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 المقدمة
إن الحمدددد ح دحمددددع ند دددتغفده ند دددتباهللعم ندغدددنن سددد ح مدددن  دددهللنهلل  دا دددد  
ن فئ ت  عم لد م من فهدع اح فهن المهتد نمن فضلل فال ه دي له ن  دهد  ن   إلده 

 إ  اح نحدع    هللفك له ن  هد  ن محمدًا عسدع نهلل نله
لهدي هدي محمدد صدلى  م  سغد.. فإن  صدق الحدفث كت ب اح تغ لىم نخفهلل ا

اح علفه ن لمم ن هلل األمنهلل محدث ته م نكل محدثدة سدعدةم نكدل سدعدة ضداللةم نكدل 
 ضاللة في الد هلل. 

 
إن  مهلل اإلم مة ناإلم هللة نتنلفه  من  خطهلل الم  ئل التي سه  قدنام األمدة نحاد  

ق مة  هللع اح تغ لى ففه ؛ فهي مدة هللف  ة ت مة نزع مة ع ))  مهلله  نصف دة سفضته  نا 
تتغلددق س لخ صددة نالغ مددة فددي مهمدد ت الدددفن نالددددف  متضددمده  حادد  الحددنزة نهللع فددة 
ق مة الددعنة س لحةدة نال دفك نكدك الةددك نالحفدك نا دتصد ك للم لدنمفن  الهللعفة نا 

فا ؤه  على الم دتحقفن لدنا كد ن  (1)((من ال  لمفن نا تفا ء الحقنق من الممتدغفن نا 
  . سف ن م  تدغقد سه ضهللنهللفً  سضهللنهللفته

 
 نفي هنع الغة لة  عهللض لطهللفق من طهللق إثس ت اإلم مة    نهن السفغة..

إةمد ع  هدل الحدل  :(2) - ي: في إثس ت اإلم مدة– الطهللفق الث لثق ل القهللطسي: 
ننلك  ن الةم عة في مصهلل مدن  مصد هلل الم دلمفن إنا مد ت إمد مهم نلدم فكدن  منالغقد

هدن حضدهللة اإلمد م نمنضدغه إم مد    تخلك فأق م  هل نلدك المصدهلل الدنيالهم إم م ن  
علفددده نهللضددنع فدددإن كددل مددن خلاهدددم ن مدد مهم مدددن الم ددلمفن فدددي  اةتمغددناألدا ددهم 

فلددزمهم الدددخنل فددي ط عددة نلددك اإلمدد م إنا لددم فكددن اإلمدد م مغلددد  س لا ددق  (3)اآلفدد ق
 .(4)محفطة سهم تةب إة سته  ن  ف ع  حد التخلك عده ألده  دعنة ؛نالا  د

 ك السفغةالمطلب األنل: تغهللف
للسفغة في اللبة مغ نم فتطلق على : السفغة الصداقة علدى إفةد ب السفدع نعلدى 
المس فغدة نالط عددة ن السفغددة المس فغددة نالط عددة نقدد تسدد فغنا علددى األمددهلل كقنلددك  صدداقنا 
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علفه ن س فغه علفه مس فغة ع هدع ن س فغته من السفدع ن السفغدة ةمفغد  ن التسد فع مثلده 
نالمغ هدددة كددأن كددل ناحددد مدهمدد  سدد ع مدد  عددددع مددن صدد حسه  هددن عسدد هللة عددن المغ قدددةن 

 ن الدسددي صددلى اح ))نفددي الحدددفث م (5)ن عطدد ع خ لصددة دا دده نط عتدده ندخفلددة  مددهللع
علفدددده ن ددددلم قدددد ل لمة  ددددع حفدمدددد   ددددأله : عددددالم تس فغددددد    قدددد ل : علددددى اإل ددددالم 

 .   (6)((نالةه د
 

 .(7)(التنلفة نعقده السفغة عس هللة عن المغ قدة نالمغ هدة ن ق ل السهللكتي: )
هددي الغهددد علددى ))نالسفغددة اصددطالح  كمدد  عهللفهدد  اسددن خلدددنن فددي مقدمتدده : 

الط عددة كددأن المسدد فع فغ هددد  مفددهللع علددى  ددده ف ددلم لدده الد ددهلل فددي  مددهلل دا دده ن مددنهلل 
الم لمفن   فد زعه في  يء من نلك نفطفغه ففم  فكلاه سه من األمدهلل علدى المد دط 

مفهلل نعقدنا عهدع ةغلنا  فدفهم في فدع تأكفدا للغهد فأ سه نالمكهللع نك دنا إنا س فغنا األ
 .  (8)((نلك فغل الس ئع نالم تهللي ف مي سفغة

 
 

 .(9)المطلب الث دي: حكم السفغة لإلم م
ختلك حكم المس فغة س ختالك المس فغفنم فأهل الحل نالغقدد فةدب علدفهم سفغدة ف

ن مدد   دد ئهلل الددد  م  مهدد مددن فخت هللنددده لإلم مددة ممددن قددد ا ددتنفى ال ددهللنط ال ددهللعفة ل
ف ألصل نةنب السفغة على كدل ناحدد مددهم سدد ء علدى سفغدة  هدل الحدل نالغقدد م لقدنل 

مددن مدد ت نلددف  فددي عدقدده سفغددة إلمدد م مدد ت مفتددة ))الدسددي صددلى اح علفدده ن ددلم : 
   .(10)((ة هلفة

نلكددن الم لكفددة نهسددنا إلددى  ددده فكاددي  دد ئهلل الددد    ن فغتقدددنا  دهددم تحددت  مددهلل 
 فعم ن دهددم ملتزمددنن س لط عددة لدده هددنا س لد ددسة للمسدد فغفن مددن  هددل الحددل اإلمدد م المسدد

 .نالغقد ن  ئهلل الد  
 مددد  مدددن ةهدددة المختددد هلل لفكدددنن إم مددد  ففةدددب علفددده قسدددنل السفغدددة إن تغفددددت  

 .(11)اإلم مةم سأن   فنةد غفهللع م تنفف  لل هللنط
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 المطلب الث لث:  دناع السفغة:

 

هللفاة نصددفع ال دلك هللضدي اح عددهم فدي من خالل تتسع األح دفث الدسنفة ال 
 هنا ال أن ن قنال  هل الغلم فمكن  ن تاصل السفغة على الدحن اآلتي:

  ن : السفغة من ةهة المس فغفن نهم: اهل الحل نالغقدم ن  ئهلل األمة نتق م إلى: 
ن د ئهلل  منالهللؤ د ء مالغلمد ء)نهدم  (12) : السفغة الخ صة: نهي سفغدة  هدل الحدل نالغقدد

دنن عدنام الدد   لمدن تدنفهللت ففده  دهللنط  مدن الدنفن فتف دهلل حضدنهللهم( لدد  نةنع ا
اإلم مة على تنلفته  مدهللهم نال دمع نالط عدة فدي المد دط نالمكدهللع ففمد  ا دتط عنا مدن 

 غفهلل مغصفة.
 نفي هنع السفغة  منهلل:

 الدلفل علفه :   

نا تدل على هنا الدنع من السفغة سحدفث ال قفاة ال هفهللم هللنى السخ هللي عدن 
سددن الخطدد ب هللضددي اح عدهمدد  قدد ل فددي قصددة  ددفأتي اعسدد   عددن عمددهلل ن اسدد

فدد   سدد  سكددهلل ادطلددق سددد  إلددى إخنادددد  هددؤ ء مددن  :فقلددت ألسددي سكددهللسف دهدد : ))..
األدص هلل ف دطلقد  دهللفدهم فلم  ددند  مدهم لقفد  مدهم هللةالن ص لح ن فنكهللا مد  

دهللفدد إخناددد   :دد فقل   فن تهللفدنن ف  مغ هلل المهد ةهللفن :تم أل علفه القنم فق  
ناح  :فقلدت م  علدفكم  ن   تقهللسدنهم اقضدنا  مدهللكم :فق   مهؤ ء من األدص هلل

فدإنا هللةدل مزمدل سدفن  ملدأتفدهم ف دطلقد  حتدى  تفدد هم فدي  دقفاة سددي  د عدة
 :قد لنا  مد  لده :فقلدت مهدنا  دغد سدن عسد دة :فق لنا  من هنا :فقلت م ههللادفهم

 :خطفسهم فأثدى على اح سمد  هدن  هلده ثدم قد لفلم  ةل د  قلفال ت هد م فنعك
ن ددتم مغ دهلل المهد ةهللفن هللهدط نقدد  م م  سغدد فددحن  دصد هلل اح نكتفسدة اإل دالم

مدددن  صدددلد  ن ن  (13)دفدددت دافدددة مدددن قدددنمكم فدددإنا هدددم فهللفددددنن  ن فختزلندددد 
فلمدد   ددكت  هللدت  ن  تكلددم نكدددت قددد زنهللت مق لددة  ممددن األمددهلل (14)فحضدددند 

 م  سددفن فدددي  سددي سكددهلل نكدددت  داهللي مددده سغددض الحددد عةستدددي  هللدت  ن  قدددمه
فدتكلم  سدن  مفكهللهدت  ن  غضدسه معلدى هلل دلك :فلم   هللدت  ن  تكلم ق ل  سن سكدهلل
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ناح م  تدهللك مدن كلمدة  عةستددي فدي تزنفدهللي  من نقهلل مسكهلل فك ن هن  حلم مدي
مد  مدن خفدهلل فدأدتم  :فقد ل مإ  ق ل في سدفهته مثله   ن  فضل مده  حتى  كت

ن فغهللك هنا األمهلل إ  لهنا الحي من قدهللف  هدم  ن دط الغدهللب د دس  له  هل نل
نداهللا نقد هللضفت لكم  حد هنفن الهللةلفن فسد فغنا  فهمد   دئتم فأخدن سفددي نسفدد 

كد ن ناح  ن  م سي عسفدة سن الةهللاح نهن ة ل  سفدد  فلم  كهللع ممد  قد ل غفهللهد 
علدى قدنم   قدم فتضهللب عدقي   فقهللسدي نلدك مدن إثدم  حدب إلدي مدن  ن  تدأمهلل

 مالمدنت  دفئ     ةددع اآلن عددداللهم إ   ن ت نل لدي دا دي  مففهم  سن سكهلل
مددد   ؛(16) ددد  ةددنفله  المحكددك نعددنفقه  المهللةددب :(15)فقدد ل ق ئددل مددن األدصدد هلل

فكثدهلل اللبدط ناهللتاغدت األصدنات حتدى فهللقدت  م مفهلل نمدكم  مفهلل ف  مغ هلل قدهللف 
ع فس فغتددده نس فغددده اس دددط فددددك فددد   سددد  سكدددهلل فس دددط فدددد :فقلدددت ؛مدددن ا خدددتالك

 .  (17)((المه ةهللنن ثم س فغته األدص هلل

 ن فنةدده الد لدددة مددن هدددنع الح دثددة علدددى الخصنصددفة مددد  ق لدده اسدددن حسددد ن: 
م نففه  اقتصد هلل علدى غ لدب  هدل الحدل نالغقدد (18)مأل كثفهللعن غفهلل ه  ك ن ءاستدا

مع غف ب سغض  عف دهم كغلي نالزسفهلل هللضدي اح عدهمد   د دب لهم  سنفد ة هلل دنل 
 ح صلى اح علفه ن لم نتةهفزع. ا

نألن هنع السفغة قد تلته  سفغة  خهللى ضمت  هل الحدل نالغقدد نع مدة الدد   مغهدم 
 في الم ةد كم   فأتي سف ده. 

 

 سف ن  هل هنع السفغة: -2

 هددل الحددل نالغقددد مددن الغلمدد ء ننةددنع الددد   الددنفن نهددم كمدد  قدد ل السهددنتي )
 .(19)( د هلل لمن عدا هؤ ء ألدهم ك لهنامسصاة ال هند من الغدالة نغفهلله  ن 

 ممكلددك منكددهلل محددهلل م  تصدد  اإلم مددة الغ مددى إ  لم ددلمنقدد ل اسددن مالدد : )ن 
ن  سدد مدن  مقهلل دي مدد طق مسصفهلل م مفع مني هلل ي ممط ع م ة ع ممةتهد معدل

 .(20)(سفغة  هل الحل نالغقد من الغلم ء ننةنع الد  
 .(21)(لسفغة سأهل الغقد نالحلمن ادغقدت له ا ق ل الداهللاني: )ف إلم م
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 الغدد المغتسهلل من  هل الحل نالغقد في هنع السفغة -3

 :اإلم مددة سسفغددتهم  ددتة  نةدده  حددده الددني تغتسددهلل فددي الغدددد  (22)نكددهلل الدددنني
نلددم فددنكهلل مددن قدد ل سهددنع األقددنال ن   مثالثددة :نالث لددث م هللسغددة :نالثدد ديم  هللسغددنن
نم  نكهللنع في عقد اإلم مة ألسي ق ل: )نهن قنل اآلمدي  اثد ن :نالهللاسعم (23)حةته

سكهلل فال د لم  ن اإلةم ع مغتسهلل في ادغق د اإلم مة سل السفغة  سمحضهلل من عددلفن 
 .  (24)(ك ففة
 

ددقدد ل اإلناحددد  :نالخدد م  السفغددة  لناحددد  إنا عقددد ناحددد مددن  هددل ال ددنكةني: )د    
د دب القهللطسدي م ن (25)(نالس قنن   كتنن ادغقدت ن فته كنا نكدهللع الهدهللني فدي اإل دهللك

من  دغقدت له اإلم مة سغقد ناحد فقدد لزمدت الةنفدي فق ل:  ) المغ ليهنا القنل ألسي 
هدنا  فغلدىم قد ل الددنني: (26)(حدث نتبفهلل  مهلل نهنا مةمدع علفدهنهن ن  فةنز خلغه 

نعلى األنةه األهللسغة ف تهللط  ن فكنن فدي الغددد المغتسدهلل  مف تهللط كنن الناحد مةتهدا
 .ل هللنط المغتسهللة ن  ف تهللط  ن فكنن الةمفع مةتهدفنمةتهد لفد هلل في ا

 ممددددن الغلمدددد ء منهددددن األصدددد   ن المغتسددددهلل سفغددددة  هددددل الحددددل نالغقددددد :نال دددد د 
ن  ف دتهللط اتاد ق  هدل الحدل  من د ئهلل نةدنع الدد   الدنفن فتف دهلل حضدنهللهم منالهللؤ  ء

هم سددل إنا نصددلهم خسددهلل  هددل الددسالد السغفدددة لددزم منالغقددد فددي  دد ئهلل الددسالد ناألصددق ع
نعلى هنا   فتغفن لالعتس هلل عدد سل   فغتسهلل الغدد حتى لدن تغلدق  مالمنافقة نالمت سغة

نف دددتهللط  ن فكدددنن الدددنفن  مالحدددل نالغقدددد سناحدددد مطددد ع كادددت سفغتددده  دغقددد د اإلم مدددة
 .(27)فس فغنن سصاة ال هند

 
فلف دت نق ل  فخ ا  الم اسن تفمفة مهللةح  لهنا القنل األخفهلل نهللادا علدى غفدهللع: )

تثسددت سمنافقددة  هددل ال ددنكة علفهدد م ن   ع  قددنال  ئمددة ال دددةم سددل اإلم مددة عددددهمهددن
النفن فحصل سط عتهم له مقصند  فصفهلل الهللةل إم م  حتى فنافقه  هل ال نكة علفه م

نال ددلط نم فددإنا سنفددع سفغددة  اإلم مددةم فددإن المقصددند مددن اإلم مددة إدمدد  فحصددل س لقدددهللة
ال دلك مدن صد هلل لده قددهللة  م نلهدنا قد ل  ئمدةحصلت سه  القدهللة نال لط نم ص هلل إم مد 
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اح سطد عتهم مد لم  األمهلل الدنفن  مدهلل ين لط ن فاغل سهم  مقصند الن فة فهن من  نل
ن   سمنافقدة ناحددم نالملدك   فصدفهلل ملكد  مفأمهللنا سمغصفة احم ف إلم مة ملك ن لط ن

سحفث فصفهلل ملكد   غفهللهمم اثدفنم ن   هللسغةم إ   ن تكنن منافقة هؤ ء تقتضي منافقة
سحصدنل مدن فمكددهم  سدنلكم نهكدنا كدل  مدهلل فاتقدهلل إلدى المغ نددة علفدهم   فحصدل إ 

هلل التغددد نن علفدددهم نلهدددنا لمددد  سنفدددع علدددي هللضدددي اح عدددده نصددد هلل مغددده  دددنكة صددد 
الخالفدة إ  اتاد ق  هدل ال دنكة  نق ل في منضع آخهلل )فإدده   ف دتهللط فديم (28)(إم م 

سهدم مق صدد اإلم مدةم نلهدنا  هللم سحفدث فمكدن  ن فقد منالةمهنهللم الدنفن فقد م سهدم األمد
فدداح مدع الةم عدةم نقد ل إن  ق ل الدسي صلى اح علفه ن لم م علفكم س لةم عة فدإن

 .(29)(ال فط ن مع الناحد نهن من ا ثدفن  سغد
 

ن  هللفب  ن اإلةم ع المغتسدهلل فدي اإلم مدة   فضدهلل ففده تخلدك الناحدد نق ل  فض : )
ةمدد ع علددى إم مددة فددإن اة القلفلددة فإددده لددن اعتسددهلل نلددك لددم فكددد فدغقددد نا ثدددفن نالط ئادد

اإلم مدددة  مدددهلل مغدددفن فقدددد فتخلدددك الهللةدددل لهدددنى   فغلدددم كتخلدددك  دددغد فإدددده كددد ن قدددد 
ا ت ددهللك إلددى  ن فكددنن هددن  مفددهللا مددن ةهددة األدصدد هلل فلددم فحصددل لدده نلددك فسقددي فددي 

علدى ا حكد م هنى نمن تهللك ال يء لهنى لم فدؤثهلل تهللكده سخدالك اإلةمد ع  ةدا ه سقف
الغ مة ك إلفة ب نالتحهللفم ناإلس حة فإن هنا لن خ لك ففه الناحد  ن ا ثد ن فهدل فغتدد 

 .(30)(سخالفهم  ففه قن ن للغلم ء
 

إن إةمددد ع  هدددل الغلدددم علدددى عددددم ا دددتهللاط اتاددد ق ةمفدددع  هدددل الحدددل نالغقدددد علدددى 
 له   س ب عدة  (31)السفغة
 

لي هللضي اح عده نهن من  عف ن  نله : م  حصل في ناقغة ال قفاة من تخلك ع
 الصح سة عن تلك السفغة ناتا ق األمة على ادغق ده  نلزنمه . 
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ث دفدددً : تغدددنهلل النصدددنل إلدددى ةمفدددع  هدددل الحدددل نالغقدددد فدددي  ددد ئهلل األمصددد هلل ن خدددن 
 م نهللتهم.

