم نُتكفيرُ ُوهوُاالعتقادُهذاُعلىُكانواُأنهمُفيهمُالمقدمُوفقيههم"ُخليفتهم"

نُ-!والفقيه!ُالخليفةُأي-ُتغي رُقدُهذا ُعندهمُفهيُعليها،ُنواليُالُمسألةُ ُوهيُاالعتقاد،ُهذاُعلىُبعضناُكانُوا 
ُمنُكثيرةُ ُجهاالتُ ُمنهمُوقعُفقدُاالبتداءُفيُمعتقدهمُهذاُكانُوحيثُالفراق ،ُدونُاالفتراقُ ُفيهاُيجوزُ ُخالفيةُمسألةُ 
،ُالدماءُ ُإباحةُ  ُوبينُبينيُاألمرُانتهىُوقدُسواهم،ُدونُه مُبهُاعترفواُالذيُتاريخهمُكتابةُ ُموطنُهذاُوليسُواألموال 

ُيطلقونُأتباعهمُبعض ُُأنُعلميُمعُهذاُتقد م،ُبماُلهمُتصريحيُبقاءُمعُبينناُالصحبةُح سنُعلىُوفقيههمُخليفتهم
ُأحدُ ُسعىُحتىُالمساجدُفيُالعامةُمجالسهُفيُبهُويصر حُعني،ُالحكمُ ُهذاُي شيعُأحدهمُكانُوقدُالكفر،ُح كمُعليُ 

ُأنُحريًصاُكانُألنهُ-فيهمُمقدمُ ُرجلُوهو-ُعلميُدونُوبينهُبينيُجلسةُ ُترتيبُإلىُعياضُأبوُالشيخُوهوُشيوخنا
ُفحاولُله،ُنفسيُقد متُ ُحتىُيعرفنيُلمُعياضُأبيُالشيخُبيتُفيُإليهُحضرتُ ُفلماُيناقشني،ُوالُمعيُيجتمعُال

ُعلىُيشهدُعياضُأبوُوالشيخُ -ُالحوارُ ُمعهُدارُ ُولماُبالجلوس،ُالكريمُ ُالبيتُ ُصاحبُ ُمنُأ لزمُولكنهُالخروجُ ُجاهًدا
ُمنُوهيُالتكفير،ُبابُفيُمسائلُ ُسألتهُوقدُفقط،ُكافرُ ُأنيُتردادُإالُالخالفةُ ُجماعةُ ُفيُالم قد مُهذاُمنُيكنُلمُ-هذا

،ُإالُأجدُفلمُقواعده ُ.كانُوقدُي فلتهُأنُالبيتُلصاحبُوأذنتُ ُعليهُحزنتُ ُعرقُفلماُالجهل 

ُُ

ُمعانيُمنُإنهاُمسألةُ ُعنُيوًماُقائالًُُأجبتُ ُأنيُوذلكُالشريعة،ُلغيرُالتحاكمُ ُأ جيزُأنيُزعمهُالتكفيرُسببُ ُكانُوقد
ُشيًئاُيفهمُفلمُالمعاني،ُأوُاألشياءُأوُالنزاعُفيُالحكمُيطلبُفهوُالتحاكمُبابُمنُوليسُالظلمُدفعُفيُاالستنصار

ُوذلكُس جنُوقد"ُالدولة"ُتنظيمُعندُاليومُ ُالرجلُ ُهذاُأنُالمقدسيُ ُمحمدُ ُأبيُشيخناُمنُالخبرُجاءنيُوقدُقلت،ُمما
ُأي"ُالتنظيمُهذاُفيُدخلتُقدُالسابقة(ُالخالفة)ُجماعةُأنُيدلُُُّعنديُوهذاُالمسلمين،ُمنُالمخالفُتكفيرُفيُلجرأته
ُفإنُفاألول،ُاألولُلبيعةُيدعون"ُالخالفة"ُجماعةُ ُأنُأعلمُ ُإنيُوحيثُفيه،ُوأث رت"ُوالشامُالعراقُفيُاإلسالميةُالدولة
ُأخذواُأنهمُأيُ؛"الخليفة"ُيقبلواُلمُولكنهمُالباطل،ُالمعنىُعلىُالخالفةُإلىُالدعوةُبدعةُ ُفيهمُس ر تُ ُقدُالدولةُجماعة
ُ.البغداديُ ُبكرُ ُأبيُألميرهمُوألبسوهاُواالعتقادُالفكرة
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،ُالعراقُ ُفيُاإلسالميةُ ُالدولةُ ُجماعةُ ُفيُاألولُاالنحرافُمصدرُ ُهوُهذا ُخارجُمنُالناسُبعض ُُكانُوقدُوالشام 
ُالجهلُعلىُالناظرينُعندُي حم لُهذاُوكانُالخالفة،ُبيعةُ ُالبغداديُ ُبيعةُإلىُيدعوُومكاًناُتنظيًما"ُالدولة"ُجماعة
ُرفضهمُفيُكالمهمُفيُيدق قُ ُمنُعندُإال"ُالدولة"ُجماعةُفيُجليًّاُالمعنىُهذاُي رىُيكنُولمُالمخالفة،ُوسعارُوالتهور
ناُوكانُمخالفيهم،ُوبينُبينهمُللتحاكم ُرسائلُ ُوبينهمُبينهُكانُحيثُفيهمُالداءُهذاُعلىُنب ههمُمنُهوُمحمدُأبوُشيخ 
ُوهيُالدين،ُأصولُمنُاإلمامةُإن:ُقولهُوهوُالجهاالتُ ُهذهُمنهُفاحتُالشرعيينُمسؤوليهمُبعضُأنُمعُوكالم ،
ُ.ُواإليمانُللتكفيرُمناطُ 

ُ

ُيطلقُممنُالغلوُجماعاتُوبقاياُوالتبيُّن،ُالتوقُّفُجماعاتُ ُبقاياُفهيُالدولةُجماعةُفيُالثانيُاالنحرافُمصدرُ ُأما
ُمنُهؤالءُأحدثُ ُوقدُأسمائهم،ُبعضُوأعلمُ ُأمره،ُبدايةُفيُالجهادُإلىُهؤالءُبعض ُُنفرُوقدُالتكفير،ُجماعاتُ ُعليهم
ددُالشبابُ ُرؤوسُ ُفيُكبيرُ ُأثرُ ُلكالمهمُصارُأنهُكماُالبعض،ُرؤوسُفيُالشرُ  ُصحتُمناطقُ ُمنُنفرواُالذينُالج 
ف قُفإنُأسلم؛ُإنُكالعجميُ ُهؤالءُومثلُالتديُّن،ُحالةُإلىُالعميقُالجهلُهوةُمنُفجأةًُ الُاهتدى،ُس ن ةُلصاحبُو  ُوا 
ُيعجزُحيثُالتديُّنُفيُالمبتدئينُالجهلةُمنُهؤالءُأتباعُعامةُ ُتجدُ ُولذلكُقبل،ُمنُاألئمةُقالُكماُعظيًماُفساد هُكان

ُأعوصُهوُبلُالفقه،ُمضايقُمنُالشرعيةُاألحكامُ ُتنزيلُ ُأنُالعلمُألهلُومعلومُ ُالعلم،ُمسائلُمضايقُفه مُ ُعنُجهلهم
ُأحكامُ ُيعرفُالُجاهلُ ُيدُ ُفيُوالجماعاتُاألشخاصُعلىُواإليمانُ ُالكفرُ ُحكمُ ُي جع لُ ُفكيفُنفس ه،ُالفقيهُ ُيالقيهُما

ُوالجماعات،ُالناسُ ُعلىُالكفرُأحكامُإنزالُفيُليُبكالمُ ُيحتجُّونُهؤالءُأنُكثيًراُبلغنيُوقدُوالصالة ،ُوالوضوءُ ُالمياهُ 
هم،ُسببُ ُكالميُليجعلُ ُذهبُالبعض ُُإنُ ُبل ُفيُالشرعيُ ُالكالمُ ُأنُهؤالءُنسيُوقدُضاللهم،ُمصدرُ ُوأنيُفساد 

ُإنزالُفيُوالضاللُالهدايةُبينُالفارقُولكنُربنا،ُبكالمُالخوارجُ ُاحتجُ ُكماُفريقُكلُُُّبهُي حتجُ ُأنُيمكنُالعامةُقواعده
ُالعلمُفيُمراتبهمُفيهُوتتفاوتُ ُبلُفيه،ُالناس ُُيفترقُ ُالذيُالبابُ ُهوُوهذاُوموانعها،ُشروطهاُومعرفةُالقواعدُهذه

ُ.ُوالدين

ُ

الُوحقودُ ُحاسدُ ُلمعالجةُليسُوالمقامُ  ُيعلمُ ُبتدقيقُ ُكالميُويقرأُقربُ ُعنُيعرفنيُم نُكلُُُّولكنُالكثير،ُالمرءُلقالُ ُوا 

ُالتكفيرُفيُالتساهلُعنُالشديدُ ُامتناعيُيعرفنيُمنُكلُُُّيعلمُ ُكماُاعتقادي،ُحقيقةُوبينُعليُ ُالناسُكذبُ ُبينُالفرقُ 
،ُالتيارُ ُفيُتدخلُ ُأنُالجهاالتُ ُهذهُلمثلُكاشًفاُمانًعاُدوًماُكنتُ ُأنيُتوفيًقاُويكفينيُوالجماعات،ُلألفراد ُمعُالجهادي 

ُالجهادُ ُرحلةُ ُاستهلكتُ ُوقدُعاًما،ُعشرُالثالثةُيقاربُلماُالسجنُفيُمقيدُ ُاآلنُأناُوهاُلغزوه،ُالكثيرةُالمحاوالت
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ُيعرفُ ُممنُالقليلةُ ُالقلةُ ُإالُيبقُ ُولمُشهداءُ ُربهمُإلىُمضواُحيثُأبوابه،ُوفتحواُالطريقُ ُهذاُرع واُممنُاألوائلُ ُالرجالُ 
ُ.ُمطاردُ ُأوُالقيدُ ُفيُإماُوعامتهمُالطريق،ُهذاُوأصولُ ُطبيعةُ 

