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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم وعىل املبعوث بالرمحة للمؤمنني ،والسيف عىل
الكافرين واملرتدين ،أما بعد:
أبني في ما تولل للي بعد بحث وتنقيب استمر لشهور،
فهذا بحث خمترص حول اخلالفة؛ ّ
قرأت فيها عرشات الرسائل واملقاالت والكتب املتعلقة باملسألة من املؤيدين واملعارضني،
وقد ناقش

الطرفني وتباحث

لحيحها من سقيمها ،وأرجع

معهم كثريا  ،ووضع

أقواهلم عىل ميزان الرشيعة ليظهرها

اخلالف احلالل للكتاب والسنة وأقوال علامء السلف

فهذا الواجب عند النزاع واالختالف ،وما قم هبذا لال طلبا للحق ورفعا للحرج.
وقد سلك في مسلك التأليل بذكر القواعد العلمية والتنزيل عىل الصور الواقعية ليكون
التأليل مربرات رشعية والتنزيل مربرات واقعية ،فنربط الواقع بالرشع لنفهم الصورة
بشكل سليم ،وهلذا رشح
وختالف

بعض أقوال العلامء خالة التي دارت حوهلا النقاشات

فيها األفهام ،ومل أستوعب بحث جل املسائل بل اقترصت عىل املهم منها

كمسألتي "أهل احلل والعقد" و"متدد الدولة اإلسالمية لبعض الديار" ،أما بقية املسائل فقد
كفانا فيها كثري من أهل العلم ،أسأل اهلل القبول واهلداية وسائال املوىل تعاىل التوفيق
والسداد فإن ألب

فيام ذهب

للي فهومن اهلل ولن أخطأت أو قرصت فهومن الشيطان

ونفيس واهلل املستعان وعلي التكالن.
وقد أسميت " :املربرات الرشعية والواقعية لبيعة الدولة اإلسالمية"
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فأقول مستعينا باهلل تعاىل:
مبحث تألييل:
حكم اإلمامة الكربى "اخلالفة" ومقالدها:
جيب معرفة حكم هذه العبادة الرشعية قبل الكالم عن أي يشء مما يبنى عليها لذ احلكم عىل
الرشع فرع عن تصوره.
اعلم أن اخلالفة وتنصيب اإلمام املسلم واجب رشعا كام نص عىل ذلك أهل العلم:
قال ابن حزم يف "الفصل يف امللل واألهواء والنحل" (( :)72/4اتفق مجيع أهل السنة
ومجيع املرجئة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج عىل وجوب اإلمامة وأن األمة واجب عليها
االنقياد إلمام عادل يقيم فيهم أحكام اهلل ويسوسهم بأحكام الرشيعة التي أتى هبا رسول
اهلل ﷺ) .ـها
وقال النووي ؒ يف "رشح النووي عىل مسلم" (( :)205/12وأمجعوا عىل أن جيب
عىل املسلمني نصب خليفة) .ـها
وقال ابن تيمية (يف السياسة الرشعية) كام يف جمموع الفتاوى (" :)390/28جيب أن يعرف
أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام للدين لال هبا ،فإن بني آدم ال تتم
مصلحتهم لال باالجتامع حلاجة بعضهم لىل بعض ،وال بد هلم عند االجتامع من رأس حتى
قال النبي ﷺ "لذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم" رواه أبوداود من حديث أيب
ّ
يتم
سعيد وأيب هريرة...
وألن اهلل تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وال ّ
ذلك لال بقوة ولمارة."..ـها
وقال

القرطبي
ّ

تفسريه

يف

لقول

تعاىل:

ٌ
ألل يف
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱠالبقرة" :٣٠ :هذه اآلية
ﱊ
ﭐﱡﭐﱁ
ٍ
ويطاع؛ لتجتمع ب الكلم ُة؛ وتنفذ ب أحكا ُم اخلليفة ،وال
سمع ل
ُ
نصب لما ٍم وخليفة ُي ُ
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األلم -أبو ٍ
بكر األلم من
َ
األئمة لال ما روي عن َ
خالف يف وجوب ذلك بني األُمة وال بني َّ
ِ
ألم " .ـها
كبار املعتزلة -حيث كان عن الرشيعة َّ
قال اجلويني يف "غياث األمم" ص  :22فنصب اإلمام عند اإلمكان واجب.
وقال ابن مجاعة يف "حترير األحكام تدبري أهل اإلسالم" ص :48وجيب نصب لمام بحراسة
الدين ،وسياسة أمور املسلمني ،وكف أيدي املعتدين ،ولنصاف املظلومني من الظاملني،
ويأخذ احلقوق من مواقعها ،ويضعها مجعا ورصفا يف مواضعها ،فإن بذلك لالح البالد
وأمن العباد ،وقطع مواد الفساد ،ألن اخللق ال تصلح أحواهلم لال بسلطان يقوم بسياستهم،
ويتجرد حلراستهم.ـها
السنّة ّ
وقال بحرق يف "حدائق األنوار" (( :)397/1اعلم ّ
أن نصب اإلمام
أن مذهب أهل ّ
الصحابة ريض اهلل عنهم بعد وفاة رسول اهلل ﷺ عىل امتناع
واجب عىل األ ّمة ،إلمجاع ّ
خلو الوق

الصدّ يق ؓ يف خطبت يف سقيفة بني ساعدة
عن خليفة ل ولمام وقد قال ّ

بني املهاجرين واألنصار" :أال ّ
حممدا قد مات ،وأنّ ال بدّ هلذا الدّ ين من لمام يقوم ب ".
ولن ّ
فبادر ّ
الكل لىل قبول قول  ،ومل يقل أحد ال حاجة يل لىل ذلك ،بل اتّفقوا علي  ،واجتمعوا ل ).
ـها
وقال املاوردي "يف األحكام السلطانية" (" :)15/1وعقدها ملن يقوم هبا واجب باإلمجاع
ولن شذ عنهم األلم" .ـها
· وقال ابن حجر اهليثمي (يف الصواعق املحرقة) (" :)25/1اعلم أيضا أن الصحابة
رضوان اهلل عليهم أمجعوا عىل أن نصب اإلمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه
أهم الواجبات حيث اشتغلوا ب عن دفن رسول اهلل ﷺ".ـها
وقال ابن خلدون يف (مقدمة تارخي ) (" :)239/1لن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوب
يف الرشع بإمجاع الصحابة والتابعني؛ ألن ألحاب رسول اهلل ﷺ عند وفات بادروا لىل
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بيعة أيب بكر ؓ وتسليم النظر للي يف أمورهم ،وكذا يف كل عرص من بعد ذلك ومل
يرتك الناس فوىض يف عرص من األعصار ،واستقر ذلك لمجاعا داال عىل وجوب نصب
اإلمام".
· وقال النسفي (يف العقائد)" :واملسلمون ال بد هلم من لمام يقوم بتنفيذ أحكامهم ولقامة
حدودهم وسدّ ثغورهم وجتهيز جيوشهم وأخذ لدقاهتم وقهر املتغلبة املتلصصة وقطاع
الطريق ولقامة اجلمع واألعياد وقبول الشهادات القائمة عىل احلقوق وتزويج الصغار
والصغريات الذين ال أولياء هلم وقسمة الغنائم".ـها
وقال مجال الدين الغزنوي يف (ألول الدين) (" :)269/1ال بد للمسلمني من لمام يقوم
بمصاحلهم من تنفيذ أحكامهم ولقامة حدودهم وجتهيز جيوشهم وأخذ لدقاهتم ورصفها
لىل مستحقيهم ألن لو مل يكن هلم لمام فإن يؤدي لىل لظهار الفساد يف األرض".ـها
وقال عضد الدين اإلجيي (يف املواقف) :نصب اإلمام عندنا واجب علينا سمعا ...وأما
وجوب علينا سمعا فلوجهني:
األول :لن تواتر لمجاع املسلمني يف الصدر األول بعد وفاة النبي امتناع خلو الوق عن لمام
حتى قال أبو بكر ؓ يف خطبت  :أال لن حممدا قد مات وال بد هلذا الدين ممن يقوم ب
فبادر الكل لىل قبول وتركوا ل أهم األشياء وهودفن رسول اهلل ومل يزل الناس عىل ذلك يف
كل عرص لىل زماننا هذا من نصب لمام متبع يف كل عرص...
الثاين :لن في دفع رضر مظنون ولن واجب لمجاعا .بيان لنا نعلم علام يقارب الرضورة أن
مقصود الشارع فيام رشع من املعامالت واملناكحات واجلهاد واحلدود واملقالات ولظهار
شعار الرشع يف األعياد واجلمعات لنام هو مصالح عائدة لىل اخللق معاشا ومعادا وذلك ال
يتم لال بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون للي فيام يعن هلم ."...ـها
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وقال شمس الدين الرميل (يف غاية البيان) (" :)15/1جيب عىل الناس نصب لمام يقوم
بمصاحلهم ،كتنفيذ أحكامهم ولقامة حدودهم وسد ثغورهم وجتهيز جيوشهم وأخذ
لدقاهتم أن دفعوها وقهر املتغلبة واملتلصصة وقطاع الطريق وقطع املنازعات الواقعة بني
اخلصوم وقسمة الغنائم وغري ذلك ،إلمجاع الصحابة بعد وفات ☻ عىل
نصب حتى جعلوه أهم الواجبات ،وقدموه عىل دفن ☻ ومل تزل الناس يف
كل عرص عىل ذلك".
· وقال الشيخ الطاهر بن عاشور (يف ألول النظام االجتامعي يف اإلسالم)" :فإقامة حكومة
عامة وخالة للمسلمني ألل من ألول الترشيع اإلسالمي ثب
الكتاب والسنة بلغ

