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 أحكام الخليفة -3

  :شروط الخليفة 

 يشترط في الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ما يلي:

 اإلسالم، فال تنعقد إمامة الكافر على المسلمين. -1

 البلوغ، فال تصح إمامة الصغير. -2

 العقل، فال تنعقد اإلمامة لمجنون. -3

والية على  الحرية؛ ألن العبد ال والية له على نفسه، فكيف تكون له -4

 غيره.

 العلم، فال تصح والية جاهل بأحكام هللا. -5

 العدالة، فال تنعقد الوالية لفاسق. -6

 الذكورية، فال تنعقد والية المرأة؛ لضعفها ونقصان دينها وعقلها. -7

 حصافة الرأي في القضايا المختلفة من حاجات األمة. -8

العدل، والغيرة على صالبة الصفات الشخصية كالجرأة، والشجاعة، و -9

 المحارم، والعزيمة على تنفيذ أحكام هللا. 

الكفاية الجسدية، وهي سالمة البدن واألعضاء والحواس التي يؤثر  -10

 فقدها على الرأي والعمل.

ى من سألها وحرص عليها. -11  عدم الحرص على الوالية، فال يولَـّ

هم ما أقاموا الدين، القرشية، فقريش أفضل قبائل العرب، واإلمامة في -12

ويُلحق بها َمْن كلمته نافذة، ومتبوع من الكثرة الغالبة، ليكون مطاعاً 
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 مرضياً عنه، وتحصل به الِوحدة، وتزول الفرقة. 

فإن تولى اإلمامة أحد بطريق الغلبة، وُخشيت الفتنة، فتجب طاعته في 

 غير معصية هللا.

  :حكم تولية المرأة الحكم 

وأصحابه ولم يفعلوه، مع إمكانية  ملسو هيلع هللا ىلصفي عهد النبي كل أمر انعقد سببه 

 فعله، فهو بدعة ال يجوز فعله، وال إقراره، وال العمل به.

فمن رخَّص للمرأة أن تكون ملكة أو رئيسة أو أميرة على الرجال، أو 

وزيرة أو قاضية أو عضواً في مجلس الشورى، أو غيرها من الواليات 

وتضطر فيها لالختالط بالرجال،  العامة التي هي من خصائص الرجال،

فقد خالف شرع هللا، وأحدث في الدين ما ليس منه، وشرع ما لم يأذن به 

 هللا.

وأصحابه مجلس شورى، ولم يكن من بينهم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان في عصر النبي

 امرأة واحدة، مع رجحان عقول كثير منهن، خاصة أمهات المؤمنين.

 [. 34النساء: ] (  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قال هللا تعالى:   -1

ِل، الَجـمَ ٍة أيَّاَم ِلـمَ هللاُ بِكَ  نِـي: لَقَدْ نَفَعَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ بَْكَرةَ  بِـيأ َوَعنْ  -2

قَْوٌم َولَّْوا  ِلـحَ لَْن يُفْ »: الَ أنَّ فَاِرًسا َملَُّكوا اْبنَةَ ِكْسَرى قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ ا بَلََغ النَّ لَـمَّ 

 .(1)أخرجه البخاري .«اْمَرأةً  ُهـمُ أْمرَ 

  :حكم طلب اإلمارة 

ال يجوز ألحد أن يسأل اإلمارة، أو يحرص عليها، ومن سألها فإنه ال  -1

                                                 

 . (7099برقم )أخرجه البخاري  ( 1)
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 يُعطاها.

يَا »ملسو هيلع هللا ىلص: َل ِلي رسوُل هللا قَاَل: قَا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َسمرةَ  بنِ  حمنِ الرَّ بدِ عَ َعْن  -1

أُعطيتَـها َعن مْسألٍة ُوكلَت  نْ إرةَ، فَسمرةَ، ال تْسأل اإِلما بنَ اعبدَالّرحمِن 

 .(1)متفق عليه. «هالَـيمْسألٍة أُعنَت ع يِـرا َعْن غتَـهْن أُعطيإليَها، وإ

ِرُصوَن تَـحْ إِنَُّكْم سَ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

ُمْرِضعَةُ َوبِئَْسِت الِقيَاَمِة، فَنِْعَم اليَْوَم  اإِلَماَرةِ، َوَستَُكوُن نَدَاَمةً  لَـىعَ 

