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اإلجراءات 
العملية 

لتنصيب اخلليفة 
و بيعته

والظساء، غساططع رأي الظاس، وَلط غضظ  غسمض شغ 
الظعار شتسإ بض شغ الطغض ضثلك. أخرج الئثاري طظ 
ْتَمِظ  ذرغص الِمْسَعر بظ طثرطئ صال: (َذَرَصِظغ َسْئُث الرَّ
َبْسَث َعْةعٍ ِطْظ الطَّْغِض َشَدَرَب اْلَئاَب َتاَّى اْجَاْغَصْزُئ َشَصاَل 
َأَراَك َظاِئًما َشَعاهللاَِّ َطا اْضَاَتْطُئ َعِثِه الطَّْغَطَئ ِبَضِئغِر َظْعٍم)، 
ذرغص  طظ  الضئرى  السظظ  شغ  الئغعصغ  رواغئ  وشغ 
المسعر صال: (ذرصظغ سئث الرتمظ بسث عةع طظ الطغض 
شدرب الئاب شاجاغصزئ شصال اق اراك ظائما شع اهللا 
طا اضاتطئ عثه البقث بضبغر ظعم) أي بقث لغاٍل. شطما 
خطغفئ  شخار  سبمان.  بغسئ  تمئ  الخئح  الظاس  خطى 
ُصاض  بط  جائ.  شغ  سمر  بةسطعا  ق  المسطمغظ،  بئغسئ 
سبمان، شئاغع جمعرُة المسطمغظ شغ المثغظئ والضعشئ 

سطّغ بظ أبغ ذالإ، شخار خطغفئ بئغسئ المسطمغظ.

اهللا  رضعان  طئاغساعط،  ضغفغئ  شغ  وبالاثصغص 
تغظ لطثـقشئ ضاظعا ُغسَطظعن  سطغعط، غائغظ أن المرحَّ
طظعط،  ضضٍّ  شغ  تاعشر  اقظسصاد  حروط  وأن  لطظاس، 

٦

لظااس، وَلط غضظ  غسمض شغ 
طغغض ضثلك. أخرج الئثاري طظ 
غ

ْتَمِظ  ططئ صال: (َذَرَصِظغ َسْئُث الرَّ
ي

ررَب اْلَئاَب َتاَّى اْجَاْغَصْزُئ َشَصاَل 
ِ ِغ غ

اَاَتْطُئ َعِثِه الطَّْغَطَئ ِبَضِئغِر َظْعٍم)، 
ذرغص  طظ  الضئرى  السظظ  غ 
ئث الرتمظ بسث عةع طظ الطغض 
ئ شصال اق اراك ظائما شع اهللا 
ببضبغر ظعم) أي بقث لغاٍل. شطما 
خطغفئ  شخار  سبمان.  بغسئ  ئئ 
ُصاض ب ائ ش س صاض سطعا بط  جائ.  شغ  سمر  ةةسطعا 

ممسطمغظ شغ المثغظئ والضعشئ 
غ

خارر خطغفئ بئغسئ المسطمغظ.
غ

اهللا  رضعان  طئاغساعط،  فغئئ 
تتغظ لطثـقشئ ضاظعا ُغسَطظعن  حَّ

طط

طظعط،  ضضٍّ  شغ  تاعشر  قظسسصصاد 

المسطمغظ،  طظ  والسصث  التض  أعض  رأي  غآخث  بط 
الممبطغظ لفطئ، وضان الممبِّطعن طسروشغظ شغ سخر 
الثطفاء الراحثغظ، تغث عط ضاظعا الختابئ، رضعان 
الختابئ  ضان  وَطْظ  المثغظئ.  أعض  أو  سطغعط،  اهللا 
وأخئح  اقظسصاد،  بغسئ  بعغع  غرغثوظه  أضبرغاعط  أو 
الثطغفئ، ووجئئ له الطاسئ، شغئاغسه المسطمعن بغسئ 
الطاسئ. وعضثا غعجث الثطغفئ، وغخئح ظائئاً سظ افطئ 

شغ التضط والسططان.