ذلك بدالئل كثرية من

مبلغ التواتر املعنوي .مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ لىل

اإلرساع بالتجمع والتفاوض إلقامة خلف عن الرسول يف رعاية األمة اإلسالمية ،فأمجع
املهاجرون واألنصار يوم السقيفة عىل لقامة أيب بكر الصديق خليفة عن رسول اهلل
للمسلمني .ومل خيتلف ا ملسلمون بعد ذلك يف وجوب لقامة خليفة لال شذوذا ال يعبأ هبم من
بعض اخلوارج وبعض املعتزلة نقضوا اإلمجاع فلم تلتف

هلم األبصار ومل تصغ هلم

األسامع .وملكانة اخلالفة يف ألول الرشيعة ألحقها علامء ألول الدين بمسائل  ،فكان من
أبواب اإلمامة .قال لمام احلرمني [أبو املعايل اجلويني] يف اإلرشاد( :الكالم يف اإلمامة ليس
من ألول االعتقاد ،واخلطر عىل من يزل في يربى عىل اخلطر عىل من جيهل ألال من ألول
الدين)".
ولذا ثب أن نصب اإلمام واجب رشعي ،فإن من املقرر رشعا أن الواجب جيب امتثال عىل
الفور مع القدرة علي  ،لذ القدرة مناط التكليف وحيث كان العجز رفع احلرج وأما عند
القدرة فرتك الواجب مع القدرة علي لثم.
* مبحث تألييل:
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شب واجلواب عليها:
وهنا عندنا شبهات يطرحها بعضهم حتتاج جلواب:
 .1الشبهة األوىل:
لن قال قائل لو استطعنا اجلهاد ولقامة بعض األحكام الرشيعة من احلدود الرشعية وقسمة
الغنائم والزكاة ونحوها دون اإلمامة فإن عقدها ال جيب ألن مقالدها حصل

وحصول

املقصد يغني عن لقامتها.
اجلواب :يقال هذه احلجة باطلة من وجهني:
 أن اخلالفة واإلمامة مأمور هبا كحكم رشعي لوحدها ،وهو واجب االمتثال ألن من جنس
املأمورات التي هي نصف الترشيع ،ومن مل يمتثل هلا فهو آثم ألن تارك الواجبات من غري
عذر آثم.
 أن قائل هذا القول قد نظر آلثار اخلالفة واحلكم الربانية التي ترتتب عليها ،فجعل عدم
وجود احلكمة ملغ للحكم بالكلية أو مؤثر في لجياده وهذا خطأ ،فإن الشارع احلكيم مل
جيعل مناط التكليف باألعامل الرشعية هي حصول احلكمة منها ،ألنا لو طردنا هذا القول
لقلنا أن احلكمة من لجياب الصالة هو حصول اخلشوع هبا ،ولن حصل اخلشوع بدوهنا فإن
الصالة غري واجبة وال يقول هبذا عاقل ،ولذا رد هذا القول مجيع أهل السنة واجلامعة ومل
يقل ب لال األلم وقد قال عن القرطبي :لن كان عن الرشيعة ألم.
وقد رد سعد الدين التفتازاين عىل شبهت من وجوه يف رشح املقالد (:)236/5
وقال أبو بكر األلم من املعتزلة :ال جيب عند ظهور واإلنصاف لعدم االحتياج وجيب عند
ظهور الظلم.
ثم قال :ولنا عىل الوجوب وجوه:
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األول :وهو العمدة لمجاع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا ب عن دفن
الرسول ﷺ وكذا عقيب موت كل لمام.
الثاين :أن الشارع أمر بإقامة احلدود وسد الثغور وجتهيز اجليوش للجهاد ،وكثري من األمور
املتعلقة بحفظ النظام ومحاية بيضة اإلسالم مما ال يتم لال بإمام ،وما ال يتم الواجب املطلق
لال ب وكان مقدورا فهو واجب.
الثالث :أن يف نصب اإلمام استجالب منافع ال حتىص واستدفاع مضار ال خيفى وكل ما هو
كذلك فهو واجب.
أما الصغرى فيكاد يلحق بالرضوريات بل املشاهدات ويعد من العيان الذي ال حيتاج لىل
بيان ،وهلذا اشتهر أن ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن وما يلتئم باللسان ال ينتظم
بالربهان ،وذلك أن االجتامع املؤدي لىل لالح املعاش واملعاد ال يتم بدون سلطان قاهر
يدرأ املفاسد و حيفظ املصالح ويمنع ما يتسارع للي الطباع ويتنازع علي األطامع.ـها
باختصار
وهذه الشبهة قد التبس عند بعض من املجاهدين يف العرص احلارض ولن كانوا ال يقولون
بنفس قول األلم وال يقصدون  ،فهم يقولون بوجوب اإلمامة ،لكنهم ظنوا أن جمرد
جهادهم و لقامتهم بعض أحكام الرشيعة بأمراء متفرقني و بيعات لغرى يغني و لو مرحلة
من الزمن عن وجوب بيعة لمام واحد فأخروا اإلمارة الكربى مستدلني فيها بجواز لقامة
احلدود واجلهاد عند خلو العرص عن لمام و نسوا أن أقوال أهل العلم تلك حتكي حال لواقع
معني وال يقصدون هبا جواز تأخري اإلمام ،فألحاب هذه الشبهة ولن كانوا يقولون
بوجوهبا لكن قد اشتب عليهم أن اإلمارات الصغرى تغني عن الكربى عند القدرة عىل
اإلمارة الكربى ،و هذا الذي سبب خلطا كبريا يف عدم رسم خريطة واضحة املعامل لالرتقاء
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من اإلمارة الصغرى لىل اإلمارة الكربى ألن الصغرى ما وجب

لال رضورة للعجز عن

اإلمارة الكربى واخلالفة الرشعية.
ثم من يقول أن من األعامل الرشعية ما حيصل دون وجود اخلالفة واإلمام الواحد ،يقال ل
حصوهلا ليس بكامل ،ألن الرشيعة الكاملة التي تظهر بجالء ال تتم لال بوجود احلاكم
املسلم الذي ترجع ل أمور احلكم وتنظيم شئون املسلمني لذ كثري من األعامل علق علي ،
وبدون تتعطل كثري من مصالح اإلسالم أحكام  ،بل هذا الرأي الذي يقول نحن لسنا
بحاجة للخالفة و اإلمامة الكربى ما دمنا نستطيع أن نقوم بأعامهلا يف الصغرى قول خمالف
للحكمة التي جاء من أجلها اإلسالم قال سيد قطب ؒ يف "معركة اإلسالم
والرأساملية" :لذا أريد لإلسالم أن يعمل فال بد لإلسالم أن حيكم ،فام جاء هذا الدين
لينزوي يف الصوامع واملعابد ،أو يستكن يف القلوب والضامئر ،لنام جاء ليحكم احلياة
ويرصفها ،ويصوغ املجتمع وفق فكرت الكاملة عن احلياة ،ال بالوعظ واإلرشاد ،بل كذلك
بالترشيع والتنظيم.
جاء ليرتجم مبادئ ونظريات نظاما وحياة ،وجيعل أوامره ونواهي جمتمعا حيا وناسا من
اللحم والدم يدبون عىل هذه األرض ،ويمثلون بسلوكهم ونظام حياهتم وعالقات جمتمعهم
وشكل حكمهم....مبادئ هذا الدين وأفكاره وقوانين وترشيعات .
ومما سبق عرض من مشكالت اجتامعية وقومية ،وطريقة عالج اإلسالم هلا يتبني بام ال لبس
في رضورة احلكم لإلسالم ،ولال فكيف يواج هذه املشكالت وسواها ،وكيف يعاجلها
وجيد هلا احللول؟
لن ال يملك توزيع الثروة طبقا حلاجات املجتمع ،أو حتقيق العدالة بني اجلهد واجلزاء ،أو
منح اجلميع فرلا متكافئة يف احلياة ،أو جتنيد القوى املعطلة للعمل واإلنتاج ،أو دفع الدولة
لىل اختاذ موقف معني يف املجتمع الدويل ،أو جتنيد اجليوش ولعداد القوى...أو....أو...مما
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يمثل مبادئ األساسية التي يقوم عليها كيان ذات يف فكرت الكلية التي جاء ليصوغ منها
احلياة...لن ال يملك شيئا من هذا كل و هو عقيدة مسترسة يف الضمري ،أو لالة خاشعة يف
املسجد ،أو مناجاة بني العبد ومواله.
والذين يتحدثون عن اإلسالم وانتفاء حاجت لىل احلكم ،أو عن لمكان حتقق يف احلياة دون
حتكيم يف احلياة ..لنام يلقون حديثا في من التفاهة و القزامة ما ال يرتفع لىل رشف املناقشة
واحرتام اجلدل ..لهنم ال يدلون هبذا عىل جهلهم لطبيعة هذا الدين من أساسها ،وال بعدهم
عن اإلملام بحقائق البسيطة التي يالم عىل جهلها املبتدئون ،بل يدلون عىل جهل بكل
مقومات الطبيعة البرشية ،وكل العوامل املؤثرة يف تكوين املجتمعات ،وكل الثقافات
الرضورية الستقبال احلياة ،بل احلكم عىل احلياة) ا.ـه
 .2الشبهة الثانية:
قوهلم "لن لقامة اإلمامة ونصب اخلليفة يوجب الفتنة واخلالف ،لعدم اتفاق الناس عىل
ينصب ويدان ل بالطاعة ،وعند االختيار حيصل الشقاق والنزاع ،وما كان هذا شأن
واحد ّ
ال يكون واجبا واألوىل درأه أو تأخريه حتى نتالىف اخلالف وجتتمع األمة أو ترىض بشخص
واحد"
فيقال اجلواب عليها من وجوه:
األول :أن هذا مشاب لقول اخلوارج الذين قالوا بعدم وجوب اإلمامة ألال ولن كان قول
هؤالء ال يقصد ب ما يقصد ب اخلوارج.
جاء يف رشح املقالد للتفتازاين ذكر هذه الشبهة واجلواب عليها بقول :
القائلون بعدم وجوب نصب اإلمام احتجوا بأن يف نصب لثارة الفتنة ،ألن األهواء متخالفة
واآلراء متباينة ،فيميل كل حزب لىل واحد وهتيج الفتن وتقوم احلروب وما هذا شأن ال
جيب بل كان ينبغي أن ال جيوز.
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واجلواب :أن اعتبار الرتجح يقدم األعلم ثم األورع ثم األسن.
أو انعقاد األمر وانسداد طريق املخالفة بمجرد بيعة البعض ولو واحدا يدفع الفتنة ،مع أن
فتنة النزاع يف تعيني اإلمام بالنسبة ملفاسد عدم اإلمام ملحقة بالعدم .ـها باختصار
الثاين :أن لاحب هذا القول قد أتى إلبطال اإلمامة أو تأخريها بالعلة التي ما وجب
لدرئها وهذا ال يصح ،ألن اإلمامة وجب