 ث لثً : تغنهلل حصنل ا تا ق سفدهم ةمفغ  على من فس فغنده في الب لب.
هللضدي اح عدده كد ن فدي نلدك   ً ب األنل:  ن علفدإ   ده فمكدن  ن فةد ب عدن ال دس

الدسي صلى اح علفه ن لم للدفن فله عنهلل في تدهللك نلدك نلدف   زالفنم م بن  ستةهف
صدد حب الغددنهلل كبفددهللعم نمددن ثددم اد ددب له سمددهللض ف طمددة هللضددي اح عدهدد  نلددنا سدد دهلل 
ن كدد ن قددد اختلددك فددي زمدد ن هددنع المسدد دهللةم فمددن  س لمس فغددة عددددم  ت دددى لدده نلددك نا 
ن لم فكن في سفغدة  الغلم ء من ق ل: اده س فع  س  سكهلل هللضي اح عده من  نل األمهللم نا 

سدن حسد ن نغفدهللع مدن حددفث  سدي  دغفد الخددهللي انقد صح  ال قفاة  ق ل اسن حةهلل: )
ن مد  مدد  نقددع فددي م ددلم عددن الزهددهللي  ن  منغفدهللع  ن علفدد  سدد فع  سدد  سكددهلل فددي  نل األمددهلل

 م  ن   حدد مدن سددي ه  دم :حتى م تت ف طمة ق لهللةال ق ل له لم فس فع على  س  سكهلل 
سدأن الزهدهللي لدم ف دددع ن ن الهللنافدة المنصدنلة عدن  سدي  دغفد  (32)فقد ضغاه السفهقي

نةمع غفهللع سأده س فغه سفغة ث دفة مؤكدة لألنلى إلزالدة مد  كد ن نقدع س دسب  م(33) ص 
ك األفد م علدى نعلى هنا ففحمل قنل الزهدهللي لدم فس فغده علدي فدي تلد مالمفهللاث كم  تقدم

فإن فدي ادقطد ع مثلده عدن مثلده مد   ؛إهللادة المالزمة له نالحضنهلل عددع نم    سه نلك
فنهم من   فغهللك س طن األمهلل  ده س دسب عددم الهللضد  سخالفتده فدأطلق مدن  طلدق نلدك 

المس فغددة التددي سغددد مددنت ف طمددة علفهدد  ال ددالم إلزالددة هددنع  ينس ددسب نلددك   هددهلل علدد
 .(34)(ال سهة
 

إن علفد  امتددع مدن سفغدة  سدى سكدهلل هللضدى اح عدهمد   :ن م  قدنلهم: )ق ل ال مغ دي
نلك فى سغض الهللناف ت الصحفحة نعلى  دده  ينقد هللن  مقلد  األص   ده س فع مإلى مدة
 .(35)(م  ق لنع من تأخفهلل السفغة فهللنافة المثست  نلى من هللنافة الد فى يإن هللن 

اح عده ألسدي سكدهلل هللضدي فهنع السفغة التي نقغت من علي هللضي ق ل اسن كثفهلل: ))
اح عده سغد نف ة ف طمة هللضي اح عده  سفغة مؤكددة للصدل  الدني نقدع سفدهمد  نهدي 
ث دفة للسفغة التي نكهللد هد   ن  فدنم ال دقفاة كمد  هللناع اسدن خزفمدة نصدححه م دلم سدن 
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الحةدد و نلددم فكددن علددي مة دسدد  ألسددي سكددهلل هددنع ال ددتة ا  ددههلل سددل كدد ن فصددلي نهللاءع 
م نهللة نهللكب مغه الدى ني القصدة كمد   دفأتي نفدي صدحف  السخد هللي نفحضهلل عددع لل

 ن  سدد  سكددهلل هللضددي اح عددده صددلى الغصددهلل سغددد نفدد ة هلل ددنل اح سلفدد ل ثددم خددهللو مددن 
الم ةد فنةد الح ن سن علي فلغب مع البلم ن ف حتمله علدى ك هلده نةغدل فقدنل فد  

سفغدة الث دفدة سأسي  سه الدسي لف   سفه  سغلي نعلدي فضدحك نلكدن لمد  نقغدت هدنع ال
اعتقد سغض الهللناة  ن علف  لم فس فع قسله  فدادى نلدك نالمثسدت مقددم علدى الدد في كمد  

 .(36)((تقدم نكم  تقهللهلل ناح  علم
 

 مدد  ال ددسب الثدد دي لغدددم ا  ددتهللاط فاددي هددنا النقددت الح ضددهلل فمكددن الخلددن  مددده 
 سن  ئل ا تص ل ال هللفغة نال هلة.

 
على اإلطالق فقد فقدع هدنا ا تاد ق كمد  حصدل نسقي الث لث الني   فمكن اطهللاحه 

ألسي سكهلل هللضي اح عددهم نمدن سغددع مدن الخلاد ء الهللا ددفنم نقدد   فقدع نهدن الب لدب 
  ختالك الدان  ناألهناء ناآلهللاء. لنا تغفن قسنل عدم ا  تهللاط لهنا الغنهلل. 

مدنهلل نلكن لغدم ا تهللاط اتا ق ةمفع  هدل الحدل نالغقدد مقفددات فدال ف دنء إلقد ء األ
على عناهده  سحةة عدم ا  تهللاط المنكنهلل في مةمل كالم  هل الغلم نهنا فتسدفن مدن 

 خالل نقاتفن:  
النقاددة األنلددى: نقاددة عمددهلل سددن الخطدد ب هللضددي اح عددده فددي سفغددة ال ددقفاة سغددد 

هللضددي اح عسدد   نقنعهدد  نسف ددده  دهدد  ك دددت فلتددة   فقدد   علفهدد  غفهللهدد ؛ فغددن اسددن 
فسفدمد   ممددهم عسدد الدهللحمن سدن عدنك مهللة   من المهد ةهللفنكدت  قهللئ : ))ق لعدهم  

عمهلل سن الخط ب في آخهلل حةة حةهد  إن هللةدع إلدي عسدد  عدد د  في مدزله سمدى نهن 
فد   مفدهلل المدؤمفن هدل لدك  :لن هلل فت هللةال  تى  مفهلل المؤمدفن الفنم فقد ل :الهللحمن فق ل

ك ددت سفغدة  سدي سكدهلل ا  فدناح مد   ملن قد م ت عمهلل لقد س فغت فالدد  :فقنل ؛في فالن
إدي إن   ء اح لق ئم الغ فة فدي الدد   فمحدنهللهم : فبضب عمهلل ثم ق ل مفلتة  فتمت

ف   مفهلل المدؤمدفن  :فقلت :ق ل عسد الهللحمن مهؤ ء النفن فهللفدنن  ن فبصسنهم  منهللهم
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  تاغل فإن المن م فةمع هللع ع الد   نغنغ ءهم فإدهم هم النفن فبلسنن على قهللسك 
ن د   خ ى  ن تقنم فتقنل مق لة فطفهلله  عددك كدل مطفدهلل ن ن    مم في الد  حفن تقن 

 مفإدهد  داهلل الهةدهللة ؛فأمهدل حتدى تقددم المدفددة مفغنه  ن ن   فضدغنه  علدى مناضدغه 
ففغدي  هدل الغلدم  مفتقنل م  قلت متمكد  من  هللاك الد   مفتخل  سأهل الاقه منال دة

ناح إن  دد ء اح ألقددنمن سددنلك  نل  :فقدد ل عمددهلل ممق لتددك نفضددغنده  علددى مناضددغه 
فقدمد  المدفددة فدي عقدب ني الحةدة فلمد  كد ن  :سن عس  اق ل  ممق م  قنمه س لمدفدة

 مد  سغدد فدإدي ق ئدل لكدم مق لدة  :ق م فأثدى على اح سم  هن  هله ثم قد ل ..فنم الةمغة
لفحددث سهد  قد قدهلل لي  ن  قنله     دهللي لغله  سفن فددي  ةلدي فمدن عقلهد  ننع هد  ف

ثدم  ..نمدن خ دي  ن   فغقلهد  فدال  حدل ألحدد  ن فكدنب علدي محفث ادتهت سه هللاحلتده
إده سلبدي  ن ق ئال مدكم فقنل ناح لن قد م ت عمهلل س فغت فالدد  فدال فبتدهللن امدهللؤ  ن 

دهد  قدد ك ددت كدنلك :فقنل نلكدن اح نقدى  مإدم  ك دت سفغة  سدي سكدهلل فلتدة نتمدت    نا 
م ددنهللة مددن مددن غفددهلل  مددن سدد فع هللةددال م  ق إلفدده مثددل  سددي سكددهلل ددهلله  مددن تقطددع األعددد

 .(38)(((37)تبهللة  ن فقتالس فغه الم لمفن فال فت سع هن ن  الني 
 

 ده  فلتة   س ب: إفاي قنله هللضي اح عده 
األنل:  ن من سنفع له نهن  سن سكهلل هللضي اح عدده لده مدن الخصنصدفة مد  لدف  

مددن تقطددع اددى علددى  حددد فلددف  غفددهللع مثلدده )لبفددهللع مددن ال دد سقة فددي اإل ددالم مدد    فخ
   (.األعد ق إلفه مثل  سي سكهلل

 
مدزلدة  إلىفهللفد  ن ال  سق مدكم الني   فلحق في الاضل   فصل ) :ق ل الخط سي

 سي سكهلل فال فطمع  حد  ن فقع له مثل م  نقع ألسي سكهلل من المس فغة له  ن  في المأل 
هم علفده لمد  تحققدنا مدن ا دتحق قه فلدم الف فهلل ثدم اةتمد ع الدد   علفده نعددم اخدتالف

 .(39)(فحت ةنا في  مهللع الى د هلل ن  الى م  نهللة  خهللى نلف  غفهللع في نلك مثله
الثدد دي:  ن هددنع السفغددة نقغددت مددن غفددهلل م ددنهللة مددع  صددح ب  هددل الحددل نالغقددد 

سل هن  مهلل عهللضه عمهلل هللضي اح عده نطلب منافقة الةمفع علفدهم نكد ن  المتنافهللفن
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تلددك الخصنصددفة ال دد سقة لمددن سنفددعم نلحدد ل المسدد فغفن مددن ا دقفدد د  الدددافع لدده هددن
قدد ل للكتدد ب نال دددة نمغددهللفتهم سإ دد هللات الدسددي صددلى اح علفدده ن ددلم لدده س لخالفددةم 

م ددنهللة مددع ةمفددع مددن كدد ن مددن غفددهلل مغدددى قنلدده ك دددت فلتددة  دهدد  نقغددت ) :الددداندي
لمفن فدال فتد سع هدن م دنهللة مدن الم دمن غفهلل  من س فع هللةال ؛ )(40) ن ف  نهلل( فدسبي

 (.تبهللة  ن فقتالس فغه ن  الني 
قد ل  سدن عسفدد:  ن  ده  نقغت من غفهلل  خن هلل ي الغنام على قنل سغض  هل الغلم؛ 

دم  استدهلله   كد سهلل ) دم  ك دت كنلكم ألده  لم فدت هلل سه  الغنامم نا  مغدى الالتة الاةأةم نا 
هللة التدى ك ددت مدن سغضدهم  صح ب محمد من المه ةهللفن نع مة األدص هلل إ  تلك الطفد

ثددم  ضددغانا لدده كدد فتهم  ددده لددف  ألسددى سكددهلل مددد زعم ن   ددهللفك فددى الاضددلم نلددم فكددن 
فحتدد و فددى  مددهللع إلددى د ددهلل ن  م دد نهللة فلهددنا ك دددت فلتددة نقددى اح سهدد  اإل ددالم ن هلدده 

   .(41)( هلله 
 

نالصناب الني  هللاع هن التا دفهلل األنل فددل علدى نلدك  دف ق الخسدهللم ناتاد ق األمدة 
دمدد  هددم تسددع ألهددل الحددل ءالغددنام   فتنةدده لهددم الخطدد ب استددد ن  ًا فددي إق مددة اإلمدد م نا 

 نالغقد.
 نهد ك   س ب  خهللى لنصاه  س لالتة ت ههلل من  ف ق الح دثة نهي: 

 ده  نقغت خ فة حصنل مخ لاة  هللعفة من سغض األدص هلل في تنلفة األمهلل لبفدهلل 
 قهلل ي. 
 

 هللاء عن  سي سكهلل.الث دي: الخ فة من اختالك الد   نت تت اآل
مد  نةددد  ففمد  حضدهللد  مدن  مدهلل  قدنى مدن مس فغدة  سدي ق ل عمهلل هللضدي اح عدده )

سكهلل خ فد  إن ف هللقد  القدنم نلدم تكدن سفغدة  ن فسد فغنا هللةدال مددهم سغددد  فإمد  س فغدد هم 
مد  دخد لاهم ففكدنن ف د د فمدن سد فع هللةدال  م دنهللة مدن علدى غفدهلل على م    دهللضدى نا 

 .(42)(ن  الني س فغه تبهللة  ن فقتال الم لمفن فال فت سع هن
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فادددي النقادددة الث دفدددة: نهدددن منقدددك علدددي هللضدددي اح عدددده مدددن هدددنع السفغدددة  
 هلل لت ف طمة إلى  سي سكدهلل هللضدي اح هللضي اح عده  ق لت: )الصحفحفن عن ع ئ ة 

عدهم  ت أله مفهللاثه  من هلل نل اح صلى اح علفه ن لم مم   ف ء اح علفه س لمدفددة 
إن هلل دنل اح صدلى اح علفده ن دلم  :سقي مدن خمد  خفسدهلل فقد ل  سدن سكدهلل نفدك نم 

دمد  ممدد  تهللكدد ع صدددقة ؛  ددنهللث :قد ل دددي ناح  مفأكدل آل محمددد مدن هددنا المد ل نا    نا 
 فئ  من صدقة هلل نل اح صلى اح علفه ن لم عن ح له  التي ك دت علفه في   غفهلل
دي ل ت ت هللك   فئ  ك ن هلل نل اح صل معهدع ى اح علي ن لم فغمل سده إ  عملدت نا 
دددي  مسدده فنةدددت ف طمددة علددى  سددي سكددهلل  مإن تهللكددت  ددفئ  مددن  مددهللع  ن  زفدد   خ ددىنا 

نع  دت سغدد هلل دنل اح صدلى اح علفده ن دلم  دتة  مفهةهللته فلم تكلمده حتدى تنففدت
نكد ن  مفلم  تنففت دفده  علي لفال نلم فدؤنن سهد   سد  سكدهلل نصدلى علفهد  علدي م  ههلل

فدد لتم   من الددد   حفدد ة ف طمددة فلمدد  م تددت ا ددتدكهلل علددي نةددنع الددد  لغلددي نةدده مدد
فأهلل ل إلدى  سدي سكدهلل  ن  ئتدد   منلم فكن س فع تلك األ ههلل ممص لحة  سي سكهلل نمس فغته

ألسددي سكددهلل ناح   تدددخل علددفهم  :ن  فأتددد  مغددك  حددد كهللاهددة محضددهلل عمددهلل فقدد ل عمددهلل
 مفدخل علدفهم  سدن سكدهلل مآلتفدهم ناح  م  ع  هم  ن فاغلنا سي :فق ل  سن سكهلل منحدك

نلددم ددددا   مإددد  قددد عهللفددد  فضددفلتك فدد   سدد  سكددهلل نمدد   عطدد ك اح :فت ددهد علددي ثددم قدد ل
لقهللاستدد   منكد  ددهللى  ن لدد  ففده حقد  ما تسددت س ألمهلل علفد  معلفك خفهللا   قه اح إلفك

 يفلدم فدزل فكلدم  سد  سكدهلل حتدى ف ضدت عفدد   سدد ممدن هلل دنل اح صدلى اح علفده ن دلم
نالني دا ي سفدع لقهللاسة هلل نل اح صلى اح علفه ن لم  :فلم  تكلم  سن سكهلل ق ل مسكهلل

ن م  الني  ةهلل سفدي نسفدكم من هدنع األمدنال فدإدي لدم  م حب إلي  ن  صل من قهللاستي
آل ففه  عن الحق نلم  تهللك  مهللا هلل فدت هلل دنل اح صدلى اح علفده ن دلم فصددغه ففهد  

فلمد  صدلى  سدن سكدهلل ال هدهلل  ممنعددك الغ دفة للسفغدة :سكدهلل ألسي فق ل علي مإ  صدغته
نعدنهللع الدني اعتدنهلل  م(43)نتخلاه عن السفغة مهللقى على المدسهلل نت هد ننكهلل  أن علي

سه ثم ا تباهلل نت هد علي فغ م حق  سي سكهلل ن ده لم فحمله على الني صددع دا  دة 
فددي األمددهلل دصددفس  علددى  سددي سكددهلل ن  إدكدد هلل للددني فضددله اح سدده نلكددد  كددد  دددهللى  ن لددد  
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نكدد ن  م صددست :ف ددهلل سددنلك الم ددلمنن نقدد لنا مفنةدددد  فددي  دا ددد  مف  ددتسد علفددد  سدده
 .(44)((الم لمنن إلى علي قهللفس  حفن هللاةع األمهلل س لمغهللنك

سدأمنهلل ع د م كد ن  نلغل علف     هلل إلى  ن  س  سكدهلل ا دتسد علفده: )ق ل الم زهللي
لددى  ددده لددم ف ت ددهللع فددي عقددد  ن  ددده   دد هلل إ ممثلدده علفدده  ن فحضددهللع ففهدد  نف دد نهللع

الخالفة له  ن  نالغنهلل ألسي سكهلل  ده خ ي مدن التدأخهلل عدن السفغدة ا خدتالك لمد  كد ن 
 .(45)(نقع من األدص هلل كم  تقدم في حدفث ال قفاة

 ً :نلنا فمن خالل م   سق فتسفن  ن لهنع السفغة  هللنط
   . ن تكنن من  هل الحل نالغقد كم   سق -1
ى  عفدد ن  هددل الحددل نالغقددد  نا   لمدد  ةدد ز لغلددي هللضددي اح  ن تكددنن م ددتملة علدد -2

عددده  ن فغ تددب علددى عدددم حضددنهللعم نقددد قسددل  سددن سكددهلل هللضددي اح عددده مددده هددنا 
 الغنهللم نصنسه علفه من ك ن منةندًا من الد  .

