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احلؿد هلل أمر بوٓجتامع والسؿع والطوعي ، وحّرم اإلفساق واخلروج  

وادعصقي،أمحده شبحوكه وأصؽره عذ كعؿي الوحدة والدين ، وأصفد أن ٓ إله إٓ 

اهلل الواحد إحد الػرد الصؿد مل يؽن له كػوا أحد تؼدس وتـزه عن إصبوه 

ِؿقُع اْلَبِصرُ )وإمثول والـظوئر وإكداد  ٌ  َوُ َو السَّس   ، وأصفد ()  (َلْقَس َكِؿْثؾِِه َرْ

 وأفضُل رشؾه صذ اهلل عؾقه وعذ آله ،أن حمؿدا عبده ورشوله وصػُقُه من خؾؼه

 فُلوصقؽم أهيو الـوس وكػز أمابعدوصحبه وشؾم تسؾقام كثر إىل يوم الدين 

ُؼوا اهللَّسَ َحقَّس ُتؼوتِِه َوٓ ََتُوُتنَّس إَِّٓس َوَأْكُتْم )بتؼوى اهلل عز وجل  ِذيَن آَمـُوا اتَّس َو الَّس َيو َأهيه

 . ()  (ُمْسؾُِؿونَ 

، ُكٌل يػـى:أيها املتقىن ، ويبؼى احلُي الذي ٓ  ويؿوت إن ادوَت هنويُي ُكِل حيٍّ

وأفسد ، صفو غيؿوت، فضحَى ادوُت الدكقو فؾم جيعؾفو صوفقًي ٕحٍد بلكداره ن

ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِؼقوَمِي َفَؿْن ): قول اهلل تعوىل.لذاهتو  ُكله َكْػٍس ذاِئَؼُي اْدَْوِت َوإِكَّسام ُتَوفَّس

ْكقو إَِّٓس َمتوُع اْلُغُرورِ  ُكله   )( )(ُزْحِزَح َعِن الـَّسوِر َوُأْدِخَل اْاَـَّسَي َفَؼْد فوَز َوَمو احْلَقوُة الده

ِّ َواخْلَْرِ فِْتـًَي َوإَِلْقـو ُتْرَجُعوَن  ُكله َمْن َعَؾْقفو  )( )(َكْػٍس ذاِئَؼُي اْدَْوِت َوَكْبُؾوُكْم بِولَّشَّس

                                                           

 .11: شورة الشورى ، آيي  ()

 .102: شورة آل عؿران آيي  ()

 .185:شورة آل عؿران، آيي ()

 .35:شورة إكبقو ، آيي ()
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ْكرامِ   لؼد موت خودم احلرمني الَّشيػني . ( )(فوٍن  َوَيْبؼى َوْجُه َربَِّ  ُذو اْاَ ِل َواإْلِ