لال

لقطع دابر الفتنة واخلالف وال يشرتط لهناؤه

كليا ،لكن أن جيعل ما هو سبب جلمع الكلمة سببا يف تفريقها هذا قول خمالف لألدلة
الرشعية ولمجاع الصحابة وأهل العلم من وجوب اخلالفة ولذا رد هذا القول أهل العلم ومل
يقبلوه وكام يقال فساده يغني عن لفساده.
* مبحث تألييل:
لذا ثب وجوب نصب اإلمام رشعا فهذه بعض املسائل املتعلقة هبا:
 .1املسألة األوىل:
حكم تارك البيعة الكربى:
قال ﷺ :من مات وليس يف عنق بيعة مات ميتة جاهلية.
قال الشوكاين يف نيل األوطار :املراد بامليتة اجلاهلية وهي بكرس امليم أن يكون حال يف
املوت كموت أهل اجلاهلية عىل ضالل وليس ل لمام مطاع ألهنم كانوا ال يعرفون ذلك،
وليس املراد أن يموت كافرا بل يموت عاليا.ـها
فقول ليس يف عنق بيعة أي بيعة اإلمام أو اخلليفة ،فمن مل تكن يف عنق بيعة للخليفة حال
وجوده حتى مات فتكون ميتت عىل حال أهل اجلاهلية أي يموت دون أن يكون يف عنق بيعة
إلمام ألهنم كانوا متفرقني واهلل تعاىل ذم تفرقهم وأمر أهل اإلسالم باالجتامع عىل لمام،
وهذا احلكم عند وجوده وتوفر الرشوط في ولو أدناها ولذا مل يوجد أومل تتوفر الرشوط في
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ومل يمكن لقامت للعجز عنها فال لثم حينئذ لال عند توفر القدرة والتقصري يف ذلك فعندها
يكون اإلثم الحقا للجميع حتى يقوم ب بعضهم ألن عقد اإلمامة واجب عىل الكفاية.
ولكن عند فقد اإلمام جيب العمل عىل نصب وخالل ذلك وجب لزوم مجاعة املسلمني
الظاهرين باحلق واعتزال فرق الضالل كلها كام جاء يف حديث حذيفة عند مسلم" :فإن مل
يكن هلم مجاعة وال لمام" فأفاد أن احلكم الرشعي عند انعدام اجلامعة واإلمام هو اعتزال
الفرق كلها ،لكن قد توجد اجلامعة دون اإلمام فعلي أن يلزم اجلامعة ،وأن يسعوا مجيعا يف
لجياد اإلمام ألن املصالح كلها متعلقة ب ال باجلامعة وحدها ،ألن ما ال يتم الواجب لال ب
فهو واجب ،وملا سبق أن أكثر مصالح الدين والدنيا منوطة ب  ،وملا في من خمالفة أهل
اجلاهلية ،فإن القاعدة املقررة رشعا أن كل عمل نسب ألهل اجلاهلية فهو مذموم جيب ترك
وخمالفت فإن خمالفة أهل اجلاهلية مقصد من مقالد الرشع.
 .2املسألة الثانية:
هل تثب اإلمامة ببيعة بعض أهل الشورى:
ينبغي أن يعلم أن قضية الشورى يف بيعة اإلمامة وسيلة ال مقصد ،وقد جاءت فيها عن أهل
العلم أقوال أشهرها هي:
 األول :أن اإلمامة ال تصح لال بإمجاع أهل احلل والعقد عليها ،وهذا القول باطل مل يقل ب
أحد من أهل العلم ،بل أبطلوه كام قال الغزايل" :وباطل أن يعترب لمجاع أهل احلل والعقد يف
مجيع أقطار األرض ألن ذلك مما يمتنع أو يتعذر ،وألن ملا عقدت البيعة أليب بكر ؓ
مل ينتظر انتشار األخبار لىل سائر األمصار وال تواتر كتب البيعة من أقايص األقطار بل
اشتغل باإلمامة وخاض يف القيام بموجب الزعامة".ـها
وقال ابن حزم يف الفصل يف امللل واألهواء (" :)129/4وأما من قال لن اإلمامة ال تصح
لال بعقد فضالء األمة يف أقطار البالد فباطل ألن تكليف ما ال يطاق وما ليس يف الوسع".ـها
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قال بحرق احلمريي يف حدائق األنوار ص " :401وال يشرتط يف لحة البيعة لمجاع
احلارضين منهم ببلدها من أهل احلل والعقد فضال عن لمجاع أهل األقطار ألن الصحابة مل
يفتقروا يف عقدها أليب بكر لىل حضور عيل وعباس وسائر بني هاشم ؓ أمجعني" ـها.
وقال اجلويني يف غيثا األمم ص" : 67مما يقطع ب أن اإلمجاع ليس رشطا يف عقد اإلمامة
باإلمجاع ،والذي يوضح ذلك أن أبا بكر ؓ لح

ل البيعة فقىض وحكم وأبرم

وأمىض وجهز اجليوش وعقد األلوية وجر العساكر لىل مانعي الزكاة وجبى األموال وفرق
منها ومل ينتظر يف تنفيذ األمور انتشار األخبار يف أقطار خطة اإلسالم وتقرير البيعة من الذين
مل يكونوا يف بلدة اهلجرة وكذلك جرى األمر يف خالفة األربعة فهذا مما ال يسرتيب في لبيب
و الذي يعضد ذلك علمنا عىل اضطرار أن الغرض من نصب اإلمام حفظ احلوزة واالهتامم
بمهامت اإلسالم ومعظم األمور اخلطرية ال يقبل الريث واملكث ولو أخر النظر في جلر
ذلك خلال ال يتالىف وخبال متفاقام ال يستدرك فاستبان من وضع اإلمامة استحالة اشرتاط
اإلمجاع يف عقدها فهذا املقطوع ب من الفصل.ـها
فتبني هبذا بطالن هذا القول وأن أضعف األقوال املذكورة يف املسألة.
 الثاين :أن اإلمامة ال تصح لال بمشاورة مجهور أهل احلل والعقد:
ويقال يف هذا القول ما قيل يف سابق  ،خالة يف هذا العرص لذ يعرس اتفاق واجتامع مجهور
أهل احلل والعقد عىل لمام واحد يبايع ،مع اختالف الرؤى والتوجهات حول اإلمامة
وتوقيتها ،ولو كان مشاورة مجهور أهل احلل والعقد رشطا ملا لح