 ن تكنن م تملة على غ لدب  هدل الحدل نالغقدد ممدن فمكدن تدنافهللهم  ن الحصدنل  -3
 على م نهللتهم. 

 
نلدن قددهلل  ن عمدهلل نط ئادة مغده سد فغنع نامتددع  دالم اسدن تفمفدة: )ق ل  دفخ اإل

دمدد  صدد هلل إم مدد  سمس فغددة ةمهددنهلل  م دد ئهلل الصددح سة عددن السفغددة لددم فصددهلل إم مدد  سددنلك نا 
ألن  ؛نلهدنا لدم فضدهلل تخلدك  دغد سدن عسد دة مالصح سة النفن هم  هل القددهللة نال دنكة

نال دلط ن اللدنفن سهمد  فإن المقصند حصدنل القددهللة  منلك   فقدح في مقصند الن فة
فمدن قد ل إدده   مننلك قد حصدل سمنافقدة الةمهدنهلل علدى نلدك متحصل مص ل  اإلم مة

فصددفهلل إم مدد  سمنافقددة ناحددد  ن اثدددفن  ن  هللسغددة نلف ددنا هددم نني القدددهللة نال ددنكة فقددد 
ن سدن سكدهلل  مكم   ن من  ن  ن تخلك الناحد ان ا ثدفن نالغ هللة فضهللع فقدد غلدط مغلط

ناألدص هلل النفن هم سط ددة هلل دنل اح صدلى اح علفده ن دلم نالدنفن  س فغه المه ةهللنن
سهم ص هلل لإل الم قنة نعزة نسهم قههلل الم هللكنن نسهدم فتحدت ةزفدهللة الغدهللب فةمهدنهلل 

ن م  كدنن عمدهلل  مالنفن س فغنا هلل نل اح صلى اح علفه ن لم هم النفن س فغنا  س  سكهلل
نلدن قددهلل  ن سغدض الدد    م د سق  ن غفهللع  سق إلى السفغة فدال سدد فدي كدل سفغدة مدن
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فإن دا  ا  دتحق ق لهد  ث سدت س ألدلدة  ؛ك ن ك هلله  للسفغة لم فقدح نلك في مقصنده 
 مال هللعفة الدالدة علدى  دده  حقهدم سهد  نمدع قفد م األدلدة ال دهللعفة   فضدهلل مدن خ لاهد 

سمط نعددة نني ال ددنكة  ؛ندادد  حصددنله  ننةندهدد  ث سددت سحصددنل القدددهللة نال ددلط ن
لقددد  :ق   سددد ففدده مددن الكتدد ب الهدد دي نال ددفك الد صددهلل كمدد  قدد ل تغدد لىف لدددفن الحدد

هلل ددلد  س لسفددد ت ن دزلددد  مغهددم الكتدد ب نالمفددزان لفقددنم الددد   س لق ددط ن دزلددد    هلل ددلد 
الحدفددد ففدده سددأ   دددفد نمددد فع للددد   نلددفغلم اح مددن فدصددهللع نهلل ددله س لبفددب

 (46) 
)(47). 

 نكدد سفغدة  م  ك ن في القدنم :حمدان سن علي ق ل اإلم م  حمد في هللنافةنق ل  فضً : )
 .فلم  س فغه ننن ال نكة نالقدهللة ص هلل إم م  ممن عثم ن ك دت سإةم عهم

نا   فلن قددهلل  ن عسدد الدهللحمن س فغده نلدم فس فغده علدي ن  غفدهللع مدن الصدح سة  هدل 
 منعلددي منلكددن عمددهلل لمدد  ةغلهدد   ددنهللى فددي  ددتة عثمدد ن مال ددنكة لددم فصددهلل إم مدد 

ن دغد  منالزسفدهلل مثم إدده خدهللو طلحدة منعسد الهللحمن سن عنك من غد مهللنالزسف منطلحة
ناتاق الثالثة س ختف هللهم على  منعلي نعسد الهللحمن سن عنك منسقي عثم ن مس ختف هللهم

 ن عسد الهللحمن سن عنك   فتنلى نفنلى  حد الهللةلفن ن ق م عسد الدهللحمن ثالثد  حلدك 
نالتدد سغفن لهددم سإح دد ن  منلددفن ددده لددم فبددتمض ففهدد  سكسفددهلل دددنم ف دد نهلل ال دد سقفن األ 

فأ د هلل علفده الم دلمنن  منك دنا قد حةنا مع عمهلل نلدك الغد م منف  نهلل  مهللاء األدص هلل
سن فدة عثمد ن ننكدهلل  دهدم كلهدم قددمنا عثمد ن فسد فغنع   عدن هللغسدة  عطد هم إف هد  ن  

نلهددنا قد ل غفدهلل ناحدد مددن ال دلك ناألئمدة كدأفنب ال ددختف دي  معدن هللهسدة  خد فهم سهد 
سدددن حدسدددل نالدددداهللقطدي نغفدددهللهم مدددن لدددم فقددددم عثمددد ن علدددى علدددي فقدددد  زهللى  ن حمدددد

 .(48)(س لمه ةهللفن ناألدص هلل
 
تكنن هدنع السفغدة سغدد الم د نهللة سدفن  هدل الحدل نالغقدد ففغهللضدنن ففهد  الخفد هللات -4

نالصددا ت المنةسددة للسفغددة لمددن قدددم لهدد  نقددد تةلددى هددنا ناضددح  فددي قصددة سفغددة 
سدفن الصدح سة علدى نلدكم نفغلهدم هدنا سدد ء  عثم ن هللضدي اح عدده مدن الم د نهللة
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على التنةفه الغمهللي ال  سق في خطسته التي خطسه  سغد هللةنعده مدن الحدأ ن مدهللع 
 س ل نهللى ن ده   فدسبي تهللك ال نهللى في هنا األمهلل. 

 
ثم فكنن ا دتق ء من قسلهم نحفدئن   ف تهللط ا تا ق من قسل ةمفغهم سل الب لدب  -5

 صند اإلم مةم لتغنهلل نلك في الناقع إ  م  ددهلل.األكثهلل الني فحصل سه مق
 
 حكم هنع السفغة: -4

فكاددي فددي سفغددة اإلمدد م  ن فقددع مددن  هددل الحددل نالغقددد ن  فةددب ) :قدد ل المدد زهللي
ا  تفغ ب ن  فلزم كل  حد  ن فحضهلل عددع نفضع فدع في فدع سل فكاي التدزام ط عتده 

 .  (49)( نا دقف د له سأن   فخ لاه الغص 
هنع السفغة تسقى منقنفدة علدى إة زتهد  فدي السفغدة الغ مدة مدن قسدل ةمهدنهلل إ   ن 

الم لمفن فإن السفغة الغ مة هي محصلة للسفغة الخ صدة فسدهللز ففهد  مدن اهللتضد ع اهدل 
الحددل نالغقددد ففس فغدده الةمهددنهلل نمغهددم  هددل الددهلل ي نهددي عسدد هللة عددن تصدددفق للسفغددة 

 هل الحل نالغقد الدنفن تمدت  الخ صة نلمن ق م سه م نففه  ف ههلل مدى مصداقفة كنن
تسد ع الدد   لدهلل فهم  فدإن  طد عهم الدد   ففمد  نهسدنا إلفده  م  نهللتهم نمدى تدأثفهللهم نا 
ن لددم فطفغددنهم تسددفن  ن هددؤ ء لف ددنا مددن  هددل ال ددنكة ن ن  فقددد تددم األمددهلل ن هددهللم نا 
الد   لف نا ستسع لهمم نلف  لهم من التأثفهلل م  ك ن فهللتةدىم ففدؤدي إلدى اسطد ل تلدك 

ة الخ صة فتكنن سفغة مزعنمة س طلةم ألن ال دهللط لدم فتحقدق نهدن حصدنله  مدن السفغ
  ن هلهدد  ) هددل الحددل نالغقددد( فددإن لددم تكددن مددن  هلهدد  تسددفن سطالدهدد م )ألن الماددهللنض 

( م هللنى  سدن سكدهلل الخدالل فدي كتد ب ال ددة غفدهللهم تكنن منافقة هؤ ء تقتضدي منافقدة
 عدده نعثمد ن هللضدي اح عدده عن محمد سدن الحدافدة قد ل: )كددت مدع علدي هللضدي اح

محصددهللم قدد ل: فأتدد ع هللةددل فقدد ل: إن  مفددهلل المددؤمدفن مقتددنل ال دد عةم قدد ل: فقدد م علددي 
هللضي اح عددهم قد ل محمدد: فأخدنت سن دطه تخنفدً  علفدهم فقد ل: خدل    م لدكم قد ل: 
فأتى علي الداهللم نقد قتل الهللةل هللضي اح عدهم فأتى داهللع فدخله  فدأغلق س سدهم فأتد ع 

فضددهللسنا علفدده السدد ب فدددخلنا علفدده فقدد لنا: إن هددنا قددد قتددلم ن  سددد للددد   مددن  الددد  
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خلفاة ن  دغلم  حدًا  حق سه  مدكم فق ل لهدم علدي:   تهللفددندي فدإدي لكدم نزفدهلل خفدهلل 
مدي لكم  مفهللم فق لنا:   ناح   دغلم  حدًا  حق سه  مدك م قد ل: فدإن  سفدتم علدي فدإن 

م نفدي هللنافدة  خدهللى (50)هللو إلدى الم دةد فس فغده الدد  ((سفغتي   تكنن  هللًام نلكن  خ
))فأت ع  صح ب هلل نل اح صلى اح علفه ن لم فقد لنا: إن هدنا الهللةدل قدد قتدل ن  سدد 
للدد   مددن إمدد م ن  دةددد  حدددًا  حددق سهد  مدددك  قدددم م دد هدم ن   قددهللب مددن هلل ددنل اح 

ي  مفهللم فقد لنا:   ناح صلى اح علفه ن لم فق ل: علي:   تاغلنا فإدي نزفهلل خفهلل مد
م  دحن سا علفن حتى دس فغكم ق ل: فاي الم ةد فإده فدسبي لسفغتي  ن   تكنن خافدً  

نهن  حدد هللناة األثدهلل -ن  تكنن إ  عن هللض  الم لمفن ق ل: فق ل   لم سن  سي الةغد 
فق ل عسد اح سن عس  : فلقد كهللهت  ن فأتي الم ةد كهللاهفة  ن ف دبب علفده ن سدى -

إ  الم ددددةد فلمدددد  دخددددل الم ددددةد ةدددد ء المهدددد ةهللنن ناألدصدددد هلل فسدددد فغنا نسدددد فع  هددددن
 .(51)الد  ((

فاي هنا األثهلل سف ن ناض   ده   فكتاى س لسفغة الخ صة من قسل  هل الحدل نالغقدد 
ن  سددل   سددد مددن سفغددة ع مددة ف ددهده  الم ددلمنن نفقسلددنن سمدد  ةدد ء س لخ صددة ف لسفغتدد

 إ  سحصنل األخهللى.  سفدهم  دنهلل  سسي فال تدان إحداهم 
ن الةم عة المنثنق سأدفد دهم ندصدحتهم لإل دالم ن هلدهم إنا عقددنا إفإن قفل: 

عقد الخالفة لسغض مدن هدن مدن  هلهد  علدى ت د نهلل مددهم ناةتهد د فلدف  لبفدهللهم 
من الم لمفن حل نلك الغقد ممدن لدم فحضدهلل عقددهم نت د نهللهم إن كد دنا الغ قددفن 

مهلل  فهللد فى الد دهلل لألمدهلل الدادهلل ال دتة نلدم فةغدل قد  ص سنا الحق ففهم ننلك  ن ع
لبفهللهم ففم  فغلنا اعتهللاًض م ن لم نلدك مدن فغلده ةمدفغهمم نلدم فدكدهللع مددهم مدكدهللم 
نلن ك ن الغقد فى نلك   فص  إ  س ةتم ع األمةم لكد ن خلفًقد   ن فقدنل لده مددهم 

فخصدهم  ق ئل: إن الحق الناةب س لغقد النى خصصت س لقفد م سده هدؤ ء ال دتة لدم
سه دنن   ئهلل األمةم سل الةمفع مدهم فى نلك  هللك ءم نلكن القنم لمد  كد ن األمدهلل 
عددهم على م  نصات  لمنا نادق دنام نلدم فغتدهللض مددهم ففده مغتدهللضم ن   دكدهللع 

 مدهم مدكهلل.
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قدد ةمدع فدي هدنا األمدهلل سدفن النصدفة عدده ففة ب عن هنا  ن عمهلل هللضي اح 
من غفهلل تغفدفن كمد   نصدى  سدن سكدهلل هللضدي اح  نا  ت  هللة ف لنصفة لهؤ ء ال تة
مدن  مدأخننم نا  ت د هللة سفددهم علدى  حددهم (52)عده لغمهللم فدال فحدل مخ لادة نلدك

تهللك الدسي صلى اح علفه ن لم النصفةم فلدن قددهلل  دهدم سد فغنا  حددهم نلدم فهللضده 
 س قي الصح سة نالت سغفن لم تص  تلك السفغة.

 ك عمهلل لم  عهد إلفه  سدن سكدهلل إدمد  صد هللنكنلق ل  فخ اإل الم اسن تفمفة : )

 نلدم فسد فغنع لدم مإم م  لم  س فغنعم ن ط عنعم نلن قدهلل  دهم لم فداننا عهد  سدي سكدهلل
فصهلل إم م م  ناء ك ن نلدك ةد ئزا  ن غفدهلل ةد ئز ف لحدل نالحهللمدة متغلدق س ألفغد لم 

ى دا  الن فةم نال لط نم فهن عس هللة عن القدهللة الح صلةم ثدم قدد تحصدل علد ن م 
احم نهلل نلهم ك دلط ن الخلاد ء الهللا ددفنم نقدد تحصدل علدى نةده ففده  نةه فحسه
نلدن قددهلل  ن عمدهلل نط ئادة مغده سد فغنعم نامتددع  د ئهلل . ال د لمفن  دلط نكمغصفة 

دمدد  صدد هلل إم مدد  سمس فغددة ةمهددنهلل  الصدح سة عددن السفغددةم لددم فصددهلل إم مدد  سددنلك م نا 
 (53)(نال نكة الصح سة النفن هم  هل القدهللةم

 تاصفل نلك في السفغة الغ مة  ن فأتي
 
 السفغة الغ مة:  -ب

نهددي سفغددة ع مددة لةمهددنهلل الم ددلمفن نعددنامهم لإلمدد م الددني اختدد هللع  هددل الحددل 
 دده  دمع خطسدة )) دد  سدن م لدك هللضدي اح عدده نالغقد من قسلم فاي الصحف  عدن 

 المدسهلل ننلك البدد مدن فدنم تدنفي الدسدي  صدلى اح علفده عمهلل اآلخهللة حفن ةل  على
كددت  هللةدن  ن فغدف  هلل دنل اح  صدلى  :ن لم  فت هد ن سن سكهلل ص مت   فتكلم قد ل

فدإن فدك محمدد  صدلى اح -فهللفد سنلك  ن فكنن آخهللهم -اح علفه ن لم  حتى فدسهللد  
علفه ن لم  قد م ت فإن اح تغ لى قدد ةغدل سدفن   هدهللكم ددنهللا تهتددنن سده سمد  هددى 

ن  سد  سكدهلل صد حب هلل دنل اح  صدلى اح علفده ن   ماح محمدا  صلى اح علفه ن دلم ا 
ن لم  ث دي اثدفن فإده  نلى الم لمفن سأمنهللكم فقنمنا فس فغنع نك دت ط ئاة مددهم قدد 
س فغنع قسل نلك فدي  دقفاة سددي  د عدة نك ددت سفغدة الغ مدة علدى المدسدهلل قد ل الزهدهللي 
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فدزل سده  اصدغد المدسدهلل  فلدم : دمغت عمدهلل فقدنل ألسدي سكدهلل فنمئدن :عن  د  سن م لك
   (54)((.حتى صغد المدسهلل  فس فغه الد   ع مة 

 حكم هنع السفغة: 
قددد  ددسقت اإل دد هللة لطددهللك مددن األح دفددث الق ضددفة سنةددنب السفغددة عمنمددً  نهددي 

قدد ل هلل ددنل اح  صددلى اح  :قدد لهللضددي اح عددده ههللفددهللة م ددهنهللةم نمدهدد  مدد  هللناع  سددن 
ن دده  ممد  مد ت دسدي قد م دسديإن سدي إ هللائفل ك ددت ت ن دهم األدسفد ء كل))علفه ن لم 

 ؛نفكثدهللنن مخلاد ء: قد ل  مد  فكدنن سغددك فد  هلل دنل اح :فقد ل هللةدل ملف  سغددي دسدي
ن دنا إلددفهم مدد  لهددم  مفدد ألنل م دنا سفغددة األنل :قدد ل  فكفددك تأمهللددد  فدد  هلل ددنل اح :قدد ل

 .(55)((فإن اح   ئلهم عن الني لكم
إنا تقدهللهلل لدك مد  نكهللدد ع فهدنا نهنع السفغة ناةسة تلزم الةمفدع قد ل ال دنك دي ))

الددني قددد س فغدده  هددل الحددل نالغقددد قددد نةسددت علددى  هددل القطددهلل الددني تداددن ففدده  نامددهللع 
ندناهفدده ط عتدده س ألدلددة المتددناتهللة ننةسددت علددفهم دصددفحته كمدد  صددهللحت سدده  ح دفددث 

 .(56)((الدصفحة ح نألئمة الم لمفن نع متهم
ن تم األمهلل لإلمد م نثستدت نهنع السفغة   سد مده  لكل مكلك ت م األهلفة  حتى نا 

 ن  سد  سكدهلل )اسدن عدنن عدن من دى سدن  دد  إم مته متى ا تط عم نكدهلل الدنهسي عدن 
إددي  :فددخل علفده عمدهلل فقد ل مالصدفق سغث إلدى  دد  لفنةهده علدى السحدهللفن  د عف 

فلمد   ملسفدب ك تدب فسغثده ؛ق ل اسغثه   هللدت  ن  سغث هنا على السحهللفن نهن فتى   ب
فد   مفدهلل المدؤمدفن  :قد ل مهد ت مد  ةئدت سده :م  د  على عمدهلل فقد لقسض  سن سكهلل قد

 .(57)(فس ط فدع السفغة  ن ً 
 فاي هنا األثهلل سف ن المس دهللة س لسفغة نعدم تهللكه .

