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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 الَرحَمِن الَرحيِم
ِ
 بِْسِم اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا، ومن سقئات أطؿالـا من  

يفده اهلل فَل مضل له، ومن يضؾل فَل هادي له، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن 

 محؿدا طبده ورسوله.

            1 

                

           2 

                

          3 

 أما بعد، 

وشّر إمور  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -وخقر الفدي هدي محؿد ، فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل  

 وكل ضَللة يف الـار.، وكل بدطة ضَللة ، وكّل محدثة بدطة ، محدثاهتا 

فؿا زلت معؽم يف التعؾقق طؾى كتاب أطَلم السـَّة الؿـشورة ٓطتؼاد الطائػة الـاجقة الؿـصورة 

رحؿه  -بؿائتي سمال وجواب يف العؼقدة اإلسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بن أحؿد الحؽؿي  الؿعروف

 الؿتوىف سـة سبع وسبعقن وثَلثؿائة بعد إلف من الفجرة الـبوية. -اهلل تعالى 

 وقد وصؾـا إلى السمال التاسع بعد الؿئتقن

 ] الؿتن [
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 102آل عمشان : - 
2

 1الىساء : - 
3

 01-00األحزاب :  - 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 : -رحؿه اهلل تعالى  -قال 

  ول اهلل صؾى اهلل طؾقه وسؾم؟س: كم مدة الخَلفة بعد رس

: روى أبو داود وغقره طن سعقد بن جؿفان طن سػقان قال: قال رسول اهلل فؼال يف الجواب رحؿه اهلل 

فؽان ذلك   ". الحديث1خَلفة الـبوة ثَلثون سـة، ثم يميت اهلل الؿؾك من يشاء " -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -

، فلبو بؽر سـتان ، وثَلثة أشفر، وطؿر طشر  -اهلل طـفم رضي- ة خَلفة أبي بؽر وطؿر وطثؿان وطؾيمد

سـقن وستة أشفر، وطثؿان اثـتا طشرة سـة، وطؾي أربع سـقن وتسعة أشفر ، ويؽؿؾفا ثَلثقن بقعة الحسن 

وهو خقرهم ، وأفضؾفم ثم كان بعده  -رضي اهلل طـه-بن طؾي ستة أشفر ، وأول مؾوك اإلسَلم معاوية 

فعده أهل السـة خؾقػة خامسا لسقره  -رضي اهلل طـه-جاء طؿر بن طبد العزيز مؾؽا طضوضا ، إلى أن 

  .بسقرة الخؾػاء الراشدين

 ] الشرح [

 : معـي الخَلفة 

يف هذا السمال وجوابه ما يتعؾق بالخَلفة ، والؿؼصود بالخَلفة هـا الذين  -رحؿه اهلل تعالى -ذكر 

يف الحؽم بقن الـاس ،  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-ل اهلل مؾؽوا أمر الؿسؾؿقن ، وكاكوا خؾػاء يخؾػون رسو

أي  ،2            قال :    - جل وطَل -واهلل 

 جاطل يف إرض من يخؾف بعضفم بعضا ، يف صاطة اهلل ، وتـػقذ أوامره ،

  بالخَلفة -السَلم طؾقه– داود و -السَلم طؾقه–تؿقز آدم : 

، أي خؾقػة 3                  :   -سبحاكه وتعالى -وقال اهلل  

، استخؾػك اهلل لتؾي أمر قومك ، وقد تؿقز هذان  -طؾقفم الصَلة والسَلم-لؿن كان قبؾك من إكبقاء  

                                                 
1

(  363/  4( ، وانطحاوي )  245،  72/  3( ، واحلاكى )  2226( ، وانتشيزي )  4647،  4646( ، وأبى داود )  222،  222/  5) صحٍح ( سواِ أمحذ )  
( لال انتشيزي : وْزا حذٌث حسٍ . ولذ لال األنباين بعذ سشد احلذٌث وطشلّ وشىاْذِ : ومجهت انمىل أٌ  2282( ، وابٍ أيب عاصى )  6924، وابٍ حباٌ ) 

ان أمساءْى : اإلياو أمحذ وانتشيزي وابٍ جشٌش انطربي وابٍ أيب احلذٌث حسٍ يٍ طشٌك سعٍذ بٍ مجهاٌ صحٍح هبزٌٍ انشاْذٌٍ ال سًٍا ولذ لىاِ يٍ سبك ركشْى وْ
 ( . 462عاصى وابٍ حباٌ واحلاكى وابٍ تًٍٍت وانزْيب وانعسمالين . ا ْـ ) صحٍحّ / 

2
  30سُسة البقشة آٔت  
3

  26سُسة ص آٔت  



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿4﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

هو كبي مؽؾم ، وقد كان  -طؾقه السَلم -الـبّقان الؽريؿان بؿعـى الخَلفة التي هي بؿعـى الؿؾك ، فآدم 

تحت مؾؽه ،ففم أبـاُئه وهو أبوهم يلمرهم ، ويـفاهم ، ويلمرهم بالعدل ، وهو مطاطا يف أبـائه ، وقد كاكوا 

أول الخؾقؼة من البشر، لذلك هو خؾقػة ، أبـائه يخؾػوكه من بعده ، لذلك لؿا مات آدم جاء من بعده أبـائه 

ؽـه مؾٌك يسوسون أمر بعضفم بعضا ، فؽان هو مؾك يؼودهم بلمر اهلل ،وبعده أبـائه يؼومون بالؿؾك ، ول

 . -طؾقه السَلم-طدٌل خَلفة شرطقة من كبي مؽرم ، وهذا الؿعـى وجد أيضا لداود 

 : أكبقاء بـي إسرائقل 

لم يؽوكوا مؾوكا يف  -طؾقه السَلم-فنن بـي إسرائقل ،وأول  بـو إسرائقل الذين هم أبـاء يعؼوب  

لؽـه لم يؽن مؾؽا لؿصر بل كان أططاه اهلل من الؿؾك ما أططاه ، و -طؾقه السَلم-إرض، إٓ يوسف 

  -طؾقه السَلم -بؿرتبة الوزير، فَل يصؾح أن يؽون خؾقػة ، بؿعـى مؾك ٕمر الرطّقة ، ثم بعده بعد يوسف 

قاد بـي  -طؾقه السَلم-، موسى  -طؾقه الصَلة والسَلم -جاء ما شاء اهلل من إكبقاء ،ثم جاء موسى 

أكه لم ُيَخَؾْف بعده من أبـائه من يؽون خؾقػة ، أو مؾؽا وما كان  إسرائقل وكان فقه مواصػات الؿؾك ، إٓ

-متصػا بلكه مؾك ، وإن كان مطاطا يف بـي إسرائقل له قوة الؿؾوك ، بعد موسى  -طؾقه السَلم-موسى 

 يوهو يوشع بن كون ، استؿر أمر بـ تولى أمر بـي إسرائقل غَلمه الذي اصطػاه اهلل لؾـبوة  -طؾقه السَلم

 - ئقل يف إكبقاء تسوسفم ولؽـفم لقسوا مؾوكا ، ولم يؽوكوا قد أمروا بالجفاد ، حتى سللوا  رّب إسرا

أن يبعث طؾقفم مؾؽا من أكػسفم يجاهد يف سبقل اهلل ،ٕن الجفاد أول ما ُأمر به يف طفد  -العزة والجَلل 