بيعة عيل بن أيب

طالب وقد ختلف عن بيعت أكابر الصحابة ،فإن قلنا املتخلف عنها ليس من أهل احلل
والعقد ،يقال هذا مل يقل ب أحد ،ولن قلنا بل هم منهم ،عندها يلزمنا تصحيح بيعت ببعض
أهل احلل والعقد ،فال يكون حينها مجهورهم رشط لحة يف انعقادها.
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والصحابة قد لححوا بيعة عيل ؓ مع شدة اخلالف الذي حصل حينها ،كام ذكر هذا
شيخ اإلسالم يف منهاج السنة ( )535/1والفا احلالة التي بويع فيها عيل ؓ وقد
لح بيعت مع كثرة النزاعات واملتخلفني عنها لذ ذاك فقال :وأما عيل ؓ فإن بويع
عقيب قتل عثامن ؓ والقلوب مضطربة خمتلفة ،وأكابر الصحابة متفرقون ،وأحرض
طلحة لحضارا حتى قال من قال :لهنم جاءوا ب مكرها ،وأن قال ،بايع واللج أي السيف
عىل قفي.
وكان ألهل الفتنة باملدينة شوكة ملا قتلوا عثامن ،وماج الناس لقتل موجا عظيام .وكثري من
ا لصحابة مل يبايع عليا ،كعبد اهلل بن عمر وأمثال  ،وكان الناس مع ثالثة ألناف :لنف
قاتلوا مع  ،ولنف قاتلوه ،ولنف مل يقاتلوه ومل يقاتلوا مع .ـها
فبني أن كثريا من الصحابة مل يبايعوه ،بل انقسم الناس مع ثالثة ألناف ،وهذا دليل عىل أن
من بايع ليس مجهور أهل احلل والعقد بل بعضهم ،وقبل

بيعت قطعا للنزاع واخلالف

ومجعا للصف وتوحيدا للكلمة.
ثم ّبني ؒ أن قول مجهور أهل السنة هو لحة خالفة عيل وأن القول بأن عيل خليفة
ومعاوية خليفة قول ضعيف وهو من قول الكرامية لذ يرون جواز نصب لمامني مع لمكان
الواحد قال ؒ يف منهاج السنة ( :)537/1لن عليا مع كون كان خليفة وهو أقرب لىل
احلق من معاوية ،فكان ترك القتال أوىل ،وينبغي اإلمساك عن القتال هلؤالء وهؤالء .....لىل
أن قال :وعىل هذا مجهور أئمة أهل احلديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك ،والثوري وأمحد
وغريهم.ـها خمترصا
فكالم هذا يتضمن أمران:
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 لحة خالفة عيل ؓ مع ختلف كثري من الصحابة عن البيعة وقد بني هذا يف منهاج
السنة ( )316/8بقول  :وأما عيل فمن حني توىل ختلف عن بيعت قريب من نصف املسلمني
من السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وغريهم.ـها
وهذا يفيد أن من بايع هم بعض مجهور احلل والعقد ال كلهم ،وعلي يبطل القول باشرتاط
بيعة مجهور أهل احلل والعقد وأهنا رشط لحة يف اإلمامة تبطل اإلمامة بدوهنا.
 أن قول أهل السنة يف القتال الذي حصل بني عيل ؓ ومعاوية ؓ هو أن عليا
كان أقرب للحق ،وكان األوىل ترك القتال هلؤالء وهؤالء ،وال يصح القول بتصحيح لمامة
معاوية ؓ بل اعترب من املتخلفني عن بيعة عيل ريض اهلل عنهم أمجعني ،وببطالن هذا
القول ال يبقى عندنا لال تصحيح القول األخري وهو:
 الثالث:
أن املعترب يف ثبوت عقد اإلمامة ولحة اخلالفة هم أهل الشوكة والقوة ،فلو متكن الناس
من نصب لمام واالجتامع حول بام يمكّن ل بسط سيطرت ومتكين ولقامة الرشيعة يف
سلطان  ،عند ذلك تصح البيعة ولو مل حيرضها مجهور أهل احلل والعقد بل حرضها من
يفرض الشوكة والقوة منهم ،لذ ليس من رشوطها اجتامعهم مجيعا أو مجهورهم عىل نصب
اإلمام ،ولو كان كذلك ألبطلنا بيعة املتغلب والذي ورث احلكم ونحوه ،فإن رشط الصحة
هو ما تنعدم لحة اليشء بانعدام  ،نعم قد يقال يف بيعة املتغلب خمالفات رشعية ،لكن
الرشع نظر لىل املصلحة الرشعية من تنصيب احلاكم ال لىل الوسيلة املوللة لليها تغليبا
ملصلحة الدين ،ولو كان مشاورة مجهور أهل احلل والعقد رشط لحة لكان

اإلمامة يف

هذه احلاالت باطلة بانعدامها وهذا غري لحيح رشعا.
وقد ّبني شيخ اإلسالم ؒ أن قول أهل السنة واملعترب يف اإلمامة هي بيعة أهل الشوكة
والقوة كام قال يف منهاج السنة ( :)536/1اإلمامة عندهم تثب
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عليها ،وال يصري الرجل لماما حتى يوافق أهل الشوكة عليها الذين حيصل بطاعتهم ل
مقصود اإلمامة ،فإن املقصود من اإلمامة لنام حيصل بالقدرة والسلطان ،فإذا بويع بيعة
حصل هبا القدرة والسلطان لار لماما.
وهلذا قال أئمة السلف :من لار ل قدرة وسلطان يفعل هبام مقصود الوالية ،فهومن أويل
األمر الذين أمر اهلل بطاعتهم ما مل يأمروا بمعصية اهلل ،فاإلمامة ملك وسلطان ،وامللك ال
يصري ملكا بموافقة واحد وال اثنني وال أربعة ،لال أن تكون موافقة هؤالء تقتيض موافقة
غريهم بحيث يصري ملكا بذلك ،وهكذا كل أمر يفتقر لىل املعاونة علي ال حيصل لال
بحصول من يمكنهم التعاون علي ؛ وهلذا ملا بويع عيل ؓ ولار مع شوكة لار
لماما).ـها
قل  :تأمل قول " وال يصري الرجل لماما حتى يوافق أهل الشوكة عليها الذين حيصل
بطاعتهم ل مقصود اإلمامة" مع قول "من لار ل قدرة وسلطان يفعل هبام مقصود
الوالية" وقول "؛ وهلذا ملا بويع عيل ؓ ولار مع شوكة لار لماما" تعلم حينها أن
املعترب يف اإلمامة ليس شورى مجهور أهل احلل والعقد بل املعترب هم من حتصل هبم شوكة
وقوة لرفض سلطان اإلمام وبسط متكين  ،ولذا مثل بعيل ؓوقد سبق أن من بايع هم
بعض أهل احلل والعقد لكن ملا كان

هلم الشوكة لح

لمامة عيل ؓ ،ويزيد

توضيح قول شيخ اإلسالم كذلك يف منهاج السنة ( :)530/1ولو قدر أن عمر وطائفة
مع بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة مل يرص لماما بذلك ولنام لار لماما بمبايعة
مجهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة وهلذا مل يرض ختلف سعد بن عبادة ألن ذلك
ال يقدح يف مقصود الوالية فإن املقصود حصول القدرة والسلطان اللذين هبام حتصل
مصالح اإلمامة وذلك قد حصل بموافقة اجلمهور عىل ذلك ومن قال لن يصري لماما
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بموافقة واحد أو اثنني أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط كام أن من ظن
ختلف الواحد واالثنني والعرشة يرضه فقد غلط .ـها
فهنا شيخ اإلسالم علق احلكم بصحة اإلمامة عىل وجود القدرة والشوكة ومل يعلق األمر
بالعدد أو اجلمهور ،فلو قال أحدهم لكن ذكر أن أبا بكر بايع مجهور الصحابة ،جياب بأن
حكاية واقع ال بيان رشط ،لذ هي حصل باجلمهور ال أهنا ال حتصل لال هبم ،ولذا قول " مل
يرص لماما بذلك " أي ألهنم ليسوا أهل شوكة وقدرة ،ألن الشوكة والقدرة يف ذلك الوق
حاللة من مجهور الصحابة ال من بعضهم ألن غالبهم موجود يف املدينة وهم ألحاب
الشوكة آنذاك ،ودل عليها قول "الذين هم أهل القدرة والشوكة" فهذا القيد معترب هنا ول
مفهوم وهو أن غري أهل القدرة والشوكة ال تصح هبم البيعة ول كثر عددهم ألن مقالد
اإلمامة ال حتصل هبم ،ولذا قال بعدها "فإن املقصود حصول القدرة والسلطان الذين هبام
حتصل مصالح اإلمامة وذلك قد حصل بموافقة اجلمهور" فالقدرة والسلطان مها املقصد
األسايس من بيعة أهل والعقد ومتى حصال مل يشرتط ل عدد ،ولو فرض أن شخصا ادعى
اإلمامة وبايع الكثري ومل يكونوا أهل شوكة وال قدرة يمكنهم هبا لخضاع الناس للخليفة
فال اعتبار لبيعت رشعا ألن مقصود الوالية مل حيصل هنا ،كام قال بعدها "وليسوا هم ذوي
القدرة والشوكة" فهذا يزيد تأكيدا أن املعترب هو القدرة والشوكة ال عدد معني ،فليس أهل
احلل والعقد مقصد من مقالد اإلمامة لنام هم وسيلة من وسائلها ويدل علي أهنا لو
حصل