ُ

،ُنبتتُالرحلةُهذهُوخالل ُوالبدعُالغلوُأهلُ ُمنُالبدعُأهلُ ُاستطاعُوقدُوتراكمت،ُواألخطاءُ ُالبدعُ ُوذرتُالنوابت 
ُالغلوُمادةُ ُوه مُبالعجمُأشبهُوعامتهمُالجهل،ُعماياتُمنُالخارجُوبالشبابُبالناسُيخلواُأنُالخالفةُكجماعةُالجديدة

ُلكانُحرًّاُكانُلوُوالمرءُ ُبالجديد،ُيومُكلُ ُنسمعُأنُعجبُفالُولذلكُالحكمة،ُودفعُالتهورُمادةُ ُه مُكماُواالنحراف،
ُغالبهُعلىُغيركُوي تركُتتكلمُلئالُتحار بُبلُوطاقةُبجهدُإالُيصلُ ُالُكالًماُللناسُتكتبُ ُأنُلكنُعداًل،ُالمعركةُفي

ُيعلمُوهوُقلبه،ُبأمراضُ ُيرميكُحيثُالمخالفُهذاُتفارقُ ُالُالسفالةُفإنُذلكُومعُيريد،ُحيثُ ُبجهاالتهُويطوفُيسرح
،ُحركتهُيرقبونُفهمُاإلسالم؛ُأهلُخصومُعند(ُالنافعُالمغفل)ُهوُأنهُحالهُمن ُفيُالنجاةُطوقُ ُهوُغلو هُويرونُبفرح 
ُفإنُوالقصدُ .ُتعالىُاهللُأمرُكماُواإلحسانُبالعدلُإالُتستقيمُ ُالُالحياةُ ُألنُالجهاد،ُبركبُ ُااللتحاقُمنُالناسُدفع

ُكماُوحالهُ،(ليتُ )وُالدمعُ ُإالُجواًباُلهاُالمرءُيجدُفالُوشغًفا،ُآالًماُتحملُوكلهاُكثيرةُ ُليُاإلخوةُ ُيرسلهاُالتيُالم طالبُ 
ُ:القائلُقال

ُ

َفُع َشْيًئا لَْيُت   لَْيَت َشَبابًا بُ ْوَع فَاْشتَ َرْيتُ  ***لَْيَت َوَهْل يَ ن ْ
ُ

ن-ُفهو نُيرسل؟ُكيف:ُيبقىُ-يكتبُوا  ُإخوانهُأمامُالمرءُ ُيقفُوهكذاُوالمخالف؟ُالمتسائلُيجيبُكيف:ُأرسلُوا 
ُ.ُالعالمينُربُهللُوالحمدُتمريره،ُنستطيعُحتىُطويالًُُتكتبُال:ُناصحين

ُ

ُالسُّنة،ُأهلُعندُجديدُ ُفيهُليسُاألمرُ ُهذاُأنُ ُيعلمُأنُ ُالمرءُ ُعلىُفإن(ُالخالفة)ُالعظمىُاإلمامةُ ُموضوعُ ُيخصُُُّبما
ُالنوازلُ ُاإلسالميُ ُالتاريخُفيُوقعتُ ُوقدُومفاهيم ،ُأحكامُ ُمنُبهُتعلقُماُكلُوحررواُقديًماُالعلمُأهلُمنهُفرغُفقد

ُ.الكثيرُ ُالعلمُ ُأهلُ ُفيهاُفكتبُالمتعددة،ُوالقضاياُالعظيمةُ 

ُ
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ُيوصفُفيهاُداخالًُُالخالفةُموضوعُ ُصارُوبالتاليُالبدع،ُوأهلُالضاللُشذوذاتُ ُالسُّنيةُالخالفةُمقابلُظهرتُوقدُ
ُمنُتقد مُماُيأخذُ ُأنهُأوُقديم،ُلكالمُ ُجديدةًُُصياغةًُُيعدوُالُهناُالمرءُيقولُفماُولذلكُواحترق،ُنضجُأنهُالعلومُمن

ُأقولهُالكالمُ ُوهذاُالبحث،ُهذاُفيُاليومُ ُيكتبُ ُمنُيرومهُالذيُالوسعُمنتهىُفهذاُالجديدة،ُالوقائعُعلىُلي نزلهاُاألحكام
لتُألني ُالعراقُ ُفيُاإلسالميةُ ُالدولةُ ُجماعةُ ُإلىُس ر تُثمُعنهاُتحدثتُ ُوالتيُالجديدةُالنابتةُهذهُأصولُخباياُفيُفص 

، ُخصوًصاُالجهادُوجماعاتُعموًماُالجماعاتُفسادُ ُوأنُاآلخرينُعنُغابُماُإلىُاهتدواُأنهمُيزعمونُفهمُوالشام 
"ُالخليفة"ُعباراتُ ُوهذهُالجماعات،ُهذهُعملُعقولُعن(ُبهُأتواُالذيُالوجهُعلى)ُالخالفةُومعنىُمفهومُغيابُ ُسببه
،ُاإلسالميةُ ُالدولةُ ُلجماعةُ ُالرسميُ ُبالناطقُ ُالمسمىُالجاهلُ ُقالهُماُعينُ ُوهيُمعي،ُيوم ها ُفيُقالُحيثُالعدنانيُّ
رُ ُلماُالحلُ ُأنُإلىُدعاهُ ُحينُالمعنىُهذاُالظواهريُ ُأيمنُ ُالحكيمُالدكتورُعلىُالردُ ُفيُلهُبيانُ  ُخالفُمنُبينهماُش ج 
ُتحقيًقاُالخالفةُ ُإعالن همُجعلُ ُحيثُالخالفةُإلعالنُاألولُ ُالبيانُ ُالمعنىُهذاُعلىُأك دُوكذلكُالخالفة،ُإعالنُ ُهو

ُ.القومُ ُهؤالءُاكتشفهُالذيُهذاُإالُتحققُ ُقدُالمطلوبُ ُكلُ ُوكأنُالباقي،ُالمسلمينُألمل

ُُ

ُالجاهلية؛ُمعُالمواجهةُواقعُمنُي غي رُالُاإلعالنُ ُهذاُأنُالحقُ ُويبتغيُالنصحُ ُيسمعُ ُممنُإخوانيُأخبرُ ُفإنيُوابتداءًُ
ُالجهادُجماعاتُ ُكانتُوقدُالجاهلية،ُصفُ ُي ضعفُلنُكماُمعهما،ُومنُوالعدنانيُ ُالبغداديُ ُجماعةُ ُقوةُ ُيزيدُ ُلنُفهو

ُلنُالخالفةُاسمُفدخولُالحكيم،ُللدكتورُالبيعةُوهيُأالُواحدةُإمرةُعلىُمنهاُوالكثيرُبلُواحدُطريقُعلىُعموًما
ُوحقيقةُ ُداخلي،ُصراعُ ُفيُالمجاهدينُالعاملينُسي دخلُأنهُشرُّهُلكنُ ُالدين،ُأعداءُ ُمعُوالمواجهةُ ُالصراعُواقعُ ُي غي ر
هةُ ُهذهُالخالفةُدعوة ُوأفغانستانُ ُوالقوقازُ ُوالجزائرُ ُوالصومالُ ُاليمنُ ُمنُاألرضُ ُفيُالعاملةُ ُالجهادُ ُلجماعاتُ ُموج 

ُعنُاإلعالنُمعنىُهوُبماُإالُاإلعالنُهذاُيشغلهمُالُفهؤالءُالمسلمين،ُعمومُ ُإلىُوليستُالشامُبالدُوعمومُ ُومصرُ 
ُشرورُ ُأعظمُ ُوهذاُوالقيادة،ُاإلمارةُعلىُالصراعُ ُنوعُمنُألنهُفيه،ُخيرُوالُمحققُ ُشرُّهُولذلكُالحياة،ُسلعُمنُسلعة
ُإلىُجاءُإذاُحتىُاإلسالمي،ُالتاريخُ ُجوانبُ ُكلُ ُفيُبإطالقُ ُيفتخرُأنُلهُيحقُُُّالمسلمُ ُالمرءُ ُفإنُاإلسالم،ُتاريخ

ُ.اآلخرةُمنُالقليلُمعُالدنياُمنُوكثيًراُالحرامُ ُالدمُ ُوسفكُ ُوالحسدُ ُالسوادُ ُرأىُاإلمارةُموضوع

ُ

ُجماعةُأي-ُالجهادُجماعاتُقيادةُعلىُخصومهاُوبينُبينهاُالجاريُللخالفُإذهابُهو(ُالدولة)ُجماعةُ ُفعلتهُوماُ
عطاءُ ُالصريحُالدمُإلىُ-القاعدة ُالجاهلُ ُأعلنُكما(ُالبغاة)ُفقهُسنجدُحيثُالشرعيةُ ُصفةُ ُالحرامُللدمُالسفكُ ُهذاُوا 

نُالطاعة،ُعصاُشقُمنُحذ رُحيثُهذا،ُبيانهُفيُالعدنانيُُُّالمركبُ  ،ُالدمُ ُحكم هاُوا  ُالنارُأهلُ ُكالبُ ُسنجدُ ُبلُوالقتل 
نُكذلك،ُهؤالءُفيُهذاُوسيكونُ ُ،(ُالخالفة)ُوجماعةُ ُالقدماءُ ُأشياع همُفعلُكماُوأميرهمُإلمامهمُالمخالفُ ُيكفرون ُوا 
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ُجبهةُمعُخالفهمُكانُإذُالخالفة،ُإعالنُقبلُذلكُمنهمُرأيناُكماُتباًعاُتتسللُ ُبلُرأًساُت ظهرُالُاألمورُهذهُمثلُكان
لُثمُوالقيادةُاإلمارةُعلىُالنصرة ُمنُيتعجبُ ُفلنُالجماعاتُ ُتاريخُ ُقرأُومنُالدماء،ُواستحاللُالتكفيرُإلىُتباًعاُتحو 
ُ.هؤالءُيأتيهُماُأسهلُ ُفهذاُوالدينُالشرعُ ُأدلةُ ُاألهواءُتلبيس

ُ

ُمنُالكثيرُ ُفإنُ-ذلكُمنُشكُ ُفيُأنيُمع-ُالتنظيمُهذاُفيُحقًّاُاألمرُصاحبُ ُهوُكانُإنُالبغداديُُُّأرادهُماُإن
ُحيثُجهيمان،ُمع(ُالمزعومُالمهدي)ُالقحطانيُاهللُعبدُبنُمحمدُكحالُغيرهُمعُحال هُالرجلُ ُأنُتدلُُُّاإلشارات