طؾقه  -وا يف طفد موسى، حقث دخؾوا إرض الؿؼدسة مع يوشع بن كون ، ُأمر  -طؾقه السَلم-موسى 

يف زمن  -طؾقه السَلم -ولؽـفم كؽؾوا معظم بـي إسرائقل فعاقبفم اهلل بالتقه ، ثم مات موسى  -السَلم

موته من بقت الؿؼدس رمقة بحجر ، حتى  -العزة والجَلل -التقه خَلل إربعقن سـة ، وقرب رب 

ا أمر دس ، بعد أن هؾك أولئك الذين خالػواكتفت مدة التقه وكان يوشع كبقفم فؼادهم إلى فتح بقت الؿؼ

إسرائقل ، ثم  لؿؼدس ، استؿرت إكبقاء تسوس بـيبعد أن فتح يوشع بن كون بقت ا إسرائقل اهلل من بـي

إسرائقل من إذى والتؼتقل ما حصل ، واستولى ُبْخَتـََصْر طؾى بـي إسرائقل ، طؾى  يحصل طؾى بـ

ة من الزمن كان من الؿؾوك جالوت وهذا جالوت ،  معذرة ُبختـصر فؾسطقن ودمرهم تدمقرا ، ثم بعد فرت



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿5﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

بعد طصره بػرتة ، أضن السبي أو الفجوم الروماين أو القوكاين  -طؾقه السَلم -فقؿا بعد ،  بعد سؾقؿان 

 ذوا من أرضفم وأموالفم وأبـائفم .طؾقفم ، الؿفم دمروهم ، وأخذوا مـفم ما أخ

  مؾؽا كبقا -طؾقه السَلم-داود : 

            فجاءوا لـبٍي لفم وقالوا له ابعث لـا مؾؽا كؼاتل يف سبقل اهلل ،

                                        

بلن يختار مـفم صالوت ،  -طز وجل  -، فؾؿا قضى اهلل 1                   

من رطقة هذا الؿؾك  -طؾقه السَلم -أططاه اهلل الؿؾك فؼادهم يف معركة حاسؿة مع جالوت ، وكان داود 

صالوت ، وققل أن الـبي ذاك اسؿه يف ما أضن َصُؿوِئقل أو هؽذا ،  يعـي لم يثبت يف اسؿه حديث أو أثر 

فبعد أن قاد صالوت الجقوش وابتَلهم اهلل بالـفر فشربوا مـه إٓ  ، و فقؿا أذكر أنأ، صحقح فقؿا أطؾم 

رامًقا بالؿؼَلع ، وكان قويا  -طؾقه السَلم-فؾؿا جاوزه هو الذين آمـوا معه ومـفم داود وكان داود  ، قؾقَل

ورسالته ،فبعد أن  طارفا بلسالقب الحرب ، صاحب طؾم وفؼه ، فؼتل داود جالوت ، واصطػاه اهلل لـبوته

 ، كان مؾؽا كبقا رسوٓ -طؾقه السَلم -د ، فداود ؾك أكتؼل الؿؾك إلى كبي اهلل داوكان صالوت هو الؿ

 وبعده ابـه سؾقؿان ورث مـه الؿؾك ، 

 : صػة الؿؾك 

أو يف الصالحقن من الخؾػاء ٓ يضر ٕن وصف الؿؾك وصف حؼقؼي ، فوصف الؿؾك يف إكبقاء 

      ب الؿؾوك إذا لم يؽن طـدهم صَلح يصدق طؾقفم قول بؾؼقس، لؽن غال ، وصحقح

                           ،2 
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 246سُسة البقشة  
2

  34سُسة الىمل آٔت  



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿6﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

كان صالحا صادقا فنهنم  فؿؾوك الدكقا الذين ٓ يرجعون إلى صَلح وتؼوى يػسدون يف إرض ، أما من

  .  يصؾحون

 :الخَلفة وصف يطؾق طؾى من وٓه اهلل أمر العباد 

إذ خؾػه من بعده ولده سؾقؿان  ، فـاسب أن يوصف هـا أكه خؾقػة، داود الؿؾك  -طز وجل  -فآتى اهلل 

، كؿا خؾف آدم أبـائه بعده يف الؿؾك ، وأمر الـاس وققادهتم وسقاستفم ، الؿؼصود أن الخَلفة وصف 

 -طؾقه السَلم-خؾف غقره أما آدم ؾقػة يؼال ٕكه َيخؾػه غقره أو يأمر العباد ، والخيطؾق طؾى من وٓه اهلل 

إما أن يؼال َيخؾف غقره أي من كان سابق قبؾه حاكؿا يف إرض كؿا روي أن الجن كاكوا يف ، فنكه 

عده يخُؾػوكه ، أو سؿي بذلك ٕن أبـائه ب ،يف طؿارة إرض وطبادة اهلل فقفا  مْ فَ ػَ ؾَ إرض قبل ذلك ففو َخ 

 ويف سقاسة الـاس وطؿارة إرض . الؼقام بلمر اهلل ، يف

  سؾم و طؾقه اهلل صؾي–خؾقػة رسول اهلل  -رضي اهلل طـه-أبو بؽر-  : 

يخؾػه يف الحؽم بقن   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-وهؽذا أبو بؽر رضي اهلل طـه فؼد كان خؾقػة لرسول اهلل  

وأول من ُيطؾق  ، -رضي اهلل طـه-وُيخؾف غقره إذ خؾػه طؿر بن الخطاب الـاس ، والؼقام بلمر الرطقة ، 

وأول من ُأصؾق طؾقه أمقر الؿممـقن هو طؿر بن  -رضي اهلل طـه-طؾقه لػظ الخؾقػة هو أبو بؽر الصديق  

 . -رضي اهلل طـه-الخطاب 

 لصاحبه: الخَلفة ٓ تعـي تزكقة 

بل ُيطؾق الخؾقػة طؾى الحاكم الؿسؾم  ظ الخَلفة ،بؿجرد لػ لصاحبه تزكقةً  ولػظ الخَلفة ٓ يعـى

م فقه وقد تؽؾ  -رضي اهلل طـه-لؼب الخَلفة لقزيد بن معاوية    يحؽم أمر الـاس ولو كان فاسؼًا ، الذي

من  الخؾػاءوكذلك من   -رضي اهلل طـفم-حتى بعض أبـاء الصحابة  بعض السؾف واهتؿوه بالػسق ،

والذي قام طؾقه بـو ُأمقة ، كالولقد بن يزيد بن طبد الؿؾك ُلؼب بالػاسق  بالػسق من ُوصَف  بـي ُأمقة ،

وا طؾقه رغم فسؼه لم يروا الُؿحرمات والُؿجاهرة بذلك وبعد أن قام ارتؽابهأكػسفم واختؾػوا طؾقه بسبب 

،  خؾعوه بخؿس أو ست سـوات تؼريبًا ، وبـو العباس ولوا أمر إمةبل اكتفت دولتفم بعد أن  خقًرا ،

ٓ يعـي تشريػًا لصاحبه  وهؽذا فؾػظ الخَلفة بـػسه ونْ مُ لْ ومن خؾػاء بـي العباس من كان مبتدطًا كالؿَ 
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إن طدل كان من الذين ُيظؾفم اهلل يف ضل طرشه  لؽن قد ُحؿل حؿالة طظقؿة ، ُمزكيٓ يعـي أكه  وتزكقة ،

الؿفم أن لػظ الخَلفة من إلػاظ  ،ؿؾون حسابًا طسقرًا يوم الؼقامة وإن ضؾم وجار كان من الذين يتح

 التي ُتطؾق طؾى من مؾك أمر الؿسؾؿقن وساسفم .

