
  

 

 

 

لجج م7 *لشنق4-ي مقا, في ما /*ب-ا, + *لحجج %$#ا! "  "

@a_bawadi (https://twitter.com/a_bawadi) 8ب/*;= >حم; / كتب

http://ahmadbawadi.blogspot.com/2014/07/abawadi_19.html

+ /سل< /صحبH/ 8ل8 عل84 هللا صلى + هللا !س/, على /*لسال< +/*لصالB /*لحم;A + هللا بس<
/!س/ل8 عب;J محم;* >7 />ش#; + ل8 ش!K4 ال /ح;J + هللا %ال %ل8 ال *7 />ش#;

بع; *ما  :

*ألم! /حق4قة + بحتة ش!ع4ة T*/4ة م7 *لخالفة م/ض/P س4تنا/, >ن8 ل8 هللا غف! *لشنق4-ي Mك!
*لش!عي *ل;ل4, عن; 4ك/7 ما >بع; /كالم8 + ق/ل8 في 4صX /ل< بحث8 في متكلV *ل!ج, >7 /ج;نا
Z4ال\ على قائ< كال< + *لعلمي /*لبحTم7 ل#ا ح$ ال تن Zكا; + *لعلمي *لتأص4, /ال *لش!عي *لبح</

>Tمقال8 >7 >ج JM^ 7م Vما >ضع Xلمسألة ح/, كت*

*لش!ع4ة *ألحكا< عل4#ا /4نT, ب#ا 4لTمنا ث< />ف#ا< تص/!*\ /ضع >!*; فق;

%ماما 4ك/7 >7 *لب4عة في 4شت!- ل< /%7 حتى ل8 *لب4عة تم\ م7 >7 للق!*ء 4/ص, >7 /غ!ض8
ل< /%7 /ج/با جم4عا للمسلم74 /خل4فة %ماما /4ك/7 ش!عا+ 4قع MلK >7 *لمسلم74 لكافة /خل4فة
/%7 حتى للب4عة *لش!ع4ة *لحق4قة معنى ^/ ^M* أل7 + ل8 *لمبا4ع >/ *لمبا4ع/7 4شت!-8 >/ 4!ض8

M© 2014 justpaste.itلK خالV *لناa *عتق; Add new note (http://justpaste.it/)

1



Popular notes (http://justpaste.it/topall/popular)
Regulations (http://justpaste.it/jpregulations)

About (http://justpaste.it/jpabout)
نف/M *لب4عة بع; >/ *لب4عة لح$ة ل8 4ك7 ل< /ل/ حتى /النف/M سل-ا7 من#ا 4لT< ال *لب4عة />7

ش!ع4ة بب4عة 4ُسبb ل< ;*< ما *لمسلم74 بال; على /سل-ا7  .

عل84 *لخ!/d 4ج/T /ال *لمسلم74 %ما< />ن8 عم! للمال عق;^ا ت< *لب4عة >7 *ألم! ن#ا4ة في ل4ت/ص,
قتال8 /لT< *لمسلم74 عصا شb فق; MلK فع, /م7 >خ!e ب4عة *ح;*Z /ال

*M^ fب4ان8 في جاء ما ملخ

*ألخ!e *نع;*< >ح;*^ما *نع;*< م7 4لT< /ال + صغ!e >/ كب!e تك/7 ق; *لخالفة >/ *إلما!B >7  :>ق/,
4با4ع /ق; + *لكب!e /تنع;< *لصغ!e *إلما!B ت/ج; فق; + *آلخ!e على >ح;*^ما /ج/; 4ت/قV فال +

*لمسلم74 ك, على عاما >م4!* 4ك/7 /ال *لخل4فة >/ لألم4!   

معنى /*لخل4فة + *لخل4فة معنى *ألم4! 4حتم, فق; + بالمعنى /4فت!قا7 4جتمعا7 ق; /*لخل4فة فاألم4!
4ك/7 >7  خل4فة ك, م7 /ال للمسلم74 خل4فة 4ك/7 >7 >م4! ك, م7 4لT< فال 4فت!قا7 /ق; + *ألم4!
+ /*لن4ابة /^/*الستخالV *للغ/= *لمعنى %لى عائ; *أللفا$ ^JM معاني /ب4ا7 + للمسلم74 >م4!*
+ ب8 *لق4ا< >/ فعل8 عل4#ما 4ت/جX ف4ما *ل-!ف74 ب74 *التفاb بم/جب8 ت< *لM= *لعق; حسX /4ك/7