ُماُإنُأقولُومعانيها،ُاألخبارُ ُهذهُعنهمُوصلنيُممنُوغيرهُالعدنانيُ ُلمثلُالقيادةُسالسةُ ُيحققُ ُالذيُالنفسيُُُّالضعفُ 
ُوبينُبينهمُالواقعُالشامُبالدُفيُالجهادُإمرةُعلىُالشديدُ ُالخالفُ ُعلىُالطريقُقطعُ ُالخالفةُبإعالنُالبغداديُُُّأراده

ُسباتُ ُحالةُفيُوالبغداديُُُّأيمن،ُللدكتورُأعناقهمُفيُبيعةُالُأنُدعواهمُكذبُ ُتبي نُأنُبعدُوخاصةُالنصرة،ُجماعة
ُشرعيُ ُعلمُ ُطالبُ ُمنُالجماعةُ ُخلتُ ُبلُوالرجم ،ُالشتمُ ُيتقنُ ُمنُعنهُبدالًُُيقومُ ُإذُوالرد،ُاإلجابةُعلىُيقدرُ ُالُشتويُ 

ُالصوتُ ُعلوُُُّإالُيبقُ ُفلمُوالفواقر،ُبالمصائبُ ُأتىُفتحدثُ ُبعض همُخرجُ ُفإنُالباب،ُهذاُفيُبالشرعُالحديثُ ُملكةُ ُله
ُ.الدماءُوسفكُبالقتلُوالتهديدُوالنذارة

ُ

ُواقًعا،ُالخالفُ ُستعمقُولكنهاُالجهلةُ ُست فرحُزعموا؛ُكماُالمسلمينُحلمُولتحقيقُظنواُكماُالمشاكلُلحلُ ُالقفزةُ ُوهذه

ُ.تعالىُاهللُدينُفيُحكم هاُابتداءًُُتعلمُ ُوبهذاُشك،ُبالُالدماءُسفكُمنُوستزيدُ 

ُ

ُدماءُ ُالُالمجاهدينُدماءُ ُهيُستسيلُ ُالتيُالدماءُأنُوتذك رُعاقبته،ُإلىُفانظرُشيءُ ُح كمُمعرفةُعنُعجزتُ ُفإن
ُالُعليه،ُي بنىُثمُالوفاقُ ُيتحققُأنُوهوُهذاُعنُمندوحةُ ُوالحكمةُوالدينُالعقولُألهلُكانُولقدُالزنادقة،ُوالُالمرتدين

ُكانُالوفاقُوتحقيقُ ُالحًقا،ُسأبي نُكماُ-عنهمُاهللُرضي-ُالصحابةُفقهُخالفُهوُوالذيُالمذهبُهذاُيذهبُأن

،ُالتحكيمُ ُوهوُأالُكثيًرا،ُإليهُالناس ُُدعاهمُوقدُوعلم ،ُوتقوىُوخلقُ ُدينُ ُالقومُعندُكانُلوُالمنالُقريبُ  ُلكنهمُالشرعيُّ
ُمجلسُفيُالتنظيماتُمنُالصغارُ ُيجالسُأنُيصلحُال"ُدولةًُ"ُتنظيمهمُجعلواُإذُأنفسهمُوعظ مواُفرفضوه،ُتكب روا
ُجلوسُمنُيخلو"ُاإلسالميُ ُالتاريخ"ُأنُلهمُليبررُزوًراُالعلمُلباسُلبسُومنُمنهمُاألف اكونُوذهبُوقضاء،ُتحكيم

ن ينُ ُم نُ ُط ائ ف ت انُ ُو ا  نُ﴿:ُتعالىُقولهُهؤالءُقرأُولوُ،"ُتنظيم"ُمعُتحكيمُمجلسُفي"ُدولةُ " م  ُُ﴾ُ...ُال م ؤ 
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ُلرأواُملسو هيلع هللا ىلصُالرسولُسيرةُقرؤواُولوُوالسُّنة،ُالقرآنُعلىُالكذباتُ ُهذهُكذبواُلماُ-عنهاُاهللُرضي-ُعائشةُ ُأمناُوتفسير
ُأبيُبنُعليُُُّالراشدُ ُالخليفةُ ُقبلُكيفُلرأواُالتاريخُ ُقرؤواُولوُالقرظيين،ُاليهودُغزوةُفيُمعاذُبنُسعدُ ُحكمُقبلُكيف
ُالتنظيمُهذاُفي"ُالشرعيون"ُهمُهؤالءُلكنُ-عنهمُاهللُرضي-ُمعاويةُ ُوبينُبينهُفيماُالتحكيمُ ُ-عنهُاهللُرضي-ُطالب
ُ.الكبيرةُالفاقرةُبهذهُأتىُحتىُالجهاالتُ ُوراءُانساقُالذي

***ُ

ُماُأعظمُأنُي علنُأنُاألممُفيُاهللُدينُوإلقامةُالوجودُفيُالشريعةُلتحكيمُعامالًُُعمر هُوقفُرجلُمنُمطلوًباُليس
ُفالُالجاهلية،ُحكمُعليهاُوغلبُالخير،ُهذاُمنُح رمتُالتيُالمسلمينُلديارُحاكمةًُُالشرعيةُ ُالخالفةُ ُتعودُ ُأنُيتمناه
ُم جمعُ ُأمرُ ُفهذاُوالخالفةُ ُاإلمامةُ ُشرعيةُ ُعنُليسُفالحديثُ ُتعالى،ُاهللُلدينُمعاندُ ُأوُضالُ ُإالُالمطلبُ ُهذاُي نكر
ُالذيُهذاُأنُيعلنُحينُيصرخُأنُمنهُمطلوًباُليسُأنهُكماُالشرعية،ُوالسياسةُالفقهُكتبُفيُمذكورُهوُكماُعليه
ُالتفرقُ ُبأنُ-عنهمُاهللُرضي-ُالصحابةُف قهُمنُهوُوالُوالعلماء،ُالفقهاءُكالمُمنُيعلمهُماُوالُأمنيتهُهوُليسُجرى

نُآن،ُفيُخليفتينُنصبُ ُيجوزُالُوأنهُمذمومُ  ُولكنُأخطؤوا،ُفقدُوحديثًاُقديًماُالعلمُأهلُبعضُمنُهذاُأجازُمنُوا 
ُخروجهمُفيُيرىُالسطورُهذهُكاتبُأنُمعُالفرقة،ُأحدثُمنُوهيُالصفُ ُشق تُالتيُهيُالجماعةُهذهُأنُليعلم
ُ:أقولُذلكُولشرحُالجهاد،ُلطوائفُ ُربانيةُورحمةًُُعظمىُنعمةًُ

ُ

ُآوتهمُأوُربهمُإلىُفذهبواُقادتهاُمنُالكثيرُ ُالطريقُ ُاستغرقُولقدُاستثنائية،ُظروفُفيُالجهاديةُ ُالحركةُ ُنمتُ ُلقد
ُبلُواإلحسان،ُوالعطفُالحبُ ُمنُقدرُ ُأيُلهمُي ظهرواُلمُأوُالمخالفين،ُمنُالعلمُأهلُ ُفيهاُاهللُيتقُ ُولمُالسجون،

ُبعضهماُعلىُالفريقينُقلوبُ ُفقستُوالدعاية،ُوبالشبهةُوبالباطلُبالحقُيجلدونهمُضد همُاإلسالمُأعداءُمعُكانوا
ُدينهمُيبيعونُمنافقينُإالُالعلمُأهلُمنُالمخالفينُإلىُينظرونُالمجاهدونُيعدُفلمُبينهما،ُالواصلُ ُالسبيلُ ُوجفُ 

،ُفيُالحقُ ُمنُأنهمُلهؤالءُالعلمُأهلُ ُينظرُولمُوالسوط،ُاألصفرُلصاحبُ  ُفيُبزعيقُ ُأشبهُالحوارُ ُوكانُشيء 
،ُويستشريُالزوائدُ ُتنشأُاالستثنائيةُالظروفُهذهُمثلُوفيُنفسه،ُإالُمنهاُالمرءُ ُيسمعُالُالوديان، ُالُإذُاالنحراف 
ُالسيئةُ ُفيهُوتتداخلُوأرواح،ُدماءُ ُطريقُ ُألنهُطريقُ ُأخطرُ ُهوُالطريقُ ُوهذاُقدرهم،ُوهذاُالعموماتُإالُالعوامُ ُيحسن

ُالرسولُسيرةُقرأُومنُالمختلط،ُاإلنسانيُ ُالنشاطُذروةُهوُتعالىُاهللُسبيلُفيُالجهادُ ُفإنُمقارب،ُوجهُعلىُوالحسنةُ 
ُهناكُأنُي ظنُُُّممنُالكثيرُ ُفيهمُاليومُ ُاإلسالمُ ُوأهلُ ُوالس ير،ُالمغازيُفيُتنشأُكانتُالتيُالقضاياُعظمُرأىُملسو هيلع هللا ىلص

،ُيكتشف هُولمُنكتشف هُأنُي مكنُ ُالذيُاإلسالمُمنُالكثيرُ  ُالسلفيُالتيارُمنُالمجاهدينُإلىُس ر تُ ُنزعةُ ُوهيُاألوائل 
ُالجديد،ُفهوُالمسموعُ ُوأماُالقديمُفهوُالمقروءُ ُأماُوالمسموع،ُالمقروءُبشقيهُالعلمُعنُانقطاًعاُيشكلُوهذاُالجديد،
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ُهذهُفيُالغالبُ ُالمرتفعُ ُالصوتُ ُفإنُوالقتالُ ُالقتلُ ُهيُالجهادُ ُبيئةُ ُوحيثُالجهادي،ُالتيارُ ُعلىُالدخنُ ُدخلُوبهذا
ُصوتُفيُنراهُواليومُ ُيقيًنا،ُهذاُعلمُالجزائرُتجربةُ ُعاشُومنُالغلو،ُصوتُ ُهوُالعلماءُ ُمنُخلتُإنُالبيئات

