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السررتخ م مررم الررا الالاةرر  الترره  اررلص ةلاإلررد االعتررردن ا سرر مه   اررق  مررم تعتبررق عدةرر   ا     

 األنظمة ا س مية األخقى كدلنظدص االجتمدةه  السيدسه.
لررر  اصررر ئ سايسررردئ  تقجررأ الميرررة لرررد  الادةررر   تدلنسررربة ل عترررردن ا سرر مه  لررر  كلنإلرررد تم ررر       

-يقيررة  الالاةرر  ال ررقرية المقتباررة تدلمررد  ينبنرره ةليرر  ك اررق مررم المبرردنة االةتادن ررة  ال رريا األخ 
 كادة   الملكية .

 البحررث متخررررص اررره نساسرررة مةإلرررلص الادةررر   نساسررة تاصرررالية مرررم خررر   نررررل  الارررق        
 الكقيا الته  سنت اه االستخ م  مادسنتإلد ببعضإلد.

كررام  عرر  تلصرر  البدعررث تعرر  ةررق  االتردلرردت الررلاسن  ارره مةإلررلص االسررتخ م  لرر  انرر   تم     
عربلإلا اره ملكيرة األس  كرد  هللا ةزَّ  ج َّ للب ق ةدمرة  لبعضرإلا خدصرة اره  ع لإلرا محر  مرم 

  المد .
ثرررا تعرررق  البحرررث ألعسررردص االسرررتخ م  انإلرررد عسرررمد  سايسرررد   ةررردص   رررم  الب رررق كلإلرررا        

  خد   لل نلةد   استخ م ال       استخ م األاقان.
 اطقام  االستخ م يتضمم  جلن اسبعة      

 المستخِلف   لل هللا ةزَّ  ج َّ سلاءئ اه االستخ م العدص ا  الخد . -1
 المستخَلف   لل ا نسد  سلاءئ اه االستخ م العدص ا  الخد . -2
رررررالمسرررررتخَلف ويررررر    لرررررل األس  اررررره االسرررررتخ م العررررردص    األس   المرررررد   -3 اررررره ام الخدصَّ

 االستخ م الخد .
مررم األمررا  األاررقان السرردتاام ارره ملكيررة  م كررد  عبرر  المسررتخَلفالمسررتخَلف ةنرر    لررل كرر  مرر -4

 األس   المد .
عث  ل  ان  ليس مم مستلزمدت استخ م هللا لعبدن  اه اسض   مدلر  ا  د اخاقائ تلص  الب     

الرررحيحة العاارر    صررل  كلنررلا خلةرردء ةنرر  ااإلمررد  برر     لرردا الترررلس  اررق صررحي  لمخدلةترر  أل
تخ م  ا  هللا ةررزَّ  جرر َّ اسررتخلف ربرردن  ارره اسضرر   ةلرر  مدلرر  ةررم مررم ل سررسررليا  الترررلس ال

 سباإلا مم األما  األاقان.
 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحم  هلل عم ائ ك اقائ طابردئ كمرد  حرب سبنرد  يقضر     الرر    السر ص ةلر  خارق خلار    القسرل  
  اتبأ سنت   ل  يلص ال يم.      المراة     النبه المرتب     ةل   ل   صحب   مم الت ى بإل   

  بع  ؛
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  كمررد ا  لإلرد مسدسرردئ سكرداز االعترردن ا سرر مه   اصرل   اتعتبرق عدةر   االسررتخ م مرم الررا     
 تغاق  مم األنظمة ا س مية األخقى كدلنظدص االجتمدةه  السيدسه   اقلمد.

 رر  اصرر ئ اةتادن رردئ سايسرردئ  تقجررأ الميررة لررد  الادةرر   ارره االعتررردن ا سرر مه  لرر  كلنإلررد تم     
مرررم المبررردنة االةتادن رررة  ال ررريا األخ يقيرررة  بعرررل األعكررردص ال رررقرية المقتبارررة  ينبنررره ةليررر  ك ارررق

 تدلمد .
ٌف وير  مرم ِعبر  مدلكر  الح ياره ةرزَّ  جر َّ  ا  المسلا ينظق  لر  المرد  ةلر  انر  مسرتخلَ ذلك      

ال يردص ةلير  ارن  م  راته تعر     مرم ثراَّ كقم    سيستخلف وي  مر  استخلة  وي  ةمم سبا  تةضل  
 .تحق لدا االستخ م المنلط ت 

كمررد تظإلررق الميررة لررد  الادةرر   مررم جدنررب  خررق  لررل ك ررق  النرررل  الترره  سنت ااإلررد ارره      
الاق   الكقيا   سلاءئ كد  ذلك اه االستخ م العردص ا  الخرد   االسرتخ م اره األس  ا  اره 

ا اللعلم ةل  لد  النرل   تاملإلد  نساسة لد  الادة    اادئ لإلد  المد .  مم ثاَّ كد  مم المإل
 النرل  الته عدمت ةلاإلد.

 مرم جدنرب ثدلررث تظإلرق الميررة نساسرة لررد  الادةر    لر  االخررت م اللاسرأ بررام البردع ام ارره      
ررق لررد  الادةرر   تررا   تعضررإلااالعتررردن ا سرر مه ارره مةإلررلص لررد  الادةرر    عاررث ا   ا نسررد   اسَّ

 اررلص  ديلرره األصرر  الرر – اارردئ لإلرردا المةإلررلص  - جعرر  لررد  الادةرر     خليةررة هللا ارره اسضرر   لررل
ةلاإلررد االعتررردن ا سرر مه مررم اسدسرر    ا  مررد تعرر لد مررم اعكرردص  نظقيرردت  نمررد لررل متةررق  ةنإلررد 

  ساجأ  لاإلد.
 جرررد س  الترررها سررر مية ال ساسررردت االعترررردن ة تعرررل اررره  ظإلرررق لعررر  لإلررردا المةإلرررلص الررردي      

المةسقيم   اقلا اره   ردت ُاثقت ةم تعل الته انالق منإلد  المتم لة ببعل الق ا دت  األعلا  
 اسقتإلد ةل  انإلد خ اة ةم هللا اه اسض   مدل  ج َّ  ة .  االستخ م 

 نظرررقائ لإلرررد  الرلانرررب   اقلرررد يتبرررام الميرررة نساسرررة لرررد  الادةررر   نساسرررة تاصرررالية مرررم خررر        
 لاإلد  تحلا  الخ م بام المةسقيم اه مةإللمإلد.النرل  الته نلَّت ة

 
   :ومنهجه حدود البحث 

بتامرر  النرررل  الررلاسن  ااإلررد ارره الاررق   الكررقيا البحررث متخرررص ارره بيررد  مةإلررلص الادةرر        
 ذكررق اعررلا  المةسررقيم ارره معندلررد   ةررق  الخرر م ارره المسرردا  ذات الرررلة    مادسنتإلررد برربعل

 . جلانبإلد تمةإللمإلد
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ساةات ةن  تةساق اآل دت المادسنة بام كترب التةسراق  ذكرق األعرلا  ذات الررلة تردلنص   ع      
الردي لر  ة عرة تملضرل  البحرث  كمرد ساةارت تبدةر  األ منرة برام المررلةام كتةسراق الابرقي   ابرم 

 عت   ظإلق الةقق ةن  المادسنة.  ك اق   الادلق بم ةدشلس م  ئ 
مت البحث  ل  اسبعة م       بدعث   ع  عسَّ

 المبحث األول : مفهوم االستخالف وأقسامه .
 المبحث الثاني : آيات االستخالف في القرآن الكريم .

 مستخِلف والمستخَلف والمستخَلف فيه .المبحث الثالث : ال
 المبحث الرابع : المستخَلف عنه .

     
 ال ساسة . اخاقائ ذيلت البحث تخدتمة ذكقت ااإلد ابق  مد تلصلت  لي  اه لد       

 
 ؛؛؛ الموفق والهادي إلى سواء السبيلوهللا 

 
 
 
 
 
 
 

 أقسامهمفهوم االستخالف و :  المبحث األول
   مةإللص االستخ م:  المطلب األول

   مةإللص االستخ م اه اللغةأوالً : 
 .استخلف  ستخلف استخ ادئ مر س الةع  االستخ م      
" اره      ا    الخردء  الر ص  الةردء ( 1)دييس اللغرة اه كتدت  معررا مارم  بم ادسس عا  يدكق    

 خلف " اصل  ث ثة   تاته ألع  معدٍ  ث ث  
 المعن  األ     ا   رهء شهء تع  شهء ويالص مادم  .
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َللل   صرر ق مررم ابيرر    ا  لررل   للااخل مررد جرردء تعرر  ال ررهء   ُ اررد    لررل  –تةررت  ا لرر    سررا   –فاا
 –تررردلةت   –خلللااا     كق اررره الكررر ص خارررقائ  ال سرررلءئ عاررر  للراررر ارررنذا لرررا يررردسرررلء مرررم ابيررر    خلللااا  

ْلااا   – للررقنيء  ل فففن أ فففاعوا  " مرررم ذلررك عللررر  تعرردل     –تدلتسرركام  –خل فخلفففن مفففن بَفففدأم عو

فففففن و  فففففوا "[  عللررررر    59. ]مرررررقيا   "الصفففففالة وا بَفففففوا ال فففففهوا   ل                                     فخلفففففن مفففففن بَفففففدأم عو

 [169] األةقام  "الكتاب ...
 ساجعٌة  ل  الَخَلف   سمات بدلك أل  ال دنه  رهء تع  األ   عدامدئ مادم  .   الخ اة      

وقفففال  َخَلرررف اررر ٌ  ا نررردئ    ذا كرررد  خليةتررر     ارررد  خلةررر  اررره علمررر  خ ارررةئ   عرررد  تعررردل  "      

 ةدء   اخلف هللا ةليرك    ياد  اه ال[ 142]األةقام " موسى ألعيه أا ون اعلفني في قومي ... 
  هللا تعدل  الخليةة ةليك لمم اار ت مرم اأ ا  عمريا    خلَّرف هللا ةليرك " اي ةلضرك   اي كد

 ةم ال هء الدالب منك مد  الص تع   .
   جعل  مكدن     اد    خلَّةت ا ندئ ُاخلِ ة  تخليةدئ    اْسَتْخَلة    جعل  خليةة . دئ  استخلف ا ن
اص خرر المعنرر  ال رردنه    تسرركام اللسررخ " َخْلررف "  اررد    لرردا َخْلةررهب يكررل  لرردا المعنرر     م عرر َّ

وإذا  عللر    "  [207] البارق    " يَلفم مفا بفين أيفديهم ومفا علفهفم  لدا ع امه    منر  عللر  تعردل  " 

 . [45]  س  " قيل لهم ا قوا ما بين أيديكم وما علفكم ... 
 
 
الابعرة األ لر   –بارق ت  –ناس  عيدء التقاث العقبه  310_309صرلر( 395م اعم  بم  كقيد بم ادسس )تمعرا مادييس اللغة ألبه الحسا( 1)

   لر .1422
لم ُلرخَ  من  عللر  صرل  هللا ةلير   سرلا   لَ  – اد    َخَلف ال     ذا تغاَّق  –الَتغاُّق  : المَنى الثالث

    رة المنرداق  اره الحر يثم اللةر       من   خر ( 1)الرداا اطاب ةن  هللا مم سي  المسك " اِ اَ 
 (3).( 2)"...إذا  ة  اْخَلف ذا ع َّث كدأ   ث ث   
يإلمنررد اره لرردا البحرث مررم لررد  المعردنه ال  ثررة المعنر  األ    لررل مررهء شررهء تعرر   الردي      

شهء  عللل  مكدن .  مم م تادت  الته  سنت اه الاق   " خليةة "  جمع  " خ اف "   " خلةردء 
 اسا المةعل  من  " مستخَلف "."   
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صحي  البخدسي لإلمدص محم  بم  سمدةا  البخدسي سعم  هللا    1761( متةق ةلي   اخقج  البخدسي اه كتدأ الرلص  تدأ اض  الرلص بقعا 1)
لر( ناس 261ا مدص مسلا بم الحردج النيسدبلسي )ت  صحي   1942اخقج  مسلا اه كتدأ الريدص بقعا ص    1987لر( ناس الالا باق ت 256)ت

 .ص1954باق ت  – عيدء التقاث العقبه 
 . 89   مسلا اه كتدأ ا  مد  بقعا  32( متةق ةلي   اخقج  البخدسي اه كتدأ ا  مد  بقعا2)
 الاردملس لرر   1408لابعرة األ لر  بارق ت ا –طبعرة ناس  عيردء الترقاث العقبره  184 -4/181 لر(711)ت( انظق  لسد  العقأ البم منظلس3)

 .لر1407الابعة ال دنية  –باق ت  –مرسسة القسدلة  1044-1042صر لر(817)ت المحيخ للةاق   اتدني

   مةإللص االستخ م اه االصا ح انياً: 
 استخ ص العلمدء مرال  "االستخ م" اه كتبإلا    يار    ت  اع  امقيم      

تررا  كررد    سررلاءئ كررد  ذلررك مرعترردئ   ارره ا   اررلص ترردألمق تعرر  ا   عإلرر  الحرردكا ل ررخص  خررق  -1
 مرررم ذلررررك   الحررردكا ملجرررلنائ  لكررررم س رررب اررره  عرررر    خرررق محلررر  لظررررقم الررراَّ تررر  كسررررةق  نحرررل 

. ا  ( 1)اسرررتخ م القسرررل  صرررل  هللا ةليررر   سرررلا لررربعل صرررحدبت  ةلررر  الم ينرررة اررره عرررد  سرررةق 
اسرررتخ م ابررره تكرررق الرررر يق لعمرررق  مرررم ذلرررك  سةاتررر اسرررتخ م الحررردكا خليةرررة تعررر  ملتررر  ةلررر  

 يبح ر  العلمردء اره " العإلر  " سضه هللا ةنإلمد .  لدا االستخ م تمةإللم  السيدسه  الق ةلير  
 .  لل ليس ناخ ئ اه نادق البحث.( 2)كتب األعكدص السلادنية

امررة محرر  اخررقى   ا  اررقن محرر   خررق ارره ملكيررة األساضرره  األمررلا .  لرردا المةإلررلص  ا  تحرر َّ  -2
 ررررر  العلمررررردء ةنررررر  تةسررررراقلا آل ررررردت االسرررررتخ م اررررره الارررررق   الكرررررقيا   ا  شرررررقعإلا ألعدنيرررررث يبح