*لحق/b م7 عل4#ما /ما *ل/*جبا\ م7 من#ما لك, كا7 /ما  +

>7 على *إلمامة ش!/- ف84 /ت/ف!\ + /*لعق; *لح, >^, م7 با4ع8 مم7 لألم4! *لب4عة >خM\ فإ7 
ف#/ من#ا شيء على نف/JM 4بس- ل< >/ + من#ا ش4ئا ملK س/*ء + /*لبال; *لعبا; على خل4فة 4ك/7
Mلمسلم74 خل4فة ح4نئ* =Mال *ل T/عت8 4جTحكم8 م7 شيء في منا JM^/ إلمامة >/ *لخالفة ^ي*
e!لع$مى >/ *لكب* + Mال *ألم4! >/ *لخل4فة ^/ فح4نئ b!س/*ء بالتسم4ة ف bعل84 >-ل Xم4! لق< /<
ل8 /*لمبا4ع *لمبا4ع74 ب74 *لعق; /مقتضا^ا ب8 قائمة *لش!ع4ة *لحق4قة >7 -الما ب4ن#ما ف!b ال خل4فة

JM^/ على قائ< مقتضا^ا *لش!ع4ة *لحق4قة Xل-!ف74 ب74 *لعق; م/ج*  +

*لمسلم74 أل7 + كMلK ف#/ *لمسلم74 م7 ناح4ة على خل4فة >/ >م4!* 4ك/7 >7 *لب4عة ش!- كا7 /7%
ص!V 4ج/T /ال *لنقصا7 >/ ف4#ا *ل4Tا;B 4مك7 ال محضة عبا;B ل4س\ /*لب4عة + ش!/-#< عن;
>ن#ا -الما ب#ا *إل4فاء م7 ب; ال *لناa ب74 /م/*ثb4 /ع#/; ش!/- ^ي /%نما + هللا لغ4! من#ا ش4ئ
>ساء /م7 + هللا م7 /*ألج! *لث/*X حس7 ل8 كا7 *لن4ة />حس7 *لعم, >خلf فم7 *لش!P على قائمة
ش!عا عل84 4ت/جX بما قائ< >ن8 -الما + بش!- 4خ, /ل< ع#; 4نقm ل< -الما قائمة فب4عت8 *لقص;

قص;J س/ء م7 >/تي لكن8 *لخالفة >/ *إلما!B مقتض4ا\ م7

لك, خل4فة 4ك/7 >7 نلTم8 ث< ما ناح4ة على لشخf *لب4عة تعق; >7 عقال 4ج/T /ال ش!عا 4صح فال
*لحق4قة /ق/P /ع;< + ش!/-#< عن; فالمسلم/7 + !ضاJ غ4! م7 *لعبا; جم4ع /على *لبال;
%ال نفسا هللا 4كلV فال + عل84 *لق;!B لع;< كماال *ألق, ب-ال7 من8 4لT< ال *ألكم, بص/!ت#ا *لش!ع4ة

/سع#ا

Xا^Mإلمامة على *لمسلم74 م7 !ج, مبا4عة " ^ي للخالفة *لش!ع4ة *لحق4قة >7 على *لشنق4-ي ف*
على ص/!ت8 *4جا; حق4قة لك7 + *إلما!B >/ *لخالفة لمعنى *لعا< *لمف#/< ^/ ^M* >7 >ق/, " *لع$مى
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m!< فال + *لعق; بمقتضى 4ك/7 %نما *ل/*قع >Tإلمامة >/*نعقا; *ألكب! *لخل4فة *نع;*< م7 4ل* e!لكب* +
*ل-!فا7 عل4#ا 4تفb ل< /%7 كب!e تقع >7

JM#ما\ *السقا-ا\ ف*Tفي ل#ا مح, ال /*الل P!محل#ا غ4! في /تقع *لش Vئ; /تكل*T \*!/تص/
/تفص4ال جملة با-, ف#M* عل4#ا *لش!P >حكا< /*سقا- ب#ا *لT*منا 4!4; /معاني  +