ُ.وأمثالهُالعدنانيُ 

ُ

،ُالسائرينُفيُينشئُ ُالزمنُوتعاقبُ ُالطريقُ ُطولُ ُأنُنعلمُ ُأنناُكما ُفيُالفتنُحصولُ ُتعالىُاهللُس ننُومنُاألمراض 
ُبالُأخذواُوقدُالغلو،ُبابُفيُوخاصةًُُصار،ُماُفيهاُفصارُالطريقُ ُهذاُأصابتُالعوارض ُُوهذهُواألمم،ُالجماعات

ُ.ُالطريقُأهلُ ُقالهُماُعموماتُتدقيقُ ُوالُفهمُ 

ُ

،ُلتبتليُ ُالفتنُ ُهذهُجاءتُوقد ثُ ُابتالءُ ُوهوُالناس  ُكبيرة ،ُاالفتراقُهذاُوضريبةُ ُمنازلهم،ُبحسبُالناسُبينُالفرقةُ ُي حد 
ُالطريقُهذاُي نق ىُحيثُذلكُفيُتعالىُاهللُحكمةُ ُأرىُبلُيقع،ُماُلكلُحزيًناُأكنُلمُتعالىُاهللُوبفضلُضرورية،ُلكنها
ُتهمُالُقضاياناُألنُالجهادُوأهلُالغلوُأهلُبينُالف رقُ ُيعرفونُالُالناس ُُكانُولقدُوانحرافاته،ُوشذوذهُزوائدهُمن

ُبدعةُ ُوالُشرُ ُإليهُي نسبُالُأنُتعالىُاهللُيحمدُوالمرءُمعلوم،ُمشهورُ ُاالفتراقُ ُهذاُفإنُاليومُلكنُالناس،ُمنُالعمومُ 
ُقولهُففيُالوجودُ ُأماُواالتباع،ُالوجودُ ُقواعدُ ُليعلمناُالقرآنُفإنُواألغلب،ُاألكثرُأهلهاُكانُلوُحتىُانحراف،ُوال

ب دُ ُف أ م اُ﴿:ُتعالى ف اءُف ي ذ ه بُ ُالز  ك ثُ ُالن اس ُُي نف عُ ُم اُو أ م اُج  ُللناسُبداُولوُالحق،ُإالُوجودُيصحُ ُفلنُُ﴾ُاأل ر ضُ ُف يُف ي م 
ُوالطفراتُ ُالفقاعاتُ ُهذهُتهمُّهُتعدُولمُحياته،ُفيُالكثيرُ ُرأىُالمرءُ ُفإنُالشأنُعظيمةُ ُوفقاعتهُالباطلُفورةُ ُأن

ت و يُالُ ُق لُ﴿:ُتعالىُقولهُففيُاالتباعُوأماُالكثرة ،ُتشغلهمُممنُاألطفالُ ُإالُتخدعُالُفهيُالسريعة، ب يثُ ُي س  ُال خ 

ل وُ ُو الط ي بُ  ب كُ ُو  ج  ب يثُ ُك ث ر ةُ ُأ ع  نهُ﴾ُال خ  ف قتُ ُقدُتعالىُاهللُبحمدُوا  ُبالقطيعُ ُاالغترارُ ُعدمُ ُعل منيُمنُإلىُبدايتيُفيُو 
ُ.كثرتهُبلغتُمهماُوفقهه

ُ

ُ-تعالىُاهللُشاءُإن-ُت حمدُالتيُالعاقبةُ ُلهُلكنُوضعًفا،ُافتراًقاُهذاُوسي حدثُواالبتالءُ ُالتمحيصُ ُوقتُ ُجاءُواآلن
،ُصعيدُ ُفيُتتجمعُ ُالغلطُجموعُ ُهيُفهاُوالفقه،ُوالثباتُالصبرُبشرطُ ُولكن ُصارُهوىُصاحبُ ُإليهاُوسينزعُ ُواحد 
ظهارُلالنتقامُلهُفرصةًُُهذهُفيُفيجدُ ُالطريقُهذاُفيُيعلقُ ُماُإخوانهُوبينُبينه ُوصاحبُ ُنفسه،ُعلىُطويتُماُوا 
ُوالتقوية،ُلإلمامةُسبيلُهؤالءُعندُفهيُبالعلمُت عال جُلمُبدعةُ ُوصاحبُ ُهؤالء،ُعندُيجدهاُسبيلُ ُفيُفاتتهُرئاسةُحبُ 

نُوهؤالء ُسورياُفيُوفرع همُيد همُهيُالنصرةُ ُجبهةُ ُأنُإعالن همُأقصد)ُالهوىُنزعةُ ُاألولُاإلعالنُأساس ُُكانُوا 



  
11 

 
  

ُإلىُأولهُمنُالحدثُهذاُفيُاألهواءُتطورُرؤيةُ ُيستطيعُ ُفإنهُوفكرُ ُنظرُ ُصاحبُ ُكانُومنُتاله؟ُماُفكيف(ُالشام
ُ.سنرىُكماُهناُالبدعيُ ُالخالفةُ ُإعالنُمنُإليهُصارُماُإلىُصارُحتىُونماُتسارعُكيفُهذا،ُيومنا

ُ.العالمينُربُهللُوالحمدُ ُعطاءُ ُالفتنةُ ُبعض ُُإنُحقًّا

***ُ

ُعلىُيجيبُ ُوجهُ ُعلىُاألبحاثُ ُسأرتبُ ُفإنيُاإلسالميُالفقهُفيُالعظمىُاإلمامةُموضوعُعرضُتقاليدُعنُبعيًدا
ُ:التوفيقُوباهللُفأقولُعلم،ُدونُبجهلُعليهاُالقافزينُزيغُ ُي بي نُكماُالكثيرين،ُأسئلة

ُ

،ُالتزاماتُمنُتنشئُبماُالدالليةُقيمتهاُتحملُاألسماءُ ُُ-ُأ/1 ُااللتزاماتُ ُهذهُوالُالداللةُ ُهذهُتستحقُالُوهيُومعان 
ُفكلماُالكلمة،ُهذهُمقاصدُخاللُمنُت عل مُ ُحقائقُ ُلهُاصطالحيُ ُوضعُ ُالخالفةُوكلمةُ ُحقائق،ُعلىُدالةًُُبكونهاُإال

ُبغيرُالمرءُ ُخوطبُفإنُالعقول،ُبداهةُ ُتنكرهُالُفطريُ ُأمرُ ُوهذاُالكلمة،ُهذهُحقائقُفقدانُعلىُدلُ ُالمقاصدُ ُتخل فت
ُ.العقولُبداهةُعنُخرجُفقدُفقبلهُهذا

ُ

ُكالصالةُلذاتهاُتؤتىُالتيُالمحضةُالتعبداتُمنُليستُفهيُالمعاني،ُم در كةُ ُكونيُ ُوجودُ ُوالخالفةُ ُالعظمىُواإلمامةُ 
ُهذاُويعني(ُالرعيةُبمصلحةُمنوطةُاإلمامةُأعمال:ُ)الفقهاءُعمومُقالهُماُمعنىُعلىُهيُبلُوالصيام،ُوالحجُوالذكر

ُشرًعاُعنهُالمنهيُإن:ُ)الفقهاءُقواعدُومنُاسم ها،ُذهبُالمقاصدُعنُخلتُفحيثُ ُمقاصدهاُوهيُأعماالًُُلإلمامةُأن
ُمقاصدُغيابُأنُعلمُفقههاُلمنُوهذاُالشرعية،ُذاتهُغيابُيعنيُيجزئُالُماُإن:ُوبالمفهوم(ُمجزًئاُيقعُالُفإنهُلذاته

ُ.الشرعيةُاإلمامةُمعنىُغيابُيعني(ُمبايعُإمام)ُمنُاإلمامة

ُ.الخالفةُلتحققُباطاًلُُشرًطاُالتمكينُشرطُفزعمُجهلُمنُعلىُتطويلُبالُجوابُ ُوهذا

ُ.أصولهُوالُالفقهُيعرفونُالُممنُالجهلةُمعُالُوأصولهُالفقهُ ُيعلمُ ُمنُمعُوالحديثُ 

ُ

ُالُ-والمنعةُالحمايةُأي-ُالجنةُوهذه(ُبهُويتقىُورائهُمنُيقاتلُجنةُاإلمامُإنما:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُقولهُلهذاُويشهدُ-ُأ/2
:ُوهماُاإلمامُمعنىُلحصولُأمرينُيذكرُوالحديثُ ُوالتمكين،ُبالشوكةُس ميتُماُهيُوأدوات هاُأدوات ها،ُبغيرُتكون
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ُمنُيقاتل:ُلقولهُيطاعُفهوُبالغنم،ُالغرم:ُوالفقهُالوجودُقاعدةُلتحصلُوذلكُ،(ُبهُيتقى:ُ)والثانية(ُورائهُمنُيقاتل)
ُ.معلومُهوُكماُالمعنىُهذاُلهُبمنُإالُيتقىُوالُبه،ُيتقىُفهوُهذاُبعدُحقُ ُعليهُوللناسُعليه،ُيفتأتُفالُورائه،

ُ

ُبينُعقدُ ُاإلمامةُ ُأنُالسنة،ُمنهاجُمقدمةُفيُتيميةُابنُ ُاإلسالمُشيخُ ُبسطهُوقدُالشرعيُ ُالفقهُفيُالمعلومُمنُ-ُأ/3
ُفيُالعقدُأركانُوهذهُوالصيغة،ُعليهُومعقوًداُعاقدينُهناكُأنُالحقيقةُوفيُالشريعةُفيُالعقدُومعنىُواإلمام،ُاألمة
ُ.شيًئاُاللفظُهذاُعنُيزيدُالُلغو،ُفإنهُمقاصدهُأوُأركانهُعنُالعقدُيخلوُوحيثُالطلبة،ُيعلمهُكماُعلمائناُكتب

ُ

ُبشري،ُإنشاءُ ُهيُبلُإلهيًّا،ُوضًعاُليستُاإلمامةُأنُكالمهُمجملُفيُ-اهللُرحمه-ُتيميةُابنُكالمُ ُدلُ ُوقدُ-ُأ/4
ُبعدهُاألمةُفخالفتهُلواحدُباإلمامةُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُأوصىُلوُبأنه(ُبالمعنىُوالسياق)ُالقولُإلىُذهبُأنهُحتى