ادؾ  عبداله  بن عبدالعزيز رمحه اهلل رمحًي واشعًي وجعل ااـَي مثواه وموتى 

ادسؾؿني ، وأحسَن عزا كو وجز مصوبـو، فؾؼد َعِؿَل أعامًٓ  جؾقؾًي يف خدمي 

اإٍلش م وادسؾؿني، وكػَع اهللُ به الب َد والعبوَد، فجزاه اهلل عـو خر اازا  شعى يف 

مصولح صعبه، فلحبه صعبُه، وادسؾؿون  أحبوه قه مصوحلفم وصولح بقـفم، 

وبذل الغويل والـػقس؛ اؿِع ادسؾؿني وتوحقِد صػو م ، وأعامُلُه ااؾقؾُي يف خدمِي 

احلرمني وتوشعتِفام صو دٌة عذ ذل ، فغػر اهلل له ورمحه وجعل قزه روضي من 

. ريوض ااـي

وكحن ُكودع خودَم احلرمني ادؾِ  عبِداهلل رمحه اهلل، فنكـو ُكبويع :أيها املسلمىن 

خودم احلرمني الَّشيػني ادؾَ  شؾامَن بِن عبدالعزيز وويَل العفِد إمَر مؼرن بِن 

اإلمومُي ": قول ادووردي. عبدالعزيز؛إلن وجوَد اإلموم أمٌر رضوري يف الدين 

موضوعي خل في الـبوة يف حراشي الدين وشقوشُي الدكقو، وعؼُد و دن يؼوم هبو يف 

، وإكـو لـحؿد اهلل عذ قضوئه، () إمي واجٌى بوإلمجوع وإن صذ عـفم إصم 

وكشؽره عذ فضؾه أنَّس اكتؼول ادؾِ  ومؼولقَد احلؽِم خلودِم احلرمني الَّشيػني  ادؾِ  

شؾامَن بِن عبِدالعزيز حػظه اهلل صورت يف ُيرٍس وشفولٍي، وأمٍن لؾب د والعبوِد، وإنَّس 

                                                           

 .27-26_شورة الرمحون، آيي ()

  .(15: ص)إحؽوم السؾطوكقي لؾاموردي ()
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وفوَة خودم احلرمني الَّشيػني، وفوٌة ٓبدعَي فقفو، وٓ إحداَث، ف  قَز مزخرف،  

وٓ قز ُيعظم وُيزز، بل ُيدفن يف مؼزة ادسؾؿني، فؾؾه احلؿد عذ كعؿي التوحقد 

.   والسـي، ووفق اهلل وٓة أمركو لؾخر والتؼوى وجزا م عـو خر اازا 

 وأمجَع ، عؼَد اإلمومِي واجٌى من واجبوِت الدين اللورييِ إِنَّس  :أيها املؤمنىن 

قول  . () ُيؼقُم هلم أحؽوَم ذِع اهللِ ،عومُي ادسؾؿني عذ وجوِو كصِى إموٍم للميِ 

وعؼُد و دن يؼوم هبو يف إمي واجى بوإلمجوع وإن صذ عـفم : ابن ادورودي 

اتػق مجقع أ ل السـي ومجقع ادرجئي ومجقع ": قول أبو حمؿد بن حزم.() إصم 

الشقعي ومجقع اخلوارج عذ وجوو اإلمومي وأن إمَي واجى عؾقفو آكؼقود إلموم 

عودل يؼقم فقفم أحؽوم اهلل ويسوشفم بلحؽوم الَّشيعي التي أتى هبو رشول اهلل 

 فل ل السـي وااامعي مذ ُبفم أنَّس كصَى اإلموِم إعظِم ،()  "صذ اهلل عؾقه وشؾم 

 وَتـػَذ به أحؽوُم الَّشيعِي ، لتجتؿع به كؾؿُي ادسؾؿني؛واجٌى بـِص الَّشِع احلـقِي 

و ذا ادذ ُى  و ادذ ُى احلِق ادميِد بوٕدلي الَّشعقي من الؽتوو والسـي 

 .واإلمجوع 

                                                           

 .3/281اكظر الطبؼوت الؽزى ٓبن شعد ()

  .(15: ص)إحؽوم السؾطوكقي لؾاموردي ()

، واكظر قول الـجدات يف عدم وجوو كصى اإلموم 4/87الػصل يف ادؾل وإ وا  والـحل ()

 .1/205 "مؼوٓت اإلش مقني"
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 إن الؼرآن والسـي ورد فقفو إمر بوجوو إقومي إئؿي لؾؿسؾؿني :أيها اإلخىة  

َْرِض َخؾِقَػًي }: قول تعوىل. ْٕ   . ()  { َوإِْذ قوَل َربهَ  لِْؾَؿ ِئَؽِي إِِّنِّ جوِعٌل يِف ا

َيُي َأْصٌل يِف َكْصِى إَِموٍم َوَخؾِقَػٍي ُيْسَؿُع َلُه ": قول الؼرضبي رمحه اهلل تعوىل ْٔ  َ ِذِه ا

َٓ ِخَ َف يِف ُوُجوِو َذلَِ  . َوُيَطوُع، لَِتْجَتِؿَع بِِه اْلَؽؾَِؿُي، َوَتـُْػُذ بِِه َأْحَؽوُم اخْلَؾِقَػيِ  َو

ََصمِّ  ْٕ َّٓس َمو ُرِوَي َعِن ا ِي إِ َِئؿَّس ْٕ َٓ َبنْيَ ا ِي َو ُمَّس ْٕ َبنْيَ ا
ِذيَن }:   و قول تعوىل،()  َو الَّس  َيو َأهيه