 ألػاظ شرطقة أخرى بؿعـى الخؾقػة : 

-مثل اإلمام كؿا قال ، أخرى شرطقة ُتطؾق طؾى من يؿؾك أمر الؿسؾؿقن غقر الخؾقػة  ألػاظوهـاك 

، من إلؼاب الشرطقة لؼب الؿؾك  كذلك ، يعـي الخؾػاء 1 "إئؿة من قريش  ":   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم

ويف ،  "ثم يميت اهلل الؿؾك  من يشاء  ": -رضي اهلل طـه -حديث سػقـة   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-كؿا قال 

ود مؾوكًا ، و دا  -طؾقه السَلم- وكذلك ُسؿي سؾقؿان ،  " ثم يؽون ُمؾؽًا طضوضا "الحديث إخر 

      كذلك ولي إمر  ٕلؼاب الشرطقة ،لوٓيتفم أمر الـاس ، فالؿؾك من ا

الؾفم   " – وسؾم طؾقه اهلل صؾى –قال  2                  

ومن إلؼاب الشرطقة كذلك لؼب ،   3  "به إلى أخره   فلرفقمن ولي من أمر أمتي شقئًا فرفق هبم 

ومن أهان سؾطان اهلل تبارك وتعالى يف الدكقا أهاكه اهلل يوم  " – وسؾم طؾقه اهلل صؾى –وقال  ، السؾطان

أي لؾسؾطان أو من  "  5من كاكت له كصقحة لذي سؾطان" –قه وسؾم طؾ اهلل صؾى –وقال ،  4 " الؼقامة

إمقر ولػظ  إمقر جاء يف طدة أحاديث  وكذلك يطؾق طؾى لػظ ولي أمر الؿسؾؿقن ،"، ه السؾطان رْ مِ مَ يُ 

 إلى  7  "وسقؽون طؾقؽم أمراء"  "6من أصاع أمقري فؼد أصاطـي":     -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-و قال  

أمر الـاس و يؽون له  ،من يؿؾك أمر العامة  بعض إلػاظ التي تطؾق طؾى ففذه، إحاديث    غقرها من

أو  ، ؼب بإمقرأو لُ  ، ؼب بالسؾطانأو لُ ، ؼب بلمقر الؿممـقن أو لُ ، ؼب بخؾقػة الحؼوق الشرطقة  سوء لُ 

لػظ و معـي واحد  ا تعود إلىأو غقر ذلك من إلؼاب التي كؾف، لي إمر أو و، أو الزطقم ، ؼب بالؿؾك لُ 
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 .و هو وٓية أمر الؿسؾؿقن و سقاستفم 

  جاء بالجؿاطة و هني طن الػرقة : -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-الرسول 

و قد كان الـاس يف الجاهؾقة ، و هني طن الػرقة ، قد جاء بالجؿاطة   -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-و الرسول 

بل كُل ُ ُ له سؾطاكه و الذكي و ، و ٓ يحرتمون السَلصقن ، ٓ يجؿعفم أمقر بل الؼوي يلكل الضعقف 

 اإلكسان كؾؿا كاكت له الؼدرة طؾى فقرون أن، أن يخالف من يتزطم و يؽون سؾطاكا  استطاعالؼوي من 

مختؾػقن يف  متجرثؿقن فؽاكوا ، مخالػة أصحاب السؾطة كؾؿا كان طـدهم أشرف و أطظم و له  هقبة

 .حدهمالجاهؾقة فجاء اإلسَلم وو

 : ًٓ ولو ، و لو كاكوا طربًا أو طجؿًا ، ديـًا واحد  ن يؽوكوا طؾىأن دطاهم لؾتوحقد و اإلسَلم و أ أو

وأوصاهنم فنهنم يجؿعفم ديُن ُ واحد و هو دين اإلسَلم الذي رضقه اهلل لعباده  وألسـتفمألواهنم  اختؾػت

 .  و ٓ يرضي ديـًا سواه

 وحقث  ،يؼوموا بلمرهم رجل واحد، الجؿاطة  جؿاطة واحدة   أمرهم بلن يؽوكوا يدًا  واحدة : ثم

همٓء إمراء  يؽونو، من تحت سؾطاكه  إن الؿسؾؿقن كثقرون و الـاس كثقرون فإمقر يولي إمراء

 .يتبعون إمقر إكرب أو اإلمام إطظم و الخؾقػة أو السؾطان 

 : مظاهر الجؿاطة يف اإلسَلم 

  ،الصَلة تتبع اإلمام جؿاطة الـاس يؽون لفا إمامطة يف اإلسَلم  الصَلة، الجؿا لذلك من مظاهر هذه

 ، ؿساجدك و ٕن الـاس كثقرون فاإلمام يولي أئؿة يف الؾِ و أولي الـاس باإلمامة هو السؾطان الخؾقػة الؿَ 

ولي إمر فقمم  إمر ٓ يجوز ٕحد أن يػتلت طؾى ولي صَلحقاتمن  يف الؿدن هذه، يف الؼرى 

الؿفم الؿؼصود أن   السػر و كحو ذلك ففذا أمر آخر ،أم يف ة بدون إذكه يف الؿساجد الجامعة ،لجؿاطا

يف الصَلة اإلمامة و الؿلمومون   اإلسَلم ، يف جؿقع أركان لجؿاطة روطقت و اإلمامة روطقت حتىا

إٓ ، ن أضعػفم بـقة كا ولو، يتبعون اإلمام  وفقفا هتذيب لؾـاس أن يؽوكوا تحت ققادة رجل واحد مـفم 

ـاس الصوم إكؿا يصوم ال لؽتاب اهلل أو ٕكه هو السؾطان ، كذلك يف الصوم ،  أكه يؼودهم ٕكه أحػظفم

روطقت  فاإلمامة أيضًا ، ويؽون أمر الػطر إلقه ، و يلمر الـاس بالصقام تبعًا إلمامفم فسؾطاهنم يتحرى
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 ،يف إوقات و كحو ذلك أيضا و الصَلة روطقت  و إن كاكت قد طؾؼت بالفَلل أيضًا، يف الصقام  حتى

فالزكاة تمدى لإلمام وهو الذي يتولى توزيعفا طؾى الػؼراء  ، كذلك  رطي جاكب اإلمامة يف الزكاة

الَحج  يؽون تحت اإلمام حقث هو الذي يعقن الخطقب ، كذلك الحج  ، والؿحتاجقن هذا إصل

ـقبه اإلمام  فجاكب اإلمامة يف اإلسَلم  له كصقب كبقر يؽون هو اإلمام أو من ي، خطقب  يوم طرفة 

والسبب الجامع  وإمر الجامع يف ذلك كؾه هو أن يؽون أمر الؿسؾؿقن مجتؿعا وأن يؽوكوا أبعد طن 

ومخالػة ما   لذلك اإلمامة والؿؾك والسؾطان يف اإلسَلم تراطي مؼاصد الشريعة ،وآختَلف آفرتاق  

 طؾقه أهل الجاهؾقة .