ُفيهُتتحققُ ُاإلمامةُمقاصدُ ُألنُالمخالفة؛ُفيُمعصيتهمُمعُبهُأوصىُمنُالُبايعتهُمنُهوُاإلمامُ ُلكانُغيرهُوبايعت
ُبدُوالُبالرضى،ُتحصلُالعقودُككلُعقدُهيُأيُبشري،ُوضعُ ُاإلمامةُ ُأنُقولهمُمعنىُأحدُ ُلكلُيبينُوهناُبغيره،ُال
الُومقاصدُ ُشروطُ ُمنُلها ُوصارُالزواج،ُمعنىُذهبُالدخولُعدمُبشرطُامرأةُعلىُعقدُفمنُلغًوا،ُاسمهاُكانُوا 

ُمعنىُومنُ،(ُبهُإالُتصحُوالُالماهيةُعنُخارًجاُكانُما:ُ)الشرطُفيُقولهمُمعنىُمنُوهذاُله،ُقيمةُ ُالُلغًواُالعقد
ُ(.حسًّاُكالمعدومُشرًعاُعنهُالمنهي:ُ)قولهم

ُ

ُتتحققُ ُالُوهيُالعقد،ُمقاصدُ ُوهيُبالجهاد،ُاهللُإلىُوالدعوةُ ُالبيضةُوحمايةُ ُاألحكامُإقامةُ ُهوُعليهُوالمعقودُ ُ-ُأ/5
ُ.الجاهلونُفأنكرهاُشروًطاُسميتُالتيُبأدواتهاُإال

ُ

نماُ،(ُعرفةُالحج:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُكقوله(ُجنةُاإلمامُإنما:ُ)وحديثُ–ُأ/6 ُعنُالمباي عُيعجزُفحينُوقصر،ُحصرُأداةُوا 
نةُتحقيق ُبمعناهاُهناُواإلمامةُ ُاإلمامة،ُوصفُ ُعنهُيذهبُفإنهُبتقصيرُأوُأدواتهاُعنُبخلوهُالحمايةُأيُالج 

ُ.المعاصرُبالمفهومُوالسياسةُ ُالقيادةُ ُوهيُالمخصوص
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ُم نُرجاًلُُبايعُم ن:ُ)عنهُاهللُرضيُالخطابُ ُبنُعمرُ ُالفاروقُقولُ ُلذلكُفيشهدُ ُرضىُبيعةُ ُاإلمامةُ ُأنُوأماُ-ُأ/7
ُالعظمىُاإلمامةُفشرطُ،(ُيتابعُفال:ُ)لفظُوفي(ُيقتالُأنُتغرةُبايعُالذيُوالُهوُيبايعُفالُالمسلمينُم نُمشورةُ ُغير

ُاهللُرضي-ُعوفُبنُالرحمنُعبدُسيرةُف قهُوم ن(ُالمسلمينُمنُمشورةُغيرُمن:ُ)قولهُفيُوهوُالرضى،ُحصولُ 
ُتشه دُاجتمعواُفلما:ُ)ففيهُاإلمام،ُبيعةُفيُاألمةُ ُرضىُشرطُ ُيرونُكانواُالصحابةُ ُأنُعلمُالنورينُذيُبيعةُفيُ-عنه
ُعلىُتجعلنُفالُبعثمانُ ُيعدلونُأرهمُفلمُالناسُأمرُفيُنظرتُ ُإنيُعلي،ُياُبعد،ُأما:ُقالُثمُعوفُبنُالرحمنُعبد

ُ-عنهُاهللُرضي-ُالفاروقُفقهُوقد.ُالصحيحُفيُوالحديثُالتعيين،ُفيُالحاكمُهوُالناسُ ُرأيُ ُفجعلُ،(ُسبياًلُُنفسك
ر تُوأنهاُ-عنهُاهللُرضي-ُالصديقُببيعةُيقولُ ُماُعلىُسيعترضُالبعض ُُأن :ُقائالًُُفردُالمعنى،ُهذاُغيرُعلىُج 
ُعنهم،ُاهللُرضيُالصحابةُنفوسُفيُ-عنهُاهللُرضي-ُالصديقُمقامُبسببُشرهاُوصرف(ُشرهاُاهللُوقىُفلتةُأنها)

ُ.القدريُوالوقوعُاإللهيُالرضىُفيهُفتوافق(ُوالمؤمنونُورسولهُاهللُيأبى:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُلقولهُتحقيقُوهذا

ُ

ُالقرآنُألنُذلكُوالقيادة،ُاإلمامةُأعمالُأجلُمنُإماًماُيكونُرجالًُُتوكلُاألمةُ ُفإنُوكالة،ُعقدُ ُالعقدُهذاُونوعُ ُ-أ/8

ك مُ ُ﴿:ُتعالىُقالُكماُكلهاُعليهاُواجًباُاألحكامُإقامةُ ُيجعلُ  ل ي ح  يلُ ُأ ه لُ ُو  نج  ُكانُلماُولكنُ﴾ُف يهُ ُالّلهُ ُأ نز لُ ُب م اُاإل 
ُلتحقيقُالالزمةُ ُالشوكةُ ُلإلمامُيحصلُ ُالعقدُوبهذاُالمراد،ُلتحقيقُبينهمُرجالًُُيوكلونُفإنهمُبذلكُالمجموعُقيامُمتعذًرا

ُ.وقوتهُشوكتهُهيُالمسلمةُ ُفاألمةُ ُمقاصده،

ُ

ُالعلمُأهلُ :ُهمُهؤالءُوكانُوشؤونهم،ُأمورهمُفيُاألمةُوكالءُ ُوهمُالعرفاء،ُإقامةُ ُالوجودُس نةُكانتُولماُ-ُأ/9
ُوبهذاُاألمة،ُمجموعُمقاصدُ ُتحقيقُ ُبيدهمُأيُوالعقد،ُالحلُأهلُ ُأوُالشورىُأهلُ ُهمُهؤالءُكانُفيهم؛ُوالقوةُوالحكمة

ُلماُوالعقدُالحلُأهلُأوُاإلمامُاآلخرين؛ُعنُالوكالةُ ُهؤالءُأسقطُولوُغيرهم،ُبيدُالُاألمةُبيدُوآخًراُأوالًُُاألمرُ ُأنُي عل مُ 
ُدينُفيُاإلمامةُشأنُ ُهوُفهذاُكذلك،ُوالعقدُالحلُأهلُ ُوالُاسمهُيستحقُ ُاإلمامُ ُفالُمعنى،ُأيُهؤالءُأسماءُفيُتحقق
ُ.تعالىُاهلل

ُ

ُفيُت ق رُُُّفالُاألصل،ُغيرُعلىُفهيُمثالًُُكالتغلبُ ُأخرىُلنوازلُ ُأحكامُ ُمنُالفقهاءُكتبُفيُذ كرُماُوأماُ-ُأ/11
ُفتنُأعظمُوهيُاإلمامة،ُفتنُمنُمنًعاُإقرارهُجازُاإلمامةُمقاصدُتتحققُبهاُالتيُالغلبةُتحصلُ ُحيثُولكنُالفعل،
ُ.ودولهمُوأقوامهمُالوجودُطوائفُكلُفيُالعظيمةُ ُالدماءُ ُبسببهاُتسيلُحيثُالوجود،
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ُاألسماءُمعانيُ ُوتعرفُباطل،ُأوُحقُ ُمنُويقعُي قالُماُتمييزُعلىُذلكُبعدُقادرُ ُفإنكُكذلك،ُذلكُكانُإنُ-ُأ/11
ُ.وجهاالت همُالناسُ ُأوهامُ ُتعرفُكماُوحقائق هاُالبابُهذاُفي

ُ

ينُ ُإ نُ ُ﴿:ُتعالىُاهللُيقولُ-ُب/1 واُ ُآم ن واُ ُال ذ  ر  اه د واُ ُو ه اج  و ال ه مُ ُو ج  ه مُ ُب أ م  ينُ ُالّلهُ ُس ب يلُ ُف يُو أ نف س  واُ ُو ال ذ  واُ ُآو  ر  ن ص  ُو 

ل ـئ كُ  ه مُ ُأ و  ل ي اءُب ع ض  ينُ ُب ع ضُ ُأ و  ل مُ ُآم ن واُ ُو ال ذ  واُ ُو  ر  اُي ه اج  ءُ ُم نُو ال ي ت ه مُم نُل ك مُم  ت ىُش ي  واُ ُح  ر  وك مُ ُو ا  نُ ُي ه اج  ر  ت نص  ُف يُاس 
رُ ُف ع ل ي ك مُ ُالد ينُ  ل ىُإ الُ ُالن ص  مُ ُع  ب ي ن ه مُب ي ن ك مُ ُق و  يرُ ُت ع م ل ونُ ُب م اُو الّلهُ ُم يث اقُ ُو  ن ونُ ُ﴿:ُتعالىُويقولُ،ُ﴾ب ص  م  ُو ال م ؤ 

ن اتُ  م  ه مُ ُو ال م ؤ  ل ي اءُب ع ض  ُ.ُ﴾ُب ع ضُ ُأ و 

ُ﴿:ُتعالىُقولهُفيُوهيُالعامةُاإليمانيةُ ُالواليةُ ُفهيُاألولىُأما:ُالمؤمنينُبينُواليتينُترىُكماُالقرآنُ ُيثبتُ ُ-ُب/2

م ن ونُ  ن اتُ ُو ال م ؤ  م  ه مُ ُو ال م ؤ  ل ي اءُب ع ض  ُاليومُ ُتسمىُالتيُوهيُالسياسية،ُالواليةُ ُفهيُالثانيةُالواليةُ ُوأماُ،ُ﴾ُب ع ضُ ُأ و 
ُداخلها،ُفيُالبيعةُ ُتقتضيُالتيُوهيُالهجرة،:ُوثانيهماُاإلسالم،:ُبشرطينُتثبتُاإلسالمُلدولةُالجنسيةُ ُفإنُبالجنسية،

ُ:التاليةُالمعانيُأثبتتُفقدُالوالية،ُهذهُعلىُلوازمُ ُاألولىُاآليةُ ُرتبتُوقد

ينُ ُ﴿:ُتعالىُقولهُفيُوذلكُيهاجرُلمُلمنُاإليمانُإثباتُ ُ-ُأ/ب/2 ل مُ ُآم ن واُ ُو ال ذ  واُ ُو  ر  ُ.ُ﴾ُي ه اج 

