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  ..اللهم لك احلمد وحدك 

  ..كل شيء هالك إال وجهك 

  ..ال شريك لكيف الدنيا واآلخرة  أنت ولينا 

  ..ت امللك احلق وقولك احلق ووعدك احلقأنلك احلمد 

ال إله إال  وعليك توكلت وإليك أنبت بك خاصمت وإليك حاكمتلك أسلمت واللهم 

  ..أنت

جهل ظلم أو أجهل أو يزل أو أظلم أو أُضل أو أزل أو أُأعوذ بك اللهم أن أضل أو أُ 

  ..علي

والتابعني بإحسان إىل يوم  وصل اللهم على نبيك األمي األمني وآله وصحبه أمجعني

  ..الدين

  ..وبعد 

راسة يف أصول اخلطاب السياسي اإلسالمي د ..احلرية أو الطوفان( فما إن خرج كتايب

يف أصول اخلطاب دراسة .. حترير اإلنسان وجتريد الطغيان ( وكتايب) ومراحله التارخيية

حىت أدرك كثري من أهل العلم واإلميان ضرورة بعث ) السياسي القرآين والنبوي والراشدي

إليه كما أمر النيب  الراشدي من جديد ودعوة األمةالسياسي القرآين والنبوي واخلطاب 

عليكم بسنيت وسنة من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا ف(صلى اهللا عليه وسلم بقوله 



عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة من بعدي ن اخللفاء الراشدي

  )١(.)بدعة وكل بدعة ضاللة

 النبوة واخلالفة الراشدةت اليت ختالف سنن وجاء يف احلديث اآلخر بيان هذه احملدثا 

تكون النبوة (فقال وحددها يف احملدثات السياسية وهي امللك العضوض وامللك اجلربي 

مث يكون ملكا  ..مث تكون خالفة على منهاج النبوة ..فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون

  )٢(.)مث ملكا جربيا مث تعود خالفة على منهاج النبوة ..عاضا

  )!مث تكون الطواغيت(بعد امللك اجلربي عن أنس يف بعض الرواياتوورد  

 دينكم ولأ(وعن أيب عبيدة بن اجلراح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 فيها يستحل، وجربوت ملك مث، أعفر ملك مث، ورمحة ملك مث، ورمحة نبوة

  ).واحلرير اخلمر

لبزار  ية ا  مث، ةورمح خالفة تكون مث، ورمحة نبوة بدأ دينكمإن أول (ويف روا

  ).الدم فيها يستحل وجربية ملكا يكون

ية نعيم من حديث قتادة عن اخلشين عنه   نبوة األمة هذه أول(ويف روا

  ).وعبثا جربية تصري مث، عضوضا ملكا ، مثورمحة خالفة مث، ورمحة

                                                            

وقال  )٤٤-٤٢(ح رقم  وابن ماجه ،)٢٦٧٨(ح رقم  والترمذي ،واللفظ له )٤٦٠٧(ح رقم  رواه أبو داود) ١(
  .وهو كما قال) حسن صحيح:(الترمذي

وانظر سلسلة األحاديث ، ،وهو صحيح اإلسناد ٤٣٨سي يف املسند ح رقم ، والطيال ٤/٢٧٣أمحد يف املسند ) ٢(
  ).٥( ح رقملأللباين  الصحيحة



ية من حديث عبدالرمحن بن جبري عن أيب عبيدة مرفوعا   هذه أول(ويف روا

 جربوت مث، رمحة وفيه، عضوضا ملكا مث، ورمحة خالفة مث، ورمحة نبوة األمة

 فيها وتؤخذ، واألرجل األيدي فيها وتقطع، الرقاب فيها تضرب

  )٣().األموال

 نبوة دينكم إن(وعن أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 احلر فيه يستحل عضوضا ملكا مث، وجربية ملكا مث، ورمحة خالفة مث، ورمحة

  )٤().واحلرير

وعن معاذ بن جبل وأيب عبيدة بن اجلراح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ملكا كائن مث، ورمحة خالفة كائن مث، ورمحة نبوة األمر هذا بدأ إنه(قال

 واخلمور احلرير يستحلون، األمة يف وفسادا وجربية عتوا كائن مث، عضوضا

  )٥().األرض يف والفساد والفروج

                                                            

من حديث مكحول عن أيب ثعلبة اخلشـين عـن أيب    ١٢٨٢والبزار ح  ، ٢١٠١رواه الدرامي يف السنن ح ) ٣(
افظ ابن حجر يف اإلمتاع وقال احل فلم يسمع مكحول من أيب ثعلبة، ورجاله ثقات غري أن فيه إرساال، عبيدة،

 عن حيىي بن سعيد العطار عـن  ٢٣٥ح ورواه نعيم بن محاد يف الفنت  .أي بشواهده) حديث حسن( ٢٨ص 
عبد الرمحن بن جـبري  من طريق  ٢٣٣ورواه نعيم أيضا ح  والعطار ضعيف، أيوب عن قتادة عن أيب ثعلبة به،

  .ويتقوى بشواهده وهو مرسلعن أيب عبيدة 
من حديث مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين، ورجاله ثقات غري أن فيه إرساال،  ٢٢/٢٢٣رباين يف الكبري لطرواه ا) ٤(

فلم يسمع مكحول من أيب ثعلبة، وهو حديث أيب عبيدة  الذي قبله، وقال احلافظ ابن حجر يف اإلمتـاع ص  
  .حديث حسن ٢٨

 ١/١٢٨والطرباين يف املعجم الكبري  ،٨٧٣ ،وأبو يعلى املوصلي يف مسنده ح٢٢٨رواه أبو داود الطيالسي ح ) ٥(
ـ  ،١٤/٢٤٥وابن عبد الرب يف التمهيد  ،٢٠/٥٣و رمحن بـن  كلهم من حديث ليث بن أيب سليم عن عبد ال



 مث جبابرة مث ملوك ستكون إا( عنه قالوعن أنس بن مالك رضي اهللا

  )٦().الطواغيت

وغريها من األحاديث الصحيحة  ث حذيفة بن اليمان يف الصحيحنيوقد فصل حدي

يف القيام به  ا جيب على األمةاألطوار اليت ستمر ا األمة يف واقعها السياسي والديين وم

لم حني سأله حذيفة عما بعد هذا فقال النيب صلى اهللا عليه وس كل طور من هذه األطوار

وهو اإلسالم واإلميان وظهور أحكام اإلسالم اخلري الذي جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  : يف عهد النبوة

فهل بعد هذا يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر حىت أتى اهللا ذا اخلري : فقال حذيفة 

  ؟يا رسول اهللا اخلري من شر

  )! نعم(فقال  

  ل وهل بعد ذلك الشر من خري؟قا

  !نعم وفيه دخن: قال 

                                                                                                                                                                          

من طريـق الطيالسـي وقـال     ٢٨وقد أخرجه احلافظ ابن حجر يف اإلمتاع ص سابط عن أيب ثعلبة عنهما، 
،كالمها مـن طـريقني   ٢٣٩ومحاد بن نعيم يف الفنت ح  ،١/١٥٧ورواه الطرباين يف الكبري ، )حديث حسن(

 فيهما ضعف عن حبيب بن أيب ثابت عن رجل من قريش عن أيب ثعلبة عن أيب عبيدة وبشري بن سعد حنـوه، 
 بل أرسله حبيب عن أيب عبيدة وبشـري بـن سـعد،    وليس يف رواية نعيم عن رجل من قريش عن أيب ثعلبة،

  .ويتقوى مبا سبق
بإسناد صحيح،ومشر بن عطية الرواي عن أنس ذكره ابـن   ٣٧١٩٣و ٣٠٥٦٥يبة يف املصنف رقم ابن أيب ش) ٦(

هـ،فالراجح مساعه من أنـس   ١٢٠سعد يف طبقاته يف الطبقة الثالثة من أهل الكوفة،وقد تويف يف حدود سنة 
ـ      ٩٠الذي تأخرت وفاته إىل ما بعد  ى هـ،خاصة أنه مل يعرف بتدليس،فعنعنتـه عـن أنـس حممولـة عل

السماع،وقد صحح ابن حبان واحلاكم حديث األعمش عن مشر،وروى شعبة عـن األعمـش عـن مشـر     
حديثا،وهو ال يروي عن األعمش إال ما صرح فيه بالسماع،فثبت مساع األعمش من مشر،واحلديث موقوف له 

  .حكم املرفوع



  وما دخنه يا رسول اهللا؟: قال

  !ويستنون بغري سنيت تعرف منهم وتنكر يقوم يهتدون بغري هدي: قال 

  .)أمراء يهتدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت(وجاء يف حديث آخر 

  وهل بعد ذلك اخلري من شر؟: قال

  !م من أطاعهم قذفوه فيهانعم دعاة على أبواب جهن: قال 

  !صفهم لنا يا رسول اهللا: قال 

  !هم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا: قال 

  فما تأمرين إن أدركين ذلك؟: قال 

إن كان هللا يف األرض خليفة ( أيب داود ويف رواية! الزم مجاعة املسلمني وإمامهم: قال 

  )!فالزمه

  فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟: قال 

  )٧(!فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة: ل قا

واألحاديث األخرى األحوال واألطوار اليت متر ا األمة وقسمتها إىل  فبني حديث حذيفة

  :خمتلفة لكل حال وطور أحكامه الشرعية اليت جيب التمسك اثالثة أطوار وأحوال 

اخلري احملض وهذا الذي أمر الشارع عهد النبوة واخلالفة الراشدة وهو : الطور األولف

وهو الذي مسيته يف كتاب احلرية  ونبذ كل ما سواه من احملدثات بعدهبالتمسك به 

وقد اجتهدت ) الراشدي السياسي اخلطاب(و) املرتل السياسياخلطاب (التحرير كتاب و

                                                            

ح ،و ٧٠٨٤صحيح البخاري ح) ٧( يف صحيحه  ه ١٨٤٧مسلم  ل للفظ    .وا



 سة األمةيف سيا يف بيان تلك السنن واهلدايات واألصول اليت كان عليها اخللفاء الراشدون

ها التمسك ا ونبذ كل ما واليت جيب على األمة كل كما فهموها من الكتاب والسنة

كل ما خالف هذه السنن فهو من احملدثات اليت جيب ردها قد بني الشارع أن خالفها، و

الطواغيت حكم وهو امللك اجلربي وسننه وامللك العضوض وسننه و وإبطاهلا والتصدي هلا

  !)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(يف احلديث الصحيح وهلذا جاء  وسننهم

ليس لعرق (أنه  الصحيح كما يف احلديثإبطال كل ظلم فقد قرر الشارع  

  )٨(.)ظامل حق

من عمل عمال (وقال الغصب ورد املظامل إىل أهلها كل صور وأمر بإبطال 

ما ليس منه من أحدث يف أمرنا هذا (ويف رواية ،)ليس عليه أمرنا فهو رد

  )٩(.)فهو رد

أبغض الناس إىل اهللا مبتغ يف اإلسالم سنة (أيضا وجاء يف الصحيح

  !)١٠()اجلاهلية

 إىل سقوط اخلالفة وزواهلا فاء املسلمني بعد اخللفاء الراشدينوهو عصر اخلل: الطور الثاينو

ر وسنة تعرف األمة منها وتنكر ففيها عدل وجواليت دثات احملوهو اخلري الذي فيه دخن و

وهو وكل ذلك مع بقاء اخلالفة وأصوهلا كوحدة دار اإلسالم وظهور األحكام وبدعة 

الذي وإن خرج عن بعض األصول إال أنه حافظ  )املؤول السياسي اخلطاب(الذي مسيته 

اجتهدت يف بيان تلك احملدثات قد و و اخلالفة وأصوهلاعلى النظام السياسي اإلسالمي وه

                                                            

  .)حديث حسن غريب(وقال، ١٣٧٨،والترمذي ح  ٣٠٧٣ أبو داود ح) ٨(
  . ١٧١٨صحيح مسلم ح ) ٩(
  .٦٤٨٨صحيح البخاري ح رقم ) ١٠(



واألصول اليت حافظت عليها  واملوقف منها بعد اخللفاء الراشديناليت أنكرها الصحابة 

  .اخل..وإقامة اجلهاد والعدل كاخلالفة واحلكم بالشريعةحىت يف اخلطاب املؤول األمة 

فمن كان عدال من خلفاء املسلمني يف ظل النظام اإلسالمي وهو اخلالفة وجب نصرته 

 تستطع األمة عزله وتغيريه خبري منه واعتقاد إمامته ووجوب طاعته ومن كان جائرا ومل

يف حيرم عليها إعانته على ظلمه كما جاء يف حديث جابر فيطاع بطاعة اهللا ورسوله و

أعاذك اهللا من إمارة (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن عجرة مسند أمحد 

ون ديي وال قال ومن السفهاء يا رسول اهللا؟ قال أمراء يكونون بعدي ال يهتد! السفهاء

يستنون بسنيت فمن صدقهم بكذم وأعام على ظلمهم فأولئك ليسوا مين ولست منهم 

وال يردون علي احلوض ومن مل يصدقهم بكذم ويعينهم على ظلمهم فأولئك مين وأنا 

   )١١(.)منهم وسريدون علي احلوض

يها هم قذفوه فأبواب جهنم من أطاع والدعاة إىل وهو عصر الشر احملض: الطور الثالث 

وملوك بل فرقة عامة وتشرذم ودويالت طوائف  عامة وال خالفةوهو الذي ال مجاعة فيه 

لكل دولة دعاة يدعون لطاعتها وخطاب خيالف خطاب القرآن والسنة وجبابرة وطواغيت 

املسلمون حىت يف عصر اخللفاء ما كان عليه وما كان عليها اخللفاء الراشدون بل و

تعطل أحكام حيث تغيب فيه اخلالفة متاما وت) املبدل السياسي اخلطاب(يته مس احملدثات وقد

وهو هذا  وعدوانا وطغيانا وتستحل فيها احملرمات واملوبقات وتسفك الدماء ظلما الشريعة

يف احلرب العاملية  الغريب الذي تعيشه األمة اليوم ومنذ سقوطها حتت االستعمار الواقع

احلملة الصليبية االستعمارية على العامل تلك عاً جاهلية منذ حيث تعيش األمة أوضااألوىل 

اإلسالمي يف القرن املاضي تلك احلملة اليت فرضت على األمة واقعاً سياسياً واقتصاديا 

                                                            

  ).أمحد والبزار ورجاهلما رجال الصحيح( ٥/٤٤٥قال اهليثمي يف امع )١١(

  



وتشريعيا وثقافيا وعسكريا يصطدم بأصول دينها وأحكام شريعتها فأسقطت خالفتها 

مت بدال من ذلك دويالت قطرية وفرقت وحدا وأقصت شريعتها وعطلت قدرا وأقا

سالمي وهو ما مل وحددت حدودها وفق مصاحلها الصليبية االستعمارية يف العامل اإل

كله مدة ثالثة عشر قرنا فتحولت تلك الدويالت القطرية إىل  حيدث يف تاريخ األمة

  !كيانات هشة ضعيفة متخلفة وقواعد عسكرية للدول االستعمارية والقوى الدولية

القوانني والتشريعات الوضعية  تلك احلملة االستعمارية الصليبية على األمة ضتكما فر

حىت غدت املصدر التشريعي الرئيسي يف عامة والسويسرية الفرنسية والربيطانية الغربية 

  !إال هامشيا قائما بل وال مسموحا به التحاكم للشريعة وللكتاب والسنة أقطارها ومل يعد

صريح بكل صوره حىت شاعت مؤسساته يف كل قطر وصار االقتصاد ومت استباحة الربا ال 

فيها قائما عليه حىت حتولت أكثر بلدان العامل اإلسالمي والعريب خاصة إىل أكرب مدين 

للدول الغربية الصليبية اليت تتحكم بأسواقها ومنتجاا وقراراا االقتصادية وأصبح العامل 

  .التخلف االقتصادي والتنموي واملعريفغرب والتبعية للالعريب كله يعيش حالة من 

كما مت فرض ثقافة غربية صليبية حترم على األمة حقها يف اجلهاد يف سبيل اهللا والدفاع  

عن أرضها ودينها وحقوقها وثرواا بذريعة مكافحة اإلرهاب حىت وصل األمر إىل كافة 

ترسخ  ممسوخة قافة دينية وسياسيةفتشكلت ث املنابر الثقافية واإلعالمية واملناهج التعليمية

  !رسه باسم اإلسالم تارة وباسم املصلحة الوطنية تارة أخرىه وتكوجود

 والدويالت حصار معريف صناعي وتقين وربطت تلك األقطار رض على األمةكما فُ 

مبعاهدات عسكرية بالدول الصليبية حتول دون قدرا على الدفاع عن نفسها واالستقالل 

الصليبية الغربية ادا حىت حتولت إىل أكرب قاعدة عسكرية للجيوش بقرارها وسي

وإذا األمر يصل حد  االستعمارية تنطلق منها لشن حروا على شعوب العامل اإلسالمي

ومن يتوهلم {مواالم والقتال معهم لترسيخ شوكتهم وهو باب ردة جاحمة كما قال تعاىل 



وأويل األمر { الشرعية على املؤمنني أن تكون مناة بينما اشترط يف الوالي} منكم فإنه منهم

   !}منكم

ـ اليت افترقت عن اخلالفة ومع هذا كله فما من بلد من هذه البلدان وهذه الفرق 

على اختالف مستويات هذا الكتاب والسنة وهدي اخللفاء الراشدين اإلسالم و وفارقت

األمة إىل طاعة أنظمتها  ـ إال وهلا دعاة ضاللة على أبواب جهنم يدعوناالفتراق 

وموالم باسم اإلسالم والسنة وسلف ورؤسائها ويعظمون أمرهم ويوجبون طاعتهم 

ويزينون باطلهم حىت صار املنكر معروفا واملعروف منكرا وصارت طاعة الطواغيت ! األمة

   !الذين يعطلون حكم اهللا من طاعة اهللا ورسوله

يريدون أن يتحاكموا إىل {فر م كما قال تعاىل مع أن القرآن قد أمر املؤمنني بالكهذا 

  !}الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم من {وحذر من اتباعهم وطاعتهم فقال  

  !}النور إىل الظلمات

الذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا و{فقال والتصدي هلم وأمر جبهادهم 

  !}شيطانأولياء ال

معىن الطاغوت الذي جاءت الرسل كلها للتحذير منه كما قال تعاىل وقد بني القرآن 

   ..}ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت{

  :إما فبني القرآن أن الطاغوت ثالثة أنواع

  .}والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها{ـ طاغوت العبادة  ١ 

يصدق  وهو} يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت{احلكم والتحاكم طاغوت  وأـ  ٢

  !كل من حيكم بغري حكم اهللا ورسوله على



والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوم {طاغوت االتباع والتويل والطاعة  وأـ  ٣

  !}من النور إىل الظلمات

يقاتل يف  هم مننوقد أخرب القرآن بأن الذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت سواء م

  !  الطاعة أو يف سبيل طاغوت احلاكميةالوالية وسبيل طاغوت العبادة أو يف سبيل طاغوت 

الذين آمنوا {فقال تعاىل  بكل أنواع اجلهاد وصورهوقد أمر القرآن جبهاد كل هؤالء 

  !}يقاتلون يف سبيل اهللا والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان

مرهم والدعوة إىل وجوب طاعتهم تنوا يف تعظيم الطغاة وتعظيم أتفامن هؤالء الذين وإن 

طبيعة أنظمتهم وحكومام  ومهما اختلفت خرجوا عن طاعة اهللا ورسوله مهماـ 

املدرس يف كلية الشريعة جبامعة  عثمانإبراهيم الدكتور محد  ـ بدعوى أم والة أمر

  !الكويت يف قسم احلديث

 زعم أن ما يدعو إليه من طاعة الطاغوت به احلال وتطورت به األحوال حىتوصل وقد  

وأن ما  والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه سلف األمة ومواالته ونصرته بل وحمبته

من العودة إىل التحاكم إىل الكتاب والسنة والعودة إىل سنن اخللفاء إليه حنن ندعو 

  !اخل..خروج وحروريةمة وسياسة األمة بالعدل والقسط الراشدين وهديهم يف باب اإلما

ـ وأخذ يرتل كالم األئمة وسلف األمة يف خلفاء املسلمني من بين أمية وبين العباس 

قائمة والشريعة حاكمة واجلهاد ماض ـ على رؤساء دويالت الطوائف حيث اخلالفة 

ة العثمانية وحكوماته العميلة له الصليبية اليت أقامها االستعمار يف املنطقة على أنقاض اخلالف

 من شيوعية واشتراكية وإباحية وشهوانية ومادية على اختالف أشكاهلا وصورها وكفرها

  !}اختذوا دينهم لعبا وهلوا وغرم احلياة الدنيا{ممن قال اهللا فيهم 



أمراء يهتدون بغري هدي ويستنون (وال يفرق بني من قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ـ وهو اخلري الذي فيه دخن حيث وجود اخلالفة عاصم ) بغري سنيت تعرف منهم وتنكر

دعاة على أبواب (ـ ومن قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم  لألمة من الفتنة العامة

الشر احملض حيث ال الفتنة العامة ووهو زمن ) من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا جهنم

فاعتزل تلك الفرق ( فقال أمر الشارع باعتزاهلاشىت  وإمنا فرق ةوال أمة واحدقائمة خالفة 

  )!كلها

كاخللفاء املسلمني يف وجوب  وارمني الرؤساء والطغاة امللحدينمجيع فجعل محد عثمان 

مهما  اخل..مواالم وطاعتهم والرضا حبكمهم ونصرم وتثبيت أمرهم والقتال معهم

  !خالفوا وغريوا وبدلوا

وعطل فيهم ما أمجع عليه أئمة  بينهم يف األمساء واألحكام فرق اهللا ورسوله فجمع بني من

  !اإلسالم يف باب الردة

وعادى أولياءه وآزر أعداءه كل ذلك باسم السنة ومذهب سلف األمة فكان أشبه مبن  

  )!دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها(ورد فيهم احلديث 

بعد سبع سنني من ) الطوفان احلرية أو(للرد على كتايب ) ائيةالغوغ(وقد ألف كتابه املشبوه 

يف صفه وغالفه  وإذا الكتاب !انفإذا كتابه يوزع يف كل مكان وبا ونشره طباعة كتايب

  !احلكومةكتب ورقه كمطبوعات و

فكان له منه ) الغوغائية(وقد أضل اهللا سعيه حىت يف اسم كتابه حيث مسى كتابه باسم 

شاه باهلذر وسقط الكالم وأسف فيه غاية اإلسفاف فكان غوغائية بكل ما أوفر نصيب فح

  !حتمله الكلمة من معىن



وليس املقام هنا مقام ردود علمية أو جمادلة فقهية بل مقام جهاد يف سبيل اهللا مع أعداء اهللا 

صدق فيهم احلديث ارتكسوا يف الفتنة فعموا وصموا حىت من أولياء الطاغوت وحزبه ممن 

دروا باألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا با(

  )! ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

صليبية جديدة تشن على األمة غربية جد وحنن يف ظل حرب استعمارية اليوم ن األمر فإ

لريسخ  اضعة لنفوذهاخل ويوظف هلا العدو كل ما ميكن له توظيفه من خالل احلكومات

 خطاب! يف باسم اإلسالمخبطاب فكري وثقاالفكر واإلعالم وجوده وشرعيته يف ميدان 

كما يرسخ وجوده يف ميدان  !يروج له دعاة الفتنة وسدنة الطاغوت وأحباره ورهبانه

   !مبساعدة الطابور اخلامس من أتباعه وأعوانه باحلديد والناراحلرب العسكرية 

اخلليج مكافحة اإلرهاب ليحتل العراق وأفغانستان كما احتل قبلهما بدعوى وكل ذلك 

 على األمة منها قواعده العسكرية اليت يشن حروبه جزيرة العرب ليجعلها أكربالعريب و

اليت خرجت وزيرة خارجيتها لتخاطب العامل  لتعزيز أمن دولة اليهود يف فلسطني

ءه العرب يف خندق واحد ملواجهة إسرائيل وحلفا(وجيوشها تدك غزة احملاصرة بأن 

  !)اإلرهاب

استنفرت هلا األمة كلها من أقصاها فهي معركة شاملة على كل اجلبهات ويف كل امليادين 

وكما بإذن اهللا إىل أقصاها وهي أيام عظيمة من تاريخ األمة هلا ما بعدها من النصر والظفر 

  !}إن استطاعوا وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم{قال تعاىل 

اللني حيث جتب الشدة وال األدب حيث جتب يف هذه املواجهة الفكرية فال يصلح  

  !)جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(القسوة وكما يف احلديث 

اهجهم وروح القدس (وقال صلى اهللا عليه وسلم حلسان وهو حيثه على هجاء أعداء اهللا  

  !)كمع



  : على كتاب محد عثمان وهذه بعض امللحوظات

  :اإلعراض عن القضية الرئيسة يف كتايب  : امللحوظة األوىل

وللخلفاء لسنة رئيسة يف الكتاب وهي أن للقرآن ولالقضية ال جتنب محد عثمانحيث  

هدي وسنن وأصول يف باب اإلمامة وسياسة األمة جيب معرفتها واإلميان ا الراشدين 

  ..سلف األمة وأئمة السنةخلالفة كما أمجع على ذلك كوجوب إقامة ا والدعوة إليها

  ..واحتادها ووجوب وحدة األمة  

  ..ووجوب حتكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما

  ....ووجوب اجلهاد وحفظ بيضة األمة ودفع العدو 

ووجوب لزوم سنن اخللفاء الراشدين يف باب اإلمامة كالشورى والعدل يف احلكم  

سنت فأعينوين وإن إن أح(قم ورقابة األمة على األئمة كما قال الصديالقساملساواة يف و

  .اخل).أسأت فقوموين

القول مبا ال يشك من اطلع عليه أن الفرق  )احلرية أو الطوفان( د فصلت يف كتايبوق

اشدين السياسية وواقع شاسع والبون واسع بني أصول القرآن والسنة وسنن اخللفاء الر

  !األمة احلايل

ذلك كله واختزل القضية كلها فإذا كتابه كله دقه وجله يدور حول  محد عثمانفتجنب 

من أندادا الدفاع عن طواغيته وأربابه الذين اختذهم و) طاعة السلطة(قضية واحدة هي 

أولياء يريد عندهم العزة وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال ودون اهللا 

