مد األيادي
لبيعة البغدادي
فم ّدوا كي نبايعه األيادي *** فسوق البذل تستعر اشتعاال

إعداد :أبي همام بكر بن عبد العزيز األثري

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل المنعم الهادي ,والصالة والسالم على من بعث للحواضر
والبوادي ,وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي ,أما بعد:
فلست من أعضاء تنظيم أو من أبناء جماعة ,ولكنني موحد من أهل السنة
والجماعة ,رأيت منكراً ونزع يد من طاعة ,فوجب عليّ اإلنكار على قلة
في البضاعة!
رأيت ناسا ً أكثروا المراء والتمادي ,في الطعن بالشيخ أبي بكر البغدادي,
وهم في ذلك بين مقل ومكثر ,ومحب منتقد وآخر عن العداوة مسفر! وإليهم
جميعا ً هذه الرسالة ,على عجالة:
ُخذ ما َتراهُ َودَع َ
سمِع َ
در ما ُيغني َك عن ُز َح ِل!
شيئا َ
ت ب ِه *** في َط َلع ِة ال َب ِ
[ديوان أبي الطيب المتنبي ص.]734

المحور األول :إعالم الرائح والغادي ,ببعض مناقب البغدادي:

هو الشيخ المجاهد ,والعابد الزاهد؛ أمير المؤمنين ,وقائد كتائب الدين :أبو
بكر القرشي الحسيني البغدادي حفظه هللا ورعاه ,وسدد على الخير والحق
خطاه.
من أحفاد عرموش بن علي بن عيد بن بدري بن بدر الدين بن خليل بن
حسين بن عبد هللا بن إبراهيم األواه بن الشريف يحيى عز الدين بن
الشريف بشير بن ماجد بن عطية بن يعلى بن دويد بن ماجد بن عبد
الرحمن بن قاسم بن الشريف إدريس بن جعفر الزكي بن علي الهادي بن
محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد
الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة
بنت محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.
قي ال ّطاه ُِر ال َعلَ ُم
قي ال ّن ّ
ير عِ با ِد هللا ُكلّ ِه ُم *** هذا ال ّت ّ
هذا ابنُ َخ ِ
هذا ابنُ فاط َمةٍ ،إن ُكن َ
ت جا ِهلَ ُه *** بِ َج ّد ِه أنبِ َيا ُء هللا َقد ُختِ ُموا
قال هللا تعالى( :قل َال أَسأَلكم َعلَيه أَجرً ا إِ َّل ال َم َو َد َة فِي القُر َبى) [الشورى:
.]33
قال العماد ابن كثير رحمه هللا" :وّل ُتنكر الوصاة بأهل البيت ،واألمر
باإلحسان إليهم ،واحترامهم ،وإكرامهم ،فإنهم من ذرية طاهرة ،من
أشرف بيت وجد على وجه األرض ،فخرا وحسبا ونسبا ،وّل سيما إذا
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية ،كما كان عليه
سلفهم كالعباس وبنيه ،وعلي وأهل بيته وذريته ،رضي هللا عنهم
أجمعين".اهـ [تفسير القرآن العظيم .]333/7
وقد جاء في صحيح مسلم أن أهل بيت النبي صلى هللا عليه وآله وسلم هم
نساؤه وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.

وروى اإلمام الترمذي في سننه ( )3473والبخاري في التاريخ الكبير
( )3/373عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وسلم ( :أحبوا هللا لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب هللا
وأحبوا أهل بيتي لحبي) [صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه
السيوطي وغيرهم ,وضعفه شيخ االسالم ابن تيمية (وغيره) في منهاج
السنة  ,5/333وقال" :اسناده ضعيف ,فإن هللا يحب أن يحب لذاته  ,وإن
كانت محبته واجبة إلحسانه".].
وأخرج أحمد في مسنده عن العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه قال:
ببشر حسن ,وإذا
قلت :يا رسول هللا إن قريشا ً إذا لقي بعضهم بعضا ً لقوهم
ٍ
لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها؟ قال :فغضب النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
الرجل اإليمانُ حتى
قلب
غضبا ً شديداً ,وقال( :والذي نفسي بيده ّل يدخل َ
ِ
ئ إيمانٌ حتى
يح ّبكم هلل ولرسوله) ,وفي رواية( :وهللا ّل يدخل َ
قلب امر ٍ
يحبكم هلل ولقرابتي).
لوّل هواهم في القلوب وفي الحشا *** مــا ذاق قلب لــذة اإليــمان

نشأ الشيخ أبو بكر الحسيني حفظه هللا في بيت خير وصالح ,وترعرع
على حب الدين والفالح ,حتى واصل دراسته األكاديمية في الشريعة
اإلسالمية ,فنال " البكالوريس" ,ثم "الماجستير" في الدراسات القرآنية ,ثم
"الدكتوراة" في الفقه.
وللشيخ إطالع واسع في علوم التاريخ واألنساب الشريفة ,وكذا فقد اتقن
القراءات العشر للقرآن ,وله من الكتب المطبوعة:
 -3رسالة الماجستير في الدراسات القرآنية.
 -3رسالة الدكتوراة في الفقه.
 -3كتاب في أحكام التجويد.

وهذا من توفيق هللا له ,وإرادة الخير به ,فعن معاوية بن أبي سفيان رضي
هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال( :من يرد هللا به خيرا
يفقهه في الدين) [متفق عليه].
لذا فإن هذا هو السبب الثاني؛ لتوقير هذا الرجل الحسيني ,وقد روى أبو
عبد هللا الحاكم والطبراني :عن عبادة بن الصامت قال :سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه وآله وسلم يقول( :ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم
صغيرنا ،ويعرف لعالمنا ح ّقه).
وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم( :إن من إجالل هللا تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل
القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط) [رواه
أبو داود ( )7773وحسنه النووي في "رياض الصالحين" (رقم، )357/
والذهبي في "ميزان االعتدال" ( ، )535/7وابن مفلح في "اآلداب
الشرعية" ( ، )737/3والعراقي في "تخريج اإلحياء" ( )375/3وابن
حجر في "تلخيص الحبير" ( )343/3والشيخ األلباني في "صحيح أبي
داود"].
وقال طاووس بن كيسان" :إن من السنة توقير العالم".اهـ [واه عبد
الرزاق وابن عبد البر في الجامع].
ما الفضــل إّل ألهل العلـم إنهـ ُم *** على الهدى لم استهدى أدّلء
وقــدر كل امرء ما كـان يحسنـه *** والجاهلون ألهل العلم أعـداء
ولقد اجتمع في الشيخ أبي بكر ما تفرق في غيره؛ علم ينتهي إلى النبي
صلى هللا عليه وآله وسلم ,ونسب ينتهي إلى النبي صلى هللا عليه وآله
َّاس بر َكابه،
وسلم! َعن ال َّشعبيِّ ؛ َقا َلَ " :رك َ
ب َزيد بن َثابتٍَ ،فأ َ َخ َذ اب َن َعب ٍ
صلَّى َّ
هللا َعلَيه وآله َو َسلَّ َمَ .ف َقا َلَ :ه َك َذا
َف َقا َل لَه :ال َتف َعل َيا اب َن َع ِّم َرسول هللا َ
َكَ .فأَخ َر َج َيدَهَ ،ف َق َّبلَ َها َزيد َو َقا َل:
أُمِر َنا أَن َنف َعل َ ِب ُعلَ َمائِ َناَ .ف َقا َل َزيد :أَرني َيد َ
صلَى َ
َه َك َذا أُمِر َنا أَن َنف َعل َ ِبأَه ِل َبي ِ
سلَ َم"[ .رواه ابن
هللاُ َعلَي ِه وآله َو َ
ت َن ِب ِّي َنا َ
سعد في الطبقات ( )333/3والذهبي في السير ( )734/3وابن الجوزي في

