
1 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

    
 

ِِ  »َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َقاَل:      ْْ َباَيْعَنا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى السَّم

َي َحْي ُ     ُُموَل ِبماَ  ُُموَ  َأْو َن َْما  َوالطَّاَعِة ِفي امَلْنَشِط َوامَلْكَرِه، َوَأْن اَل ُنَناِزَع اأَلْمَر َأْهَلمُه، َوَأْن َن

   (1)« َنَخاُف ِفي اللَِّه َلْوَمَة اَلِئٍم ُكنَّا، اَل

 همذه  منما  قبم   وقد الُريب، باألمس البغدادي علينا أخذها اليت البيعة نص هو هذا

 يف اصمادق   كمان  المذي  ممن  ،!بمدل؟  وممن  ثبمت  ممن  ،!نكث؟ ومن أوفى فْن البيعة،

  ا؟كاذًب كان الذي ومن وبيعته عهدِه

 عمن  الغريمب  ،بالدنما  عمن  البعيمد  املكمان  همذا  إىل رئنما  واألنصمار  املهماررين  حنن إنا

 اهلل دين وإخواننا وأهلينا أنفسنا يف لنُيم العليا، هي اهلل كلْة لتكون ؛وعاداتنا طباعنا

 طاغية، خوف غري من بعُيدتنا لنجهر عليه، نزيد أو ،منه ننُص أن غري من بشْوليته

 اجلالديمن،  وسميا   السمجان،،  قضمبان  خموف  غري من والصغري الكبري باملعروف لنأمر

َِ َأَقماُموا الصَّمَلاَة َو َتمُوا الزََّكماَة َوَأَممُروا          } الطاغ،، وسيوف الَّمِذيَن ِإْن َمكَّنَّماُهْم ِفمي اْلمَأْر

ُْْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اْلُأُموِر  َْْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْل  [41]ا ج:  {ِباْل

                                                           

 ( 77/ 9رواه البخاري )( (1
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 منهما   علمى  أعلنوهما  والشما ،  العراق يف خالفة قيا  أعلنوا بغداد  ل ألن رئنا؛   

 مراسمالتهم  مُدممة  رعلوهما  البيمان،  إذاعمة  يف أذاعوهما  العْلمة،  علمى  كتبوهما  النبوة،

  ا،ابتهاًر الُلوب وطارت ا،فرًح العيون فبكت الرمسية، وتُاريرهم وملفاتهم

 يف صمادقون  همالال   أن الطواغيمت  جبحميم  املصملية  امللتاعمة  النفمو   همذه  ظنمت      

 كتمب  يف درسموه  مما  وأن حتُمَ،  ا لمم  أن فظنموا  ،"النبموة  منهما   علمى " أنها دعواهم

 حدب ك  من وهافجاؤ ا،ًشيعَم اواقًع صار اإلسال  خلفا  تاريخ يف وهوقرؤ ،الشريعة

 اخلالفمة  قيما   يعلمن  العمدناني  مسعموا  ملما ، البغمدادي  لبيعمة  األيمادي  ميمدون  ،وصموب 

  :فيُول

 يعمز  اليمو   وأهلمه،  التوحيد راية تعلو اليو  وحزبه، الشيطان رايات تنكس اليو "

 همي  هما  رقماب،  ذلت وإن عادت خالفتكم هي فها املسلْون، يعز اليو  املسلْون،

 أن تعماىل  اهلل نسمأل  عمادت،  خالفمتكم  همي  هما  أنوف، رغْت وإن عادت خالفتكم

  "....حُيُة صار ا لم هو ها حتَُ، األم  هو ها النبوة، منها  على جيعلها

  الظن ا زينة الُلوب وأحسنت امللتاعة، املشاعر غدغتفُد مكان، ك  يف مسعوها

 .الُو  بهالال 

 رز  يو  ك  فيظهر ا،فشيًئ اشيًئ ورهها عن تسفر اليت الدولة بواقِ فورئوا ولكنهم

 .بةَدْرَسامُل ا ُيُة من رز  يو  ك  السطح على ويطفو املل م، الوره من

 ممن  شمي   يمو   كم   يتكشم   بم   تُمول  ح، اصادق  العزيز الُارئ أيها تكون وقد   

َ  عمن  بغمداد   ل فيمه  أبمدع  المذي  والتْ يم   واإليهما   والتخييم   الغشاوة  سمحرتهم  طريم