  سؾم و طؾقه اهلل صؾي–خؾقػة بعد موت رسول اهلل- : 

، وهذا هو   فالواجب طؾى الؿسؾؿقن أن يؽوكوا طؾى إمام واحد يؽون خؾقػة فقفم يسوسفم  بشريعة اهلل

حقث تولى أمر الؿسؾؿقن أبو بؽر الصديق   -طؾقه الصَلة والسَلم -الذي حصل بعد وفاة رسول اهلل  

 -خؾػه يف الـاس  يحؽم فقفم  بحؽم اهلل ، ثم طؿر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-وهو أول خؾقػة لرسول اهلل  

وهو خقر الصحابة بعد أبي بؽر ، لؿا مات أبو بؽر الصديق كان قد طفد إلقه بالخَلفة    -رضي اهلل طـه 

  -رضي اهلل طـه -مدة خَلفة أبي بؽر  سـتان وثَلثة أشفر ثم مات ، وأحسـفم سقاسة بعد أبي بؽر 

ثم تولى طؿر فؿؽث يف  ،يوم مات   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-ثَلث وستون سـة كعؿر رسول اهلل    هوطؿر

،   -طؾقه الصَلة والسَلم-الخَلفة طشر سـقن وستة أشفر حؽم فقه الـاس بؽتاب اهلل  وسـة رسول اهلل  

 . يف سبقل اهللمن  الجفاد   -رضي اهلل طـه-وقام يف سبقل اهلل  فجاهد وأكؿل ما ابتدأه أبو بؽر 

  طـه اهلل رضي–خَلفة أبو بؽر-  : 

حقث أصػل فتـة  ،طظقم  لإلسَلم  كاكت خَلفته قصقرة  ولؽـه قام فقفا بعزٍ   -رضي اهلل طـه-أبو بؽر  

فجؿعفم طؾى كؾؿة التوحقد  مرة  ،واكؼضاض أكرب أرجائفا ، اضطراهبا  ووحد جزيرة العرب بعد، الردة 

عرب  من البحر إحؿر إلى الخؾقج العربي  ومن بحر العرب جـوبا إلى تخوم مت جزيرة الالتل أخرى  و

الشام  كؾفا مجاهدة يف سبقل اهلل  ترجو ثواب اهلل وتـصر دين اهلل ،لذلك بعد أن دخل الـاس يف اإلسَلم  

إلى أطظم ء الجقوش اكتفت الردة  وجه أبو بؽر همٓالتلموا مـفم من قتل  و َل تِ بعد أن ارتد من ارتد  وقُ 
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ن يف ذلك الزمان مؿؾؽة فارس ومؿؾؽة الروم ،فوجه جقوشه إلى العراق ووجه جقوشه إلى الشام  مؿؾؽتق

إٓ  بعد أن قرت طقـه  بسؿاع آكتصارات الؿتتالقة  يف بَلد الػرس  يف   -رضي اهلل طـه-ولم يؿت ، 

والخقول العربقة إصقؾة واصئة أرض ومات ، زاد ذلك يف العراق   كذلك يف الشام   سان  مااخر العراق و

فؽاكت جقوش الصحابة  داطقة  ،العراق والشام  تػتح الؿدن  وتػتح الؼَلع والحصون وتػتح الؼؾوب 

قد كان كثقر بلقوالفم ، و أفعالفم ، و جاهدوا يف اهلل حق جفاده ، و   .لى التوحقد وكصرة الدين بلقوالفمإ

 وقويت يف العدو شؽقؿته، و حسن إسَلمه ، الك الجفاد قدم صدقاً  تاب ورجع قدم يف ذ ن أرتد ثمن مَ مِ 

أحد ٌ ققادة  أن ٓ يتولى و طؿر حريصقن طؾى  -رضي اهلل طـه-ؽن كان أبو بؽر ، وطوضه اهلل خقرا ول

ن ن لم يرتد مِ ن مَ ومِ   -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-ن ثبت  من أصحاب رسول اهلل  ن مَ جقش أو سرية إٓ مِ 

و ما زالت الجقوش اإلسَلمقة يف بَلد الشام و  -رضي اهلل طـه-الؿفم مات أبو بؽر  ،ؾم ن كان أسمَ 

 ل طؿؾفا يف الجفاد يف سبقل اهلل .العراق تعؿ

  طـه اهلل رضي–خَلفة طؿر- : 

 

 -كاكت يف خَلفة أبي بؽر إلقرموكصبعا ً ذكرت أن وقعت  -رضي اهلل طـه-طؿر الخَلفة  لؿا تولى

  -رضي اهلل طـه-فؾؿا و لي طؿر الخَلفة  ،ؽن الصحقح أهنا كاكت يف خَلفة طؿرو ل ، -رضي اهلل طـه 

 اجتفدو  ،و فتحت خراسان ،و فتحت مصر، الجقوش  امتدتو ، و فتحت له العراق ، فتحت له الشام 

 فؿؽث يف خَلفته مجاهدا ًيف سبقل اهلل، رقعة بَلد اإلسَلم  اتسعتو يف طصره  ، الؿسؾؿون يف فتح البَلد

 .لعدل و كشر إمن و أمان يف هذه البَلد طشر سـقن و ستة أشفر ساطقا ً إلقامة ا، 

 رضي اهلل طـه :-مؼتل طؿر 

الؿسؾؿقن  ن حؼد طؾىن مَ كان مِ ، شخص مجوسي  شفقدا ً طؾى يدي  -رضي اهلل طـه-قتل  حتى

-ا ًً  لؾؿغقرة بن شعبة و كان هذا أبو لملمة غَلم ، الؿشركقن الؿجوس، بسبب إسؼاصفم لؿؾك الػرس 

ثم إكه هذا كان ماهرا ً يف الحدادة و الـجارة ذو صـاطات ، كان يف كصقبه من السبي   -رضي اهلل طـه

ؽن الؿفم حاولوا صرده ل ، هذا الغَلم الؿديـة ومعه جاء إلى  -رضي اهلل طـه-و كان الؿغقرة  ، متعددة 
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﴿00﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

وقع مـه ما وقع  حتى، ؾؿسؾؿقن يف الـجارة و غقر ذلك ل أبؼاه ٕكه كان فقه مصؾحة  -رضي اهلل طـه-طؿر 

و حصل يف العراق ما  ، -رضي اهلل طـه-لؿا سؼطت الؿدائن و أمسك بالفرمزان و بعث به إلي طؿر  

وكاد الؿسؾؿون أن يصؾوا إلي يزداجرد آخر مؾك من مؾوك الػرس  ، حصل من كثرة اإلثخان بالؿشركقن

ة ن تآمر مع أبي لملمن مَ قث لقزداجرد همٓء الؿجوس و الفرمزان أهتم أكه مِ هذا التتبع الحث ، و قد أغاض

رضي اهلل -قتل طؿر  فم إن كان فعل ذلك فؼد تواصما طؾىلذلك قد قتل ،الؿ ، قتل طؿر بن الخطاب طؾى

د حزن و ق، و قد أدي من الخقر ما أدي ،   -رضي اهلل طـه-طؿر  أستشفد لرئقسفم ،  ًاكتؼاما -طـه

- ً  أيضاورفؼه بالـاس ، كان من طدله و صَلبته يف الحق  الؿ ، موته ابة و حزن الؿسؾؿون طؾىالصح

 .طثؿان بن طػان  بعده الخؾقػة الراشد ثم تولى ، -رضي اهلل طـه

 : مراحل تولى الخَلفة يف طفد الخؾػاء الراشدين 

الخَلفة  د، فلول صريؼة لتولىهل الحل و العؼأ باختقار طؿر تولى بعفد من أبي بؽر، و أبو بؽر تولى 