  !يعلمون

  : ٩ص دمة كتابه املشبوه فقال عن كتايب يف مق



وهذا ) االنقالبات العسكرية(لتنظيم السري واخلروج على الوالة كتابه يف احلقيقة دعوة ل(

    !)واضح من خالل كتابه

ه الدفني على والتنا وفق حقد.. أبان حاكم العبيسان عن هواه (:  ١٤يف ص وقال 

علوا من جـ  بالرفع ـ كذارى والتنا ظلمة جيب خلعهم ويرى أن علماؤنا ي.. وعلمائنا

  ..)!بشر وحاول أن يقنعنا أن اخلروج على الوالة ليس.. السلطان إهلا أو نصف إله

النفرة الكبرية من العبيسان واضح جدا : خباثة يف قالب نقد علمي ( ٩١يف ص وقال 

  ..)!جور الوالة والدعاء هلم ألدلة الكتاب والسنة واإلمجاع وآثار الصحابة يف الصرب على

من أدهى وأخطر ما يدعو إليه حاكم العبيسان يف معاملة والة األمر هو (١٠٦ص وقال 

  !)واهللا لو التزمنا فقه العبيسان ملا أبقينا حاكما.. قطف رؤوسهم وقتلهم 

  )!للخروج بالسيف على الوالة كما برهن على خطورته يف الدعوة(١٤٤يف ص وقال 

م آل ن يؤخذ مبجموع تارخيه املعاصر فحكالنموذج الكوييت ال بد أ( ١٥٥يف ص وقال 

مبشاورة أعيان  وحكم آل صباح طوال تاريخ حكمهم مشهود له.. صباح ثالمثائة عام 

  ..)!البلد 

األنفة من طاعة األمراء باملعروف هو دين اجلاهلية ومحية احلرورية ( ١٨٦يف ص وقال 

  )!إليه العبيسان يف كتابه وهذا هو الطوفان الذي يدعو

مارس العبيسان أعىت أنواع الظلم واإلرهاب الفكري وسعى يف األخذ ( ١٩٧يف ص وقال 

  )!ةبيد القارئ إىل مذهبه خبلع الوال

الصياغة التحريشية اليت انتهجها العبيسان ما هي إال تنفيسات للغيظ ( ٢٠١يف ص وقال 

  )!الكامن يف قلبه ضد والتنا



بالسيف واخلروج كما أنه يكون ..ما أهون الكلمة على العبيسان ( ٢٣٢يف ص وقال 

  )!يكون بالكالم أيضا

يدعو إىل  العبيسان جاء مبا يضاد الدين ودعوة املرسلني فكتابه كله( ٢٣٧يف ص وقال 

  ..)!نزع يد الطاعة

يرى شرعية العبيسان يأمرنا أن نرتع يد الطاعة من والة أمورنا وال ( ٢٤٣يف ص وقال 

  ..)!لوالية العهد

  !) ذهنه فكرة اخلروج على احلكام ويف قلبه شهوة تداول السلطةيف( ٢٧٥يف ص  وقال

والعبيسان انتقى من شعر املتنيب ما يروي غليل غيظه على الوالة وال ( ٢٩٣يف ص وقال 

ده من تداول أظنه سيشفي عليله ألن حنقه على الوالة لن ينتهي إال إذا حصل له مرا

  )!السلطة وأىن له ذلك

رير للدعوة للخروج على حلرية أو الطوفان غالب مادته تقكتابه ا(٣٠٦يف ص وقال 

  ..)!الوالة

كتابه تكشف القضية اليت أشغلته وأشغلت  يت مأل ا محد عثمانفهذه بعض النصوص ال

من أوعز إليه بالرد علي من أوليائه فلم يكن هدفه من كل ما كتب إال التمسح بأعتام 

  !واهللا موالنا وال موىل هلم لدى أربامو طمعا باحلظوة لديهم والتمسك بأهدام

لو كان محد نائحة الثكلى كالنائحة املستأجرة فليست الكتب فال ألوم محد عثمان فيما و 

مليون عريب من  نسب لغاظه ما يغيظ مخسنيلشعبها بميت جلزيرة العرب بسبب وعثمان 

فضال العروبة  وهم بقية العرب يف جزيرم مهبط الوحي ومهد ـ ذرية عدنان وقحطان

قد حتولت إىل قواعد عسكرية هم يروا و ـ عن ثالمثائة مليون عريب من اخلليج إىل احمليط

ا حيتلها العدو ويوظف شعوا وثرواا خلدمة جيوشه وتأمني الطرق هلمن مشاهلا إىل جنوا 



هلا وتقدمي كل دعم لوجسيت يسهل شن احلروب على العامل العريب واإلسالمي كله من خال

املشبوهة تو ولتعقد مؤمترات احللف م أبوا تتحول إىل عضو يف حلف النيوإذا دوهلم شاءوا أ

بعد أن كانت خترج منها جيوش لتنطلق منها جيوش االحتالل الصلييب على أرض جزيرم 

  !الفتح اإلسالمي

 مواحلمية هل لعربعثمان على الغضب ليف أخوة اإلسالم واإلميان ما حيمل محد ومل يكن 

  !مل تكن له فيهم أخوة النسب واحلسب؟ اإذ

أنين مل أتعرض لدولة بعينها  )التحرير(وكتاب  )احلرية(هذا ويعلم كل من قرأ كتاب 

بذكر وإمنا كنت أحتدث عن أحوال األمة كلها واألطوار اليت بعينه باالسم وال نظام حكم 

د على ذلك فأىب محد ع الذي يشهمتر ا من خالل النصوص اليت وردت يف ذلك والواق

دف ويتزلف إليها  ويرتل الكتاب عليها إال أن يقحم بعض احلكومات بعينها عثمان

  !اخل..الرؤساء قتلأدعو إىل اخلروج وسفك الدماء و حتريضها وتأليبها بدعوى أنين

لمي وقد أكدت إلصالح السمع أنين كنت وما زلت أدعو إىل اكل هذا االفتراء علي 

 اقتتال إىل إىل فتنة وال قط مل أدع ويف كل ممارسيت للعمل السياسي تبتهذلك يف كل ما ك

أرى أيضا أن إال أنين  ونبذ العنف بل أدعو إىل االحتاد ووحدة الصففساد إىل وال  داخلي

إذا عجزت أو ختاذلت عن  اجلهاد ودفع العدو احملتل عن أرضها بكل وسيلة لألمة احلق يف

 تغيري واقعها واختيار السلطة اليت حتكمهاشعوا احلق يف ذلك حكوماا كما أرى بأن ل

فهذا احلق ال يصادر  ولو بالثورة الشعبية العامة حني يسد أمامها سبيل اإلصالح السلمي

لتذهب عصابة وتأيت  عليها حتت أي ذريعة ولست ممن يدعو إىل االنقالبات العسكرية

جب اهللا عليها القيام به من إقامة أن تقوم مبا أو كلها بل أدعو األمة !عصابة أخرى

حكومات راشدة يف كل بلد تترسم خطا الكتاب والسنة وسنن اخللفاء الراشدين يف 

كما بشر  )أمة واحدة وخالفة راشدة(سياسة األمة وتعمل على الوصول بشعوا إىل إقامة 



ها أمرما كو) مث تعود خالفة على منهاج النبوة(بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  !)نبسنيت وسنة اخللفاء الراشدي عليكم(قوله كذلك كما يف 

به وأن يبشروا مبا بشر به وأن اهللا ورسوله فالواجب على املصلحني أن يأمروا مبا أمر  

إن كان هللا يف األرض خليفة (حيذروا مما حذر منه صلى اهللا عليه وسلم كما يف قوله 

فاعتزل (قال فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال ) مالزم مجاعة املسلمني وإمامه) (فالزمه

وهي اليت ختالف سنن اخللفاء الراشدين ) وإياكم وحمدثات األمور(وقال  )تلك الفرق كلها

ويف ) مث يكون ملكا عضوضا مث ملكا جربيا(وبينها يف احلديث اآلخر وحددها بقوله 

  !)مث الطواغيت(حديث

اهللا عليه وسلم هنا يتحدث عن قضية سياسية تتمثل وظاهر لكل ذي بصرية أن النيب صلى 

وما يضادها من امللك العضوض واجلربي يف اخلالفة واجلماعة وسنن اخللفاء الراشدين 

  ..والطاغويت

لتصبح عنده ) طاعة والة األمور(وأخذ يعيد ويزيد يف قضية  كله ذلكفترك محد عثمان  

 عة اهللا ورسوله وخروج والة األمورأما طا !وأم القضايا وأصل التوحيد أصل األصول

 فكل ذلك وموالم أعداء األمة ودخوهلم حتت محايتهم عنها وتعطيلهم حلكم اهللا ورسوله

فيمن  ال يستحق عنده أن يسطر فيه مقاال فضال عن كتاب وإمنا يسطر الكتب من الفروع

  !ديإىل عودة األمة كلها إىل اخلطاب السياسي القرآين والنبوي والراش يدعو

  !}ادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيالربنا أطعنا س{وهذه سنة قدمية له فيها سلف ممن قالوا 

وهو يتحدث عن خصوم الشيخ حممد بن  ٨٥وقد جاء يف تاريخ جند حلسني بن غنام ص 

أغروا به اخلاصة (وأم وكيف تصدوا له من علماء السوء ودعاة الفتنة عبد الوهاب 

ذمام ال وادعوا أنه ليس للشيخ وأصحابه عهد و واحلكام سالطنيالوالعامة خصوصا 

لرفضه سنة الرسول وتغيري أحكام الدين وخوفوا الوالة واحلكام منه وزعموا أنه ميأل قلوب 



اجلهال والطغام بكالمه ويغويهم بطريقته فيخرجون على حكامهم ووالم ويعلنون 

رجكم من ملككم ويسعى يف قطع فشكوه إىل شيخهم وقالوا هذا يريد أن خي... العصيان

  ..)!ما أنتم عليه

  :عين  وقارن هذا بقول محد عثمان

والعبيسان جاء مبا يضاد الدين ودعوة املرسلني فكتابه كله يدعو إىل نزع يد (

  !)٢٣٧ص..)(الطاعة

فاهللا جل جالله يقول  فصارت دعوة املرسلني عنده هي طاعة امللحدين والطغاة ارمني

   !ومحد عثمان يدعو إىل نصرم وحمبتهم؟} ىل الذين ظلموا فتمسكم الناروال تركنوا إ{

واهللا حيذر من التحاكم إليهم والرضا حبكمهم ويأمر املؤمنني بالكفر م وحبكمهم 

ومحد عثمان } يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به{وأحكامهم 

  !؟بيت أمرهمة باإلميان م وبواليتهم وتثيأمر األم

أمر كل جبار واتبعوا عصوا رسله و{والقرآن ينعى على األمم الكافرة أم عصوا اهللا 

تقربا إىل اهللا واتباعا  ومحد عثمان يوجب على األمة أن ختضع ألمر كل جبار عنيد} عنيد

  !؟للسلف بزعمه

ية لوالية العبيسان يأمرنا أن نرتع يد الطاعة من والة أمورنا وال يرى شرع( أيضا وقال

  !)٢٤٣ص ..)(العهد

  !)٢٧٥ص )(يف ذهنه فكرة اخلروج على احلكام ويف قلبه شهوة تداول السلطة(وقال 

والعبيسان انتقى من شعر املتنيب ما يروي غليل غيظه على الوالة وال أظنه سيشفي (وقال 

 له عليله ألن حنقه على الوالة لن ينتهي إال إذا حصل له مراده من تداول السلطة وأىن

  !)٢٩٣ص )(ذلك



ص ..)(كتابه احلرية أو الطوفان غالب مادته تقرير للدعوة للخروج على الوالة(وقال 

٣٠٦(  

تلك احلكومات اليت أقامها االستعمار منذ كل أ وال ندري من هم الوالة عند محد عثمان

ف ؟ أم االحتالل األجنيب الذي يتحكم ا ويسوس شئوا ويتصرإىل اليوم سقوط اخلالفة

   يف دوهلا وشعوا كأحجار الشطرنج؟

عن مثل هذه  ٨/١١وقد أفىت عبد اهللا بن عبد اللطيف آل الشيخ كما يف الدرر السنية 

  :فقالحتت محاية بريطانيا  يف القرن املاضي وقد سئل عن دخول أهل اخلليجاألحوال 

م بذهاب دينهم وانتقل احلال حىت دخلوا يف طاعتهم واطمأنوا إليهم وطلبوا صالح دنياه( 

  )!وهذا ال شك من أعظم أنواع الردة

وقال أيضا هو والشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وسليمان بن سحمان كما يف الدرر السنية 

  :يف بيان حكم الدخول حتت احلماية األجنبية ١٠/٤٣٥

  )!أما الدخول حتت محاية الكفار فهي ردة عن اإلسالم( 

عن حكم ) ١٢٦كلمة حق ص (اكر يف رسالته وقال الشيخ احملدث السلفي أمحد ش

أما التعاون بأي نوع من أنواع (يف حرا على املسلمني  التعاون مع بريطانيا وفرنسا

التعاون قل أو كثر فهو الردة اجلاحمة والكفر الصراح ال يقبل فيه اعتذار وال ينفع معه تأول 

 الكفر والردة سواء إال سواء كان من أفراد أو مجاعات أو حكومات أو زعماء كلهم يف

  )! من جهل وأخطأ مث استدرك فتاب

وقارا مبا يدعو املتأخرين  من أئمة الدعوة السلفية فتأمل هذه الفتاوى من هؤالء الفقهاء

  !إليه محد عثمان من الرضا ذه الردة اجلاحمة والكفر البواح؟

  : ف أنواعهاوأحكامها على اختال الواقع صوراخللط بني  :ة الثانية امللحوظ



بني نظام ونظام وحكومة وحكومة بل الكل عنده كله كتابه مل يفرق يف  حمد عثمانف  

ثمانية ومنذ سقوط اخلالفة العـ والة أمر جيب طاعتهم مع أن العام العريب واإلسالمي 

حكم من قبل مخسني حكومة فيها الشيوعية واالشتراكية  وسيطرة االستعمار عليه ـ

العميلة الذي نصبها احلكومات انية والليربالية واملادية اإلحلادية واإلباحية ووالقومية والعلم

  فأي هذه احلكومات عنده حكومة شرعية؟ اخل..الصليبيون وهم الذين حيموا 

  وأيها له والية شرعية على األمة لتكون طاعتها من طاعة اهللا ورسوله؟  

ي حكم اهللا ورسوله وله ويقصي حيكم بغري حكم اهللا ورسوكيف يكون الطاغوت الذ

  !وحيارب كل من يدعو إىل حكم اهللا ورسوله ويل أمر جتب طاعته وواليته وحمبته؟

  ؟}كم الناروال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمس{ كيف حنقق قوله تعاىل

  ؟}ومن يتوهلم منكم فإنه منهم{ تعاىل قولهوما معىن 

  ؟}أمروا أن يكفروا بهيريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد {وما معىن 

  ؟ويل أمر للمسلمنيعلى األمة واحلكم فكيف يكون من توالهم وولوه هم الوالية  

يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد {وكيف حناذر الطاغوت ونكفر به كما يف قوله  

ال الكفر  وطاعتهم بل وحمبتهمى األمة تويل الطواغيت مادام جيب عل}أمروا أن يكفروا به

  !؟وجماهدمم 

 على األمة اعتزاهلم إن مل تستطع ومن هم طواغيت احلكم املقصودين يف اآلية حىت جيب

  !جهادهم وقتاهلم؟



بل أخذ يشنع على كل الدعاة ويدافع عن كل  فلم يفصل محد عثمان يف شيء من ذلك

فليس عنده من هذه األنظمة احلاكمة اخلمسني من يصدق عليه أنه طاغوت بل  !الوالة

  !هم أولياء أمر للمسلمنيكل

فهذا الدكتور املتخصص يف احلديث ال يعرف من أصول اإلميان وأركان 

ذي مث ويل األمر عنده هو كل ) طاعة والة األمر(اإلسالم وشرائعه إال 

كافرا أم مرتدا فليس عنده من  منافقا وسواء لطان سواء كان مؤمنا أوس

  !جيب جهاده واألخذ على يده؟

  !وعدم توليه وطاعته؟ هم من جيب الرباءة منهوليس عنده من 

ليه   وهو يتصور أن الطاغوت الذي أمر القرآن باجتنابه وعدم التحاكم إ

له ال جتنب طاعته بل وأوجب و جهاده وقتاله أو على األقل اجتنباه واعتزا

ليوم يف بلدان املسلمني؟   !وجود هلا ا

لقيموكما قال  ويظنه  ول الواقع حتته،لكن أكثر الناس ال يشعر بدخ( :ابن ا

وهذا هو الذي حيول بني القلب وفهم  ومل يعقبوا وارثا، يف قوم قد خلوا،

ذا  تنقض عرى اإلسالم عروة عروة،:(كما قال عمر بن اخلطاب القرآن، إ

وهذا ألنه إذا مل يعرف الشرك وما  ،)ولد يف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية

وهو ال يعرف أنه الذي كان عليه  ،وقع فيه وأقره وما ذمه، عابه القرآن،

، فتنتقض بذلك عرى اإلسالم، ويعود املعروف منكرا، واملنكر أهل اجلاهلية

لبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل مبحض اإلميان وجتريد  معروفا، وا

لتوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول   )!!ا

  



  :أو سوء القصد  سوء الفهمأن عامة كتابه مبين على  : الثالثة امللحوظة

  :على ذلكومن األمثلة  

ن اجلدال الدائر بني الشيخ حممد بن عبد الوهاب وخمالفيه يف احتج علي مبا نقلته مـ  ١

أحكام اإلمامة وليس إماما وال إقامة بعض من يف جند مبا قام به الشيخ حممد كيف يقوم 

ن يف كل مذهب على أن األئمة جممعو(يخ حممد عليهم بأن ذكرت احتجاج الشنائبا عنه و

   .)من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء

الدكتور العبيسان كعادته تناقض ورد على نفسه بنفسه فإنه يف ( ٢٤ص  فقال محد عثمان

) موضع آخر استدل بكالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف رده على اخلطاب املؤول

   !وذكر النص السابق

ودار اجلدل حول جواز اجلهاد وإقامة (أول العبارة عامدا وهي قويل  عثمان وحذف محد

احلقوق واحلدود دون اإلمام ونائبه كما يقضي به اخلطاب املؤول فرد الشيخ بأن األئمة 

جممعون يف كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع 

  )!!٢٧٧ص  ٣احلرية أو الطوفان ط) (األشياء

هو وجوب قيام األمة مبا أمرها اهللا به من إقامة فروض فالذي جدد فيه الشيخ ووافقته عليه 

وهي كاجلهاد وإقامة احلقوق الكفاية إذا عجز اإلمام أو عطلها وقدرت األمة على إقامتها 

  !اليت عطلها اخلطاب املؤول إال بإذن اإلمام أو نائبه

ئمة جممعون يف كل مذهب على أن من تغلب فله أما احتجاج الشيخ حممد عليهم بأن األ

حكم اإلمام فهذا ال خيالفه فيه أتباع املذاهب األربعة أصال ملا تقرر عند املتأخرين من 

هي  القضية وهذهيف ظل نظام اخلالفة اإلسالمي ـ أي ـ مطلقا وجوب طاعة املتغلب 

احملدثات اليت ختالف ما كان  بطالا وأا منجاء كتاب احلرية وكتاب التحرير لبيان  اليت



عليه اخللفاء الراشدون وما جاء به القرآن والسنة من الشورى وعدم اغتصاب األمة حقها 

  !؟ومن وجوب وحدة املسلمني وحرمة تفرقهم يف اختيار اإلمام

فأنا إمنا أوردت اجلدل الدائر بني الشيخ حممد وخصومه واحتجاجه عليهم بأصل يوافقونه 

فونه فيه من وجوب طاعة املتغلب ليقرر هو بناء عليه جواز اجلهاد وإقامة عليه وال خيال

  !احلقوق واحلدود دون إذن اإلمام أو نائبه

وليس كل ما احتج به الشيخ على خصومه أوافقه أنا عليه وإمنا وافقته على وجوب اجلهاد 

ده كالم وإقامة احلقوق ملن قدر عليها وال تتعطل حبال من األحوال وهلذا أوردت بع

بأي كتاب أم بأي حجة أن اجلهاد ال جيب إال مع إمام (حفيده عبد الرمحن بن حسن 

متبع هذا من الفرية يف الدين والعدول عن سبيل املؤمنني واألدلة على بطالن هذا القول 

  ..)!أشهر من أن تذكر

ديد مث بعد ذلك ذكرت أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بعد إقامة الدولة توقف عن التج

  .اخل..التغلب يف هذا الباب وعاد للخطاب املؤول ومن ذلك إقرار

فلم أتناقض ومل أضطرب كيف؟ وأنا أرد دعوى إمجاع األمة على وجوب طاعة املتغلب 

وقد نقلت من نصوص األئمة وسلف األمة ما مطلقا وعلى حترمي اخلروج على أئمة اجلور 

يف رده على ابن جماهد األشعري  يؤكد بطالن دعوى اإلمجاع وذكرت كالم ابن حزم

  !وكذلك رددت على النووي والقاضي عياض هذه الدعوى العريضة

فاخلالف بني سلف األمة وأئمة السنة يف اخلروج على اإلمام اجلائر أشهر من أن يذكر هذا 

كام ودار اإلسالم أما اليوم إذا كان إماما وخليفة يف ظل خالفة اإلسالم وظهور األح

فترتيل كالم األئمة يف بين أمية وبين  أصال رعي والنظام اإلسالمي ال وجود لهفاإلمام الش

العباس ـ حيث الدولة اإلسالمية ظاهرة واخلالفة قائمة وهو ما يعرب عنه اليوم بالنظام 

أهل السنة واجلماعة مدة ثالثة عشر األمة خاصة عليه  تالسياسي اإلسالمي الذي أمجع



منذ سقوط اخلالفة العثمانية إمنا هو ي أقامته احلملة الصليبية قرنا ـ على هذا الواقع الذ

  !به أربام وطواغيتهم ضواضرب من العبث ميارسه هؤالء العابثون لري

فقد أمجعت األمة على اخلروج على اإلمام إذا كفر واختلفت يف اإلمام إذا جار كما 

وج وال يعين ذلك أن خيرج فصلناه يف احلرية والتحرير وليس هناك إمجاع على حترمي اخلر

مبجموعها ال بأفرادها احلق يف تغيري كل من هب ودب وإمنا املقصود أن لألمة على اجلائر 

 إن استطاعت السلطة واحنرفت وطغت جارت السلطة ـ يف ظل النظام اإلسالمي ـ إذا

  !تنتظر وقت القدرة واالستطاعةإا فإن عجزت ف األمة تغيريها

حتمي  إقامة سلطةالتغلب على بلد أو بلدان تعيش حالة فوضى و مث إن هناك فرقا بني

أمر  فهذايف جند سنة وهو ما قام به الشيخ حممد احلقوق وتقيم احلدود وحتكم بالكتاب وال

  !مشروع بل واجب على من قدر عليه

كما يف بلد مستقر التغلب على السلطة واغتصاب اإلمامة الصراع والتنازع وخبالف  

وأن ال ننازع (حرمته حلديث بينا ارعون على السلطة فهذا الذي أثبتنا بطالنه ويفعله املتص

إذ السلطة يف اإلسالم شورى ورضا ال ) وجاء من ينازعه فاقتلوه(وحديث ) األمر أهله

من بايع رجال دون شورى املسلمني (تنازع فيها وال اغتصاب كما يف البخاري عن عمر 

  )! ة أن يقتالال بيعة له وال الذي بايعه تغرف

من كل وهي دعوى اإلمجاع على طاعة  هذه النظرية اليت ينصرها محد عثمان علىبناء مث 

هل جيب إذا تغلب ثائر أو خارج فبلدان وأن له حكم اإلمام الشرعي التغلب على بلد من 

أن يقوم أهل ذلك اإلقليم بطاعته؟ وأنه حيرم عليهم أو مدينة وسيطر على منطقة أو إقليم 

  ! ؟على بلدهم انه ألنه ويل أمر متغلبعصي

وقسمت جزيرة ـ  العراقوكما فعلت يف  فعال ـ كما ختططوهل إذا جاءت أمريكا 

وجعلت يف ـ وليس فقط سبع دويالت كما فعلت بريطانيا ـ العرب إىل عشرين دويلة 



السمع والطاعة للسلطة يف  بوحددت هلا حدودا فهل جيكل دويلة سلطة تقوم حبمايتها 

حيرم توحيدها من جديد لكون كل سلطة يف كل منطقة هلا مسع وطاعة  وهل !؟ل دويلةك

  !حيرم اخلروج عنها؟

إذا بويع لرجلني (وحديث } واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا{وما معىن قوله تعاىل 

 وما معىن إمجاع األمة وأهل السنة خاصة على عدم تعدد األئمة عمال) فاقتلوا الثاين منهما