عثا طا غفعط طما تخض شغ بغسئ الثطفاء الراحثغظ، 
رضغ اهللا سظعط،  وعظاك أطران آخران غفعمان طظ 
ترحغح سمر لطسائ وإجراءات بغسئ سبمان ، وعما: 
وجعد افطغر المآصئ الثي غاعلى شارة تظخغإ الثطغفئ 

الةثغث، وتخر المرحتغظ بسائ ضتٍث أصخى.

التضط  (شغ  الثقشئ  دولئ  أجعجة  ضااب  المخثر: 
واإلدارة) / تجب الاترغر، خفتئ ٣١/٢٩.
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إن اإلجراءات السمطغئ، الاغ تاط بعا سمطغئ تظخغإ 
الثطغفئ، صئض أن ُغئاَغع، غةعز أن تأخث أحضاقً طثاطفئ، 
ضما تخض طع الثطفاء الراحثغظ، الثغظ جاءوا سصإ 
وسمر،  بضر،  أبع  وعط  طئاحرة،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  وشاة 
وسبمان، وسطّغ، رضعان اهللا سطغعط، وصث جضئ سظعا 
جمغع الختابئ، وأصروعا، طع أظعا طما غظضر لع ضاظئ 
طثالفئ لطحرع؛ فظعا تاسطص بأعط حغء غاعصش سطغه 
َتَائُّع  وطظ  باإلجقم.  التضط  وبصاء  المسطمغظ،  ضغان 
بسخ  أن  ظةث  الثطفاء،  عآقء  ظخإ  شغ  تخض  طا 
المسطمغظ صث تظاصحعا شغ جصغفئ بظغ جاسثة، وضان 
المرحتعن جسثًا، وأبا سئغثة، وسمر، وأبا بضر، إق أن 
فبغ  طظاشسغظ  غضعظا  أن  غرضغا  َلط  سئغثة  وأبا  سمر 
بضر، َشَضَأنَّ افطر ضان بغظ أبغ بضر وجسث بظ سئادة 
شغ  بط  بضر.  أبع  ُبعِغع  المظاصحئ  وبظاغةئ  غغر،  لغج 
الغعم الباظغ دسغ المسطمعن إلى المسةث شئاغسعه، 
خطغفئ  بعا  خار  اظسصاد،  بغسئ  السصغفئ  بغسئ  شضاظئ 
لطمسطمغظ، وضاظئ بغسئ المسةث شغ الغعم الباظغ بغسئ 

ء

ئ، الاغ تاط بعا سمطغئ تظخغإ 
 غغةةعز أن تأخث أحضاقً طثاطفئ، 

غغ

اللراحثغظ، الثغظ جاءوا سصإ 
وسمر،  بضر،  أبع  وعط  اححرة، 
هللانن اهللا سطغعط، وصث جضئ سظعا 
ععا، طع أظعا طما غظضر لع ضاظئئ 
ااسطص بأعط حغء غاعصش سطغغه 
َتَائئُُّّع  وطظ  باإلجقم.  التضط  ء 

غ

بسخخ  أن  ظةث  الثطفاء،  عآقء 
 شغ جصغفئ بظغ جاسثة، وضاان 
أ إق ض ا أ  سئغثة، وسمر، وأبا بضر، إق أنن ة

غ غ

فبغغ  طظاشسغظ  غضعظا  أن  ضضغا 
بغغظ أبغ بضر وجسث بظ سئادة 
بغغ غ غ غ

شغ  بط  بضر.  أبع  ُبعِغع  مظظاصحئ 
غ

سسطمعن إلى المسةث شئاغسعه، 
خطغفئ  بعا  خار  اظسصاد،  بغغسئ 
ئ اللمسةث شغ الغعم الباظغ بغسئ 