 ث دفً : السفغة من ةهة المس فع علفه: 
 نفمكن ق مته  إلى: 

 دط سفغة ع مة:  نهدي السفغدة المغهدندة علدى ال دمع نالط عدة فدي المغدهللنك فدي المد
نالمكهللعم نالةه د نالدصهللة نعدم الغصف ن نالخهللنو ندحن نلك نالتي   تكنن إ  لإلم م 

 سال خالك.
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 سفغة خ صة: نهي سفغة على  منهلل سغفده  نهنع السفغة له  ح  ن:  -2
األنل:  ن تكنن سفغة لمن قد سنفع سفغة ع مة قسدل نلدك )نهدن اإلمد م(م فتكدنن داخلدة 

نمؤكددددة لهددد  كمددد  فدددي سفغدددة الغقسدددة األنلدددى: فقدددد سددد فع فدددي مضدددمنن السفغدددة الغ مدددة 
الم لمنن الهلل نل صلى اح علفده ن دلم قسدل  ن تادهللض الحدهللبم نسفغدة الد د ء فغدن 
عس دة سن الص مت هللضي اح عده نك ن  حدد الدقسد ء لفلدة الغقسدة  ن هلل دنل اح صدلى 

ت دهللكنا سد ح اح علفه ن لم ق ل نحنله عص سة من الصدح سة: ))سد فغندي علدى  ن   
 دفئً م ن  ت ددهللقنام ن  تزدددنام ن  تقتلدنا ان دكددمم ن  تددأتنا سسهتد ن تاتهللنددده سددفن  فدددفكم 
ن هللةلكدمم ن  تغصددنا فددي مغددهللنكم فمددن نفددى مددكم فددأةهللع علددى احم نمددن  صدد ب مددن 
نلك  فئً  فغنقب في الددف  فهن كا هللة لهم نمن  ص ب من نلك  فئً  ثم  تهللع اح فهن 

ن   ء ع قسه فس فغد ع على نلك(( إلى اح  .  (58)إن   ء عا  عده نا 
: غن عسد اح سن زفد هللضي اح عده ق لنمده  السفغة على الحهللب  ن المنتم ف

سدن حد لدة فسد فع الدد   علدى المدنت فقد ل الم  ك ن زمن الحهللة  ت ع آت فق ل له إن ))
 .(59) ((م   س فع على هنا  حدا سغد هلل نل اح  صلى اح علفه ن ل

س فغت الدسي  صلى اح علفده ن دلم  ثدم عددلت : ))عن  لمة هللضي اح عده ق لن     
سدن األكدنع    تسد فع قد ل قلدت قدد س فغدت فد  اإلى  ل ال ةهللة فلم  خدك الدد   قد ل فد  

هلل ددنل اح قدد ل ن فضدد  فس فغتدده الث دفددة فقلددت لدده فدد   سدد  م ددلم علددى  ي  دديء كدددتم 
   .(60) ((نتتس فغنن فنمئن ق ل على الم

 
   : دت األدص هلل فنم الخددق تقنلق ل: ))ك د  هللضي اح عده عن  ن

 على الةه د م  حففد   سدا    دحن النفن س فغنا محمدا  
 :فأة سهم الدسي صلى اح علفه ن لم فق ل

   .(61)((فأكهللم األدص هلل نالمه ةهللة  اللهم   عف  إ  عف  اآلخهللة 
سدد ب السفغددة فددي الحددهللب علددى  ن   فاددهللنا نقددد سددنب السخدد هللي علددى نلددك فقدد ل: 

كأده    هلل إلى  ن   تدد في سدفن  الدهللنافتفن ق ل اسن حةهلل: نق ل سغضهم على المنت  
 .(62) حتم ل  ن فكنن نلك في مق مفن  ن  حدهم  ف تلزم اآلخهلل
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ةغد  من الغ م المقسل فم  اةتمدع مدد  ق ل: ))هلل عمهلل هللضي اح عدهم  اسن ن نع
التي س فغد  تحته  ك دت هللحمة من اح ف ألت د فغ  على  ي  ديء اثد ن على ال ةهللة 
    .(63)((  سل س فغهم على الصسهلل :ق ل  س فغهم على المنت

ق ل الغلم ء هنع الهللنافة تةمدع المغد دى كلهد  نتسدفن مقصدند كدل ق ل الدنني: )
غددى الهللناف ت ف لسفغة على  ن   داهلل مغد ع الصدسهلل حتدى د ادهلل سغددند   ن دقتدل نهدن م

ن آل سددد  نلددك   يالسفغددة علددى المددنت  المددنت    ن المددنت مقصددند فددى  إلددىدصددسهلل نا 
 .(64)(نالصسهلل ففه ناح  علم  يدا ه نكنا السفغة على الةه د 

فهنع األددناع مدن السفغدة   خدالك فدي م دهللنعفته  نصدحته  فهدي قدد صددهللت 
 لم تحقه  نهن اإلم م.

نهي لمن لف  له سفغة ع مة  د سقة  ن الح ل الث دي:  ن تكنن سفغة على  مهلل خ   
التددي إمدد   ن تكددنن نات طدد سع  ف  ددي -   حقددةم نهددن مدد  تاغلدده سغددض الةم عدد ت

م ففلتددزم ففدده  فددهللاد  (68)م  ن دعددني سحددت(67)م  ن ع ددكهللي-(66)م  ن طهللقددي(65)دعددني
.نقسدل سفد ن حكمهد    سدد مدن نكدهلل (69)الةم عة س لط عة لمن فخت هللنده كسفهللا آمدهللا لهدم

هدنا السد ب نهدن  ن السفغدة سهدنع الصدنهللة لدم تكدن مغهدندة عددد ال دلك   صل مهم فدي
دم  د أت هدنع ال د ههللة فدي األزمد ن (70)نمن سغدهم م ننلك لنةند الخلفاة  ن اإلم م نا 

 فهي من الدنازل الح دثة. (71)المتأخهللة
لددنا دةددد  ن المد ددهللفن نالاقهدد ء قددد اختلاددت آهللاؤهددم فددي هددنع القضددفةم نهددنا 

 لى مقدمة  خهللى    نهي:ا ختالك مسد ع ع
 حكم تلك الةم ع تم ناألحزابم ننلك على الدحن اآلتي: 

 ناألحزاب: (72) نً : حكم تلك الةم ع ت
نمن ثدم عددم م دهللنعفة  عدم م هللنعفة تلك الةم ع ت ناألحزاب الدفدفة األنل:القنل 

 :  السفغة ففه 

ي مهللحلدددة فددد اً فدددهللى هدددنا الاهللفدددق  دددده    دددهللعفة لقفددد م هدددنع التةمغددد ت استدددداء
ن  تكدنن ا  تضغ كم ن ن الةم عة نالسفغة   تكنن إ  سغد التمكدفن ندصدب اإلمد مم 

 إ  لإلم م.
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 نمةمل م  عنلنا علفه في هنع الم ألة م  فأتي:  
إن األح دفددث الددناهللدة فددي لددزنم الةم عددة ننةددنب السفغددة   تدصددهللك إلددى  -1

دمدد  فقصددد سهدد  الةم عددة التدد ي هددي األمددةم نالسفغددة التددي  دديء مددن هددنع التةمغدد تم نا 
تغقد لإلمد م الدني فةتمدع علفده الدد   كلهدمم  ن ةمهدنهللهم ن هدل ال دنكة مددهم علدى 

 األقلم نفكنن له من البلسة م  فمكده من حهللا ة الدفن ن ف  ة الددف  سه. 
م   دت إلفه هنع التةمغ ت من ادق  م الصدك اإل دالمي نتهد هللو  تس عدهم  -2

ضددغ ك الددن ء للةم عددة سماهنمهدد  الغدد م نتكددهللف  الاهللقددة سددفن الغدد م لفن لإل ددالمم نا 
 نال  مل. 
م   ثهلل عن ال لك من  ده إنا تاهللق الد   فال فتسع  حد في الاهللقدةم فإمد   -3

م  ا عتزالمنقد ة ء في حددفث حنفادة ))... فدإن  ةم عة الم لمفن سماهنمه  الغ م نا 
 .  (73)ه ((لم فكن لهم ةم عة ن  إم م  ق ل ف عتزل تلك الاهللق كل

 
ا عتسدد هللات األمدفددة نمدد  فتهللتددب علددى هددنع التةمغدد ت مددن التغةفددل سضددهللب  -4

الغمددل اإل ددالميم نا ددتغداء خصددنمه علفددهم نمددع مدد  فتهللتددب علددى نلددك مددن الاددتنم 
 .  (74)نادك  هلل الدعنةم نصد الد   عن  سفل اح

 
احددة  سن زفد: )نالخالصة  ن السفغدة فدي اإل دالم ن سن عسد اح سكهلل  ال فخ ق ل

من نني ال نكة:  هل الحل نالغقدد لدنلي الم دلمفن ن دلط دهم ن ن مد  دنن نلدك مدن 
السفغدد ت الطهللقفددة نالحزسفددة فددي سغددض الةم عدد ت اإل ددالمفة المغ صددهللة كلهدد  سفغدد ت   
 صل له  في ال هللعم   من كت ب اح ن   دة هلل دنله علفده الصدالة نال دالمم ن عمدل 

تدعةم نكل سدعة ضاللة نكل سفغة    صل لهد  فدي صح سي ن  ت سغيم فهي سفغ ت مس
ال ددهللع فهددي غفددهلل  زمددة الغهدددم فددال حددهللو ن  إثددم فددي تهللكهدد  ندكثهدد م سددل اإلثددم فددي 
عقده ؛ ألن التغسد سه   مهلل محدث    صل لدهم د هفدك عمد  فتهللتدب علفهد  مدن ت دقفق 
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ث هللة الاتن سفده م نا تغداء سغضه  على سغض فهي  خ هللةدة عدن األمة نتاهللقه   فًغ  نا 
   .(75)(حد ال هللع  ناء  مفت سفغة  ن عهدا  ن عقدا (

 :  م هللنعفة هنع الةم ع ت سل نةنسه   القنل الث دي:
نةمهددنهلل هددنا ا تةددد ع علددى  ن إق مددة الةم عددد ت الدعنفددةم نا دت دد م فدددي   

 لكه  على      الط عة ألمفهللم ناةب من الناةس ت ال هللعفة في هدنا الزمد نم فمدن 
 آثم . تخلك عده فهن 

 
 نمةمل م  عنلنا علفه : 

فهن ناةبم ن  منهلل الةه د ناألمدهلل سد لمغهللنك سه  ده م    فتم الناةب إ   -1
نالدهي عدن المدكدهلل نالددعنة إلدى اح هدي مدن  هدم الناةسد ت التدي علدى األمدة ال دغي 

م م مط ع.   دحن تحقفقه  ك سفل إلى تحكفم ال هللفغةم نهي   تتم إ  س ةتم ع نا 
ق مددة ةم عددة الم ددلمفن مددن  هددم الناةسدد ت الماهللنضددة علددى األمددةم  ن إ -2

 نالةم ع ت الدعنفة هي ال سفل دحن هنع الةم عة. 
 

فقدددنل ال دددفخ عسدددد الدددهللحمن سدددن عسدددد الخددد لق: )   دددك  ن  ي ةم عدددة مدددن 
ةم ع ت السهلل نالتقنى نالخفهلل نالدعنة التزمت نلدك فهدي ةم عدة م دهللنعةم ن مد  حكدم 

ةب حتمي إنا دعت الح ةة إلفهم لم    لاد  مدن دصدهلل الددفنم هنا التةمع فهن إم  نا
 ن  ده دعنة إلى الخفهلل   تتحقق إ  س  ةتم ع  ن إدك هلل مدكهلل   فحصدل إ  س ةتمد عم 

   .(76)(( ن دفع  هلل نضهللهلل عن األمة   فتحقق إ  س ةتم ع
 

ن فقنل الدكتنهلل ف  هلل سهلله مي : ) نالصنهللة المثلى لغندة الخالفدة مدن غفستهد   
فكنن  هل الحل نالغقد من  هل ال دة نالةم عة مةتمغفن علدى مطد ع هدن  مثدل  هدل 
الغلم مدهمم للقف م س لمقدنهلل علفه من فهللنض الكا فة؛ فإن تغدنهلل نلدك ا دتقل كدل  هدل 
ن كدد ن  سددد لهددم  ن فأخددننا س أل ددس ب التددي  سلددد سغدد لمهمم إلددى  ن فتف ددهلل ةمغهددمم نا 

 .(77)((اةب إ  سه فهن ناةبتؤدي إلى ةمغهمم ألن م   فتم الن 
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ن اختلك  صح ب هنا ا تة ع في إثس ت نةنب الط عة لألمفهلل فمددهم مدن هلل ى 
 ده  تثست سصفبة السفغةم كم  هن عدد سغض الةم ع ت نقد  سق نكهلله  في الهد م م 

 م (78)نمدهم ف لك نلك عن طهللفق الغهد نا لتزام نالدنهلل ن  فضغه في هلل م السفغة
عسدد الخد لق: ))ن مد  م دتدد الط عدة فدي الةم عد ت الخ صدة ق ل عسد الدهللحمن 

فإده عالنة علدى مد   دسق التدزم س ل دهللط ا ختفد هللي الدني  دهللطه الم دلم علدى دا دهم 
نقددد قدد ل صددلى اح علفدده ن ددلم: ))الم ددلمنن عدددد  ددهللنطهم((م نالاددهللد الددداخل فددي 

فدإنا قسلهد  الةم عة الخ صة فدخل ضمن  هللنط اختف هللفدة نقدد نافدق علفهد م نس لتد لي 
فقدد  خدن علدى دا دده عهددًا سد  لتزام نالنفد ءم نهددنع ال دهللنط إنا ك ددت منافقدة للكتدد ب 
نال دة ف  لتزام  سه  حق لقنله صلى اح علفه ن لم: ))الم لمنن عددد  دهللنطهم((م 

م ناآلفدة ع مدة فددخل ففهد  كدل عقدد ف   فه  النفن آمددنا  نفدنا سد لغقند نقنله تغ لى:
مدع اح  ن مدع الدد  م ن مد  إنا كد ن ال دهللط سد طاًل فدال فةدنز النفد ء   ناء ك ن عقدداً 
 .  (79)سه  قنً  ناحدًا((

 
ن م  م  فتغلدق سخصدن  قضدفة الط عدة نالسفغدة فدال خدالك سدفن  صدح ب هدنا 
ا تة ع  ن حدند الط عة ألمفهلل هدنع الةم عدة غفدهلل حددند الط عدة فدي إطد هلل الةم عدة 

ة هد ك فهللض ناةب   د إلزام م نالخهللنو مده قد فدؤدي الغ مة ناإلم م الغ م فإن الط ع
إلى الخهللنو من اإل الم كم  ق ل صلى اح علفده ن دلم: ))مدن مد ت نلدف  فدي عدقده 
سفغة م ت مفتة ة هلفة((..ن م  ةم عة الدعنة فأصل ا لتدزام ففهد  إدمد  هدن مد   دلك 

 .  (80)لكمن الدنهلل نالغهدم نتبلفب المصلحة ال هللعفةم نمغلنم  ن هنا غفهلل ن
 نمن غفهلل سفغة  ن عهد: : من غفهلل تحزبالقنل الث لث : م هللنعفة الغمل الةم عي 

نفددهللى  صددح ب هددنا الددهلل ي  ددده   مد زعددة فددي م ددهللنعفة ا ةتمدد ع علددى الخفددهلل 
 نالتغ قد علفهم نالتزام الط عة للق ئم علفه في غفهلل مغصفةم ننلك س ل هللنط اآلتفة: 
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ي فخ لك  صنل  هدل ال ددة نالةم عدةم    فتضمن تحزًس  على  صل سدع - 1
فإن مثل هنا التحزب هن   د   د دأة الادهللق الضد لةم نقدد قد ل ال د طسي هللحمده اح: 

ن هددنع الاددهللق إدمدد  تصددفهلل فهللًقدد  سخالفهدد  للاهللقددة الد ةفددة فددي مغدددى كلددي فددي الدددفن إ)
نق عدة مدن قناعدد ال دهللفغةم   فدي ةزئدي مدن الةزئفد ت؛ إن الةزئدي نالادهللع ال د ن   

دمد  فد دأ التادهللق عددد نقدنع المخ لادة ف د أ عده مخ لاة فقع س سسه  التادهللق  دفًغ م نا 
في األمنهلل الكلفة؛ ألن الكلف ت د  من الةزئفد ت غفدهلل قلفدلم ن د نه  فدي الب لدب    
فخت  سمحل دنن محلم ن  سس ب دنن سد بم ناعتسدهلل نلدك سم دألة التح دفن الغقلديم 

لافن خالًفد  فدي فدهللنع   تدحصدهللم مد  سدفن فدهللنع فإن المخ لاة ففهد   د دأت سدفن المخد 
 عق ئد نفهللنع  عم ل. 