صفة الصفوة ( )433/3والحافظ في اإلصابة ( )373/7وجود إسنادها
الحافظ في الفتح (.])54/33
أّل يا قاصدا أرض الرمادي *** وفجر اإلنتصار بها تاللى
أّل أبلغ أبا بكر الحسيني *** نقيمك فوق هامتنا عقاّل

وقد امتثل الشيخ الجليل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حين
قال" :تفقهوا قبل أن تسودوا".اهـ [رواه البخاري تعليقا ً مجزوما ً به]؛ فلم
يتنقل في مناصبه إال بعد التفقه ومع التفقه ,كما قال اإلمام البخاري رحمه
هللا" :وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى هللا عليه وآله وسلم
في كبر سنهم".اهـ
فمن التدريس فاإلمامة والخطابة في عدد من مساجد العراق ,فاإلمرة
لبعض المجموعات الجهادية في العراق ,فالعضوية في مجلس شورى
المجاهدين ,فالرئاسة على اللجان الشرعية والقضاء في دولة العراق
اإلسالمية ,ثم أميراً لدولة العراق اإلسالمية بمبايعة مجلس شورتها وأهل
الحل والعقد فيها ,حيث جاء التنصيص عليه في هذا البيان التاريخي:
"بيان من مجلس شورى دولة العراق اإلسالميّة
الحمد هلل العزيز الحكيم القائلَ ( :و َشاورهم في األَمر َفإ َذا َع َزم َ
ت َف َت َو َّكل
هللا إنَّ َّ
َعلَى َّ
ين) ،والصّالة والسالم على نبيّ الملحمة
هللاَ يحب الم َت َو ِّكل َ
بخمس هللا أمرني بهنّ :
والرّ حمة ،األمّي القرشيّ القائل( :وأنا آمركم
ٍ
ّ
والطاعة ،والهجرة ،والجهاد في َسبيل هللا ،فإنه من
بالجماعة ،والسّمع
َ
خلع ربقة اإلسالم من عنقه إالّ أن َيرجع،
َخرج من الجماعة قيدَ شبر فقد َ
ومن دَ عا بدَ عوى الجاهلية فهو من جثاء جه ّنم) ،وبعد..
فبعد الواقعة التي ق ّدر هللا أن يقتل فيها ال ّشيخان الجليالن ،أمير المؤمنين
بدولة العراق اإلسالميّة أبو عمر البغداديّ  ،ووزيره األول أبو حمزة
المهاجر رحمهما هللا وتقبّلهما في زمرة ال ّشهداء ،انعقد مجلس شورى

ال ّدولة اإلسالميّة مباشرة لحسم مسألة إمارة ال ّدولة ،والتي آلت بفضل هللا
خطط لها الشيخان ال ّشهيدان في مثل هذه ّ
ّ
الظروف
وم ّنه إلى وفق ما
الخاصّة.
وظ ّل مجلس ال ّشورى في حال انعقا ٍد مستمرّ طيلة الفترة الماضية للقاء
وزراء ال ّدولة ووالتها وأهل الح ّل والعقد وأصحاب الرأي فيها ،ونب ّشر أمّة
اإلسالم ونخصّ منهم طليعتها المجاهدة ،وفي مق ّدمتهم شيوخ األمّة وقادة
الجهاد في ك ّل مكان ،بأنّ الكلمة قد اجتمعت على بيع ِة ال ّ
شيخ المجاهد أبي
القرشي أميرا للمؤمنين بدولة العراق اإلسالم ّية،
سيني
الح
بكر
ّ
ّ
البغدادي ُ
ّ
الحسنيّ القرشيّ وزيراً أوّ ال
وكذا على تولية الشيخ المجاهد أبي عبد هللا َ
ونائبا ً له.
وال ّ
والسابقة في الدّعوة
أهل القدم الراسخة في العِلم
ّ
شيخان الفاضالن من ِ
لدين هللا والجهاد في سبيله نحسبهما كذلك وهللا حسي ُبهما ،نسأل هللا أن
ِ
ً
ً
صالحة تأمرهما َ
بالخير وتحضهما عليه،
بطانة
يس ّدد رأيهما ويقيّض لهما
وأن يعصمهما ويت ّم على يديهما ما بدأه ال ّشيخان ال ّشهيدان في رفع راية
الجهاد والسّعي لتحكيم شرع هللا وبناء دولة إسالميّة قويّة عزيزة.
( َو َّ
ون).
هللا َغالب َعلَى أَمره َولَكنَّ أَك َث َر ال َّناس َال َيعلَم َ
مجلس شورى دَ ولة العراق اإلسالميّة".اهـ [مركز الفجر لإلعالم].
وبعد مضي بضعة أعوام ,على بيعة هذا اإلمام ,امتد سلطان دولته إلى
بعض ربوع الشام ,ليكون الشيخ بذلك" :أمير المؤمنين في دولة اإلسالم
في العراق والشام" ..نسأل هللا أن يأتي اليوم الذي نرى فيه شيخنا وقد
جلس على كرسي الخالفة! وما ذلك على هللا بعزيز..
لدين هللا َهبّوا و استجابوا *** لصرخات األرامل والثكالى
َ
الكفر أهواالً ثقاال
يذيق
ل َمن من ح ّدة التوحيد أضحى ***
َ
ُ
البذل تستعر اشتعاّل
فسوق
فمدّ وا كي نبايعه األيادي ***
ِ
[من شعر شاعر القاعدة].

وما كان هذا ليكون ,لو كان الشيخ في سكون ,بل لم يتحصل ذلك له –بعد
فضل هللا -إال لعطائه المستمر ,وبذله المثمر ,إذ أنه لبس ألمة الحرب منذ
عقد من الزمن ولم يخلعها بعد ,وأقدم على الدواهي المدهية ولم يخف من
أحد ,ولم تلن له قناة وال عرف لتضحيته حد!
حيث ثار الشيخ منذ دخول األمريكان إلى أرضه ,ليدفع العدو الصائل على
دينه وعرضه ,وكون جماعة سلفية جهادية أبلت في األعداء بالء حسنا,
وواجهت ابتالءات عديدة ومحنا..
أولئك قوم إن بنوا أحسنـوا البنـى *** وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا
وإن كانت النعماء فيهم جـزوا بهـا *** وإن أنعموا ال كدروهـا وال كـدوا
أقلـوا عليهـم ّل أبــا ألبيـكـم *** من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا!
[من شعر الحطيئة].
قال هللا تعالىَّ ( :ل َيس َت ِوي مِن ُكم َمن أَن َف َق مِن َقب ِل ال َفت ِح َو َقا َتل َ أُولَئِ َك أَع َظ ُم
هللاُ ال ُحس َنى َو َ
دَ َر َجة مِنَ الَذِينَ أَن َفقُوا مِن َبع ُد َو َقا َتلُوا َو ُك ّال َو َعدَ َ
هللاُ بِ َما
ير) [الحديد.]33 :
َتع َملُونَ َخ ِب ٌ
ثم قام الجهاد في العراق على سوقه ,وتضعضع العدو وقرب نفوقه ,فكون
أهل الحل والعقد مجلس شورى المجاهدين ,فانضم الشيخ إليه بمن معه من
المجاهدين..
ثم جاء الفتح المبين ,وسيطر األجناد على كثير من المدن والقرى
والميادين ,فأعلونها دولة إسالمية ,تحكم العباد بالكتاب والسنة النبوية,
وعين الشيخ حفظه هللا قاضي الدولة ,تعرض عليه القضايا والمشاكل,
وتطرح عليه العويصات والنوازل..
وفي هذه المرحلة جهد الشيخ جهداً عظيماً؛ حيث كان يتنقل في الواليات,
ويسمع لجميع الشكايات ,ويجلس مع الكبير والصغير ,والعظيم والحقير,
ليحكم فيهم بحكم اللطيف الخبير..