ذاسئ. وتغظ أتج أبع بضر بأن طرضه طرض طعت، 
طع  صاال  شغ  ضاظئ  المسطمغظ  جغعش  وأن  وبثاخئ 
الثول الضئرى آظثاك الفرس والروم، دسا المسطمغظ 
وطضث  لطمسطمغظ،  خطغفئ  غضعن  شغمظ  غساحغرعط 
أتمعا  ولما  اقجاحارات.  عثه  شغ  أحعر  بقبئ  طثة 
ح) بطشئ  وسرف رأي أضبر المسطمغظ، سعث لعط، أي (رحَّ
الغعم، لغضعن سمر الثطغفئ بسثه، ولط غضظ عثا السعث أو 
الارحغح سصثًا لسمر بالثقشئ طظ بسثه؛ فن المسطمغظ 
وباغسعا  المسةث،  إلى  تدروا    بضر  أبغ  وشاة  بسث 
سمر بالثـقشئ، شخار بعثه الئغسئ خطغفئ لطمسطمغظ، 
ولغج باقجاحارات، وق بـسعث أبغ بضر؛ فن ترحغته 
اتااج  لما  لسمر  لطثقشئ  سصثًا  ضان  لع  بضر  أبغ  طظ 
سظ الظخعص الاغ  إلى بغسئ المسطمغظ، عثا شدقً 
ذضرظاعا جابصاً الاغ تثل خراتئ سطى أظه ق غخئح أتث 
خطغفئ إق بالئغسئ طظ المسطمغظ. وتغظ ُذسظ سمر، 
ذطإ طظه المسطمعن أن غساثطش شأبى، شألتعا سطغه 
ح) لعط جائ، بط سّغظ خعغئًا  شةسطعا شغ جائ، أي (رحَّ

ع ببضر بأأن طرضه طرض طعت، 
طع  صاال  شغ  ضاظئ  الممسطممغظ 
لففرس ووالروم، دسا المسطمغظ 
وطضث  لطمسطمغظ،  خطغغفئ  ععن 
أتمعا  ولما  أقجاحارات.  اق ععثه 
ح) بطشئئ  مغغظ، سععث لعط، أي (رحَّ
ففئ بسثهه، ولط غضظ عثا السعث أوو 

ي

ثثقشئ طظظ بسثه؛ فن المسطمغظظ 
وباغسععا  المسةث،  إلى  تدرواا   
ععثه الئئغسئ خطغفئ لطمسطمغظظ، 

ح ت ف ض ث أبغ بضر؛ فن ترحغتهه أ قق بـسعثقق
اتااجج  لما  لسمر  لططثقشئ  سسصثًا 

غ

سظ الظخعص الاغ  ععثا شددقً 
لل خراتتئ سطى أظه ق غخئح أتث 
غ

اللمسطممغظ. وتغظ ُذسظ سمر، 
نن غساثثطش شأبى، شألتعا سطغه 
حح) لعطط جائ، بط سّغظ خعغئًا  حَّ

لغخطغ بالظاس، ولغصعم سطى طظ رحتعط سمر تاى 
الاغ  البقبئ  افغام  خقل  الثطغفئ  بغظعط  طظ  غثااروا 
سغظعا لعط، وصث صال لخعغإ: «... شإن اجامع خمسئ، 
بالسغش...»  رأجه  شاحثخ  واتث،  وأبى  رجقً،  ورضعا 
ضما ظصض ذلك الطئري شغ تارغثه، وابظ صاغئئ خاتإ 
الثطفاء،  باارغت  المسروف  والسغاجئ  اإلطاطئ  ضااب 
ذطتئ  أبا  سّغظ  بط  الضئرى  الطئصات  شغ  جسث  وابظ 
افظخاري طع خمسغظ رجقً لتراجاعط، وضطَّش المصثاد 
بظ افجعد أن غثاار لطمرحتغظ طضان اجاماسعط، بط 
بسث وشاته ، وبسث أن اجاصر المةطج بالمرحتغظ، 
ظفسه  طظه  غثرج  أغضط  سعف:  بظ  الرتمظ  سئث  صال 
الةمغع،  شسضئ  أشدطضط  غعلغعا  أن  سطى  وغاصطثعا 
شصال سئث الرتمظ أظا أخطع ظفسغ بط أخث غساحغرعط 
طظ  سظه  الظزر  خرف  لع  أظه  غسألعط  واتثًا  واتثًا 
ضان غرى شغعط أتص بعا، شضان جعابعط طتخعرًا شغ 
ابظغظ: سطغ وسبمان. بسث ذلك رجع سئث الرتمظ لرأي 
المسطمغظ غسألعط أي اقبظغظ غرغثون: غسأل الرجال 
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