َْمِر ِمـُْؽْم  ْٕ ُشوَل َوُأويِل ا   ويف  ذه أيي أوجى ()  {آَمـُوا َأضِقُعوا اهللَّسَ َوَأضِقُعوا الرَّس

اهلل تعوىل عذ عبوده ادممـني ضوعته وضوعي رشوله وأويل إمر مـفم وادراد بلويل 

َْرِض  }: وقول تعوىل.  إمر  م إمرا  والوٓة ْٕ َيو داُوُد إِكَّسو َجَعْؾـوَك َخؾِقَػًي يِف ا

ِذيَن َيِضؾهوَن  َفوْحُؽْم َبنْيَ الـَّسوِس بِوحْلَقِّ َوٓ َتتَّسبِِع اهْلَوى َفُقِضؾَّسَ  َعْن َشبِقِل اهللَّسِ إِنَّس الَّس

سوِو    .  ()  {َعْن َشبِقِل اهللَّسِ هَلُْم َعذاٌو َصِديٌد باِم َكُسوا َيْوَم احْلِ

 أمو السـي فؼد وردت أحوديٌ بوٕمر بوجوو إقومي اإلموم :أيها األحبت 

َصذَّس : ومبويعته روى اإلموم أمحد وغره عن العربوض بن شوريي ريض اهلل عـه قول

بِـَو َرُشوُل اهللَّسِ َصذَّس اهللُ َعَؾْقِه َوَشؾَّسَم َذاَت َيْوٍم، ُثمَّس َأْقَبَل َعَؾْقـَو َفَوَعَظـَو َمْوِعَظًي َبؾِقَغًي 

ًْ ِمـَْفو اْلُؼُؾوُو، َفَؼوَل َقوِئٌل  ًْ ِمـَْفو اْلُعُقوُن َوَوِجَؾ َيو َرُشوَل اهللَّسِ َكَلنَّس َ ِذِه : َذَرَف

ٍع، َفاَمَذا َتْعَفُد إَِلْقـَو؟ َفَؼوَل  ْؿِع َوالطَّسوَعِي، َوإِْن »َمْوِعَظُي ُمَودِّ ُأوِصقُؽْم بَِتْؼَوى اهللَّسِ َوالسَّس

ى اْختَِ ًفو َكثًِرا، َفَعَؾْقُؽْم بُِسـَّستِي  ُه َمْن َيِعْش ِمـُْؽْم َبْعِدي َفَسَرَ َعْبًدا َحَبِشقًّو، َفنِكَّس

                                                           

 .30/ شورة البؼرة آيي()

  :(264 / 1)تػسر الؼرضبي ()

 .59/ شورة الـسو  آيي()

 .26/شورة ص آيي()
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وُكْم   وا َعَؾْقَفو بِولـَّسَواِجِذ، َوإِيَّس ُؽوا هِبَو َوَعضه اِصِديَن، ََتَسَّس نَي الرَّس  اْدَْفِديِّ
ِ
َوُشـَّسِي اخْلَُؾَػو 

ُُموِر، َفنِنَّس ُكلَّس حُمَْدَثٍي بِْدَعٌي، َوُكلَّس بِْدَعٍي َضَ َليٌ  ْٕ ولؼد تواتر أن ، ()  "َوحُمَْدَثوِت ا

الصػوة من أمي حمؿد صذ اهلل عؾقه وشؾم و م الصحوبي الؽرام ريض اهلل عـفم 

أمجعني بويعوا الصديق ريض اهلل عـه بعد وفوة رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم 

وقبل أن يدفـوه صذ اهلل عؾقه وشؾم، ودو أحس الصديق بدكوا أجؾه اشتخؾي 

الػوروق ريض اهلل عـه ودو ضعن الػوروق ريض اهلل عـه أبو لملمة ادجود جعل 

إمر صورى يف شتي من أصحوو الـبي صذ اهلل عؾقه وشؾم واتػؼوا عذ أن 

خيؾي الػوروق عثامن بن عػون ريض اهلل عـه ودو اشتشفد عثامن ريض اهلل عـه 

بويعوا أبو احلسن عيل بن أيب ضولى ريض اهلل عـه ففذه ضريؼتفم يف اخل في، فـجد 

أهنم حرصوا كل احلرص يف تـصقى اإلموم ومل يتفووكوا يف ذل  و ذا ممو جيى 

عذ ادسؾؿني أن يؼتدوا هبم فقه بلمر من أرشؾه اهلل رمحي لؾعودني صذ اهلل عؾقه 

. وشؾم

روى اإلموم أمحد بنشـوده إىل عبد اهلل بن عؿرو أن رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم 