 االستخ م اه األملا  اه سنة المراة  صل  هللا ةلي   سلا.
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ح الحرر يث لررا اجرر  اعرر ائ    مررم خرر    ط ةرره ةلرر  لرردا الملضررل  ارره كتررب التةدسرراق  شررق      
لررك  يماررز  ةررم  اررق     لعرر  السرربب ارره ذ  ضررأ تعقيةرردئ ل سررتخ م يبررام مدلاترر   يرمررأ انلاةرر 

 االكتةدء تمةإللم  اه اللغة للضلع .
يتةارل  اره تعرل المسردا  المتعلارة تدالسرتخ م   ككلنر   –سعمإلا هللا  – نر  ا  العلمدء      

السرررتخ م  لررر  عسرررمام ةررردص لرميرررأ الب رررق   ا تاسررريمإلا ف جررر َّ  ةررر    اإلرررل المسرررتخلِ مرررم هللا   
 يختلةررل  ارره تعررل مسرردال   لعرر  مررم    كررل  ارره األس   ارره المررد     خررد  لبعضررإلا    انرر

؟ اص لررل ةررم هللا ةررزَّ  جرر َّ م مررم سرربق مررم األمررا  األاررقان لرر  لررل ةررالمإلررد مسررالة االسررتخ م 
 مررم خرر   تامرر  مررد كتبرر  العلمرردء ارره مسررالة االسررتخ م نررر  ا  لنررد  اتررردلام سايسررام ارره 

 مةإللم  عسب التدله 
 
 
 

 لر.1401الابعة ال دنية  –باق ت  –  مرسسة القسدلة  3/529لر( 751البم يقيا الرل ية )ت –ن المعدن اه ل ى خاق العبدن ( انظق   ا1)

 –مابعررة ناس الكترردأ العقبرره  – 39لررر( صررر450ألبرره الحسررم ةلرره بررم محمرر  المررد سني )ت –( انظررق  األعكرردص السررلادنية  اللال رردت ال ينيررة 2) 
عاق  –طبدةة ناس ال اداة  53لر( صر733لر .  تحقيق األعكدص اه ت باق ال  ا س ص لب س ال يم بم جمدةة )ت 4101الابعة األ ل   –باق ت 

 لر.1408الابعة ال دل ة  –

 .ا  االستخ م ةم مم سبق مم األما ا  األاقان:  اال جاه األول
البررردع ام اررره     لرررل مرررد  اخرررد تررر  تعرررل (1) لررردا االتررررد  لرررل مرررد ةليررر  جمإلرررلس المةسرررقيم      

 . (2)االعتردن ا س مه
ررم الب ررق مررم الحلررل  محرر  مررم كررد  عرربلإلا مررم األمررا الترره سررباتإلا ارره       ارردع ةررزَّ  جرر َّ مكَّ

رم للر    ا  تارلص ماردص ن ٍ  سرباتإلد   مرم الاابردت  إلرداألس   سخق لإلا االنتةرد  ممرد اا اره  مكَّ
األمرلا   ةالحلل  مح  مم كرد  عربلإلا اره ملكير ساثة األساضه  الممتلكدت   كمد مكَّم األاقان مم 

. 
  بندءئ ةل  لدا االترد  نستايأ تعقيف االستخ م تان        
عررربلإلا اررره ملكيرررة كرررد  تمكرررام هللا للب رررق ةدمرررةئ  لبعضرررإلا خدصرررةئ اررره  ع لإلرررا محررر  مرررم  )    

 .(األس   المد 
.  االلند " تمكام هللا " ذلك ا  المستخِلف لل هللا ةزَّ  ج َّ

 عللند " للب ق ةدمة "  لدا لل االستخ م العدص للب ق اه األس .  
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 عللنررد " لبعضررإلا خدصررة " اي لرربعل الب ررق    لرردا لررل االسررتخ م الخررد  بنلريرر  اسررتخ م 
 ال    ا  األاقان.

ذلررك ا  االسررتخ م  اتضرره علررل  ال عررق محرر  السرردبق كمررد سرربق ارره  " عللنررد " ارره  ع لإلررا 
 المةإللص اللغلي.

 .ائ ا  مرتمعدتند " مح  مم كد  عبلإلا " سلاءئ كدنلا شعلبدئ ا  ااقان علل
اره االسرتخ م  عللند " اره ملكيرة األس   المرد  "  لردا لرل المسرتخَلف وير    األس  تمرد ااإلرد 

 العدص    األس   المد  اه االستخ م الخد .
إلرررق مرررم خررر   تامررر   لرردا االتررررد  اررره تعقيرررف االسرررتخ م لرررل الررردي نررقا  ساجحررردئ  لرررل الررردي  ظ

 نرل  االستخ م.
 

 
 المبحث ال دنه اه تةساق   دت االستخ م.انظق  ( 1)

لررر  لررل مررد ُ ةإلررا مررم كرر ص تعررل 1424الابعررة األ لرر   –مكتبررة القشرر   - 121تاصررا  االعتررردن ا سرر مه ن. مرررل  النررردس صررر ( انظررق 2)

لررر   1409القيررد  الابعررة األ لرر   –مكتبررة الحررقمام  - 83 برقاييا الخااررب صررر البردع ام   انظررق النظرردص االعتررردني ارره ا سرر ص ن. محمررلن بررم

 –بارق ت  –ةردلا المعقارة  – 28ن. ادضر  الحسرب   صرر –نساسة مادسنة مأ المدالب االعترردن ة المعدصرق   – اه الةكق االعتردني ا س مه 

 لر.1401الابعة ال دنية 

 .المد    هللا ةزَّ  ج َّ سلاءئ اه األس  ا ا  ع ياة االستخ م له ةم:  اال جاه الثاني
البردع ام اره االعترردن  تعل   لل مد  اخد ت  (1) خدصة متاخقيإلا لدا مد يقا  تعل المةسقيم 

 .(2)ا س مه
  ذسيتر   بيد  لدا المةإللص  ا  هللا ةزَّ  ج َّ انز   نص ابل الرنس الب قي  ل  األس     اسرتخلة 

األمرلا   ال رق ات. ويررب ةلراإلا ا   المرلا تحرق لرد  النيدترة مرم ةمردس   ااإلد  ويمد ا ج  ااإلد مم
 األس   استغ لإلد كمد اتدح هللا    تسخاق ذلك اه طدةت  ج َّ  ة .

 يرسررس اصررحدأ لرردا الاررل  ةلرر  لرردا المةإلررلص   ا  ا نسررد  خليةررة هللا ارره اسضرر   مدلرر .      
تخلف ربردن  ااإلرد نيدترة ةنر    اإلرل المسرتخِلف ادألس  اس  هللا    المد  مد  هللا  لرل الردي اسر

  المستخَلف ةن  ج َّ  ة .
 سررريظإلق مرررم خررر   البحرررث ا  لررردا االتررررد   ارررق صرررحي  لمرررد يتقترررب ةليررر  مرررم مخدلةرررة       

 ألصل  العاا   ا س مية.
  اعسدص االستخ م : المطلب الثاني
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 يناسا االستخ م  ل  عسمام ةدص    خد .
 ستخ م العدصاال:  القسم األول

هللا  ا  ايرربخ  لررل اسررتخ م الب ررق كلإلررا ارره األس     عرر  برر ا لرردا االسررتخ م مررم عررام     
وقلنفففا اأبطفففوا كمرررد عرررد  تعررردل  "      جتررر  عرررلاء  لررر  األس  تعررر  معرررراتإلمدةليررر  السررر ص  نص 

" ادلخاردأ اره اآل رة [ 36]البارق  " بَضكم لبَض عدو ولكم في األ ض مسفتقر ومتفاإ إلفى حفين 
بَضففكم لففبَض ايباررلا " آلنص ةليرر  السرر ص  عررلاء    إبلرريس ةليرر  لعنررة هللا    لإلرردا عررد  تعرر لد " 

 ( 3)" اي ال ياد  ة   آلنص  علاء.عدو 
 

 المبحث ال دنه اه تةساق نرل  االستخ م. انظق ( 1) 
    لرررر1411الابعرررة األ لررر   –السرررعلن ة  –اني مكتبرررة السرررل  – 120المررردلب االعترررردني ا سررر مه ن. ةررر ند  خدلررر  التقكمررردنه صرررر( انظرررق  2)

لرر    ملسرلةة االعترردن ا سر مه ن. 1408الابعرة الع رقيم  –نم رق  –عردسم للمابلةردت مناس ال – 535اعتردنند ن. محم  تدعق الر س صر
مبدنار   ال اار   .عتردني اره ا سر ص لر    النظدص اال1406الابعة ال دنية  –باق ت  –ناس الكتدأ اللبندنه  – 180محم  ةب  المنعا الرمد  صر

 لل مد ُ ةإلا مم ك ص تعل   لر.1413الابعة ال دمنة  –الادلق   –مكتبة  يبة  – 43 ن. اعم  محم  العسد  صر .ن. اتحه اعم  ةب  الكقيا  -
لرر    النظقيررة االعترردن ة مررم 1421 الابعرة األ لرر  – 102البردع ام   انظرق مرر  ئ   النظردص االعتررردني اره ا سرر ص ن. شرلكت محمرر  ةليرد  صررر

لررر    مالمرردت االعتررردن 1404الابعررة األ لرر   –القيررد   –ه رررن ررق مكتبررة الخقي – مررد تعرر لد  51منظررلس  سرر مه ن. شررلعه اعمرر  ننيررد صررر
 لر.1395الابعة األ ل   –الادلق   –مكتبة  يبة  - 40ةب  السميأ المرقي   –ا س مه 

لرر   عار  1423الابعرة األ لر   –الر مدص  –ناس ابرم الررل ي  1/132ظيا لل يخ محم  بم صدل  الع يمرام سعمر  هللا ( انظق  تةساق الاق   الع3)
طبعررة ناس  1/34لررر( 516انظررق  تةسرراق البغررلي المسررم  معرردلا التنزيرر  ألبرره محمرر  الحسررام بررم مسررعلن البغررلي )ت ذلرركارره تةسرراق اآل ررة  اررق 

 لر.1414  الابعة األ ل –باق ت  –الكتب العلمية 

" اي انكرا سرلم تسرتاق   اره األس    ولكم ففي األ ض مسفتقر ومتفاإ إلفى حفين  علل  "      
 تنتةعررل  تمررد اةارردكا هللا  سررخق لكررا مررم الررنعا الترره ةلاإلررد    لكررم لرردا لرريس ةلرر   جرر  الرر  اص 

 عاث ينتإله لدا االستخ م.( 1) الخللن ب  "  ل  عام " اي  ل  يقيدص السدةة
  لريس خدصردئ تة رة ن   اخرقى  لستخ م العدص   األس  تمرد ااإلرد  مرد ةلاإلرد    لرامح  اال     

  مسرلمإلا  كرداقلا   ذكرقلا  ان ردلا   مررم ن   جميعإلرردا  تررنس ن    خرق   بر    رم  ذسيرة  نص 
 معام . ترنسٍ تح ي  
 جر ا  ممرد  الب رق جميعردئ اره االنتةرد  اشرتقا ارن  األصر  العردص  بندءئ ةل  لردا االسرتخ م      

اإلرررا ةلررر  عرررٍ  سرررلاء ااإلرررد   ال  ذا كرررد  لنرررد  اسرررتخ م   هللا اررره األس  مرررم خارررقات  طابررردت 
 .كمد ُ ستةدن مم نرل  االستخ م خد  بنلري  . استخ م ال    ا  األاقان

 االستخ م الخد  القسم الثاني: 
 ء.ملكية شهء مم األشيد اها  اقن مم األاقان  مم األما  لل ا  تستا  امة     

 - لل يناسا  ل  نلةام  
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 استخ م ال    النوإ األول: 
نةسرإلد  يكرل  لإلرد سرلاد   حمرره  وير  ترا  تسرتا  امرة مرم األمرا اره  علريا مرم األس  تحكرا     

 ( 2)د  ي بق ش لنإلد.إلمردلح
 .العدص االستخ م اإلدا النل  مم االستخ م عداا ةل      

يفا داود خ م اه عللر  تعردل  ةرم نا ن ةلير  السر ص "  ع  اشدس الاق    ل  لدا النل  مم االست 

اس   عارث كرد  عدكمردئ اره   [ 26]  " إنا جَلناك عليفة في األ ض فاحكم بين الناس بفالح   
 .( 3)اه ال دص  مد جد سلدمملكت  

ونريد أن نمنَّ على الذين استضَفوا ففي األ ض ونجَلهفم أةمفةً تعدل  ةم بنه  سقااا  "  يال    

فففنو لهفففم ففففي األ ض ...ونجَل كهم  لررره اس  مررررق  ال ررردص [ 5-4]الاررررص " هفففم الفففوا  ين ك ونمو
 .(4)ويرعلإلد لإلا مكدندئ  ستاق   ةلاإلد  ي يمل  ااإلد ن لتإلا

 
 مقجأ سدبق. 133-1/132انظق  تةساق ابم ة يمام  (1)
الابعرة األ لر   –بارق ت  –ناس الكتردأ العقبره  136قي صررن. اعمر  الحرر –النظا المدلية اه الةا  ا سر مه   انظق  السيدسة االعتردن ة ( 2)

 لر .1407
 23/242لل يخ محم  الادلق بم ةدشرلس( ةل  عل  مم اسقلد بدلك    عا  ا  نا ن خليةة اه جميأ األس   انظق  تةساق التحقيق  التنليق 3)
 .تلنس -ال اس التلنسية للن ق  –
 . 3/373( انظق  تةساق البغلي 4)

 ةرر  هللا سرربحدن   تعرردل  ربرردن  المرررمنام ترردلتمكام ارره األس   اسررتخ اإلا ااإلررد كمررد  عرر        
وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحا  ليستخلفنهم في األ ض كمفا عر  لمم كد  عبلإلا " 

    لدا مم استخ م ال   . [55]النلس " استخلن الذين من قبلهم 
 

   استخ م األاقانالنوإ الثاني: 
 لردا النرل   كرل  اره اسرتا   الةرقن اره ملكيرة مرد تحرت ير   مرم األمرلا  سرلاءئ كدنرت امررلاالئ      

 ثدبتة ا  مناللة   اإلل مستخلف ااإلد استخ ادئ خدصدئ.
  مر س لدا النل  مم االستخ م ساجأ  ل  اع  امقيم      

مبدشررقائ مرم الملكيررة  االسرتخ م العردص   ذلررك اره عدلررة كرل  مررر س ملكيرة الةرقن لإلرردا ال رهء (1
ةررم طقيررق اسررتعمدل   تةعالرر  ا  مررم انترردج الةررقن نةسرر    تعررل المبدعرردت  الرررا   كررنعقا  العدمررة 