  !ذه النصوص القطعية؟

  )!ال أبذل بيعيت يف فرقة وال أمنعها من مجاعة(وما معىن قول أمحد وهو قول ابن عمر 

  !ملا تنازع ابن الزبري وعبد امللك فلم يبايع حىت اجتمعت األمة؟ ابن عمر وكذا فعل 

  !؟سلطة ولكل متغلبذي وملاذا مل يبايع من هو حتت سلطته إن كانت جتب الطاعة لكل  

أنه ال يفرق بني السلطة الشرعية اليت طاعتها من طاعة اهللا ورسوله  إن مشكلة محد عثمان

وتتوافر هلا شروط ابتداء اليت ختتارها األمة بالشورى والرضا الشرعية ـ وهي اخلالفة 

ا بعد  اشدين أو جتتمع عليها األمة وترضىكاخللفاء الرالعدالة لتقيم أحكام اإلسالم 

والسلطة القهرية أو العرفية ـ لطة انتهاء ككثري من اخللفاء املسلمني العدول وصوهلا للس

أو التعاقدية أو الوضعية اليت ختضع الشعوب لسلطتها وسلطاا القهري أو الطوعي أو 

وليس بالضرورة أن تكون ـ بال حتقق الرضا من األمة ا ال ابتداء وال انتهاء ـ العريف 

  !شرعية؟

جللي هو أنه إذا قامت خالفة والفرق ا) حترير اإلنسان(يف كتاب ه كلوقد فصلت ذلك 

فإذا قلنا بشرعية وعلى األمة وجوب نصرا فالواجب عليها توحيد األمة  شرعية يوما ما

عطلت من كانت طبيعة النظام السياسي فيها ومهما كل نظام حكم وكل دولة مهما 

 قوق واحلريات ومهما استباحت منمن احلعلى األمة فيها أحكام اهللا ومهما صادرت 



الراشدة أو احلكومة الراشدة بتغيري الشرعية اخلالفة  الدماء واألعراض فإن ذلك يعين منع

وطاعة وأنه جيب  اشرعية ومسع بدعوى أن لتلك األنظمة والدول انألوضاع يف تلك البلدا

كم اهللا يف اليت تريد إقامة حالشرعية ا الوقوف معها وليس مع اخلالفة وعلى شع

  !األرض؟

علم فضال عن أستاذ يف كلية الشريعة ويدعي السلفية كالم شيخ وال خيفى على طالب 

دع عنك ووجوب جهادها  يف الطائفة املمتنعة عن بعض شرائع اإلسالمابن تيمية اإلسالم 

  !!تعطيل أحكام الشريعة كلية

إن مل يكن تدليسا  ومن سوء الفهم الذي ابتلي به هذا الكاتب ومأل كتابه بهـ  ٢

مقصودا ادعاؤه أنين يف كتايب أدعو إىل الفرقة واالختالف وأمدحهما وأخذ يذكر األدلة 

االنتماء إىل اجلماعات (ونقل عين قويل  اخل..على حرمة اخلالف ٦٣ـ ٥٩يف ص 

  ..)!الفكرية والسياسية جائز من باب أوىل

  !..)هل األهواء املبتدعةء ألالعبيسان ال يرى حرجا يف االنتما( ٥٤يف ص وقال 

  :مباشرة إذ قلت باحلرف الواحد بعد ذلك النص هذا كذب صريحو

واملقصود باجلواز واحلق هنا اجلواز واحلق القضائي الذي ال تستطيع السلطة هنا ( 

احلرية ص ..)(مصادرته ال اجلواز ديانة وإفتاء إذ حيرم االنتماء للخوارج وأهل البدع

١٠٣!(  

وهي  وال الدول كذلكـ لف الكتاب والسنة ز االنتماء للفرق اليت ختافأنا ال أرى جوا

الفرقة العامة اليت يؤيدها محد عثمان وألف كتابه املشبوه ليؤكد شرعيتها وأن كل نظام 

حكم يف كل بلد له والية شرعية وهي أشد أنواع الفرقة واالفتراق اليت ذمها الشارع 

وإمنا قررت يف احلرية ـ  السياسية ة األمةوحذر منها وأمر بقتل من جاء يفرق وحد



حقوقا أمجع عليها الصحابة حيرم انتهاكها  بأن للخوارج وغريهم من أهل القبلة والتحرير

وهلذا قرر أهل السنة يف أصوهلم أم ال يكفرون أهل القبلة من طوائف اإلسالم التزاما مبا 

  !رجأمجع عليه الصحابة حيث مل يكفروا أهل األهواء كاخلوا

أن يشرح لنا معىن قول علي رضي اهللا عنه يف شأن  وكان الواجب على محد عثمان

هلم علينا ثالث أن ال نبدأهم بقتال وال مننعهم (وحقوقهم اليت كفلها هلم بقوله اخلوارج 

  )!مساجد اهللا أن يذكروا فيها امسه وأن ال حنرمهم من الفيء ما دامت أيديهم مع أيدينا

وذكر  هذا املغين بقول عليقش ابن قدامة املقدسي الذي احتج يف يناوكان جيب عليه أن 

واستدل له بعدم تعرض النيب صلى اهللا عليه وسلم للمنافقني أنه قول مجهور أهل الفقه 

  :ابن قدامة  يف املغين فغريهم من باب أوىل حيث قال 

 مثل تكفري من ارتكب كبرية وترك اجلماعة، إذا أظهر قوم رأي اخلوارج؛(

ومل  إال أم مل خيرجوا عن قبضة اإلمام، وأمواهلم، واستحالل دماء املسلمني

وهذا قول أيب  فإنه ال حيل بذلك قتلهم وال قتاهلم،م، يسفكوا الدم احلرا

واحتجوا بفعل علي رضي اهللا عنه .. حنيفة والشافعي ومجهور أهل الفقه

وسلم مل يتعرض   وألن النيب صلى اهللا عليه...لكم علينا ثالث :فإنه قال

  )١٢(.)للمنافقني الذين معه يف املدينة فغريهم أوىل

قول أيب عبيد القاسم بن سالم إمام أهل احلديث والسنة يف عصره كذا كان عليه مناقشة و

  ..)!ا مل يظهروا اخلروج على الناسإن عليا رأى للخوارج حقا يف الفيء م(

                                                            

  . ٦٠ – ١٠/٥٨املغين البن قدامة ) ١٢(



فقهاء جيوزون االنتماء ملذهب اخلوارج فهل علي وعثمان وأبو عبيد وابن قدامة وعامة ال

وأهل األهواء واملنافقني ألم يرون هلم حقا يف حرمة دمائهم وحفظ حقوقهم يف بيت 

  املال وحرمة التعرض هلم ما مل خيرجوا على األمة بالسيف؟

طريي لريضي أولياءه حاكم امل.محد عثمان كل هذه النصوص وأخذ يشنع على د لقد ترك

  !؟بكتابه املشبوه تزلف عندهمالاءهم ورضالذين يريد إ

أهل الكتاب واوس على وهو هل إقرار اإلسالم وجود  اجلواب عنه وهنا سؤال يلزمه

يعين جتويز اإلسالم واملسلمني يف ظل الدولة اإلسالمية شركهم ووثنيتهم وعبادم النار 

  !هلذا الشرك؟

ال {جاء به كما يف قوله تعاىل  واجلواب قطعا ال بل هذا من عدل اإلسالم والقسط الذي

وكنائسهم والدفاع عنهم  م ومحاية دمائهم وأمواهلم وأعراضهمفإقراره} إكراه يف الدين

وعن معابدهم من الواجبات الشرعية على اإلمام بإمجاع األمة وأن هلم ذمة اهللا ورسوله 

ذا دمههم عدو ميوتون دون أهل الذمة وكنائسهم إو دفاعا عنهم يقاتلونحىت أن املسلمني 

 الدفاع عنهم ومحايتهم من كل اعتداء قد يتعرضون له داخلي وخارجيفهل يعين صائل 

  !ا هم عليه من شرك ووثنية؟ملجتويز 

وحيك حنن نقرهم على ما (لقد سئل مالك عن اوس هل يقرون على نكاح احملارم فقال 

  )!هو أشد من ذلك على عبادة النار

أم يقرر حقهم الذي جعله اإلسالم هلم ! ؟ز عبادة اوس للنارفهل يعين ذلك أن مالكا جيو

  حبكم الكتاب والسنة؟

هذه  ديان األخرى حتت حكمه وعدله وكذلكلألفهذه هي التعددية اليت أقرها اإلسالم  

اليت أقرها اخللفاء الراشدون وأمجعت األمة عليها بني أهل القبلة هي التعددية الفكرية 



وبصريم  رضي اهللا عنهم فقه الصحابةفضل من االقتتال بني طوائفها ب ةوعصم اهللا ا األم

وال يقتضي ذلك جتويز ما عليه  }ال إكراه يف الدين{على قوله تعاىل  وهو قياس األوىل

حفظ حقوقهم اليت عصمهم ا اإلسالم واإلميان كما عصم جيب بل من بدع أهل األهواء 

  !ضا مبا هم عليه من أهواءالر دون غري املسلمني بالذمة واألمان

يف بيان ما للخوارج وأهل األهواء من  تعاىل اهللا رمحه الشافعي اإلمام قال 

  :حقوق

 حيلل مل وكفروهم الناس مجاعات وجتنبوا اخلوارج رأى أظهروا قوما أن ولو(

 عز اهللا أمر اليت احلال إىل يصريوا مل اإلميان حرمة على ألم ،قتاهلم بذلك

نا عنه تعاىل اهللا رضي عليا أن بلغنا ،فيها بقتاهلم وجل ي  مسع إذ خيطب هو ب

 اهللا رضي علي فقال !وجل عز هللا إال حكم ال :املسجد ناحية من حتكيما

 اهللا مساجد مننعكم ال:ثالث علينا لكم باطل ا أريد حق كلمة:عنه تعاىل

اأيدي مع أيديكم كانت ما الفيء مننعكم وال ،اهللا اسم فيها تذكروا أن  وال ،ن

  .بقتال نبدؤكم

 أن وال ،دماؤهم بطعنهم للمسلمني حيل وال ،نقول كله وذا: الشافعي قال

 ،عدوهم جهاد يف أسوم وكانوا اإلسالم حكم عليهم جرى ما الفيء مينعوا

 وهم احلق شهادة شهدوا ولو ،واألسواق املساجد وبني بينهم حيال وال

 حسنة والعقول العفاف يف حاهلم نتوكا بعده أو االعتقاد قبل هلذا مظهرون

 األهواء أهل من بغى من وهكذا..عنهم يسأل بأن حيصيهم أن للقاضي انبغى

 واحلدود احلق أخذ من وعليهم هلم جيب فيما غريهم وبني بينهم يفرق وال

  )١٣().واألحكام

                                                            

  . ٤/٣٠٩األم للشافعي ) ١٣(



 فماذا يقول محد عثمان يف قول الشافعي هذا هل هو إقرار ملذهب اخلوارج وأهل األهواء

  !؟والقرآن أم العدل والقسط الذي جاء به اإلسالم

حاكم العبيسان يف كتابه جاء ( ٥٩ـ ومن سوء الفهم الذي ابتلي به قوله يف ص  ٣

يزلزل قواعد اإلسالم وأصوله الواضحة فهو يدعو إىل التعددية واحلزبية وإقرار كل 

دم التعرض صيانة املنافقني وعصاحب هوى وشر مهما قبح وتعاظم بل ويدعو إىل 

  ..)!هلم

فحاكم يف نظر محد عثمان هو الذي يزلزل قواعد اإلسالم وليس الطواغيت الذين  

  !؟وأندادا هللا يف الطاعة وشفعاء وأولياءمن دون اهللا اختذهم محد وشيعته أربابا 

يتباكى على قواعد اإلسالم وأصوله اليت مل يعد هلا وجود يف ظل حكم محد صار و 

الذي ال هم حلمد عثمان منذ  الصليبيون على العامل اإلسالمي مضهفر نت الذيواغيالط

هم طاعتهم ولزوم أمرهم بل وحمبتهم بل  عشرين سنة وإىل اليوم إال دعوة األمة إىل

  !والعلماء عنده سواء

لريوج بضاعته يف تعظيم  يف كل مناسبة )والتنا وعلماؤنا(فال يفتأ يكرر عبارته الشيطانية  

واملصاحل  ال باسم الدينار والوكاالت التجارية علم والسنة والسلفيةالطاغوت باسم ال

  !؟الشخصية

لتعددية ااحلرية و( عين محد عثمان ألنين أدعو إىل ر والقول الزور أشاعهذا الفجوكل ه

يف ظل النظام السياسي اإلسالمي الذي مسح بوجود غري املسلمني من أهل ) السياسية

ولكون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل } ال إكراه يف الدين{الكتاب واوس لقوله تعاىل 

يشاورهم النيب صلى اهللا عليه الذين كانوا الذين كانوا مع املسلمني يتعرض للمنافقني 

فمن باب أوىل املخالفني يف الرأي من وسلم كغريهم ويعترضون عليه فال يتعرض هلم 



اسية هواء فما بالك باألحزاب السياملسلمني كما فعل علي وعثمان مع اخلوارج وأهل األ

  ؟وتتنافس فيما بينها يف الربامج السياسية اليت تلتزم بالنظام العام للدولة يف اإلسالم

  : يف شأن حرمة التعرض للمنافقني إال ببينة الشافعياإلمام  قال

 ،بالشرك واالستسرار اإلميان بإظهار كتابه يف املنافقني عن اهللا وأخرب(

لنار من األسفل بالدرك عنهم بعلمه جزاهم دق بأن وأخربنا  إن{فقال ا

لنار من األسفل الدرك يف املنافقني   ..}نصريا هلم جتد ولن ا

لنار اآلخرة يف حكمهم أن فأعلم   يف عليهم حكمه وأن أسرارهم بعلمه ا

لدنيا  يقول وإذ{فقال غريهم طائفة عن وأخرب، هلم جنة اإلميان أظهروا إن ا

 وهذه} غرورا إال ورسوله اهللا وعدنا ما مرض قلوم يف والذين املنافقون

، منفردا املنافقني كفر من حكى ما مع معهم الطائفة وعن عنهم حكاية

 حقن من وكل، األعراب من حكى من قلوب يدخل مل اإلميان أن من وحكى

 مل أنه أبان ألنه شركهم من خالفه ثناؤه جل يعلم مما أظهر مبا الدنيا يف دمه

، الظاهر على احلكم نبيه وىل قد وأن، غريه السرائر على كماحل يول

 ومل، حيبسه ومل، أحدا منهم يقتل ومل وسلم عليه اهللا صلى النيب وعاشرهم

لقتال حضر إذا اإلسالم يف سهمه مينعه ومل، يعاقبه  املؤمنني مناكحة وال، ا

 فقنياملنا من وهؤالء، اإلسالم حكم ومجيع موتاهم على والصالة وموارثتهم

 اإلسالم يظهرون بل، يظهر دينا يدينون ال واألعراب مرض قلوم يف والذين

لتعطيل بالشرك ويستخفون  وال الناس من يستخفون{وجل عز اهللا قال، وا

  !}القول من يرضى ال ما يبيتون إذ معهم وهو اهللا من يستخفون

 اهللا خربأ وإمنا آدمي منه مسعه شركا يظهر مل مسيت من فلعل :قائل قال فإن 

  ؟ أسرارهم



 عليه اهللا صلى النيب عند به هدوش، الشرك منهم عدد من معس فقدقيل 

  .وسلم

  ؟خاصة وسلم عليه اهللا صلى للنيب هذا فلعل ليق فإن

 وال عنهم اهللا رضي علي وال عثمان وال عمر وال بكر أبو يقتل مل فلم :قيل 

 اهللا رضي عائشة أعلمت وقد ؟اإلسالم حكم مينعه ومل أحدا منهم غريهم

لنفاق اشرأب تويف ملا وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنها   )١٤().باملدينة ا

فهل الشافعي حني يقرر حرمة التعرض للمنافقني وأن هلم ما للمسلمني من احلقوق مع 

نفاقهم وتعطيلهم وكفرهم قد أقر بذلك النفاق والتعطيل والكفر ومدحه ودعا إليه وزينه 

  !؟وكل فقهاء األمة ما قاله الشافعييل مع أنين مل أزد على مان كما نسبه محد عث

وقد نص اإلمام الشافعي على أن كل هذه السياسة اليت ساسها النيب صلى 

اهللا عليه وسلم مع هؤالء هي فرض على من توىل احلكم بعد رسول اهللا، 

فليس ألحد أن يستحل دماء مثل هؤالء بدعوى أن النيب صلى اهللا عليه 

، فيحل ملن بعده فيهم ما مل كما يدعي محد عثمان تركهم ملصلحة وسلم

تباع شريعته ولزوم حكمه يف  يفعله رسول اهللا فيهم، بل الفرض الواجب ا

  !هذا الباب وليس كما يدعو إليه محد عثمان

  :قال اإلمام الشافعي يف بيان عموم مثل هذا احلكم 

ملن أن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علم قد(  دماءهم وحقن كاذبون افقنيا

 يدع أن بعده حلاكم يكون ولئال، السرائر منهم وجل عز اهللا وتوىل ،بالظاهر

 رسول به حكم ما وكل، اجلاهلية أهل علل من وصفت ما مثل له حكما

                                                            

  . ٦/٢٢٩م للشافعي األ) ١٤(



، خاصا به أراد أنه على داللة عنه يأيت حىت عام فهو وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 ذلك يكون أو، سنة له جيهلوا أن فيهم ميكن ال الذين املسلمني مجاعة عن أو

  )١٥().وجل عز اهللا كتاب يف موجودا

  :وقال الشافعي أيضا

، بظاهر إال أحد على حيكم أن ألحد ليس أن على تدل ورسوله اهللا وأحكام(

 من وصفنا فيما فاحلجة، عليه تثبت بينة به قامت ما أو به أقر ما والظاهر

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول املقداد فيه تفىتاس الذي الرجل ويف افقنينامل

 عن كشفت فهال( وسلم عليه اهللا صلى النيب وقول الشرك على يده قطع وقد

 عليه اهللا صلى اهللا رسول قول ويف، ظاهره إال لك يكن مل أنه: يعين )قلبه؟

نا إمنا( وسلم  حبجته أحلن يكون أن بعضكم فلعل إيل ختتصمون وإنكم بشر أ

 أخيه حق من بشيء له قضيت فمن منه أمسع ما حنو على له وأقضي بعض من

لنار من قطعة له أقطع إمنا فإين به يأخذ فال   )ا

 إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن بينة داللة هذا كل ففي :الشافعي قال

 وال، الظاهر على إال يقضوا ال أن أوىل بعده فاحلكام بالظاهر إال يقض مل

 بالظن حكم ومن، الناس على حمرم والظنون، وجل عز اهللا الإ السرائر يعلم

  )١٦().له ذلك يكن مل

وكذا قال الشافعي يف حق أهل الذمة يف التحاكم إىل شرائعهم وعدم 

التعرض هلم يف شيء من أمورهم ال ألننا نرضى مبا هم عليه من شرك أو 

ه هي باطل بل ألن اهللا قد رفع اإلكراه وحكم هلم بالعدل والقسط وهذ

                                                            

   . ٤/٣٥٦شافعي يف األم ال)١٥(
   .١/٤٢٨الشافعي يف األم )١٦(



شريعته وحكمه ورمحته ولوال ذلك ما ترك املسلمون يف ظل الدولة 

   !وملا أقروهم وتركوهم على دينهم اإلسالمية أحدا من غري املسلمني

يتحاكموا إىل شرائعهم فيما يف مشروعية رد أهل الكتاب ل الشافعي قال

  :بينهم

 امهمحك إىل رجعوا بينهم احلكم أبيت إذا فإنك :الناس بعض يل فقال(

  ؟عندك احلق بغري بينهم فحكموا

نا كنأ مل ،احلق بغري بينهم حاكمهم فحكم احلكم أبيت إذا :له فقلت  أ

نبيه اهللا جعل ما أعلمتك وقد ،حاكما  يف اخليار من وسلم عليه اهللا صلى ل

 ثابت اخليار أن على الدالئل من أوجدتك وما ،هلم الترك أو بينهم احلكم

 أئمة من بعده جاء من وال وسلم عليه اهللا لىص اهللا رسول حيكم مل بأن

 تبارك باهللا الشرك على تركهم أم أعظم بينهم احلكم تركي ترى أو،اهلدى

  وتعاىل؟

  ؟حكامهم يأتوا أن امتنعوا فإن :قائل يل فقال الشافعيقال  

  .الذمة يفسخوا أو إليهم يرجعوا أن بني أخريهم :قلت 

 عندك بالباطل بينهم حيكمون أم تعلم وأنت فرجعوا خريم فإذا :قال

  ؟حكمهم يف شركتهم قد فأراك

 هلم وفيت وإمنا ،حكمهم يف شريكهم لست :له فقلت :الشافعي قال

 ومل ،دينهم غري على جيربون ال املسلمني بالد يف يأمنوا أن وذمتهم ،بذمتهم

لوا  :هلم قلت حكامهم من امتنعوا فإذا ،برضاهم حكامهم إىل يتحاكمون يزا

 أو الذمة تفسخوا أن فاختاروا ،والظلم االمتناع على األمان تعطوا مل



 اختاروا فإن ،كنتم منذ بينكم حيكم كان أنه يعلم يزل مل من إىل ترجعوا

لوا مل فكذلك حكامهم إىل ورجعوا يفعلوا مل وإن ،فسخناها الذمة فسخ  يزا

 حنن منشركه مل به رضوا شيء إليهم ورجوعهم ،قبلنا إمام منه مينعهم ال

  .فيه

 ولكنه يشركهم مما ردناهم يكن مل حكامهم إىل رددناهم ولو :الشافعي قال

  .االمتناع من هلم منع

 فسبوهم العدو عليهم أغار لو أرأيت :القول هذا يقول من لبعض وقلت

 أستنقذهم أن علي أكان اخلرتير وأكل اخلمر شرب و الشرك من فمنعوهم

  لذمتهم؟ قويت إن

  ! نعم :قال 

 اخلمر وشربوا أشركوا آمنني رجعواو استنقذم إذا :قائل قال فإن :قلت

  احلجة؟ ما ذلك يف فتشركهم تستنقذهم فال ،اخلرتير وأكلوا

   .لذمتهم همناأستنقذ نقول أن احلجة :قال 

  خربا؟ بذلك جتد هل تستنقذهم؟ أن وجدت ذمتهم أي يف :قال فإن :قلت

 الدفع عليك أن املسلمني بالد يف آمنني تركتهم إذا معقول ولكن ال: قال 

   .املسلمني بالد يف عمن

  ؟فال لغريهم فأما ،للمسلمني املسلمني بالد يف عما أدفع :قلت فإن :قلت

 حال وحاهلم عنهم الدفع عليك كان فيها األمان لغريهم جعلت إذا :قال

  املسلمني؟



 همف املسلمني حال خمالفة وحاهلم عنهم الدفع علي جعلت فكيف :قلت 

   املسلمني؟ هلم يلزم فيما خمتلفون املسلمني بدار املقام هلم أن يف استووا وإن

نا جاز وإن :الشافعي قال لقتال ل  الشرك من عليه هم ما نعلم وحنن عنهم ا

 أخف نرى ال مبا حكموا وإن حكامهم إىل فردهم أسروا لو واستنقاذهم

نا يكون أن وأوىل   .ل

 كيف بينهم احلكم أجزت إن رأيتأ :الناس بعض يل فقال :الشافعي قال

 وصفت ملا أحكم ال أن إيل فأحب ،يب الرضا على اجتمعوا إذا قلت حتكم؟

 مباح بأنه رضيت فإن ،قبلي كان من به حكم فضال كان لو ذلك وألن ،لك

 وأرد املسلمني بني جيوز ما بينهم أجيز إمنا أين أعلمهم حىت أحكم مل يل

  )١٧(.)املسلمني بني يرد ما بينهم

قال اإلمام الشافعي يف وجوب األدب مع أهل الذمة حني أخذ اجلزية كذا و

  :منهم

 منهم يضرب وملـ أي بأدب ـ  بإمجال أخذها اجلزية منهم أخذ وإذا(

 يضربوا أن ال احلكم عليهم جيري أن والصغار ،قبيح بقول ينله ومل ،أحدا

 معنا كانوا إذا ـ أي حنميهم ـ الذمة أهل مننع أن علينا كان ذإ ،يؤذوا وال

نا أنفسنا منه مننع مما يتمولوها أن هلم حيل اليت وأمواهلم الدار يف ل  من وأموا

 أصام لو عدوهم من نستنقذهم وأن ،هلم ظامل ظلم أو ،أرادهم إن عدوهم

 ،ملكه هلم حل وما استنقذناهم قدرنا فإذا ،قدرنا لو هلم حتل اليت وأمواهلم

 يد عن اجلزية يعطوا حىت{وجل عز اهللا قال..اخرتير وال مخرا هلم نأخذ ومل

                                                            

  . ٧/١٩١للشافعي  األم) ١٧(



 الصغار:يقولون العلم أهل من عددا ومسعت:الشافعي قال} صاغرون وهم

  )١٨(.)اإلسالم حكم عليهم جيري أن

للغة والفقه مل يفهم من قوله تعاىل يف شأن  فالشافعي وهو إمام وحجة يف ا

م بفعل أو اإليذاء هل) حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون(أهل الذمة