ُروا َعَؾْقِفْم ": قول يف حديٌ ضويل َّٓس َأمَّس َٓ ََيِله لَِثَ َثِي َكَػٍر َيُؽوُكوَن بَِلْرِض َفَ ٍة إِ  َو

واتػؼً إمي من أ ل السـي ":   وقول البغوي رمحه اهلل()  احلديٌ "..َأَحَدُ مْ 

وااامعي عذ أن آشتخ ف شـي وضوعي اخلؾقػي واجبي إٓ اخلوارج ادورقي الذين 

ًِ ": وقول الؼرضبي رمحه اهلل تعوىل  .  () "صؼوا العصو وخؾعوا ربؼي الطوعي  َوَأمْجََع

                                                           

 16-1/15، شـن ابن موجي 4/150، شـن السمذي 2/506، شـن أيب داود 4/127ادسـد ()

 .8/106، واكظر إروا  الغؾقل يف ختريٍ أحوديٌ مـور السبقل لللبوِّن 177-2/176ادسـد ()

 .10/84ذح السـي لؾبغوي ()
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ْتُه اْلَوَفوُة َعِفَد   يَق َريِضَ اهللَّسُ َعـُْه َدَّسو َحَلَ دِّ يِق ،ُثمَّس إِنَّس الصِّ دِّ َحوَبُي َعَذ َتْؼِديِم الصِّ الصَّس

َٓ َعَؾْقَ ، َفَدلَّس َعَذ  َموَمِي، َومَلْ يؼل له أحد  ذا أمر غر َواِجٍى َعَؾْقـَو َو إىَِل ُعَؿَر يِف اإْلِ

ِذي بِِه ِقَواُم اْدُْسؾِِؿنَي، َواحْلَْؿُد هللَِّسِ َروِّ  يِن الَّس َو ُرْكٌن ِمْن َأْرَكوِن الدِّ و َوَأهنَّس ُوُجوهِبَ

   .() ".اْلَعوَدنِيَ 
كصى اإلموم واجى وقد عرف وجوبه بولَّشع ": ن خؾدوناووقول عبد الرمحن 

بنمجوع الصحوبي والتوبعني ٕن أصحوو رشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم عـد وفوته 

بودروا إىل بقعي أيب بؽر ريض اهلل عـه وتسؾقم الـظر إلقه يف أمور م وكذل  يف كل 

  . () "عرص من إعصور واشتؼر ذل  إمجوعو دآ عذ وجوو كصى اإلموم

 إن البقعي تـعؼُد بِؿبويعي أ ل احلل والعؼد من العؾام  وإمرا ، :خىةإلأيها ا  

يؽػي يف بقعي اإلموم أن قع من :  قول اإلموم ادوزري.فؿجرد مبويعتفم تـعؼد القعي

وٓ يؾزم كل واحد أن َيل عـده، . أ ل احلد والعؼد، وٓ جيى آشتقعوو

وٓ يشق . ويضع يده يف يده، بل يؽػي التزام ضوعته وٓكؼقود له بلن ٓ خيولػه

َٓ :  وقول الـووي رمحه اهلل ،() العصو عؾقه  ُه  َػَق اْلُعَؾاَمُ  َعَذ َأكَّس و اْلَبْقَعُي َفَؼِد اتَّس َأمَّس

ُط ُمَبوَيَعُي  اَم ُيْشَسَ َٓ ُكلِّ َأْ ِل احْلَلِّ َواْلِعْؼِد َوإِكَّس تَِفو ُمَبوَيَعُي ُكلِّ الـَّسوِس َو ُط لِِصحَّس ُيْشَسَ

ُه  و َعَدُم اْلَؼْدِح فِقِه َفِلَكَّس  َوُوُجوِه الـَّسوِس َوَأمَّس
ِ
َؤَشو   َوالره

ِ
َ إمِْجَوُعُفْم ِمَن اْلُعَؾاَم  َمْن َتَقرسَّس

                                                           

 أضوا  البقون يف إيضوح الؼرآن بولؼرآن : ويـظر،265-1/264ااومع ٕحؽوم الؼرآن لؾؼرضبي : يـظر()

1/49-50. 