تفص4, فM^ 84* >7 *لش!ع4ة بالحقائb /%نما *لع!ف4ة بالحقائb ت!تب- ال *لش!ع4ة *ألحكا< >7 >ما
*لش!ع4ة *لحق4قة ع7 /*نفكاك#ا ت!*ب-#ا /م;e *لع!ف4ة *لحق4قة %لى *لن$! م7 ب; فال : /تأص4,
Mك!نا كما محضة عبا;B لa4 *لب4عة >م! >7 علمنا %7 خاصة عل4#ا *لش!عي *لحك< إلسقا-

/ال ع!V مع#ا 4صلح /ال *لنقصا7 >/ *ل4Tا;B ع;< من8 4لT< ف#M* محضة عبا;B *لب4عة >7 قلنا فإ7
J*/ت< /%7 + س V!ف#/ هللا لغ4! من#ا شيء ص K!ش Aبا Tكال;عاء /ج, ع Bلصال*/ V*/-ل*/

B7 /ق!*ءH!لق* + *M^/ لعل< >^, م7 >ح; ب8 4ق, ل< ما*

/4ج/T محضة عبا;B ل4س\ *لكب!e >/ *لصغ!e /*لخالفة *إلما!B />م/! *لب4عة >7 نق/, >7 /4بقى
/ت/ف!\ كب!e ب4عة >ن#ا على *لعق; ت< فمتى + *لنf تخالV >/  بالش!P تص-;< ل< ما *الجت#ا; ف4#ا

كMلK ف#ي MلK ;/7 >ن#ا على بالعق; عل4#ا *التفاb ت< /متى + كMلK ف#ي ش!/-#ا

جم4ع م7 *لش!ع4ة *لحق4قة /*فb ^, *لس4اسي >/ *لع!في بالمف#/< *لب4عة في *لن$! م7 ب; ال /عل84
م7 4منع ما ^ناK ^, مع#ا ب8 *لت/*فb 4تفb ل< /ما + *لج/*نX تلK م7 شيء في شا!ك#ا >/ ج/*نب#ا

بالصحة ل#ا 4ش#; ما 4/ج; /ال ش!عا ق4ام8

*لع$مى *إلمامة حك< ل8 عاما خل4فة 4ك/7 >7 ;/7 ألم4! /*نعقا;^ا *لب4عة مسألة في *لن$! /عن;
*لناa >م! 4ستق4< /ال *الختالV /ع;< *الئتالV /ج/X على ;ل\ *لش!ع4ة *لنص/f >;لة >7 /ج;نا
/*ل-اعة *لسمع /ل#< /*لسل-ا7 /*لحك< *لكلمة ل8 + ح/ل8 *لناa /4لتV 4س/س#< م7 ب/ج/; %ال

V/!بالمع

KلMج;نا /ل/ B!ل/ /تصح + *لسف! %ما/ Xألع$< *إلما< >/ *ألكب! *لخل4فة بغ4ا* JM#ف B!ش!ع4ة %ما
قا, كما *لش!ع4ة *لخالفة نفس#ا ^ي نق/, >7 4صح ف#, *لكب!e *إلمامة بغ4اX /ل/ صح\

*لشنق4-ي

" B!في ب4ن#ما تغا4! ال *لش!ع4ة *لخالفة نفس#ا ^ي *لش!ع4ة فاإلما P!لش*  "

*نعقا; >7 -الما فأق/, : *لع!V ال *لش!P عل4#ا ;, *لسف! %ما!B >7 : قائال >ح;^< عل4نا 4عت!m ق;
B!غ4! %ما B!إلما* e!لكب* Tش!عا جائ *Mتك/7 ال فلما Kما!*\ ^نا% e!على ق4اسا تك/7 >خ B!ما*

بأم/! /*إل^تما< *لناa ح4اB تس44! من#ا *لغ!m *الختالV /ع;< /*الئتالV *لتأم4! في *لسف!
*لكب!e باإلما!B *لق4ا< تعM! -الما معاش#< /تس44! ح4ات#<  +

س/*ء ل8 عق;\ م7 /أل/, كب!e كان\ عق;\ %7 *إلمامة >7 على *لشنق4-ي *لT*ما\ صح\ /ل/
>7 عل84 ل/جX  ش!عا /*قعة >ن#ا *لكب!e *لخالفة لب4عة /!فm *متناP ع7 >/ /قب/, !ضا ع7 /قع
*لمال /قب, *آلخ! تل/ /*ح;* *لب4عا\ ل#< >خM\ فق; *إلخ/*7 م7 4ن/ب8 م7 >/ *لبنا لحس7 *لب4عة 4عق;
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للمسلم74 خل4فة ل#ا نصب\ *لتي *لجماعا\ م7 /غ4!^ا +  هللا ش!P /تحك4< *لخالفة *قامة على عم!
+ *M#ل4#ا ت;ع/ *لتي عم! *لمال خالفة تسق- /ب% K!4ب#ا 4حتج /غ