 
نفةهللي مةهللى الق عدة الكلفة كثهللة الةزئفد تم فدإن المستددع إنا  كثدهلل مدن إد د ء 
الاهللنع المختهللعةم عد د نلدك علدى كثفدهلل مدن ال دهللعفة س لمغ هللضدةم كمد  تصدفهلل الق عددة 

غدد نقدنع نلدك مدن المستددع لده الكلفة مغ هللضة  فًض م ن م  الةزئدي فدسخالك نلدكم سدل ف
   .(81)ك لزلة نالالتة(

نال غي في دقض سفغته  -إن نةد-   فقصد سه مد زعة ال لط ن الم لم  -2
نحل عقدة إم مته؛ ننلك لألدلة التي تحدهللم الدكدث نتلدزم س ألئمدة نتنةدب الط عدة لهدم 

اح  فددي غفددهلل مغصددفةم نتدهددى عددن مد سددنتهم إ  سدد لكاهلل السددناح الددني عددددد  ففدده مددن
 سهلله ن. 
 
   فغقد الن ء نالسهللاء على      ا دت  ب إلى هنا ا ةتم ع؛ ألن مغقدد  -3

 الن ء نالسهللاء هن الكت ب نال دة على هلل م مده و الدسنة   غفهلل. 
 ن تكدنن الط عددة ففده علددى   د   ط عددة المدتغلم للغدد لمم ط عدة الصددبفهلل  -4

 للكسفهللم  ن ط عة الالحق لل  سق.
 نا التةمع من سفغة.  ن فخلن ه -5
  ن فخلن من ط عة ملزمة.  -6
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 ن فخلن مدن تمفدز عدن ع مدة الم دلمفن سإ د هللةم  ن  دكلم  ن ف فطدةم  ن  -7
 .(82)هلل م  ن ن ء نسهللاء

 
قددد ل  دددفخ اإل دددالم اسدددن تفمفدددة: )ن مددد  هلل   الحدددزب فإدددده هلل   الط ئادددة التدددي 

سده نهلل دنله مدن غفدهلل تتحزب؛  ي تصفهلل حزًس م فإن كد دنا مةتمغدفن علدى مد   مدهلل اح 
ن كد دنا قدد زادنا فدي  زف دة ن  دقص ن فهم مؤمدننم لهم م  لهم نعلفهم م  علدفهمم نا 
نلك ندقصنا؛ مثل التغصب لمن دخل في حزسهم س لحق نس لس طلم ناإلعهللاض عمدن لدم 
فدخل في حزسهمم  ناء ك ن علدى الحدق  ن الس طدلم فهدنا مدن التادهللق الدني نمده اح 

ن اح نهلل دددنله  مدددهللا س لةم عدددة نا ئدددتالكم ندهفددد  عدددن الا هللقدددة تغددد لى نهلل دددنله؛ فدددإ
نا خدددتالكم ن مدددهللا س لتغددد نن علدددى السدددهلل نالتقدددنىم ندهفددد  عدددن التغددد نن علدددى اإلثدددم 

  (83)نالغدنان(
نق ل في منضع آخهلل: )نالني فنةسه اح على الغسد قد فنةسه استداًء؛ كإفة سده 

الغسد التزمه ن نةسه علدى دا دهم نلدن  اإلفم ن نالتنحفد على كل  حدم نقد فنةسه ألن 
نلك لم فنةسده؛ ك لنفد ء س لددنهلل للم دتحس تم نسمد  التزمده فدي الغقدند المس حدة؛ كد لسفع 
نالدكدد ح نالطددالق.. ندحددن نلددكم إنا لددم فكددن ناةًسدد م نقددد فنةسدده لألمددهللفن؛ كمس فغدددة 

   علدى الهلل نل على ال مع نالط عة لهم نكنلك مس فغة  ئمة الم لمفنم نكتغ قدد الدد
 .  (84)الغمل سم   مهلل اح سه نهلل نله(

نلددف  للمغلمددفن  ن فحزسددنا الددد   نقدد ل  ددفخ اإل ددالم فددي منضددع آخددهلل: ))
خدنة المتغد ندفن علدى السدهلل نفاغلنا م  فلقي سفدهم الغدانة نالسبض ء سل فكندنن مثل اإل

د ن نالتقنى كم  ق ل تغ لى  ل ى السدهلل  نالتققدن ى ن  ت غ د ن  ت غ  ندنا ع  لدى اإلثدم نالغددن انن   ا ع 
نلف  ألحد مددهم  ن فأخدن علدى  حدد عهددًا سمنافقتده علدى كدل مد  فهللفددع نمدنا ة مدن 

ز خ ن ن مث لده الدنفن ففنالفه نمغ داة من فغ دفه م سل من فغل هنا ك ن من ةد  ةدك
فةغلنن من نافقهم صدفقً  نالف  م نمن خ لاهم عدنا س غف م سل علدفهم نعلدى  تسد عهم 

لقده نهلل دنله سدأن فطفغدنا اللقدده نهلل دنله نفاغلدنا مد   مدهلل اللقدده نهلل دنله فدإن كد ن عهد ال
ن كد ن   لمدً  لدم فغ ندده علدى ال لدم سدل فمدغده مدده كمد     ت ن  حدد م لنمدً  دصدهللعم نا 



  البيعة العامة والخاصة  
 

 118 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

ثست في الصحف   ده ق ل : )ادصهلل  خد ك   لمدً   ن م لنمدً  . قفدل : فد  هلل دنل اللقدده : 
   لمً   . ق ل تمدغه من ال لم فنلك دصهللك إف ع( .  دصهللع م لنمً  فكفك  دصهللع

 
نا نقع سفن م لم نم لم  ن تلمفن نتلمفن  ن مغلم نتلمفدن خصدنمة نم د ةهللة  نا 
لدم فةددز ألحددد  ن فغددفن  حدددهم  حتددى فغلدم الحددق م فددال فغ نددده سةهددل ن  سهددنى م سددل 

ء كدد ن فد ددهلل فددي األمددهلل م فددإنا تسددفن لدده الحددق  عدد ن المحددق مدهمدد  علددى المسطددل  ددنا
المحق من  صح سه  ن  صح ب غفهللع م ن دناء كد ن المسطدل مدن  صدح سه  ن  صدح ب 
غفهللع م ففكنن المقصند عس دة اللقده نحدع نط عة هلل نله ناتس ع الحدق نالقفد م س لق دط 
.نمن م ل مع ص حسه د  ناء ك ن الحق لده  ن علفده فقدد حكدم سحكدم الة هلفدة نخدهللو 

لدفهم ةمفغد   ن فكنددنا فددًا ناحددة مدع المحدق علدى عن حكم اللقده نهلل دنله نالناةدب ع
المسطل ففكدنن المغ دم عدددهم مدن ع مده اللقدده نهلل دنله م نالمقددم عدددهم مدن قدمده 
اللقده نهلل نله م نالمحسنب عددهم من  حسه اللقدده نهلل دنلهم نالمهد ن عدددهم مدن  ه دده 

م فإده مدن فطدع اللقدده  اللقده نهلل نله؛ سح ب م  فهللضي اللقده نهلل نله   سح ب األهناء
 .(85)نهلل نله فقد هلل د نمن فغ  اللقده نهلل نله فإده   فضهلل إ  دا ه ((

: )الناةب على كل إد  ن  ن فلتدزم سد لحق تغ لىال فخ اسن س ز هللحمه اح ق ل 
م قدد ل اح عددز نةدددل م نقدد ل هلل دددنله صددلى اح علفدده ن دددلم م ن   فلتددزم سمددددهأ  ي 

نا ادت دب ةم عة   إخنان م لمفن ن    دص هلل  دة ن  غفهللهمم نلكن فلتزم س لحق م نا 
إلددى  دصدد هلل ال دددة ن دد عدهم فددي الحددق م  ن إلددى اإلخددنان الم ددلمفن ننافقهددم علددى 
الحق مدن دنن غلدن ن  تادهللفط فدال سدأ  م  مد   ن فلدزم قدنلهم ن  فحفدد عدده فهدنا   

ن الم دلمفن  خدن فةنزم نعلفه  ن فدنهلل مع الحق حفث داهللم إن ك ن الحق مع اإلخنا
ن ك ن مع  دص هلل ال ن ك ن مع غفهللهم  خن سهم فددنهلل مدع الحدقم سهم نا   دة  خن سهم نا 

فغفن الةم ع ت األخهللى في الحقم نلكن   فلتزم سمنهب مغفن   فحفد عدده نلدن كد ن 
س طالم نلن ك ن غلًط م فهنا مدكهللم نهنا   فةدنزم نلكدن مدع الةم عدة فدي كدل حدق م 

   .(86)نلف  مغهم ففم   خطأنا ففه(
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حددن ففمدد  علمددد    دددهللى  سدددا هددد ك سفغددة إ  لمددن   قدد ل ال ددفخ األلسدد دي: ))د
نةد سنفع نهن الخلفاة الني فةمدع الم دلمنن علدى مس فغتدهم  مد   انةند له الفنم فإن

مس فغة حزب من األحزاب لهللئف  لهم  ن ةم عة مدن الةم عد ت لهللئف دهم نهكدنام فهدنا 
  دك ممد  فثفدهلل في الناقع من السدع الغصهللفة التي ف ت في الزمن الح ضهللم ننلك سال

فتدً  كثفهللة ةدا سفن الم دلمفن؛ ألن كدل ةم عدة تةدد دا ده  نقدد   خدنت سهللهسدة السفغدةم 
 ن تلتزم الخط الني فم ي ففه حزسه فهنا الم س ف ع له األمهلل نالدهي كم  لن ك ن خلفاة 
الم لمفن نهد ك م س ف ع آخهلل نله خط آخهلل نهكنا تتس عد الةم ع ت سغضه  عدن سغدض 

 .(87)فغ ت الغدفدة المختلاة((س ب هنع الس
 

 ف ئدة: هل المغ هدة هي السفغة  
قددد  ددسق الكددالم  ن ممددن قدد ل سم ددهللنعفة الةم عدد ت ةغددل الغهددد عنضددً  عددن 
ن  دمفت سبفهللهد م نسفد ن نلدك  السفغةم إ   ن هنا فة ب عده  ن صنهللته صدنهللة سفغدة نا 

لك سدأن ف دصدب  ن لا  المغ هدة صفبة ما علة نهي سفن طهللففن فأم  نالحد ل لدف  كدن
ن  ددمفت سبفددهلل ا ددمه م فددإن  ناحددد نالددد   تددأتي نتغ هدددع فددال ما علددة فهددي سفغددة نا 

فةددنز  ن فكددنن  دالم غ هددد  فةددنز لدده  ن ف غ هددد غفددهلل الم غ ه ددد األنلم كمدد   ن الم غ هدد
م غ هدًا كم   ده  تكنن من الطهللففن فأحدهم  فغ هد صد حسه س لت د ني 
. لدنا فتسدفن (88)

 تأخن حكمه . ن  فهللق.  نمن ث مغة في ماهنم الةم ع ت مت  سهةم  ن المغ هدة نالسف
 ث لثً : السفغة من ةهة مك ن دا ن الن فة نال لط ن للمس فع: 

إن من تغطى له السفغدة س إلم مدة إمد   ن فكدنن قد دهللًا علدى س دط  دلط ده علدى 
نن ةمفع سالد الم لمفن فغددئن تةب سفغته على ةمفع من تحدت  دلط دهم فحفدئدن تكد

 سفغته ع مة على الةمفع. 
 

إنا  ن  ن   فكنن ق دهللًا على نلدك فغددئدن فمكدن  ن فقد ل كمد  قد ل ال دنك دي: )
ك دت اإلم مة اإل المفة مختصة سناحد ناألمدنهلل هللاةغدة إلفده مهللسنطدة سده كمد  كد ن فدي 
 ف م الصح سة نالت سغفن نت سغفهم فحكدم ال دهللع فدي الثد دي الدني ةد ء سغدد ثسدنت ن فدة 
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ل  ن فقتل إنا لم فتب عن المد زعة ن م  إنا س فع كل ناحد مدهم  ةم عة في نقدت األن
ناحد فلف   حدهم   نلى من اآلخهلل سدل فةدب علدى  هدل الحدل نالغقدد  ن فأخدننا علدى 
 فدفهم  حتى فةغل األمهلل في  حددهم  فدإن ا دتمهللا علدى الخدالك كد ن علدى  هدل الحدل 

 ددلمفن ن  تخاددى نةددنع التددهللةف  علددى نالغقددد  ن فختدد هللنا مدهمدد  مددن هددن  صددل  للم
ن م  سغد ادت  هلل اإل الم نات  ع هللقغته نتس عد  طهللافده فمغلدنم  دده قدد  مالمتأهلفن لنلك

القطدهلل اآلخدهلل  ن األقطد هلل  ص هلل في كل قطهلل  ن  قط هلل الن فة إلى إم م  ن  لط ن نفدي
ن فته فدال  كنلك ن  فدان لسغضهم  مهلل ن  دهي في قطهلل اآلخهلل ن قط هللع التي هللةغت إلى

سأ  ستغدد األئمة نال الطفن نفةب الط عة لكل ناحد مدهم سغدد السفغدة لده علدى  هدل 
القطهلل الني فدان ففه  نامهللع ندناهفه نكنلك ص حب القطدهلل اآلخدهلل فدإنا قد م مدن فد زعده 
في القطهلل الني قد ثستت ففه ن فته نس فغده  هلده كد ن الحكدم ففده  ن فقتدل إنا لدم فتدب 

ل القطهلل اآلخدهلل ط عتده ن  الددخنل تحدت ن فتده لتس عدد األقطد هلل فإدده ن  تةب على  ه
قد   فسل  إلى م  تس عد مده  خسهلل إم مه   ن  لط ده  ن  فدهللى من ق م مدهم  ن مد ت 
ف لتكلفك س لط عة نالح ل هنع تكلفك سم    فط ق نهنا مغلنم لكل من له اطالع علدى 

هدددد   فدددهللنن سمددن لدده الن فددة فددي  هللض  حددنال الغسدد د نالددسالد فددإن  هددل الصددفن نال
المبهللب فضال عن  ن فتمكدنا من ط عته نهكنا الغكد  نكدنلك  هدل مد  نهللاء الدهدهلل   
فددهللنن سمدن لدده الن فدة فدي الددفمن نهكدنا الغكدد  فد عهللك هدنا فإددده المد  دب للقناعددد 
ال هللعفة نالمطد سق لمد  تددل علفده األدلدة ندع عددك مد  فقد ل فدي مخ لاتده فدإن الادهللق 
سفن م  ك دت علفه الن فة اإل المفة في  نل اإل دالم نمد  هدي علفده اآلن  نضد  مدن 
 ددم  الدهدد هلل نمددن  دكددهلل هددنا فهددن مس هددت   ف ددتحق  ن فخ طددب س لحةددة ألددده   

 .(89) (فغقله 
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المطلددب الهللاسددع: فددي تدددزل هددنع الصددا ت نال ددهللنط ال دد سقة علددى ناقغددد   سأخددن مثدد ل 
 .(90)ة الكسهللى(متغلق س لسفغة الغ مة )اإلم م

نهن مث ل ناقغي حصل عن قهللفدب؛ فقدد  هدهللت دعدنة إلدى سفغدة هللةدل س إلم مدة 
لددزام الددد   سهدد م نةغلهدد  ناةددب الغصددهللم نعددد كددل مددن فمتدددع عدهدد  مددن الغصدد ة ح  نا 

 نهلل نله. 
 

نلكي دغهللك حكم هنع الدعنة نمدى  دهللعفته  ن ثهللهد   سدد  ن دغك ده  علدى مد  
كالم  هل الغلدم لددهللى مددى منافقتهد  لدنلكم فدإنا  سق من  ق  م ن هللنط نضناسط من 

 تم إعالن إم م نت مفته من قسل سغض الةم ع ت فغلى هنا اإلعالن ت  ؤ ت: 
هل تنفهللت  هللنط اإلم مة في هنا المسد فع  نهدي  دهللنط مغهللنفدة ألهدل الغلدم نقدد -1

 طهللك مده   إلى  سق اإل  هللة 
لغقدد الدنفن   فحدل خالفهدم هل من س فغه من تلك الةم ع ت هم حقً   هدل الحدل نا-2

 نتنفهللت ففهم  هللنطهم .