 د.م الرندةة  نحلل دلزساةةكلبعل الملان اه األس  
ارردألاقان  اارردئ لمبرر ا اسررتخ اإلا العرردص ارره األس  عرر  جعرر  هللا لإلررا سررلادندئ مبدشررقائ ةلرر  مررد       

رررم لإلرررا االنتةرررد  منإلرررد تمرررد اةاررردلا   لررربإلا مرررم الارررلى العاليرررة ااإلرررد مرررم الخارررق  ات  الاابررردت  مكَّ
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" أولففم يففروا أنففا علقنففا لهففم ممففا عملففا أيففدينا أنَامففاً فهففم لهففا  مففالكون   عررد  تعرردل  " (1) الرسررمية
" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبا  ما كسبتم وممفا أعرجنفا لكفم مفن األ ض    عرد  " [ 71] س 
 .[ 267اق  ]الب
 

( استخ م خد    ذلك  ذا كد  مر س ملكية الةقن لل هء مم مدلك سدبق ةلي  كرد سث ا  2
ف السردبق ةلير  ويمرد اللصية ا  مم ةا  يتقتب ةلي  انتارد  الملكيرة   ويكرل  عر  محر  المسرتخلِ 

 ف وي .خلِ استُ 
 
 
 
 
 
 
 
 .لر1409الابعة اا ل   –سن  األ –ناس ةمدس  224 ( انظق  اعتردنند ن. محم  ابل  حا  صر1)

آمنفوا بفاو و سفوله  ع  اشدس هللا سربحدن   لر  لردا النرل  مرم االسرتخ م اره عللر  تعردل  "      

  عارث نسرب االسرتخ م  لر  األارقان مبدشرق    اإلرا [ 7]الح ي  " وأنفقوا مما جَلكم مستخلفين فيه 
الترره ت بررت الملكيررة الخدصررة ترر   مسررتخلةام ويمررد تحررت ايرر يإلا مررم األمررلا  . كمررد ا  النرررل  

 ةلي .
ف ويرر    سررلاء كررد  مسررلمدئ ا  كررداقائ   بررقائ ا  لَ خْ اكرر  مررم ملررك مرردالئ تاقيررق شررقةه اإلررل مسررتَ      

كالً نمد أؤالء وأؤالء من عطاء  بك ومفا كفان عطفاء  بفك ادجقائ ا   اق ذلك كمد عد  تعدل  " 

د  يقيرر  الرر نيد   ا  يقيرر  اآلخررق  نعايرر  مررم   اي كرر  الةررقياام ممررم كرر[ 20]ا سررقاء " محظففو اً  
 .(1)س عند    مد كد  س عند ممنلةدئ ةم اع  مم ربدنند  ذا اتخد األسبدأ الملصلة  لي 

مم   ردء مرنإلا ل ع  باَّم اه   دت اخقى ان  يبسخ الق ق لمم   دء مم ربدن   يا س الق ق      
 .[ 62]العنكبلت  "هللا يبسط الرزق لمن ي اء من عباده ويقد  له  " 
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الابعررة التدسررعة  –الارردلق   –المرلررس األةلرر  لل رر ل  ا سرر مية  412   المنتخررب ارره تةسرراق الاررق   الكررقيا صررر 3/91( انظررق  تةسرراق البغررلي 1)

 .لر1422ة ق  

 آيات االستخالف في القرآن الكريم:  المبحث الثاني
 

ق نيررة الترره  سنت ارره االسررتخ م بلةرر  االسررتخ م نسررتعق  ارره لرردا المبحررث اآل رردت الا     
 لررد  األلةررد: لرره  اسررتخلف   تعرر  شررهء  خررق  الحلررل  مكدنرر شررهء الترره تعنرره مرررهء  م ررتادت  
 دء.ةَ لَ اف    خُ َ ِ  خَ َلف  خْ تَ  مسْ ة   ةَ يْ لِ تريغة المدضه  المضدس     خَ  ستخلف 

ِخْلَةر  " لةر  " َخْلرف "   "   ك ارق  منإلرد امد الم تادت األخقى الته ال تعنه لدا المةإللص اإله     
 .  له ليست ناخلة اه نادق البحث.( 1)"   اقلد ِخ مالف "   " ُمْخلف "   " لَ   " الخَ 

 فَ لَ خ  تَ اس  :  اللفظ األول
 ملاضأ له  اسبعة سن لة  استخلف تريغة المدضه  المضدس  اه الاق   الكقيا اه      

إن ي ف  يفذأبكم ويسفتخلن مفن بَفدكم مفا , و بفك الننفي ذو الرحمفة عرد  تعردل   " :  اآلية األولفى

 [ 133]األنعدص "  ي اء , كما أن  كم من ذ ية قوم آعرين
 تةساق اآل ة 

بإلرا صرل  هللا ةلير   سرلا تانر   نره ةرم ربردن     لرل مرأ ذلرك سعريا  ائ هللا نبير  محمر  ق خب     
" اي  ررات تخلررق يسففتخلن مففن بَففدكم مففا ي ففاء و" اي  ذا خرردلةتا امررق  " إن ي فف  يففذأبكم   عللرر  " 

" اي كمد ا جر كا تعر  كما أن  كم من ذ ية قوم آعرين  اقكا  اما سلاكا  خلةلنكا اه األس  " 
ان اكا مرم ذسيرة مرم سدتاام ةليكا    اه لدا الت بي  بيد  ع س  هللا ةزَّ  ج َّ ادلدي خلق  خقيم 

عررد  كمررد    (2) عب  نرر   ال   ررقكل  ترر  شررا دئ قكا كررد  عرربلكا عرردنس ةلرر  ا  يإللككررا  يررات تاررلص  ارر
إن ي فف  يففذأبكم أيهففا النففاس ويفف   بفف عرين وكففان هللا علففى ذلففك قففديرا سرربحدن  ارره   رردت اخررقى " 

 [ 38]محم  " أمثالكم              وإن  تولوا يستبدل قوماً غيركم  م ال يكونوا عد  "  [133]النسدء "
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مرردن   -لررر 1412الابعررة ال دل ررة  –باررق ت  –ناس الةكررق  المعقاررة  –محمرر  اررران ةبرر  البرردعه  –ةررد: الاررق   الكررقيا انظررق  المعرررا المةإلررقس ألل( 1)

 َخلف.
   تةسرراق  5/347 لررر1412باررق ت  –طبعررة ناس الكتررب العلميررة  –لررر( 310ألبرره جعةررق محمرر  بررم جقيررق الابررقي )ت ( انظررق  تةسرراق الابررقي 2)

    لرر1410ة يرالابعرة ال دن –بارق ت  –ناس الرار   –لرر( 774لإلمردص  سرمدةا  برم ك ارق الاقشره )ت 2/170   تةسراق ابرم ك ارق 2/109البغلي 
 .87-8/86 تةساق التحقيق  التنليق  

غيفركم  سلا به إليكم ويستخلن  بي قومفاً فإن  ولوا فقد أبلنتكم ما أ  علل  تعدل  " اآلية الثانية:   

 [57 ]للن" يظ إن  بي على كل شيء حفوال  ضرونه شيئاً 
 تةساق اآل ة 

لدا الخادأ مم نبه هللا للن ةلير  السر ص  لر  علمر   حردسلا وير  عردا ئ    نكرا    اةقضرتا      
 ةمد ج تكا ت  مم ربدن  هللا  ع   اا  عدمت ةليكا الحرة تنب  ه سسدلة سبه لكا.

   ت  شا د." اي يب لكا تالص  عب  ن   ع    ال   قكل ويستخلن  بي قوماً غيركم " 
 (1) ذا اسان ل ككا ا  اللككا." اي ال تا س   ل  ةل  ضٍق وال  ضرونه شيئاً " 

  
قال عسى  بكم أن يهلك عفدوكم ويسفتخلفكم ففي األ ض فينظفر كيفن  علل  تعدل   " آلية الثالثة: ا

 [129]األةقام "  َملون 
 تةساق اآل ة  

لالمر  بنره  سرقااا  عارث ا صردلا تدالسرتعدنة لدا الخادأ مم نبه هللا ملس  ةلي  الس ص      
ترردع  الررربق ةلرر  مررد اصرردبإلا مررم اقةررل   علمرر    ارردألس  هلل يلسثإلررد مررم   رردء مررم ربرردن    
 العديقبررة لمررم اتاررد   اتبررأ امررق     بعرر  ا  اشررتك  بنررلا  سررقااا  امررقلا لملسرر  مررم ا  اقةررل  عرر  

"  لررل مررد ى  بكففم أن يهلففك عففدوكم  عسفف بعرر   عررد  لإلررا ةلرر   جرر  التقجرره "    ذالررا عبرر  مرا رر
 عر  عاث ا قق هللا اقةل   جن   .

" اي  رعلكررا تخلةررلنإلا ارره سرركن  األس  مررم تعرر  ل كإلررا ال تخرردال  ويسففتخلفكم فففي األ ض " 
  .(2)اع ائ مم الندس

" اي ااررقى سبكررا مرردذا تعملررل  تعرر لا مررم اسررتردبتكا ألمررق   مسرردسةتكا فينظففر كيففن  َملففون  "  
  .(3)  تادةت 
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 . 102-12/101   تةساق التحقيق  التنليق  2/170   تةساق ابم ك اق  2/328   تةساق البغلي  9/60انظق  تةساق الابقي ( 1)

 –لر( ناس الكتب العلمية 710لعب  هللا بم اعم  النسةه )ت  1/434   تةساق النسةه 2/159   تةساق البغلي  6/29الابقي تةساق ( انظق  2)

 .لر1415ابعة األ ل  ال –باق ت 

 ( انظق المقاجأ السدتاة .3)

وعففد هللا الففذين آمنففوا مففنكم وعملففوا الصففالحا  ليسففتخلفنهم فففي عللرر  تعرردل   "  : اآليففة الرابَففة

 [55]النلس " األ ض كما استخلن الذين من قبلهم  
 تةساق اآل ة  

يرع  امترر  خلةرردء األس  لرردا  ةرر  مررم هللا تعرردل  لنبيرر  محمرر  صررل  هللا ةليرر   سررلا تانرر  سرر     
 اللال  ةلاإلد    ع  تحارق لردا اللةر  تةضر  هللا تعردل   كقمر  عارث نانرت الرزيرق  العقبيرة لقسرل  
هللا صررل  هللا ةليرر   سررلا عبرر  ملترر    ثررا لررا  مررل الاررق  األ   الإلرررقي  ال  عرر  مرر َّ هللا سررلاد  

 المسلمام مم الرام شقعدئ  ل  األطلسه  قبدئ. 
وررريرعلإلا مللكإلرررد " اي لارررلسثنإلا اس  الكةررردس ليسفففتخلفنهم ففففي األ ض  تعررردل  "  اررره عللررر       

 .( 1) سدستإلد  سكدنإلد    لدا التةساق لل مد ةلي  جمإللس المةسقيم
ا  معنر  االسررتخ م اره اآل ررة   جعلإلرا خلةرردء ةرم هللا ارره تر باق شرر ل   تعرل المةسررقيم يرقى 
 .(2)ربدن 

"  لررا بنرلا  سررقااا  عارث مكرنإلا هللا مررم اس  ال ردص تعرر   كمففا اسفتخلن الففذين مففن قفبلهم  عللر  " 
 .(3)الربدبق     مم اس  مرق تع  اقةل   علم 
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 . 3/291   ابم ك اق  3/300   البغلي  9/342انظق  تةساق الابقي ( 1)

 . 18/285( انظق  تةساق التحقيق  التنليق 2)

 ( انظق  المقاجأ السدتاة .3)

 :عليفة  اللفظ الثاني :

الخليةرررة ةلررر      اعالررر   األصررر  َخليرررف  الإلررردء ويررر  للمبدلغرررة    جمعررر  خ ارررف  خلةررردء .      
 عر   .(1) ُيالق ةل  المةقن    عر  ُيرقان تر  الرمرأ  الخليةة لل الدي  الص مادص الدالب  يس  مس  
  سن لة  " خليةة " اه الاق   اه ملضعام لمد  

قفالوا أ جَفل , وإذ قال  بك للمالةكة إني جاعفل ففي األ ض عليففة علل  تعدل    " اآلية األولى : 

                                    يفسفففد فيهفففا ويسففففك الفففدماء ونحفففن نسفففبا بحمفففدك ونقفففدس لفففك قفففال إنفففي أعلفففم مفففا  مفففن  فيهفففا

 [30]الباق  " ال  َلمون  
 تةساق اآل ة  

خليةررررة    عرررر  اختلررررف المةسررررق   ارررره  خبررررق هللا تعرررردل  م اكترررر  تانرررر  سرررريرع  ارررره األس       
اررره ااإلرررد  الارررل  . سرررناته  لررر  تسرررخ الماررررلن تدلخليةرررة اررره اآل رررة   مرررم لرررل؟  خليةرررة ةرررم مرررم ؟

 .(2)امالادنم امالمبح 
يفا داود إنفا جَلنفاك عليففة ففي األ ض ففاحكم بفين النفاس بفالح  وال عللر  تعردل   "  اآلية الثانية :

 [ 26]  "  تبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا...  
 تةساق اآل ة  

 خدطرررب هللا سررربحدن   تعررردل  نبيررر  نا ن ةليررر  السررر ص تانررر  جعلررر  " خليةرررة اررره األس  " اي      
ثرا امرق  ا   ارلص تحرق لرد  الخ ارة مرم   ملكدئ ذا سلاد  خلف مم كد  عبلر   لرل الملرك طردللت 

 . (3)الحكا تدلع    ة ص  تبد  الإللى 
 .(4)م سباك مم األنبيدء  القس   اي خلةدئ لماه تةساقلد عا   

 يرررقى تعرررل المةسرررقيم ا  معنررر  اآل رررة    نرررد جعلنرررد  خليةرررة اررره األس  ةنرررد اررردعكا برررام      
النرردس ترردلحق  العرر     ارر ا ن ةليرر  السرر ص ةلرر  لرردا التةسرراق خليةررة هللا ارره  نةرردذ شررقااع  ل مررة 

 .(5)الته ُجع  ةلاإلد
   
 األثررق لإلمرردص مررر  الرر يم ابررم األثاررق الرررزسي    النإلد ررة ارره  قيررب الحرر يث  4/181 لسررد  العررقأ    310انظررق معرررا مارردييس اللغررة صررر( 1)

 لر.1399الابعة ال دنية  –باق ت  –ناس الةكق  2/69لر( 606)ت
 ( انظق  2)
 .لر4031 –باق ت  –ناس الةكق  4/429 لر(1250لمحم  بم ةله ال لكدنه )ت    ات  الا يق 5/575( انظق  تةساق الابقي 3)
 ( انظق  المقاجأ السدتاة .4)
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 . 677   المنتخب صر 242/ 23( انظق  تةساق التحقيق  التنليق 5)

 : ـــفـلوـ ستخاللفظ الثالث : م  

آمنفوا بفاو و سفوله ستخَلف اسا مةعل  لخلف    عر   سن وير    رة  اعر   لره عللر  تعردل  " مُ      

 [7]الح ي  " وا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير  ستخلفين فيه فالذين آمنوأنفقوا مما جَلكم م  
 تةساق اآل ة  

لد  اآل ة  سنت اه االستخ م تدألملا    ادع جر َّ  ةر   رامق تد  مرد  تر   بقسرلل  ةلر       
 اللج  األكم   بد نةدق ممد جعلند مستخلةام وي  مم األملا  .