 .اهلوليودي اإلعال  يف املتْ ل،

 الموهم  ممن  شمي   يمو   كم   يتكشم    بم   تُول ح، ،اك رًي ا ُيُة عن تبعد ولن   

 فيمه  النما   رعم   المذي  الموهم  ذلم   بغمداد،   ل حكمم  ظم   يف هنا النا  عاشه الذي

 وأسمواق  ،السملطان  سمطوة  أن إال ،عيمونهم  أمما   ماثلمة  ا ُيُمة  كانمت  حم،  أنفسمهم 
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 هلما  البيموت  وك مرة  ،المبالد  عةوِسم  االنتصمارات  ونشموة  ،المدنيا  وزخمرف  ،النخاسمة 

 .أخرى حسابات

 أصمغر  إىل الدولمة  أممري  ممن  اهلل لشمرع  خاضمعون  أنهمم  كلْاتهم يف بغداد  ل زعم   

ٍَ من اليو  جند ال انولكن فيها، رندي  أفسدوا الذين جا اُ  من حا ٍّ من ينصفنا قا

 ،وأررمموا  وعزلموا  ،ونفموا  وعذبوا ،وقتلوا وسجنوا ا ُوق، ومنعوا والعباد، البالد

 .وأضلوا وضلوا وابتدعوا

 اجلْاعمة  يف كمبري  ررم   علمى  املظلْة كانت إن املظلو  ينص  اقاضًي اليو  جند ال   

 يف مسمتتاب  ألفمي  ممن  أك مر  بأمره األمنيون قت  الذي اهلل عبد ا ا  السفاح اجملر  م  

 .جميب وال داٍع من وليس ، هارب اآلن وهو ،السجون

 يف النما   بعمض  كمان  كْما  الشمرع،  فموق  النا  بعض يكون أن على نبايِ مل إنا   

 .الُانون فوق بالدنا

 أشميا   عمن  ونهوهم املعروف، من ك رية بأشيا  الضعفا  أمروا بغداد  ل إن ؛نعم   

 ممن  روانب إىل ودعوا اهلل، بشرع الضعفا  على احملاكم يف وحكْوا املنكر، من ك رية

 املنكمر؛  عمن  والنهمي  باملعروف األمر فوق وأتباعهم أنفسهم رعلوا ولكنهم اإلسال ،

 علميهم  ينكمر  أن لداعية يسْحوا ومل الُضا ، فوق أنفسهم ورعلوا ا سبة، فوق أي

 السمنة  أهم   ممنهج  علمى  أوصميا   أنفسمهم  ورعلوا اهلل،  رمات وانتهاكاتهم ررائْهم

 مما  مِ هذا الكفر، أو البدعة هو نفوه وما السنة، أه  منهج هو قالوه فْا واجلْاعة؛

 .قيادتنا عليه الذي اجله  مدى من والداني الُاصي يعلْه

 أنمه  ،شمهود  عليهما  حبادثمة  ام ل م  ,يفيمأت  يكمذب,،  أن العزيز الُارئ من أمتنى وأنا   

 النما   عن أيديهم ورفِ ،عليهم فاحتسب ،األمن ديوان على ا سبة من رر  دخ 

  .التعذيب حتت شلوا أو ،قتلوا الذين

 حاكْمت  الشمرعية  احملاكم أن ،شهود عليها حبادثة يأتي, أن العزيز الُارئ من أمتنى

 الُضمية  بتسمكري  األممر  رما   قمد  إنمه  بم   اهلل، عبد أو ،كالبغدادي ؛بغداد  ل من اررل 
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 تفمتح  قضية ك  يف عادتهم هذه املستتاب،، من ألوف قت  يف بغداد  ل فيها تور  اليت