 عنده أي طائعون وخاضعون لسلطة الدولة اإلسالمية)صاغرون(وإمنا  قول،

إذ ال يتصور أن يكون  ،وأن جيري عليهم احلكم كما جيري على املسلمني

ودفع الظلم عنهم  واجبا على املسلمني الدفاع عن أهل الذمة وعن أمواهلم،

ن أجل ذلك أرواح ولو ذهبت م ومحايتهم حىت من اإلمام املسلم الظامل،

مث يسوغ إهانتهم  لكون أهل الذمة هلم ذمة اهللا ورسوله، املسلمني وأمواهلم،

  !بقول أو فعل مإيذاؤهأو 

لبغاة الذين خرجوا على السلطة وقاتلوها، أعام  ومن وكذا ال فرق بني ا

  !من أهل الذمة وقاتل معهم

  :احلنفي قال اإلمام السرخسي 

 فقاتلوا حرم على الذمة أهل من بقوم عانوااست قد البغي أهل كان وإن(

 البغي أهل من الفعل هذا أن ترى أال ،للعهد نقضا منهم ذلك يكن مل معهم

 ألن وهذا،للعهد نقضا الذمة أهل من يكون ال فكذلك ،لإلميان نقضب ليس

 بقوله اإلميان باسم الطائفتني مسى تعاىل اهللا فإن مسلمون البغي أهل

قتتلوا املؤمنني من طائفتان وإن{تعاىل ننا: عنه اهللا رضي علي وقال}ا  إخوا

 يكونوا أن من خيرجوا مل الذمة أهل من إليهم انضموا فالذين ،علينا بغوا

 ،اإلسالم دار أهل من يكونوا وأن ،املعامالت يف اإلسالم حكم ملتزمني
                                                            

  . ٢٩٤-٤/٢٩٣للشافعي  األم) ١٨(



لبغي أهل مبرتلة ولكنهم ،بذلك عهدهم ينتقض ال فلهذا  يف أصابوا فيما ا

لبغاة راية حتت قاتلوا ألم ،احلرب لبغاة كحكم فعلوا فيما فحكمهم ،ا  ،ا

لبغي أهل لقوا إذا العدل ألهل وينبغي   )١٩(.)العدل إىل يدعوهم أن ا

وقد افتك شيخ اإلسالم ابن تيمية آسارى املسلمني وأهل الذمة من أيدي 

تتار، ل  لنعام كنا فإنا هذا ومع(وكتب يف رسالته إىل ملك قربص النصراين ا

 أىن كلهم النصارى عرف وقد ،عنهم والذب ،إليهم باإلحسان ملتكم أهل

تتار خاطبت ملا ل  وخاطبت ،وقطلوشاه غازان وأطلقهم األسرى إطالق يف ا

 من أخذناهم نصارى معنا لكن يل قال ،املسلمني بإطالق فسمح فيهم يوالق

ليهود من معك من مجيع بل له فقلت ،يطلقون ال فهؤالء القدس ن ا ل  صارىوا

 من وال ،امللة أهل من ال أسريا ندع وال ،نفتكهم فإنا ذمتنا أهل هم الذين

 واجلزاء وإحساننا عملنا فهذا ،اهللا شاء من النصارى من وأطلقنا ،الذمة أهل

 إحساننا أحد كل يعلم النصارى من بأيدينا الذي السيب وكذلك ،اهللا على

فتنا ورمحتنا   )٢٠(.)املرسلني خامت أوصانا كما م ورأ

ئا من الفقه أن شيخ اإلسالم ابن تيمية وقبله  فهل يفهم عاقل يعرف شي

الشافعي والسرخسي وكل الفقهاء حني يقررون هذه احلقوق لغري املسلمني 

لقتال دون دمائهم  بل ويوجبون على املسلمني الدفاع عن أهل الذمة وا

يعودوا أسراهم لوكنائسهم ومعابدهم أن دم واستنقاذهم من عدوهم وفك 

شعائر دينهم كعبادة اوس للنار أن هذه احلقوق تقتضي  بعدها ميارسون

كما نسبه يل محد عثمان وهو الذي يرى وجوب  رضا املسلمني بالشرك باهللا

  ؟طاعة الطاغوت وحترمي اخلروج عليه ووجوب مواالته وحمبته
                                                            

  . ٦/١٣٨بسوط امل) ١٩(
  . ٢٨/٦١٧الفتاوى ) ٢٠(



  : ارات أهل الفناجلهل الفاضح بعلم احلديث وعبالتعامل الواضح و: وظة الرابعة امللح

  :ومن األمثلة على ذلك 

  !)استهزاء العبيسان بالسنة(بابا بعنوان ١٦صيف  الكاتب بوبـ  ١

أنين كنت أعلق على كالم أيب رد  هذه ال لشيء إالقد أسف غاية اإلسفاف يف دعواه و

 يف ادعائه أنه ظل اهللا يف األرض ليصادر على األمة حقوقها وملالعباسي جعفر املنصور 

  !!هنا أتعرض للحديث

   !ّاستهزاء بالسنة؟) السلطان ظل اهللا يف األرض(حلديث  عد تضعيفيوقد 

عند محد  مستهزئا بالسنة وساخرا ا ن ضعف حديثا أو حكم ببطالنهفصار كل م

  ! ؟عثمان

الثابت من (يتعجب من جهلي بالسنة كيف أضعف هذا احلديث  د عثمانمث أخذ مح

رجاله (وقول اهليثمي ) حسن غريب(فأورد عبارة الترمذي  مكما يزع )الطرق الصحيحة

  !)حديث حسن(وقول األلباين ) ثقات

" السلطان ظل اهللا يف األرض من أهانه أهانه اهللا"حديث ( ١٦وإليك نص كالمه يف ص  

ولسنا يف ... حديث مروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث مجاعة من الصحابة

فما يعنينا هو ثبوت احلديث من الطرق الصحيحة وتصحيح  مقام سرد طرق احلديث

قال الترمذي حسن غريب وقال اهليثمي رجاله ثقات وقال األلباين حديث .. العلماء له

  !)حسن

  !؟هلذا احلديث إثباته من الطرق الصحيحة فهذا كل ما استطاع محد عثمان



الضعيف إذا  لغريه وهو احلسن ومعلوم عند أهل الفن أن احلديث احلسن عند الترمذي هو

 فقط) حسن(فهو أشد ضعفا من ) غريب(فإذا زاد وجاء من غري طريق مل يكن فيه متهم 

  !إذ مع ضعف طرقه فهو غريب إما غرابة أسانيده وإن تعددت أو غرابة لفظه

فال يفرح بتحسني الترمذي له وال يستفاد من قوله هذا صحة احلديث إال عند من ال 

  )!ثابت من الطرق الصحيحة(فضال عن القول بأن احلديث يعرف علم املصطلح 

صحة دع عنك الثبوت من وكذا قول اهليثمي رجاله ثقات ال يقتضي احلسن فضال عن ال

  !طرق صحيحة

خيرجه أصال فضال عن أن مل ـ وهذه هي املفاجأة ـ فما بالك إذا ثبت أن الترمذي 

وهذا أيضا هو اللفظ الذي تكلم ) اهللامن أهان سلطان اهللا أهانه (بل لفظ الترمذي سنه حي

  !عليه اهليثمي وقال رجاله ثقات عند أمحد يف املسند

وأراد ذا التدليس  كما يزعم محد عثمان) السلطان ظل اهللا يف األرض(فليس عندمها لفظ 

منذ تصديت هلذا األمر  وأنا الذي ا وأستهزئ سخر بالسنةرة بأنين أويل دعواه الفاج

دعوة األمة كلها إىل الكتاب والسنة ووجوب  سنة وأنا ال قضية يل إال منذ عشرينو

  !حتكيمها وال أرى شرعية لكل ما خالفهما

وقد أىب اهللا إال فضح هذا املتعامل فلم يوفقه حىت يف خصومته وفجوره فيها إذ جاء اامه 

وهي فتنة ) السلطان ظل اهللا يف األرض(يل باالستهزاء بالسنة يف حديث واحد فقط وهو 

واحلديث طاغوتا السلطان ولو كان ـ هذا املتعامل اليت فتنه اهللا ا فالسلطان وطاعته 

  !هي قضية هذا الكاتب منذ عشرين سنة وإىل اليوم؟ـ ضعيفا 



وهذا أيضا ال يستفاد منه احلكم ) حسن(بقي قول الشيخ األلباين عن هذا احلديث بأنه 

ين نفسه إذ احلسن أدىن من الصحيح فضال عن على احلديث بالصحة عند الشيخ األلبا

  !فكيف إذا ثبت أن األلباين مل حيسنه أيضا )ثابت بالطرق الصحيحة(

ويف الباب عن أيب بكر وعمر وابن عمر وأيب بكرة (بقول السخاوي  وقد استدل الكاتب

   ! )وأيب هريرة وغريهم

ما يعنينا هو ثبوت احلديث ولسنا يف مقام سرد طرق احلديث ف(مث قال متشبعا مبا مل يعط 

  )!!من الطرق الصحيحة وتصحيح العلماء له

الفن هذا أنه ليس من أهل  وحكم األئمة عليها ليعرف هذا الكاتب وإليك طرق احلديث

  !ومحل فيه شهادة الدكتوراه وإن ادعاه

  :حديث أنس مرفوعا ـ١

عقبة بن ( ٦/٤٦٨ء رواه عقبة بن عبد اهللا عن قتادة عن أنس وقال العقيلي يف الضعفا 

عبد اهللا جمهول وحديثه منكر غري حمفوظ وال يعرف إال به وال يتابعه إال حنوه يف 

  )!الضعف

غري حمفوظ ألنه من رواية داود بن احملرب وهو ( ٤/١٧٨وقال ابن حجر يف لسان امليزان 

  )!تالف

ل الراسيب يرويه أبو هال(عن هذا احلديث عن أنس  ١٢/١٣٨وقد قال الدارقطين يف العلل 

  )!وخالفه هشام رواه عن قتادة عن كعب قوله وهو أصحوعقبة عن قتادة عن أنس 

فثبت أن هذا احلديث من قول كعب األحبار من اإلسرائليات وقد حفظه هشام 

ـ من هذه الطريق املقطوعة من  وهو أعلم الناس بقتادة وأحفظهم حلديثه ـ الدستوائي

  !كالم كعب األحبار



هذا ( ٢/٤٠٩ن طريق غيالن بن جرير عن أنس وقال أبو حامت يف العلل وقد روي أيضا م

  )!حديث منكر وابن أيب ركبة جمهول

فيه ( ٤/١٨٨ورواه البيهقي من طريق الكدميي من حديث أنس وقال املناوي يف الفيض 

حممد بن يونس الكدميي امه ابن عدي بوضع احلديث وقال ابن حبان كان يضع على 

  )!الثقات

 ١٦٦١من طريق الربيع بن صبيح عن احلسن عن أنس قال األلباين يف الضعيفة  رقم وجاء 

  )!منكر(

والصحيح أنه ثابت عن كعب  فهذه كل طرق حديث أنس كلها بني موضوع ومنكر

   !األحبار من قصصه اإلسرائيلية اليت صارت عند هذا املتعامل سنة وعقيدة سلفية

من طريق  ٣/٣٦٢يف الكامل يف الضعفاء ـ حديث ابن عمر وقد أورده ابن عدي  ٢

وعامة ما (سعيد بن سنان عن أيب الزاهرية عن كثري بن مرة عن ابن عمر قال ابن عدي 

  )!يرويه سعيد خاصة عن أيب الزاهرية غري حمفوظ

  )!سعيد متروك احلديث( ٣/١٤٩٢ويف ذخرية احلفاظ 

  )!وهو بين الضعف( ٢/١٤٥وقال الذهيب يف امليزان 

  )!فيه سعيد بن سنان وهو متروك( ٥/٣٥٥يثمي يف جممع الزوائد وقال اهل

قال البخاري منكر احلديث وساق الذهيب يف امليزان من ( ٤/١٨٨وقال املناوي يف الفيض 

  )!مناكريه هذا احلديث

ويف ) ضعيف جدا( ١٦٦٤ـ حديث عمر بن اخلطاب قال األلباين يف الضعيفة رقم  ٣

  )!موضوع(قال عنه  ٥٤٧٤رقم 



من طريق عن أنس ومن  ٤٧٥ـ حديث أيب هريرة أورده األلباين يف الضعيفة رقم  ٤

وأورده من طريق عن أيب هريرة ) هذان اإلسنادان موضوعان(طريق عن أيب هريرة مث قال 

  )!ضعيف(وقال  ١٦٦٣يف رقم 

  )!موضوع(وقال عنه  ٣٧٣٥ـ  حديث أيب بكر أورده األلباين يف الضعيفة رقم  ٥

عبيدة قال األلباين يف ظالل اجلنة ختريج كتاب السنة لإلمام أيب عاصم  ـ حديث أيب ٦

  )! ضعيف جدا( ١٠١٣رقم 

  

به قراءه  وقارنه مبا أوهم محد عثمان كلها ا احلديثطرق هذفتأمل أحكام األئمة على   

ال يريد سرد اليت صحيحة الطرق المن كونه مروي عن مجاعة من الصحابة وأنه ثابت من 

  !لفضح نفسه األنه يعلم أنه لو أورده! أسانيدها؟

الذي قال عنه الترمذي بقي من هذه الطرق طريق واحد فقط هو حديث أيب بكرة وهو 

من أهان (ولفظه  ١٤٦٥الضعيفة رقم السلسلة وقد أورده األلباين يف  )حسن غريب(

  .)سلطان اهللا يف األرض أهانه اهللا

وملا .. حلال مل يروه عنه غري سعد بن أوس هنا فيه زياد بن كسيب جمهول ا(األلباين وقال  

وقد روي احلديث بزيادة مجلة يف ..مل أجد له متابعا وال شاهدا أوردته يف هذه السلسلة 

مث وجدت  ١٦٦١وقد أخرجته فيما يأيت برقم ) السلطان ظل اهللا يف األرض(أوله بلفظ 

  !)حلديث الترمجة شاهدا من حديث أيب بكرة فنقلته إىل الصحيحة

 األلباين هو الذي وجد له) من أهان سلطان اهللا أهانه اهللا(أي أن حديث الترمجة وهو لفظ 

ا فقد أخرجه) السلطان ظل اهللا يف األرض(شاهدا مع ضعفه أما الزيادة اليت يف أوله 

  !عنده ايف السلسلة الضعيفة لعدم وجود ما يعضده األلباين



لطان ظل اهللا يف األرض فمن أكرمه أكرمه الس(بلفظ  ١٦٦٢مث أورده يف الضعيفة برقم 

وقد توبع من مجاعة على رواية (وقال )  ضعيف(وقال عنه ) اهللا ومن أهانه أهانه اهللا

  )!احلديث دون طرفه األول

السلطان ظل اهللا يف (ضعف لفظ نص على أن املتابعة هي لغري طرفه األول وهلذا هنا ف

  !لعدم وجود املتابعة) األرض

من أجل سلطان (عن شاهده الذي حسنه من أجله ولفظه  ٢٢٩٧يحة رقم وقال يف الصح

عن ابن هليعة عن أيب مرحوم عن رجل من بين عدي ..رواه ابن أيب عاصم ) (اهللا أجله اهللا

قلت وهذا إسناد ضعيف من أجل جهالة الرجل . عن عبد الرمحن بن أيب بكر عن أبيه

رى يرويه سعد بن أوس عن زياد بن الذي مل يسم وضعف ابن هليعة لكن له طريقا أخ

من أكرم سلطان اهللا يف الدنيا أكرمه اهللا يوم القيامة (كليب العدوي عن أيب بكرة مرفوعا 

قلت ورجاله ثقات إال أن زياد بن كليب مل يوثقه غري ) ومن أهان سلطان اهللا  أهانه اهللا

بع على الشطر األول منه وقد توابن حبان وقال يف التقريب مقبول قلت يعين عند املتابعة 

  !انتهى كالم الشيخ األلباين) فاحلديث عندي حسن واهللا أعلم

وهي رواية ضعيفة تعضد رواية زياد ) من أجل سلطان اهللا أجله اهللا(أي أن رواية ابن هليعة 

السلطان ظل (أما لفظ ) من أهان سلطان اهللا أهانه اهللا ومن أكرم سلطان اهللا أكرمه اهللا(

  !فال عاضد هلا) رضاهللا يف األ

حديث حسن ) (من أهان سلطان اهللا(حديث  ١٠١٧رقم لأللباين وقال يف ظالل السنة 

ورجاله موثقون غري زياد بن كسيب مل يوثقه غري ابن حبان وقال احلافظ مقبول يعين عند 

املتابعة وقد تابعه عبد الرمحن بن أيب بكرة كما يأيت برقم ومن أجل ذلك حسنته وأوردته 

  )!الصحيحة يف



رجاله ثقات غري ابن هليعة فإنه سيء احلفظ (قال  ١٠٢٥وكذا قال يف ظالل السنة رقم 

أي طريق زياد بن ) والرجل العدوي مل أعرفه لكن احلديث حسن بالطريق اليت قبله

  !كسيب

فاأللباين يعترف بأن كال الطريقني عن أيب بكرة ضعيف إال أنه وجد أن شطر احلديث 

أما ) من أكرم سلطان اهللا( و )من أجل سلطان اهللا(الطريقان على روايته وهو الثاين تتابع 

وهلذا قال عنه يف اجلامع  فلم جيد له شاهدا وال متابعا) السلطان ظل اهللا يف األرض(أوله 

وقال يف السلسلة ) السلطان ظل اهللا يف األرض عن أيب بكرة ضعيف( ٧٠٩٣الصغري رقم 

ظل اهللا يف األرض فمن أكرمه أكرمه اهللا ومن أهانه أهانه  السلطان( ١٦٦٢الضعيفة رقم 

وحسنته يف الظالل  ٢٢٩٧ضعيف وقد توبع يف اجلملة الثانية فأوردا يف الصحيحة .. اهللا

  !انتهى كالم األلباين ) ١٠١٨ـ  ١٠١٧

ال  فقط وهلذا بالكاد حسن األلباين إسناد هذا احلديث لغريه ال لذاته والشطر الثاين منه

  !لهأو

هنا فيه نظر وهو أن هذا اإلسناد الذي فيه ابن هليعة ال يصلح األلباين بقي أن كالم الشيخ 

وهو  هنا عة مع سوء حفظه واختالط حديثه عنعنهمتابعا بأي حال من األحوال ألن ابن هلي

قد فكيف وقد أم الراوي ف قبل منه العنعنة حىت يصرح بالسماعمشهور بالتدليس ال ت

  !ل عدويرواه عن رج

 ٥/٤٢وسعد بن أوس وزياد بن كسيب كالمها عدوي كما يف روايتهما يف مسند أمحد  

  !! ٨٥٠والسنة البن أيب عاصم رقم 

أو سعد بن أوس العدوي  أي أن طريق ابن هليعة رجع وعاد إىل زياد بن كسيب العدوي

  !وال يصلح مثله للمتابعة كما يعرف ذلك أهل الفن



هو من رواية أحد فليس  يعة شديد الضعف ال يصلح للمتابعةفهذا اإلسناد عن ابن هل

وهم قدماء أصحابه قبل احتراق  ـ كابن املبارك وابن وهب وابن املقرئ ـ العبادلة عنه 

كتبه واختالطه ومل يصرح فيه بالسماع وهو مدلس وأم اسم من مسع احلديث منه إما 

  !الطريق األولتدليسا أو اختالطا مث رجع احلديث إىل العدوي وهو 

فيه سعد بن أوس فإن ( ٤/١٨٧ولضعف هذا احلديث عن أيب بكرة قال املناوي يف الفيض 

كان هو العبسي فقد ضعفه األزدي وإن كان البصري فقد ضعفه ابن معني ذكرمها الذهيب 

  )!يف الضعفاء

 عن أيب بكرة عن النيب( ١٧على القراء فقال يف كتابه املشبوه ص  وقد دلس محد عثمان

السلطان ظل اهللا يف األرض فمن أكرمه أكرمه اهللا ومن أهانه أهانه : صلى اهللا عليه وسلم 

  )أخرجه أمحد والترمذي وابن أيب عاصم(وقال يف احلاشية ) اهللا

يف الترمذي وال يف  ليست) السلطان ظل اهللا يف األرض(مع أن أول احلديث وهو قوله 

  !!مسند أمحد

من احلفاظ عن محيد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد وقد روى هذا احلديث مجاعة 

  !بن كسيب مل يذكروا هذا اللفظ

ومن طريقه  ٨٨٧كذا رواه أبو داود الطيالسي عن محيد بن مهران كما يف مسنده رقم 

  ! ٢١٥٠الترمذي 

  ! ٥/٤٢عن محيد بن مهران كما يف مسند أمحد  وكذا رواه حممد بن بكر

  ! ٨/١٦٣عن محيد بن مهران كما عند البيهقي  وكذا رواه مسلم بن إبراهيم

  ! ٨٤٩السنة رقم  وكذا رواه ابن أيب عاصم يف



عن أو مستلم بن سعيد وتفرد من بينهم مجيعا مسلم بن سعيد أو سلم بن سعيد اخلوالين 

  ! ٨٥٥وابن أيب عاصم  ٦/١٧محيد بن مهران ذا اللفظ كما عند البيهقي 

  !مثله على هؤالء احلفاظجمهول فهي زيادة منكرة ال حتتمل من 

موضوع أو منكر ومل حيسنه ) السلطان ظل اهللا يف األرض(واخلالصة أن هذا احلديث 

من أهان (على لفظ  وإمنا كالمهمكما يزعم محد عثمان يثمي وال األلباين الترمذي وال اهل

ن حيكم ال إشكال فيه فكل مـ  ـ مع ضعف احلديث وهذا املعىن) سلطان اهللا أهانه اهللا

وسلطانه ـ فالسلطان يطلق يف القرآن ويراد به حكم اهللا وحجته  بكتاب اهللا وسنة رسوله

فواجب توقريه وإجالله وتعزيره ـ  }فقد جعلنا لوليه سلطانا{وشرعه كما قال تعاىل 

عدوا هللا  وإن كان طاغوتاوليس ذلك لكل ذي سلطان  ونصره وحيرم إهانته وحتقريه

  ! إيهام قرائه عثمان كما يريد محد ولرسوله

رده  احلديث الذي أخذ يشنع عليوهو  )السلطان ظل اهللا يف األرض(فهذا احلديث وهو 

عليه الدارقطين فصار عند محد  إمنا هو من كالم كعب األحبار من إسرائيلياته كما نص

  !!وعلم احلديث أن يدعي السنة والسلفيةدها عب من طرق صحيحة مث ال يتردد اثابت عثمان

احلاكم ظل اهللا يف األرض (عند هذا احلد بل عقد بابا بعده بعنوان  مل يقف الكاتبو

  ! ١٩ص ) وليس وكيال عن العبيسان

واستهزاءه به ) السلطان ظل اهللا يف األرض(كنت استغرب جهل العبيسان حبديث (مث قال 

 وإذا عرف السبب.. مبصطلح احلديث وطرق ختريج احلديثألين أظن أن عنده معرفة 

احلاكم وكيل عن احملكوم الذي (بطل العجب فالعبيسان إمنا أراد أن يتوصل به إىل قوله 

  ))!حيق له عزله



من كلية الشريعة جبامعة الكويت سنة  حبمد اهللا خترجت لقد وأقول حتدثا بنعمة اهللا علي

األول على خرجيي كلية الشريعة منذ  بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف وكنت م١٩٨٩

  !على جامعة الكويت يف تلك السنةـ أو من األوائل ـ واألول  سنة خترجيإىل تأسيسها 

يف قسم الكتاب والسنة جبامعة  للماجستري كما كنت األول على دفعيت يف السنة املنهجية 

م وكان يف الدفعة خنبة طلبة الكلية األوائل عليها وخريم يف هذا ١٩٩٢سنة  أم القرى

  !التخصص

 رسالة املاجستري احلاصلة على درجة ممتاز من قسم التفسري واحلديث اطروحيت يفكما إن  

االختالف على الراوي (يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة وهي يف صميم علم العلل بعنوان 

يف ثالث جملدات من أجود ما كتب يف هذا املوضوع ) لروايات والرواةوأثره على ا

  !بشهادة أهل الفن

  !يج احلديث واحلكم على األسانيدعلى األقل ختر أنين أعرفوكل هذا كاف يف إثبات 

على العلم وأهله كيف خيفى عليه بأن كون اإلمام  هذا العيي الدعي تأمل مدى جنايةمث 

وكيال عن األمة هو كالم فقهاء أهل السنة قاطبة ال خالف فيه بينهم وقد أوردت من 

ومن  ١٩٤ ص كما يف احلرية د ذلكوغريهم ما يؤكواملالكية نصوص الشافعية واحلنابلة 

   :ذلك 

  :يف فقه احلنابلة)كشاف القناع عن منت اإلقناع( جاء يف

فهو وكيل  على الناس بطريق الوكالة هلم، –أي اإلمام  –وتصرفه (

عزله إن سأل  - أي أهل احلل والعقد  –وهلم ، فله عزل نفسه املسلمني،



ال  :قالوا !أقيلوين أقيلوين :- رضي اهللا عنه  –لقول أيب بكر الصديق  العزل؛

  )٢١(.)نقيلك

ألنه  ال ينعزل مبوت أهل احلل والعقد الذين بايعوه، اإلمام وقد عللوا كون

فقد جاء يف كشاف  ،فقط ال عن أهل احلل والعقد كلها وكيل عن األمة

لقناع   :ا

  )٢٢(.)وال ينعزل مبوت من بايعه ألنه ليس وكيال عنه بل عن املسلمني(

واز طلب اإلمام من األمة عزله دون سبب يقتضي عزله بأنه وكذا عللوا ج

وللوكيل طلب العزل من موكله،كما قال أبو يعلى  وكيل عن األمة،

  )٢٣(.)ألنه وكيل للمسلمني وللوكيل عزل نفسه( :احلنبلي

  :هـ ٦٧١ ت املالكي كما قال القرطيب

 –ي أي القاض –فيجب أن يكون حكمه حكم احلاكم  اإلمام ناظر للغري،(

ا عزل نفسه، وملا اتفق  فإن اإلمام هو وكيل األمة ونائب عنها، وللوكيل إذً

على أن الوكيل واحلاكم ومجيع من ناب عنه غريه يف شيء له أن يعزل 

  )٢٤(.)كذلك اإلمام جيب أن يكون مثله نفسه،

                                                            