لكا   ادع ج َّ  ة  جعلكا مسرتخلةام وير  " اي  سثتمل  ةمم كد  عبستخلفين فيه  م   علل  "      
 .(1)تع لا    لدا التةساق لل مد يقا  جمإللس المةسقيم

 يقى تعل المةسقيم ا  معن  اآل ة   انةالا ممد جعلكا هللا خلةدء ةن  اه التررقم وير         
ةنررر  جررر َّ  اررردألملا  ليسرررت ملكررردئ لكرررا  إنمرررد لررره ملرررك هلل ةرررزَّ  جررر َّ ارررانتا مسرررتخلةام ااإلرررد نيدترررة

 (2) ة .

 
  : خالئف: رابع اللفظ ال

 .(3)    كلصداف جمأ  صيةة  ظقااف جمأ ظقيةةادعالخ اف   جمأ خليةة   ةل      ا
  ع   سن لدا اللة  اه الاق   الكقيا اه اسبعة ملاضأ له       

 جفا  وأو الذي جَلكم عالةن األ ض و فع بَضكم فوق بَض دعلل  تعدل   " اآلية األولى : 

 [165]األنعدص " ليبلوكم فيما آ اكم إن  بك لسريع الَقاب وإنه لنفو   حيم  
 

 

 

 

 

 
 . 4/306   ابم ك اق  2/268   البغلي  11/671انظق  تةساق الابقي ( 1)
 .لر1414 –باق ت  –ناس الةكق  15/258لر( 1207ل إلدأ ال يم محملن األللسه )تانظق  تةساق س ح المعدنه  (2)

 .2/69   النإلد ة اه  قيب الح يث  5/422   تةساق الابقي  4/181   لسد  العقأ  310ق  معرا مادييس اللغة صر( انظ3)

 تةساق اآل ة  
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لد  اآل ة له  خق اآل دت مم سلس  األنعدص    الخادأ ااإلد ملجٌ   ل  الندس كدارة  عللر  "      
ضرردئ   اراررُ   مررلت ااقثرر  جارر    األمررا الترره  خلررف تعضررإلد تعلررهالخ اررف   " عالةففن األ ض  

 . (1) ل  ا  تالص السدةة ا لكد
 ُيحتمرر  ا  الخارردأ ملجرر  للنبرره صررل  هللا ةليرر   سررلا  امترر  ارره انإلررا سرريكلنل  خ اررف      

انر   األس  تع  األما الكداق  التره سرباتإلا   اتكرل  ا ضرداة  لر  األس  ةلر  معنر  الر ص   اي
خ اررف األمررا الترره ملكررت األس    اررانتا خ اررف لرر س  جعلكررا  ررد امررة محمرر   سرربحدن   تعرردل 

 .(2)مم تع لا
 

ولقد أألكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء هم  سلهم بالبينفا  ومفا علل  تعدل   "  اآلية الثانية :

كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجفرمين ك  فم جَلنفاكم عالةفن ففي األ ض مفن بَفدأم لننظفر 

 [14-13]يلنس "  َملون              كين              
 تةساق اآل ة  

للم رررقكام مرررم الررر  مكرررة   اقلرررد   ترررا  هللا جررر َّ  ةررر  عررر  اللرررك  ملجررر ٌ  الخاررردأ اررره اآل رررة     
الاق   السدتاة لمد ظلمت  لا تسترب لقسل     ا  لدا لل جزاء ام ردلكا مرم الرديم كردبلا محمر ائ 

 مكة تعداأ األما السدتاة المكدتة . خلم كةدس ادع ج َّ  ة    صل  هللا ةلي   سلا
" اي جعلنرردكا ايإلررد النرردس خ اررف مررم تعرر    ففم جَلنففاكم عالةففن فففي األ ض مففن بَففدأم  عللرر  " 

 .(3)ااإلد تع لا   تخلةلنإلا اه األس   تكلنل   لرالء الاق   الديم اللكندلا
 
 
 

      
 . 2/69   النإلد ة اه  قيب الح يث  2/190   تةساق ابم ك اق  2/122   تةساق البغلي  5/422( انظق  تةساق الابقي 1)

 . 8/210( انظق  تةساق التحقيق  التنليق 2)

الابعة القاتعرة  –الادلق   –ناس الس ص  2/454 ألبه تكق جدبق الرزااقي     ا سق التةدساق 2/293   البغلي  6/538انظق  تةساق الابقي ( 3)

 .لر1412
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الضماق اه علل  " جعلندكا " للم قكام  ا  المقان برر " األس  " بر ن   يقى تعل المةسقيم ا  
العرررقأ   اررردلتعقيف ااإلرررد للعإلررر    أل  المخررردطبام خلةرررلا ةررردنائ  ثمرررلنائ   ارررقلا اررره منرررد لإلا ةلررر  

 .(1)الرملة
 

, وال يزيفد وأو الذي جَلكم عالةن في األ ض فمن كفر فَليه كفره علل  تعدل   "  اآلية الثالثة :

 [39]ادطق " كافرين كفرأم عند  بهم إال مقتاً وال يزيد الكافرين كفرأم إال عسا اً ال
 تةساق اآل ة  

الخارردأ ارره لررد  اآل ررة للنرردس كداررة تررا  هللا جرر َّ  ةرر  صرراقلا " خ اررف ارره األس  " اي      
 .( 2)خ اف مم تع  األما السدتاة الته للكت كعدن  ثملن   اقلا

 .(3)اك  جا  يإللك  خلة  الرا  الدي تع    عضكا تعضدئ  خلف ت يا   عا      
ألمرررة محمررر  صرررل  هللا ةليررر   سرررلا  ا  هللا  اررره اآل رررة يرررقى تعرررل المةسرررقيم ا  الخاررردأ      

 .(4)مستخلةإلا اه األس   سيرع  لإلا السلاد  ااإلد  ُيظإلق نين  ةل   اق  مم األن د 
 

ومن مَه في الفلك وجَلناأم عالةن وأغرقنا الفذين فكذبوه ف نجيناه علل  تعردل   "  اآلية الرابَة :

 [73]يلنس " كذبوا ب يا نا فانظر كين كان عاقبة المنذو ين  
 تةساق اآل ة  

الضررماق ارره اآل ررة ساجررأ  لرر  نررلح ةليرر  السرر ص   وبعرر  ا  نةرر  علمرر   لررا  سررترابلا لرر  برر       
اي خ ارررف اررره األس  عارررث كررردبل  انررررد  هللا  مرررم سكرررب معررر  اررره الةلرررك  جعلإلرررا " خ ارررف " 

 .(5)خلف بإلا مم كد  عبلإلا اه األس   جعلإلا اجيدالئ  خلف تعضإلا تعضدئ 
 
 
 . 11/114انظق  تةساق التحقيق  التنليق ( 1)

 . 3/538 تةساق ابم ك اق  10/419( انظق  تةساق الابقي 2)

 . 3/459( انظق  تةساق البغلي 3)

 . 22/232( انظق  تةساق التحقيق  التنليق 4)
 .2/494   ا سق التةدساق  11/243   التحقيق  التنليق  7/234   س ح المعدنه  2/407   ابم ك اق  6/587( انظق  تةساق الابقي 5)

 : خلفاء:  خامـساللفظ ال
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الخلةدء  جمأ خليةة    لا األاقان ا  األمرا الرديم  حلرل  محر   ارقلا سرلاءئ كرد  علرلالئ  مدنيردئ ا  
 (.1)مكدنيدئ 

 اه ث ثة ملاضأ له    ع   سن لدا اللة  اه الاق   الكقيا     
ففن يجيففب المضففطر إذا دعففاه ويك ففن السففوء ويجَلكففم علفففاء عللرر  تعرردل   "  اآليففة األولففى : أمَّ

 [62]النم  " األ ض أإله مع هللا قليالً ما  ذكرون  
 تةساق اآل ة  

م  جدتررة الرر ةل   ك ررف السررلء   يبررام هللا لعبرردن  ةلرر   جرر  االمتنررد  تعررل نعمرر  ةلرراإلا مرر     
  جعلإلا خلةدء األس  .

   عار   ( 2)" اي تا  ا سثكا سكندلد  الترقم ااإلد ممم كرد  عربلكاعلفاء األ ض   علل  "       
 .(3)اي جعلكا ايإلد الندس خلةدء للرم الديم كدنلا عبلكا اه األس 

ف جررا ئ عبلرر     سرريخلة  جاررٌ   عارر    اي  رعلكررا خلةرردء تتخرردلةل  ويمررد باررنكا   اكرر  جارر   خلرر 
 .(4)تع      لدا مم نعا هللا ةل  الندس

 

أوعجبتم أن جاءكم ذكر من  بكم على  جفل  مفنكم لينفذ كم واذكفروا علل  تعردل   "  اآلية الثانية :

"  فلحفون     إذ جَلكم علفاء من بَفد قفوم نفوز وزادكفم ففي الخلف  بسفطة ففاذكروا آالء هللا لَلكفم 
 [69]األةقام 

 تةساق اآل ة  
لدا الخادأ مرم نبره هللا لرلن ةلير  السر ص  لر  علمر  يردكقلا وير  ترا  هللا امرتم ةلراإلا ترا       

جعلإلا خلةدء مم تع  علص نلح اه تعمارق األس   السرلاد  ااإلرد عتر  اصربحت لإلرا المكدنرة برام 
 .(5)األما اه  مدنإلا

      
 . 4/181( انظق  لسد  العقأ 1) 
الابعرة  –بارق ت  –ناس الكترب العلميرة  2/180 لر(791للادضه ةب  هللا بم ةمق البيضد ي )ت    البيضد ي  3/364ق البغلي ( انظق  تةسا2)

 .لر1408األ ل  
 . 364/ 3( انظق  تةساق البغلي 3)
 ( انظق  المقجأ السدبق .4)
 . 2/142   البغلي  5/523انظق  تةساق الابقي  (5)

الماررررلن تدلخ ارررة اررره اآل رررة   خ ارررة اررره الزمرررد   لررريس اررره   يررردكق تعرررل المةسرررقيم ا       
 .(1)المكد  أل  مند   ةدن  اق مند   نلح كمد لل مدكلس ةن  المرسخام
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واذكروا إذ جَلكم علفاء من بَد عاد وبوأكم في األ ض  تخذون من علل  تعردل   "  اآلية الثالثة :

 [74 ]األةقام"  سهولها قصو اً و نحتون الجبال بيو اً 
 .(2)خلةتمللا اه سكن  األس  مم تع  ل كإلا اي " علفاء من بَد عاداالل  "  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 9/205( انظق  تةساق التحقيق  التنليق 1) 

 . 5/537( انظق  تةساق الابقي 2)

َلف فيه:: لث المبحث الثا  المستخِلف والمستخَلف والمستخ 
 

ف لَ خْ ف ويرر     مسررتَ لَ خَ   مسررَتْخِلف    مسررَتْخَلف    مسررتَ اطررقامضررمم  جررلن اسبعررة يتاالسررتخ م 
 .  سنتكلا ةم ال  ثة األ   اه لدا المبحث    نةقن المستخلف ةن  اه مبحث مستا .ةن 
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ِلف ::  أوالً   المسَتخ 
مم المسلَّا ت  اه العاا   ا  هللا ج َّ  ة  لل الدي  سرتخلف مرم   ردء مرم ربردن  ةلر  مرد      

اإلل الدي استخلةند اره األس   سرخق لنرد مرد ااإلرد  (1) ذلك تم ا ت  الكلنية الا سية شدء مم مدل 
ممرررد نحتررردج  ليررر  اررره معدشرررند    لرررل الررردي  سرررتخلف األجيرررد  تلرررل األجيرررد  ةلررر  لرررد  األس    

  األي ي تلل األي ي ةل  األملا  .
وإذ قففال  بففك "  امنإلررد عللرر  تعرردل      اآل رردت الترره  سنت ارره االسررتخ م ترر   ةلرر  ذلررك     

     يفففاداود إنفففا جَلنففاك عليففففة ففففي  عللرر  " [ 31]الباررق   ". للمالةكففة إنفففي جاعففل ففففي األ ض عليففففة 

إنفي    ادلضرمداق "[ 165" ]األنعدص  وأو الذي جَلكم عالةن األ ض"   علل    [26]  " األ ض 

لرردا ارره االسررتخ م " ترر   ةلرر  نسرربة لرردا الةعرر   ليرر  جرر َّ  ةرر   لررل االسررتخ م   أنففا    أففو  
 . (2)العدص
آمنففوا بففاو و سففوله وأنفقففوا ممففا   جرر َّ  ةرر    عررد  تعردل  " منررخررد  الكمرد ا  االسررتخ م      

الرردي اصرر  ملررك المررد   نلارر  ةلرر  ا َّ عللرر  " جعلكررا "   اةرره [ 7]الح يرر  " جَلكففم مسففتخلفين فيففه 
 . (3)الدي استخلف ةب   وي هلل ج َّ  ة   ان  لل  ملك  ا نسد  

 
 
 
 
 –الرر مدص  –ناس ابررم الررل ي  – 2/204مرد يتعلررق تدلم را ة الكلنيرة الا سيررة شرقح العاار   اللاسرراية لل ريخ محمر  بررم صردل  الع يمرام   ( انظرق1) 

 لر.1424الابعة القاتعة 
 .1/62ات  الا يق اه كتدأ تةساق تةساق علل  تعدل  " جدة  "   انظق (2)
الابعرة األ لر   –بارق ت  –ناس الكترب العلميرة  – 1/61لر( 741ق  تةساق التسإلا  لعللص التنزي  ألبه الادسا محم  بم جزي الكلبه )ت( انظ3)

 لر.1415

َلف : انياً :   المسَتخ 
 االستخ م العدص أوالً : 
ي جاعفل وإذ قال  بفك للمالةكفة إنفاختلف المةسق   اه تح ي  المسَتْخَلف اه علل  تعردل  "      

   ةل  اعلا  [ 30]الباق  " في األ ض عليفة 
 

 .ن   ذسيت ا  المسَتْخَلف لل  نص ةلي  الس ص :  القول األول
    يست   اصحدأ لدا الال  تمد يله ( 3)  اقلا (2) الكلبه( 1) لدا مد سجح  ا مدص البغلي      
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 ( 4)ةاندئ ةل   نص ن   ذسيت ." ةل      اعال    اإله مةقن اتاأ عليفة ا  " الدليل األول: 
تمعنر  خلرف " عليففة  نلعش لدا الر لا    ترا  الخليةرة اسرا  ررل  لللاعر   للرمرأ ويكرل  "      

 ( 5) خلف تعض  تعضد. اي 

"      ا  هللا جرر َّ  ةرر  لررل اسان ذسيترر  لاررد  "  نرره جدةرر  ارره األس  خلةرردء " ا الففدليل الثففاني: 
 ( 6)خليةة " ن َّ ةل  ا  المستخَلف لل  نص ةلي  الس ص.خ اف " المد كد  التعباق" تدل

 

 .ا  المسَتخَلف لل  نص  األنبيدء مم تع   القول الثاني: 
 ( 7)ذكق لدا الال  تعل المةسقيم.      
    يست   اصحدأ لدا الال  تمد يله     

عارث انإلرا لرا الرديم ا  الخ اة ت رقيف ار  تكرل   ال لمرم  سرتحا   لرا األنبيردء   الدليل األول: 
 ( 8) المل  تحق لدا االستخ م.