 بتسكري النُاش يُب  وال ،وقاطِ عار  األمر مُربيهم، أو أصحابهم من رر  على

 وعبد البغدادي الدولة حماكم حاكْت قد لي يُول أن العزيز الُارئ من أمتنى الُضية،

 قد ولكن واألنصار، املهاررين ص  وشُوا، البدعي بالبيان األمة أضال الذين الناصر

 .فدا  كبش الودعاني حفص اأب رعلوا

 أنهم رغَم ؛يالذوه ومل ،بغداد  ل دعا بداعية يأتي, أن العزيز الُارئ من أررو    

 !للدعوة اديواًن أقاموا أنهم لألمة أظهروا

 علمى  والُضما   علميهم،  حيتسمب  أن فموق  بغمداد  و ل الضمعي   علمى  فا سمبة    

  .وادَعُي أن فوق بغداد و ل للضعفا ، والدعوة حياكْوا، أن فوق بغداد و ل الضعفا ،

 يا نعم واليْن، يُيةرإف وغرب وسينا  خراسان يف البغدادي بايعتم من يا ؛نعم   

 .بايعنا هذا على ما – َوَسلََّم َعَلْيِه اْللَُّه َصلَّى - حمْد أمة

 الصد الشرعي وباملعنى ،األفواه تكْيم محلة ضْن األفواه تكْيم على بايعنا ما   

  ل عبيمد  أظهمر  بم،  وهمم  ،اهلل بمأمر  صمدعوا  الذين اخلطابة من منِ إذ ،اهلل سبي  عن

 .حنسبهم كْا الئم لومة اهلل يف خيافوا ومل والبالعْة، األمني، من بغداد

ِ  بمدورات  تَسم ييُس فاملسمارد      أحمد  يُمو   أن يريمدون  ال والُمو   ،والطاعمة  السمْ

 مبعصية أمر فإذا اخلالَ، معصية يف ملخلوق طاعة وال املعروف، يف الطاعة إمنا: ويُول

  !طاعة وال مسِ فال

 المذين  البالعْة أفراخ وصدروا اهلل، بأمر يصدعون الذين هالال  بغداد  ل أقصى   

 منهما   علمى  نهما أ – َوَسملَّمَ  َعَلْيمهِ  اْللَُّه َصلَّى - اهلل رسول منرب على تعاىل باهلل يُسْون

 .النبوة

رسماالت اهلل   والبماح ،  العلمم  وطلبمة  ،واخلطبا  الدعاة من يريدون ال بغداد فآل    

 يريدون ؛أقصى حبد أو ملكهم، على وحيافظ أهوا هم، يوافَ ما يريدون ب  ،كاملة 



5 
 

َ  أنمه  همم  يرون ال مبا الشرع من جيهروا أن منهم ِ  متعمار  ومصما هم،  سياسماتهم  مم

  .بايعنا هذا على وما

َّما ُكْنمُتْم            َيما  }: تعماىل  اهلل قمال     َأْهمَ  اْلِكَتماِب َقمْد َرماَ ُكْم َرُسموُلَنا ُيَبمييُن َلُكمْم َكمِ رًيا ِم

 [15]املائدة:  {ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعْن َكِ رٍي َقْد َراَ ُكْم ِمَن اللَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبٌ،

 بغمداد،   ل أخفماه  مما  نموا يبي أن اليمو   فعلميهم  األنبيما ؛  ورثمة  هم العلم محلة وألن

 بعذاب فبشروهم وإال واملرسل،، األنبيا  ورثة من احًّ كانوا إن األمة على به ولبسوا

 .بتبيينه بغداد  ل ورب ربهم أمرهم الذي ا َ كتْان ررا  أليم

 أن لدينا ثبت فُد الوهْية، الواليات خبدعة األمور اشتدت إن الفرار على بايعنا ما

أيما    املمال  بيمت  ممن  أخمذوا  ومما  بعوائلمهم  عراقي أل  عشر اث, أخررت اهلجرة هيئة

 يتكففمون  عالمة  ركموا وُت واليتمامى،  األرامم   منهما  ر ُحم  الميت  األمموال  تلم  غمرانيج،  

 رمُهمن  يسمد  يكماد  ال مما  ذنليأُخم  ؛املكاتمب  أمما   طوابري الشهدا  نسا  وتُ  ،النا 