ُيكونُالُأنُبشرطُالسياسيةُواليتهمُعدمُمعُحتىُالدينُفيُلخصومهمُجهادهمُفيُالنصرةُوجوبُ ُإثباتُ ُ-ُب/ب/2
ُ.المشركينُمعُاآليةُفيُالمخاطبُ ُاإلمامُ ُبهُالتزمُلماُنقضُفيهُالجهادُ ُهذا

ل ىُإ الُ ُ﴿:ُتعالىُقولهُفيُوذلكُالفقهُفيُمعروفةُ ُبشروطُ ُالمشركينُمعُالهدنةُعقدُجوازُإثباتُ ُ-ُج/ب/2 مُ ُع  ُق و 

ب ي ن ه مُب ي ن ك مُ  ُ.ُُ﴾ُم يث اقُ ُو 

ُجوازُ ُأثبتتُاآليةُ ُفإنُاألولى،ُاآليةُفيُبي نُوهوُالمؤمنينُطوائفُفيُالسياسيةُالفرقةُوقوعُإمكانيةُإثباتُ ُ-ُد/ب/2
وك مُ ُو ا  نُ ُ﴿:ُتعالىُقولهُفيُوذلكُالمهاجرةُللفئةُالدعوةُقتال ر  ت نص  ُأنُإالُاإلمامةُأعمالُمنُوهذاُُ﴾ُالد ينُ ُف يُاس 

ُاهللُرضي-ُبصيرُأبيُقصةُمنُالصحيحُفيُجاءُماُلذلكُويشهدُاإلمام،ُسلطةُعنُالخارجةُللطائفةُأجازهاُالشارعُ 
ُمسلم،ُوهوُقريشُمنُرجلُبصيرُأبوُفجاءهُالمدينةُإلىُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُرجعُثم:ُ)وفيهُالحديبيةُصلحُبعدُ-عنه

ُفنزلواُالحليفة،ُذاُبلغاُحتىُبهُفخرجاُالرجلين،ُإلىُفدفعهُلناُجعلتُالذيُالعهد:ُفقالواُرجلين،ُطلبهُفيُفأرسلوا
ُأجل:ُفقالُاآلخر،ُفاستلهُجيًداُفالنُياُهذاُسيفكُألرىُإنيُواهلل:ُالرجلينُألحدُبصيرُأبوُفقالُلهم،ُتمرُمنُيأكلون
ُحتىُاآلخرُوفرُبردُحتىُفضربهُمنهُفأمكنهُإليه،ُأنظرُأرني:ُبصيرُأبوُفقالُجربت،ُثمُبهُجربتُلقدُلجيدُإنهُواهلل
ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُإلىُانتهىُفلماُذعًرا،ُهذاُرأىُلقد:ُرآهُحينُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُفقالُيعدو،ُالمسجدُفدخلُالمدينةُأتى
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نيُصاحبيُواهللُقتل:ُقال ُثمُإليهمُرددتنيُقدُذمتكُاهللُأوفىُواهللُقدُاهللُنبيُيا:ُفقالُبصيرُأبوُفجاءُلمقتول،ُوا 
ُإليهم،ُسيردهُأنهُعرفُذلكُسمعُفلماُأحد،ُلهُكانُلوُحربُمسعرُأمهُويل:ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُقالُمنهم،ُاهللُأنجاني
ُمنهمُاجتمعتُحتى...ُبصيرُبأبيُفلحقُسهيلُبنُجندلُأبوُمنهمُوينفلت:ُقالُالبحر،ُسيفُأتىُحتىُفخرج

ُ(ُ.أموالهمُوأخذواُفقتلوهمُلهاُاعترضواُإالُالشامُإلىُلقريشُخرجتُبعيرُيسمعونُماُفواهللُعصابة

ُ

ُ:ُالحديثُفأفاد

ُالتزامُ ُهناُوهوُالسياسي،ُالمسلمينُتفرقُإمكانيةُمنُاألولىُاآليةُفيُذ كرُماُغيرُأخرىُأسباًباُهناكُأنُ-1ُد/ب/2
ُ.والجهادُاإلمامةُبأعمالُيقومُ ُالمدينةُأهلُغيرُأخرىُفئةًُُصارُبصيرُأبوُفهذاُغيرهم،ُيلزمُلمُبعقدُالمسلمينُمنُفئة

ُبعض ُُالتزمُحيثُفتاويه،ُبعضُفيُالمعنىُهذاُعلىُ-اهللُرحمه-ُتيميةُابنُ ُالحديثُبهذاُاستدلُ ُوقدُ-2ُد/ب/2
ُبعضُزعمهُماُي بعدُوهذاُاآلخرين،ُالمسلمينُمنُملكُلكلُملزمةًُُيجعلهاُفلمُالكافرينُمعُبعقودُ ُاإلسالمُملوكُ 

ُ.عينُحادثةُ ُبصيرُأبيُقصةُأنُالمعاصرين

ُهذاُالثانيةُفللطائفةُالدين،ُفيُاآلخرينُمعُالقتالُ ُيمنعُالذيُبالعقدُااللتزامُاألولىُللطائفةُجازُوحيثُ-3ُد/ب/2
ُ.شكُوالُالمعنى

ُكماُوغيرهاُالصورُهذهُتفرضُالوجودُضروراتُلكنُمعلوم ،ُهوُكماُاألصلُخالفُ ُعلىُالتفرقُهذاُكلُُُُّ-ُب/3
الُرأينا م واُ ُ﴿:ُتعالىُقولهُفاألصلُ ُوا  ت ص  ب لُ ُو اع  يعاًُُالّلهُ ُب ح  م  ُ.ُ﴾ُت ف ر ق واُ ُو الُ ُج 

ُأجازُإنُالضاللُفيُقائلهُوي ذهبُ ُصحيح،ُغيرُ ُآنُكلُفيُواحدُ ُببيعةُ ُالمسلمينُإلزامُ ُأنُي ثبتُ ُهذاُكلُُُّ-ُب/4
ُمنُأصالًُُ-ألميرهُالبيعةُأي-ُعليهاُبنىُأوُالفعلُلهذاُكفرهمُإنُالنارُكالبُمنُحقًّاُويكونُالبيعة،ُبتركُقتل هم

ُ.والبيعةُالهجرةُلتاركُاإليمانُإثباتُ ُاألولىُاآليةُمنُتبي نُوقدُالدين،ُأصول

.ُربيعة:ُقالواُالوفد؟ُمنُأوُالقوم؟ُمن:ُقالُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُأتواُلماُالقيسُعبدُوفدُإن:ُ)وفيهُالقيسُعبدُحديثُ ُ-ُب/5
ُالحرام،ُالشهرُفيُإالُنأتيكُأنُنستطيعُالُإناُاهلل،ُرسولُيا:ُقالوا.ُندامىُوالُخزاياُغيرُبالوفدُأوُبالقومُمرحًبا:ُقال

ُالمغنمُمنُتعطواُوأن...ُُالجنة،ُبهُوندخلُوراءناُمنُنخبرهُفصلُبأمرُفمرناُمضر،ُكفارُمنُالحيُهذاُوبينكُوبيننا
ُ(.الخمس

ُ:ُفيهُوهذا
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ُللفرادىُكانتُماُالمأمورةُالهجرةُ ُأنُفدلُ ُبالدهم،ُسكنُعلىُأقرهمُبلُبالهجرة،ُيأمرهمُلمُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُ ُأنُ-1/ب/5
ع ف ينُ ُك ن اُ﴿:ُعنهمُاهللُقالُممن ت ض  ُاإلمامُتقديرُإلىُواألمرُعاد،ُدينهُإظهارُعلىُالمرءُقدرُفإنُ﴾ُاأل ر ضُ ُف يُم س 

ُ.وجماعته

ُعدمُمع(ُالخمسُالمغنمُمنُتعطواُوأن:ُ)قولهُفيُوذلكُه مُبتقديرهمُواليتهُتحتُالجهادُ ُأعمالُ ُلهمُأجازُ ُ-2/ب/5
ُ.ُالبالدُاتصال

ُتجوزُ ُ-اإلمامةُ ُأعمالُمنُوهي-ُالجهادُأعمالُ ُأنُ ُبصيرُأبيُوحالُ ُالقيسُعبدُوفدُ ُحالُ ُأمرُ ُمجموعُ ُ-3/ب/5
ُ.جماعاتُأوُفرادىُكذلك،ُيكونواُلمُإنُإذنهُوبدونُواليته،ُتحتُكانُإنُاإلمامُبإذنُحالُكلُعلى

ُ:ُمنهاُأمورُ ُذلكُعلىُودلُ ُتقوى،ُوقدُتقصرُقدُوالقدرةُ ُبالقدرة،ُمنوطةُ ُاإلمامةُأعمالُ ُ-ُج/1

ُق وتلُإنُعنهُيدفعُأنُومعناهُوحمايته،ُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُمنعُمضمونهاُكانُوثانًياُالعقبة،ُفيُجرتُالتيُالبيعةُأصلُ ُ-أ
ُالنشاطُفيُوالطاعةُالسمعُعلىُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُبايعناُإنا:ُ)قالُالصامتُبنُعبادةُ ُأنُالمسندُففيُالمدينة،ُفي

ُلومةُتأخذناُالُاهللُفيُنقولُأنُوعلىُالمنكر،ُعنُوالنهيُبالمعروفُاألمرُوعلىُواليسر،ُالعسرُفيُوالنفقةُوالكسل،
ُبيعةُفهذهُالجنة،ُولناُوأبناءناُوأزواجناُأنفسناُبهُنمنعُمماُيثربُعليناُقدمُإذاُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُننصرُأنُوعلىُالئم،
ُ.قويُجيدُإسناده:ُكثيرُابنُ ُقال(.ُعليهاُبايعناُالتيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسول

ُأنُفتبي نُللقافلةُخرجُلماُبدرُ ُفيُاألنصارُرأيُإلىُالمدينةُألهلُإمامتهُعملُفيُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُاحتاجُلقدُ-ُب
ُإلىُمخرجهُملسو هيلع هللا ىلصُالنبيُُُّاستشار:ُأحمدُوعندُبتفصيلُمسلمُعندُوهوُالبخاريُفيُالحديثُوأصلُقريش،ُقتالُأمامهم