وفي هذه الحقبة –أيضا ً -كان يطوف بالقبائل والعشائر ,وبالجماعات
الجهادية وأجناد اإليمان والعساكر؛ يدعوهم لوحدة الصف ونبذ الفرقة
واالختالف ,ويحاورهم في ذلك بحيادية تامة وإنصاف ,ويطالبهم بالبيعة
الشرعية ألمير المؤمنين –آنذاك -أبي عمر البغدادي رحمه هللا ,فاستجاب
له من استجاب ,من الشيب والشباب..
كما تولى في هذه الحقبة –أيضا ً -اللجان الشرعية واإلشراف عليها,
ومراجعة كلمات بعض القادة وتصويب ما ند فيها..
قواف الشعر هيا للعراق *** لنمدح شيخنا ماح النفاق
ومنك إلى أبي بكر الحسيني *** وقولي شيخنا فمتى التالقي؟!
أيا جبالً على العالت يبقى *** ويا بحراً على األهوال باقي
جهادك لم يزل كالبدر فينا *** جمعت الناس في درب الوفاق
ثم تحزب األحزاب ,من المرتدين والروافض وأهل الكتاب ,فرموا الدولة
الفتية عن قوس واحدة ,حتى فجع المسلمون بمقتل الشيخين –أبي عمر
وأبي حمزة -في معركة واحدة!
قال الشيخ المجاهد أبو محمد العدناني حفظه هللا" :وإننا والحمد هلل ّل نتلقى
أنى لنا
ضربة إّل ونزداد بها قوة وصالبة ,ولما تجندل أبو عمر ,قلنا ّ
بأمير كأبي عمر ,فعال في إثره أبو بكر ,وما أدراكم من أبو بكر؟! إن كنتم
تتساءلون عنه؛ فإنه حسيني قرشي من ساللة آل البيت األطهار ,عالم
عامل عابد مجاهد ,رأيت فيه عقيدة وجلد وإقدام وطموح أبي مصعب ,مع
حلم وعدل ورشد وتواضع أبي عمر ,مع ذكاء ودهاء وإصرار وصبر أبي
حمزة ,وقد عركته المحن ,وصقلته الفتن ,في ثمان سنين جهاد يسقي من
تلك البحار ,حتى غدى جذيلها المحكك ,وعذيقها المرجب ,حري به أن
يتقرب إلى هللا بالغسل عن قدميه وتقبيلها ,ودعوته أمير المؤمنين,
وفدائه بالمال والنفس والولد ,وهللا على ما شهدت شهيد..

ولو كان يمكنني لكشفت لكم عن اسمه ورسمه ,وإني ألحسب أن هللا عز
وجل قد اختاره وحفظه وادخره لهذه األيام العصيبة ,فهنيئا لكم يا أبناء
الدولة بأبي بكر!".اهـ
أولئك "أشياخي" فجئني بمثلهم* * إذا جمعتنا يا "خصيم" المجامع!
وعمل الشيخ بعلمه هو سبب ثالث؛ لحبه عند كل متحر للحق وعنه باحث,
وهناك أسباب كثيرة ,ومناقب غزيرة ,لحب الشيخ وتوقيره ,وكما قال
زهير في مدح بن سنان [في ديوانه:]55 :
لو نال حي من الدنيا بمكرمة *** أفق السماء لنالت كفه األفقا!
أما من لم يقر بهذه المناقب؛ المتنقص من الشيخ وله ساب ثالب ,فليكف
عنا جشاءه! فإنه لم يسؤنا بل أساءه ,ولقد أحسن الحطيئة حين هجا
الزبرقان بن بدر –كما في ديوانه ص:-57
دع المكار َم ّل ترحل لبغيتها *** واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي!
ِ

المحور الثاني :شبهات وردود ,حول األمير والجنود:

منذ زمن والشبهات تحوم حول الجهاد ,واالفتراءات تكال على رجاالته
اآلساد ,وعزاؤنا أن علماء الحق وشيوخ التوحيد ,قد قاموا بحوار أهلها
والرد عليهم والتفنيد ,وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا" :الراد
على أهل البدع مجاهد".اهـ [مجموع الفتاوى .]33/7
ولكن الذي أحزننا في األيام األخيرة ,أن من تولى التسويق لبعض الشبهات
هم من الصفوة والخيرة! وكما قال طرفة بن العبد:
و ُظل ُم َذ ِوي القُر َبى أَ َ
س ِام ال ُم َه َندِ!
الح َ
اضة *** َعلَى ال َمر ِء مِن َوق ِع ُ
ض َ
شد َم َ
شديد على النفس أن تسمع أمثال هذه الشبه من مجاهد ,وأشد عليها من
ذلك؛ أن ترد على مجاهد! ولكن يخفف علينا أننا نرد على مجاهد في
نصرة مجاهد ,وما نحن إال كالمرآة إلخواننا –نسأل هللا أن يكتب األجر لهم
ولنا-؛ فعن أَ َنس بن مالك أَنَّ َرسو َل َّ
صلَّى هللا َعلَيه وآله َو َسلَّ َمَ ،قا َل:
هللا َ
ِن) ,وفي رواية عن أبي هريرة مرفوعا ً بلفظ( :إن
(ال ُمؤمِنُ مِرآةُ ال ُمؤم ِ
أحدكم مرآة أخيه فإذا رأى شيئا فليمطه) [أخرجه أبو داود في سننه
( ،)73/7والبخاري في األدب المفرد ( ،)333والبيهقي في الشعب ،وابن
وهب في الجامع ,وقال الهيثمي المجمع (" :)337/4رواه البزار
والطبراني في األوسط وفيه عثمان بن محمد من ولد ربيعة بن أبي عبد
الرحمن قال ابن القطان :الغالب على حديثه الوهم ،وبقية رجاله ثقات".].
ك َمن
ونحن هاهنا نرد على أبرز السؤاالت ,ونناقش أشهر الشبهات( ,ل َيهل َ
ك َعن َب ِّي َن ٍة َو َيح َيا َمن َحيَّ َعن َب ِّي َن ٍة) [األنفال.]73 :
َهلَ َ

أوّل :هل توفرت في الشيخ أبي بكر البغدادي شروط اإلمامة؟

إن شروط اإلمامة الكبرى هي ما قرره أئمة اإلسالم ,مدللين على ذلك
بكتاب هللا وسنة خير األنام –عليه الصالة والسالم ,-وال يلتفت إلى ما
نصت عليه أعراف الدول المعاصرة ,أو ما قررته األمم المتحدة الجائرة!
قال اإلمام بدر الدين بن جماعة رحمه هللا في شروط اإلمامة" :فألهليتها
عشر شروط وهي :أن يكون اإلمام ذكرا ,حرا ,بالغا ,عاقال ,مسلما ,عدّل,
شجاعا ,قرشيا ,عالما ,كافيا لما يتوّله من سياسة األمة ومصالحها.
فمتى عقدت البيعة لمن هذه صفته -ولم يكن ثمة إمام غيره -انعقدت
بيعته وإمامته؛ ولزمت طاعته في غير معصية هللا ورسوله –صلى هللا
عليه وآله وسلم."-اهـ [تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ص,53
وانظر الروضة  ,73/33واألحكام السلطانية للماوردي  ,3وغياث األمم
.]33
قال السفاريني في منظومته:
وشرطه اإلسالم والحريـة *** عدالة سمع مع الدريـة
وأمير المؤمنين أبو بكر الحسيني –كما مر معنا في المحور األول -قد
توفرت فيه كل هذه الشرائط ,ولم يتخلف في حقه ال الشروط الواجبة وال
الشروط المستحبة.