 فإن ك دنا كنلكم فهل هم المغتسهللنن دنن غفهللهم -3

 ننة  نكة نقنة تانقهمم  ن ت  نفهمم  ن دندهم  نفإن ك ن هد لك غفهللهم فهل ه-4

 م نا  ن   (91)الغ مة  نهل هم في صدد الدعنة للسفغة الخ صة -5

لةم عدد تم ففكددنن مددن عددداه  مددن هددل سدد فع ع مددة الددد   سددد ء علددى سفغددة تلددك ا-6
 الةم ع ت األخهللى غفهلل مغتسهللة الخالك 

نعلفه هل السفغة الخ صة قد دانت سحصنل السفغة الغ مدة لدنا نةدب علدى السد قفن -7
 اإلنع ن نمن تخلك عصى 

هل  هللنط اإلم مة من حفث ال لط ن نالقدهللة نال نكة نالقفد م سحقدنق اح تغد لىم -8
 غة لهنا اإلم م .نحقنق الغس د تتحقق سهنع السف

هنع األ ئلة فتسفن الحكمم  م  مد  فتغلدق ستحقدق ال دهللنط فدي  نمن الةناب ع        
هددنا الهللةددل سغفددده فددال فتهفددأ مغهللفددة نلددك لكددل  حددد فهددن لددف  مددن المغددهللنففن لةمفددع 

 ددح ق سددن إ فددي هللنافددةالددد   نفددي هددنا مخ لاددة لمدد  علفدده ال ددلك قدد ل اإلمدد م  حمددد 
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لدسددي صدلى اح علفدده ن دلم مددن مد ت نلددف  لده إمدد م مدصدنهلل نقددد  دئل عددن حددفث ا
تددددهللي مدد  اإلمددد م  اإلمددد م الددني فةمدددع علفددده  :مفتدددة ة هلفددةم مددد  مغدددد ع  فقدد ل مدد ت

. فمدن   فغدهللك عفدده ن  ح لده كفدك (92)(كلهم فقنل هنا إم م فهنا مغدد ع مالم لمنن
خ دفة مدن  ف فهلل له س إلم مةم فإن قفل   فمكن في هدنا النقدت سف دده نا ده هللع للدد  

الكا هللم فهنا فة ب عده سةناب ال ؤال الث من هدل  ن  دهللنط هدنع اإلم مدة مدن القددهللة 
نال لط ن قد تحققتم نالني فتسفن  دهدم قدد  ةد سنا عدن نلدك س دا دهم سدأن ) ( إن لدن 

 ك ن كنلك لم  خ نا من سهللنزع. 
نعدهللك ن م  الةناب عن ال ؤال الث دي فإن تلك الةم عد ت قدد عدهللك مدن هدي         

ح له م دغم ففه  من ح زت على صا ت ال نكة نالقنةم نهدي هلل  ده م نففهد  مدن لدف  
كنلك سدل هدي فدهللع مدهد  نق دفم عدهد م نان اختلادت س أل دم ء ف لمصددهلل ناحددم نففهد  
مددن   فؤسدده لدده نلددف  لدده كسفددهلل  مددهللم ف دحدد زت لتلددك الةم عددة تكثددهللًا ل ددناده  نهللفغدد  

 لخ ف ته . 
ال ؤال الث لث ف لناقع ف هد  ن تلك الةم عد ت لف دت نحدده   م  الةناب عن ن        

هددي المتمثلددة سأهددل الحددل نالغقددد سددل فنةددد غفهللهدد  ممددن لددم فنافقهدد  علددى دعناهدد  نقددد 
فكنن آح ده  فنازفه  مةتمغدة فدي ال دنكة خصنصدً  فدي سغدض المدد طقم فكفدك سهد  

عددددًا ن قددنى مةتمغددةم فددإن مددن لددم فدددخل فددي عقددد  نلئددك الددنفن فدددعنن للسفغددة اكثددهلل 
حد ل تلدك الةم عد ت فغلدم  ن مهللدهد  إلدى  نكة من آح د تلك الةم ع تم فدإن الدد  هلل 

ناحددد ن ن مدد  تهددنل سدده مددن ةم عدد ت ادضددنت تحتهدد  كددالم   حقفقددة لددهم نسهددنا فغلددم 
 ةناب ال ؤال الهللاسع.

ن م  الةناب عن ال ؤال الخ م  فهم سال  ك لف دنا سصددد ناحددة مدهمد  سدل         
صدد الزام الد   نمدهم  هل ال دنكة سدأمهلل فدهللء مدده عدددهم فقدد قضدي األمدهلل هم في 

 الني ففه ت تاتف ن نا   لم  نصانا الممتدغفن س لغص ة. 
نهددنا فقندددد  للةددناب عددن ال ددؤال ال دد د  هددل سفغددة الغ مددة نقغددت  نمتددى         

مةهنل نقغت  فال  ك  ن هنا لم فقع فإن من لم تغهللك الد   عفده نح له نهن لهم 
كفك لهم  ن فسد فغنع  فهدنا تكلفدك سمد    فطد قم فدإن قفدل فكتادى سمس فغدة  هدل الحدل 
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نالغقددد السفغددة الخ صددة ففةدد ب عددده سمدد   ددسق مددن تحهللفددهلل القددنل سددأن السفغددة الخ صددة 
مسدفددة علددى الغ مددة نمنقنفددة علفهدد  سددد ء الدددنهلل ال ددسسيم نكفددك نالسفغددة الخ صددة مدد  

 تحققت .
هنا كله فأتي الةدناب عدن ال دؤال الثد من ك  داً  لحقفقدة  نسبض الطهللك عن         

هدنا األمددهلل نمدددى ةدددناع نهددن: هددل مقصددند اإلم مدة مددن هددنع السفغددة قددد حصددل  نهددن 
   قددنل إن الددني فةفددب ن سهمدد  تحصددل مصدد ل  اإلم مددةفالقدددهللةم نال ددلط نم اللددندادنن 

 عده هن ناقع الح ل نلف  آح د الد  .
 

   تباهللك ن تنب إلفك. إ   دتن   إله  سح دك اللهم نسحمدك   هد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهوامش
 

 

                                                 

 .15فد هلل: الةنفديم غف ث األمم  ( 1)
 لغقد في اختف هلل ناحد مدهم. ي في إثس ت اإلم مة سغد الد  نالتخففهلل ألهل الحل نا( 2)
 هنا هن األصلم ن فأتي كالم ال نك دي مقفدًا له نماصال في مطلسه. ( 3)

 .269-1/268فد هلل: القهللطسيم الة مع ألحك م القهللآن ( 4)
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 .8/26فد هلل: اسن مد نهللم ل  ن الغهللب ( 5)
 .3/1487؛ م لم في الصحف  3/1082هللناع السخ هلليم الصحف  ( 6)

؛ الكت ديم التهللاتفب 37؛  سن الح ن الخزاعيم تخهللفأ الد  ت ال مغفة  216اقه  فد هلل: قناعد ال( 7)
 .1/222اإلداهللفة 

 .209مقدمة اسن خلدنن  فد هلل: ( 8)

 نهي السفغة المغهندة عدد اإلطالق.  (9)

م ننكهلل الحا   245 ةزء ففه  ح دفث اسن حف ن . نهللناع اسن مهللدنفهم 3/1478هللناع م لم في صحفحه ( 10)
م 8/529نم السدهلل المدفهلل ق؛ اسن المل2/296من  فهللاد م لم فد هلل: الحمفديم الةمفع سفن الصحفحفن  ده 

 .13/7اسن حةهللم فت  الس هللي 
 .9/275؛ المن نعة الاقهفة 9/359فد هلل: اسن حزمم المحلى  (11)

طه م نالث دي: نال هللنط المغتسهللة في  هل الحل نالغقد كم  نكهلل الم نهللديم  حده : الغدالة الة مغة ل هللن ( 12)
الغلم الني فتنصل سه إلى مغهللفة من ف تحق اإلم مة على ال هللنط المغتسهللة ففه م نالث لث: الهلل ي نالحكمة 
المؤدف ن إلى اختف هلل من هن لإلم مة  صل  نستدسفهلل المص ل   قنم ن عهللك. فد هلل: األحك م ال لط دفة 

 .10/43للدنني .نفض ك  هللط آخهلل نهن ط عة الد   لهم فد هلل: هللنضة الط لب 16 

 .12/151. فد هلل: فت  الس هللي فقتطغند  عن األمهلل نفداهللدنا سه دندد فختزلند : ( 13)
. ( فحضدند   ي فخهللةند  فق ل حضده ناحتضده عن األمهلل  خهللةه في د حفة عده نا تسد سه  ن حس ه عده14)

 .12/152فد هلل: المصدهلل دا ه 

 .12/153الس هللي  الق ئل هن حس ب سن المدنهلل. فد هلل: اسن حةهللم فت ( 15)

نفق س لنال المغةمة تصبفهلل عنق نهن الدخلة المهللةب س لةفم نالمنحدة  ي فدعم الدخلة إنا كثهلل حمله  ( الغ  16)
نالةدفل س لتصبفهلل  فض  نس لةفم نالةدل عند فدصب لالسل الةهللس ء لتحتك ففه نالمحكك سك ففن األنلى 

 31./7فت  الس هللي سهلل فه. فد هلل: ماتنحة فأهللاد اده ف ت اي 

 .2506-6/2503س ب هللةم الحسلى في الزد  إنا  حصدت السخ هلليم الصحف  في ( 17)

 . 2/157فد هلل: اسن حس نم الصحف  ( 18)

 .52-48. نفد هلل: الةنفديم غف ث األمم  6/159فد هلل: السهنتيم ك  ك القد ع ( 19)

 . 10/10فد هلل: المسدع  سن مال  ( 20)
 .1/107فد هلل: الاناكه الدنادي ( 21)
 .10/43فد هلل: هللنضة الط لسفن ( 22)
نا تهللط طنائك عدد  كمل : ))األقنالاصح ب هنع  تفي سف ن ا تد   53 غف ث األمم ق ل الةنفديم ( 23)

ننهب سغض من   فغد من  حزاب األصنلففن إلى ا تهللاط  هللسغفن نهن عدد م  هللسغةم السفد ت في ال هللع نهن
 ((هب    صل له  من مأخن اإلم مةنهنع المنام الةمغة عدد ال  فغي هللضي اح عده

فأم  من نكهلل ا ثدفن ف لني تخفله  ن هنا الغدد  قل . ننةه الةنفدي هنا فق ل: ))1/298فد هلل: ا حك م ( 24)
 53غف ث األمم  ((. الةمع ن  سد من اةتم ع ةمع على السفغة

 .455فد هلل: ا  دنيم التمهفد  ( 25)
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 .269-1/268هللآن فد هلل: القهللطسيم الة مع ألحك م الق( 26)
ن ةغل الناحد ممن تغدقد  نم  نكهللع القهللطسي عن  سي المغ لي في هنع الم ألة فحت و إلى تحهللفهلل ف لةنفدي نا 

  ههلل قنل الق ضي ف فهلل إلى  ن نلك سه السفغة دنن   ئهلل ا عداد إ   ده ع د نقفد هنا القنل فق ل: ))
ن ك ن   ههلل المناهب في نلك فل د  دهلل  نه   د  اآلن  نكهلل م  فلنح . اع س لب  مسل  القطعمقطنع سه نهنا نا 

الني  هللاع  ن  س  سكهلل لم  س فغه عمهلل : عددي في هنا الاصل نففه نكهلل كالم فدغطك على الاصل األنل فأقنل
لن ث هلل ث ئهللنن ن سدنا صاحة الخالك نلم فهللضنا تلك السفغة لم  كدت  ةد متغلق  في  ن اإلم مة ك دت ت تقل 

ك لن فهللضت سفغة اثدفن  ن  هللسغة فص عدا نقدهللت ثنهللان مخ لافن لم  نةدت متم ك  سه سسفغة ناحد نكنل
اكتهللاث ناحتا ل في ق عدة اإلم مة نلكن لم  س فع عمهلل تت سغت األفدي ناصطاقت األكك نات قت الط عة 

 ف ع ناألدص هلل ناأل األتس عنادق دت الةم عة ف لنةه عددي في نلك  ن دغتسهلل في السفغة حصنل مسل  من 
ثنهللان خالك لم  غلب على ال ن  ن فصطلم اتس ع  فحصل سهم  نكة   ههللة نمدغة ق ههللة سحفث لن فهللض

اإلم م فإنا تأكدت السفغة نتأطدت س ل نكة نالغدد نالغدد ناعتضدت نتأفدت س لمدة نا ت ههللت سأ س ب 
لم  س فع عمهلل م لت الدان  إلى ا  تفالء نا  تغالء فإن ناك تثست اإلم مة نت تقهلل نتتأكد الن فة نت تمهلل ن 

نستغفن  المط سقة نالمنافقة نلم فسد  حد  هللا   ن م    نت  فهللنا على سنل الط عة على ح ب ا  تط عة
ن ال نكة   سد من هللع فته  نمم  فؤكد نلك اتا ق  اعتس هلل م  نكهللته سأدي  أنض  في سغض األسناب اآلتفة 

نالغقد لن ا تخلى سمن فصل  لإلم مة نعقد له السفغة لم تثست الغلم ء ق طسة على  ن هللةال من  هل الحل 
 .56-55غف ث األمم  ((اإلم مة ن دنكهلل نلك في مختتم هنا الاصل

 .10/43فد هلل: هللنضة الط لسفن ( 27)

 . 1/527مده و ال دة فد هلل: ( 28)

 .8/227فد هلل: مده و ال دة ( 29)
 .8/335فد هلل: مده و ال دة ( 30)
 .52ث األمم  فد هلل: الةنفديم غف ( 31)
نقنل الزههللي في قغند علي عن سفغة  سي سكهلل هللضي اح عده حتى تنففت ف طمة هللضي اح ق ل السفهقي: ))( 32)

عده  مدقطع نحدفث  سي  غفد الخدهللي هللضي اح عده في مس فغته إف ع حفن سنفع سفغة الغ مة سغد ال قفاة 
(( فد هلل: إلفه  ث دف  نقف مه سناةس ته  ناح  علم  ص  نلغل الزههللي  هللاد قغندع عده  سغد السفغة ثم دهنضه

 .300/ 6 دن الكسهللى وال

نق ل: صحف  على  هللط ال فخفن نلم فخهللة ع؛ السفهقيم ال دن الكسهللى  3/80هللنى الح كمم الم تدهللك ( 33)
عا ن سن م لم ثد  نهفب ثد  داند سن  سي هدد ثد   سن ؛ عن طهللفق 350-349م نا عتق د  8/143

عن طهللفق  30/277سي  غفد الخدهلليم نهللناع السفهقي في الكسهللىم ن اسن ع  كهللم ت هللفخ دم ق عن  دضهللة 
ق ل الح ف   سن سكهلل السفهقي  خسهللد   سن الح ن علي سن محمد الح ف  ا  اهللاففدي حدثد   سن علي السفهقيم ن 

ط لب ق   حدثد   الح فن سن علي الح ف  حدثد   سن سكهلل محمد سن ا ح ق سن خزفمة ناسن اسهللاهفم سن اسي
حدثد   سن دضهللة عن اسي  مفداهلل سن ف  هلل نحدثد   سن ه  م المخزنمي حدثد  نهفب حدثد  داند سن اسي هدد

 غفد الخدهللي ق ل قسض هلل نل اح ناةتمع الد   في داهلل  غد سن عس دة نففهم  سن سكهلل نعمهلل ق ل فق م 
ن نخلفاته من المه ةهللفن ندحن كد   دص هلل خطفب ا دص هلل فق ل  تغلمنن  ن هلل نل اح ك ن من المه ةهللف
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هلل نل اح ندحن  دص هلل خلفاته كم  كد   دص هللع ق ل فق م عمهلل سن الخط ب فق ل صدق ق ئلكم  م  لن قلتم 
على غفهلل هنا لم دس فغكم ن خن سفد  سي سكهلل نق ل هنا ص حسكم فس فغنع فس فغه عمهلل نس فغه المه ةهللنن 

فد هلل في نةنع القنم فلم فهلل الزسفهلل ق ل فدع  س لزسفهلل فة ء فق ل قلت اسن  سكهلل المدسهلل  سنق ل فصغد  ناألدص هلل
عمة هلل نل اح نحناهللفه  هللدت  ن ت ق عص  الم لمفن فق ل   تثهللفب ف  خلفاة هلل نل اح فق م فس فغه ثم 
 د هلل في نةنع القنم فلم فهلل علف  فدع  سغلي سن  سي ط لب فة ء فق ل قلت اسن عم هلل نل اح نختده على
اسدته  هللدت  ن ت ق عص  الم لمفن ق ل   تثهللفب ف  خلفاة هلل نل اح فس فغه هنا  ن مغد ع نق ل  سن علي 
الح ف   مغت محمد سن ا ح ق سن خزفمة فقنل ة ءدي م لم سن الحة و ف ألدي عن هنا الحدفث فكتسته 

السدافة نالده فة كثفهللم ((. نفد هلل: اسن له في هللقغة نقهلل ته علفه نهنا حدفث ف نى سددة سل ف نى سدهللة
 248/ 5و

ده على  هللط ال فخفن فال ف لم فإن داند سن  سي هدد إدم  هللنى له السخ هللي تغلفقً م نا  د د إن م  قنل الح كم 
 الحدفث صحف   على  هللط م لم فقط. 