ا  هللا جعرر  نبيرر  نا ن ةليرر  السرر ص خليةررة ارره األس     لررا يررقن ارره الاررق   انرر  الففدليل الثففاني: 
 ( 9). ال ل نبيدء ن    اقلا مم الب قجع  ملكدئ مم الب ق خليةة ااإلد  ا   اد  " خليةة هللا " 

 
 .                                                                1/13انظق  تةساق البغلي  (1)
 . 1/61تةساق التسإلا  انظق  ( 2)
 . 1/62تةساق ات  الا يق   ( انظق3)
 . 1/6( انظق  التسإلا  4)
 .لر1411 ل  الابعة األ –باق ت  –ناس الكتب العلمية  1/152 لر(604)ت لقا ي لإلمد اخق ال يم ا ( انظق  التةساق الكباق5)
 . 62/ 1( انظق  ات  الا يق 6)
 1/351تةسرراق س ح المعرردنه   انظررق   1/14جرردء ارره تةسرراق النسررةه ) ا  خليةررة منرره أل   نص كررد  خليةررة هللا ارره اسضرر   كرردلك كرر  نبرره ( ( 7)

 .1/178 المربدح المناق للةالمه 
 . 1/351تةساق س ح المعدنه ( انظق  8)
  . 1/351 تةساق س ح المعدنه  1/49( انظق  تةساق البيضد ي 9)

 َلف اه األس  لل  نص  ذسيت  مم تع   .ا  المسَتخْ القول الثالث: 
 .(2)   لل عل  شيخ ا س ص بم تيمية سعم  هللا (1) لدا الال  لل مد يقا  جمإللس المةسقيم     
  يست   اصحدأ لدا الال  تمد يله      

  يتنرد    نص ةلير  السر ص ةانردئ  ال انر   عرا ذسيتر  مرم تعر    ا  اسا "خليةة"  إ  كدالدليل األول: 
علفف  اإلنسففان مففن  لصففال "  عللرر  " ولقففد علقنففا اإلنسففان فففي أحسففن  قففويم اإلررل كاللرر  تعرردل  " 

 ( 3)".وعل  الجان من ما ج من نا  ك كالفخا  

اردلعقأ تارل    ا  االستغندء بدكق األأ ةم ذكرق الدسيرة ملجرلن اره لغرة العرقأ   الدليل الثاني: 
 .(4) تار  بدلك الدسية  لدشا   مضق
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"  لردا   رم  ذسيرة أ جَل فيها من يفسد فيها ويسففك الفدماء  عل  الم اكة لقبإلرد   "الدليل الثالث: 
 .(5) نص مم تع  
 الترجيا: 

لرل الارل  ال دلرث    ا  المسرتخَلف اره  –وهللا اةلرا  –الردي  ظإلرق سجحدنر  مرم لرد  األعرلا       
قن اسير  " لل  نص ةلي  الس ص  ذسيت  مرم تعر   اإلرل مةرإني جاعل في األ ض عليفة   تعدل  " علل

ترررر  الرمررررأ  ممررررد يريرررر  ذلررررك   ا    رررردت االسررررتخ م ارررره الاررررق   الكررررقيا تبررررام ا  هللا جرررر َّ  ةرررر  
وأفففو الفففذي جَلكفففم عالةفففن األ ض اسرررتخلف الب رررق جميعررردئ اررره األس    امنإلرررد عللررر  تعررردل  " 

 [39]ادطق " وأو الذي جَلكم عالةن في األ ض  "   علل [   165ص ]األنعد...".
 اإله خ اة ةدمة لإلدا الرنس الب قي اه األس  .

 
 
ناس القيد  للتقاث  1/124 لر(528)ت الزمخ قي تةساق الك دم لمحملن بم ةمق      1/152القا ي تةساق    1/236 تةساق الابقي انظق   (1)

 . 1/113ابم ة يمام تةساق    1/67ابم ك اق تةساق   لر 4071الابعة ال دل ة  –الادلق   –

ُطبررأ تنشررقام القادسررة العدمررة ل رر ل   –سعمرر  هللا  –لررر( جمررأ ةبرر  الررقعمم بررم عدسررا 728ل رريخ ا سرر ص بررم تيميررة )ت ( انظرق  الةتررد ى الكبررقى 2)

 . 35/42 الحقمام ال قيةام تدلمملكة العقبية السعلن ة

 ( انظق  المقجأ السدبق .3)

 .1/44 تةساق النسةه  1/124( انظق  تةساق الك دم 4)

 .  1/67ابم ك اق  ( انظق  تةساق5)

   االستخ م الخد :   انيا
الدي  ملكر  تاقيرق ف اه االستخ م الخد  لل مم با   المد  لَ خْ ال خ م اه ا  المستَ      

انتار   لير  مرم عر    ا  كرد    سلاءئ كد  اكتسدت  لإلدا المد  مبدشقائ مم االستخ م العردص م ق   
آمنفففوا بفففاو و سفففوله وأنفقفففوا ممفففا جَلكفففم عللررر  تعررردل  " ذلررك يررر   ةلررر    ةليررر سررردبق مسررَتخَلف 

عاث نسرب لردا االسرتخ م  لر  مدلرك المرد    اإلرل المسرَتْخَلف وير   [7]الح ي  " مستخلفين    فيه 
 .(1)ةمم عبل 

 المسَتخَلف وي    الثاً: 
   االستخ م العدصأوالً: 
 األس  تمد ااإلد  مد ةلاإلد .  هف وي  اه االستخ م العدص للَ خْ المستَ      

جميررأ ارره اي   ل سررتغقاقاللرر  " ارره" " اإنففي جاعففل فففي األ ض يرر   ةلرر  ذلررك عللرر  تعرردل  " 
 .(2)ا   ختص ذلك تمكد  ن    خق  األس 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 24 - 

 لره التره انرز  ااإلرد  يقى تعل المةسقيم ا  ذلك خد  تمكة شقاإلد هللا اإلره اص الارقى        
 (3) نص ةلي  الس ص عام اُيبخ  ل  األس .

األس  ن   مكررد  تعانرر  يرر   ةلرر  ذلررك   ظإلررق ا  االسررتخ م العرردص شرردم  لرميررأ  الرردي     
ويجَلكفففففففم علففففففففاء           ررررررردت االسرررررررتخ م العررررررردص التررررررره  سنت بلةررررررر  " األس  " كاللررررررر  تعررررررردل  " 

 دئ  لردا ال  خرص مكدنر  " ذي جَلكفم عالةفن ففي األ ض  وأو الف   علل  " [ 62]النم  " األ ض  
 ن    خق.

                 ولكففففم فففففي األ ض مسففففتقر ومتففففاإ إلففففى ا  ارررره عللرررر  تعرررردل  "  تعررررل المةسررررقيم يررررقى      

نلارر  ةلرر  ا  بنرره  نص ال  مكررنإلا العرريش  ال ارره األس  الترره اسررُتخلةلا ااإلررد. [ 36]الباررق  " حففين  
سق لإلا سب  المعي ة ااإلد  امد  اقلد مم الكلاكب  األجقاص السمد ية ار  عاث سخقلد هللا لإلا  ي

قفال اأبطفوا بَضفكم  مد يري  ذلك علل  تعدل  اه   ة اخقى "   (4) ستايعل  العيش  الحيد  ااإلد

لبَض  عدو ولكم في األ ض مسفتقر ومتفاإ إلفى حفين ك قفال فيهفل  حيفون وفيهفا  مو فون ومنهفا 

 [ 25-24]األةقام "   خرجون  
 
 .11/671( انظق  تةساق الابقي 1)
الابعرة األ لر   –بارق ت  –ناس الكترب العلميرة  1/86لرر(885)تالباردةه نظرا الر سس لبقلرد  الر يم  تةسراق  1/62انظق  تةساق ات  الار يق ( 2)

 . 1/401 تةساق التحقيق  التنليق لر  1415
 . 1/351س ح المعدنه    تةساق  1/62( انظق لدا الال   تةساق ات  الا يق 3)
 .1/133( انظق  تةساق ابم ة يمام 4)

 االستخ م الخد   :  ً انيا
ف ويرر  ارره االسررتخ م الخررد  لررل مررد تحررت يرر  ا نسررد  ممررد  ملررك سررلاءئ كدنررت لَ خْ المسررتَ      

ي   ةل  ذلك اآل ة التره  سنت اره االسرتخ م الخرد   لره عللر  تعردل  " ةادسات ا  منالالت 
ادلمسررتخَلف ويرر  لرره األمررلا   [7]الح يرر  "و سففوله وأنفقففوا ممففا جَلكففم مسففتخلفين فيففه  آمنففوا بففاو 

 . ( 1)الته تاي  كا ا سثكا هللا   دلد ةمم كد  عبلكا ويرعلكا خلةدء لإلا ااإلد
يرر   ةلرر  ذلررك ا ضرردئ اآل رردت الترره اثبترت الملكيررة الخدصررة لإلنسررد   ا  لرردا الملررك مررم كمرد      

وآ فوأم مفن مفال هللا الفذي          عللر  " [ 10]المنرداال  " وأنفقفوا ممفا  زقنفاكم  "  س ق هللا كالل  تعدل 

  [ 33]النلس " ءا اكم 
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 .باق ت  –ناس المعقاة  719صر لر   ال يم المحله  ج   ال يم السالطه  تةساق الر لام 11/671انظق  تةساق الابقي ( 1)

َلف  عنه :المس  : المبحث الرابع   َتخ 
     
 ذا كد  مم المسلَّا ت  ا  االستخ م مم ةن  هللا ةزَّ  ج  اإلل الدي استخلف ربردن  اره       

إلنررد  رراته السرررا    ةررم مررم لرردا االسررتخ م ؟ لرر  لررل ةررم هللا ةررزَّ  جرر  ويكررل  ااسضرر   مدلرر  
دس  األس   تنميرررة ا نسرررد  خليةرررة ةرررم هللا اررره اسضررر    اسرررتخلة  ااإلرررد  اررره املالررر    ليارررلص تعمررر

 ليارررلص بلاجبررر  اررره الررر ةل   لررر  ربررردن  هللا  تحكررريا شرررقة    األمرررلا   اسرررت مدسلد  ارررق مرررد شرررق  هللا
اص ا  لرردا االسررتخ م ةررم مررم سررباند ةلرر  األس  مررم األمررا الترره   الحكررا تدلعرر   بررام خلارر   

كردنلا اارقانائ استخ م ةم الب ق تعضإلا ةم تعل اه  ساثة األس   األملا  سلاءئ   ا  سكنتإلد
 .؟ جمدةدتا  

 رردت االسررتخ م  خدصررةئ ةنرر  لرربعل  سررق   عررام تةسرراقلا ةلررد  المسررالة اختلررف ااإلررد الم     
وإذ قال  بك للمالةكفة إنفي جاعفل ففي األ ض عليففة قفالوا "  تةساقلا لالل  تعدل  اه سلس  الباق 

                قففال إنففي أعلففم مففا ال أ جَففل فيهففا مففن يفسففد فيهففا ويسفففك الففدماء ونحففن نسففبا بحمففدك ونقففدس لففك

رر  الاررل  ااإلررد عترر  تتضرر   [  30]الباررق   " َلمففون   نظررقائ أللميررة المسررالة تدلنسرربة للبحررث اسنةرِ 
 .تعل  هللا تعدل  دئ ساجح ا  مد نق   األعلا  تانلتإلد ثا نقج

 الخالف في المسألة :
   عسب التدلهةل  ث ثة اعلا  المسالة  لد  اختلف المةسق   اه

 .ا  الخ اة ةم هللا ةزَّ  ج  اه اسض  :  القول األول
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اسان ا   رع   نص ةلي  الس ص  الردلحام مم ذسيت  خلةدء  خلةلن  اه ربدن    ترنب    ادع     
نينر   الر ةل   لير   الحكرا برام خلار    ال ةرم جإلر  ا  ةررز منر  جر َّ  ةر     عدشرد  مرم ذلررك   

 (1)ربدن . ةل  مم   دء مم  ممُّ  لكن  

 

 

 

 

 

  .1/113ابم ة يمام  انظق  تةساق( 1)

اي ا  هللا ج َّ  ة  جعر     ةل  لدا الال  تكل  " خليةة " اه اآل ة تمعن  اسا المةعل        
  نص ةلي  الس ص  ذسيت  خلةدء  اه اسض   عدمة شقة   الحكا تدلع   بام خلا  .