ثانيا :كيف تصح إمرة الشيخ أبي بكر البغدادي ولم يبايعه كل الناس؟

ال يشترط بيعة كل الناس ,بل وال كل أهل الحل والعقد ,بل يكفي أن يبايعه
ما تيسر من أهل الحل والعقد ,قال اإلمام النووي في شرح مسلم -بعد أن
ذكر تأخر علي بن أبي طالب عن بيعة أبي بكر رضي هللا عنهما" :-ومع
هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة وّل فيه ،أما البيعة فقد اتفق العلماء
على أنه ّل يشترط لصحتها مبايعة كل الناس وّل كل أهل الحل والعقد،

وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه
الناس".اهـ [.]44/33
وهذا قول اإلمام ابن خلدون [انظر :المقدمة] ,وشيخ اإلسالم ابن تيمية
وغيرهم.
بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنها تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد مطلقا ً.
وهذا قول أبي الحسن األشعري كما ذكر البغدادي ،وابن حزم في "الفصل"
 ,75/3وهو قول اإليجي في "المواقف" ,والقرطبي في "الجامع ألحكام
القرآن  ,333/3والباقالني ,وغيرهم ,واستدلوا :ببيعة أبي بكر إذ أن عمر
هو الذي بايعه.
وبقول العباس لعلي يوم السقيفة" :امدد يدك أبايعك ،فيقول الناس :عم
رسول هللا بايع ابن عمه ،فال يختلف عليك اثنان" وبأن العقد حكم ،وحكم
الواحد نافذ.
كما استدل ابن حزم بأن أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر تبرؤوا من
االختيار وجعلوه إلى واحد ،وهو عبد الرحمن بن عوف ،قال "فقد صح
إجماعهم على أن اإلمامة تنعقد بواحد".اهـ
وقال القلقشندي في "مآثر األناقة" [" :]73/3والثامن  -وهو األصح عند
أصحابنا الشافعية رضي هللا عنهم -؛ أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت
المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس
المتصفين بصفات الشهود حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع
كفى".اهـ
قائل أنها تنعقد بواحد بشرط حصول الشوكة ببيعته ،وهذا قول
ومن
ٍ
الجويني والغزالي.
قال اإلمام الغزالي رحمه هللا" :ولو لم يبايعه غير عمر وبقي كافة الخلق
مخالفين ،أو انقسموا انقساما ً متكافئا ً ال يتميز فيه غالب عن مغلوب لما
انعقدت اإلمامة ،فإن شرط ابتداء االنعقاد قيام الشوكة وانصراف القلوب
إلى المشايعة".اهـ [فضائح الباطنية.]344-343 :

وقال اإلمام الجويني رحمه هللا" :ولكني أشترط أن يكون المبايع ممن تفيد
مبايعته م ً
نة واقتهارا".اهـ [الغياثي.]43 :
أما اشتراط مبايعة كل أهل الحل والعقد فهو قول المعتزلة ,وأما اشتراط
مبايعة كل الناس فهو قول الديمقراطيين ,فلينظر المعارض بأي النفسين
يتكلم!
وأمير المؤمنين أبو بكر البغدادي حفظه هللا قد تمت له اإلمرة بمبايعة من
توفر من أهل الحل والعقد ,كما جاء في بيان الدولة الذي مر معنا –في
المحور األول" :-وظ ّل مجلس ال ّشورى في حال انعقا ٍد مستمرّ طيلة الفترة
الماضية للقاء وزراء ال ّدولة ووالتها وأهل الح ّل والعقد وأصحاب الرأي
فيها ،ونب ّشر أمّة اإلسالم ونخصّ منهم طليعتها المجاهدة ،وفي مق ّدمتهم
شيوخ األمّة وقادة الجهاد في ك ّل مكان ،بأنّ الكلمة قد اجتمعت على بيع ِة
ال ّ
القرشي أميرا للمؤمنين بدولة
سيني
الح
شيخ المجاهد أبي بكر
ّ
ّ
البغدادي ُ
ّ
العراق اإلسالم ّية".اهـ
ثالثا :كيف ُتقر إمرة الشيخ أبي بكر البغدادي وقد تغلب على بعض
المناطق بالقوة وليس ببيعة أهل الحل والعقد فيها؟

إن المناطق التي تغلب عليها جنود الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه هللا كانت
تحت أيد تحكمها بغير شريعة هللا تعالى ,واستالب األرض من أولئك بالقوة
هو ذروة سنام اإلسالم ,قال هللا تعالىَ ( :و َقاتِلُوهُم َح َتى َّل َت ُكونَ فِت َن ٌة
ير ())33
َو َي ُكونَ الدِّ ينُ ُكل ُه ِ َ ِ
هللا ِب َما َيع َملُونَ َبصِ ٌ
هلل َفإِ ِن ان َت َهوا َفإِنَ َ َ
[األنفال].
بل حتى لو أخذها الشيخ حفظه هللا من حكام مسلمين حاكمين بالشريعة,
لوجب السمع والطاعة له في غير معصية ما دام محكما ً للشريعة ,وقد
حكى اإلجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه هللا فقال" :وقد أجمع
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب ،والجهاد معه ،وأنّ طاعته

خير من الخروج عليه ،لما في ذلك من حقن الدماء ،وتسكين
الدهماء".اهـ [فتح الباري .]4/33
وقال شيخ اإلسالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا" :األئمة
مجمعون من كل مذهب على أنّ من تغلَب على بلد أو بلدان ،له حكم
اإلِمام في جميع األشياء ،ولوّل هذا ما استقامت الدنيا ،ألن الناس من
زمن طويل ،قبل اإلمام أحمد إلى يومنا هذا ،ما اجتمعوا على إمام
واحد".اهـ [الدرر السنية في األجوبة النجدية .]333/4

رابعا :كيف تصح بيعة الشيخ أبي بكر البغدادي وهو مجهول؟

لقد تقدم في المحور األول أن الشيخ أبا بكر البغدادي ليس بمجهول ,بل هو
من األعالم الفحول!
نعم؛ قد يخفى اسمه ورسمه على بعض العوام ,أو بعض القاعدين من أهل
الخصام!
ف ال َبطحا ُء َوطأ َت ُه *** َوال َبي ُ
الح َر ُم
ت يع ِرفُ ُه َوالحِل َو َ
عر ُ
هَذا الّذي َت ِ
ف من أن َكر َ
العج ُم!
ت َو َ
عر ُ
ائره *** ال ُعر ُ
س َقولُ َكَ :من هذا؟ َ
َولَي َ
ب َت ِ
بض ِ
وحتى لو كان مجهوالً عند العامة ,فال مطعن في هذه الوالة واإلمامة ,قال
اإلمام الماوردي رحمه هللا(" :فصل) فإذا استقرت الخالفة لمن تقلدها إما
بعهد أو اختيار لزم كافة األمة أن يعرفوا إفضاء الخالفة إلى مستحقها
بصفاته ،وّل يلزم أن يعرفوه بعينه واسمه إّل أهل اّلختيار الذين تقوم بم
حجة وببيعتهم تنعقد الخالفة"..
إلى أن قال" :والذي عليه جمهور الناس أن معرفة اإلمام تلزم الكافة على
الجملة دون التفصيل ،وليس على كل أحد أن يعرفه بعينه واسمه إّل عند
حوج إليه ،كما أن معرفة القضاة الذين تنعقد بهم األحكام،
النوازل التي ت ِ
والفقهاء الذين يفتون في الحالل والحرام تلزم العامة على الجملة دون