  . ٦/٢٦٥، وانظر أيضا مطالب أويل النهى يف فقه احلنابلة  ٦/١٦٠كشاف القناع ) ٢١(
  .املصدرين السابقني ) ٢٢(
  . ٢٤٠د يف أصول الدين ص املعتم) ٢٣(
  .  ١/٢٧٢ري القرطيب تفس) ٢٤(



إال أن جيعل  محد عثمان أىب ل عند أهل السنة وفقهائهم إال أنومع وضوح هذا األص

ليس  هليتوصل بذلك إىل أن ظال هللا يف األرض ان وكل سلطان مهما كان طاغيةلسلطا

  !وليس وكيال عنها ختتاره بالشورى والرضا؟ لتغيريه لألمة عليه سبيل

ال خيالف فقط يف قضية حق األمة يف اخلروج إذا رأت كفرا بواحا كما  فهذا الكاتب

بل خيالف حىت يف أصل  )ا بواحاإال أن تروا كفر(كما يف احلديث الصحيح قررته السنة

بني األمة واإلمام كما  والرضا عقد بالشورىوأن األصل فيها أا اإلمامة وأا عقد وكالة 

  !هو قول فقهاء السنة قاطبة؟

الفرس يف ملوكهم من اليت يدعو إليها هذا الكاتب هي عقيدة عقيدة الومعلوم أن هذه 

رفوا يف الصدر األول حىت جاء ا العباسيون ومل يكن املسلمون يع واجلبابرة األكاسرة

عند محد  سلفية وشيعتهم من الفرس ودخلت يف الثقافة اإلسالمية حىت صارت عقيدة

بالتفويض اإلهلي  موهي أيضا عقيدة الروم النصارى يف ملوكهم الذين حيكمو !عثمان

  !!؟) س والرومفار..لتتبعن سنن من كان قبلكم (كما يزعمون وكما يف احلديث الصحيح

  !)الكذب على العالمة األلباين(بابا بعنوان  ٢٧٥يف ص  أيضامحد عثمان كما عقد ـ  ٢

وزعم أين كذبت على األلباين يف تضعيفه إلسناد حديث سبيع بن خالد وصور صفحة  

وأىب اهللا إال  !كذب حاكم املطرييكما يزعم كاملة من السلسلة الصحيحة ليؤكد فيها 

ودليال على قلة فهم محد عثمان ومدى  والعلم األمانة والصدقيل على أن تكون شهادة 

  !!جبالء كما سيظهر للقراءجهله وخفة عقله 

جزء من حديث يف صحيح  )امسع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(أقول حديث 

  :ما يليمسلم وقد قلت يف كتاب احلرية باحلرف الواحد 



وقد رواه الناس عنه ليس فيه  ن يف الفنت،هذا احلديث جزء من حديث حذيفة بن اليما(

وقد ) ١٨٤٧/٥٢(هذا اللفظ إال يف رواية أيب سالم احلبشي يف صحيح مسلم ح 

هذا عندي مرسل ، أبو : ( وقال ) ٥٣(استدركه عليه الدارقطين يف اإللزامات والتتبع ح 

لزيادة ضعيفة فهذه ا:(وقال احملقق مقبل بن هادي يف احلاشية  ).سالم مل يسمع من حذيفة 

وكذلك جاءت هذه الزيادة يف رواية سبيع بن خالد أو  )ألا من هذه الطريقة املنقطعة 

إال أن سبيعا هذا قال عنه ) ٤٢٤٤(خالد بن خالد اليشكري كما عند أيب داود ، ح رقم 

كما أن  فال يقبل منه مثل هذا التفرد يف حديث مشهور عن حذيفة) مقبول: (احلافظ 

 ٤/٤٠٠ه جمهول وهلذا قال األلباين عن هذه الرواية يف السلسلة الصحيحة الراوي عن

  .انتهى كالمي يف احلرية أو الطوفان)) إسناد ضعيف(

إسناد رواية (فأنا أحتدث عن ) إسناد ضعيف..قال األلباين عن هذه الرواية(فتأمل قويل 

  !كله كما يفتري محد عثمان )حذيفة حديث(ال عن ) سبيع

ضعف هذه الزيادة يف مسلم هو اإلمام الدارقطين وقال بأا مرسلة منقطعة ألن الذي مث إن 

أبا سالم مل يسمع من حذيفة وهلذا استدركها الدارقطين على مسلم ووافقه على ذلك 

حمقق الكتاب الشيخ مقبل بن هادي وقال بأا زيادة ضعيفة ألا من هذه الطريق 

  !املنقطعة

نة العلمية فلم اقتصر على كالم الدارقطين ومقبل بن هادي مث تربعت أنا من باب األما

إال أن هذه الطريق  عن سبيع بن خالد وذكرت أن هذه الزيادة وردت من طريق أخرى

وعزوته إىل السلسلة ) إسناد ضعيف(أيضا ضعيفة وذكرت كالم األلباين فيها وقوله 

  !وحده وصححه بطرقه ال ذا اإلسناد فيها كله حيث أورد األلباين احلديث الصحيحة

ال عن احلديث نفسه فهو يف صحيح مسلم  اليت فيها الزيادة فأنا أحتدث عن إسناد الرواية

أصال وأمره أشهر من أن حنتاج إىل كالم األلباين عليه وإمنا أوردنا حكم األلباين على رواية 



املبتدئني يف هذا الفن  دوم عنومعل) إسناد ضعيف(سبيع يف سنن أيب داود واليت قال عنها 

دع عنك األساتذة أن احلكم على طريق أو إسناد بالضعف ال يقتضي احلكم على احلديث 

كله فيها وصححه بالضعف وهلذا عزوته إىل السلسلة الصحيحة ألن األلباين أورد احلديث 

  !من أئمة احلديث وقبله خرجه مسلم يف صحيحه ومجع

  !الفهم أم سوء القصد؟ يف سوء فهل مشكلة محد عثمان

  !؟)حديث ضعيف(و) إسناد ضعيف(وهل جيهل الفرق بني  

فهل ) هذا إسناد ضعيفو(ها اليت قال عن) سبيع(فأنا نقلت عن األلباين حكمه على رواية 

  !حكم عليها ذا احلكم؟ينفي محد عثمان أن األلباين 

 خلصومة والطمع يف الغنيمةإال الفجور يف ا لكل هذه املشاغبات واملهاتراتفما الداعي  

  !؟ممن أوعز إليه بالرد

  )!طع اهللا منكرحديث ال طاعة ملن مل ي(بابا بعنوان  ٢٨٤يف ص  ـ وبوب ٣

احتج العبيسان حبديث عبادة بن الصامت مرفوعا ستكون عليكم أمراء يعملون مبا (وقال  

  !..)ولئك عليكم طاعةتنكرون فليس أل

أنين دلست حيث ذكرت ذكر بخيالف الصحيحني و أن هذا احلديثمحد عثمان  وزعم 

وأنين نقلت تصحيح األلباين بينما األلباين استخار تصحيح احلاكم له وتركت كالم الذهيب 

  !اخل..اهللا فيه ووضعه يف الضعيفة

وال أحتاج إليه أصال يعقل ما يقول لعلم بأنين مل أحتج ذا احلديث  لو كان محد عثمانو

ال طاعة يف معصية (كحديث  لقرآن ومتواتر السنةانصوص ا الباب يف هذبل احلجة عندي 

يكون أمراء (وحديث ) إال أن تروا كفرا بواحا(وحديث ) إمنا الطاعة يف املعروف) (اهللا

  اخل)..فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن.. يقولون ما ال يفعلون 



صححه وحديث عبادة بن الصامت  وكلها أحاديث صحيحة يف الصحيحني أو أحدمها 

متام املوافقة وال نكارة فيه ومل يدع  وهو موافق ملعىن هذه األحاديثووافقه الذهيب احلاكم 

  !أحد ذلك قبل محد عثمان

فأنا أورد مثله كشاهد وعاضد فإذا كان صاحلا لذلك اكتفيت به وإال حققت فيه القول  

التحرير لكثرا ب كتااحلرية وكتاب وقد يظن ظان أن األحاديث واآلثار اليت أوردا يف 

 ث مل أعلق على كثري منها يف حواشيقد ال أكون درستها وراجعت أسانيدها كلها حي

  هذه الكتب؟ 

وأقول ملن سألوا عن ذلك أنه ما من حديث وال أثر إال وراجعته ووقفت على إسناده 

 القراء ليسوا من املتخصصني لسردتوحكمت عليه ولوال خشية اإلطالة وأن أكثر 

سواء على قواعد علم  ها وبينت وجه االحتجاج أو االستشهاد أو االستئناس اأسانيد

احلديث يف األحاديث واآلثار أو على قواعد أهل التاريخ والسري يف احلوادث واألخبار ويل 

  !يف قواعد هذا الفن حبث حمكم

لينا بالغيب كثريا من تفصيل القول فيها اتكاال على فطنة القارئ الذكي فإن ابتوإمنا تركت  

  !اجللي والدعي والعيي أفصحنا له القول حىت يستبني له األمر

  ؟حىت هتك ستره املتعامل نفسه وكان اهللا قد ستر أمره يف فضح هذامعي ك وتأمل

كيف ال حيسن فهم كالم األلباين وهو معاصر مع وضوحه فما بالك بعبارات أئمة وتأمل  

  !؟اخلفية احلديث وإشارام

  :وقد رواه من ثالثة طرق وهياحلاكم مستدرك احلديث من  فأنا أخرجت

عن أيب الزبري عن جابر عن عبادة بن الصامت  عن عبد اهللا بن واقد ٥٥٢٩األوىل برقم 

  .وذكر احلديث 



صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد رواه زهري بن معاوية ومسلم بن خالد (وقال احلاكم بعده 

  .)يادات فيهعن ابن خثيم بز عن إمساعيل بن عبيد

  )!تفرد به عبد اهللا بن واقد وهو ضعيف(فاستدرك عليه الذهيب بقوله 

وهو كما قال الذهيب إذ ال يعرف من حديث أيب الزبري عن جابر عن عبادة إال من طريق 

  :ابن واقد إال أن احلاكم أورد له ما يلي

بعد الطريق حيث أخرجه احلاكم  ٥٥٣٠و ٥٥٢٩برقم  والطريق الثالثة الطريق الثانية

خالد عن إمساعيل بن عبيد األوىل من هذين الطريقني أي طريق زهري بن معاوية ومسلم بن 

  .وذكر احلديث عن أبيه عن عبادة بن الصامت به

إذ ال خيفى على احلاكم  ووافقه على حكمه عليهما فلم يستدرك عليه الذهيب هنا شيئا

من أصله  لداللة على عدم تفرده باحلديثحال عبد اهللا بن واقد فأورد هذه املتابعات له ل

فوافقه الذهيب على صحة احلديث باملتابعات ال بإسناده األول  وإن تفرد به عن أيب الزبري

  !من طريق ابن واقد

حيث قال أيضا ومل يكتف احلاكم بذلك فأخرجه أيضا من طريق رابعة مبتابعة قاصرة 

وساقه من رواية سليمان بن ) خنيوقد روي هذا احلديث بإسناد صحيح على شرط الشي(

بالل حدثين شريك بن عبد اهللا بن أيب منر عن األعمش عن عبد الرمحن بن مكمل عن 

أزهر بن عبد اهللا قال أقبل عبادة بن الصامت حاجا من الشام فقال لعثمان مسعت النيب 

تنكرون سيكون عليكم أمراء يأمرونكم مبا تعرفون ويعملون ما (صلى اهللا عليه وسلم يقول

  )!فليس ألولئك عليكم طاعة

  .حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل به ٧/٥٢٦وهو يف مصنف ابن أيب شيبة 



صححه احلاكم ( ٧٥ص  ٣ط الذي قلت يف احلاشية يف كتاب احلرية  الطريق هو وهذا

واحلاكم (.. عن الروايات األخرى بينما قلت يف أول احلاشية) على شرط الشيخني

  !أي الطرق الثالثة األوىل ...)من طرق خمتصرا وصححه ٣٥٧ـ  ٣/٣٥٦

فلم يستطع محد عثمان الدكتور يف قسم احلديث أن يفرق بني حكم احلاكم يف مستدركه 

عليه  هوهو الذي استدرك) حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(على الطريق األول بأنه 

ووافقه   أوردها احلاكم بعدهوبني املتابعات اليت! الذهيب بأن فيه ابن واقد وهو ضعيف

وأقره  )إسناد صحيح على شرط الشيخني(مث الطريق الرابعة اليت قال عنها  !عليها الذهيب

  !!عليها الذهيب

  : ٢٨٦فجاء هذا املتعامل فقال يف كتابه املشبوه يف ص  

وسكت ومل يتبعه حبكم الذهيب " وصححه احلاكم على شرط الشيخني"قال العبيسان (

  "..)د به عبد اهللا بن واقد وهو ضعيفقلت تفر"

اليت  فزعم محد عثمان بأن الذهيب ضعف هذه الطريق وهي رواية سليمان بن بالل

اليت  ابن واقدأن الذهيب مل يضعف سوى طريق مع صححها احلاكم على شرط الشيخني 

عن عبادة بن طرق هلذا احلديث  من أربع ةواحدوهي  )إسناد صحيح(قال احلاكم عنها 

  !!صامت والرابع منها على شرط الشيخني وهو الذي نقلته يف حاشية كتايب؟ال

شاهدا على نفسه بأنه ليس  ومل يقتصر محد عثمان على هذه الفضيحة حىت زاد الطني بلة

  :فقال من أهل هذا الفن

وهذا تدليس آخر أشد فإن " ٥٩٠وصححه األلباين يف الصحيحة رقم "قال العبيسان ( 

تصحيحه جزما وإمنا استخارة وألجل ذلك أورده يف السلسلة الضعيفة  األلباين ما ذكر

  )!!!١٣٥٣ه يف السلسلة األخرى رقم تقال األلباين أورد فكتم العبيسان هذا



أورده يف بالصحة ف ابن واقد وزهري أن األلباين حكم على طريق وفات محد عثمان

لضعيفة لزيادة فيه ابالضعف فأورده يف  الصحيحة وحكم على طريق مسلم بن خالد

  !وتعامله املفضوح وإليك نص كالمه لتعرف مدى جناية محد عثمان على العلم وأهله

سيليكم أمراء بعدي (حديث  ٥٩٠قال الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم 

يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فمن أدرك ذلك منكم فال طاعة ملن 

  .)عصى اهللا

صحيح (وقال احلاكم ..احلاكم من طريق عبد اهللا بن واقدعقيلي يف الضعفاء وأخرجه ال(

وقال العقيلي وقد روي يف ).. تفرد به ابن واقد وهو ضعيف(ورده الذهيب بقوله) اإلسناد

واحلديث عزاه  من هذه الرواية خبالف هذا اللفظ، هذا رواية من غري هذا الوجه أصلح

أره يف امع ولعل رمزه عليه باحلسن باعتبار أن له طريقا  السيوطي للطرباين يف الكبري ومل

أخرى عن عبادة فيها زيادة مل ترو يف هذه الطريق ولذلك أوردا يف السلسلة األخرى 

أما هذه فقد استخرت اهللا فأوردا هنا لتقويها مبجموع الطريقني مث ،  ١٣٥٣رقم 

يلي أمروركم بعدي رجاال س(وجدت له شاهدا من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ 

إن أدركتهم كيف : فقلت) يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصالة عن مواقيتها

وابن  ٤٠٠ـ  ١/٣٣٩أخرجه أمحد وابنه يف زوائده ) ال طاعة ملن عصى اهللا(فعل؟ قال أ

اسم ماجه والسياق له والطرباين يف الكبري من طرق عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن الق

سيكون عليكم (بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه عن جده ولفظ الطرباين 

وإسناده جيد ) ال طاعة ملن عصى اهللا.. أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها وحيدثون البدع

  !انتهى كالم الشيخ األلباين) على شرط مسلم



عليها  ا مث اطمأن حلكمه صحح احلديث مبتابعاته لتقويهاوهنا استخار اهللا فالشيخ 

ملا وجد شاهدا من حديث ابن مسعود بإسناد على صحيح مسلم فجزم له  بالصحة

  !بالصحة وأورده لذلك يف الصحيحة

حيث قال  فهي طريق مسلم بن خالد ١٣٥٣الذي أورده يف السلسلة الضعيفة رقم أما 

جني عن ابن خثيم عن احلاكم وعبد اهللا يف الزوائد من طريق مسلم بن خالد الز(عنها 

فال (عبادة بن الصامت فذكر احلديث وفيه زيادة إمساعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن 

  )!)تعتلوا بربكم

فة ألن مسلم بن خالد الزجني وهي الزيادة اليت أورد الشيخ احلديث بسببها يف الضعي 

  !يف رواية مسلم بن خالد نبه احلاكم على هذه الزيادة وقد ضعيف

علل الشيخ األلباين تضعيف هذه الرواية بسبب الزيادة حيث قال كما سبق يف وقد 

أن له طريقا أخرى عن عبادة فيها زيادة مل ترو يف هذه الطريق (السلسلة الصحيحة 

  )!!١٣٥٣ولذلك أوردا يف السلسلة األخرى رقم 

  !أي تلك الطريق اليت فيها تلك الزيادة وليس حديث عبادة األصل

 ٧٠٠٠لشيخ األلباين بالضعف على رواية الطرباين يف اجلامع الصغري رقم وقد حكم ا

ستكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم مبا ال تعرفون ويعملون مبا تنكرون فليس (

  )!أولئك عليكم بأئمة

بينما قال عن حديث ابن مسعود الشاهد حلديث عبادة بن الصامت يف صحيح اجلامع 

  )!صحيح( ٥٩٧٧الصغري رقم 

ال طاعة (أما لفظ ) فليس أولئك عليكم بأئمة( ةوإمنا ضعف األلباين رواية الطرباين للفظ

  !فقد صححهما) فليس ألولئك عليكم طاعة(ولفظ ) ملن عصى اهللا



ومما يؤكد هذا ـ مع وضوحه ملن له أدىن معرفة بعلم احلديث ـ أن الشيخ األلباين يف 

الطرباين واحلاكم عن عبادة بن (ديث عن هذا احل ٥٩٨٥اجلامع الصغري قال يف رقم 

  )!صحيح) (الصامت

  )!صحيح) (أمحد واحلاكم عن عبادة بن الصامت( ٤١٦٢وقال يف صحيح اجلامع رقم 

ألن يف آخره ) ضعيف) (الطرباين عن عبادة( ٧٠٠٠بينما قال يف اجلامع الصغري رقم 

  )!فليس أولئك عليكم بأئمة(

فال تعتلوا (لوجود الزيادة يف آخر ) ا اللفظضعيف ذ( ١٣٥٣وقال يف الضعيفة رقم 

  )!فال تضلوا بربكم(أو ) بربكم

وتارة يقول ) صحيح(على حديث واحد تارة يقول األلباين ففي كل هذه املواضع حيكم 

لكونه حيكم على الطرق والزيادات ال على أصل احلديث كما يتوهم محد ) ضعيف(

ورجع عن تصحيح احلديث وحكم عليه عثمان حىت تصور بأن األلباين استخار اهللا 

يف كتابه  وأبكى أضحكيفسر تراجع األلباين بزعمه فقال فبالضعف فأخذ هذا املتعامل 

  : ٢٨٧املشبوه ص 

وذكر العالمة األلباين للحديث يف السلسلة الضعيفة هو أقعد من جهة نقد احلديث سندا (

  )!!..ومتنا فإن طرقه ضعيفة وفيها اضطراب تدل على ضعف أصله

فأستاذ جامعي هذا مبلغه من العلم ال يفهم عبارات عامل معاصر أفصح عن مراده غاية 

اخل )..وفيه زيادة وهلذا أخرجته يف الضعيفة(وقال ) ضعيف ذا اللفظ(اإلفصاح فقال 

كيف له أن حيقق ويدقق ويستدرك على أئمة هذا الفن ويدرس الطلبة فنون علم 

  !احلديث؟



الشيخ األلباين فظن أن رواية زهري بن معاوية متابعة لرواية ابن واقد  أوهم: فائدة حديثية 

فقواها ا بينما رواية زهري متابعة لرواية مسلم بن خالد الزجني فكالمها يرويه عن إمساعيل 

بن عبيد عن أبيه وال أدري كيف أخطأ الشيخ يف ذلك ولعله ملا أورد احلاكم رواية زهري 

يسق إسنادها كامال ظنها الشيخ األلباين متابعة هلا مع أن احلاكم  بعد رواية ابن واقد ومل

  !أحاهلا على اليت بعدها وهي رواية الزجني حيث ساق إسنادها كامال

فالصحيح أن رواية ابن واقد ضعيفة اإلسناد عن أيب الزبري عن جابر وصحيحة املنت 

  .ري بن معاوية له واهللا أعلمباملتابعات ورواية الزجني صحيحة اإلسناد واملنت مبتابعة زه

مل " أول من يغري سنيت رجل من بين أمية"حديث ( ٨٦يف ص محد عثمان ـ وقال  ٤

يروه أحد من أصحاب الكتب الستة واحلديث ضعفه كبار أئمة احلديث كالبخاري وابن 

وأعله ابن كثري جبهالة .. قال البخاري احلديث معلول... كثري وأبانوا عن نكارته الشديدة

  )!!أيب مسلم وعدم مساع أيب العالية من أيب ذر

  !يعرف أجبديات هذا الفن ال قلت وهذا كالم من

كون احلديث ليس يف الكتب الستة ال يوهن احلديث وال يضعفه وكم يف مسند : فأوال 

ليس يف الكتب  ما أمحد وصحيح ابن خزمية وابن حبان وغريها من أمهات كتب احلديث

  !استيعاب احلديث الصحيح وهذا يعرفه املبتدئون يف علم احلديثالستة وليس من شرطها 

وأبانوا عن نكارته (قول محد عثمان بأن كبار أئمة احلديث ضعفوا احلديث : وثانيا 

  !هذه من كيس عجائبه وجراب غرائبه) الشديدة

  :كل من فاحلديث أخرجه 

  ..حدثنا هوذة بن خليفة ١٤/١٠٢ابن أيب شيبة يف املصنف ـ 

  .. ٢/٧ن أيب عاصم يف األوائل وابـ 



بن ثنا حممد ـ ابن بشار بندار ـ ثنا عبد الوهاب  ١/٧٠والبخاري يف التاريخ الصغري ـ 

  ..عبد ايد

حدثنا حممد بن  ١٢/٤٥٩وأبو يعلى املوصلي يف املسند كما يف املطالب العالية ـ 

  ..إمساعيل بن أيب مسينة حدثنا عبد الوهاب

حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد  ٥/١٨٨كما يف احتاف املهرة  ورواه املوصلي أيضاـ 

  ..الوهاب

عن حممد بن بشار عن عبد  ٨/٢٥٤وابن خزمية يف صحيحه كما يف تاريخ ابن كثري ـ 

  ..الوهاب

  ..من طريق النضر بن مشيل ٣/٣٦٣والدواليب يف الكىن ـ 

  ..من طريق هوذة ٧/٣٦٤والبيهقي يف الدالئل ـ 

  ..من طريق حممد بن بشار ثنا عبد الوهاب ٦٥/٢٥٠يف تاريخ دمشق وابن عساكر ـ 

كلهم عبد الوهاب بن عبد ايد وهوذة بن خليفة والنضر بن مشيل عن عوف بن أيب 

و العالية رفيع بن مهران قال أبو ذر مسعت بمجيلة األعرايب عن املهاجر بن خملد حدثنا أ

  .)سنيت رجل من بين أمية أول من يبدل(النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .)ويف هذا اإلسناد إرسال بني أيب العالية وأيب ذر(قال البيهقي يف الدالئل بعد روايته هذه 

كذا ) و مسلمبحدثين أبو العالية حدثين أ(زاد عبد الوهاب بن عبد ايد يف روايته قلت 

ار وحممد بن احلفاظ األثبات وهم حممد بن بشار بندمجاعة من حفظه عن عبد الوهاب 

  .املثىن وحممد بن إمساعيل بن أيب مسينة



هلذا صححه ابن خزمية يف ووعبد الوهاب أحفظ وأثبت من كل من خالفه يف إسناده و

  . ٨٠١٠صحيحه وصححه الضياء يف املختارة كما يف مجع اجلوامع رقم 

هذا إسناد حسن رجاله ثقات ( ١٧٤٩رقم  ٤/٣٢٩قال الشيخ األلباين يف الصحيحة و

فمثله ال يرتل  يخني غري املهاجر وهو ابن خملد ـ فذكر تعديل األئمة له ـرجال الش

  )!حديثه عن مرتبة احلسن

فغري ) يب العالية وأيب ذروهذا منقطع بني أ( ٦/٢٥٦أما قول ابن كثري يف البداية والنهاية 

  :لسببني  صحيح

عمر وقدماء الصحابة ـ ولقي  بال خالف أن أبا العالية خمضرم أدرك اجلاهلية : األول

كما يف ترمجته يف التهذيب ـ فإدراكه ومعاصرته أليب ذر متحققة يقينا وإمنا توقف يف 

  .مسلم اجلذمي منه ألنه أدخل يف الرواية عنه أبامساعه 

 أنه ثبت برواية احلفاظ األثبات عن اإلمام احلافظ عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي : الثاين