 .3/13. نفد هلل: النهسيم ت هللفخ اإل الم 7/495فد هلل: فت  الس هللي ( 34)

 .2/15صنل فد هلل: قناطع األدلة في األ( 35)
 .5/286السدافة نالده فة فد هلل: ( 36)

. نفد هلل: النهسيم ت هللفخ 7/226السدافة نالده فة  ((علي من ةملة من س فع س لم ةدنق ل اسن كثفهلل: ))
 .3/10اإل الم 

 للقتل. ( نالمغدى  ن من فغل نلك فقد غهللهلل سدا ه نص حسه نعهللضهم 37)
 .2506-6/2503هللناع السخ هللي ( 38)
 .12/150الس هللي فد هلل: فت  ( 39)
نق ل سل المهللاد  ن  س  سكهلل نمن مغه تالتنا في نه سهم الى األدص هلل فس فغنا  س   دكهلل هنا الكهللاسف ي إ  ان ( 40)

سكهلل سحضهللتهم نففهم من   فغهللك م  فةب علفه من سفغته فق ل مد   مفهلل نمدكم  مفهلل ف لمهللاد س لالتة م  نقع 
؛ فت  8/460فد هلل: اسن سط لم فت  الس هللي  . غد سن عس دة من مخ لاة األدص هلل نم   هللادنع من مس فغة

 .12/150الس هللي 
إ   ن هنا فة ب عده  ن عمهلل هللضي اح عده قد سفن مغدى هنع الالتة فال ف نء ا ةته د في سف ن مغد ه  
في منهللد الد  نهن قنله هللضي اح عده )من س فع هللةال من غفهلل م نهللة من الم لمفن فال فس فع هن ن  

لني س فغه تبهللة  ن فقتاًل( نقد كهللهلل اسن الخط ب هللضي اح عده هنع الغس هللة في خطسته تلك في  ن طه  ا
نآخهلله   م  في ان طه  فك ن ففه  فهللد على من فقف  على مس فغة  سي سكهللم ن م  في آخهلله . فك ن فهللد على 

م  نةدد  ففم  حضهللد  نله: )من اةتمع من ا دص هلل في ال قفاة فهللفدنن مس فغة  غد سن عس دة فسفن نلك ق
من  مهلل  قنى من مس فغة  سي سكهلل خ فد  إن ف هللقد  القنم نلم تكن سفغة  ن فس فغنا هللةال مدهم سغدد  فإم  

م  دخ لاهم ففكنن ف  د فمن س فع هللةال  م نهللة من الم لمفن فال على غفهلل س فغد هم على م    دهللضى نا 
 (.فت سع هن ن  الني س فغه تبهللة  ن فقتال
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عن ه  ك ن ءمغدى قنله ك دت فلتة  ن استدا: في سف ن مغدى هنع الالتة: )2/157نا ق ل اسن حس ن في صحفحه ل
مأل كثفهلل نال يء إنا ك ن كنلك فق ل له الالتة ففتنقع ففه م  لغله فحدث من ال هلل سمخ لاة من فخ لك في غفهلل 

 (. سفغة  سي سكهلل ك ن ففه   هللنلك ع دة فكاى اح الم لمفن ال هلل المتنقع في نلك ع دة    ن 
دم  عدى عمهلل هللضي اح عده سقنله ك دت فلتة  ن اةتم ع األدص هلل في ال قفاة نق ل اسن دغفم ا صسه دي: )) نا 

عالم لهم ك دت فلت خنفً   ن فسهللمنا ن  فس فغ ده سهم علفهم ففنةب اإلدك هلل علفه  ةعن غفهلل مفغ د من المه ةهللفن نا 
((. فد هلل: تدغنا فنقى اح  هلل القت ل ناإلدك هلل فإدم  خهللو هنا من  عمهلل هللضي احهم نالمق تلة علفهم إن ام

 258/ 1اإلم مة نالهللد على الهللافضة و
فإن الحق ال  ههلل   فحت و إلى هللنفة ن  فكهلل ن  د هلل سل فةب اتس عه نا دقف د له متى  ههلل ق ل اسن كثفهلل: ))

للصدفق م  دعنت  حدا إلى اإل الم إ  ك دت له كسنة غفهلل  نلهنا ق ل هلل نل اح  صلى اح علفه ن لم  م دح 
 سي سكهلل فإده لم فتلغثم نلهنا ك دت سفغته فنم ال قفاة  فض   هللفغة من غفهلل د هلل ن  هللنفة  ن  فضلفته على من 
عداع   ههللة ةلفة عدد الصح سة هللضي اح عدهم نلهنا ق ل هلل نل اح  صلى اح علفه ن لم  لم   هللاد  ن فكتب 

السدافة ((. الكت ب الني  هللاد  ن فد  ففه على خالفته فتهللكه نق ل فأسى اح نالمؤمدنن ا   س  سكهلل هللضي اح عده
 .1/108نالده فة 

 .8/460فد هلل: اسن سط لم  هللح صحف  السخ هللي ( 41)

 .2506-6/2503فد هلل: السخ هلليم الصحف  ( 42)

 ده لم فكن قد س فع.إلكم نتنةفه قنلهم قد  سق سف ن  ن علفً  هللضي اح عده قد س فع قسل ن( 43)
 .3/1380؛ م لمم الصحف  4/1549فد هلل: السخ هلليم الصحف  ( 44)

 .7/495فد هلل: فت  الس هللي ( 45)
 .25آفة (  نهللة الحدفد46)
 .531-.1/530مده و ال دة ( 47)
 .543-1/532مده و ال دة ( 48)

 .7/494فد هلل: فت  الس هللي ( 49)

 . نق ل محقق الكت ب د. عطفة الزههللادي: إ د دع ح ن.416-2/415ل فد هلل: ال دة ألسي سكهلل الخال ( 50)

 . نق ل المحقق: في إ د دع ضغك.2/417فد هلل: ال دة آلسي  سكهلل الخالل ( 51)
فمن احتأ ساغل هؤ ء ال تة هللضي اح عده فة ب عده من  فن لك س إلم م ال  سق الني  نصى سهنع ( 52)

 هلل محصنهللًا سفن تلك الةم عة نغفهلله  دنن   ئهلله  .النصفة التي   فحل خالفه  .فةغل األم

 .1/530فد هلل: مده و ال دة ( 53)

 .13/209؛ نفت  الس هللي 6/2639فد هلل: السخ هلليم الصحف  ( 54)

 419-10/418؛ اسن حس نم الصحف  3/1471؛ م لمم الصحف  3/1273هللناع السخ هلليم الصحف  ( 55)
 ناللا  له.

 .4/513فد هلل: ال فل الةهللاهلل ( 56)

 .3/401فد هلل:  فهلل  عالم الدسالء ( 57)

 .3/1333؛ م لمم الصحف  3/1313ن1/15هللناع السخ هلليم الصحف  ( 58)
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 .3/1486؛ م لمم الصحف  3/1081هللناع السخ هلليم الصحف  ( 59)

 .3/1486؛ م لمم الصحف  3/1081هللناع السخ هلليم الصحف  ( 60)

 .3/1432؛ م لمم الصحف  3/1081هللناع السخ هلليم الصحف  ( 61)

 .6/118فد هلل: فت  الس هللي ( 62)

 .3/1080هللناع السخ هلليم الصحف  ( 63)

 .13/3فد هلل: الدننيم  هللح صحف  م لم ( 64)

خنان الم لمفن كم  هن ح صل من قسل سغض الةم ع ت المنةندة على ال  حة اإل المفة. فةم عة اإل( 65)
للةم عة  ند  السفغة عددهم:  مثال تغطي سفغته  للمهلل د الغ م الني فتم ادتخ سه من قسل الهفئة التأ ف فة

خنان الم لمفنم نالةه د في  سفله م نالقف م س هللائط ))  ع هد اح الغلي الغ فمم على التم ك سدعنة اإل
عضنفته م نالثقة الت مة سقف دته  نال مع نالط عة في المد ط نالمكهللعم ن ق م س ح الغ فم على نلك ن س فع 

-324فد هلل: ح فن مح ن ة سهللم الطهللفق إلى ةم عة الم لمفن  علفهم ناح على م   قنل نكفل(( 
 89. نفد هلل  فض : ةمغة  مفن م مدهأ اإلم م ال هفد ح ن السد  في الثناست نالمتبفهللات  325

كم  د  علفه  ح ن السد  هللحمه اح: ))الاهمم ناإلخال م نالغملم  ةن هللك ن السفغة عدد هنع الةم عة ع هلل 
 . 2 عةم نالثس تم نالتةهللدم ناألخنةم نالثقة((. فد هلل: هلل  لة التغ لفم  نالةه دم نالتضحفةم نالط

نففه  مغدى الغهد : ))فقنل ال فخ ال ههللنهللدي في لس  الخهللقةكم  فاغله سغض المتصنفة ل فخهم. ( 66)
ع نالمس فغة: "اهللتس ٌط سفن ال فخ نسفن المهللفدم نتحكفٌم م ن المهللفد لل فخ في دا هم نالتحكفم   ئ  في ال هلل 

لمص ل  ددفنفةم فم نا فدكهلل المدكهلل للس  الخهللقة على ط لب ص دق في طلسهم فقصد  فخ  سح ن  ن 
هلل ع سآف ت الدان   د ع نفهنسهم نفغهللفه طهللفق المناةفدم نف س صِّ نعقفدةم فحكمه في دا ه لمص ل  دفدهم ف هلل   

خهللقة في ال لنك الصنفي . نفد هلل: لس  ال78((. فد هلل: عناهللك المغ هللك  نف  د األعم ل نمداخل الغدن
اهللتا ع الهللتسة  -2د سة الخهللقة لل فخ األكسهلل اسن عهللسي  -1نهن كت ب ف تمل على عدد من الهلل  ئل نهي: 

آداب عمنمفة لكل  -4 ل لة الد سة المتناتهللة سفن المهللفدفن  -3الق طالدي  س للس   نالصحسة للغالمة
  دد ال فخ ةالل الدفن ال فنطي سلس  -6لي سدء الغلقة سلس  الخهللقة للحدس -5السدهللي  طهللفق لل فخ

الاتنة لل فخ اسن  كم ل .المهللنة في ةم ل -8إتح ك الاهللقة سهللفن الخهللقة لةالل الدفن ال فنطي  -7الخهللقة 
 م.2008. تحقفق: د. ع صم كف ليم ط داهلل الكتب الغلمفة فصل في الخهللقة لكم ل الدفن السكهللي -9طنلنن 

 لةه دفة.كم  تاغله سغض المة مفع ا( 67)
 كم  هن ح ل ةم عة التسلف . ( 68)

؛ ح فن مح ن ة سهللم الطهللفق إلى ةم عة الم لمفن 30فد هلل:  غفد حنىم ةدد اح تخطفطً   ( 69)
 فم  سغده . 323 
ن السفغة عدد المتصنفة ك دت   سقة لهنع الصنهللة الح دثةم نلكده    تحمل السغد ال ف  ي إإ   ن فق ل ( 70)

 قطب الهللحى في قضفة السفغة. نالحكمي الني هن 

 .143فد هلل: ح فن مح ن ة سهللم الطهللفق إلى الةم عة الم لمة  ( 71)

دم  عسهللت س لةم ع ت لح ةة السف ن نا   فإن اإل الم لف  ففه إ  ةم عة ناحدة   تتغدد )م  ك ن علفه ( 72) نا 
ا دتم ء إلى الاهللق ناألحزاب  الدسي صلى اح علفه ن لم ن ص حسه(. فد هلل: سكهلل سن عسد اح  سن زفدم حكم

م ن . نفد هلل: مح ن عسد الحمفدم المنهسفة اإل المفة نالتبففهلل الحض هللي 14نالةم ع ت اإل المفة  
 .122-111م17-22
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 .3/2595؛ م لمم الصحف  3/1319هللناع السخ هلليم الصحف  ( 73)
 .14ةم عة الم لمفن   مد.صالح الص ني فد هلل:( 74)
 .128حكم ا دتم ء لألحزاب نالةم ع ت اإل المفةم م   م سن زفد سن عسد اح سكهللفد هلل: ( 75)
. نفد هلل: ةمغة  مفن م مدهأ اإلم م 14 صنل الغمل الةم عي   فد هلل: عسد الهللحمن عسد الخ لقم ( 76)

 .18ال هفد ح ن السد  في الثناست نالمتبفهللات  
 .23 الغمل الةم عي سفن اإلفهللاط نالتاهللفطم م  م ف  هلل سهلله ميفد هلل: ( 77)

ددي افتيم نقد نافقدي على نلك من اطمئن إلى علمه من سغض ائمة الاتنىم ننةدت ( 78) ق ل  غفد حنى: ))نا 
في كتب الاقه:  ن من اعطى عهدًا لةهة إ المفة ف ألمهلل فدنهلل سفن إس حة ط عته   ن نةنسه على ح ب د  

فهم ن  ضهللهللم نلكده إنا هلل ى س لمنازفن الغهدم نمن ع هد على الط عة فإده فةب علفه النف ء ففم    مغصفة ف
ال هللعفة  ن غفهلل م  ع هد علفه هن خفهلل مم  ع هد علفه فحكم الغهد في هنع الح لة حكم الفمفن عدد الحدافةم 
فله  ن فحدث نعلفه كا هللة فمفنم نقد دقل السبني في  هللح ال دة نلك عن الحدافةم نفهم من كالمه  ده فقه ء 

من ق ل: )علفه عهد اح (   فغتسهللنن نلك فمفد م نمقتضى القناعد الاقهفة ان من ال  فغفة   فغتسهللنن  ن 
خ لك عهدع لملح   هللعي  ن مصلحي في  نض عد  الح لفة فغلفه ا  تبا هلل على مقتضى منهب ال  فغفةم 

دم  دع د  إلى هنا التاصفل  ن سغض القف دات ا  المفة تاتهللض دنن ان تمتلك  لطة تدافنفة  ن ل ه  حق نا 
 .95-94الط عة المطلقة كم  للخلفاة الهللا دم  ن لني  لط ن هللا د((. فد هلل: ةدد اح تخطفطً   

 .17فد هلل: عسد الهللحمن عسد الخ لقم  صنل الغمل الةم عي  ( 79)
 م ن 85. ن غفد حنىم ةدد اح تخطفطً   18فد هلل:  صنل الغمل الةم عي  ( 80)
 .201-2/200ا عتص م فد هلل:( 81)
 . 11دقفقة  320نالدنهلل لل فخ األلس دي هللقم  لة الهدى ل ( 82)
 .92/ 11مةمنع الات نى: فد هلل: ( 83)
 .346م 345/ 29مةمنع الات نى فد هلل: ( 84)
 .16-28/15فد هلل: مةمنع الات نى ( 85)

 .8/237فت ني اسن س ز فد هلل: ( 86)
 . 24الدقفقة  288لل فخ األلس دي هللقم الصنتفة  ل لة الهدى نالدنهلل ( 87)
 بم في الدقفقة الث دفة سغد ال  عة. 849نالدنهلل لل فخ األلس دي هللحمه اح  هللفط هللقم   ل لة الهدى (88)
 .4/512فد هلل: ال فل الةهللاهلل ( 89)
  م  م  فتغلق س لسفغة الخ صة سفن الةم ع ت ناألحزاب فأكتاي سم   سق في منضغه.( 90)

 ناقصد سه  هد  الخ صة نالغ مة من ةهة المس فغفن.( 91)
 .1/529فد هلل: مده و ال دة ( 92)
 

 المص دهلل نالمهللاةع
 
 حسفددب سددن محمددد سددن علددي الح ددن  سددن  الدفدفددةم نالن فدد ت ال ددلط دفة األحكدد م -1

 .م1985 -هد1405 - سفهللنت - الغلمفة الكتب داهلل الم نهللديم السبدادي السصهللي
 .هللمص – الكسهللى التة هللفة المكتسة: الد هلل داهلل ال  طسيم إ ح ق  سن  ا عتص مم -2
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 - نالحكددم الغلددنم مكتسددة األصددسه ديم دغددفم  سددن  الهللافضددةم علددى نالددهللد اإلم مددة -3
 علدي. د: تحقفدق الث لثدةم: ط مم1994 - هدد1415 - ال غندفة/  المدنهللة المدفدة

 .الاقفهي د صهلل سن محمد سن
 - الهللافددة داهلل الخدداللم فزفددد سددن هدد هللنن سددن محمددد سددن  حمددد سكددهلل  سددن  ال دددةم -3

 .الزههللادي عطفة.د: تحقفق األنلىم: ط  مم1989 - ده1410 - الهللف ض
 ال نك ديم محمد سن علي سن محمد  األزه هللم حدائق على المتدفق الةهللاهلل ال فل -3

 .زافد إسهللاهفم محمند: تحقفق األنلىم: ط م1405 - سفهللنت - الغلمفة الكتب داهلل
 .سهلله مي ف  هلل.نالتاهللفطم اإلفهللاط سفن الةم عي الغمل -4
 مكتسدددة الادددداءم  سدددن القهلل دددي كثفدددهلل سدددن عمدددهلل سدددن إ دددم عفل  نالده فدددةم سدافدددةال -5

 .سفهللنت – المغ هللك
 الددفن  دهللاو  الكسفهللم ال هللح في الناقغة ناألث هلل األح دفث تخهللفأ في المدفهلل سدهللال -6

 داهلل الملقدنم سد سن المغدهللنك ال د فغي األدص هللي  حمد سن علي سن عمهلل حا   سي
 ا نلددىم: ط مم2004-هدد1425 - ل دغندفةا-الهللفدد ض - نالتنزفدع للد دهلل الهةدهللة
 .كم ل سن نف  هلل  لفم ن سن عسداح ن البفط  سن مصطاى: تحقفق

 سددن  حمددد سددن محمددد الدددفن  ددم   ناألعددالمم الم دد هفهلل ننففدد ت اإل ددالم تدد هللفخ -7
: ط مم1987- هددددد1407 سفددددهللنت/ لسددددد ن - الغهللسددددي الكتدددد ب داهلل الددددنهسيم عثمدددد ن
 .تدمهللى  المال عسد عمهلل. د: تحقفق األنلىم

 الق  دم  سدي  األم ثدلم مدن حلهد  مدن نت دمفة فضدله  ننكدهلل دم دق مدفددة ت هللفخ -8
 - سفدددهللنت - الاكدددهلل داهلل ال ددد فغيم اح عسدددد سدددن اح هسدددة إسدددن الح دددن سدددن علدددي

 .الغمهللي غهللامة سن عمهلل  غفد  سي الدفن محب: تحقفق م1995
 سدن علدي  الحهللكم من اح هلل نل عهد في ك ن م  على ال مغفة الد  ت تخهللفأ -9

 م1405 - سفدهللنت - اإل دالمي البدهللب داهلل الح نم  سن الخزاعي  غند سن محمند
 .عس   إح  ن. د: تحقفق األنلىم: ط
  سدن األ ددني الح ن سن الهللحفم عسد  األصنلم على الاهللنع تخهللفأ في تمهفدال -10

 نح د محمدد. د: تحقفدق األنلىم: ط م1400 - سفهللنت - الهلل  لة مؤ  ة محمدم
 .هفتن
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 الةغاديم السخد هللي عسدداح  سن إ م عفل سن محمد  المختصهللم الصحف  ة معال -11
. د: تحقفددق الث لثددةم: ط م1987 - 1407 - سفددهللنت - الفم مددةم  كثفددهلل اسددن داهلل

 .السب  دفب مصطاى
 داهلل القهللطسدديم األدصدد هللي  حمددد سددن محمددد اح عسددد  سددن القددهللآنم ألحكدد م ةدد معال -12

 .الق ههللة – ال غب
 .الص ني صالح.د الم لمفن ةم عة -13
: الد دهلل داهلل الحمفدديم فتدنح سدن محمد نم لمم السخ هللي الصحفحفن سفن ةمعال -14

. د: تحقفددق الث دفددةم: ط مم2002 - هددد1423 - سفددهللنت/ لسددد ن - حددزم اسددن داهلل
 .السناب ح فن علي

 . مفن نالمتبفهللات ةمغة الثناست في السد  ح ن ال هفد اإلم م مدهأ -15
 القد ههللة نهسةم مكتسة حنىم  غفد م(السد ء في مدهةفة دهللا ة) تخطفط ً  اح ةدد -16
 .1995-هد1415 م2ط
 اح عسدد سدن سكدهلل الغالمدة تدألفك اإل دالمفةم نالةم عد ت لألحزاب ا دتم ء حكم -17