تفصيل إّل عند النوازل المحوجة إليهم ،ولو لزم كل واحد من األمة أن
يعرف اإلمام بعينه واسمه للزمت الهجرة إليه ولما جاز تخلف األباعد
وألفضى ذلك إلى خلو األوطان ولصار من العرف خارجا وبالفساد
عائدا".اهـ [األحكام السلطانية للماوردي ص .]35
وقال اإلمام أبو يعلى رحمه هللا" :وّل يجب على كافة الناس معرفة اإلمام
بعينه واسمه ،إّل من هو من أهل اّلختيار الذين تقوم بهم الحجة وتنعقد
بهم الخالفة".اهـ [األحكام السلطانية ألبي يعلى ص .]34
ومن طعن في إمرة الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه هللا لجهالته –عنده-
فليطعن في إمرة عمر بن عبد العزيز رحمه هللا ,وكذا نلزمه بأن يطعن في
الخالفة العباسية برمتها!
فقد َعهدَ الخليفة عبد الملك بن مروان لبنيه بالخالفة من بعده ،فتولى الوليد
ثم سليمان ،فلما حض َر سليمان أشار عليه التابعي الجليل رجاء بن َحي َوة
بأن َيع َهد إلى عمر بن عبد العزيز.
قال اإلمام السيوطي رحمه هللا" :قال –رجاء -تستخلف عمر بن عبد
عمر ومن
العزيز ،قال –سليمان -أتخوف إخوتي ال يرضون قال :ت َولِّي
َ
بعده يزي َد بن عبد الملك ،وتكتب كتابا وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعته
مختوما ،قال :لقد رأيت".اهـ [تاريخ الخلفاء ص .]333
وقال اإلمام ابن كثير إن سليمان كتب" :بسم هللا الرحمن الرحيم ،هذا كتاب
من عبد هللا سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز ،إني قد َولَّيته
الخالفة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك ،فاسمعوا له وأطيعوا،
واتقوا هللا وال تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم .وختم الكتاب وأرسل إلى كعب
بن حامد العبسي صاحب الشرطة ،فقال له :أجمع أهل بيتي فمرهم
فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوما ،فمن أبي منهم ضرب عنقه.
فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أمير المؤمنين ،فقال لهم ،هذا
الكتاب عهدي إليكم ،فاسمعوا له وأطيعوا من وليت فيه ،فبايعوا لذلك
رجال"..

إلى أن قال ابن كثير" :قال -رجاء بن َحي َوةَ -ف َحرَّ فته إلى القبلة فمات رحمه
هللا .،فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد
ايعوا لمن في هذا الكتاب ،فقالوا قد
فجمع الناس في مسجد دابق ،فقلتَ :ب ِ
بايعنا ،فقلت :بايعوا ثانية ،ففعلوا ،ثم قلت قوموا إلى صاحبكم فقد مات،
وقرأت الكتاب عليهم".اهـ [البداية والنهاية .]373/3
فصحت بيعة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز مع أن بيعته تمت
لمجهول!
وهكذا حصل في البيعة لبني العباس ,فقد كان بدأ الدعوة إليها بدعوة
الناس لبيعة الرضى من آل محمد صلى هللا عليه وسلم ،هكذا دون تحديد
لشخصية أمير هذه الدعوة ،وكان هذا متعمدا ،لحرص العباسيين على
كسب شيعة العلويين إلى دعوتهم ،وآل محمد صلى هللا عليه وسلم تشتمل
العلويين والعباسيين ،فالمبايع له في هذه الدعوة هو شخص مجهول بالنسبة
ألغلبية من بايع باستثناء النقباء وكبار الدعاة الذين كانوا يعرفون صاحب
الدعوة باسمه وعينه[ .انظر البداية والنهاية ،33 ،35 ،5/33 ،333/3
 33 ،33ـ  ,73نقالً عن العمدة بتصرف].
وقال اإلمام السيوطي رحمه هللا" :بعث محمد –أي :ابن علي بن عبد هللا
بن عباس -رجال إلى خراسان وأمره أن يدعو إلى الرضى من آل محمد
صلى هللا عليه وسلم وّل يسمي أحدا ،ثم وجه أبا مسلم الخراساني
وغيره ،وكتب إلى النقباء فقبلوا كتبه".اهـ [تاريخ الخلفاء ص .]354

خامسا :كيف تصح إمرة الشيخ أبي بكر البغدادي وليس لديه التمكين
التام؟

لقد علم القاصي والداني ,بل وحتى العدو الجاني ,بتمكين دولة البغدادي في
الديار ,فوضعوا على رأس الشيخ عشرة ماليين "دوالر"! والعرب تقول:
"الحق ما شهدت به األعداء!".

ولكن هذا التمكين ليس بتام على كل البقاع ,بل هو يتفاوت من مكان إلى
آخر..
ومن قال بوجوب التمكين التام والعام فهذا لم يعرف دولة النبوة األولى!
روى اإلمام القرطبي رحمه هللا في تفسيره ( )343/33عن أبي العالية
قال" :مكث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بمكة عشر سنين بعدما
أوحي إليه خائفا ً هو وأصحابه يدعون إلى هللا سراً وجهراً ،ثم أمر بالهجرة
إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السالح ،فقال
رجل :يا رسول هللا أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال
عليه السالمّ :ل تلبثون إّل يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في المأل العظيم
محتبيا ليس عليه حديدة ،ونزلت هذه اآلية ،وأظهر هللا نبيه على جزيرة
العرب ،فوضعوا السالح وأمنوا".اهـ
ومما يستأنس به في هذا الباب ما ضبطت به الزيادة التي رواها مسلم في
المتابعات من حديث حذيفة( :وإن ضرب ظهرك ،وأخذ مالك) حيث
ضرب ظهرك ،وأُخذ مالك)
ضبطت اللفظة على المبني للمجهول( :وإن ُ
ُ
كما في[ :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .]377/35
ويؤيد هذا المعنى ويزيده وضوحا ً ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي
وغيره لحديث حذيفة وفيه التحذير من دعاة الفتنة حيث ورد في روايته:
(ثم تنشأ دعاة الضاللة فإن رأيت يومئذ هلل عز وجل في األرض خليفة،
ضرب ظهرك وأُخذ مالك).
فالزمه وإن ُ
بمعنى أنه يجب لزوم اإلمام المسلم وعدم الخروج عليه وإن كان في زمن
فتنة يعرضك للضرب والنهب من قبل أصحاب الفتنة ،وليس لإلمام شوكة
تامة على كل البقاع بحيث يقضي على أصحاب الفتنة الذين يتضرر منهم
عامة الداخلين تحت والية اإلمام بسبب امتحانهم وعقوباتهم –التي منها
ضرب الظهر وأخذ المال.-
كما حصل من قبل الخوارج في امتحانهم للناس أيام إمرة –جد البغدادي-
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ،حتى إن عبد هللا بن

خباب بن األرت رحمه هللا لم يخلع بيعته ألمير المؤمنين علي بن أبي
طالب رضي هللا عنه بسبب وقوعه في أيدي الخوارج مما تسبب بقتله
وزوجه! [انظر :ما رواه ابن أبي شيبة  ،433/7والدارقطني ،333/3
والبداية والنهاية .]377/4

سادسا :كيف تكون اإلمرة للشيخ أبي بكر البغدادي على الشام ولم تتم
بموافقة جميع أهل الحل والعقد على هذه النقلة؟

إن مشاورة األمير ألهل الحل والعقد من حيث األصل على االستحباب ال
الوجوب ,وهذا قول عامة الفقهاء ,بل نقل اإلمام النووي رحمه هللا اإلجماع
على ذلك ,فقال" :وفيه التشاور في األمور السيما المهمة وذلك مستحب
في حق األمة بإجماع العلماء."..اهـ [صحيح مسلم بشرح النووي .]43/7
ولو شاور اإلمام أهل الحل والعقد فأجمعوا على أمر أو قال أغلبهم بأمر
لما لزم اإلمام اتباعهم ,على عكس قول بعض المعاصرين الذين أصيبوا
بلوثات الديمقراطية! قال اإلمام النووي رحمه هللا" :وفيه أنه ينبغي
للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده ثم صاحب األمر يفعل ما ظهرت
له مصلحة .وهللا أعلم".اهـ [صحيح مسلم بشرح النووي .]43/7
وقال اإلمام ابن أبي العز الحنفي" :وقد دلت نصوص الكتاب والسنة
وإجماع سلف األمة أن ولي األمر ،وإمام الصالة والحاكم وأمير الحرب
وعامل الصدقة يطاع في مواضع اّلجتهاد ،وليس عليه أن يطيع أتباعه
في موارد اّلجتهاد ،بل عليهم طاعته في ذلك ،وترك رأيهم لرأيه ،فإن
مصلحة الجماعة واّلئتالف ،ومفسدة الفرقة واّلختالف ،أعظم من أمر
المسائل الجزئية".اهـ [شرح العقيدة الطحاوية ص .]737
ومع ذلك فإن أمير المؤمنين أبا بكر البغدادي حفظه هللا قد شاور أهل الحل
والعقد ووافقوه على ما عزم عليه ,حيث قال الشيخ في هذا الصدد" :وقد