بالتغلب أو بالتوارث مل تكن باطلة كام سبق ،ولو كان

مقصدا ورشط لحة يف

اإلمامة لبطل يف هاتني الصورتني.
وقال كذلك يف منهاج السنة ( )356/8مؤكدا عىل أن املعترب يف عقد اإلمامة هم أهل
الشوكة ولو قل عددهم لذا حصل هبم متكني اإلمام لقامة الرشيعة فقال :اإلمجاع الذي ينعقد
ب اإلمامة ،فهذا يعترب في موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا هبم من تنفيذ مقالد
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اإلمامة حتى لذا كان رءوس الشوكة عددا قليال ،ومن سواهم موافق هلم حصل

اإلمامة

بمبايعتهم ل  .هذا هو الصواب الذي علي أهل السنة وهو مذهب األئمة كأمحد وغريه.ـها
وهذا ما فهم الشيخ حممد األمني الشنقيطي ؒ من كالم شيخ اإلسالم حيث قال يف
أضواء البيان ( :)23/1ومقتىض كالم الشيخ تقي الدين أيب العباس بن تيمية يف «املنهاج»
أهنا لنام تنعقد بمبايعة من تقوى ب شوكت  ،ويقدر ب عىل تنفيذ أحكام اإلمامة ؛ ألن من ال
قدرة ل عىل ذلك كآحاد الناس ليس بإمام .ـها
وقال اجلويني يف غياث األمم ص  :70فالوج عندي يف ذلك أن نعترب يف البيعة حصول
مبلغ من األتباع واألنصار واألشياع حيصل هبم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو فرض
ثوران خالف ملا غلب عىل الظن أن يصطلم أتباع اإلمام ،فإذا تأكدت البيعة وتأطدت
بالشوكة والعدد وال ُعدد واعتضدت وتأيدت باملنة واستظهرت بأسباب االستيالء
واالستعالء فإذ ذاك تثب اإلمامة وتستقر وتتأكد الوالية وتستمر .ـها
قول ( :مبلغ من األتباع واألنصار) دليل عىل عدم اشرتاط مشاورة اجلمهور وال غالب أهل
احلل والعقد ،بل من يتيرس حضورهم منهم برشط الشوكة الظاهرة واملنعة القاهرة وهي
التي يقام هبا الدين وهي املعتربة حتى يف املتغلب ،فلو مل تكن ل شوكة ال تصح ل بيعة،
فالرشط األسايس هو حصول هذه الشوكة التي يمكن هبا لقامة الدين ولو مل يمكن لقامت
كل لكن املقدور علي من هو الواجب.
فالصحيح لذا أن أهل احلل والعقد هم من هلم من القدرة والشوكة ما يتمكنون هبا من
لخضاع العامة للخليفة ،وال يشرتط كوهنا كاملة لذ مل يشرتط القدرة والتمكني الكامل أحد،
فقد كان الشام غري تابعة ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ؓ ومل يكن ذلك مطعنا يف
خالفت .
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قال اجلويني يف غياث األمم ص :70ثم أقول :لن بايع رجل واحد مرموق ،كثري األتباع
واألشياع ،مطاع يف قوم  ،وكان منعت تفيد ما أرشنا للي  ،انعقدت اإلمامة .ـها
وممن ذهب هلذا القول كذلك اإلمام النووي حيث قال يف رشح عىل مسلم" :األلح أن
املعترب ببيعة أهل احلل والعقد من العلامء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيرس
حضورهم ،وال يشرتط اتفاق أهل احلل والعقد يف سائر البالد واأللقاع بل لذا وللهم
خرب أهل البالد البعيدة لزمهم املوافقة واملتابعة" ـها
فقول ( :لزمهم املوافقة واملتابعة) دليل عىل عدم اشرتاط مشاورة مجهور أهل احلل والعقد لذ
قيام بعضهم هبذا لذا كانوا من أهل الشوكة والقوة بحيث يبسطوا سلطان اخلليفة يف أماكن
نفوذه هو املطلوب ،ثم بقية املناطق والقرى والبلدان وجب عليهم املوافقة واملتابعة ببلوغ
خرب اإلمام هلم أو جميء الوفود هلم بذلك.
فاملالحظ يف كالم أهل العلم السابق أهنم نظروا لىل مناط لحة البيعة وهل مشورة مجهور
أهل احلل والعقد أو لمجاعهم رشط فيها أوال ،والظاهر الصحيح من كالمهم أن ليس
برشط لحة أو وسيلة هلا أعني اجلمهور أما مطلق املشورة فرشط لكن املشورة املطلقة
الكاملة ليس

برشط كام سبق ،وال يعارض هذا قول عمر :من بايع رجال من غري مشورة

من املسلمني فال يتابع هو وال الذي تابع تغرة أن يقتال.
ألن حمل كالم فيمن بويع من الناس من غري مشورة مطلقا ،أما مشورة من تيرس حضوره
من أهل احلل والعقد الذين تكون هبم الشوكة والقدرة فالصحيح ثبوهتا ولحتها ،ألن
املقصود من بيعة أهل احلل والعقد ليس عددهم وال مجهورهم ،لنام ما يرتتب عن بيعتهم
لإلمام وهي أهنم أهل شوكة وقدرة.
لذا يقال املعترب هنا أمور ثالثة:
 .1وجود مجع من أهل احلل والعقد تقوم هبم الشوكة والقدرة.
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 .2وجود رجل يقوم بمقالد اإلمامة مستجمع ألدنى رشوط الصحة يف ذلك.
 .3وجود مطلق التمكني ال التمكني املطلق الذي يمكن لإلمام أن يقود الناس في بالدين
ويرعى هلم ديناهم.
فإذا وجد هذا لح البيعة وومت اخلالفة ووجب .
وهذا عين ما حصل يف بيعة أمري املؤمنني الشيخ لبراهيم بن عواد أيب بكر البغدادي حفظ
اهلل ونرصه وأعز ب الدين كام سيأيت بيان .
* مبحث تنزييل:
وزيادة عىل هذا ،يقال لن األقوال السابقة ينبغي أن يعلم أهنا قيل

يف زمن مل يسقط في

حكم اإلسالم ،لذ كان اخللفاء وامللوك يتوارثون احلكم واحدا تلو اآلخر ،لما باملشورة ولو
مل تكن كاملة ولما تغلبا ولما توارثا ومجيعهم حيكم بالرشع ولو ختلل معايص وظلم من
بعضهم ،أما يف زماننا احلارض جيب عىل الباحث فيها أن يعلم أن الزمن زمن اضطرار
ورخص ورضورات ال زمن وسع و اختيار يتيح لنا النظر يف مجيع رشوط عقد اإلمامة كام لو
كان

قائمة ،فألن بعد سقوط اخلالفة مل يعد يوجد دار لسالم حتكم بالرشع وهياجر هلا

الناس وتقام فيها أحكام الدين ،فوجب علينا العمل عىل لقامتها بام أمكن وال يكلف اهلل
نفسا لال وسعها.
قال اجلويني يف غياث األمم ص  :67والذي يعضد ذلك علمنا عىل اضطرار أن الغرض
من نصب اإلمام حفظ احلوزة واالهتامم بمهامت اإلسالم ومعظم األمور اخلطرية ال يقبل
الريث واملكث ولو أخر النظر في جلر ذلك خلال ال يتالىف وخبال متفاقام ال يستدرك
فاستبان من وضع اإلمامة استحالة اشرتاط اإلمجاع يف عقدها فهذا املقطوع ب من
الفصل.ـها
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قل  :الحظ قول (ال يقبل الريث) في ولو أخر جلر ذلك خلال ،تعلم شدة اضطرار العرص
لىل لمام يبايع جيمع األمة ويقيم الدين ويسوس ب الدنيا والتأخري جير لىل مهالك كبرية وفرقة
عظيمة تقوي لف الكفار وتضعف لف املسلمني.
وقد أدرك هذا شيخ املجاهدين أسامة بن الدن تقبل اهلل بقول " :لن الذين وجدوا يف
فو ْجدُ ُهم ال
أنفسهم بسبب عدم مشاورهتم لن كان هلم مهة ورغبة يف توحيد كلمة املسلمني َ
حرج في كام سبق كرر ،وأما لن كانوا يرصحون بأن الوق