  .اخل.. العالية حدثين أبو مسلم  عرايب حدثنا املهاجر حدثين أبواأل حدثنا عوف قال

  .فجود عبد الوهاب إسناده وأقامه وحفظ هذه الزيادة يف إسناده

وأبو مسلم تابعي قدمي روى عنه مجاعة من أئمة التابعني منهم أبو العالية وقتادة ومطرف 

وا فيه جرحا وذكره ابن حبان ذكره البخاري يف التاريخ وابن أيب حامت ومل يذكروغريهم و

وقال الذهيب يف  وقد صحح ابن خزمية له هذا احلديث وهذا توثيق منه له يف الثقات

  !)ثقة(الكاشف 

  !فاحلديث صحيح كما عند ابن خزمية والضياء وال يقل عن رتبة احلسن كما عند األلباين



ثبوت الزيادة فيه وأن أبا ال معىن له بعد ) منقطع بني أيب العالية وأيب ذر(فقول ابن كثري 

هذا على فرض صحة دعوى فتارة يرسله وتارة يصله العالية مسعه من أيب مسلم اجلذمي 

  !االنقطاع وعدم السماع من أيب ذر

دة مل جند هذه الزيا ومبراجعة التاريخ الصغري له)احلديث معلول(عنه بخاري بقي قول ال

  )!قدم الشام زمن عمرن أبا ذر ال يعرف أ( وإمنا قال البخاري) احلديث معلول(

كتاب من كالم ابن كثري نفسه فنسخ ) احلديث معلول(وال يبعد أن تكون هذه العبارة 

ال يف تارخيه  يف كتبه من عبارات البخاريهذه وليست البداية والنهاية فيها خلل كبري 

قال العراقي  وهلذا )علة له(عادة  قليال وإمنا يقول اصطالح متأخر وهي الصغري الكبري وال

التعبري باملعلول موجود يف كالم كثري من أهل احلديث يف ( ٩٧يف التقييد واإليضاح ص 

ورواه احلاكم يف التاريخ ويف .. كالم الترمذي والدارقطين وابن عدي واحلاكم واخلليلي

  !وكذا نقله عنه الترمذي يف العلل الكبري مرة واحدة ) علوم احلديث عن البخاري

بخاري استخدم هذا اللفظ يف تارخيه الصغري أو الكبري ملا احتاج العراقي إىل أن فلو كان ال

يثبته عن البخاري من طريق احلاكم وهو ما يرجح عدم وجود هذه اللفظة يف شيء من 

  !كتب البخاري نفسه

وعلى كل حال فالبخاري ال يعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر وهذا توقف منه يف 

 بني أيب ذر ويزيد بن أيب سفيان وال عالقة هلذه القصة باحلديث املرفوع القصة اليت حدثت

فسواء ثبتت القصة بني أيب ذر ويزيد بن أيب سفيان أو بني أيب ذر ومعاوية نفسه أو  نفسه

فهذا ال يؤثر على رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أنه لو  كما قيل ابنه يزيد

اية هي الدليل على ثبوت دخول أيب ذر الشام زمن عمر لكانت قال قائل بأن هذه الرو

دليال صاحلا إذ غاية األمر أن البخاري ال يعرف ذلك وعدم علمه بالشيء ال ينفي وقوعه 

  !وال يوجد ما مينع من أن يغزو أبو ذر مع يزيد بن أيب سفيان زمن عمر



د عثمان فابن كثري يرى واملقصود أنه مل يدع أحد بأن يف احلديث نكارة شديدة غري مح

بأنه منقطع ضعيف ومل حيكم بنكارته الشديدة وكذا البخاري إمنا توقف يف كون القصة 

حديث (حدثت بني أيب ذر ويزيد بن أيب سفيان ال يف احلديث املرفوع ومل يثبت عنه قوله 

  !وعلى فرض ثبوا فالعلة هي االنقطاع وهذا ضعف يسري كما ال خيفى )معلول

من حديث  رض صحة قول ابن كثري أن احلديث ضعيف فقد ورد له شاهدمث على ف

ال يزال هذا األمر معتدال قائما بالقسط حىت يثلمه رجل من (مكحول عن أيب عبيدة بلفظ 

  !)بين أمية

رواه أبو يعلى والبزار ورجال أيب يعلى رجال الصحيح ( ٥/٤٣٥قال اهليثمي يف امع  

  )!بيدةإال أن مكحوال مل يدرك أبا ع

وقد (بعد أن ذكر االنقطاع بني أيب العالية وأيب ذر  ٦/٢٥٦وقال ابن كثري يف التاريخ 

فيتقوى  أي لكوما حديثني مرسلني رجاهلما ثقات )رجحه البيهقي حبديث أيب عبيدة

  !أحدمها باآلخر فريتقيان لدرجة احلسن

حيحه وصححه وعلى كل حال فاحلديث صححه إمام األئمة ابن خزمية وأخرجه يف ص

الضياء املقدسي يف املختارة وقواه البيهقي بشاهده وحسنه السيوطي وحسنه األلباين 

كما يدعي محد عثمان  وأخرجه يف الصحيحة ومل يضعفه أحد من أئمة احلديث الكبار

يف إسناد أيب العالية عن أيب ذر وأن فيه انقطاعا وإرساال وال يقتضي ذلك  وإمنا تكلموا

ديث بالضعف إذ قد يتقوى مبجيء زيادة إسنادية صحيحة تصل االنقطاع احلكم على احل

أو بشاهد آخر يصلح لتقويته وكالمها قد حتقق فجاءت رواية عبد الوهاب بن عبد ايد 

فوصلت االنقطاع على فرض عدم مساع أيب العالية من أيب ذر وجاء ما يشهد له من 

ن من شبه للحكم على احلديث حديث أيب عبيدة وبطل كل ما متسك به محد عثما

  !بالضعف



وأما قول محد عثمان بأن ابن عساكر أورد أحاديث يف ذم يزيد بن معاوية قال عنها ابن 

ال يعين أنه ال يدخل يف عموم بعض األحاديث ) كلها موضوعة ال يصح منها شيء(كثري 

نا(كما جاء يف  احلديث يف الصحيحني الواردة يف الذم  ل س يهلك أميت ـ أو ا

  )!ـ هذا احلي من قريش، فلو أن الناس اعتزلوهم

  !)هلكة أميت على يد غلمة سفهاء من قريش( ويف رواية

فإذا  فكنت أخرج مع جدي إىل بين مروان حني ملكوا الشام،(قال الراوي 

نا ثا قال ل   )!عسى هؤالء أن يكونوا منهم :رآهم غلمانا أحدا

  )٢٥().يشفساد أميت على يد غلمة سفهاء من قر(ويف لفظ

  :قال ابن حجر يف الفتح

 أعوذ باهللا من إمارة الصبيان،(وأخرج ابن ايب شيبة عن أيب هريرة مرفوعا(

أي يف ) إن أطعتموهم هلكتم ـ أي يف دينكم ـ وإن عصيتموهم أهلكوكم

با هريرة دنياكم بإزهاق النفس وذهاب املال،  ية ابن أيب شيبة أن أ ويف روا

 للهم ال تدركين سنة ستني وال إمارة الصبيان،ا :كان ميشي يف السوق ويقول

وهو كذلك فإن يزيد بن  ويف هذا إشارة إىل أول أغيلمة كان يف سنة ستني،

با ينتزع  معاوية استخلف فيها وبقي إىل سنة أربع وستني، وكان يزيد غال

لبلدان ويوليها الصغار من أقاربه   !الشيوخ من إمارة ا

واملراد باعتزاهلم أن ال  ي لكان أوىل م،أ) لو أن الناس اعتزلوهم(وقوله 

  ...ويفروا بدينهم من الفنت وال يقاتلوا معهم، يداخلوهم،

                                                            

  . ٢٩١٧،ومسلم ح  ٧٠٥٨و  ٣٦٠٥و ٣٦٠٤ح  صحيح البخاري) ٢٥(



ويتعجب من لعن مروان الغلمة املذكورين مع أن الظاهر أم من 

  !انتهى كالم احلافظ ابن حجر )٢٦(..)ولده

ن وفيه ما يؤكد افت ما يريد محد عثمان تقريره من إثبات والية يزيد ب

معاوية والدفاع عنه بنفس ناصيب ال حبا يف معاوية بل نصرة للوالة 

بيتا حلكمهم إذ خروج احلسني سيد شباب أهل اجلنة وسبط  ث املعاصرين وت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقض نظرية الصرب على جور الوالة وكذا 

كة وهم خروج الصحابة عليه يوم احلرة يف املدينة وخروج ابن الزبري بأهل م

مجيعا يف عداد الصحابة وكلهم خري من يزيد وقد كانوا على احلق واهلدى 

سيد الشهداء (ومضوا شهداء سعداء وأدوا الذي عليهم كما يف احلديث 

وهو ما فعله احلسني فجاء ) محزة ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله

د وإبطال جهاده هذا الدعي العيي يريد استالب احلسني شرف الشهادة وا

لتنغيص على الطغاة  يف سبيل اهللا بتصديه للجور والظلم ملا يف هذا الفعل من ا

ليوم وأشياعهم الذين يرون يف االقتداء باحلسني خطرا على أنظمتهم   !ا

  : املبالغة حد اإلغراق واالفتراء: امللحوظة اخلامسة 

  :عين ذلك قوله لكاذبة ومنيف كتابه من املبالغات ا أكثر محد عثمانوقد 

  !)٢٦٤ص ..)(مل يسلم من طعونك أحد من أئمة اإلسالم األعالم(

 من الطعن فلما جاء يؤكد فريته مل جيد شيئا يذكرهوقد كرر هذه العبارة عشرات املرات 

إال أنين ذكرت أن احلسن البصري أخذ مييل إىل ترك اخلروج على أئمة اجلور بتأويل آيات 

  !!سيف ال يغريالصرب وتقرير مذهب أن ال

                                                            

  .  ٧٠٥٨فتح الباري ح ) ٢٦(



فصار لبصري مث تطور األمر عنده طعنا يف احلسن ا والتعليل هذا التحليل فعد محد عثمان

  !؟بزعمهمن طعوين  طعنا بأئمة اإلسالم كلهم حيث مل يسلم منهم أحد

اإلمام أمحد وزعم أنين طعنت فيه واستهزأت به رد أنين ذكرت  مث ذكر محد عثمان

على آراء علماء األمة  واجهة السلطة هلا بشكل دمويج ومكيف أثرت حركات اخلرو

ومنهم اإلمام أمحد الذي صار مييل إىل املنع من اخلروج حىت أنه صار يتجنب رواية 

فمن جاهدهم بيده (األحاديث اليت قد يفهم منها وجوب اخلروج وهلذا مل خيرج زيادة 

  .ورأى أا ال تشبه كالم ابن مسعود راوي احلديث )فهو مؤمن

 )احلرية أو الطوفان(مبحثا يف  تهذا طعنا يف اإلمام أمحد مع أنين عقد فعد محد عثمان 

عن قيام أئمة اإلسالم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتصدي للسلطة وجورها 

واحنرافها وذكرت الثوري وأبا حنيفة وابن أيب ذئب واألوزاعي ومالك وأمحد وأثنيت 

  !اخل..على صدعهم باحلق وصربهم

  : ٤١ص ) الشناعة واالستهزاء بابن القيم (وحتت عنوان 

مل يكتف العبيسان بغمز وملز احلسن البصري بل استل سيف البغي ( قال محد عثمان

والعدوان والطعن على شيوخ اإلسالم وأئمتهم األعالم فأخذ يطعن يف نيام طعونا خبيثة 

خلروج عليهم أساس كل شر وفتنة إىل اإلنكار على امللوك وا(فقد ساق كالم ابن القيم 

تأمل ما يف هذه العبارة من مبالغة وإغراق يف (مث علق عليه العبيسان بقوله) آخر الدهر

  ))!تعظيم شأن السلطان

أقول لو كان محد عثمان عربيا يعرف لغة العرب ملا قال ما قال شاهدا على نفسه 

  !بأعجمية عقله ولسانه

  يف هذه العبارة؟ على أئمة اإلسالم ف البغي سيسل فأين الطعن والعدوان و 



  !أرد قويل تأمل هذه املبالغة يف كالم ابن القيم صار طعنا وعدوانا؟

أريت لو قيل بأن أساس كل شر وفتنة يف األرض هو الشرك باهللا وعبادة وأقول له 

نا الطاغوت وليس اخلروج على امللوك كما يزعم ابن القيم أترى يف هذه العبارة عدوا

  !وبغيا؟

  وهل ابن القيم معصوم ال خيطئ وال يرد عليه قوله؟

بردته وكفره أو بضالله  هؤالء اخللوف ولو صدرت هذه العبارة من غري ابن القيم حلكم

إذ أساس كل شر وفتنة يف األرض هو الكفر باهللا وعبادة الطاغوت والتحاكم إليه  بدعتهو

  !وليس اخلروج على امللوك

جعلوا كالم العلماء مبرتلة كالم اهللا  كتاب والسنة يف نفوس هؤالء اخللفوإمنا ملا هان ال

ورسوله حىت صارت هذه الكلمة الباطلة شرعا وواقعا يف نظرهم حقا وصوابا رد كوا 

  !كلمة ابن القيم

  !التأمل فيها عدوانا وطعنا بأئمة اإلسالم األعالم؟جمرد بل صار 

تعصب أعمى وتقليد للرجال هناك ؟ وهل فجورهل هناك فجور يف اخلصومة كهذا الف

  !؟كهذا التقليد

استهزاء ) (استهزاء العبيسان بابن عمر(بعنوان  أن يعقد أبوابا مث ال يتورع محد عثمان

ملز ) (استهزاء العبيسان بابن القيم) (استهزاء العبيسان باحلسن البصري) (العبيسان مبعاوية

  !د الناس عن كتايب مبثل هذه األكاذيبظنا منه أنه يص )اإلمام أمحد بن حنبل

 عدم معرفته بأصول اجلدل وعدم قدرته على حترير حمل الرتاع: امللحوظة السادسة 

  :وعجزه عن فهم كالم الفقهاء



يها ليوهم القراء بأين أخالف كتابه يف مسائل ال خالف ففقد أطال محد عثمان القول يف 

  :خفة عقله ومن األمثلة على ذلك و ن طيشهم فيها فإما أنه أويت من جهة قلة فقهه أو

اخلصومات يف اجلهاد واحلدود والتعزيرات والفصل (بعنوان  ٩٦ـ عقد بابا ص  ١

   !)للسلطان

وزعم كذبا بأن حاكم العبيسان يرى ذلك آلحاد الناس ومل ينقل للقراء من كالمي شيئا 

من اختصاص السلطة  أورد عن األئمة نصوصا مطولة يف أن هذهمث دعواه هذه به يؤكد 

مع أنين يف كتايب كله أقرر أن اإلسالم دين ودولة وخالفة ومجاعة ومسع وطاعة وذكرت 

إال من ال وال يناقش يف إثباته من النصوص ما يؤكد هذا األصل الذي ال يشك فيه عاقل 

  !عقل له

رر موضع الرتاع وأجاب عنه إذ ليس ولو كان محد عثمان يعرف أصول املناظرة حل 

إذا  خلالف يف كون هذه األمور من اختصاص السلطة يف اإلسالم وإمنا اخلالف هو فيماا

قد اإلمام أو عجز أو دهم األمة العدو أو انقطعت سلطة الدولة عن طائفة من املسلمني فُ

  ؟املسلمني فيما نام من فروض الكفايةمجاعة ونأت م دارهم فما الواجب على 

من نصوص األئمة من كل املذاهب الفقهية تقريرهم لقاعدة  نوقد نقلت يف حترير اإلنسا 

فيقوم  )عدم نفوذ أمره اجلماعة تقوم مقام اإلمام عند فقده أو عجزه أو أسره أو(أن 

املسلمون مبا أوجب اهللا عليهم القيام به فترك محد عثمان ذلك كله وأخذ يتحدث عن 

  !ها؟وواجباا املنوطة ا ويناقشين فيقضية حق السلطة 

املوقف من اإلمام إذا أراد ظلم إنسان كأخذ ماله ظلما أو وكذلك مل يناقش محد عثمان 

  أو انتهاك عرضه هل له أن يدفع عن نفسه أم ال؟ ظلما سفك دمه



تقرره نصوص الكتاب هو ما ا من كالم األئمة ما يؤكد مشروعية ذلك ووقد ذكرت أن

وملن انتصر بعد {وقال تعاىل  }ينتصرونأصام البغي هم والذين إذا {كما قال تعاىل 

الناس ويبغون يف األرض إمنا السبيل على الذين يظلمون . ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل

  !}بغري احلق

 )فمن سئل فوق ذلك فال يعط(السنة كحديث الزكاة يف الصحيحني كما جاء يف و 

ن العاص يف صحيح وقصة عبد اهللا بن عمرو ب) من قاتل دون ماله فهو شهيد(وحديث 

مسلم مع وايل الطائف عنبسة بن أيب سفيان ملا أراد أخذ أرضه فدعا أوالده وخدمه وقال 

  !)من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد(مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ـ ومن األمثلة على عجز محد عثمان عن حترير حمل اخلالف وعدم قدرته على فهم  ٢

  :وقال فيه ٢٠٥ص ) السمع والطاعة فقط لعمر بن عبد العزيز(لباب كالم األئمة تبويبه 

سئل عن القتال مع اخللفاء ضد من خرج عليهم (نقل د حاكم العبيسان أن اإلمام مالك ( 

فقال إن كان اخلليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه وإن كان كمثل هؤالء الظلمة فال 

ا األثر معزوال عن آثار السلف الذين يوجبون فهنا جند العبيسان التقط هذ) تقاتل معهم

اجلهاد مع أئمة اجلور وهذا باب اشتبه على حاكم العبيسان ومفهومه أن ال طاعة حلاكم 

  ..)!!متناع وجود عمر بن عبد العزيز إال يف زمن املهديبعد اخللفاء الراشدين ال

استحياء ممن ال يستطيع  فتأمل هذه اجلرأة يف القول على األئمة وسلف األمة بال حياء وال

أن يفرق بني اجلهاد يف سبيل اهللا مع أئمة اجلور الذي يقول به أكثر السلف وهو الذي 

الذي مينع منه أكثر  نؤكد رجحانه والقتال مع اإلمام اجلائر ملواجهة اخلارجني عليه

  !؟السلف



يقاتل يف هذه  فاإلمام مالك يسأل عن القتال مع اجلائر ضد من خرج عليه؟ فأجاب بأنه ال

احلال إال مع اإلمام العدل كعمر بن عبد العزيز أما أئمة اجلور فال حيل نصرهم وقتال من 

  !خرج عليهم

وابن  وال خالف بني األئمة وسلف األمة على أنه إن كان اخلارج عدال كاحلسني بن علي

  !واإلمام جائرا كيزيد أنه حيرم القتال مع اجلائر الزبري

لقتال مع اخلارج عليه فمنهم من يرى وجوب نصرته كأيب حنيفة ومالك مث اختلفوا يف ا 

الذين أفتوى بنصرة حممد بن عبد اهللا بن احلسن ذو النفس الزكية ملا خرج باحلجاز وأخيه 

  !إبراهيم ملا خرج يف العراق على أيب جعفر املنصور

الفتنة ومل  جواز نصرة اخلارج بال وجوب ومنهم من رأى الكف عنومن األئمة من رأى 

  !يقل أحد قط بأنه يشرع القتال مع اجلائر ونصرته إذا خرج عليه أهل الصالح والفضل

أما إذا خرج عليه مثله فهذا عند مالك وغريه ال يقاتل معه على تثبيت سلطانه بل يدعهم  

  !لينتقم اهللا من اجلائر مبثله

ا عن األمة أن تقع حتت أما إذا خرج على اجلائر من هو شر منه فهنا يشرع القتال دفع

  !ال ألن اإلمام اجلائر واجب الطاعة سلطة من هو أشد جورا وظلما

فحكمهم حكم املسلمني  وكذا إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة اجلور،

كانوا خرجوا لدفع إذا  الذين خيرجون على الظلمة من حيث حرمة قتاهلم،

  !الظلم عنهم

ـ أي  يقاتلون أم السنة علماء بني فخال وال(ابن تيميةشيخ اإلسالم قال 

 اهللا رضي طالب أيب بن علي املؤمنني أمري مثل العدل أئمة معاخلوراج ـ 

  ؟اجلور أئمة مع يقاتلون هل لكن ،عنه



 أهل من العهد نقض فيمن قال وكذلك ،يقاتلون ال أم مالك عن فنقل

  )٢٧(.)اجلور أئمة مع يقاتلون ال الذمة

لقتال أما اجلمهور فذهبوا إ ىل أنه ال حيرم القتال مع اإلمام اجلائر إذا كان ا

نا فإنه حيرم إعانة اجلائر عليه، نفسه مشروعا،  أما إذا كان ظلما وعدوا

  !ل اخلوراج أو أهل الذمة أو غريهمسواء كان يقات

 أمري كل مع يغزى قالوا وأمحد والشافعي حنيفة أيب مذهب( قال ابن تيمية 

 وإن ،معه قوتل مشروعا قتاال يفعله الذي الغزو كان إذا ،فاجرا أو كان برا

 يعاون وال ،والتقوى الرب على فيعاون ،معه يقاتل مل جائز غري قتاال قاتل

 تعاىل اهللا ألن ،الظلم على يعاون أن جيوز ال فالظامل ن،والعدوا اإلمث على

لتقوى الرب على وتعاونوا{يقول  لوقا ،}والعدوان اإلمث على تعاونوا وال وا

 وال{تعاىل وقال ،}للمجرمني ظهريا أكون فلن علي أنعمت مبا رب{موسى

لنار فتمسكم ظلموا الذين إىل تركنوا  شفاعة يشفع ومن{ تعاىل وقال ،}ا

 ،} منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن منها نصيب له يكن حسنة

 أن جيوز فال ،فيه شفعه فقد أمر على شخصا أعان من فكل املعني والشفيع

  )٢٨().ورسوله اهللا حرمه ما على غريه وال أمر ويل ال أحد يعان

  ! فقارن بني كالم هؤالء األئمة وهوس محد عثمان بطغاته وطواغيته؟

بأنين ال أرى السمع والطاعة إال ملن هو كعمر بن عبد العزيز فهذه من أكاذيبه  أما دعواه

  !وما أكثرها

                                                            

  . ٦/١١٦الفتاوى ) ٢٧(
  . ٦/١١٦الفتاوى ) ٢٨(



سلطة وسواء  أحد سواء كان ذا سلطة أو بالوحنن نرى التعاون على الرب والتقوى مع كل 

وتعاونوا على الرب {أو كافرا لعموم قوله تعاىل  مسلما كان كان عدال أو جائرا وسواء

  !}وال تعاونوا على اإلمث والعدوانوالتقوى 

ال يقتضي عدم اعترافنا شئنا أم أبينا  يف هذا العصر وعدم اعترافنا بوجود إمامة شرعية

  !قانونيةو دستورية أو تعاقدية أو عرفية ية كانتبسلطة واقعية قهر

وااللتزام ا ملا فيه الشريعة اليت تقرها  واألنظمة عدم احترام القواننيذلك وال يقتضي  

  !مصلحة األمة

الشرعية إىل وال يقتضي ذلك ترك اإلصالح قدر االستطاعة ودعوة كل احلكومات غري  

  !صاحل األمةبينها واحملافظة على م اإلصالح والوحدة

وال يقتضي االعتزال وترك الطغاة يفسدون يف األرض ويستعبدون األمة ويتاجرون ا يف 

أسواق النخاسة الدولية بل جيب التصدي هلم حبسب االستطاعة واإلصالح ما أمكن بكل 

وسيلة مشروعة وليس بالضرورة االصطدام م واستخدام العنف معهم كما قال شعيب 

  !}ال اإلصالح ما استطعتإن أريد إ{لقومه 

واملقصود أن محد عثمان ال يستطيع أن يفهم الفرق بني اجلهاد مع كل بر وفاجر الذي 

يف حد ذاته جيب إعانة  الكون اجلهاد يف سبيل اهللا واجب أوجبه أكثر األئمة وسلف األمة

حرير سواء جهاد الدفع عن األمة حني يدمهها العدو الكافر أو جهاد الفتح لت من قام به

سلف من خرج عليه الذي مينع منه األئمة و والقتال مع اجلائر ضد ،املستضعفني يف األرض

  !؟إما ألنه ظلم فيحرم إعانة الظامل أو ألنه قتال فتنة فيحرم الدخول يف الفنتاألمة 



 أهل اجلمل بل إن أكثر الصحابة ترك القتال مع علي وهو اخلليفة الراشد ملا خرج لقتال

ومل يروا جواز القتال يف الفتنة مع اإلمام العدل الراشد دع عنك ة يف صفني وقتال معاوي

  !الظامل اجلائر؟ القتال مع

مع وضوحهما ـ فهل يسوغ ملن ال يستطيع حترير اخلالف ومعرفة الفرق بني احلالني 

أن خيوض فيما وراء  ـ الذكي فضال عن القارئ الغيب على اجلاهلحىت وضوحا ال خيفى 

حاكم املطريي الدكتور ايا الفقه ونوازله حىت يأيت ليبني ما الذي أشكل على ذلك من قض

     !يف فنه؟

بىن حاكم العبيسان كتابه على أساس عدم اعتبار والية العهد ( ١٣٥قال يف ص وـ ٣

باحلكم من ويل األمر ملن خيتاره وصار جيعل من ذلك أساسا يف توصيف أكثر تاريخ 

حلة شرع مؤول واختار هو ابتداء حقبة الشرع املؤول من سنة اإلسالم الناصع على أنه مر

هـ فجعلها مرحلة سوء وخروج عن الشريعة كما قرر أنه ال بد أن جيمع مجيع الناس ٧٣

  ..)!!على قبول والية احلاكم وكل هذا تنظري خارج عن الدليل والواقع 

 حترير اإلنسان فإما أن طوفان والوهذا أوضح دليل على أن محد عثمان مل يقرأ احلرية أو ال