 نسرب   لر  ةبر  هللا برم مسرعلن  ةبر  هللا برم تةسراق   ابرم جقيرق الابرقي اره لدا الال  ذكق       
   لررررل اختيرررردس تعررررل ( 2) تبعرررر  تعررررل المةسررررقيم ارررره نسرررربت   لاإلمررررد( 1)ربرررردس سضرررره هللا ةررررنإلا

 .( 3)المةسقيم
  ع  است   اصحدأ لدا الال  تدألنلة التدلية       

 [30]الباررق  "عليفففة وإذ قففال  بففك للمالةكففة إنففي جاعففل فففي األ ض عللرر  تعرردل  " :  الففدليل األول
  ويكرل  " الخليةرة " ( 4) الخليةة اه اللغة الته نز  بإلد الاق   لرل   مرم  خلرف  ارق   يارلص مادمر 

خلةرردء ةررم هللا ارره اسضرر   ةلرر  مدلرر    اإلررل الرردي  - ذسيترر    لررل  نص ةليرر  السرر ص -ارره اآل ررة 
 .  ةن  ويخلا  لإلا  استخلةإلا 

مررم ما مررة  نتيرررة   امررد الما مررة اررنحم نسررلِ ا بإلررد  لرره ا  تانرر  مكررل   نررلعش لرردا الرر لا         
  امد النتيرة  له ا  ا نسد   كرل  خليةرة الخ اة ةم الغاق تاتضه النيدتة ةن   الحلل  مكدن  

  ا  سعالر   لر  مكرد    تكرل   مرد تسربب ملتر ةرم الغارق سلِ ا بإلرد أل  الخ ارةهللا اه اسض  ا  نُ 
( 5)لرل عردنس ةلر  كر  شرهءدن   تعدل  عٌه عالص ال  ملت  ال  غاب   وهللا سبح  خق   ا  ةرز   

. 
 اجاررب ةررم لررد  المندع ررة   انرر  ال يلررزص ا  تكررل  الخ اررة ةررم الغاررق تسرربب مررم األسرربدأ       

ب  شك    لكم الخ ارة عر  تكرل  تسربب الت رقيف    المدكلس   الته له منتفية ةم هللا ةزَّ  ج 
عاررث    لرردا مررد ذكررق  القا ررب األصررةإلدنه  (6)   تا  مرر  ةلرر   اررق اي ت ررقيف المسررتخلف  تكقيمرر

عد  ا  الخ اة  " النيدتة ةم الغاق    مد لغابة المنلأ    إمد لملت     إمد لعرز     إمد لت رقيف   
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   ادسررتخ م  نص  بنيرر  مررم تعرر   مررم لرردا البرردأ    التكررقيا متحارررق ارره برررنه  نص"  (7)المسررتخلف
ولقد كرمنا بني آدم وحملناأم في البر والبحر و زقناأم من الطيبا  وفضفلناأم تعردل  " كمد عد  

 [70]ا سقاء " كثير ممن علقنا  فضيالً  على
 
(1 )1 /237. 
 لر.1405باق ت  –  ناس  عيدء التقاث العقبه  1/363( انظق  الردمأ ألعكدص الاق     ألبه ةب  هللا محم  بم اعم  األنردسي الاقطبه 2)
 الررحي  انر  خليةرة هللا اره اسضر   عدمرة اعكدمر   تنةارد عضرد د . منإلا ا مدص البغلي عارث عرد  اره تةسراق  تعر  ذكرق  ل عرلا  اره المسرالة    (3)

رردس  14الخ اررة ارره األس  صررر –   لرردا الاررل  لررل مررد يررقا  ن. اعمرر  عسررم اقعرردت ارره كتدترر   1/31تةسرراق البغررلي  الابعررة  –األسن   –ناس ةمَّ
 .لر1423 األ ل 

 . 1/51( انظق  تةساق البيضد ي 4) 
 . 35/45( انظق الةتد ي الكبقى 5)
 .14ن. اعم  عسم اقعدت صر( انظق  الخ اة اه األس  6)
 .156صر لر(502)ت ( المةقنات اه  قيب الاق   الكقيا للقا ب األصةإلدنه7)

لرل الت رقيف ا   ارق    يندعش لدا الرلاأ   تا  النزا  ليس اه سبب لردا االسرتخ م لر      
   إنمرد النرزا  ويمررد تاتضري  الخ ارة ةررم الغارق   عارث انإلررد تاتضره الحلرل  محلرر   ال يردص ترردألمق 

وأففو  عنرره ةرر ص  جررلن     لرردا منتررٍف ةررم هللا ةررزَّ  جرر  كمررد عررد  ةررم نةسرر  "  ممرردنيدتررة ةنرر      

 [4]الح ي   (1)"كنتم مَكم أينما 
داود إنفا جَلنفاك عليففة ففي األ ض ففاحكم بفين النفاس بفالح  وال يفا علل  تعدل    " الدليل الثاني:

هللا سررربحدن      جررر  االسرررت ال  مرررم اآل رررة   ا  [ 26]   " تبفففع الهفففوى فيضفففلك عفففن سفففبيل هللا 
 تعرردل   سرررتخلف مرررم ربررردن  مرررم   ررردء ةلررر  مرررم   ررردء  نا ن ةليررر  السررر ص عررر  اسرررتخلة  هللا اررره 

 .( 2) م مم الحكا تدلع    ة ص اتبد  الإللى م ل  مد  اتضي  لدا االستخ باَّ    اسض 
 يندعش لدا ال لا    ان  ليس اه اآل ة مد ي   ةل  ا  نا ن خليةة ةن  اه األس     إنمرد      

ااإلرد بيررد  ا  هللا اسررتخلف نا ن ةلرر  األس    اإلررل مسررتخلف مرم هللا ةلرر  اسضرر  ةررم مررم كررد  
   لرررردا التةسرررراق لررررل مررررد ةليرررر  جمإلررررلس (3)كمررررد ارررره   رررردت سررررلس  الباررررق لررررك طرررردللت المعبلرررر   لررررل 
 .(4)المةسقيم

 

نلرررت النررررل  مرررم السرررنة الماإلرررق  ةلررر  ا  ا نسرررد  عررر   كرررل  خليةرررة هللا اررره  الفففدليل الثالفففث:
  مم ذلك   (5)اسض 

( عرر يث ابرره لقيررق   ابرره سررعا  الخرر سي سضرره هللا ةنإلمررد ا  سسررل  هللا صررل  هللا ةليرر   سررلا 1
 اسررررتخلف مررررم خليةررررة  ال كدنررررت لرررر  تادنتررررد    تادنررررة تررررامق  مررررد تعررررث هللا مررررم نبررررٍه  ال "عررررد   
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" هللا     ترردلمعق م  تحضرر  ةليرر     بادنررة تررامق  تدل ررق  تحضرر  ةليرر     المعرررلص مررم ةرررا 
.(6) 

.  ج  االست ال    مم الح يث   ان   سن وي  نسبة استخ م الخليةة  ل  هللا ةزَّ  ج َّ
 
 
  مد تع لد . 1/400لل يخ محم  بم صدل  الع يمام  –اللاساية   شقح العاا  –انظق اه   دت المعية  معندلد ( 1)
 . 1/113انظق  تةساق ابم ة يمام ( 2)
 .مم سلس  الباق   512 -246( انظقاآل دت 3)
 . 4/429   تةساق ات  الا يق  10/575( انظق  تةساق الابقي 4)
 .17-15( انظق  الخ اة اه األس  صر5)
 . 6121اه كتدأ الا س تدأ المعرلص مم ةرا هللا بقعا  ( اخقج  البخدسي 6)

( ع يث عد ةة بم اليمد  سضه هللا ةن  ةم الخاق  ال ق   جدء وي " علت  ثا مدذا ؟ عد   ثرا 2
جسرمك  اخرد مدلرك  نإلركيلم د خليةة هللا اه األس  ادلزم   إ   تكل  نةد  الض لة   ان  سايتَ 

  جر  االسرت ال  ( 1)"  تمرلت  انرت ةردٌ  تررد  شررق  ..  ان  لا تق  ادلقأ اره األس   لرل ا
ممرد ير   ةلر  مم الح يث  ا  القسل  صل  هللا ةلي   سلا نسرب الخليةرة  لر  هللا " خليةرة هللا " 

 ا  ا نسد  لل خليةة هللا اه اسض . 
لسرلن ( ع يث ثلبد  سضه هللا ةن  ا  سسل  هللا صل  هللا ةلي   سلا عد   " ذا سايرتا القا ردت ا3

 .(2)ع  جدءت مم خقاسد  ااتللد ان  ااإلد خليةة هللا المإل ي "
نسب لدا الخليةة  لر  هللا " ا  القسل  صل  هللا ةلي   سلا   مم الح يث    ج  االست ال      

 خليةة هللا "  لدا صقي  اه ا  ا نسد  ع   كل  خليةة هللا اه اسض   اه مدل .
      

   يندعش لدا ال لا  تمد يله
ع يث ابه لقيرق   ابره سرعا  الخر سي سضره هللا ةنإلمرد لريس وير  نلار  ةلر  ا  االسرتخ م  -1

 .)  ال استخلف مم خليةة ( عدل     إنمد االستخ م مم هللا  لدا مح  تسلياسبحدن   ت ةم هللا
"   ليس وي  لة  " خليةرة هللا " بر  وير  ( 3)ع يث عد ةة سضه هللا ةن  اصل  اه الرحيحام -2
مرم طقيرق  خرق بلةر   (5)ا مردص اعمر     ( 4) ابم مدجس ا  جمدةة المسلمام  إمدمإلا "    كدا  لزصت

 اره  األس "  بلةر  "    كرد  هلل خليةرة اره  (6)"    كد  هلل يلم د اه األس  خليةرة " ابرل نا ن
مرم  ةل  ا  الخ اة اه األس  ةرم هللا بر  تر   ةلر  انإلرد دتجميأ الحدالت ال ت   لد  الق ا 

 هللا ج َّ  ة .
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الارردلق   –ناس المعرردسم  -22333 سعررا مسررن  األنرردس ترردأ عرر يث عد ةرة ارره اره مسررن    لررر(241بررم عنبر  ال ررابدنه )ت اعمرر ا مردص ( س ا  1)
 .ص1980

 . 21353مسن  األنردس  تدأ ع يث ثلبد  بقعا  اه  ( س ا  اعم  اه مسن 2)
 . 3434   مسلا اه كتدأ ا مدس  بقعا  6557 اه كتدأ الةتم بقعا  3339   3338مندعب بقعا ( اخقج  البخدسي اه صحيح  اه كتدأ ال3)
 .باق ت  –ناس  عيدء التقاث العقبه  –لر( 275ألبه محم  بم يزي  الاز ينه )ت 3969كتدأ الةتم بقعا  –  ( سنم ابم مدج4)
 . 23342تدأ ع يث عد ةة بقعا  –مسن  األنردس  اهاعم  ا مدص مسن   (5)
    . باق ت -المكتبة العرقية  –لر( 307لإلمدص ابه نا ن سليمد  بم األشعث )ت 3706كتدأ الةتم  الم عا بقعا  –( سنم ابه نا ن 6)
ك ةم ةله بم  ي  ةرم ابره ع ترة يْ قِ امد ع يث ثلبد  انن  مم س ا ة  كيأ بم الرقاح ةم شَ  -3

لعلرا تدلعنعنرة  بانر  مرم س ا رة شرقيك ةرم ةلره ع  اةل  تعرل الر  ا     سضه هللا ةن  ةم ثلبد 
صر  ق   اإلرل شرقيك برم ةبر  هللا النخعره عرد  ةنر  ابرم عررقامد شرقيك    إلمدبم  ي   ع  ُتكلِ ا اا

اإلرررل ابرررم   ةلررره برررم  يررر   امرررد    (1) خارررث ك ارررقائ    عررر  تغارررق عةظررر  منرررد ُ لِ ررره الاضررردء تدلكلارررة
 .(3)ضعيف ا  تالص ت  عرة  الح يث  بندءئ ةل  ذلك ان ( 2) ج ةد  البرقي  لل ضعيف

 ةل  التسليا ترحة الح يث انن  ليس وي  نلا  ةلر  ا  الخ ارة ةرم هللا ةرزَّ  جر   إنمرد       
لررررل الرررردي  هللا نسررربة الخليةررررة  لرررر  هللا " خليةررررة هللا "  لررردا اجررررد   تعررررل الرررر  العلرررا مررررم ترررردأ ا 

 .(4)استخلة  تامق   عضدء 
مرم نص  ذسيت  ةم مم سبق مم األمرا التره كدنرت ملجرلن  اره األس  ا  خ اة   : القول الثاني

 اه سكن  األس  مم تع لا. اعبلإلا   اإلا خلةلل
 ةل  لدا التةساق تكل  "خليةة" اه اآل ة تمعن  اسا الةدةر  اي انإلرا خلةرلا مرم كرد  عربلإلا       

 مم األما الته كدنت اه األس .
 (6) عرد  تر  تعرل المةسرقيم  ( 5)بردس سضره هللا ةنإلمرد لدا الال  مق ي ةم ةب  هللا بم ر     

 .( 7)"سعم  هللا"  لل عل  شيخ ا س ص ابم تيمية
ختلف اصحدأ لدا الال  اه مم لا السدكنام اه األس  عب   نص   ااا  انإلا لرا الررم  ي     

 ض جاعفففل ففففي األ  يرررقى النسرررةه انإلرررا الم اكرررة انةسرررإلا   االلررر  "  (8)جرررنس  خرررق   عاررر  انإلرررا 

 . (9)" اي خليةة منكا عاث  علن الضماق المبإلا  ل  المخدطبام  لا الم اكةعليفة  
 
 لر.1406الابعة األ ل   –سلسيد  –علب  –  ناس القشا   2787لر( بقعا 852( انظق  تاقيب التإلديب البم عرق العسا نه )ت1)
 .4734( انظق  المقجأ السدبق بقعا 2)
الابعرة ال دل رة  –بارق ت  –المكترب ا سر مه  506برقعا  72الررغاق   يدناتر  صرر  ضعيف الرردمأ األلبدنه انظقضعَّف لدا الح يث ممم ( 3)

 لر .1410
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 ُيسررتةدن مرم كرر ص ابررم  –باررق ت  –  المكتبررة العلميرة  1/178   المررربدح المناررق ألعمر  بررم محمرر  الةارلمه  2/410( انظرق  تةسرراق التسرإلا  4)
ألبه ةب  هللا محم  بم ابه تكق بم يقيا  –ل  ا نسد   كا  هللا ؟ م اسج السدلكام بام مند     د  نعب   إ د  نستعام ة مسالال يا سعم  هللا ةم  