>م4! مع *ألم!*ء /سائ! *لمسلم/7 تشا/! %7 .. نع<: "  ق/ل8 *لشنق4-ي *سقا-ا\ عجX4 /م7
MلK في ح!d فال غJ!4 *ألم! ^M* 4ت/لى >7 ^/ /!ضي عم! *لمال *لمoمن74  "

4ع-4ة ال *لشيء ففاق; ش!عا ل8 4نعق; /ل< >صال 4قبل8 ل< شيء ع7 4تناT, >7 عم! للمال كV4 >ق/,
>حكام#ا عل4#ا ت!تX ث< ت/ج;^ا >7 ت!4; فكV4 *ل-!ف74 ب!ضا %ال تنعق; ال *لش!ع4ة /*لحق4قة +

b/ال >;لة ل#ا /تس K!ال >ص, /ال علة في ال مع#ا تشت/ P!ف a4ل/< Xعم! للمال صح\ %7 *ل/*ج
 .ق!شي ك/ن8 للبغ;*;= تسل4م#ا

 Xقا, *لعالمة ب;! *ل;74 *لع4ني في كتا)p!لقا* B;عم ( Z4;ح q!في ش"r4!ألم! في ق* *M^ ,*T4 ال

" *M^ !كMغ4! /*ح; م7 >^, *لعل< >7 *لق!ش4ة ش!- صحة ف Pال لق!شي /قا, *لن//= /حكى *الجما% e!ال تنعق; *المامة *لكب
 >Tب7 ت4م4ة /قا, *ب7 ح*/ >Tب7 ح*/ mلن//= /*لقاضي ع4ا* Pلة"بإجماTلمعت*/ d!*/ال *لخ* KلM في Vفالق!ش4ة"/ل< 4خال +

KلM على Pش!- صحة /*نعق; *الجما+

*لع#/; ^JM -/, للمسلم74 4حص, عما ل8 ف!ض#ا ت!4;/7 *لتي *لخالفة حق4قة م7 عم! *لمال />74
+ *Mل< /لما T!4ب *M^ Xكا7 لما ب4اناتك< />74 *آل7 %ال />مثال8 *لخ-ا e;4-لب#ا *لب4عة لل$/*^!= 4نا/

>= 4ملK ال م7 للمسلم74 خل4فة 4ك/7 >7 4صلح ^, + *لبغ;*;= م7 *;عائ#ا /T4ع< *لج/الني م7
>نفسنا على نف!ض8 ث< ل#ا !فض8 مع *لمسلم74 لكافة %ماما 4ك/7 >7 تخ/ل8 صالح4ا\  

م7 نسجت#ا فاس;B /*سقا-ا\ تص/!*\ ع7 *ل4/< تح;ثنا جئ\!!!؟؟ شنق4-ي 4ا ^M* م7 ;74 في 
Kبال;ماء ف4#ا قام/* م7 خالفة ب#ا تسق- >7 ت!4; *لع!ف4ة /*لحق4قة + *لش!ع4ة *لحق4قة باس< خ4ال

 /^م4ة خالفة لتثبت/* !*4ات#ا /!فع/* ق4ام#ا >ج, م7 /ضح/* لل;74 نص!B /*ألشالء

ل< ق/*ع; على كالم8 بنى *لبا-لة /*اللT*ما\ *لفاس;B باالسقا-ا\ مليء *لشنق4-ي مقا, : خاتمة
^JM بمث, جاء >ح;* >7 >عل< ال ب, *تفاb حتى >/ %جماP ف84 ل#< *لعل< أل^, كال< /ال نf ل#ا 4ش#;

>ص/ل8 على *لش!ع4ة *ألحكا< 4نT, >7 ل8 هللا غف! حا/, ث< + *لفاس;B *السقا-ا\ /تلK *لتخب-ا\
B;ال ح/, /ال *لفاس/ B/ال ق% Aبا

/*لم!ج/B *لعلم4ة *لفائ;B النع;*< بMلK فأكتفي لل/ق\ مض4عة ف84 *ل!; في /*الست-!*;

*لعالمA X! 74 /*لحم;
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