 الكْية :دورها يأتي ح، الطوال الساعات انتظارها بعد للْرأة قي  ورمبا وأوالدهن،

 .األمم به وتلعننا ،التاريخ به سيعرينا مشهد يف أيا ، بعد ورارعينا ،نفدت

 أحمد  يُمول  اليت املستودعات تل  بالطعا ، املستودعات فيه تعج الذي الوقت يف   

 وأنما  خمتمو   كتماب  لمي  همات  ":اطعاًمم  منمه  طلمب  حم،  اإلخموة  ألحمد  عليهما  الُائْ،

 ."كلها املستودعات أعطي 

َْمُة اللَّمِه ِهمَي الُعْلَيما،       »-  َوَسلََّم َعَلْيِه اْللَُّه َصلَّى -الكريم النيب قال َمْن َقاَتمَ  ِلَتُكموَن َكِل

 همي  كلْمتهم  تكون أن إال يريدون ال بغداد  ل ولكن، (2)«َفُهَو ِفي َسِبيِ  اللَِّه َعزَّ َوَر َّ

 .بايعنا هذا على وما العليا،

 {َوَقماِتُلوُهْم َحتَّمى َلما َتُكموَن ِفْتَنمَة َوَيُكموَن المدييُن ُكلَّمُه ِللَّمِه          } : ورم   عمز  اهلل قمال    

 [39]األنفال: 

                                                           

 (1513/ 3)ومسلم  (37/ 1البخاري ) رواه( (2
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 ايمرً وتز يسْونه فيْا ألنفسهم منه اوشيًئ ،هلل الدين من اشيًئ جيعلون بغداد  ل ولكن

 .بايعنا هذا على وما السلطانية، باألحكا  اومتويًه

 بغداد،  ل له رمسه فيْا إال يتدخ  أن له ليس مهْش والُضا  يست،ُس فاملنابر   

 همالال   كم   والسمجانون  واحملُُمون  بغمداد،   ل ملم   علمى  للحفماظ  ؛معبدة والسجون

  .األمحر اخلتم حيْ  ،عنيد ربار ك  إشارة رهن هم اليو 

 ورمد  ،إليهم هارروا فلْا ،اهلجرة إىل اوتكراًر امراًر العلم طلبة بغداد  ل دعا قد

ِ  اإلسمال  أن  وورمدوا  ،يتصمورون  ممما  أعظمم  األمر أن السو  وحاشية األمري  ممما  أوسم

 ،عمزل  ممن  وممنهم  هْمش،  ممن  فْمنهم  ،به أمروا مبا العلم طلبة رهر فلْا يتخيلون،

 سملطان  يف علميهم  يشنِ وكلهم ،سجن من ومنهم ،قت  من همنوم ،نفي من ومنهم

 وحياسب ،عنهم يدافِ من األمرا  رهة من جيدون وال ،باألباطي  ويرمون ،البغدادي

 !عليهم؟ احرًب صار قد نفسه واألمري ،هذا هلم أين ومن عليهم، يستطي  من

 هلمم  لميس  أنمه  يعلْموا  أن ؛العلمم  طلبمة  ممن  املخدوع، املساك، هالال  على كان   

 شمرعيتها،  اجلْاعمة  ورمودهم  ممن  تسمتْد  ،حسنة شرعية ورهة يكونوا أن إال وظيفة

 كانمت  ولمو  وسياسماتهم  ومنماهجهم  ،وأفعماهلم  أقمواهلم  كم   ونوابه للْل  ويشرعنوا

 غياهب إال هلم فليس ،هذا قدرهم اوجتاوز فإذا تعلْوه، الذي للشرع بصراحة خمالفة

 همذه  عمن  بغمداد   ل بمه  يُصمي  المذي  التعزيمر  قتم   وسمي   اجلالدين وسيا  ،السجون

 .بايعنا هذا على وما واحنرافاتهم، ضالالتهم كش  من ك  ،الساحة

 الطلبمة  فيهما  وأمنيوه الربكة والي حيارب ،وأهله العلم تعظيم تزعم اليت الدولة هذه

ِ  ؛فيهما  هوادة ال شعوا  احرًب  ويعمزل،  ،ويُصمي  ،ويهمدد  ،ويسمجن  ،وينفمي ، فيْنم