ثم الطريؼة الثاكقة أن هذا الخؾقػة ، أهل الحل و العؼد  اختقارهي الطريؼة التي ولي فقفا أبو بؽر و هي 

صاطة لفذا الخؾقػة ، الؿسؾؿقن أن يطقعوه  سؾؿقن إذا ولي بعده خؾقػة وجب طؾىله أمر الؿ استتبالذي 

ثم بعد ذلك لم صعن  ، اس و بايعوه و لم يشؽك يف ذلك أحدفلصاطه الـ،  -رضي اهلل طـه -فولي طؿر 

الذين مات ، ثم بعد ذلك جعل إمر يف ستة ،  أمر صفقب أن يمم الـاس يف الصَلة  -رضي اهلل طـه-طؿر 

 .و هم بؼقة العشرة ، و هو طـفم راضا ً  -صؾي اهلل طؾقه و سؾم-رسول اهلل  

  مع الستة الذي أختارهم  -رضي اهلل طـه–زيد  -اهلل طـهرضي –الحؽؿة من طدم تسؿقة طؿر

 لؾخَلفة : 

أكه يختاره  خشي أكه إذا أدخل فقفم،   -رضي اهلل طـه-إٓ سعقد بن زيد لم له من الؼرابة من طؿر   

الؼرابة ، فربؿا صار كوع  هو مِنَ  نْ فقصقر خؾط بقن قضقة من هو أحق باإلمامة ومَ  الـاس ٕجل الؼرابة ،

استبعد سعقد بن   -رضي اهلل طـه-لؿقل أو بعض التعصب من بعض الـاس ، فألجل هذا إمر طؿر من ا

يعرف مـزلته ،   -رضي اهلل طـه-وٓ لعدم أكه لقس أهَل ٓ بل هو أهل لذلك وطؿر ، ٓ لضعف فقه  ،زيد

وهو سبق طؿر ، من الصالحقن إتؼقاء السباققن إلى اإلسَلم  -رضي اهلل طـه-وقد كان مجاب الدطوة 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿02﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

لحؽؿة لعل مـفا ما قد  -رضي اهلل طـه-بن الخطاب افعؿر ،  -اهلل طـه رضي-بن الخطاب إلى اإلسَلم 

بن اوطؾى ، بن طػان اوهم طثؿان ، ذكرت سابؼًا لم يجعل سعقد بن زيد من همٓء بل ابؼي إمر يف ستة 

بن أبى وقاص ، اوسعد ، بن طبقد اهلل اة وصؾح، بن العوام اوالزبقر  ،بن طوفاوطبد الرحؿن ، أبى صالب 

 بن زيد ، اوهمٓء الستة هم بؼقة العشرة ومـفم سعقد 

  طـه اهلل رضي–تؿت البقعة لعثؿان- : 

جعل إمر فقفم ، طؿر بن ، بن زيد اهمٓء الستة الذين لقس فقفم سعقد   من العشرة أطـى الؿفم

الخَلصة طثؿان  يف ، وبؼيلى طبد الرحؿن بن طوف هم إفلوكؾوا أمر ، الخطاب يختار من بقـفم خؾقػة

فؽؾفم لم يرضوا بعثؿان بديَلً ،  ، ، فؿؽث ثَلثة أيام يسلل الـاس ويتحرى أهل الحل والعؼد وطؾي

طوف بلمر الخَلفة قال لعثؿان : وقبل أن يصرح طبد الرحؿن بن   -اهلل طـه رضي-فاجؿعوا طؾى طثؿان  

فحؾف باهلل وطاهد أن الـاس إذا اختاروا طؾقًا أن  "تاروا طؾقًا أن تبايع الـاس إذا اخ أناستحؾػك اهلل "

يبايع ، ثم كشد بذلك طؾقًا أن الـاس إذا اختاروا طثؿان أن يبايع فعاهد اهلل أن يبايع ، فبعدها قام وبايع 

 -هاهلل طـ رضي-بن أبى صالب  ص بايع بعد طبد الرحؿن بن طوف طؾيشخ ان طؾى الخَلفة ، وثاينطثؿ

ل طثؿان ما ذكر فض وقد ذكرت يف -اهلل طـه رضي-واستتبت البقعة له  ، طثؿان وبايعه الـاس فبايعوا، 

 وزيادة .  -رحؿه اهلل- الشقخ حافظ الحؽؿي

  طـه اهلل رضي–خَلفة طثؿان- : 

الجـود والجقوش  فـشر، إمور قد ُمفدت لؿزيد من الػتوح كاكت طصره  يف  -اهلل طـه رضي-طثؿان 

وطربت إلى توكس وطربت إلى لقبقا لؿزيد ، بَلد روسقا  مِقـَْقا يفوتطل َأرْ  ، باكستان ل أرض السـد يفتط

كثرت الػتوح وازدادت وكثرت   -اهلل طـه رضي- طفد طثؿان  الػتوح وتوسقع رقعة اإلسَلم ، فػي

فؽاكت سعة  ، ل والـعمكثقرة الخقر والؿا ؿل الخؾػاء قبؾه ، وكاكت خَلفتهالغـائم وكثر الخقر تتؿة لع

فعؿؾوا ما طؿؾوا من ،  وأتباطهطظقؿة طؾى الؿسؾؿقن فؾم يعجب هذا إمر أهل الػتـة من طبد اهلل بن سبل 

ًٓ أمقـًا  ، الخَلفة أن استؿر اثـا طشر طامًا يفبعد   -اهلل طـه رضي- الؿمامرات حتى قتل  معؾؿًا طاد

 ، -هلل طـه  وأرضاها رضي-صادقًا بارًا مستؼقؿًا طؾى أمر اهلل 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿03﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

، لم َيعفد بالخَلفة ٕحٍد بل ُقتل بل قتل  ٕحدبعد أن قتل لم يعفد بالخَلفة  -اهلل طـه رضي-طثؿان 

بقر، همٓء أصحاب الػتـة جاءوا لقبايعوه فبعد أن ُقتل جاء الـّاس إلى الزّ  -رضي اهلل طـه-بغتًة، فُؼتل 

 حّتى اجتؿع الـّاس  ، وا لطؾحة فرفضفرفض، جاء
ّ

رضي -أهل الحّل و العؼد يف الؿديـة طؾى خَلفة طؾي

 .                              -اهلل طـه

  
ّ

 :-طـه اهلل رضي–الخَلفة يف طفد طؾي

و استتّب له إمر يف الؿديـة و يف جزيرة العرب و يف مصر و ، و بايعوه بالخَلفة ، فاجتؿعوا طؾى ذلك   

ّٓ الّشاّم فنّن مع ، يف العراق لم يبايع ، ثّم حصل ما حصل من الخَلف طؾى إخذ  -رضي اهلل طـه-اوية إ

طؾى يد قتؾة طثؿان و الؼصاص مـفم، و استؿّر بسبب هذه الؿسللة فتـة، حصل بسببفا وقعة الجؿل، و قد 

كقف طؿؾوا ممامرة لقوقِعوا بقن أصحاب رسول اهلل طؾقه  ؽم سابًؼا، كقف أّن أتباع ابن سبلشرحت ل

قن، و الّسَلم بعد أن كان قد التلم الّصؾح  الّصَلة و أراد  ، فحصل ما حصل، ثّم حصؾت معركة ِصػِّ