 لر.1412الابعة األ ل   –باق ت  –ناس الرا   2/143لر( 751الرل ية )ت
 . 1/236( انظق  تةساق الابقي 5)
 .1/113الال  اضالة ال يخ بم ة يمام اه تةساق     ع  سجَّ  لدا  1/62( انظق  تةساق ات  الا يق 6)
 . 35/45   الةتد ى الكبقى  67-1/66لر( اختردس ةب  هللا الغنيمد  728ل يخ ا س ص بم تيمية )تالسنة النبلية  منإلدج انظق  مخترق (7)
 .1/351   تةساق س ح المعدنه  1/236( انظق  تةساق الابقي 8)
 .1/124 اشدس  لي  الزمخ قي اه تةساق  الك دم  1/44( انظق  تةساق النسةه 9) 

  يست   اصحدأ لدا الال  تمد يله      
                       أ جَفففففل فيهفففففا مفففففن يفسفففففد فيهفففففا ويسففففففكعللررررر  تعررررردل  ةلررررر  لسرررررد  الم اكرررررة " الفففففدليل األول: 

ليةرة سريكل  كمرم   ج  االست ال   ا  الم اكة تبدنس  ل  اذلدنإلا ا  لدا الخ. [30]الباق  "الدماء 
الرردي  خلررف   سرربق ارره األس  ويةسرر  ااإلررد  يسررةك الرر مدء ممررد يرر   ةلرر  ا  المارررلن تدلخليةررة 

 (1)مم كد  عبل  مم األما.
منإلررد مررد س ا     عرر   سنت  ثرردس متعرر ن  ترر   ةلرر  ا  األس  كدنررت مسرركلنة عبرر  بنرره  نص      

ا   مررم سرركم األس  الرررم  ابررم جقيررق الابررقي تسررن   ةررم ابررم ربرردس سضرره هللا ةنإلمررد عررد  
اااس  ا ااإلد  سةكلا ااإلد ال مدء  عت  تعضإلا تعضدئ وبعث هللا  لاإلا  بليس اه جن  مرم الم اكرة 
  ااتلإلا  بليس  مم مع  عت  الحاللا ترزااق البحلس  اطرقام الربرد    ثرا خلرق هللا  نص ااسركن  

 .(2)"إني جاعل في األ ض عليفة   دلد   الدلك عد  " 
 لدا ال لا    نلعش
ار  ( 3)تا  لد  الق ا دت الته  سنت اه سكن  األس  ااإلد نظق عاث لرا  رر  ااإلرد شرهء     

 عرة ااإلد.
ا  الخليةة اه اآل ة  مد ا   كل  ةم هللا   ا  ةم مرم سركم األس  عبر  بنره  نص الدليل الثاني: 

عاررلص ال  مررلت  ال  عررهٌ  اإلررللرر    امررد التةسرراق األ   اإلررل منتررٍف ةررم هللا ةررزَّ  جرر َّ ألنرر  ال خليةررة 
الررا يبررق  ال  [ 4]ا خرر   " ولففم يكففن لففه كفففواً أحففد   غاررب    ال كةررر لرر    كمررد عررد  ةررم نةسرر  " 

  ال دنه  لل ا  الخ اة ةم مم كد  اه األس  عب  خلق  نص ةلي  الس ص . التةساق
      
جررر َّ  ةررر  اررره اسضررر  ةررر ص   نرررلعش لررردا الررر لا   ال يلرررزص مرررم كرررل  ا نسرررد  خليةرررة ةرررم هللا     

 .(4) جلن  ادالستخ م ع   كل  لت قيف المستخَلف مأ  جلن المستخِلف
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أ ةررم ذلررك  ا  معنرر  الخ اررة ارره اللغررة  الحلررل  محرر  المسررتخلف ةنرر  ممررد  اتضرره ُيرررد       
س مررد   رردء كمررد   رردء  ةرر ص  جررلن    وهللا جرر َّ  ةرر  مسررتٍل ةلرر  ةقشرر  ةرردلا تمررد  ةعلرر  ربرردن   ارر ِ 

   اع  خليةة ةن .ا
 
 ( انظق المقجأ السدبق .1)

 . 1/31تةساق البغلي انظق       ع  ذكق س ا دت اخقى  اق لدا األثق  1/236( انظق  تةساق الابقي 2)

 .11( انظق  الخ اة اه األس  ن. اعم  عسم اقعدت صر3)

 .14( المقجأ السدبق صر4)

ق  كمررد جرردء ةررم النبرره صررل  هللا ةليرر   سررلا ارره ا  هللا جرر َّ  ةرر  لررل خليةررة  اررالففدليل الثالففث: 
عرر يث نةرردء السررةق " اللإلررا انررت الررردعب ارره السررةق  الخليةررة ارره األلرر    اللإلررا اصررحبند ارره 

 .(2)  امد  اق  ا   كل  خليةة ل ( 1)سةقند  اخلةند اه اللند "
 

خررداص    ذلرك ا  مرم(3)ا  الماررلن تدلخليةرة خ ارة الب رق تعضرإلا ةرم تعرلالقول الثالث: 
ا نسرررد  المخلرررلق " نص ةليررر  السررر ص" ا  يتندسررر  ويخلرررف تعضررر  تعضررردئ   اإلرررل "خليةرررة" تمعنررر  

 (4)مخللم مم ذسيت    ثا  نإلا خلةدء  خلف تعضإلا تعضدئ.

 

 ةل  لدا التةساق تكل  "خليةة" اره اآل رة صردلحة السرا الةدةر    اسرا المةعرل   اإلرا خلةردء      
 ا مم  اته تع لا.خلةلا مم كد  عبلإلا    سيخلةإل

   اخترردس  تعررل المةسررقيم مررنإلا ابررم ( 5) لرردا الاررل  مررق ي ةررم الحسررم البرررقي سعمرر  هللا     
 .(6)ك اق سعم  هللا

 
  يست   اصحدأ لدا الال  تمد يله      

ا  اآل رردت الترره  سنت ارره الاررق   الكررقيا بلةرر  االسررتخ م  م ررتادت           كررر" الففدليل األول: 
اف" تر   ةلر  ا  الخ ارة ةرم األمرا السردتاة  ويحمر  معنر    رة الخ ارة اره سرلس  خلةدء"  "خ 

 .(7)الباق  ةلاإلد  لدا مم تةساق الاق   تدلاق      لل ا ل  مم تةساق  تغاق 
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لرر  اره كترردأ     س ا  التقمرردي  اللةر  2392اخقجر  مسرلا ارره صرحيح  ارره كتردأ الحررق تردأ مررد  ارل   ذا سكررب اره سررةق الحرق   اررق  برقعا ( 1) 
   ابل نا ن اه كتردأ الرإلردن باق ت  –لر( ناس الكتب العلمية 279سنم التقمدي ألبه ريس  محم  بم ريس  التقمدي )ت 3369ال ةلات بقعا 

 . 2232بقعا 
 .2/143بم ال يا الم اسج السدلكام      35/43الكبقى ( انظق  الةتد ى 2)
 .1/114ساق ابم ة يمام  تة 1/237( انظق لدا الال   تةساق الابقي 3)
الابعرة األ لر   –بارق ت  –مرسسرة القيرد   - 34صرر لعب  الرقعمم عسرم المار انه ا   اد  ا نسد  خليةة ةم هللا اه اسض  ال  ر ( انظق  4)

 .لر1416
 . 1/237انظق  تةساق الابقي ( 5)
 .1/67( انظق  تةساق ابم ك اق 6)

 ( انظق  المقجأ السدبق .7)

" سررا  إنففي جاعففل فففي األ ض عليفففة ا  هللا سرربحدن   تعرردل  لمررد عررد  لم اكترر  " :  الففدليل الثففاني
الم اكة سبإلا  مد  كل  لدا المخللق    مد له صةت   خردار    ااتد  هللا لإلا صرةدت   منإلرد 
انرر   كررل  ذا  سانٍ  عررق   صررةدت نةسرريٍة ينررتق ةنإلررد ا اسرردن ارره األس   يسررةك الرر مدء   اارردللا " 

 .(1)"من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبا بحمدك ونقدس لك  أ جَل فيها
ا  الم اكررة سرراللا سبإلررا مررد  كررل  ذلررك الخليةررة ؟  يرر   ةلرر  لرردا المحررد م مررد س ا  الابررقي      

 .(2)عد     كل  ل  ذسية ُ ةس    اه األس     يتحدس       يات  تعضإلا تعضد
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 .34اد  ا نسد  خليةة هللا اه اسض  صر( انظق  ال  ر  ا   ُ 1)

(2 )1 /236. 

 المناق ة والترجيا :

 مندع ة الال  األ    أوالً : 
الال  تا  ا نسد  خليةة ةم هللا اه اسض   مدل  عل   اق صرحي  يتعردس  مرأ اصرل  العاار   

 الرحيحة  العا  السليا .
عارررلص   شرررإلا       الحسرررن  انررر  عرررهٌ   بيرررد  ذلرررك  اص مرررم اسرررمدء الخررردلق جررر َّ  ةررر   صرررةدت      

سعاررب    نرره ةررم خلارر    لرريس لرر  شررقيك  ال ظإلاررق   ال  كدا رر  اعرر    تعرردل   تارر س ةررم ال رربي  
 [11]ال لسى ".ليس كمثله شيء وأو السميع البصير   النظاق " 

   الارل  تررا  ا نسرد  خليةررة ةرم هللا ارره اسضر   مدلرر  ينرداه لرردا المعتار   يندعضرر    ذلررك ا     
 الخ اة ةم اآلخق تاتضه امقيم  

 الحلل  مح  المستخَلف ةن   ال يدص مادم . ا(  
 ملكية المستخَلف ويمد كد  للمستخلف ةن   يقيدم  تدألمق نيدتة ةن . أ(

 لرردا كلرر  منتررف ةررم هللا ةررزَّ  جرر َّ ارردع لرريس لرر  نداررب  ال  كارر   ال خليةررة   برر  لررل جرر َّ  ةرر  
 [12]للن "وهللا على كل شيء وكيل  "  شهء خليةة  اق     كا  ةل  ك 

 لعرر  السرربب ارره لرردا الخاررا   لررل ةرر ص التةقيررق بررام منزلررة المسررتخِلف  المسررتخَلف ةنرر         
ٌف ةنرر     لرردا لرريس ال مرردئ لإلرردا   ارردع ةدئ لخلارر  انرر  مسررتخلَ اتضرره كررل  هللا مسررتخلِ م ترررلس ا  

  تررامق   تارر يق   عكمرر  ال ررقةه  ارره مدلرر   ف لخلارر  ارره اسضرر     لعبرر  جرر َّ  ةرر  لررل المسررتخلِ 
 ألما  األاقان الديم كدنلا عب  المستخِلف. لكم ةمم سبق مم ا

 ال  اتضره ذلرك ا  [ 247]البارق  "يؤ ي ملكه من ي اء   لدا كرةة الُمْلك   ادع ج َّ  ةر  "      
  كل  الُملك الب قي ُملكدئ ةم هللا سبحدن   تعدل .

 صحة لدا الال  مد يله   مد يري  ة ص     
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مررد سرربق استعقاضرر  مررم النرررل  الاق نيررة ارره االسررتخ م    الترره ُ ةإلررا منإلررد بلضررلح ا   -1
الماررررلن تررر  خ ارررة الب رررق تعضرررإلا ةرررم تعرررل   بتعدعرررب األجيرررد  تلرررل األجيرررد     األيررر ي تلرررل 

م ةرم األي ي ةل  األملا     لا يقن اه اع  مم لد  النرل  مد ي   ةلر  ا  لردا االسرتخ 
 .(1)هللا ةزَّ  ج َّ 

 

 ( انظق  المبحث ال دنه 1)

  د رة مرد اره تعرل لرد    مد  ست   ت  اصحدأ لدا الال  مندَعش  منال  كمد سبق بيدنر  -2
 ذلررك ا  ا ضررداة  األنلررة نسرربة الخليةررة  لرر  هللا " خليةررة هللا "  لررد  ا ضررداة لرره تمعنرر  الملررك 

 تةارر  الملررك ك ررلأ  يرر     عرر  تكررل  تمعنرر  " مررم "  ذا  ص "  لرردا لررل األصرر لرر تكررل  تمعنرر  " ا
   تكررل  تمعنرر  ارره كررد  المضرردم تعررل المضرردم  ليرر   صرردلحدئ لإلخبرردس ترر  ةنرر  كخرردتا اضررة 

بفففل مكفففر الليفففل      والنهفففا    منررر  عللررر  "    ذا كرررد  المضررردم  ليررر  ظقاررردئ  اععررردئ ويررر  المضررردم

 [ 33]سبا "
 .( 1)داة تكل  تمعن  ةم سمأ اه كتب اللغة ا  ا ض  لا     
 ا ضرررداة اررره " خليةرررة هللا " تمعنررر  الررر ص    التررره تةاررر  الملرررك اي خليةرررة هلل   اررردع سررربحدن       

 لررد  ا ضررداة منت ررق     تعرردل  جعلرر  خليةررة ةمررم كررد  عبلرر  كمررد اسررقت ذلررك النرررل  األخررقى 
 (2) "   " خا  هللا "هللا "   " عزأ هللا  اه لغة العقأ  من  عللإلا " سلاد  هللا "   " جن

 ا  لدا الال  ينتق ةن  مةدس  ك اق  منإلد مد يله  -3
ا( الاررل  بلعررر   اللجرررلن    عرر  ذكرررق شررريخ ا سررر ص ابررم تيميرررة ا  لررردا الاررل  مرررم شررراحدت كبررردس 

رق ا " الخليةرة " تانر   الخليةرة ةرم هللا " اإلرل ندارب ةرم هللا " الرلوية كدبم ةقبه  ام دل  الرديم اسَّ
تا س    اخد ا مم الة سةة ماللتإلا  ا  ا نسد  لل العدلا الرغاق    ا  هللا لرل العردلا تعدل    
 .(3)الكباق

أ( اسررتغ   ذلررك مررم تعررل الملررل   الحكرردص  األثقيرردء   اإلررا مرردلكل  ارره األس  ا  المررد  ةررم 
د  هللا    ةلرر  سةاررتإلا ا  تسررمأ  تايررأ ارره كرر  مررد امررق ا ترر  مررم خاررٍق ا  شررق    لرردا الترررلس كرر

منت قائ اه ك اق مم ال    عب  ا س ص كدل  لة الق مدنية  الةدسسية    اسرتخ مت  تعرل الالاارف 
المنتسبة  ل  ا س ص كبعل ِاقق القااضرة  الررلوية لترق يق طدةرة سهسرداإلا  ذ ي ال را  مرنإلا 

 تحرة انإلا ندابل  ةم هللا.
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مابلةة مأ شقعإلد ضيدء السدلك لمحم  النردس  - 2/320 – يم بم ل دص األنردسي بم مدلك   لرمد  الا( انظق  ا ض  المسدلك  ل  الفية 1)