 .الق ههللة للطس عةم الحهللمفن داهلل زفدم  سن
 .السد  ح ن اإلم م منقع على هلل  ئل مةمنعة السد م ح ن التغ لفمم هلل  لة -18
 - سفدددهللنت - اإل دددالمي المكتدددب الددددننيم الماتدددفنم نعمددددة الطددد لسفن هللنضدددة -19

 .الث دفة: ط م1405
 السفهقديم سكهلل  سن من ى سن علي سن الح فن سن  حمد  الكسهللىم السفهقي  دن -20

 القد دهلل عسدد محمدد: تحقفدق م1994 - 1414 - المكهللمدة مكدة - الس ز داهلل مكتسة
 .عط 
ل  سددن الح دن علددي سددن خلدك سددن عسددد االملددكم سطدد  اسدن السخدد هللي صددحف   دهللح -21

 ضسط دصه نعلق علفه  سن تمفم ف  هلل سن إسهللاهفمم مكتسة الهلل دم الهللف ض.
 حدد تم  سددن  حمددد سددن حسدد ن سددن محمددد  سلسدد نم اسددن ستهللتفددب حسدد ن اسددن صددحف  -22

: ط م1993 - 1414 - سفدهللنت - الهلل  لة مؤ  ة: الد هلل داهلل الس تيم التمفمي
 .األهللدؤنط  غفب: تحقفق الث دفةم
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 داهلل الددننيم مدهللي سدن  دهللك سدن فحفى زكهللف   سن  الدننيم س هللح م لم صحف  -23
 .الث دفة ط: ط م1392 - سفهللنت - الغهللسي التهللاث إحف ء داهلل: الد هلل

 إحف ء داهلل الدف  سنهلليم الق فهللي الح فن  سن الحة و سن م لم  م لمم صحف  -24
 .الس قي عسد فؤاد محمد: تحقفق فهللنتمس - الغهللسي التهللاث

 .الخ لق عسد الهللحمن عسد مالةم عي الغمل  صنل -25
 .المغ هللك عناهللك -26
  سددن الةددنفدي فن ددك سددن اح عسددد سددن الملددك عسددد ال لددمم نالتفدد ث األمددم غفدد ث -27

. د: تحقفدق األنلدىم: ط م1979 - ا  دكددهللفة - الدعنة داهلل: الد هلل داهلل المغ ليم
 .حلمي مصطاى. د م لمدغما عسد فؤاد
   دهللك م(هدد1420:  المتدنفى) س ز سن اح عسد سن الغزفز عسد س زم اسن فت نى -28

 للسحدددنث الغ مددة الهللئ  ددة منقددع ال ددنفغهللم  ددغد سددن محمددد:  نطسغدده ةمغدده علددى
 .ناإلفت ء الغلمفة

 الاضدددل  سدددن حةددهلل سدددن علدددي سددن  حمدددد  السخددد هلليم صددحف   دددهللح السددد هللي فددت  -29
 .الخطفب الدفن محب: تحقفق سفهللنتم - المغهللفة داهلل  فغيمال  الغ قالدي

  د لم سدن غددفم سدن  حمدد القفهللنادديم زفدد  سدي اسدن هلل د لة علدى الدنادي اناكهال -30
 .1415 – سفهللنت - الاكهلل داهلل الم لكيم الداهللاني

 الةسدد هلل عسددد سددن محمددد سددن مدصددنهلل الم اددهلل  سددن  األصددنلم فددي األدلددة قناطددع -31
 محمددد: تحقفددق مم1997 -هددد1418 - سفددهللنت - الغلمفددة بالكتدد داهلل ال ددمغ ديم

 .ال  فغي إ م عفل ح ن محمد ح ن
 - سسل ددهللز الصدددك السهللكتدديم المةددددي اإلح دد ن عمددفم محمددد الاقددهم قناعددد -32

 .األنلى: ط م1986 - 1407 - كهللات ي
 تفمفددة سددن الحلددفم عسددد  حمددد  تفمفددةم اسددن اإل ددالم  ددفخ نفتدد نى نهلل دد ئل كتددب -33

 محمدد سدن الدهللحمن عسد: تحقفق الث دفةم: ط تفمفةم اسن مكتسة الغس  م  سن الحهللادي
 .الدةدي الغ صمي ق  م سن
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 داهلل السهدنتيم إدهللفد  سدن فدند  سدن مدصدنهلل اإلقدد عم مدتن عدن القد ع ك  ك -34
 .هالل مصطاى مصفلحي هالل: تحقفق م1402 - سفهللنت - الاكهلل داهلل: الد هلل

 داهلل: الد ددهلل داهلل المصددهلليم األفهللفقددي د دنهللم سددن مكددهللم سدن محمددد الغددهللبم ل د ن -35
 .األنلى: ط سفهللنتم - ص دهلل

  سدن الحدسلدي مالد  سدن اح عسدد  سن محمد سن إسهللاهفم المقدعم  هللح في مسدعال -36
 .1400 – سفهللنت - اإل المي المكتب إ ح قم

 اآلفدد ق داهلل محمدددم  سددن ال دد ههللي حددزم سددن  ددغفد سددن  حمددد سددن علددي محلددىمال -37
 .الغهللسي التهللاث إحف ء لةدة: تحقفق هللنتمسف - الةدفدة

 .الص ني صالح نالمتبفهللاتم الثناست حنل مهللاةغ ت -38
 الدف د سنهلليم الحد كم عسداح  سن عسداح سن محمد  الصحفحفنم على م تدهللكال -39

 األنلدددىم: ط مم1990 - هدددد1411 - سفدددهللنت - الغلمفدددة الكتدددب داهلل: الد دددهلل داهلل
  .عط الق دهلل عسد مصطاى: تحقفق

: الد دهلل داهلل الحضدهللميم خلددنن سدن محمدد سدن الدهللحمن عسدد خلددننم اسن مقدمة -4
 .الخ م ة: ط م1984 - سفهللنت - القلم داهلل
 داهلل الغسد  م  سدن الحهللادي تفمفة سن الحلفم عسد سن  حمد الدسنفةم ال دة مده و -41

 .  لم هلل  د محمد. د: تحقفق األنلىم: ط م1406 - قهللطسة مؤ  ة: الد هلل
 منقددع  مددفنم ةمغددة نالمتبفددهللاتم الثناسددت فددي السددد  ح ددن ال ددهفد اإلمدد م مدددهأ -42

 السد . ح ن اإلم م
  سددن الةددنفدي فن ددك سددن اح عسددد سددن الملددك عسددد ال لددمم نالتفدد ث األمددم غفدد ث -43

 عسدد فدؤاد. د: تحقفدق األنلدىم: ط م1979 - ا  دكددهللفة - الدعنة داهلل المغ ليم
   حلمي. مصطاى. د م المدغم

 داهلل القهللطسدديم األدصدد هللي  حمددد سددن محمددد اح عسددد  سددن  القددهللآنم ألحكدد م ةدد مع -44
   الق ههللة – ال غب داهلل: الد هلل

 داهلل: الد دهلل داهلل المصدهلليم األفهللفقدي مد دنهلل سدن مكدهللم سن محمد  الغهللبم ل  ن -45
 األنلى: ط سفهللنتم - ص دهلل
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 الةغاديم السخد هللي عسدداح  سدن إ دم عفل سدن محمد  المختصهللم الصحف  ة مع -46
 الث لثدةم: ط م1987 - 1407 - سفدهللنت - الفم مدةم  كثفدهلل اسن داهلل: الد هلل داهلل

 السب . دفب مصطاى. د: تحقفق
 داهلل الدف دد سنهلليم الق ددفهللي الح ددفن  سددن الحةدد و سددن م ددلم  م ددلمم صددحف  -47

 الس قي عسد فؤاد محمد: تحقفق سفهللنتم - الغهللسي التهللاث إحف ء هللدا: الد هلل
 الصدددك: الد ددهلل داهلل يمالسهللكتدد المةددددي اإلح دد ن عمددفم محمددد  الاقددهم قناعددد -48

 األنلى.: ط م1986 - 1407 - كهللات ي - سسل هللز
 علدي  الحدهللكم مدن اح هلل دنل عهدد فدي ك ن م  على ال مغفة الد  ت تخهللفأ -49

 - اإل دالمي البدهللب داهلل: الد دهلل داهلل الح دنم  سدن الخزاعدي  دغند سدن محمند سن
 عس   إح  ن. د: تحقفق األنلىم: ط م1405 - سفهللنت

: الد هلل داهلل الحضهللميم خلدنن سن محمد سن الهللحمن عسد  خلدننم اسن مقدمة -50
 الخ م ة.: ط م1984 - سفهللنت - القلم داهلل

  حمدد سكدهلل  سدن  حفد نم سدن ةغادهلل سدن محمدد سن اح عسد  سي  ح دفث ففه ةزء -51
 - الهللفددد ض - الهلل دددد مكتسددة: الد دددهلل داهلل مهللدنفدددهم سددن سكدددهلل  سدددي سددن محمدددد سددن

   السدهلل. اح عسد سن سدهلل: تحقفق األنلىم: ط م1414
: الد دهلل داهلل الحمفدديم فتدنح نسد محمد  نم لمم السخ هللي الصحفحفن سفن ةمع -52

. د: تحقفدق الث دفدةم: ط مم2002 - هدد1423 - سفدهللنت/ لسدد ن - حدزم اسن داهلل
 السناب. ح فن علي

 الدفن  هللاو  الكسفهللم ال هللح في الناقغة ناألث هلل األح دفث تخهللفأ في المدفهلل سدهلل -53
 الملقدنم سد سن المغدهللنك ال د فغي األدصد هللي  حمدد سدن علدي سدن عمدهلل حاد   سي
-هدددد1425 - ال دددغندفة-الهللفددد ض - نالتنزفدددع للد دددهلل الهةدددهللة داهلل: الد دددهلل داهلل

 نف  دهلل  دلفم ن سدن عسدداح ن البدفط  سدن صدطاىم: تحقفق ا نلىم: ط مم2004
 كم ل. سن
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 الاضددل  سددن حةددهلل سددن علددي سددن  حمددد  السخدد هلليم صددحف   ددهللح السدد هللي فددت  -54
 الدددفن محددب: تحقفددق سفددهللنتم - المغهللفددة داهلل: الد ددهلل داهلل ال دد فغيم الغ ددقالدي
 الخطفب.

 داهلل: الد دهلل داهلل محمددم  سدن ال  ههللي حزم سن  غفد سن  حمد سن علي  محلىم -55
 الغهللسي. التهللاث إحف ء لةدة: تحقفق سفهللنتم - الةدفدة اآلف ق

 حسفددب سددن محمددد سددن علددي الح ددن  سددن  الدفدفددةم نالن فدد ت ال ددلط دفة األحكدد م -56
 - سفددددهللنت - الغلمفددددة بالكتدددد داهلل: الد ددددهلل داهلل المدددد نهللديم السبدددددادي السصددددهللي
 م1985 -هد1405

 - اإل ددالمي المكتددب: الد ددهلل داهلل الدددننيم  الماتددفنم نعمدددة الطدد لسفن هللنضددة -57
 الث دفة.: ط م1405 - سفهللنت

 داهلل السهدنتيم إدهللفد  سدن فدند  سدن مدصنهلل  اإلقد عم متن عن القد ع ك  ك -58
 هالل. مصطاى مصفلحي هالل :تحقفق م1402 - سفهللنت - الاكهلل داهلل: الد هلل

 حدد تم  سددن  حمددد سددن حسدد ن سددن محمددد  سلسدد نم اسددن ستهللتفددب حسدد ن اسددن صددحف  -59
 م1993 - 1414 - سفددهللنت - الهلل دد لة مؤ  ددة: الد ددهلل هللدا الس ددتيم التمفمددي

 األهللدؤنط.  غفب: تحقفق الث دفةم: ط
  سدن الحدسلدي مالد  سدن اح عسدد سدن محمدد سن إسهللاهفم  المقدعم  هللح في مسدع -60

 .1400 – سفهللنت - اإل المي المكتب: الد هلل داهلل إ ح قم
  د لم سدن غددفم سدن  حمدد  القفهللنادديم زفدد  سي اسن هلل  لة على الدنادي الاناكه -61

 .1415 – سفهللنت - الاكهلل داهلل: الد هلل داهلل الم لكيم الداهللاني
  سدن األ ددني الح دن سدن الدهللحفم عسد  األصنلم على الاهللنع تخهللفأ في تمهفد -62

. د: تحقفق األنلىم: ط م1400 - سفهللنت - الهلل  لة مؤ  ة: الد هلل داهلل محمدم
 هفتن. ح ن محمد

 الغسد  م  سدن الحهللاددي تفمفدة سدن الحلدفم عسدد سدن  حمدد  الدسنفدةم ال دة مده و -63
   لم. هلل  د محمد. د: تحقفق األنلىم: ط م1406 - قهللطسة مؤ  ة: الد هلل داهلل
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 سكدددهلل  سدددن من دددى سدددن علدددي سدددن الح دددفن سدددن  حمدددد  الكسدددهللىم السفهقدددي  ددددن -64
 م1994 - 1414 - المكهللمدددة مكدددة - السددد ز داهلل مكتسدددة: الد دددهلل داهلل السفهقددديم

 عط . الق دهلل عسد محمد: تحقفق
 الدف د سنهلليم كمالحد  عسدداح  سدن عسدداح سن محمد  الصحفحفنم على م تدهللك -65

 األنلددىم: ط مم1990 - هددد1411 - سفددهللنت - الغلمفددة الكتددب داهلل: الد ددهلل داهلل
 عط . الق دهلل عسد مصطاى: تحقفق

 الق  دم  سدي  األم ثدلم مدن حلهد  من نت مفة فضله  ننكهلل دم ق مدفدة ت هللفخ -66
 - الاكددهلل داهلل: الد ددهلل داهلل ال دد فغيم اح عسددد سددن اح هسددة إسددن الح ددن سددن علددي

 الغمهللي. غهللامة سن عمهلل  غفد  سي الدفن محب: تحقفق م1995 - سفهللنت
 سدن  حمدد سدن محمدد الددفن  دم   ناألعدالمم الم  هفهلل ننفف ت اإل الم ت هللفخ -67

 - هدد1407 - سفدهللنت/ لسدد ن - الغهللسدي الكتد ب داهلل: الد دهلل داهلل النهسيم عثم ن
 تدمهللى. ال الم عسد عمهلل. د: تحقفق األنلىم: ط مم1987

 الةسدد هلل عسددد سددن محمددد سددن مدصددنهلل الم اددهلل  سددن  األصددنلم فددي األدلددة قناطددع -68
 مم1997 -هدددد1418 - سفدددهللنت - الغلمفدددة الكتدددب داهلل: الد دددهلل داهلل ال دددمغ ديم

 ال  فغي. إ م عفل ح ن محمد ح ن محمد: تحقفق
: الد دهلل داهلل الادداءم  سدن القهلل دي كثفدهلل سدن عمدهلل سدن إ م عفل  نالده فةم سدافة -69

 سفهللنت. – المغ هللك مكتسة
 الغلدنم مكتسدة: الد دهلل داهلل األصدسه ديم دغدفم  سدن  الهللافضدةم علدى نالهللد اإلم مة -70

 الث لثدددةم: ط مم1994 - هدددد1415 - ال دددغندفة/  المددددنهللة المدفددددة - نالحكدددم
 الاقفهي. د صهلل سن محمد سن علي. د: تحقفق

   ح صحف  السخ هللي اسن سط ل هلل 
 داهلل: الد دهلل داهلل الخداللم فزفدد سدن هد هللنن سن محمد سن  حمد سكهلل  سن  ال دةم -71

 عطفدددددة.د: تحقفدددددق األنلدددددىم: ط مم1989 - هدددددد1410 - الهللفددددد ض - الهللافدددددة
 الزههللادي.



  البيعة العامة والخاصة  
 

 111 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

                                                                                                                                               

 محمدددد سدددن علدددي سدددن محمدددد  األزهددد هللم حددددائق علدددى المتددددفق الةدددهللاهلل ال دددفل -72
 األنلدددىم: ط م1405 - سفدددهللنت - الغلمفدددة الكتدددب داهلل: الد دددهلل داهلل ال دددنك ديم

 د.زاف إسهللاهفم محمند: تحقفق
 داهلل الددننيم مدهللي سدن  هللك سن فحفى زكهللف   سن  الدننيم س هللح م لم صحف  -73

 الث دفة. ط: ط م1392 - سفهللنت - الغهللسي التهللاث حف ءإ داهلل: الد هلل
 ت.ةمغة  مفنم مدهأ اإلم م ال هفد ح ن السد  في الثناست نالمتبفهللا -74
    هلل  لة التغ لفمم ح ن السد م مةمنعة هلل  ئل على منقع اإلم م ح ن السد . -75

  عناهللك المغ هللك
ةددددد اح تخطفطدددً  )دهللا دددة مدهةفدددة فدددي السدددد ء(م  دددغفد حدددنىم مكتسدددة نهسدددةم  -76

 .1995-هد1415م 2الق ههللة ط
س عدددة الطهللفدددق إلدددى الةم عدددة الم لمة.ح دددفن مح دددن ةددد سهللم داهلل النفددد ء للط -77

 .مةم عة الم لمفن د.صالح الص نيم.  1990م 4نالد هللم المدصنهللة ط
 سدن عسدد اح سكدهللم تدألفك الغالمدة حكم ا دتم ء لألحزاب نالةم ع ت اإل دالمفة -78

 م داهلل الحهللمفن للطس عةم الق ههللة. سن زفد
 – الكسددهللى التة هللفددة المكتسددة: الد ددهلل داهلل ال دد طسيم إ ددح ق  سددن  ا عتصدد مم -79

 مصهلل.
 تفمفددة سدن الحلدفم عسدد  حمددد  تفمفدةم اسدن اإل دالم  ددفخ نفتد نى  د ئلنهلل  كتدب -80
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