 األمني، قب  من الشعوا  ا رب هذه مسى الذي البغدادي من أخضر بضو  هذا وك 

 .بايعنا هذا على وما األخرية، كلْته يف اهلل سبي  يف ارهاًد العلم طلبة ضد

َ  تسمريب  عن تسكت األق  على أو بتسريب تسْح أو تسرب الدولة هي ها  الوثمائ

 ،أبمو حمْمد فرقمان    عُمدها  اليت والبال يف العُيدة  االمتحان جمالس حَوت اليت الرمسية
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 سملم  ومما  أكاذيمب،  وكلمها  ،العلمم  طلبمة  مِ -عاملهم اهلل بعدله–وميسرة  ،وشعبة

  !علم طالب منهم

 خلفمه  لوائهما  حامم   هلم   كلْا بغداد،  ل مملكة يف متبعة سنة العلم طلبة حرب إن

 الودعاني حفص أبو خلفه ثم بفرقان، الشهري العراقي حمْد أبو محلها فُد فيها،  خر

 الغم,  عبد خلفهم ثم عُائدهم، يف العلم طلبة امتحنت اليت املنهجية الرقابة مبجرمي

 اإلعال  سحرة املراح  تل  مجيِ يف يصاحبهم ا ربي، العبا  أبو بغداد  ل وبلعا 

 ."األمن" الداخلية وجمرمو السو  وبالعْة

، مينعمون  أو يعتُلمون  واجلنمود  يمأمر  والسملطان  ترفِ، والتُارير تنتشر، األمن فعيون

 وما على هذا بايعنا.

 بايعنما  مما  ،املداهنمة  علمى  بايعنما  مما  ،هبعض وكتْان ا َ ببعض اجلهر على بايعنا ما

  !بالغربال الشْس تغطية على بايعنا ما ،الرتقيِ على

 إن العلْيمة  والرسمائ   ،اإلصالح ودعوات ،الفتاوى وره يف يُفون بغداد  ل إن   

 ،بعيمد  أو قريمب  ممن  ملكهمم  تهمدد  أنهما  ظن جمرد ظنوا أو ،اخلرقا  سياساتهم خالفت

 ؛النبموة  منهما   علمى  خالفمة  أقماموا  أنهمم  األممة  خدعوا اليت الشريعة حمض كانت وإن

 .بها األرَ ليحكْوا

 السملطان  يفعم   أن علمى  بايعنما  مما  يفع ، ما ك  يف السلطان نطيِ أن على بايعنا ما

 .نِكرُم وال ،رقيب وال ،حسيب غري من يشا  ما فينا

 !اإلسال  دار يف غريها لننصب ؛الكفر ديار يف األوثان خلعنا ما

 علمى  نمأمن  ال اليمو   بالنما  فْما  ،الطواغيت سجون من أنفسنا على لنأمن هاررنا قد

 !بغداد؟  ل سيوف من رقابنا

 هلل، كلمه  المدين  فليجعلوا – كذل  خاهلمأ وما– احًّ الشريعة بغداد  ل أراد إن    

 رقمابهم،  األممر  يف كمان  ولو ،به رضوا ،الشريعة به قضت فْا ،اهلل لشرع وليخضعوا
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 املستضمعف،،  عمن  الداخليمة  جمرممي  أيمدي  وليكفموا  املصملح،،  عمن  أيمديهم  ولريفعوا

ِ  وليخضمعوا  مظلمو ،  كم   السمجون  ممن  وليخررموا   فيهما  مبما  مملكمتهم  مفاصم   مجيم

 املتغطرس، اجلهلة وليعزلوا املصلح،، الصا ، وليولوا اهلل، لشرع واإلعال  ،األمن

 فمنحن  ذلم   فعلموا  فمإن  البدعمة،  وليحماربوا  السمنة،  وليُيْموا  صمدا ،  ممنهج  محلمة 

 مبنمه   رم   غمري  اعارل م  رقابنما  عمن  يزيلمهم  أن اهلل فنسمأل  وإال املخلصمون،  رنمودهم 

 .الدعا  مسيِ إنه وكرمه،

 !بالعباد بصري اهلل إن ،اهلل إىل أمري وأفوَ ،لكم أقول ما فستذكرون   

 

 :كتبه

 بغداد  ل مالمن

 هم2/3/1440

 