  !هذا الكتاب املشبوه وقبض مثنه أو كلف غريه بكتابته ففضح نفسه كتب له هناك من

بل  كما يتوهم محد عثمان أنا مل أبن كتايب على أساس عدم مشروعية والية العهد :فأوال

 بنيته على أساس أن لإلسالم أصوال وقواعد للحكم وأسسا إلقامة الدولة وسياسة األمة

عليكم بسنيت (جيب على األمة العودة إليها والعمل ا كما كان اخللفاء الراشدون حلديث 

  !)وسنة اخللفاء الراشدون عضوا عليها بالنواجذ

الراشدية وأما والية العهد و النبوية والسنن القرآنية وقد اجتهدت أن أعرض تلك األصول 

انت مبعىن الترشيح كما فعل أبو بكر قد بينت أا مشروعة إذا كهي قضية جزئية فرعية وف

لعمر بعد الشورى لألمة ورضاها به وعقدها له باختيار بال إكراه وال إجبار وذكرت 



كالم شيخ اإلسالم يف منهاج السنة يف كون عمر مل يصبح خليفة مبجرد عهد أيب بكر له 

صار خليفة بذلك  بل ببيعة الصحابة له بعد وفاة أيب بكر وأنه لو فرض أم مل يبايعوه ملا

العهد وهو ما يسمى اليوم الترشيح وقد أكدت بأن لألمة كما لإلمام ولألفراد أن يرشحوا 

كما جرى يوم السقيفة فقد أرادها سعد بن عبادة وعرض نفسه ورشح أبو ويترشحوا هلا 

  .اخل..بكر هلا عمر أو أبا عبيدة ورشح هلا عمر أبا بكر

ال تثبت الوالية إال باإلمجاع من الناس فهذا كذب رخيص ال مث إنين مل أقل قط بأنه : ثانيا 

جيرؤ عليه إال مثل محد عثمان بل قررت يف احلرية والتحرير أن األمر شورى واختيار فمن 

اختارته األمة أو أكثرها وهم اجلمهور وعقدوا له البيعة فهو اخلليفة الشرعي حىت أنين 

ختلف سعد بن عبادة كما نص عليه شيخ  ذكرت بأن أبا بكر بايعه اجلمهور ومل يضره

  !اإلسالم ابن تيمية

 الترجيح قاعدةإذا تساوت األصوات لفصل بينهم وذكرت كيف وضع عمر للستة ول

  !برجل واحدولو األكثر ب

  !وذكرت بأن عبد الرمحن بن عوف اختار عثمان ملا رأى أكثر الناس معه

  وال الوالية إال ملن أمجع عليه الناس؟فكيف يزعم هذا الدعي العيي بأنين ال أرى البيعة 

هـ لبدء ٧٣عن الشرع املؤول ومل أحدد هذا التاريخ قط مل أحتدث إنين كما : ثالثا 

اخلطاب السياسي املرتل (كالمي كله عن  بل املؤول كما يزعم هذا الكاتب الشرع

كما توهم  يف اإلسالم وليس فالقضية اليت طرحتها هي القضية السياسية) واملؤول واملبدل

يف عناوين كتيب ـ كما بعضهم بأنين اختزل اإلسالم بالسياسة مع أنين اقتصرت حديثي 

اخل فهذه مل ..واألخالق والسلوكوالعبادات على هذا املوضوع احملدد أما قضايا العقائد ـ 

يف هذه الكتب ال لعدم أمهيتها وخطورا وإمنا ألا ليست قضية ها جلأتطرق هلا ومل أعا

   )!السياسي ومراحله(اب الذي ألفته وحصرت موضوعه باخلطاب الكت



كل واقع األمم والشعوب وضحت سبب عناييت ذا األصل وذكرت بأن من يشأوقد 

اليت تنتهجها وفلسفاا  اليت حتكمها االجتماعي واالقتصادي والثقايف هي األنظمة السياسية

  !ية دورهمودروسهم مع أمه وليس الشيوخ يف مساجدهم وزواياهم

هي األنظمة السياسية اليت حتكم هنا وهناك  اليوم قصي اإلسالم عن واقع حياة األمةومن ي

سياسي وأنظمة جديدة تؤمن به وتعمل من  عيده إىل الواقع من جديد هو مشروعومن سي

  !؟مع أمهية هذه املنابر لتوجيه الرأي العام أجله وليس الشيوخ يف منابر يوم اجلمعة

جيال األمة يف املدارس واجلامعات ويؤثر يف سلوكهم ومفاهيمهم هي ومن يريب أ

احلكومات من خالل أهدافها وفلسفاا التربوية اليت تصوغ ا عقول املاليني من أبناء 

األمة منذ رياض األطفال إىل التخرج من اجلامعات وفق عقائدها وأيديولوجياا الوضعية 

  !؟مع أمهية رسالتهم يف تربية الشباب ايا املساجديف زو وليس املشايخ يف حلق التعليم

من سدنة الطواغيت وشيوخ الفتنة والدعاة على  آلالف من املفتوننيومن أخرج لألمة ا

 ى عينها وبصرها وتفتح هلم خزائن ذهبهاأبواب جهنم هي احلكومات اليت تربيهم عل

ق واإلصالح وتزجهم يف ويف املقابل حتول بني األمة ودعاة احل وباطلها لريوجوا باطلهم

السجون أو متنعهم من املساجد أو تضيق عليهم يف وسائل اإلعالم فال تسمع األمة صوم 

   !إال جبهد جهيد

عيد مشروعة تإصالحه وتغيريه بكل وسيلة سلمية وفهذا الواقع السياسي هو الذي جيب 

  !األمة إىل دينها وشريعتها وحقوقها وحريتها وسيادا ووحدا

) اخلطاب السياسي اإلسالمي ومراحله التارخيية(حتدثت يف احلرية أو الطوفان عن  قدل

ـ وقد فصلت القول كما قسمته النصوص ويؤكده التاريخ  ـ وقسمته إىل ثالث مراحل

حترير اإلنسان دراسة يف أصول اخلطاب السياسي القرآين والنبوي (يف ذلك يف كتايب 

  :وهي قعي على اإلنترنت ـ وهو مطبوع ومنشور يف مو) والراشدي



ـ مرحلة اخلطاب السياسي املرتل والراشدي وهو عهد النبوة واخللفاء الراشدين وهو  ١

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء (اخلري احملض كما يف حديث حذيفة بن اليمان وحديث 

  !)الراشدين

أيب بكر  بعهد تبدأومرحلة اخلطاب الراشدي أطول زمنيا من عصر اخلالفة الراشدة اليت 

وهي كل بيعة ) خالفة النبوة ثالثون سنة(وتنتهي بعهد علي رضي اهللا عنهم مجيعا حلديث 

عقدها الصحابة يف املدينة فهي خالفة راشدة جيب األخذ ديها واالستنان بسننها أما 

مرحلة اخلطاب الراشدي وهو هيمنة األصول والقواعد والسنن اليت سنها اخللفاء 

اإلمامة وسياسة األمة فقد امتدت إىل السبعني حيث ظل اخلطاب الراشدون يف باب 

الراشدي هو املسيطر واحلاكم مع ما دخله من وهن وخلل إذ بايعت األمة احلسن مدة 

ستة أشهر مث تنازل وبايعت األمة معاوية عام اجلماعة وبقي عشرين سنة خليفة مث بايعت 

 ،بويع بالشورى والرضا صحايب ةوهو آخر خليف عبد اهللا بن الزبري مدة عشر سنني

وأما يزيد فلم تعقد له الصحابة وبدء جيل التابعني جيل وباستشهاده خرجت اخلالفة من 

بيعة صحيحة ومل يستقر له األمر فال يدخل يف عداد اخللفاء بل زمنه زمن فتنة وفرقة مث 

 شرين سنةواستقر له األمر ع أول من أخذها بالسيف والقوة بن مروان كان عبد امللك

وكان حدثا تارخييا مفصليا وليس عهد الصحابة وخالفتهم وفضلهم ومكانتهم كخالفة 

وقد جاء يف حديث ابن مسعود يف صحيح من جاء بعدهم مع صالح كثري منهم 

فإن  تدور رحى اإلسالم على مخس وثالثني أو ست وثالثني،( ابن حبان

  )٢٩(.)عني سنةوإن بقوا بقي هلم دينهم سب هلكوا فبسبيل من هلك،

 ).كان أمر احلكمني سنة ست وثالثني(قال ابن حبان بعد هذه الرواية

                                                            

  . ٦٥٥٠صحيح ابن حبان ح ) ٢٩(



ية عند أمحد وأيب داود خلمس وثالثني أو ست وثالثني أو سبع (ويف روا

  )٣٠(.)وثالثني

  ).وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما مما مضى(وفيها

 يف قصة  قوله تعاىلوالدين يطلق ويراد به امللك والسلطان كما يف

 أي يف سلطان امللك ودولته، )٣١(}ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك{يوسف

  .وهو املقصود هنا يف هذا احلديث

ـ مرحلة اخلطاب السياسي املؤول وهو ما بعد خلفاء الصحابة رضي اهللا عنهم  ٢

ن بعبد امللك بأت هذه املرحلة وآخرهم ابن الزبري الذي عد من اخللفاء الراشدين وقد بد

يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا (وهي اليت جاء فيها  مروان إىل أن سقطت اخلالفة العثمانية

وقد تغريت يف هذه املرحلة بعض األصول اليت كانت يف مرحلة  )بيعة األول فاألول

الشورى بعد كذا وجوب وابتداء اخلطاب الراشدي كاختيار اخلليفة بالشورى والرضا 

  .اخل..وحق األمة يف الرقابة على بيت املال يف كل شئون األمةاالختيار 

كما حافظ اخلطاب املؤول على بعض األصول األخرى كوحدة األمة ووحدة الدولة  

ودار اإلسالم ووحدة السلطة وضرورة اخلالفة كنظام سياسي يعرب عن طبيعة اإلسالم 

  .اخل..لبيضةليها ووجوب اجلهاد ومحاية اونظام احلكم فيه ومرجعية الشريعة والتحاكم إ

بأنه عهد سوء وخروج عن الشريعة فهذا كذب  عن مرحلة اخلطاب املؤول فلم أقل قط

حمض اختلقه محد عثمان ومل يستطع نقل شيء من عبارايت يف ذلك كيف؟ وقد ذكرت 

قيامها على هو  ألف عام احلضارة اإلسالمية اخللفاء العدول وأكدت أن سر دوام كثريا من

                                                            

ح  رواه) ٣٠( ود  دا بو  اد صحيح ٤٢٥٤أ إسن    .ب
  . ٦٧يوسف ) ٣١(



لذي اشتهر به أكثر اخللفاء وأوردت يف احلرية أو الطوفان كل من أصول عظيمة كالعدل ا

  !دل من اخللفاء واألمراء املسلمني؟وصف بالع

املؤول ال يعين أنه مل يكن هناك خلفاء  السياسي ووصفي هلذه املرحلة بأا عصر اخلطاب

إال أن أحيوا اخلطاب الراشدي كعمر بن عبد العزيز بل ظل كثري من اخللفاء يتطلع لذلك 

ف مالحمها عن عصر اخلطاب الراشدي فتارة يكثر اخلري العصر كله ميثل مرحلة تارخيية ختتل

قوم (واملعروف والعدل وتارة يكثر الشر والظلم وهذا الذي جاء يف حديث حذيفة 

إذ التأويل ال خيرج كلية عن ) يهتدون بغري هديي ويستنون بغري سنيت تعرف منهم وتنكر

  .وال هو يلتزم كل ما جاء به وهو حال عصور أكثر اخللفاء املسلمنيالترتيل ويفارقه 

ـ مرحلة اخلطاب السياسي املبدل وهو هذا الواقع الذي تعيشه األمة اليوم ومل يسبق  ٣

حتمي بيضتها يب آخر خالفة جامعة لوحدة األمة هلا أن عاشته إذ أسقط االستعمار الصلي

عا جديدا أقام فيه الصليبيون دويالت حددوا وحتكم بشريعتها وتقاتل عدوها وفرض واق

وثقافتها فقام يف كل بلد دعاة على أبواب جهنم حدودها وفرضوا حكوماا وتشريعاا 

ستحل كاهلا وصورها وعادت حالة جاهلية تيدعون ألفكارهم اإلحلادية واإلباحية بكل أش

ليه وسلم عنه يف حديث وقد أخرب النيب صلى اهللا عفيها احملرمات وتعطل فيها احملكمات 

على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها هم من بين جلدتنا دعاة (حذيفة فقال 

  !)ويتكلمون بألسنتنا

إن كان هللا يف (ويف رواية ) الزم مجاعة املسلمني وإمامهم(قال حذيفة فما تأمرين فقال  

اعتزل تلك : قال فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ (فقال حذيفة ) األرض خليفة فالزمه

  )!الفرق كلها

فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلالفة واجلماعة الواحدة واإلمامة هي احلد الفاصل بني 

) دعاة على أبواب جهنم(ومرحلة ) قوم يهتدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر(مرحلة 



السياسي وأن سيكون يف باب اإلمامة والدولة ويف اخلطاب والتحول للداللة على أن التغري 

 وجدالنظام السياسي اإلسالمي فإن مل تو اإلسالمية يف اخلالفةمن ذلك هو  لألمة العصمة

على األفراد اعتزال هؤالء الدعاة الذين يدعون لطاعة طغام وطواغيتهم  فالواجب اخلالفة

نصرة من يدعو إىل اإلصالح وعودة اإلسالم إىل واقع حياة جيب عليهم و ويزينون أعماهلم

  !األمة من جديد

وخالفة  أمة واحدة(القيام مبا أوجب اهللا عليها من إعادا مبجموعها والواجب على األمة 

فيجب على األمة أن  )الزم مجاعة املسلمني وإمامهم(وهو ما يستفاد من قوله  )راشدة

صموا حببل اهللا واعت{كما أمرهم اهللا بقوله تكون مجاعة واحدة حتت قيادة إمامة واحدة 

 )ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(ولو على مراحل كما يف احلديث  }يعا وال تفرقوامج

وذلك ) مث تعود خالفة على منهاج النبوة(وقد بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك بقوله 

  )!مث يكون الطواغيت(بعد عصور الطواغيت كما يف رواية 

ه كما يدعو إليه هؤالء الدعاة على فليس كل حكومة تقوم وذي سلطان حيكم جيب طاعت

أبواب جهنم حىت أوجبوا طاعة كل حاكم ورئيس ويف أي نظام سياسي ولو كان 

  !طاغوتا؟

اليوم {إىل الرفيق األعلى حىت نزل قوله تعاىلمل ينتقل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ونسوا أن

  . }أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا

تركتكم على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها (وحىت قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .)إال هالك

  ).تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب اهللا وسنيت(وقال 

  )!من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(وقال 



ه وأنه خالفة تقوم على بعدالسياسي وقد حدد صلى اهللا عليه وسلم طبيعة النظام  

الشورى والرضا وتعرب عن وحدة األمة والدولة والسلطة يف أحاديث متواترة تواترا معنويا 

من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني (فقال

كل  من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة وإن

  !)ضاللة يف النار

تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا هلا أن تكون مث تكون خالفة على منهاج (كما قال أيضا

  .)النبوة مث يكون ملكا عضوضا مث ملكا جربيا مث تعود خالفة على منهاج النبوة

  ..)يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة األول فاألول(وكما يف قوله 

  اخل) ...فاقتلوا الثاين منهما إذا بويع خلليفتني(وقال 

خالفة أمة واحدة ودولة واحدة وفأمجع الصحابة على ذلك كله وأن األمر بعد النبوة 

اليت جيب على األمة التمسك  راشدة هلا أصوهلا وقواعدها وأحكامها وغاياا ومقاصدها

  .ا

ية وهوية وقد عربت اخلالفة ـ كنظام سياسي وعقائدي ـ عن طبيعة الدولة اإلسالم  

ومع ما طرأ عليها من تراجعات وتطورات إال أا ظلت  ،األمة اإلسالمية على مر العصور

املعنوي السياسي املادي و لوجود كياا افظةواحل ،اجلامعة لوحدة األمة من جهة

  .واملعربة عن هويتها وخصوصيتها من جهة ثالثة ،جهة واأليديولوجي من

 ،عل من أوىل أولوياته القضاء على اخلالفة كنظام سياسيما جعل الغرب الصلييب جي ذاوه 

م كما ذكره املؤرخ الفرنسي ١٦٩٩وقد بدأ التخطيط لذلك منذ معاهدة كارلوفوجه سنة 

م وتوج ذلك بإسقاطها بعد  ١٨٨٠مث يف مؤمتر برلني سنة  ،)وجه آسيا(غروسيه يف كتابه

  .م١٩٢٤احلرب العاملية األوىل سنة 



وأدرك علماء األمة مدى خطورة  ،إلسالمي آنذاك من أقصاه إىل أقصاهوقد ضج العامل ا  

وأنه ال بقاء لإلسالم بسقوط اخلالفة كما عرب عن ذلك آخر شيوخ اإلسالم يف  ،سقوطها

حممد رشيد رضا فلم يكن سقوط اخلالفة الشيخ الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صربي و

الصليبية الثامنة على العامل اإلسالمي حدثا سياسيا بعد احلرب العاملية األوىل على يد احلملة 

فقط ـ كما يتصوره البعض ـ حبيث ميكن معاجلة إشكاالته حبلول سياسية مؤقتة بل 

كان حدثا مفصليا يف تاريخ العامل اإلسالمي ما زالت األمة كلها تعيش تداعياته إىل يومنا 

تعيش األمة أزمة هوية كربى عرب هذا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا حيث 

فرومكني يف عنها كثري من املفكرين واملؤرخني الغربيني أنفسهم كما تنبه له 

  :حيث يقول)والدة الشرق(كتابه

ألن  ،على ما هو عليه اآلنـ أي العامل اإلسالمي ـ أصبح الشرق األوسط (

ريطانيا وألن ب ،الدول األوربية أخذت على عاتقها أن تعيد تشكيله من جهة

 ،والنظم السياسية ،وفرنسا أخفقتا يف ضمان استمرار األسر احلاكمة والدول

لعاملية األوىل قضاء مربما على  ،اليت أوجدتاها بعد أن قضتا خالل احلرب ا

لنظام القدمي يف املنطقة وحطمتا احلكم العثماين للشرق  ـ أي اخلالفة ـ ا

لنظام األوسط العريب حتطيما ال خالص منه، ولكي تأخ ذ الدولتان مكان ا

نا، وعينتا حكاما، ورمستا حدودا، وأدخلتا نظام دول،  القدمي، أوجدتا بلدا

وال تزال إىل ، ولكنهما مل تقضيا على كل معارضة حملية هامة لقراراما

يومنا هذا قوى حملية ذات بأس يف الشرق األوسط غري موافقة على هذه 

لترتيبات وهذه ، الب هي أكثر صلة باجلوهرإن مثة مط، وقد تطيح ا، ا

بل تطرح أيضا حق الوجود لبلدان ، اخلالفات ال تقتصر على احلدود فحسب

نبثقت عن القرارات الربيطانية الفرنسية يف أوائل العشرينات من القرن  ا

وتبحث مسائل تبدو ، وهذه اخلالفات تذهب إىل غور أعمق، العشرين



ن :مستعصية على احلل وهي ل ا هل يستطيع ا ظام احلديث الذي ابتكرته أورب

ومن مميزاته تقسيم األرض إىل دول علمانية مستقلة ، ونقلته إىل املنطقة

  أساسها مواطنية قومية؟

لعلمانية تعد عقيدة ، إن األفكار السياسية األوربية ومنها احلكومة املدنية ا

إميام ، وملدة تربو على ألف عام، غريبة على منطقة أكد معظم سكاا

لقد أقر ، ومنها احلكومة والسياسة، بشريعة دينية حتكم كل جوانب احلياة

فعال رجال الدولة األوربيون يف زمن احلرب العاملية األوىل بوجود املشكلة 

، فما إن بدأ قادة احللفاء خيططون لضم الشرق األوسط إىل دوهلم، وبأمهيتها

لرئيسية للخريطة  حىت أدركوا أن سلطة اإلسالم على املنطقة هي اخلاصية ا

م ١٩١٤وقد شن كيتنشر عام ، اليت يتحتم عليهم أن جياوها، السياسية

فلما ظهر أن هذه ، سياسة هدفها جعل اإلسالم حتت سيطرة بريطانيا

لبديل يف رعاية والءات أخرى، السياسة لن تنجح ، رأى معاونو كيتنشر ا

كان عليها أن  أو لبلدان، أو ألسرة الشريف حسني، الحتاد شعوب عربية

وأن تكون هذه الوالءات منافسة ..واألردن ولبنان  خترج للوجود كالعراق

واحلقيقة أم عندما صاغوا تسوية الشرق األوسط ملا ، للوحدة اإلسالمية

بيد أن فهم املسئولني األوربيني ، كان هذا اهلدف نصب أعينهم، بعد احلرب

األمور باقتناعهم أن املعارضة  فقد هونوا، يف ذلك احلني لإلسالم كان ضئيال

ولو ، اإلسالمية للعصرنة إلضفاء الصبغة األوربية كانت يف طريقها للتالشي

أبصروا النصف الثاين من القرن العشرين ألدهشتهم محية املذهب الوهايب يف 

لعربية السعودية ، وعاطفة اإلميان الديين يف أفغانستان املتحاربة، اململكة ا

وغريمها من العامل ، ألخوان املسلمني يف مصر وسورياواستمرار حيوية ا

ولألفكار ، م١٩٢٢إن استمرارية املقاومة احمللية لتسوية عام ، السين



تفسر أنه ال وجود يف الشرق األوسط ، األساسية اليت قامت على أساسها

وليس يف املنطقة إميان يشارك فيه اجلميع بأن الكيانات ، لإلحساس بالشرعية

نا اليت تسمي هلا أو هلم حق ، والرجال الذين يدعون أم حكاما، نفسها بلدا

وال ميكن القول بأن الذين خلفوا ، االعتراف م كبلدان أو كحكام

لعثمانيني مع أن هذا ما ، قد نصبوا يف مناصبهم بصفة دائمة، السالطني ا

  ٣٢)م١٩٢٢و ١٩١٩م فاعلوه بني عامي اعتقد احللفاء أ

م أي ١٩٢٢لتسوية ، إذا استمر زخم التحديات:(ويقول فرومكني أيضا 

فإننا سنرى ، على سبيل املثال، ولبنان، والعراق، وإسرائيل، لوجود األردن

يوما ما الشرق األوسط الذي عرفناه يف القرن العشرين يف وضع يشبه وضع 

عندما ألقى ايار اإلمرباطورية الرومانية يف ، أوربا يف القرن اخلامس امليالدي

لقد احتاجت أوربا إىل  ،شعوب اإلمرباطورية يف خضم أزمة حضارة، ربالغ

ألف ومخسمائة عام لتحل أزمة هويتها االجتماعية والسياسية بعد زوال 

لنظام السياسي على ، اإلمرباطورية الرومانية منها حنو ألف سنة لكي يستقر ا

ليت متلك وحنو مخسمائة سنة أخرى لتقرير من هي األمم ا، شكل الدولة األمة

أو للدولة ، وهل يكون الوالء للسالالت األسرية، احلق يف أن تشكل دوال

لقومية أو لدول املدن؟ لقد تبني أن موضوع أزمة الشرق األوسط املستمرة ، ا

وإن مل يكن بنفس العمق ، هو مثيل موضوع أزمة أوربا الغربية، يف زمننا

ميع نفسها خللق فكيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد جت، وطول الزمن

بعد ايار نظام إمرباطوري طويل العهد اعتادت ، هويات سياسية جديدة

عليه؟ لقد اقترحت دول احللفاء يف مطلع العشرينيات من القرن العشرين 

                                                            
لشرق  والدة ٣٢   .  ٦٣٣- ٦٣٢ا



لعثمانية لكن السؤال الذي ال يزال ، شكال للمنطقة بعد زوال الدولة ا

، م ال ختص املاضي١٩٢٢هل تقبله شعوب املنطقة؟ولذلك فإن تسوية :قائما

لراهنة يف الشرق  بل هي يف قلب احلروب والرتاعات والسياسات ا

  .٣٣)األوسط

لنظرة من هذا الكاتب املسيحي الغريب لواقع العامل اإلسالمي فتأمل  هذه ا

ليوم والتحول  محد عثمان وتلبيسه على  اجلذري الذي حصل له وقارنه بشبها

لواقع وإضفاء الشرع ية عليه باسم اإلسالم والسنة الناس وتزينه هلذا ا

  !سلف األمة؟مذهب و

لعثمانية ـ مع ضعفها أقول  وهشاشتها قبيل سقوطها لقد سقطت اخلالفة ا

  :بسقوطهاـ فسقط 

  !اإلسالم الدين واهلوية 

  !واإلسالم األمة والوطن 

لنظام والدولة    !واإلسالم ا

  !رجعية التشريعيةواإلسالم الشريعة وامل 

لثقايف والتشريعي ليعيش املسلمون ح  الة من االغتراب السياسي والفكري وا

لتعصف م األحداث السياسية واحملدثات ، غري مسبوقة يف تارخيهم كله

لعلمانية القومية والوطنية، األيديولوجية لبديل ا الشيوعية و، تارة فكان ا

لية والرأمسالية تارة أخرى، واالشتراكية تارة لليربا اليت اجتاحت العامل ، وا

                                                            
لشرق  ٣٣ ا   . ٦٤٣والدة 



قامت هنا وهناك دويالت الطوائف اجلمهورية وامللكية و، العريب واإلسالمي

با، والعسكرية ، فما ازدادت األمة معها إال ضعفا وتشرذما وختلفا واغترا

فهي بال دولة وبال دين وبال مشروع سياسي وأيديولوجي وبال أهداف 

تيجية ون ليصدق فيها ما قد جاء يف الصحيح بأنه يأيت زمان يك! إسترا

قال فماذا ، دعاة على أبواب جهنم من بين جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا(فيه

تأمرين يارسول اهللا؟ قال الزم مجاعة املسلمني وإمامهم ـ ويف رواية إن كان 

هللا يف األرض خليفة فالزمه ـ قال فإن مل يكن ؟ قال فاعتزل تلك الفرق 

  ؟ )كلها

يومئذ خليفة اهللا يف األرض فالزمه وإن ك مث تكون دعاة الضاللة فإن رأيت (ويف رواية 

جسمك وأخذ مالك وإن مل تره فاهرب يف األرض ولو أن متوت وأنت عاض جبذل 

  ٣٤ ).شجرة

الراشدي اليوم ـ فضال عن كونه والسين القرآين وإن ضرورة استدعاء اخلطاب السياسي  

وقواعده  ضرورة شرعية وسياسية ـ وأمهية بلورة مشروع سياسي يقوم على أصوله

تكمن يف عناصر القوة اليت يضمنها مثل هذا االستدعاء هلذا اخلطاب واليت تتجلى فيما 

  :يلي

العقائدية اليت هي األساس لنجاح أي  صولع السياسي اإلسالمي باألربط املشرو: أوال 

فإذا كان النظام السياسي ، املؤمنة به اجلماهريمعه  تتجاوبمشروع سياسي لكي 

                                                            
، )٤٢٤٤رقـم   ٤/٩٥(، وأبو داود )٢٣٤٧٣رقم  ٥/٤٠٣(، وأمحد )٤٤٣، رقم ٥٩ص (أخرجه الطيالسي  ٣٤

  .صحيح اإلسناد : ، وقال)٨٣٣٢رقم  ٤/٤٧٩(واحلاكم 

  

  



والنظام الدميقراطي يعرب عن ،  عن الفلسفة الشيوعية كأيديولوجيا وعقيدةاالشتراكي يعرب

والنظام السياسي ، الفلسفة الليربالية اليت عربت عن املسيحية الربتستانتية كدين وعقيدة

اإليراين اليوم يقوم على أساس والية الفقيه الذي يستند على عقيدة انتظار املهدي والعقيدة 

فإن املشروع السياسي اإلسالمي حيتاج إىل أيديولوجيا عقائدية يعرب عنها ، الشيعية اإلمامية

ويقوم عليها ويستند إليها يف إثبات مشروعيته وضرورته وقدرته على حتقيق اهلوية 

  .واحملافظة على خصوصيتها

وضوح أصول اخلالفة اإلسالمية كنظام سياسي وقوة أساسها الديين الذي تقوم : ثانيا

ونقل ذلك ، كما أمجعت األمة على أصوهلا العامة، رت نصوصها تواترا قطعياعليها إذ توات

وأمجعوا : (علماء السنة يف كتبهم العقائدية والفقهية قال النووي رمحه اهللاسلف األمة و

واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد (وقال )على أنه جيب على املسلمني نصب خليفة

  !)تسعت دار اإلسالم أم الخلليفتني يف عصر واحد سواء ا

هذه اآلية ـ إين جاعل يف األرض خليفة ـ أصل يف (ونقل اإلمجاع عليه القرطيب وقال  

نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام اخلليفة، وال 

فدل على وجوا وأا ركن من .. خالف يف وجوب ذلك بني األمة وال بني األئمة 

كما أمجعوا على أا تنعقد بالشورى واالختيار ) ان الدين الذي به قوام املسلمنيأرك

  اخل...