 
ّ

، ثّم خرج الخوارج و أبرزوا طن وجففم الؼبقح -رضي اهلل طـه-و معاوية  -رضي اهلل طـه-الّصؾح طؾي

 وان فؼتؾفم يف معركة الـّفر -رضي اهلل طـه-و قاتؾوا طؾقًّا ، 

 

ّٓ ، و قضى طؾقفم  بعد استؿراره يف الخَلفة أربع  -رضي اهلل طـه- طشرة كان أحدهم قد َقتل طؾقًّا إ

 و هو يحاول جؿع كؾؿة الؿسؾؿقن و إقامة شرع اهلل فقفم.                       ، سـقن و تسعة أشفر 

  الخَلفة و تـازله طـفا لصالح معاوية 
ّ

             :-طـفؿا اهلل رضي–توّلي الحسن بن طؾي

  ، ثّم بعد ذلك توّلى ولده الحسن الخَلفة   
ّ

يف جؿقع البؼاع  -رضي اهلل طـه-و بايعه أصحاب طؾي

 
ّ

 طؾقه ُيطؾق و خؾقػةً  أشفرٍ  سّتة مؽث و ،-طـه اهلل رضي–الّتي كاكت تحت خَلفة و تحت ُمؾك طؾي

من محاولة  -رضي اهلل طـه–حّتى قاد الجقوش إلى الّشاّم يريد أن ُيؽؿل ما بدأه أبوه  ، ''أمقر الؿممـقن''

فُلشقع أّن ققًسا بن سعد بن ُطبادة قد ُقتل و  ، و طدم التػّرق بقـفم ،جؿع كؾؿة الؿسؾؿقن طؾى خؾقػٍة واحٍد 

وا و هنبوا خقؿة الحسن و أرادوا قتؾه و جاء ،العسؽر قد أرسؾه الحسن صؾقعة باثـي طشر ألًػا فاغتبط

ؿسؿوم، و ما حصل من أخذهم إموال، و ما حصل هبذه الػتـة هبذا الخـجر الوركه فطعـوه بخـجٍر يف 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿04﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

و أن يتـازل لؾخَلفة لؿعاوية، فؼد سئم الحسن همٓء الـّاس  ، أن يحؼن دماء الؿسؾؿقن فرأى، العؿقاء 

–أّما بعض الـّاس معفم من إتؼقاء الّصالحقن الّصحابة  ،الغّدارين، الّذي فقفم بعض الغّدارين صبًعا

فؾّؿا رأى أّن إمر  أرادوا قتؾه و بؼّقة أصحاب الػتن،و لؽن الؿؼصود بالغّدارين الّذين ،  -ـفمط اهلل رضي

ا يف الػتـة رأى أن يجؿع الـّاس طؾى معاوية بحقث أن  ،و الّشرور        ٓ يستؼقم و أّن إمر سقبؼى مستؿرًّ

فبفذا إمر يؾتئم  ، وية يطقعون معاويةيؽون الّذي ُيطقع الحسن ُيطقع أمره و ُيطقع معاوية، و أصحاب معا

و أربعقن بالخَلفة لؿعاوية و صار الؿسؾؿون أجؿعقن يف جؿقع بؼاع     أمر الؿسؾؿقن، فتـازل طام واحد 

و يف ، و كذلك الّشاّم و العراق إلى باكستان أو أفغاكستان ، إرض؛ يف الجزيرة العربّقة و مصر إلى لقبقا 

 .                                                    -طـفم اهلل رضي–م تحت خَلفة معاوية بن أبي سػقان الّشؿال إلى روسقا كّؾف

 معاوية سادس الخؾػاء : 

 طؾقه الّصَلة و الّسَلم: 
ّ

 كان خاتؿة الخؾػاء الّتي قال فقفا الـّبي
ّ

ِة َثََلُثوَن "الحسن بن طؾي ِخََلَفُة الـُُّبوَّ

، و كان هذا الخؾقػة الؿؾك -رضي اهلل طـه-أططى اهلل ُمؾؽه من يشاء فلططاه معاوية  ، ثقنبعد الّثَل 1"َسـَةً 

 ففو ،-جؿقًعا طـفم اهلل رضي–كان خقَر مؾوك الؿسؾؿقن و خقَر الخؾػاء بعد الخؾػاء الّراشدين و الحسن 

و  ،ؿسة : أبو بؽرخ فالخؾػاء الؿؾوك، أصؾُح  و الخؾػاء سادس أو الّراشدين، الخؾػاء سادُس  الػضل يف

 ، و طثؿان ، طؿر 
ّ

 ،و معاوية ُأصؾق طؾقه لؼب )خؾقػة( سن ثّم بعده جاءت الخَلفة معاوية،و الح ، و طؾي

 َطَشَر خؾقػةً و الّرسول صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم يؼول : 
ْ

ِة ُمْسَتِؼقًؿا َأْو َقائًِؿا إَلى اْثـَي  ، َٓ َيَزاُل َأْمُر َهِذِه إُمَّ

 مٓء الخؾػاء الذين كان فقفم إمر مستؼقًؿا.فؿعاوية من ه

  أفضل  من طؿر بن طبد العزيز : -رضي اهلل طـه–معاوية 

سادس الخؾػاء معاوية، فؿعاوية هو مِن أفضِل الخؾػاء و أفضل من طؿر بن طبد العزيز، و كان زمـه و  

،   -رضي اهلل طـه-عزيز خَلفته و سقاسته و جفاده و فتوحه  خقٌر من ملء إرض مثل طؿر بن طبد ال

ّٓ أّكه ٓ ُيواَزى بلحٍد من أصحاب رسول اهلل  ، طؾى شرٍف و رفعٍة و إمامة طؿر بن طبد العزيز يف الّدين -إ

                                                 
1

(، وانطحاوي يف 9943و  6657(، وابٍ حباٌ )52« )فضائم انصحابت»(، وانُسائً يف 2226يــزي )وانهفـظ نّ، وانتش (4647و  4646أخشجّ أبى داود ) 
، (2227(، وانطٍانسً )2282« )انسُت»(، وابٍ أيب عاصى يف 792« )صوائذِ عهى انفضائم»اهلل يف  (، وابُّ عبذ222و  5/222(، وأمحذ )3349« )يشكم اَثاس»

(، وغريْى يٍ طشق 26« )صشٌح انسَُُّّت»(، وانطربي يف 342و  6/341) «دالئم انُبىة»انبٍهمً يف  (، و245و  3/72احلاكى )(، و6442« )انكبري»وانطرباين يف 
 .عٍ سعٍذ بٍ مجهاٌ، عٍ سفٍُت بّ



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿05﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

ٓ ُيداكقفم و ٓ ُيؼارهبم أحٌد ٓ  ،ّٕن أصحاب الّرسول طؾقه الّصَلة و الّسَلم ، -صّؾى اهلل طؾقه و سّؾم

 ذا كَلم أهل الّسـّة. طؿر بن طبد العزيز و ٓ غقره ه

 : ما روي طؾي أن طؿر طبد العزيز خامس الخؾػاء الراشدين 

و ورد ، و أّما ما ُروي أّن طؿر بن طبد العزيز خامس الخؾػاء الّراشدين كؿا صّح ذلك طن الّشافعي 

 بؿعـى ، فعؿر بن طبد العزيز لقس هو خامس الخؾػاء الّراشدين ، الّثورّي ففو خطلطن سػقان  ذلك 

و أّكه كان باختقار غقره و أّكه ، طن حرٍص طؾى الؿؾك و الّسؾطان  ، لؽن بؿعـى أّكه لم يؽن يعـىالػضقؾة 