عقدنا العزم بعد استخارة هللا تعالى ,واستشارة من نثق بدينهم
وحكمتهم."..اهـ
وكون األمير لم يستشر عامله على الشام –إن صح ذلك ,-فهو ال يؤثر ,إذ
أن عامل اإلمام عليه أن يسمع ويطيع فيما أحب أو كره ,بل حتى في عزله
لو عزله ,كما أرسل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بعزل خالد بن الوليد,
وأرسل بعزل سعد بن أبي وقاص ..وغير ذلك من األحداث المعروفة ,ولم
يؤثر عن أحدهم أنه رفض قول األمير بحجة أنه لم يستشر أو يستأمر؛ عن
ابن عمر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم( :السمع
والطاعة على المرء فيما أحب أو كره ،ما لم يؤمر بمعصية ،فإذا أمر
بمعصية فال سمع وال طاعة) [متفق عليه] ،وتأمل قوله صلى هللا عليه وآله
وسلم( :و َك ِره)؛ أي :فيما يأمر به األمير من التكاليف الثقيلة على النفس
مما ليس بمعصية كما في حديث عبادة مرفوعا ًَ ( :من َ
شطِ َنا َو َمك َر ِه َنا) [متفق
عليه].

المحور الثالث :نصائح سريعة ,آلساد الشريعة:

عن تميم بن أوس الداري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وآله
وسلم قال( :الدين النصيحة) –ثالثا -قلنا :لمن يا رسول هللا؟ قال( :هلل
ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم) [أخرجه مسلم].
فأمر النصيحة في دين هللا كبير ,وأجر الناصح –بعون هللا -كثير ,فعلى
المسلم أن يكون ناصحا ً من حيث االبتداء ,فإن طلبت منه فهي آكد آلصرة
الدين واإلخاء ,فعن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال( :حق المسلم
على المسلم ست)..؛ وذكر منها( :وإذا استنصحك فانصح له) [أخرجه
مسلم].
وقد أتتني الرسائل في إثر الرسائل ,تطالبني بالنصح في هذه المسائل,
فاستعنت باهلل الرحيم ,على هذا األمر العظيم..

أوّل :إلى جنود دولة اإلسالم ,في العراق والشام:

إلى األبطال الميامين ,فرسان الميادين ,من باعوا الدنيا للدين ,إلى أسود
الساحات ,رافعي أفضل الرايات ,والماضين رغم الشبهات ,إلى مجلس
الشورى في الدولة ,وإلى وزرائها وقاداتها وجنودها ,إليهم جميعاً:
نصيحتي لكم ,وليس مثلي ينصح مثلكم؛ عليكم بطاعة األمير في
المعروف ,مهما اشتدت األمور وتعسرت الظروف ,قال هللا تعالىَ ( :يا أَي َها
ين آَ َمنوا أَطيعوا َّ
هللاَ َوأَطيعوا الرَّ سو َل َوأُولِي األَم ِر مِن ُكم َفإن َت َن َ
ازعتم في
الَّذ َ
ون ب َّ
َشي ٍء َفردوه إلَى َّ
ك َخير
اهلل َوال َيوم اآلَخر َذل َ
هللا َوالرَّ سول إن كنتم تؤمن َ
َوأَح َسن َتأو ً
يال ([ ))53النساء].

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم( :من أطاعني فقد أطاع هللا ،ومن عصاني فقد عصا هللا ،ومن يطع
عص األمير فقد عصاني) [متفق عليه ،وهذا لفظ
األمير فقد أطاعني ،ومن َي ِ
مسلم ،وعند البخاري (أميري) بدل (األمير) وكذلك لمسلم].
وعن أبي هريرة –أيضا ً -عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم( :عليك
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)
[أخرجه مسلم].
قال اإلمام النووي رحمه هللا" :قال العلماء :معناه تجب طاعة وّلة األمور
فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية."..
إلى أن قال" :واألثرة هي اإلستئثار واإلختصاص بأمور الدنيا عليكم ،أي
اسمعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما
عندهم ،وهذه األحاديث في السمع والطاعة في جميع األحوال ،وسببها
اجتماع كلمة المسلمين ،فإن الخالف سبب لفساد أحوالهم في دينهم
ودنياهم".اهـ [شرح النووي على مسلم  337/33ـ  .]335واألحاديث في
هذا الباب كثيرة مشهورة..

وحذار من نزع اليد من طاعة ,أو مفارقة الجماعة ,ألجل بعض الشبهات
من هنا أو هناك ,أو بعض المصالح في هذا أو ذاك! فعن ابن عباس رضي
هللا عنهما مرفوعا ً( :من كره من أميره شيئا فليصبر ،فإن من خرج من
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) [متفق عليه].
وفي رواية أخرى البن عباس مرفوعا ً( :من رأى من أميره شيئا يكرهه
فليصبر عليه ،فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إّل مات ميتة جاهلية).
قال اإلمام الطحاوي رحمه هللا" :وال نرى الخروج على أئمتنا ووالة
أمورنا ،وإن جاروا ،وال ندعو عليهم ،وّل ننزع يدا من طاعتهم ،ونرى

طاعتهم من طاعة هللا فريضة ما لم يأمروا بمعصية ،وندعو لهم بالصالح
والمعافاة".اهـ [انظر :شرح العقيدة الطحاوية .]737
وما أجمل ما وصلني –باإلسناد العالي -عن الشيخ المجاهد عثمان آل نازح
حفظه هللا ,أنه لما قيل له :هل فعالً خرجت ونقضت البيعة؟ قال" :وهللا لو
لم يبق إّل أنا وأبو بكر ما نقضت البيعة"!
وعليكم –وجوبا ً ال استحبابا ً -توقير أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي حفظه
هللا وتبجيله واحترامه ,وتعزيره في السر والعلن وإكرامه ,وقد بوب األئمة
في كتب السنة في ذلك ,كما صنع اإلمام ابن أبي عاصم في كتابه السنة
فقال " :باب :في ذكر فضل تعزيز األمير وتوقيره" ,وأخرج فيه أحاديث
عديدة ,منها:
عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:
(خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على هللا :من عاد مريضا ،أو
خرج مع جنازة ،أو خرج غازيا ،أو دخل مع إمامه يريد تعزيزه وتوقيره،
أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس).
وعن أبي بكرة رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وسلم يقول( :السلطان ظل هللا في األرض فمن أكرمه أكرمه هللا ،ومن
أهانه أهانه هللا).
وعنه أيضا ً قال( :من أَجل َ سلطان هللا أجلّه هللا يوم القيامة).
فاهلل هللا في األمير يا رجاّلت اإلسالم ,أضفوا عليه من التوقير واإلكرام,
وادفعوا عنه كل عادية أو أذى ,وما عهدناكم إّل هكذا..
وليقل آحادكم" :هذا أميري فليرني امرؤ أميره!".