ُاهللُرسولُيريدُإياكم:ُاألنصارُبعضُفقالُاستشارهمُثمُعمر،ُعليهُفأشارُاستشارهمُثمُبكر،ُأبوُعليهُفأشارُبدر
ُ.ُالحديث...ُُألخضناهاُالبحارُنخيضهاُأنُأمرتناُلوُبيدهُنفسيُوالذيُملسو هيلع هللا ىلص

ُبالفتنةُالقصاصُعنُاعتذرُفإنهُ-عنهُاهللُرضي-ُالنورينُذيُمقتلُبعدُ-عنهُاهللُرضي-ُعليُ ُمعُوقعُ ُماُ-ج
ُ.إليهاُفليرجعُالعلمُلطالبُمعلومةُ ُوالنصوص ُُالقدرة،ُوعدم

ُغيرُمنُرجاًلُُبايعُمن:ُ)قولهُوفيهُأ/7ُفيُالمتقدمُقولهُفيُ-عنهُاهللُرضي-ُالفاروقُأرساهاُالتيُالقاعدةُ ُُ-ُد/1
ُمعناهُماُفيُوالُبواحدُ ُتنعقدُ ُالُلإلمامُالبيعةُ ُأنُعلىُدل ت(ُيقتالُأنُتغرةُبايعهُالذيُوالُهوُيتابعُفالُالمسلمينُمشورة
ُحيثُبعضهمُجهلهُماُوهذاُالخالفة،ُبيعةُبمجردُقومُعلىُقومُ ُمنُت فرض ُُالُأنهاُعلىُويدلُُُّبلُثالثة،ُأوُاثنينُمن
ُبعدمُيأمرُ ُوالفاروقُ ُقبوله،ُالمسلمينُعلىُويجبُالمعنىُهذاُيستحقُُُّفإنهُبالخالفةُالبعضُبيعةُ ُبمجردُأنهُظنوا
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ُسمواُممنُالنظرُوأهلُ ُعرفاؤهمُهمُبالمسلمينُالمقصودُ ُأنُتبي نُوقدُالمسلمين،ُبينُشورىُتكونُبأنُإالُالمتابعة
ُبعدمُالفاروقُ ُأطاعُمنُفإنُضالاًل؛ُأكثرُ ُالمخالفُقتالُ ُيكونُهذاُالفاروقُوبأمرُوالعقد،ُالحلُأهلُأوُالشورىُبأهل

ُمنُبمحضرُهذاُقالُالفاروقُإنُيقالُأنُحاجةُوالُالفاروق،ُلفقهُمخالًفاُمقاتل هُفيكونُي مدح،ُبلُي قات لُالُالمتابعة
ُ.واالنحرافُالجهلُدينُهوُغيرهُوأنُاهلل،ُدينُهوُهذاُأنُلعلمهمُأحدُمنهمُيخالفُفلمُالكبارُالصحابة

ُلبعضهمُيستقرُوأنُحالنا،ُهوُكماُالنكايةُ ُشوكةُ ُخاللُ ُمنُالتمكينُ ُشوكةُ ُبناءُ ُمرحلةُ ُفيُالناس ُُيكونُ ُوحينُ-ُد/2
ُالخليفةُوأنهُإمامتهُبإعالنُأحد همُي سب قُ ُبأنُاألمرُ ُي حسمُفالُكذلك،ُمنهمُوآخرونُوقوم،ُأرضُ ُعلىُالسلطانُبعض ُ
ُفيُالعلمُمنُوالسذاجةُالطفوليةُإلىُأقربُ ُيجعلهُحقيقتهُعلىُالقولُهذاُتصوُّرُفإنُ ُغيره،ُدونُالمتعي نُ ُهوُليكون
عالنُسبقُعنُتتعلقُالمسألةُ ُأنُيتصورُ ُالقولُهذاُقائلُ ُإذُالعقل، ُيبكيُمناطُمنُلهُفياُسواه،ُقبلُالخالفةُوا 
ُ.الثكلى

ُبعديُنبيُالُوأنهُنبي،ُخلفهُنبيُهلكُكلماُاألنبياءُتسوسهمُإسرائيلُبنوُكانت:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُقولهُلهؤالءُيبرزُوقدُ-ُد/3
ُاهللُفإنُلهم،ُاهللُجعلهُالذيُحقهمُوأعطوهمُفاألولُاألولُببيعةُف وا:ُقالُتأمرنا؟ُفما:ُقالواُفيكثرون،ُخلفاءُوسيكون
ُ(.استرعاهمُعماُسائلهم

ُ:ُقالواُلماُحجةُليسُالحديثُوهذا

ُعلىُهؤالءُيحملهُماُالُالناس،ُعلىُسلطاًناُلهمُأنُيعنيُوهذاُيسوسون،ُخلفاءُ ُعنُيتحدثُ ُالنص ُُهذاُإنُ-ُد/1/3
ُ(.جنةُاإلمامُإنما:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُقولهُفيُتقدمُكماُغيرهمُعنُوالُأنفسهمُعنُالدفعُ ُيقدرونُوالُلهمُسلطانُ ُالُرجال

ُ.اآلخرُتلزمُفكيف(ُفاألولُاألولُبيعةُف وا:ُ)قولهُفيُوذلكُلغيره،ُالُبايعُلمنُملزمةُ ُالبيعةُأنُ-د/2/3

ُفقدُالخالفةُبيعةُبلفظُالسابقةُمعنىُعلىُحملهُمنُفإنُإمارة،ُكلُعلىُللمتنازعُيصلحُ ُالحديثُهذاُإنُ ُثمُ-د/3/3
ُأنُلوجدواُهؤالءُتفك رُولوُسواها،ُدونُالثابتةُ ُهيُاإلمارةُفيُاألولُ ُبيعةُ ُأنُعلىُبعمومهُمعناهُيصحُإذُجهل،
ُفيُوالطاعةُالسمعُعلىُوكلهاُبقي،ُمنُومنهاُتالشىُمنُمنهاُكثيرةُبيعاتُ ُقامتُفقدُالتالية؛ُألنهاُالباطلةُبيعتهم
ُالخالفةُبيعةُعلىُحملهُفإنُوبالتاليُعبثُ ُعليهُمقدورُغيرُعلىُبيعةُوكلُُُّعليها؛ُالمقدورُوهيُجزئيةُدينيةُأعمال
ُمنُعليهاُالمقدورُعلىُبيعةُ ُوفيهاُشوكةُ ُنوعُ ُأوُتمكينُنوعُلهاُجماعةًُُتصو رناُلوُأنناُهؤالءُوحالُ ُخطأ،ُسواهُدون

ُويكونُللصالةُاإلمامةُحتىُالواليةُأنواعُمنُنوعُ ُأيُعلىُيقدرُالُغريبُ ُمستضعفُ ُضعيفُ ُجاءُثمُالشرعُأعمال
ُالخالفةُعلىُفيبايعونهُوكليًّاُجزئيًّاُاإلمامةُأعمالُعلىُالقدرةُبهمُيتحققُالُممنُمعناهُفيُماُأوُواحدُفيأتيهُقرشيًّا
ُشك،ُوالُالحديثُعلىُجهلُوهذاُتمكين،ُنوعُلهاُالتيُالجماعةُتلكُحتىُبيعتهُالناسُعلىُويجبُاألولُعندهمُفهو
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ُفلفظُ ُومبانيها،ُبألفاظهاُالُومقاصدهاُبمعانيهاُالعقودُ ُأنُفقًهاُالمعلومُومنُله،ُقيمةُالُلغوُداللته(ُالخالفة)ُلفظُفإن
ُ.شكُوالُالبيعُإلىُمصروفةُفهيُالعوضُمعُالهبةُبلفظُأشبهُهناُالخالفة

ُ

ُوجوه،ُمنُباطلُ "ُاإلسالميةُ ُالخالفةُ ُدولةُ "ُبأنهاُالعراقُفيُاإلسالميةُالدولةُجماعةُ ُأعلنتهُماُأنُ ُاألمرُ ُوخاتمةُ 
لُاألصولُعلىُالفروعُإنزالُعلىُيقدرونُالُالذينُجهاالتُمنُوجهالةُ  ُ:وأقولُفأفص 

ُ

لمُوقدُالشورى،ُأهلُمنُاألمرُ ُأصحابُ ُباتفاقُ ُإالُيحصلُ ُوالُرضى،ُعنُإالُيكونُ ُالُاإلمامةُأمرُ ُأنُتقد مُ-1ُ ُع 
ُوالشيشانُ ُوأفغانستانُ ُواليمنُ ُالشامُسورياُمنُاألرضُفيُتعالىُاهللُسبيلُ ُفيُالمجاهدونُهمُالشوكةُأصحابُ ُأن

ُمنُي عل مُ ُوالُهؤالء،ُعنُبعيًداُالخالفةُأمرُ ُع ق دُ ُوقدُاهلل،ُأعداءُ ُفيُالنكايةُأهلُ ُمنُوغيرهمُوليبياُوالجزائرُ ُوالصومالُ 
ُوفقهُ-عنهُاهللُرضي-ُالفاروقُوبأمرُبايعته،ُمنُهيُ-لهمُالرسميُالناطقُذلكُأعلن-ُفقطُجماعةًُُأنُإالُبيانهم
ُ(ُ.ُيقتالُأنُتغرة)ُفقهُتحتُهماُبلُوالمباي ع،ُالمباي عُمتابعةُ ُجوازُ ُعدمُ ُي علمُالمتقدم

ُ

ُهيُوليستُعنهم،ُبعيًداُاألمرُتقضيُحتىُالمسلمينُعمومُعلىُواليةُلهاُليست(ُالعراقُفيُالدولة)ُالجماعةُ ُوهذه
الُالظنُبهمُأحسن اُإن-ُالبابُفي ُ-الدماءُوشهوةُوالفسادُواالنحرافُالغلوُمنُسابًقاُعنهُتكلمتُ ُالذيُالشرُُُّففيهمُوا 

ُالعظمى،ُواإلمامةُالخالفةُلهاُتقالُالتيُالمسلمينُجماعةُ ُالُالمسلمينُمنُجماعةًُُإالُالبابُهذاُفيُليست:ُأقول
ُ.شيًئاُتغي رُالُحقائقهاُغيرُمنُواألسماءُ ُفقط،ُأصحاب هاُإالُت لزمُالُالطاعةُفيُبيعةُ ُفهذه

ُ

ُوأمركمُأتاكمُمن:ُ)ملسو هيلع هللا ىلصُلقولهُاالنعقادُبعدُإالُيقالُالُاألمرُوهذاُالمسلمينُعصاُشقُ ُلمنُبالقتلُتهديد همُ-2