و أفضل و أطدل، لذلك طبارة ، و معاوية خقٌر مـه ، لؽن الحسن خقٌر مـه  ،لم يسَع إلى الؿؾك صحقٌح 

و إَْولى طدم ، طؾى أقّل إحوال  و فقفا إشؽال، إجؿاٌل و فقفا  ، خامس الخؾػاء الّراشدين فقفا كظٌر 

ُذكر له طن سػقان الّثورّي أّكه يؼول إّن طؿر بن طبد العزيز   -رحؿه اهلل-استخدامفا و اإلمام أحؿد 

السـّة( ، و الّشقخ الخَّلل يحتاج إلى )فؼال هذا باصٌل ذكره الخَّلل يف كتاب  ، خامس الخؾػاء الّراشدين

إثر موجود يف كتاب )السـّة( لؾخَّلل و إّمة تؾّؼته بالؼبول. فعؿوًما هذا بحٍث و معرفة حاله، لؽن هذا 

و إّكؿا خامس الخؾػاء الّراشدين هو ، الؽَلم ٓ يصّح أّن خامس الخؾػاء الّراشدين طؿر بن طبد العزيز 

 
ّ

عد ب إرض مؾوك خقرُ  -طـه اهلل رضي–و سادس الخؾػاء هو معاوية بن أبي سػقان ، الحسن بن طؾي

 همٓء الخؾػاء.  

 : بعد الخؾػاء الراشدين يصقر الؿؾك طضوضا 

ّٕن الؿؾك  ، و ققل يف تسؿقة الُؿؾك بلّكه طضوض،  َطضوًضا مؾًؽا صار  -طـه اهلل رضي–بعد معاوية 

لسّن حقث يصقب الّرطّقة فقه ضؾٌم، حقث يصقب الرطقة فقه ضؾم، يعضون فقه يعّض، ققل إّكه من العّض با

قل بضم العقن ُطضوضا ، جؿع ِطْض و هو الخبقث الشرير ، يؽون مؾوكا يظؾؿون الـاس و طضا ، و ق

يمذوهنم ، لؽن ٓ يعـى طؿر طبد طزيز أبدا ٓ يؼال أن مؾؽا طضوضا ، لؽن معـى الحديث أكه سقؽون بعد 

شرير أو  وإٓ ٓ يجوز أن يطؾق طؾى أحد من الصحابة أكه ، من الؿؾوك من يؽون كذلكخَلفة الراشدين  

 . أن مؾؽه طضوضًا

  رضي اهلل طـه -حديث سػقـة-: 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿06﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

 اهلل صؾى –مولى رسول اهلل  ، هو حديث سػقـة وهو حديث خَلفة الـبوة ثَلثون سـةوهذا الحديث 

وأبو داود يف ، وهذا الحديث رواه اإلمام أحؿد يف الؿسـد ، ويؽـى بلبي طبد الرحؿن  ، - وسؾم طؾقه

والحاكم يف ،  بى طاصم يف السـةوابن أيف شرح أثار ،  كذلك الطحاويعه ووالرتمذي يف جام ، ســه 

وغقره خرجوا  ، ويف كتب العؼائد السـة لؾخَلل، وغقرهم كثقر خرجوه  ، مستدركه  والرويان يف الؿسـد

طؾقه  -طن سػقـة أبي طبد الرحؿن مولى رسول اهلل ، هذا من صريق أو من صرق طن سعقد بن جفؿان 

  1، )اْلِخََلَفه َثََلُثْون َسـَة ُثم َتُؽْون َبْعد َذلِك ُمْؾك( ويف لػظ لفذا الحديث  -والسَلم الصَلة 

 : زيادة موجودة يف الحديث 

طـد الرتمذي وأبى داود وبن أبى طاصم واإلمام أحؿد وغقرهم قال ويف زيادة وهذا ٓ إشؽال فقه 

وخَلفة  ، خَلفة طؿر طشر سـقن، سـتقن ، وؽر)امسك يعـي يف العد خَلفة أبى بسػقـة راوي الحديث 

بق ذكره هو الصحقح وإٓ ما س، صبعا هو حذف الؽسور  وخَلفة طؾي ست سـقن( ،طثؿان اثـي طشر سـه

:فؼؾت له يعـي  )قال سعقد ابن جفؿانحقث زاد الرتمذي وقال: ، مـؽره فقفا رافضي  وقد رويت زيادة

ولؽن  قال كذبوا بـو الزرقاء بل هم مؾوك من شر الؿؾوك( ،فقفمأن بـي أمقه يزطؿون أن الخَلفة  لسػقـة

 صح هذه الزيادة بل هي زيادة خبقثةوٓ ت ،وهو ضعقف وطـده مـؽرات، هذه الزيادة فقفا حجرج بن كباته 

إسؾؿي أبو  بن جفؿان هذا الراوي  وسعقد ، بالؼبول مةتؾؼاه إ ،والحديث بدوهنا صحقح مشفور، 

، وطبد اهلل بن أبي أوىف وهذا تابعي  فذيب روى طن سػقـةؿا قال الحافظ بن كثقر يف التك ، حػص البصري

وروى طن طبد الرحؿن وطبد اهلل ومسؾم أوٓد أبي بؽره وروى طـه  ، وروى طن أبى الؼقم له صحبه 

 - رحؿه اهلل -وثؼه بن معقن ،  م بن حوشةوالعوا، وطبد الوارث بن سعقد ، بن صؾحه  ىإطؿش ويحق

، وذكره بن حبان يف الثؼات  ،وقال الـسائي لقس به بلس،  ٓ بلس به أيضا وقال أبو داود ثؼةوقال أرجوا أ

ه طجائب ، وقال الؿروزي طن أحؿد ثؼة ، والصحقح أن هذا الراوي صدوق طؾى وقال البخاري يف حديث

 .واهلل أطؾم  مةطـد أكثر إ أقل إحوال ، وهو ثؼة
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( ،  363/  4وانطحاوي )  ( ، 245،  72/  3( ، واحلاكى )  2226( ، وانتشيزي )  4647،  4646( ، وأبى داود )  222،  222/  5صحٍح ( سواِ أمحذ )  
( لال انتشيزي : وْزا حذٌث حسٍ . ولذ لال األنباين بعذ سشد احلذٌث وطشلّ وشىاْذِ : ومجهت انمىل أٌ احلذٌث  2282( ، وابٍ أيب عاصى )  6924وابٍ حباٌ ) 

: اإلياو أمحذ وانتشيزي وابٍ جشٌش انطربي وابٍ أيب عاصى  حسٍ يٍ طشٌك سعٍذ بٍ مجهاٌ صحٍح هبزٌٍ انشاْذٌٍ ال سًٍا ولذ لىاِ يٍ سبك ركشْى وْان أمساءْى
 ( . 462وابٍ حباٌ واحلاكى وابٍ تًٍٍت وانزْيب وانعسمالين . ا ْـ ) صحٍحّ / 



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿07﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

قد روي بـحوه حديث آخر لؽن الؿراد هو بقان ،  -رضي اهلل طـه  -ديث سػقـة وهذا الحديث وهو ح

 .قد طد خَلفتفم طؾى مـفاج الـبوة -صؾى اهلل طؾقه وسؾم -فة همٓء الخؾػاء وأن الرسول خَل