ثانيا :إلى أمراء الجماعات الجهادية ,وشيوخ العشائر األبية:

إلى من قاتل في سبيل هللا وما زال يقاتل ,وبذل النفس والنفيس لدفع العدو
الصائل ,إلى أمراء الجماعات ورؤوس القبائل..
أما آن لكم أن تتكاتفوا مع إخوانكم؟ وتؤسسوا وتشيدوا دولتكم؟ فإن العدو
قد اتحد لحربكم ,فاتحدوا لحربه ,وسار بأجناده إليكم فاقطعوا عليه دربه!
يروى أن المهلب بن أبي صفرة لما أشرف على الوفاة ،استدعى ابناءه
السبعة ..ثم أمرهم بإحضار رماحهم مجتمعة ،وطلب منهم أن يكسروها،
فلم يقدر أحد منهم على كسرها مجتمعة ،فقال لهم :فرقوها ،وليتناول كل
واحد رمحه ويكسره ،فكسروها دون عناء كبير ،فعند ذلك قال لهم:
"اعلموا أن مثلكم مثل هذه الرماح ،فما دمتم مجتمعين ومؤتلفين يعضد
بعضكم بعضاّ ،ل ينال منكم اعداؤكم غرضا ،أما إذا اختلفتم وتفرقتم ،فإنه
يضعف أمركم ،ويتمكن منكم أعداؤكم ،ويصيبكم ما أصاب الرماح:
بني إذا اعترى *** خطب وّل تتفرقوا آحادا
كونوا جميعا يا ّ
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا *** وإذا افترقن تكسرت أفرادا"
ففي اتحادكم وتالحمكم مع الدولة اإلسالمية عز وتمكين ,ونصر وفتح
هللا ُيحِب
مبين ..وقبل هذا وذاك طاعة لرب العالمين ,قال هللا تعالى( :إِنَ َ َ
وص ([ ))7الصف] .قال
ص ٌ
ص ّفا َكأ َ َن ُهم ُبن َيانٌ َمر ُ
سبِيلِ ِه َ
الَذِينَ ُي َقاتِلُونَ فِي َ
سعيد بن جبير رحمه هللا" :هذا تعليم من هللا للمؤمنين".اهـ [النكت
والعيون .]537/5
أيها األكابر والقادة ,يا أهل السؤدد والريادة :إن كنتم ترون أنفسكم أقرانا ً
للشيخ األمير ,أو أنه دونكم في الفضل والخير! فتواضعوا للحق ,وال
تترفعوا على الخلق ..قال الحسن بن علي رضي هللا عنهما في خبطة
الصلح والتنازل عن اإلمارة لمعاوية رضي هللا عنه" :ما بين جابلص
وجابلق رجل جده نبي غيري ،وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد صلى
هللا عليه وآله وسلم ،وكنت أحقهم بذاك ،أّل إنا قد بايعنا معاوية وّل أدري
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين".اهـ [أخرجه أحمد من طريق ابن سيرين].

وفي رواية الشعبي رحمه هللا أنه قام فخطب على المنبر فحمد هللا وأثنى
عليه ،ثم قال" :أما بعد :فإن أكيس الكيس التقى ،وإن أحمق الحمق الفجور،
وإن هذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية؛ إما كان حقا لي تركته
لمعاوية إرادة صالح هذه األمة وحقن دمائهم ،أو يكون حقا كان ّلمرئ
كان أحق به مني ففعلت ذلك ( َوإِن أَد ِري لَ َعلَ ُه فِت َن ٌة لَ ُكم َو َم َتا ٌع إِلَى
ِين)".اهـ [رواه الطبراني ،والبيهقي ،والحاكم ،وابن سعد ،وأبو نعيم،
ح ٍ
وغيرهم].
ولما قال نفير الحضرمي للحسن بن علي رضي هللا عنهما :إن الناس
يزعمون أنك تريد الخالفة! قال الحسن جوابا ً عليه" :كانت جماجم العرب
بيدي ،يسالمون من سالمت ،ويحاربون من حاربت ،فتركتها ابتغاء وجه
هللا".اهـ [البداية والنهاية .]333/33
قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في فوائد رواية الصلح" :منقبة للحسن بن
علي ،فإنه ترك الملك ّل لقلة ،وّل لذلة ،وّل لعلة ،بل لرغبته فيما عند
هللا ،لما رآه من حقن دماء المسلمين ،فراعى مصلحة الدين ومصلحة
األمة".اهـ [انظر :فتح الباري .]43-43/33
ولما كان من المتقرر شرعا ً :أن من ترك شيئا ً هلل عوضه هللا خيراً ،لم
يذهب ما فعله الحسن سدى ،بل أخلفه هللا خيراً وهدى ،قال اإلمام ابن القيم
رحمه هللا في شأن المهدي" :أنه رجل من أهل بيت النبي صلى هللا عليه
وآله وسلم ،من ولد الحسن بن علي ،يخرج في آخر الزمان ..وفي كونه
من ولد الحسن سر لطيف ،وهو أن الحسن رضي هللا عنه ترك الخالفة
هلل ،فجعل هللا من ولده من يقوم بالخالفة الحق ،المتضمن للعدل الذي
يمأل األرض ،وهذه سنة هللا في عباده ،أنه من ترك شيئا أعطاه هللا أو
أعطى ذريته أفضل منه."..اهـ [المنار المنيف].
وبتنازل الحسن لمعاوية بن أبي سفيان ،ألجل وجه هللا الرحيم الرحمن،
سمي ذلك العام بـ"عام الجماعة" ،وعلى أثره اندحر الكفر وتالشت
أطماعه ،فعادت الفتوحات من جديد ،وصارت الصولة ألهل التوحيد ،فعن
الحسن بن علي رضي هللا عنهما قال" :قد رأيت أن أعمد إلى المدينة

فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث ،فقد طالت الفتنة ،وسقطت
فيها الدماء ،وقطعت فيها األرحام ،وقطعت السبل ،و ُع َطلت الفروج –يعني
الثغور."-اهـ [الطبقات .]333/3
وعن أبي زرعة الدمشقي رحمه هللا أنه" :لما قتل عثمان ،واختلف الناس،
لم تكن للناس غازية ،وّل صائفة ،حتى اجتمعت األمة على معاوية".اهـ
[مرويات خالفة معاوية ص.]333
وعن أبي بكر المالكي" :فوقعت الفتنة ..واستشهد عثمان رضي هللا عنه،
وولي بعده علي رضي هللا عنه ،وبقيت إفريقية على حالها إلى وّلية
معاوية رضي هللا عنه".اهـ [رياض النفوس .]34/3
فمدوا األيادي ,لبيعة البغدادي ,و(يأبى هللا والمؤمنون إّل أبا بكر)!
[أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعاً ,وبمعناه عند البخاري].
ولتشنجوا أسماعنا ,بقولكم -زرافات ووحدانا:-
باتفاق
وأنت أميرنا رغم األعادي *** بحبك قد شهدنا
ِ
الفراق
أمير الدولة العظمى أميري *** وهذي بيعتي قبل
ِ
وللعراق
أبايع شيخنا البطل الحسيني *** أميرا للشآم
ِ
وال أخفيكم يا أهل اإلقدام والمضي؛ أن عجبي ال ينقضي؛ من بعض الناس
–ليسوا من بينكم -رضوا ببيعة الطاغوت لسنين ,ولم يرضوا ببيعة أمير
المؤمنين!