غري مناسب ويؤخرون حكم

اهلل تعاىل وحكم رسول ﷺ بآرائهم طيلة هذه السنوات فهؤالء وجدهم غري مربر وما
ينبغي انتظارهم وتعطيل أمور الدين ولكن ملا نشأ الناس وعاشوا بعيدا عن ظل الدولة
املسلمة تبلد حس الكثري منهم ومل يعودوا يشعرون بحرج كبري لتأخري قيامها فينبغي أن
ينالح األخوة يف كلك ورغم أمهية الشورى يف اإلمارة والنصوص يف ذلك واضحة بينة
َ
وقول عمر ؓ يف ذلك ال خيفى لال أن أمر اجتامع الكلمة عىل األمري ُمقدَّ م عليها لذا
تعذر استيفاؤها من مجيع املعنيني هبا ،كام لو تكررت ظروف شبيهة بظروف السقيفة ،ولو أن
اإلمارة ال تتم يف مثل ذلك احلال لال بعد مشاورة مجيع من يعنيهم األمر ملا أقدم عمر عىل
مبايعة أيب بكر دون استيفاء املشاورة ،وملا قبل أبوبكر أن يبسط يده لقبول البيعة ،وملا أقدم
ُج ُّل الصحابة عىل مبايعت ريض اهلل عنهم أمجعني.ـها
وليعلم أن قول هذا قيل يف تصحيح بيعة (الدولة اإلسالمية يف العراق) ،فهو نظر أن الزمن
زمن رضورة وأن االجتامع مقدم عىل املشورة لرضورة االجتامع وأمهيت  ،وهذا يف زماننا
أظهر وأبني ،فاخلالفة قد سقط منذ عقود وألبح العمل اضطراريا يف الغالب ال اختياريا،
واضطرب

كثري من اجلامعات واملجموعات يف رسم طريق واضح للولول للخالفة

اإلسالمية.
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وحالة عرصنا هذه والتي هي فقد اإلمام الواحد الذي يبايع الناس بيعة كربى تكلم عنها
اجلويني يف غياث األمم كام قال ص " :370الرجل الفرد ولن استغنى عن االختيار والعقد،
فال بد من أن يستظهر بالقوة واملنة ،ويدعو اجلامعة لىل بذل الطاعة فإن فعل ذلك فهو اإلمام
عىل أهل الوفاق واإلتباع ،وعىل أهل الشقاق واالمتناع"
وقال " :فإذا دعا الناس لىل اإلذعان ل واإلقران ،فاستجابوا ل طائعني ،فقد اتسق اإلمامة،
واطردت الرياسة العامة ،ولن أطاع قوم يصري مستظهرا ً هبم عىل املنافقني علي واملارقني
من طاعت تثب لمامت أيضا".
حتى رأينا (الدولة اإلسالمية) قد أعلنتها وأقامتها وطالبوا اجلميع بالدخول حتتها.
 فيكون املبحث هنا هل يصح فعلهم هذا أو غري لحيح كام يقول بعضهم؟
فيقال قد سبق تأليل املسألة وذكر األدلة والنقول عن العلامء ونحن لذا نزلنا الكالم السابق
والنقوالت السابقة عىل الواقع اليوم ،نرى أن (الدولة اإلسالمية) يوم لعالهنا الدولة األوىل
(دولة العراق اإلسالمية) بإمارة الشيخ أيب عمر البغدادي تقبل اهلل قد شاوروا من
استطاعوا من الكتائب واجلامعات كام حكى ذلك الشيخ أيب محزة املهاجر تقبل اهلل يف اللقاء
املفتوح بقول :
يشهد اهلل أننا اجتهدنا يف ذلك ،ومجيع اجلامعات تعلم ذلك جيد ًا ،باستثناء فصيل واحد
كان قد انخرط يف العملية السياسية انخراط ًا تام ًا ،فبعضهم اتصلنا ب قبل شهرين وبعضهم
قبل أربعة أشهر ،ولكن لألسف مل نتمكن من لقاء بعضهم قبل لعالن الدولة ،وتعذر
البعض رصاحة أن كان خارج البالد ،وآخرون تعذروا بأشياء أخرى مضحكة مبكية ،وقد
كان

الدعوة أوالً حللف املطيبني ،كنا نظن أن مثل هذا احللف ال يمكن أن يرد ،ولكن

استجاب الكثري الطيب وختلف القليل ،وحتى بعد لعالن الدولة اتصلنا هبم ومازلنا قائلني:
يا عباد اهلل هذا مرشوعكم ومرشوع األمة وليس حكرا ً علينا ولقد ختلينا عن أسامء مجاعاتنا
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وتركنا لمارهتا لصالح هذا املرشوع الكبري ،وقلنا للجميع :لن قلوبنا مفتوحة لكل نقد
وتعديل خيص هذا املرشوع ،فقط ال يمكن الرجوع عن أمرين :الدولة وأمريها ،ألنا
اجتهدنا ونحسب فيهام اخلري والربكة والفالح .ـها
وقد لح

هبذا بيعتهم رشعا لتوفر الرشوط الصحيحة كام أكد ذلك قادة اجلهاد آنذاك،

وهذا تصحيح منهم أللل الدولة اإلسالمية األوىل ويلزم من لحة كل ما بني علي ما مل
ينفسخ العقد األول.
 وعلي يكون تأليل وتنزيل هذه املسألة من جهتني:
 .1أن احلالة اليوم ليس

اختيارية بل رضورية ،واالضطراب يف الواقع وتغريه يوما بعد يوم

جيعل األمر رضوريا ال اختياريا.
 .2أن لحة األلل يلزم منها لحة ما بني علي .
وقد وضح

األوىل من كالم الشيخ أسامة ؒ ،وأما الثانية فإن القاعدة الرشعية

األلولية أن الفرع تابع أللل يف احلكم نفيا ولثباتا ،وال يصح لثبات حكم للفرع مل يثب
لأللل لال لذا استثنى األلل ذلك.
و بناء علي فإن لحة قيام الدولة اإلسالمية يف العراق التي عقدت بمشورة لحيحة ويبنى
علي لحة كل ما تفرع عن (الدولة اإلسالمية يف العراق) ،ألن العقد الذي بني

علي

الدولة يف البداية هو عقد لمامة كام نصوا عىل ذلك يف بياناهتم ولو مل تكن عامة عىل مجيع
املسلمني لعجزهم يف ذلك الوق .
فالصحيح رشعا وتأليال أن يقال لحة األلل "الدولة اإلسالمية يف العراق" يبنى علي
ما تفتح الدولة من املناطق وحترره من الطاغوت وتبسط حكمها علي  ،وهو ما عرف
بالتمدد ،فالتمدد يف الرشع هو نوع فتح لديار الكفر ،ومعلوم أن دخول الدولة للشام كان
بناء عىل أن الشام دار كفر ال دار لسالم ،وال يشرتط يف فتح ديار الكفر مشورة الناس ألن
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من اجلهاد العيني وال استئذان في فضال عن املشورة ،فمسألة لعالن الشام والية تابعة
للدولة هي فرع بني عىل ألل لحيح ،فال يقال ال يصح لعدم املشورة ،فإن هذا القول ال
دليل علي  ،ومل ينكره لال كمن قال عنهم الشيخ أسامة" :أهنم وجدوا يف أنفسهم يف هذا" ،أو
الذين يرون باحلدود املصطنعة ويعرتفون بالثورات التي تقودها الشعوب فيرتكون الشعوب
تقود وال تقاد ،وبالتايل تضيع الفرلة عىل أهل الشام ،وهلذا املقصد بعث الدولة اإلسالمية
(جبهة النرصة) حتى حصل ما حصل من شقاق وعصيان لألمر من قبل أمراء جبهة النرصة
بعد لعالن متدد الدولة لىل الشام.
ثم نرد عىل هؤالء بأن نقول هلم لن مل تكن هناك لمارة رشعية أو دولة لسالمية قائمة يف
الشام حتى يصبح دخول (الدولة اإلسالمية يف العراق) فيها تعديا عليها ،فأكثر ما وجود
بيعات لغرى أو كتائب ثورية ليس هدفها حتكيم الرشيعة ،و البيعات الصغرى مل تكن
لغرى لال للعجز عن الكربى وحيث أمكن الدولة القيام بالكربى وجب عليهم اتباعها يف
هذا ،وعىل هذا تكون البيعة يف القطر الذي تتمدد ل (الدولة اإلسالمية) واجبا من باب
لحة األلل يف العراق ،والدليل علي الفتوحات اإلسالمية الكثرية يف التاريخ اإلسالمي،
فلم يقل أحد ال جيوز لألمري الفالين ال جيوز لك دخول الشام أو البرصة أو الكوفة أو بي
املقدس أو غريها بحجة عدم مشورة أهلها ،وكذلك فعل الشيخ حممد بن عبد
الوهاب ؒ ملا قام لتحرير مكة واملدينة والرياض كام جاء يف تاريخ نجد البن غنام يف
باب الغزوات.
 ويعارض هذا القول شبهتان:
 .1الشبهة األوىل:
أن بيعة الدولة ليس لحيحة يف الشام لعدم املشورة:
اجلواب:
25

//////////////////////////////////

///////

هذا تبني لنا سابقا أن غري لحيح ألن هذا فرع بني عىل ألل ،فالتمدد هو دخول لدار كفر
ال دار لسالم ،فهو أشب بالبعوث والرسايا التي تبعث لفتح ديار الكفر ومل يكن العلامء
يشرتطون فيها مشورة أو ما يشرتطها بعضهم اليوم.
فالدولة اإلسالمية يف العراق قام