 ]الؿتن[

مؾك طضوضا  -اهلل طـه  رضي -يعـى بعد معاوية  - ثم كان بعده مؾؽا طضوضا -رحؿه اهلل -وقوله  

  . -رضي اهلل طـه -ن جاء طؿر بن طبد العزيز إلى أ

 الشرح[[ 

ٓ شك أن  ، وٓ شك يف ذلك َلفه راشدة فخَلفته خ،  -رحؿه اهلل  -جاء طؿر بن طبد العزيز  إذ  

 . ، لؽـفا ٓ توازى بخَلفة الصحابة كؿعاوية -رضي اهلل طـه -فة طؿر بن طبد العزيز خَلفة راشدة خَل

  رضي اهلل طـفؿا -سػقـة حديث حذيػة يشبه حديث-: 

صؾى اهلل  -أن رسول اهلل   -رضي اهلل طـه - حديث حذيػة وهو، الحديث الذي يشبه حديث سػقـة 

ُة فِقُؽْم َما َشاَء اهلُل َأْن َتُؽونَ "قال: -طؾقه وسؾم   اهلل طؾقه و سؾم  صؾى –يعـى وجود الرسول  - َتُؽوُن الـُُّبوَّ

ُثمَّ َتُؽوُن  -طؾقه الصَلة والسَلم -يعـى بوفاة الرسول  ، - ُعَفا إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَفا،ُثمَّ َيْرفَ  -أضفرهمبقن  -

ِة ، َفَتُؽوُن َما َشاءَ  خَلفة همٓء إربعة ، وكذلك  أهناوٓ شك  - ،اهلُل َأْن َتُؽونَ  ِخََلَفٌة َطَؾى مِـَْفاِج الـُُّبوَّ

ُثمَّ َيْرَفُعَفا إَِذا َشاَء َأْن َيْرَفَعَفا،  َلفه شرطقة طؾى مـفاج الـبوةخ -رضي اهلل طـه - الحسن وكذلك معاوية

ا، َيْرَفَعَفا ، ُثمَّ َتُؽوُن   َُأنْ  اهلل َفَقُؽوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َيُؽوَن ، ُثمَّ َيْرَفُعَفا إَِذا َشاءَ وهذا بعده  ُثمَّ َتُؽوُن ُمْؾًؽا َطاضًّ

َفَتُؽوُن َما َشاَء اهلُل َأْن َتُؽوَن ، ُثمَّ  وبالجرب بالؼوة أخذهيؽون فقه  والؿؾك الجربي الذي ، ُمْؾًؽا َجْبِرّيًا

ِة ، ُثمَّ  َيْرَفُعَفا إَِذا َشاَء َأنْ  قد اختؾف العؾؿاء يف بقان و، 1 "َسَؽَت َيْرَفَعَفا ، ُثمَّ َتُؽوُن ِخََلَفٌة َطَؾى مِـَْفاِج الـُُّبوَّ

أم الؿؼصود ، أم الؿؼصود به طؿر بن طبد العزيز  ،هل هذا الؿؼصود به الؿفدي الخَلفة طؾى مـفاج الـبوة

 .كل ذلك محتؿل واهلل أطؾم ،أكه سقؽون كذلك يف زمن من إزمان 

 وشقخـا ، لبزار والطرباينرواه ا،  وكذلك الطقالسى، حؿد يف مسـده وهذا الحديث خرجه اإلمام أ

 هذا الحديث يف السؾسؾة الصحقحة . قد صحح -رحؿه اهلل  -إلباين 

                                                 
 حذٌث انُعًاٌ بٍ بشري عٍ انُيب -يسُذ امحذ : اجملهذ انشابع  «/ انسهسهت انصحٍحت 5» نتخشٌج : كتب األنباين : ا1
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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودهذا التفزيغ ليس قابل للنشز، فلن ي تنبيه هام: +

 

﴿08﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْوَرةِ  َشْرُح كَِتاِب  َواْلِعشِريِن يف اّلَساِدسِ اْلدَّ   –َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ

ْقِخ ُأَساَمُة بُِن َطَطاَيا اْلُعَتْقبِي -َتَعاَلى  هالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 
 

  أو رومقة  قسطـطقـقةأي الؿديـتقن تػتح: 

كـا ": -رحؿه اهلل  -قال  بى قبقل الؿعافرىوهو حديث أ، أخقرا أذكر الحديث أخر الذي فقه شبه مـه 

فدطا طبد اهلل  ، أو رومقه الؼسطـطقـقةي الؿديـتقن تػتح أوٓ طـد طبد اهلل بن طؿرو بن العاص وسئل أ

 -طؾقه الصَلة والسَلم  -اهلل : بقـؿا كحن حول رسول اهلل  فلخرج مـه كتابا فؼال طبد ،بصـدوق له حؾق

 -فؼال "، "رومقه وأ قسطـطقـقةأي الؿديـتقن تػتح  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -كؽتب إذ سئل رسول اهلل 

ٓ َيْعـِي ُقْسَطـِطِقـِقةَمِدْيـَة ِهَرْقل ُتْػتَ  : -ؾقه وسؾم صؾى اهلل ط يعـي مضؿون الحديث هو 1 ،"ُثم َرْوَمقَّه ح َأوَّ

يستدطي أن تعود   -رحؿه اهلل  -وهذا الػتح الثاين كؿا يؼول شقخـا إلباين  هنا تؽون هي الؿػتوحة،أ

يف الحديث   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ه الرسول وهذا ما بشركا ب لى إمة الؿسؾؿة ،الخَلفة الراشدة إ

وقد خرجه بعد ذلك الشقخ إلباين يف   -رضي اهلل طـه  -وهو حديث حذيػة ، الذي ذكرته لؽم قبل قؾقل 

والحسن  ربعة ،الؿؼصود من هذا أن كعؾم أن خَلفة همٓء الراشدين إ لصحقحة رقم خؿسة ،السؾسؾة ا

خرى ويف أحاديث أ، مٓء الخؾػاء ثبت كص خَلفتفم يف هذا الحديث أن ه -رضي اهلل طـه  -بن طؾي 

وإن شاء اهلل تعالى سقليت يف الدروس ،وطؾي  ،وطثؿان ،أبو بؽر وطؿروخاصة خَلفة إشقاخ إربعة ،

إن شاء اهلل تعالى يف  سقليتبالتـصقص كؿا  طؾى صحة خَلفة همٓء إربعة   إدلةإن شاء اهلل،الؼادمة 

 تاب واهلل تعالى أطؾم وصؾى اهلل وسؾم وبارك طؾى كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقن.هذا الؽ
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 –فضل الجٍاد ، َالحاكم فٓ المستذسك  – 12011ط داس المغىٓ ، َ ابه أبٓ شٕبت فٓ المصىف )  – 503( َالذاسمٓ فٓ السىه )  106/ 2سَاي أحمذ )  

، َعبذ الغىٓ  ( 108 ) ( َابه أبٓ عاصم فٓ األَائل 61( َالطبشاوٓ فٓ األَائل )  602الفته َالمالحم ، َأبُ عمش الذاوٓ فٓ السىه الُاسدة فٓ الفته ) 

 ( 1/  2/30مقذسٓ فٓ كتاب العلم ) ال

 

 َقال : حذٔث حسه اإلسىاد ، َصححً الحاكم ََافقً الزٌبٓ 

 (( 4ٌَُ كما قاال كما ركش الشٕخ األلباوٓ سحمً هللا تعالّ ) الصحٕحت سقم )) 