ثالثا :إلى أبناء الشام؛ من علماء وطلبة علم وعوام:

إلى أهل اليمن والخير ,إلى الم َزك َين على الغير ,إلى خير أهل الصالح
والرشاد ,إلى خير العساكر واألجناد ,الذي جاءت الوصاية بهم وعليهم,
كما أخرج الحاكم " ،"533 /7وأحمد " ،"33 /5وابن عساكر "-74 /3

 "53وغيرهم :عن عبد هللا بن حوالة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
ً
ً
وجندا بال َي َمن),
أجنادا ،جن ًدا بالشام ،وجن ًدا بالعراق،
وآله وسلم( :ستنجدون
قال عبد هللا :فقمت ،قلت :خر لي يا رسول هللا! فقال( :وعليكم بالشام،
فمن أبى فليلحق بيمنه ،وليستق من غدره ،فإن هللا -عز وجل -قد تك َفل لي
بالشام وأهله) ..قال ربيعة :فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث ،يقول:
"ومن تك َفل هللا به فال ضيعة عليه"!
وعن زيد بن ثابت األنصاري رضي هللا عنه قال :سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وسلم يقول( :يا طو َبى للشام ،يا طو َبى للشام ،يا طو َبى
للشام) ,قالوا :يا رسول هللا! وب َم ذلك؟ قال( :تلك مالئكة هللا باسطو
أجنحتها على الشام)[ .أخرجه الترمذي  ,333/3وصححه األلباني].
فأرضكم مباركة طيبة ,بال شك أو ريبة ,ولكن كما قال سلمان الفارسي
ألبي الدرداء -رضي هللا عنهما" :إن األرض ال ُمقدسة ّل تقدس أحدا،
وإنما ُيقدس اإلنسان عمله"! [رواه مالك في "الموطأ" .]335/3
فأوصيكم باألعمال الصالحة النبيلة ,واألخالق الفاضلة األصيلة ,ومنها
جهاد الكفار وسل السيوف ,ووحدة الكلمة مع المؤمنين ورص الصفوف,
السيما مع من أحسن إليكم وبذل المعروف!
تذكرون –جيداً -يا أهل الشام ,أنكم خذلتم من سائر الحكام! عدا الشيخ أبي
بكر البغدادي حفظه هللا ,فقد فداكم بماله ورجاله ,وباشر بنفسه حرب بشار
وقتاله ,حتى حرر من بالدكم أرضا ً واسعة ,وأ ّمن منها ربوعا ً شاسعة ,قال
أمير المؤمنين أبو بكر الحسيني حفظه هللا" :وأما في الشام فقد انشئوا خاليا
تقتصر على اإلعداد واإلمداد ,تنتظر فرصة لمتابعة مسيرة الرقي الذي
يجب أن يستمر ,فلما وصل الحال في الشام إلى ما وصل؛ من سفك للدماء
وانتهاك لألعراض ,واستنجاد أهل الشام وتخلي أهل األرض عنهم ,ما كان
لنا إّل أن نهب لنصرتهم ,فانتدبنا الجوّلني ,وهو أحد جنودنا ,ومعه
مجموعة من أبنائنا ,ودفعنا بهم من العراق إلى الشام على أن يلتقوا
بخاليانا في الشام ,ووضعنا لهم الخطط ,ورسمنا لهم سياسة العمل,
ورفدناهم بما في بيت المال مناصفة في كل شهر ,وأمددناهم بالرجال

ممن عركوا ساحة الجهاد وعركتهم ,من المهاجرين واألنصار ,فأبلوا إلى
جانب إخوانهم من أبناء الشام الغيارى أيما بالء ,وامتد نفوذ الدولة
اإلسالمية إلى الشام"..اهـ [وبشر المؤمنين].
وقال الشيخ أبو محمد الجوالني" :ثم شرفني هللا بالتعرف على الشيخ
البغدادي ,ذلك الشيخ الجليل ,الذي وفى ألهل الشام حقهم"..
إلى أن قال" :ثم أردفنا بشطر مال الدولة رغم أيام العسرة التي كانت تمر
بهم."..اهـ
وهلل در دعبل الخزاعي حين قال كما في ديوانه :373/3
والعسر!
اليسر
وليس الفتى المعطي على ال ُيسر وح َده *** ولكنه المعطي على
ِ
ِ

فحري بكم –يا أهل الشام -وأنتم أهل الوفاء؛ الوفاء ,ببيعته أميراً عليكم
سانُ
ان إِ َّل اإلِح َ
فهو من خير األمراء! قال هللا تعالى( :هَل َج َزا ُء اإلِح َ
س ِ
([ ))33الرحمن].
وعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وآله وسلمَ ( :من
عروفا َف َكافِ ُئوهَ ،فإن لَم َتجدوا َما ت َكافئوا به َفادعوا لَه َح َّتى
ص َن َع إِلي ُكم َم ُ
َ
َت َروا أَ َّنكم َقد َكا َفأتموه) [أخرجه أبو داود في سننه برقم " ،"5333والنسائي
في الزكاة باب " :"43من سأل باهلل عز وجل " "33 /5وأحمد "،37 /3
 ،"33والبيهقي " ،"333 /7والحاكم في "المستدرك" " "333 /3وقال:
"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين"].
بل إن المتأمل في سيرة نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم يجده يشكر الكافر
على معروفه إلينا فكيف بالمؤمن؟!
وليس أدل على ذلك مما رواه البخاري في صحيحه من قول النبي صلى
هللا عليه وسلم بعد غزوة بدر في شأن أسارى المشركين( :لو كان المطعم
بن عدي حيا ثم كلمني في هؤالء النتنى لتركتهم له) أي لفك أسارهم جميعا
شكرا له؛ وذلك ألنه كان قد عمل على إجارة النبي صلى هللا عليه وآله
وسلم وحمايته لما رجع من الطائف إلى مكة ..وقيل أن سبب ذلك أنه كان

من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن
معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ,فتأملوا!

الخاتمة –نسأل هللا حسن الخاتمة:-
هنيئا ً يا أسود دولة اإلسالم بالشيخ أبي بكر أميراً لكم ,وهنيئا ً للشيخ أبي
بكر بكم ,فنعم الدولة ونعم أميرها ,وتعسا ً لمبغضيها وشانئيها!
لقد أثبتم وبكل جدارة ,أنكم األجدر على مواجهة العدو غارة بعد غارة!
ولقد اجتمع عليكم كل لعين ,فصاروا أثراً بعد عين! قال هللا تعالى( :إِنَ
َ
شانِ َئ َك ه َُو األَب َت ُر ([ ))3الكوثر].
قيل لإلمام أبي بكر بن عياش رحمه هللا :إن بالمسجد قومًا يجلسون ويجلس
إليهم ،فقال" :من جلس للناس جلس الناس إليه ،ولكن أهل السنة يموتون
ويحيى ذكرهم ،وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم ،ألن أهل السنة أحيوا
ما جاء به الرسول ،فكان لهم نصيب من قوله( :ورفعنا لك ذكرك) ,وأهل
البدعة شنؤا ما جاء به الرسول فكان لهم نصيب من قوله( :إن شانئك
هو األبتر)".اهـ [نقله القرطبي في تفسيره].
وإني ألحسب أنه لم يبق على النصر إال القليل ,بعون الواحد الجليل ,فقد
ابتليتم وامتحنتم ,فصبرتم وأيقنتم ..قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا:
ص َب ُروا َو َكا ُنوا
"قال هللا تعالىَ ( :و َج َعل َنا مِن ُهم أَئِ َمة َيهدُونَ ِبأَم ِر َنا لَ َما َ
ِبآ َ َياتِ َنا ُيوقِ ُنونَ ([ ))37السجدة] .فالصبر واليقين بهما تنال اإلمامة في
الدين".اهـ [مجموع الفتاوى .]357/3
بعض العلماء :بالصبر واليقين،
وقال العماد ابن كثير رحمه هللا" :قال
ُ
ُتنال اإلمامة في الدين".اهـ [تفسير القرآن العظيم .]543/3

فـ(اس َتعينوا ب َّ
ض َّهلل يورث َها َمن َي َشاء من ع َباده
اهلل َواصبروا إنَّ األَر َ
َوال َعاقِ َب ُة لِل ُم َتقِينَ ) [األعراف ,]337 :وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين ,وصلى هللا وسلم على أشرف األنبياء والمرسلين..
وكتب :أبو همام بكر بن عبد العزيز األثري
/33رمضان3737/هـ
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