برشوط رشعية لحيحة ،ولن عارض بعضهم يقال ل

لن أدنى رشوط الصحة متوفرة كمشورة من تيرس من أهل احلل والعقد بشهادة قادة اجلهاد
يف ذلك الوق  ،ثم وجود التمكني الكايف إلقامة الدين ،وهذا يكفي لقيامها ولذا قوي
وجوب عليها فتح ديار الكفر وبسط نفوذها عليها ،وهذا ما تقوم ب اآلن وما أعلن
اخلالفة لال بناء عىل توفر القدرة عليها ولن مل تكن كاملة لذ لس رشطا.
فلو قال قائل قد انحرست الدولة اإلسالمية يف العراق سابقا حتى ذهب غالب متكينها،
فيقال ل لبطال لحة البيعة بانحسار التمكني باطل ،فإن تاريخ اخللفاء الراشدين وقع في
هذا ومل يقل أحد هبذا القول ففي خالفة أيب بكر الصديق ارتدّ كثري من األعراب وانحرست
دولة اإلسالم لىل املدينة ومكة ومل يكن هذا مبطال لبيعة أيب بكر ؓويف خالفة
عثامن ؓ  ،سيطر اخلوارج عىل كثري مما حت

يده بل حتى عىل أجزاء من املدينة ومل

يبطل هذا بيعت  ،ويف خالفة عيل ؓ مل تكن الشام تابعة ل ومل يبطل هذا بيعت ولحة
خالفت .
وعلي فالقواعد الرشعية واحلوادث التارخيية ترد هذا القول وتبطل بل هو مصادم لقول
رشعي متفق علي وهو وجوب لقامة احلاكم املسلم ،ولسقاط احلاكم الكافر.
قال النووي يف رشح مسلم ( :)229/12قال القايض عياض :فلو طرأ علي كفر وتغيري
للرشع أو بدعة خرج عن حكم الوالية وسقط

طاعت ووجب عىل املسلمني القيام علي

وخلع ونصب لمام عادل لن أمكنهم ذلك ،فإن مل يقع ذلك لال لطائفة وجب عليهم القيام
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بخلع الكافر ،وال جيب يف املبتدع لال لذا ظنوا القدرة علي  ،فإن حتققوا العجز مل جيب القيام.
ـها
و(الدولة اإلسالمية) ملا كان

يف العراق دخل

الشام هبذا املقصد ،وهو السعي إلقامة

الدين وتنصيب اإلمام املسلم مكان الكافر ،والقول بأن بيعتهم للشام مردودة ينقض هذا
القول ،وكذلك القول بأن الشام هلم دولتهم والعراق هلم دولتهم قول ال جيوز ألن معارض
بنصوص رشعية ،وقد يكون قائل متأثرا باحلدود املصطنعة وهي باطلة رشعا ال يبنى عليها
حكم.
 .2الشبهة الثانية:
"أن بيعة الدولة يف الشام والعراق لحيحة واجبة أما ما امتدت ل الدولة ال تصح حتى
يكون هلا متكني"
وهذا ال يصح كام سبق لذ األلل لحيح والفرع ال يشرتط في كل ما يشرتط يف األلل،
فإجياب البيعة يف األلل ونفيها عن الفرع نفي بال دليل ،ألن الفرع تابع أللل كام سبق ،ثم
اشرتاط التمكني يف الفرع ال يصح إلجياب البيعة ،ألن وجوهبا ولحتها غري مستفاد من
التمدد بل بني عىل توفر الرشوط التي تصح هبا البيعة وكان هبا بيعة خالفة لحيحة ،وقد
عمل

أن أدنى رشوط الصحة توفرت يف األلل ،والقول بتوفرها يف الفرع حتى يقال

بالوجوب ال يصح ،فام امتدت ل الدولة من بالد الكفر فإن البيعة فيها تكون واجبة وذلك:
ألهنا ليس

بدار لسالم ،ألن من املعلوم أن ال يوجد دار لسالم قائمة بل لو وجدت،

فليس يف الديار التي امتدت هلا الدولة  ،وقد قال اجلويني يف حكم الدار التي ابتعدت عن
دار اخلليفة كام يف غياث األمم ص  :176لن سبق عقد اإلمامة لصالح هلا ،وكنا نراه عند
العقد مستق ً
ال بالنظر يف مجيع األقطار ،ثم ظهر ما يمنع من انبثاث نظره أو طرأ ،فال وج
لرتك الذين ال يبلغهم أمر اإلمام مهملني ،ولكنهم ينصبون أمريا ً يرجعون لىل رأي
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ويصدرون عن أمره ،ويلتزمون رشيعة املصطفى فيام يأتون ويذرون ،وال يكون ذلك
املنصوب لمام ًا ،ولو زال

املوانع ،واستمكن اإلمام من النظر هلم ،أذعن األمري والرعايا

لإلمام ،وألقوا للي السلم ،واإلمام يمهد عذرهم ،ويسوس أمرهم ،فإن رأى تقرير من
نصبوه فعل ،ولن رأى تغيري األمر ،فرأي املتبوع ،وللي الرجوع.ـها
يعني أن احلكم يف الدار التي بعدت عن األلل أهنم لن بلغهم نظر اإلمام وجب عليهم
طاعت ألهنم ليس هلم لمام ،ولن مل يبلغهم نظره أو نواب وجب عليهم تنصيب لمام عليهم
حتى يبلغهم نظر اإلمام األكرب فإذ بلغهم دانوا ل بالطاعة ودخلوا حت دولت ولمامت  ،وهذا
عين ما يقال يف األماكن التي متددت هلا (الدولة اإلسالمية) كسيناء وليبيا ونيجرييا واليمن
وخراسان ،فاملسألة معلقة بإمكان النظر ولطالع اخلليفة عىل أهل تلك الديار لما بنفس أو
بنواب  ،و هذا قد حصل حينام بعث أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي حفظ اهلل الوفود لىل هذه
الديار املذكورة أو بايع مجع منهم تقوم هبم شوكة وقوة ،فوجب عىل أهل تلك الديار
السمع والطاعة لنواب ولو تباعدت بينهم وبني اخلليفة الديار أو قطع بينهم ديار الكفر ،لذ
ليس من رشط اخلالفة اتصال ديار اإلسالم ،وقد أكد هذا اجلويني يف غياث األمم بقول
ص( :175وقد يتولج خطة من ديار الكفر بني خطة اإلسالم ،وينقطع بسبب ذلك نظر
اإلمام عن الذين وراءه من املسلمني ،فإذا اتفق ما ذكرناه ،فقد لار لائرون عند ذلك لىل
جتويز نصب لمام يف القطر الذي ال يبلغ أثر نظر اإلمام .ـها
مفهوم أن لن وللهم نظره مل جيز هلم نصب لمام آخر بل وجب عليهم السمع والطاعة،
فكيف واحلال اليوم أهنم ال لمام وال لمارة ال لغرى وال كربى واهلل املستعان ،ولذا ال يقال
ألهل تلك الدار فوا بيعة األول فاألول ألهنم ليس يف عنقهم بيعة إلمام أكرب حتى يقال هلم
هذا.
فإن الناس يف هذه الديار عىل لورتني:
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 .1لما بال بيعة ألال جلهلهم وعدم علمهم بحكم اخلالفة والسعي إلقامتها وهؤالء جيب
عليهم البيعة بجرد امتداد السلطان لليهم أو جميء الوفود لليهم واملبعوثني لليهم.
 .2أو مبايعون جلامعات جهادية بيعتها لغرى ال كربى أو بيعة جهاد فقط ،والقاعدة
الرشعية أن األلغر يندرج حت

األكرب ،والبيعة الصغرى عند توفر الكربى ووجودها ال

تغني عنها ،فإن اإلثم الوارد يف احلديث "من مات وليس يف عنق بيعة مات ميتتة جاهلية" ال
يرفع لال ببيعة اإلمام األكرب ،وال يصح القول أن البيعة عىل هؤالء ال جتب ألن يف عنقهم
بيعة والنبي ﷺ قال :فوا بيعة األول فاألول.
فإن مناط هذا احلكم ليس هذا ،بل قول فوا بيعة األول أي اخلليفة األول ولذا قام ثان أي
أقام خالفة ثانية يف نفس سلطان أو ما امتد للي فال جيوز بيعت  ،وكذلك ال تعارض بني
البيعتني فمن ثبت عنده البيعة الكربى وجب علي البيعة وال يصح قول يف عنقي بيعة ألمري
ألن هذه البيعة لغرى وتلك كربى.
* وهنا أمر مهم وجب التنبي علي :
أن األلل املأمور ب رشعا الثاب يف األحاديث ولمجاع السلف هو وجوب تنصيب اإلمام
عند فقده ،واملعلوم أن كثريا من اجلامعات تسعى هلذا وال يكلف اهلل نفسا لال وسعها،
فاملجاهدون هدفهم اسرتجاع اخلالفة الضائعة ولقامة اإلمامة وهذا منوط بالقدرة عليها،
وهذه اجلامعات اجلهادية الزال
اهلدف وحصل