ُرجلُعلىُجميعُوأمركم:ُ)قولهُفيُبي نُفهو(ُفاقتلوهُجماعتكمُويفر قُعصاكمُيشقُأنُيريدُواحدُرجلُعلىُجميعُ 
ُأوُالرضىُوجهُعلىُإالُجمعهمُيجوزُالُجماعاتُ ُاليومُ ُالناس ُُفإنُوجهه؛ُغيرُعلىُأنزلوهُفقدُهؤالءُوأما(ُواحد

ُقيلُهذاُفإنُ ُلحصوله،ُالمخالفينُضدُالقتالُوالُالتغلب،ُجوازُتعنيُالُالمطلقةُ ُالغلبةُ :ُوقولناُالمطلقة،ُالغلبةُحصول
ُيعفى:ُ)الشرعُقاعدةُوعلىُاالبتداءُفيُشرعيتهُيعنيُالُوقوعهُبعدُالشيءُفإقرارُ ُالخروج،ُسلسلةُلمنعُالفقهُأهلُمن
ُ(ُ.االبتداءُفيُيعفىُالُماُاألثناءُفي
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ُوقدُالخالفة،ُإعالنُعلةُسوىُعلةُبالُاالفتراءُوهذاُجماعاتهم،ُإالُالديارُعمومُفيُالمسلمينُجماعاتُ ُإلغاؤهمُ-3
ُ.ُااللتزامُيحصلُ ُواألسماءُ ُباإلعالنُ ُفليسُالعلةُهوىُفسادُ ُسابًقاُتبي ن

ُ

ُمنُكانُسواءُكان،ُمعنىُأيُعلىُكبيرةُ ُوجريمةُ ُإثمُ ُالقتالُ ُوهذاُمخالفيهم،ُقتالُ ُفيُسعارهمُعلىُيدلُُُّواقع همُ-4
ُ.شكُوالُالخوارجُدينُ ُفهذاُللمخالفُتكفيرُ ُحصلُإنُأماُغيرها،ُأجلُمنُأوُالغلبةُأجل

ُ

ُعلماءُ ُالُحيثُعظيم،ُجهلُ ُوفيهمُجليًّا،ُوتبي نُهذاُمنُفرغُوقدُوبدعة،ُغلوُأهلُ ُم قد ميهمُأنُحالهمُمنُتبي نُقدُ-5
نُوه مُ،(ُالعظمىُالخالفة)ُادعوهُالذيُالعظيمُاألمرُهذاُسوقُ ُيقدرونُفقهاءُ ُوال ُبعض ُُاألمرُآخرُفيُلهمُحصلُوا 

يُي ن الُ ُالُ ُ﴿:ُيقولُتعالىُاهللُأنُإالُالعراقُفيُسلطانُ  ينُ ُع ه د  ُالملةُفقهاءُفر عُالعظيمةُاآليةُهذهُوتحتُ﴾ُالظ ال م 

نُوه مُالظالم،ُتوليةُجوازُ ُعدمُ  ُوقيادتهمُالمسلمينُسياسةُوأمرُ ُشيءُ ُهذاُلكنُاألنجاسُالزنادقةُفيُنكايةُ ُلهمُكانُوا 

ُ.ُآخرُشيءُ 

ُ

ُوضعفائهمُومساكينهمُالناسُ ُفقراءُ ُعلىُأمرهمُسيكونُ ُفكيفُالمجاهدينُإخوانهمُعلىُقلوبهمُفيُرحمةُ ُالُفهؤالء
ُالُلكنُاإلسالمي،ُالمغربُفيُالمالكيةُعلماءُ ُأفتىُكماُالخارجيُ ُاألميرُتحتُالجهادُ ُعلماؤناُأجازُوقدُوعوامهم،

ُ.ُورعايتهمُسياستهمُالُالناسُقتلُ ُهمُّهُيكونُ ُخارجيُ ُلحاكمُ ُإقرارهمُيعلم

ُ

ُساحةُفيُلوحدهمُكانواُولوُمحمود،ُأمرُ ُفهذاُالجماعةُهذهُق ب لُم نُالزنادقةُقتالُلشأنُتهويًناُي عدُالُهذاُإنُ ُ-6
ُفيُالمسلمينُعلىُالعظمىُاإلمامةُشأنُ ُلهمُيكونُأنُلكنُرايتهم،ُتحتُإالُالمرءُ ُقاتلُ ُلماُالزنادقةُضدُالجهاد
هُمعُفهوُوالمغربُالمشرق ُ.شكُوالُالمآلُ ُفاسدُ ُأنهُإالُوالعلميُ ُالشرعيُ ُفساد 

ُ

ُ

ُ
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ُلمالُتامُ ُتمكينُ ُحصلُ ُفقدُالباب،ُهذاُفيُالسبقُفضلُ ُلهمُيجعلُ ُالُالعراقُفيُلهمُالتمكينُبعضُحصولُ ُإنُ -7
ُمنُأبعدُ ُولعلمهمُلعقلهمُوكانواُمالي،ُوفيُاليمنُوفيُالصومالُفيُللمجاهدينُتمكينُ ُوحصلُعمر،ُمحمدُالخير
ُأنهاُإماُالشرعيةُ ُاأللفاظُ ُألنُاألرض؛ُفيُمسلمُ ُلكلُالملزمةُالعظمىُالخالفةُواد عاءُوالغرورُالجهالةُهذهُفيُالوقوع
ُ.والباطنيةُالروافضُدينُ ُهذاُفإنُالفراغُ ُعلىُت طلقُأنُأماُشرعية ،ُحقائقُ ُأوُكونيةُ ُحقائقُ ُعلىُت طلق

ُ

ُقبلُالظواهريُ ُالحكيمُمعُخصومتهُفيُالخالفةُ ُإعالنُ ُإلىُالدعوةُ ُالجماعةُلهذهُالرسميُُُّالناطقُ ُأطلقُ ُلقدُ-8
ُفالُاألمر،ُهذاُعلىُسابقُ ُالخالفةُبموضوعُالجهلُجرثومةُ ُأنُهذاُفدلُ ُلهم،ُالربانيةُوالهب ةُالعراقُفيُالفتحُحصول
ُ.بغيرهُوالُبالتمكينُلهمُيحتجُُّ

ُ

ُالجهادُأهلُوخاصةًُُالمسلمينُقتلُفيُسعارهمُمنُعلمناُلماُالخالفةُ ُقبلُ ُبدعيةُ ُجماعةُ ُهذهُأنُ ُاألمرُ ُوختامُ ُ-9
ُمعُالعراقُ ُفيُمناطقُ ُعلىُالغلبةُحصولُبعدُخاصةًُُونماُازدادُ ُقدُالسعارُ ُهذاُأنُنرىُبلُذلك،ُعلىُزالواُوماُمنهم
،ُغيرُمنُسقطتُالمناطقُ ُبعضُأنُاعترفُبعضهمُإنُحتىُربانيُ ُعطاءُ ُهوُحصلُماُأنُ  ُعظمىُنعمةُ ُوهذهُقتال 

ُسبيلُعلىُي قالُالُأمرُ ُوهذاُالمخالفين،ُقتلُ ُفيُالسعارُ ُوزيادةُ ُالغرورُ ُالُوالتواضعُ ُواإلخباتُ ُالشكرُ ُتستحقُُّ
ُرمشةُ ُأوُلحظةُ ُفيُيسقطُ ُمنهمُأعظمُهوُمنُورأىُحياته،ُفيُالكبرىُالتحوالتُمنُكثيًراُرأىُالمرءُفإنُاالستعطاف

ُالخوفُ ُيصنعُالمؤمنينُعندُالنصرُولكنُالزنادقة،ُهمُالعراقُفيُعنهمُاليومُالبديلُ ُألنُلهم،ُنتمناهُالُماُوهذاُعين

ُكنوزُ ُجاءتهُلماُ-عنهُاهللُرضي-ُالفاروقُوكحالُفاتًحا،ُمكةُدخلُلماُملسو هيلع هللا ىلصُمحمدُإمامناُحالُهوُكماُوالتواضعُ 
ُاألحداثُوقوعُ :ُمعانيهُومنُيتسارع،ُأنهُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُرسولُعنهُحد ثُالذيُالزمنُفيُونحنُقدميه،ُتحتُكسرى
ُ.أعلمُواهللُالقصير،ُالزمنُفيُالكثيرة

ُوأنُالمسلمين،ُجماعةُ ُأنهاُبزعمهاُبدعت هاُزادتُ ُوقدُاضطراًرا،ُإالُرايتهاُتحتُي قات لُفالُبدعيةُ ُجماعةُ ُإنهاُوحيث*ُ
ُيجوزُ ُفالُالمعنى،ُهذاُعلىُلهُرجالهُوبيعةُ ُاالدعاءُسوىُمعنىُبالُغيرهُمبطلينُللمسلمين،ُاألوحدُ ُاإلمامُ ُهوُإمام هم
ُفيهمُالغلوُ ُمنُالمزيدُ ُيمنعواُأنُالجماعةُ ُهذهُم نُالعقالءُوعلىُاألمر،ُهذاُعلىُيتابعهمُأنُتعالىُاهللُدينُ ُيعلمُ ُلمسلمُ 
،ُوإلخوانهمُألنفسهمُيريدونُكانواُإن ال؛ُي حسنواُلمُفإنُوتكاليف ه،ُوآالم هُضريبت هُللنصرُ ُفإنُالخير  ُاهللُسننُ ُفإنُوا 

ل ىُغ ال بُ ُو الّلهُ ُ﴿ُفذهبُمنهمُغلبةًُُأكثرُ ُهوُمنُجاءُوقدُغيرهم،ُوعلىُعليهمُجاريةُ ُتعالى ر هُ ُع  ل ـك نُ ُأ م  ث رُ ُو  ُالن اسُ ُأ ك 
ل م ونُ ُالُ  ُ.ُ﴾ُي ع 
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ُ.أعلمُواهللُصواب هاُعلمُبهاُتبص رُول م نُاهلل،ُشاءُإنُالعلمُلطالبُكافيةُ ُوهيُالعجالة،ُهذهُفيُعليهُقدرتُ ُماُهذا

 .العالمينُربُ ُهللُوالحمدُ 