كوس بن عيل عوئض حسن ل ، 8-7/اكظر الصواعق ادحرقي يف الرد عذ أ ل البدع والزكدقي ص()

 .الشقخ  

  (494 / 7)فتح البوري ٓبن حجر ()
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اَم َيْؾَزُمُه إَِذا   َموِم َفَقَضَع َيَدُه يِف َيِدِه َوُيَبوِيَعُه َوإِكَّس َٓ جَيُِى َعَذ ُكلِّ َواِحٍد َأْن َيْلِِتَ إىَِل اإْلِ

ْكِؼَقوُد َلُه وأن ٓ يظفر خ فو وٓ يشق لعصو ِٓ َموِم ا  ،() َعَؼَد َأْ ُل احْلَلِّ َواْلَعْؼِد لِْْلِ
ومو ورد من إحوديٌ يف السـي فقه ذكر البقعي فودراد بقعي اإلموم ، كؼوله صذ اهلل 

 وقوله صذ ،()  " َوَمْن َموَت َوَلْقَس يِف ُعـُِؼِه َبْقَعٌي، َموَت ِمقَتًي َجوِ ؾِقَّسًي ": عؾقه وشؾم 

َوَمْن َبوَيَع إَِموًمو َفَلْعَطوُه َصْػَؼَي َيِدِه َوَثَؿَرَة َقْؾبِِه َفْؾُقطِْعُه إَِن اْشَتَطوَع : اهلل عؾقه وشؾم 

َخِر  ْٔ  إَِذا ": وقوله صذ اهلل عؾقه وشؾم   . ()  "َفنِْن َجوَ  آخر يـوزعه فورضبوه ُعـَُق ا

َخَر ِمـُْفاَم  ْٔ وتؼترص يف حق الـسو  عذ الؼول ، و ذا   . ()  "ُبوِيَع خِلَؾِقَػَتنْيِ َفوْقُتُؾوا ا

.  ثوبً يف أحوديٌ مبويعي الصحوبي لرشول اهلل صذ اهلل عؾقه وشؾم 

ًْ َيُد َرُشوِل اهللَّسِ َصذَّس اهللُ ": ومن ذل  قول عوئشي ريض اهلل عـفو   َٓ َواهللَّسِ َمو َمسَّس

ُه َبوَيَعُفنَّس بِولَؽَ ِم، َواهللَّسِ َمو َأَخَذ َرُشوُل اهللَّسِ َصذَّس اهللُ  ، َغْرَ َأكَّس َم َيَد اْمَرَأٍة َقطه َعَؾْقِه َوَشؾَّس

َّٓس باَِم َأَمَرُه اهللَّسُ، َيُؼوُل هَلُنَّس إَِذا َأَخَذ َعَؾْقِفنَّس   إِ
ِ
ش َقْد َبوَيْعُتُؽنَّس »: َعَؾْقِه َوَشؾَّسَم َعَذ الـَِّسو 

  .  ()  "َكَ ًمو 

 بِوْلَؽَ ِم ِمْن َغْرِ َأْخِذ َكيٍّ ): قول الـووي رمحه اهلل يف ذحه 
ِ
فِقِه َأنَّس َبْقَعَي الـَِّسو 

َجوِل بَِلْخِذ اْلَؽيِّ َمَع اْلَؽَ ِم    .   اكتفى()  (َوفِقِه َأنَّس َبْقَعَي الرِّ
                                                           

 (77 / 12)ذح الـووي عذ مسؾم ()

 .(1851)رواه مسؾم ()

 (1844)رواه مسؾم ()

 (1853)رواه مسؾم ()

 (1866 ومسؾم 5288رواه البخوري ) ()

  (10 / 13)ذح الـووي عذ مسؾم ()
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شعد بن عبداهلل السز .د/ كتبه  
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