فإذا كانت والية الفقيه جتد اعتراضا شديدا من عامة املراجع الشيعية لكوا تعارض أصل 

 فإن أصول اخلالفة العامة حمل أمجاع األمة واألئمة وعلماء السنة، االنتظار للمهدي الغائب

ملذهب أهل السنة واجلماعة إال لإلسالم وال بل ال وجود وال قيام ، ف وثالمثائة سنةمدة أل

قائم أصال على ) السنة(بل إن شعار ، )األمة الواحدة( واجلماعة )الدولة الواحدة(باخلالفة 

بالشورى واالختيار ال بالنص  هلم اإلمامة ثبتت عقيدة إثبات خالفة اخللفاء الراشدين وأن



وضرورما لقيام ) وحدة األمة والدولة(معرب عن عقيدة ) اجلماعة(وشعار ، رأو االضطرا

فكان الشعار مبدلوالته ، عقيدة وشريعة لتنظيم كل شئون اجلماعة األمة) اإلسالم الدين(

  ! السياسية أوضح دليل على ضرورة اخلالفة ووحدة األمة السياسية يف األيديولوجيا السنية

نظرية سياسية أو عقيدة دينية فقط بل هي الواقع السياسي التارخيي  أن اخلالفة ليست: ثالثا

، ففي ظلها قامت الدولة اإلسالمية وامتدت جغرافيا ودميغرافيا، سنة ١٣٠٠لألمة مدة 

وفيها قامت احلضارة والرقي والتطور الذي عاشه العامل اإلسالمي على تنوعه القومي 

بل مازال بني أظهرنا ، غياا أكثر من مائة عامومل ميض على سقوطها و، والديين والثقايف

ووحدة ، اليوم من أدركها وعاش حتت ظلها كنظام سياسي إسالمي جامع لوحدة األمة

وهو ما ، ومعربا عن دينها وهويتها وخصوصيتهاوالدولة،  ووحدة السلطةوالوطن،  الدار

  .يضاجيعل استدعاءها اليوم أسهل ال من حيث التنظري فقط بل التطبيق أ

أن اخلالفة كنظام سياسي ومؤسسة حكم جنحت يف عصور كثرية من تطوير : رابعا

فكانت أقدر على االستجابة للظروف احمليطة ، مؤسساا وآلياا مع تطور احلياة السياسية

واخلليفة ، صالحيات اخلليفة والوزير الفقه الدستوري اإلسالمي وهلذا عرف، ا

وضعفت شوكة اخللفاء ـ  األمراءـ بعد أن قويت شوكة   اسييف العصر العب، والسلطان

وهو نظام  أشبه برئاسة الوزراء ـ كما عرفت صالحيات اخلليفة والصدر األعظم 

كما عرفت النظام املركزي يف العهد الراشدي  ،والدستور والربملان يف العصر العثماين

هد العباسي الثاين، حيث واألموي وصدر العباسي والعهد العثماين، والالمركزية يف الع

وهو ما يؤكد  كانت األطراف شبه مستقلة مع ارتباطها باخلالفة كمؤسسة حكم،

حيويتها وقدرا على مسايرة تطور العصور كمؤسسة حكم وكنظام سياسي ما جعلها 

عام وهي أطول األنظمة السياسية اليت عرفها العامل  ١٣٠٠تواجه كل التحديات مدة 

  .     عمرا



أن البديل عنها الذي أقامه االستعمار الغريب قد أثبت فشله وضعفه فال هو حقق  :خامسا

وال حافظ على هويتها ، وال حقق تطورها ومنوها وازدهارها، أمنها واستقرارها

  .وال أقام دينها وشريعتهاووحدا،  وخصوصيتها

يف أحاديث أن عودة اخلالفة من جديد هو بشارة نبوية تواترت تواترا معنويا : سادسا

كله غيبة  اومل تعرف األمة يف تارخيه) مث تعود خالفة على ج النبوة(كثرية كما يف حديث

ومعلوم ما للبشارة العقائدية من قدرة على ، اخلالفة إال يف هذا العصر مما يبشر بعودا

  .  استثارة املشاعر اجلماهريية حنو حتقيق أهدافها

على بلورة هذا املشروع السياسي خيارا استراتيجيا  إن كل هذه العناصر جتعل من العمل 

وهي إقامة أوال إال أن جناحه وحتققه على أرض الواقع مرهون بتحقق أهدافه املرحلية 

حكومات راشدة يف كل قطر للوصول إىل خالفة راشدة ولن يتحقق شيء من ذلك إال 

  :بعد حتقيق ما يلي

ر إرادة شعوب األمة من االستبداد الذي ـ  تعزيز احلريات العامة يف كل بلد لتحري ١

حىت مل يعد لشعوا أي أثر يف جمريات وكرامتها وإنسانيتها صادر حريتها وإرادا 

  .األحداث اليت تعصف ا

لتحقيق التكامل السياسي واالقتصادي  وحكوماا ـ  تعزيز الوحدة بني شعوا ٢

  .حتت أي إطار احتادي ووحدوي والعسكري بني دوهلا

ـ  التحرر واالستقالل عن كل أشكال االحتالل والنفوذ األجنيب الذي حيول دون  ٣

  . حريتها ووحدا وعودة شريعتها وخالفتها

  .ـ تطوير التنمية يف كل ااالت لنهضة األمة واستعادة قوا على املسرح العاملي ٤



أوال إقامة من خالل ـ  )اخلالفة الراشدة(ما مل تتحول عودةولن يتحقق ذلك كله 

إىل مشروع سياسي تؤمن به األمة، وتناضل من أجله،  يف كل بلد ـ )حكومات راشدة(

حتقيق هذا املشروع  ما مل يقم التنظيم السياسي الدويل الذي يعمل علىوتتطلع إىل قيامه، و

بناء نفسه وبناء مشروعه وتعزيز قدراته ليكون قادرا على التأثري يف جمريات السياسي، و

ويستخدم كل الوسائل السلمية واملشروعة املتاحة ، السياسي يف كل بلد يقوم فيه الواقع

وهو ما حيتاج تظافر جهود كبرية من قبل قوى سياسية واقتصادية ، لتحقيق ذلك

  .واجتماعية مؤثرة مع العزمية والصرب والتضحية

اختزال  ن أسوأر األمة به اختزله محد عثماهو ما نؤمن به وندعو إليه ونبشباختصار فهذا 

  !حلاجة يف نفسه ولريضي أسياده وأرباب نعمته

  :وتزييفه للحقائق جهله بتاريخ األمة ومكابرته: امللحوظة السابعة

  :ومن األمثلة على ذلك 

فاخللفاء الراشدون الثالثة أبو بكر وعمر وعثمان ( ١٣٥قال محد عثمان يف ص ـ  ١

  )!!لي أخذ الوالية من غري أمرة وال عهدرضي اهللا عنهم كلهم حاكم بالتعيني والعهد وع

فانظر إىل حال هذا املفتون يزعم أن اخلالفة مل تكن شورى باختيار األمة يف أفضل 

عهودها وهو عهد اخللفاء الراشدين لغرض يف نفسه وهو تربير واقع الطواغيت اليوم 

  !!وإثبات شرعية حكومام؟

من بايع رجال دون شورى املسلمني (وقد قال عمر مبحضر الصحابة يف صحيح البخاري 

  )!فال بيعة له وال الذي بايعه تغرة أن يقتال

وأمجعت األمة وأهل السنة على أن خالفة اخللفاء الراشدين األربعة كانت بالشورى  

والرضا واالختيار فأبو بكر يوم السقيفة وعمر بعد مشاورة أيب بكر للصحابة فيه وحىت 



فرشحه فبايعوه برضاهم ال مبجرد عهد الترشيح ) فقالوا نعم أترضون مبن اختاره لكم(قال 

  !كما نص عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية

وعثمان بعد ترشيحه يف الستة واستشارة عبد الرمحن بن عوف للناس حىت دخل على  

يا علي إين نظرت يف أمر (النساء يف اخلدر يسأهلن وحىت قال كما يف صحيح البخاري 

  )!دلون بعثمان أحدا فال جتعل على نفسك سبيالالناس فلم أرهم يع

وعلي جاءه الصحابة بعد قتل عثمان وأرادوا بيعته فقال إن بيعيت ال تكون إال يف املسجد 

  !عن مأل فبايعوه باختيارهم مل يأخذها بسيف وال قوة

فمن الذي مت تعيينه من هؤالء األربعة؟ ومن الذي أخذ الوالية من غري إمرة؟ وما معىن 

  ؟)أخذ الوالية من غري إمرة وال عهد(ه العبارة الركيكة عن علي هذ

  !وما الذي يريد أن يقوله محد عثمان للناس يف شأن علي رضي اهللا عنه؟

  هل يريد أن يقول بأنه أخذها بالقوة؟ فإن قال ال مل أقصد؟ 

  قيل له وكيف صار خليفة؟  

    !باختيار بال إكراه وال إجباروليس أمامه إال أن يقول ببيعة الصحابة له ورضاهم به 

ومعلوم أن األمة يف موضوع اإلمامة قد اختلفت على قولني رئيسني فاألكثر على أن 

اخلالفة واإلمامة شورى بني املسلمني وهو قول أهل السنة قاطبة واملعتزلة واخلوارج 

ثنا وا فاالرية واإلمساعيلية مث اختلفوطائفة ذهبت إىل أا بالنص وهو قول الشيعة اجلعف

ثين عشر عندهم وأما اإلمساعلية فجعلوها سلسلة كل إمام ا على األئمة االعشرية قصروه

عندهم يوصي ا ملن بعده إىل اليوم وهي إمامة دينية أكثر منها إمامة سياسية وقالت 

الشيعة الزيدية بأا بالوصف ال بالنص فإذا قام فاطمي عدل ودعا لنفسه وجبت بيعته 

  .خلا..ونصرته



هي اليت حتكم العامل كنظام سياسي  مبفهومها السين ظلت اخلالفة ومع هذا اخلالف فقد

ابتداء باخللفاء الراشدين  قرنا بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه اإلسالمي مدة ثالثة عشر

  !؟وانتهاء باخللفاء العثمانيني

اء من دون اهللا فانظر كيف محل حب الطاغوت واألنداد الذين اختذهم هذا املفتون أولي

اخللفاء الراشدين  لكاذبة حبقي هذه الدعوى الفاجرة اومن دون املؤمنني إىل أن يدع

كغريهم تولوا األمر بالتعيني أو العهد أو القوة دون شورى األمة ورضاها ليصبحوا 

كل ذلك إرضاء منه هلذه } وأمرهم شورى بينهم{واختيارها ودون التزام بقوله تعاىل 

حتكم اليوم العامل اإلسالمي باحلديد والنار أو جبيوش وقواعد االستعمار ال  األنظمة اليت

  !بشورى األمة وال بالرضا واالختيار؟

هناك مناذج ( ١٣٨ومن األمثلة أيضا على جهله الفاضح ومكابرته قوله يف ص ـ  ٢

  ..)!كثرية من خلفاء بين أمية وبين العباس حكموا بالتعيني والوراثة

إذ قضية  !لريضي أولياءه الفجوركل هذا الزور والقول على مثل هذا  رئوانظر كيف جيت

يقولون بأن الوالية تثبت  فقهاء أهل السنة التعيني أو الوراثة ال ذكر هلا عند الفقهاء وإمنا

العهد واالستخالف أو بالسيف والغلبة وهذه والية ببإحدى ثالث طرق إما بالشورى أو 

من ا التوريث فقد نقل األئمة اإلمجاع على أنه ليس طريقا االضطرار واإلمام اجلائر أم

 ال أنه يف اإلسالم أهل من أحد بني خالف وال(طرق الوالية حىت قال ابن حزم 

لتوارث جيوز       )٣٥().يبلغ مل ملن جتوز ال أا يف وال ،فيها ا

ألن اإلمامة  فليس يف الفقه اإلسالمي مبا يف ذلك اخلطاب املؤول ذكر للتوريث أو التعيني

ليست حقا خاص يصلح توريثه أو تعيني من يستحقه دون شورى األمة بل هي حق من 

  !حقوقها بنص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة
                                                            

  . ٤/١٣٠فصل يف امللل والنحل ال) ٣٥(



  مث ما هو املقصود بالتعيني؟ ومن يعين من؟ 

هذا الدعي يف العلم ألن األنظمة اليت فرضها االستعمار الغريب تأيت بتعيني  هعلقد اختر

عمار هلا كوكيل عنه يف تصريف شئون الدول اليت ختضع لالحتالل ولقواعده االست

الذي أقام  مث جتعل احلكم له ولذريته من بعده بالوراثة كالنظام امللكي الربيطاين العسكرية

  !العراق وسائر دول املنطقة العربية بعد احتالله هلايف النظام امللكي يف مصر و

  !عية على كل هذا الواقع مبثل هذه الدعاوى الكاذبة اخلاطئةفأراد هذا املفتون إضفاء الشر

ذكر ( ١٣٨ومن أكاذيبه اليت تؤكد أنه مل يقرأ كتاب احلرية أو الطوفان قوله يف ص ـ  ٣

العبيسان من مجلة من يندرج حتت عموم االثنا عشر خليفة املعتضد باهللا ومعلوم أنه بعد 

  )!!بأكثر من مائيت عام ٧٣سنة 

ى محد عثمان مبثل هذه الفرية؟ ومن الذي مجع هلا هذه االستدراكات دون أن فمن أين أت

  !يراجع الكتاب بنفسه؟

) ال يزال الدين عزيزا حىت يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريش(فقد ذكرت حديث 

وذكرت ) حترير اإلنسان(وإمنا فصلت فيه القول يف ) احلرية أو الطوفان(ومل أتكلم عليه يف 

وقد على الراجح هو هشام بن عبد امللك وهو آخر خلفاء بين أمية األقوياء  بأن آخرهم

ومل أذكر  عزيزة منيعة واألمة ظاهرة جمتمعة ـ هناـ وهي الدين واخلالفة  كانت السلطة

قط أنين أدخلت أحدا من خيار بين العباس وعظمائهم يف هذا احلديث فضال عن املعتضد 

  !باهللا؟

وميكن (كالم الشراح له واضطرام فيه  احلديث أن ذكرت وقد قلت يف التحرير بعد

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  :القول بأن املقصود باخللفاء االثين عشر

امللك وسليمان  امللك بن مروان والوليد بن عبد ومعاوية وابن الزبري وعبد



لعزيز ويزي امللك وعمر بن عبد بن عبد د بن عبد امللك وهشام بن عبد ا

إذ ليس يف احلديث أفضلية هلؤالء اخللفاء بل فيه إخبار بأن أمر الناس امللك، 

وقد اضطربت  وأمر اخلالفة والسلطة يكون عزيزا منيعا، يكون جمتمعا،

  !انتهى كالمي حبروفه )امللك األمور بعد هشام بن عبد

) أئمة طهران عدول ووالتنا جيب خلعهم(بعنوان  ١٤ص بوب بابا ـ  و ٤

نية ( ٢٤٨وقال يف ص  لثورة اإليرا ابن عبيسان ميجد أعداء الصحابة كأئمة ا

ويصفهم بالعدول ويوجب علينا السماح للمنافقني واخلوارج بإقامة أحزام 

  )!!ورايام

لعلمانية الفرنسية أفضل من دعوة اإلمام حممد (بعنوان  ٢٩٥ص وبوب بابا  ا

بثورات الكفار انظروا إىل هذا االفتتان ( ١٥٨وقال يف ص ) بن عبد الوهاب

ليهود وانظروا إىل تفضيله للثورة الفرنسية على دعوة  اليت وراء كثري منها ا

  ..)!اإلمام حممد بن عبد الوهاب

لتشنيع على حاكم املطريي دون أن مث أخذ يلهث  ينقل من كالمي ما يف ا

لترهات   !اليت عنون ا هذه األبواب؟ يؤكد هذه االفتراءات وا

بأن حال الشعب اإليراين  اللهم إال قويلا يتمسك به مومل جيد محد عثمان  

لثورة خري من حاله    !حتت حكم الشاهبعد ا

بأن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب لو جددت يف خطاا  وإال قويل 

السياسي وبعثت اخلطاب الراشدي لكان هلا من األثر السياسي ما ملثيالا 

ق لتغيري يف العامل إال أا ا تصرت بعد قيام الدولة على اخلطاب من حركات ا

لعبارة  املؤول كما يف كتب األحكام السلطانية فبىن محد عثمان على هذه ا

  !مائة كذبة



وعلى جتديدها يف اال  هذا مع أنين أثنيت على دعوة الشيخ حممد 

العقائدي واإلصالحي وذكرت أثرها الديين على العامل اإلسالمي وأن كل 

ل   !عامل اإلسالمي تأثرت ا؟حركات اإلصالح يف ا

نت أقرر حقيقة تارخيية وواقعية عن أحوال األمم والشعوب وثوراا لقد ك

لثورة  لثورة األمريكية وا اليت غريت أحواهلا كالثورة الشيوعية يف روسيا وا

نية على الشاه وأن واقع تلك الشعوب تغري تغريا  لثورة اإليرا الفرنسية وا

ينا كل الدول اليت تسود العامل جذريا عما كانت عليه قبل ث وراا وهلذا رأ

ليوم هي نتاج ثورات تلك الشعوب فالدول اخلمس اليت تسيطر على العامل  ا

كل أنظمتها نتاج ثورات كربى فيها فهل يفهم من هذا أنين أفضل الشيوعية 

لية األمريكية والدميقراطية الفرنسية  لليربا الروسية واالشتراكية الصينية وا

سالم ونظامه السياسي واخلطاب الراشدي الذي ألفت الكتب يف على اإل

لتيه اليت هي فيه؟   !بيان أنه املخرج لألمة من هذا ا

لثورة الفرنسية ! أين قلت يف كتايب بأن والة إيران عدول؟ف وأين قلت بأن ا

  !أفضل من دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؟

وتفضيلها  يعين االفتتان ا فإذا كان ذكر أحوال تلك األمم واالعتبار ا

ن حبديث عمرو بن العاص عن فماذا يقول محد عثما على اإلسالم واملسلمني

) تقوم الساعة والروم أكثر الناس(وقد مسع حديث) ٢٨٩٨(كما يف صحيح مسلم الروم 

أربعا إم ألحلم الناس عند إن فيهم خلصاالً : (قال عمرو بن العاص يف بيان سبب ذلك 

وأوشكهم كرة بعد فرة وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف رعهم إفاقة بعد مصيبة فتنة وأس

  ) .وأمنعهم من ظلم امللوك: لة وخامسة حسنة مجي



 مفتونا بالروم يفضلهم على اإلسالم واملسلمنيكان عمرو بن العاص  أترى

  !؟حني أثىن على بعض خصاهلم

وى محد ـ على فرض دعأترى مسلم الذي أخرج هذا احلديث يف صحيحه 

ـ كان مفتونا بالروم  يصح عن عمرو بن العاص ال احلديثعثمان أن 

  !وخصاهلم؟

أترى شيخ اإلسالم ابن تيمية حني أثىن على بعض ملوكهم لعدله وإحسانه 

إن اهللا ينصر الدولة ( يف أسباب النصر يف الدنيا ألسرى املسلمني حىت قال

لعادلة الكافرة وخيذل الدولة الظاملة املسلمة عدهلم ويثين وب كان مفتونا م )ا

  !عليهم

إمنا جيرون أحكام  اإلسالم السياسي إن أحزاب( ١١٨ـ وقال يف ص  ٤

  ..)!التكفري ونواقض اإلسالم يف احلكام ومن خيالفهم 

فانظر إىل غريته على الطغاة ودفاعه عنهم واامه لألحزاب اإلسالمية 

ال يعرف عنها اسية سلمية مع أن أكثرها أحزاب سي حتريضه لألنظمة عليهاو

ومع ذلك مل تسلم من ! تكفري وال تبديع بل هي مع األنظمة كاحلمل الوديع

  !سدنة الطاغوت وأحباره ورهبانه؟

وانظر إىل أسلوبه االستخبارايت الرخيص وهو حيرض على األخوان املسلمني  

بنا ليس حلكومة مصر بل ( ١٦٦يف ص  ل ومفارقة اجلماعة يف اعتقاد حسن ا

  )!!لكل احلكومات حىت للدولة السعودية اليت حتكم بالشريعة هو

هي مجاعة أيضا فهو يرى بأن كل احلكومات والدول اليت ال حتكم بالشريعة 

   جيب لزومها وحيرم مفارقتها؟



وال فرق عنده بني حكومة وحكومة ودولة ودولة؟ إال إيران بالطبع وال 

نية أم ندري هل يرى مشروعية خروج أهل السنة هناك ع لى احلكومة اإليرا

  !ألا حكومة شرعية؟ ذلك حيرم

لعربيةبني احلاملؤثر وال ندري ما الفرق  نية واحلكومات ا   !؟كومة اإليرا

نينها هي  فكل احلكومات عنده وبال استثناء على اختالف أنظمتها وقوا

  !حكومات شرعية؟

) دعاة على أبواب جهنم(أي صار كل من يصدق عليهم حديث حذيفة  

هم والة أمر جيب طاعتهم وحمبتهم وتوليهم يف ) اعتزل تلك الفرق كلها(

لقاديانية اجلديدة؟   !عقيدة محد عثمان ا

نا من لدنك رمحة إنك أنت { ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ل

  !}الوهاب

نا من أمرنا رشدا{ نا من لدنك رمحة وهيء ل   }ربنا هب ل

كلنا وإليك أنبنا وبكل ما سواك من أوليائهم ربنا بك آمنا ولك أسلمنا وعليك تو

اللهم من  وأندادهم وطواغيتهم كفرنا وصل اللهم وسلم على نبيك وحبيبك حممد واجعلنا

موالنا فنعم املوىل ونعم  أنتحتت لوائه وال حترمنا شفاعته أتباعه وحزبه ومن حيشر 

  !النصري

وإىل أن ييسر اهللا تعاىل  م ١٨/٤/٢٠١٠فجر األحد  من كتابة هذا الرد املختصرمت الفراغ 

 !الرد املفصل املطول على كل شبهات دعاة الطاغوت واهللا ويل التوفيق