 لر .1401 –الادلق   –

 .1/178( انظق  المربدح المناق 2)

  .35/45( انظق  الةتد ى الكبقى 3)
ا  األعلى اه  ساثة األس   است مدس خاقاتإلد  ثق اتإلد  تسرخاق منداعإلرد  ل   ني لدا الال ير ج( 

 .!! تدلخ اة ةم هللا عت  لل كد  كداقائ ت لل األ ل  
مررد ذكررق ةررم االسررتخ م العرردص مررم انرر  اسررتخ م لإلنسررد  تحسررب جنسرر  ال تحسررب ااررقان   -4

 انرر  مررم ترردأ الت ررقيف  التكررقيا  اررق صررحي  أل  اك ررق المرتمعرردت الب ررقية  اررق مرررمنام ترردع 
وإن  طع أكثر مفن  عرد  "  [103 ]يلسف"وما أكثر الناس ولو حر ا بمؤمنين  كمد عد  تعدل  " 

 [116]األنعدص ".في األ ض يضلوك عن سبيل هللا  
 تكقيا هللا بنه  نص  نمد لل تدلعا   العلا  اةت ا  الخلاة  تسخاق مرد اره األس  لإلرا   ارن       

أولئفففففك أفففففم شفففففر              كةرررررق  اشرررررق  تررررردع اننررررر  مرررررم شرررررق الخليارررررة كمرررررد عرررررد  تعررررردل  ةرررررم الكةررررردس " 

     نمررد لررل اتنررة  ابررت ء لإلنسررد  ا  خرردٌ    الح ياررة ا  االسررتخ م   ةرردصٌ [ 6]البانررة " ة  البريفف
وحملهففا اإلنسففان  تكليررف ال ت ررقيف   تحمرر  األمدنررة تعرر  ا  نرردءت تحملإلررد األس   الربررد    " 

     [72]األعزاأ " إنه كان ظلوماً جهوالً  
إلا  ال ةررم السررلف الررردل  برر  الرردي ُاثررق ا  لرردا الاررل  مررد ُاثررق ةررم الرررحدتة سضرره هللا ةررن -5

ةنإلا  نكدس ذلك. امرم ذلرك مرد س ا  ابرم ابره مليكرة انر  عار  ألبره تكرق سضره هللا ةنر    رد خليةرة 
هللا   عررد  انررد خليةررة سسررل  هللا صررل  هللا ةليرر   سررلا    انررد ساٍ  ترر     انررد ساٍ  ترر     انررد ساٍ  

 .(1)ت 
لن  ةبرر  هللا بررم ربرردس سضرره هللا ةررنإلا مررم الاررل  بإلرردا امررد مررد ُس ي ةررم ةبرر  هللا بررم مسررع     

  التةساق اإلل مح  نظق    لل مم اجتإلدن الابقي سعم  هللا    بيد  ذلرك ا  ا مردص الابرقي ذكرق 
نرررردس مررررم اصررررحدأ النبرررره صررررل  هللا ةليرررر   سررررلا   ا  هللا جرررر َّ ثنررررده  عررررد  اُ ةررررم ةنإلمررررد تسررررن   

دللا  سبنررد  مررد  كررل  ذلررك الخليةررة ؟ عررد    كررل  لرر  للم اكررة  )  نرره جدةررٌ  ارره األس  خليةررة ( عرر
 ذسية  ةس    اه األس     يتحدس       يات  تعضإلا تعضدئ.
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 .61 56مسن  ابه تكق الر يق بقعا  –س ا  ا مدص اعم  اه مسن   ( 1)

 اكد  تا ي  اآل ة ةل  لدا  نره جدةر  اره األس  خليةرة منره" ق ةل  لد  الق ا ة تالل   ثا ةلَّ 
اره الحكررا برام خلارره    ا  ذلرك الخليةررة لرل  نص  مررم عردص مادمرر  اره طدةررة هللا    الحكرا تدلعرر   

" امررم لرردا النارر   ظإلررق مررد (1)بررام خلارر    امررد ا اسرردن  سررةك الرر مدء تغاررق عررق امررم  اررق خلةدارر 
 يله 
عرقأ  لر  بانمد  ظإلق ا  لرد  الق ا رة لره ا  ا  لدا اجتإلدن من  اه بيد  مستلزص مد اثق ةنإلمد ا(

 الال  ال دلث.
 أ( ا  ربدس  ا مدص الابقي  نمد له بنسبة لدا الخليةة  ل  هللا ال ةم هللا " خليةة منه ".

 ج( ان  اعتق  مم ذسية  نص الديم  ةس     يسةكل  ال مدء.
ن( ان  ذكق س ا ة اخقى ةم ةبر  هللا برم ربردس سضره هللا ةنإلمرد اره انر  يرقى ا  الخ ارة ةمرم 

 يحم  معن  لد  الق ا ة الته اسقلد الابقي ةل  مد ُس ي ةن  اه الق ا ة األخقى.  و (2)سبق
  للق ا رردت الترره  سنت ارره تةسرراق سررقنلررر( ا  ا مرردص الابررقي ذكررق لرردا الكرر ص  لررل ارره معررق  

ق اآل ة عسب الال  ال دلث كمد ُ ةإلا مم ك م   .(3)الخ اة    لا يقج  لدا الال  ب   ن  اسَّ
 
المةسررررقيم الررررديم اتررررلا تعرررر  ا مرررردص الابررررقي  نالررررلا معنرررر  لرررردا التةسرررراق كرررردلبغلي    دلررررب ا -6

   إنمرد اضرداللد  لر  هللا    لرا اجر  مرم    اقلمد لرا يردكق ا ا  لرد  الخ ارة ةرم هللا (4) الاقطبه
 مرم  لاردلق برم ةدشرلسكدألللسه  االخ اة  ل  انإلد ةم هللا  ال متاخقي المةسقيم  ةصقَّح بنسب

 .(5)تع لمد
 
 
 .1/236  تةساق الابقي انظق( 1)

 ( انظق  المقجأ السدبق .2)

 ( انظق  المقجأ السدبق .3)

لرر( 790   انظق الملااادت لإلمدص ابه  سحدق ال ردطبه )ت 1/44   تةساق النسةه  1/263   تةساق الاقطبه  1/31تةساق البغلي ( انظق  4)

 . -باق ت  –ناس المعقاة  – 2/331

    انظق المبحث ال دنه مم ال ساسة. 18/285   تةساق التحقيق  التنليق  15/258ساق س ح المعدنه ( انظق  تة5)
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  انياً : مناق ة القول الثاني :

  لرريس لنررد  نلارر  صررحي  ةلرر  تسررمية مررم كررد  ارره األس  عبرر   يبرردط  نص    جترر   لاإلررد      
 بنه  نص.معاندئ اه األس  عب    لد  المسالة له مم ةلا الغاب  لدا ال نستايأ ا  نح ن جنسدئ 

 
  الثاً : مناق ة القول الثالث :

اه اآل رة تمعنر  مخلرلم مرم ذسيتر  وير  ُتعر    ذلرك ا  الخليةرة اره  الال  تا  لة  " خليةة "     
  ويكرل  لرل ( 1)مرم  ررهء تعر  شرهء  يارلص مادمر     اللةر  اره اآل رة متنرد   آلنص ةانردئ  لاللغة لر

 .اه األس  مم كد  عبلإلا هللا بإلا خلفليةة خثا ذسيت  مم تع   
 
 الترجـيا :

 مد يله   -وهللا اةلا  – ظإلق له   تع  تام  المسالة  تةساق النرل  الته  سنت ااإلد     
عبررر   يبررردط  نص اررره األس  ف ةنررر  اررره االسرررتخ م العررردص لرررل مرررم كرررد  سررردكندئ ا  المسرررتخلَ  (1

      جت   لاإلد .  بيد  ذلك
  " خلرررف "  عنررره  جرررلن شرررهء تعررر  لةررر اتضررره  جرررلن مسرررتخَلف ةنررر    ا خليةرررة "   لةررر  "ا     

 شهء   اإلل خليةة ةن     عدص تدألمق تع   .
  ا  لنررد  مررم سرركم األس  عبرر  بنرره  نص اررات   نص  ذسيترر  اخلةررللا ةلاإلررد   مسررتلزص ذلررك     

 اإلا خلةدء ةنإلا اه األس .
ارن  لردا ال  اتضره ةر ص  جرلنلا   اردع  خلرق   إذا كدنت النرل  لرا تسراِ  لنرد لردا الررنس    

 مد   دء    مد نحم  ال خلق مم خلا . 
                       أ جَففففل فيهففففا مففففن يفسففففد فيهففففا ويسفففففك ممررررد يريرررر  ذلررررك سرررررا  الم اكررررة سبإلررررا ةررررزَّ  جرررر َّ " 

لم اكرة اي كمد اع  مم كد  عبلإلا ممم سركم األس     لردا االسرتةإلدص مرم ا [30]الباق  "الدماء  
 .(2)ل ستع ص  االستا      ليس ل ةتقا 

 
 .35/42( انظق  الةتد ى الكبقى 1)
  . 1/113( انظق  تةساق ابم ة يمام 2)

 لل ا  الم اكة اإلملا ا  لدا الخليةة ةم هللا لمد اسرتةإلملا ألنإلرا  علمرل  ا  هللا ال  ختردس       
كرل  خليةرة ةرم هللا  مرم صرةدت  ا اسردن  سررةك خليةرة ةنر   ال  عر  اصراةد   اختردس    ثرا كيررف  

 !!ال مدء.
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 الا يبق  ال ان  خليةة لمم كد  عبل  اه األس   إ  لا  سا لند لدا المخللق .
( امد االستخ م الخرد  سرلاءئ كرد  للر    ا  األارقان  سرلاءئ كرد  اره األس  ا  األمرلا  ارن  2

      عب  انتادل   ل  ي  الملك األخاق .ي  لل هء المستخَلف و المدلك السدبقالمستخلف ةن  لل 
 

 لرررردا التررررقجي  ويرررر  الرمرررررأ بررررام الاررررللام ال ررررردنه  ال دلررررث  لررررل مررررد يررررر   ةليرررر  المةإلررررلص اللغرررررلي 
 ل ستخ م  مد ت   ةلي  األنلة الته  سنت وي .
 

 ؛؛؛  وهللا أعلم وأحكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مــــــاتـــــــــالخ

 ته تلصلت  لاإلد مم خ   لدا البحث  له مد يله  اذكق ااإلد الا النتداق ال
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ُ ارررررر  تدالسرررررتخ م اررررره اللغرررررة  مررررررهء شرررررهء تعررررر  شرررررهء  يقيدمررررر  مادمررررر    امرررررد اررررره  -1
  اترد  يرقى انر  ةمرم سربق مرم األمرا ا  األارقان االصا ح االج  اتردلام اه مةإللم  

    اترد  يقى ان  ةم هللا ةز  ج .
م   ةمم سبق مم األمرا  األارقان    ةلير   عرقَّ المنإلق الرحي  اه مةإللص االستخ م ان -2

االستخ م تان   تمكام هللا للب رق ةدمرة  لبعضرإلا خدصرة اره  ع لإلرا محر  مرم عربلإلا 
 اه ملكية األس   المد .

يسرررام   ةررردص  لرررل   رررم  الب رررق كلإلرررا    اسرررتخ م يناسرررا االسرررتخ م  لررر  عسرررمام سا -3
 ن.خد   لل نلةد    استخ م ال     استخ م األاقا

 الترره تعنرره مرررهء شررهء تعرر  شررهء ارره الاررق   الكررقيا - سن لةرر  االسررتخ م  م ررتادت   -4
  لهم تادت    اسبعة ة ق ملضعدئ    اه

اسررررَتْخَلف    ْسررررَتْخِلف   ُمْسررررَتْخَلف   َخِليررررْفَ     َخَ ِاررررْف   ُخَلَةرررردء    جمإلررررلس المةسررررقيم 
ق لد ةل  ا  الماررلن بإلرد  الخ ارة ةمرم  كمرد تر   ةلر    األارقان  مرم األمرا ابق سراسَّ

 .اآلخق    ُيةإلا مم تعضإلدالته  سنت اه االستخ م ا لب النرل  صقاعة ذلك 
المستْخِلف لل هللا ةزَّ  ج َّ    المستْخَلف لل ا نسرد  سرلاءئ كرد  اره االسرتخ م العردص  -5

 ا  الخد .
   المرد  األس   ةلاإلرد اره االسرتخ م العردص   مرد المستخَلف وي   لل األس  تمد ااإلد    -6

ام  .اه االستخ م الخد  الخدصَّ

اختلف المةسق   اه تح ي  المستخلف ةن  اه علل  تعدل  "  إذ عد  سبرك للم اكرة  نره  -7
 جدة  اه األس  خليةة "  اه تعل   دت االستخ م األخقى.

انر  مرم كرد  اره األس  عبر   يبردط  نص ةلاإلرد   عار    ااا  ان  لل هللا ةزَّ  ج َّ    عا 
 .  المخللم   اإلل مخللم مم ذسيت  " الخليةةر" رلن بالما
 انر ف ةنر  المسرتخلَ  ارهعث تع  مندع ة األعلا   ل  ا  الارل  الررحي  د ع  تلص  الب 

مررررم كررررد  ارررره األس  عبرررر   يبرررردط  نص ةلاإلررررد    مررررم ن   تعاررررام جررررنس لرررر .  لرررردا ارررره 
 االستخ م العدص.

مرم كرد  مدلكردئ لل رهء المسرتخَلف امد اره االسرتخ م الخرد  ارن  المسرتخَلف ةنر  لرل 
 وي  ا  عدالئ ت .
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الال  تا  " ا نسد  خليةة ةم هللا اه اسض   مدل  " عل   اق صرحي  لمخدلةتر  اصرل   -8
 لمررد يتقتررب ةليرر  مررم مةدسرر     الرررحي  ا  ا نسررد    العاارر   الرررحيحة  العارر  السررليا

 د.معدالئ ااإلمد ا  كدئ لإلممم كد  مدلااإلمد مستخَلف مم هللا اه اسض   مدل  ةمم سبق 
 

 ,والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ؛؛؛ 
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 الضوابط العـــامــــة في مجال الــسَّـبَـق
 وتطبيقاتها المعـــاصرة

 

 
 إعداد

 د. عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا النـاصر
 الدراسات اإلسالميـة األستاذ المساعد بقسم 

 الرياض –جامعة الملك سعود  –كلية التربية 
 هـ1426
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