تعمل عىل هذا اهلدف وحيث ولل بعض اجلامعات هلذا

ل القدرة ولو بأدنى الرشوط ،فإهنم يسقطون بذلك فرضا كفائيا عىل

األمة ،وهذا ما حصل يف مسألتنا احلالية ،فاملجاهدون يف (الدولة اإلسالمية) كانوا يسعون
منذ بدايتهم لىل لعادة اخلالفة وحصل التوحد منهم عىل أكثر من وج حتى وفقهم اهلل
إلقامة (الدولة اإلسالمية يف العراق) قالدين بذلك حكم العراق مبدئيا حتى توسع
حكمهم لىل ما ولل ل اليوم ورأوا هم أن العجز عن لقامة اخلالفة قد رفع عنهم فوجب
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عليهم االمتثال و العمل بام أمكنهم وعجز غريهم ال يغني عنهم شيئا ألن احلالفة فرض
كفاية وحيث أمكن بعض الناس لقامتها عند عجز البقية وجب عىل من قدر وال حيق
للعاجز اإلنكار عىل القادر.
وقد قال هذا الشيخ أبو حممد العدناين يف كلمت "هذا وعد اهلل" :وبناء علي ؛ اجتمع جملس
شورى الدولة اإلسالمية ،وتباحث هذا األمر ،بعد أن بات

الدولة اإلسالمية بفضل اهلل

مقومات اخلالفة ،والتي يأثم املسلمون بعدم قيامهم هبا ،وأن ال يوجد مانع أو
متتلك كل ّ
عذر رشعي لدى الدولة اإلسالمية؛ يرفع عنها اإلثم يف حال تأخرها أو عدم قيامها
باخلالفة؛ فقررت الدولة اإلسالمية ،مم ّثلة بأهل احلل والعقد فيها؛ ِمن األعيان والقادة
واألمراء وجملس الشورى:
“لعالن قيام اخلالفة اإلسالمية”،
وتنصيب خليفة للمسلمني ،ومبايعة الشيخ املجاهد ،العامل العامل العابد ،اإلمام اهلامم
املجدد ،سليل بي

النبوة ،عبد اهلل :لبراهيم بن عواد بن لبراهيم بن عيل بن حممد ،البدري
ّ

القريش اهلاشمي احلسيني نس ًبا ،السامرائي مولدً ا ومنش ًأ ،البغدادي طل ًبا للعلم وسكنًا ،وقد
قبل البيعة؛ فصار بذلك لما ًما وخليفة للمسلمني يف كل مكان.ـها
ولذا كان قادة اجلهاد فد لححوا قيام الدولة اإلسالمية يف العراق ،فإن تصحيح قيام
اخلالفة هبم أوىل لتوسع الشورى وازدياد التمكني ،وما امتنع من امتنع اليوم لال ألمور
نفسية لذ وجدوا يف أنفسهم ،كمن يريد استشارة شخص معني يف ذهن كأن يقول ال تقوم
اخلالفة لال بمشاورتنا أومن امتنع ألن عنده شبهات ال ترقى لئن تكون أدلة تقوى عىل
لبطال اخلالفة وعقدها ،ومع هذا فيقال ملا نظرنا ألقواهلم وجدنا أهنم لو استشريوا ملنعوا
وامتنعوا لما لعجزهم أو إلتياهنم بشبهة ما أنزل اهلل هبا من سلطان وهي قوهلم "لن قيام
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دولة لسالمية اليوم رضب من العبث ،ألن رأس الكفر أمريكا الزال قائمة وال يمكننا أن
نقيمها حتى تسقط أمريكا"
وهذا قول باطل وجب رده وتنظري فاسد وجب لده ،وبيان وبطالن هذا القول باطل من
وجوه:
 .1أوهلا :أن في ضعف ليامن بقدرة اهلل تعاىل عىل نرص عباده املوحدين ،فإن اهلل الذي أمرنا
بإقامة الدين وتنصيب اإلمام يف كل حال هو الذي سينرصنا فقدا قال سبحان " :وكم من
فئة قليلة غلب
رمي

فئة كثرية" وقال" :فلم تقتلوهم ولكن اهلل قتلهم" وقال" :وما رمي

لذ

ولكن اهلل رمى" ،فلتكن ثقتنا باهلل قوية فهو القاهر فوق عباده سبحان وتعاىل،

فكيف يقال لو أقمنا اخلالفة أو دولة لسالمية ستهزم ،فنغلب النظرة االهنزامية ونرتك الفأل
احلسن ،وقد كان النبي ﷺ يعجب الفأل احلسن ،ولذا مل يقل هذا يوم أعلنها يف يثرب
وسامها املدينة بعد هجرت ﷺ وأعلن اجلهاد منها وبعث الرسا يا منها ،ومل يقلها خلفاؤه
بعدها كأيب بكر الصديق الذي توىل اخلالفة بعده وحدث ما حدث يف خالفت من ردة كثري
من العرب وتكالب املرشكني واملرتدين عليهم ،لكنهم موقنون بأن اهلل هو الذي ينرص
عباده فهو عىل كل يشء قدير ،فتوكلوا علي فجاءهم نرص اهلل ومتكين هلم.
 .2الثاين :ثم هذا القول أشب بقول من ترك اجلهاد خوفا من الكفار لكثرة عددهم وعدهتم
فيقول ال نقاتل أمريكا ألن عندها القوة واألسلحة املتطورة وقتالنا هلم رضب من العبث
ألننا سنهزم ،فعطلوا اجلهاد بحجة عقلية واهية ،أفلم تكونوا تنكرون قوهلم هذا وتردون
عليهم عنهم أن اهلل ينرص الفئة القليلة عىل الكثرية لو نرصت الفئة القليلة رهبا ولدق
بوعده ،وتقولون هلم اجلهاد واجب عيني واجب حتى بال لمام ،فام لكم تأتون بشب كشب
اخلوالف القاعدين ،فكروا جيدا وتدبروا قبل أن تطرحوا سياسات خمالفة للرشع تتسبب يف
تأخري مصالح كربى كمصلحة مجع املسلمني حت دولة واحدة ولمام واحد.
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 .3الثالث :أن هذا القول لو قيل أن من السياسة الرشعية ،فيقال لن السياسة لو خالف
الرشع وتسبب

يف تعطيل بعض أحكام كان

غري رشعية ،فكم تسبب هذا القول بضياع

مدن وقرى بحجة عدم لقامة لمارة فيها لئال هيامجنا الكفار فيها وتنتهي رسيعا ،لن لقامة
الرشيعة يف األماكن التي يبسط فيها نفوذ املجاهدين واجب وال جيوز االنسحاب منها أو
اخلروج لال لعجز حقيقي رشعي ،ال أن ترتك بسبب سياسيات نسب

للرشع وهي خمالفة

ل  ،وها أنتم ترون آثارها عىل ديار املسلمني اليوم واهلل املستعان.
 .4الرابع :أن قولكم نحن عاجزون عن لقامتها وتعتربون لقامتها عبثا وسريا يف غري املسار
الصحيح ،فيقال لكم هذا حجة لكم ال عليكم ،ألن ال جيعلكم أهال للشورى ألنكم لو
استرشتم لن تـجيبوا لعجزكم أو متنعون لسياستكم املخالفة للسنن الرشعية والكونية ومن
تأمل الرشع والواقع بعني البصرية سيعلم حينها لحة قيام اخلالفة بل حاجة الناس هلا
اليوم ،وأن تأخريها يعني مزيدا من الذل واهلوان.
فيا أهيا املنكرون هلا واملانعون هلا لعجزكم نقول لكم لن عجزتم أفال تركتم من قدر عليها
أو أعنتموه ولو بكلمة ،فإن الدولة اإلسالمية قد رأت وهي التي تقدر نفسها وقوهتا ال
غريها يقدّ رها ،قد رأت أهنا قادرة عىل لقامتها ومجع املسلمني حت
قام

هبا رفع

لمام واحد ،وهي لذ

هبذا احلرج عن األمة وبإذن ستنزاح عنهم الغمة ويعود املسلمون لعزهتم

وقوهتم بإذن اهلل ،وستكون الفتوحات واملفاجآت مما ترس ب قلوب املوحدين ويغيظ
الكافرين واملنافقني ،فاهلل وعدنا بالتمكني والنرص وهم وعدونا باهلزيمة واهلل ال خيلف
وعده فعلي نتوكل وب نسري ول نتوج وبأمره نعمل فهو موالنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبعد هذا أقول امتثاال ألمر اهلل تعاىل بام ظهر يل من أدلة رشعية ومربرات واقعية:
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أبايع أمري املؤمنني لبراهيم بن عواد أيب بكر البغدادي عىل السمع والطاعة يف العرس واليرس
واملنشط واملكره وعىل أثرة علينا لال أن نرى كفرا بواحا عندنا من اهلل في برهان وأن أقول
احلق ال نخاف يف اهلل لومة الئم واهلل عىل ما أقول شهيد.
مهللا وفق أمري املؤمنني أيب بكر البغدادي وانرص ب وبجنده الدين ووحد عىل يدي كلمة
املسلمني وامجع ب لفهم.
واحلمد هلل الذي بنعمت تتم الصاحلات.
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