 .(2) أخرجه البخاري .«فَاِطَمةُ ال

أنَا َوَرُجالِن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ النَّ  لَـىُت عَ ل: دَخَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ُموَسى َرِض  بِـيَعْن أوَ  -3

جُ  ْرنَا يَا َرُسوَل الَـيْ ِمْن قَْوِمي، فَقَاَل أَحدُ الرَّ ، لَـهُ اَل اآلَخُر ِمثْ ، َوقَ ٬ِن: أّمِ

 .(3)متفق عليه .«لَـْيـهِ ، َوال َمْن َحَرَص عَ لَـهُ َهذَا َمْن َسأ لِّـيإِنَّا ال نُوَ »فَقَاَل: 

يجوز للقادر األمين طلب اإلمارة إذا لم يعرف أفضل منه، كما طلبها  -2

 من ملك مصر. ملسو هيلع هللا ىلصيوسف 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)قال هللا تعالى: 

  [.55-54يوسف: ]  (چ چ چ

  :اجتناب الضعفاء الواليات 

الوالية أمانة، والضعيف لن يقوم بحقها، فاألولى له اجتنابها؛ ليسلم من 

 حسابها.

؟ قَاَل: نِـيأاَلَ تَْستَْعِملُ  ٬قَاَل: قُلُت: يَا َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ذَّرٍ  بِـيَعْن أَ 

                                                 

 . (1652ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7147أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (7148برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 كتاب اإلمارة.  (1733برقم ) ومسلم (,7149ي برقم )أخرجه البخار ،متفق عليه( 3)
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، َوإنَّها أََمانَةٌ، يَا أَبَا ذَر إنَّك َضِعيفٌ »، ثُّم قَاَل: بِـيَمْنكِ  لَـىِدِه عَ بِـيَ فََضَرَب 

 لَـْيـهِ ِخْزٌي َونَدَاَمةٌ، إالّ َمْن أََخذََها بَِحقَِّها َوأَدّى الِّذي عَ  الِقيَاَمةِ يَْوَم  َوإنَّها

 .(1) أخرجه مسلم .«َهافِـي

  :وظيفة الخليفة 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)قال هللا تعالى:  -1

 [.26ص: ]  (جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وقال هللا تعالى:  -2

 [.49المائدة: ]  (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

  :فضيلة اإلمام العادل 

ه ے ے ۓ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه )قال هللا تعالى:  -1

 [. 9الحجرات: ]  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ُهـمُ َسْبعَةٌ يُظِ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  َي هللاُ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 هللاُ  لُـّ

هُ يَْوَم ال ِظلَّ إِال ظِ  لِّـهِ ظِ  فِـي لَـىتَعَا ِعبَادَةِ  فِـي: إَِماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ نََشأ لُـّ

عَا تَـمَ ، اجْ ٬ا فِـيابَّا تَـحَ َمَساِجِد، َوَرُجالِن ال فِـيُمعَلٌَّق  لبُـهُ َرُجٌل قَ ، وَ ٬ا

قَا عَ  لَـْيـهِ عَ  اٍل، فَقال: َجـمَ اْمَرأةٌ ذَاُت َمْنِصٍب وَ  تْـهُ ، َوَرُجٌل دَعَ لَـْيـهِ َوتَفَرَّ

َما  لُـهُ ِشَما لَـمَ ال تَعْ  ـىتَّ أَخاُف هللاَ، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصدَقٍَة، فَأْخفَاَها حَ  نِّـيإِ 

 .(2)متفق عليه «.ا فَفَاَضْت َعْينَاهُ ِلـيً ، َوَرُجٌل ذََكَر هللاَ َخانُـهُ ييَـمِ تُْنِفُق 

إّن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل ا: قَالَ َعْنًهما  َرِضَي هللاُ و ْبِن َعْمر ٬اَعْبدِ َوَعْن  -3

ِن َعّز َوَجّل، ْحـمَ الرَّ  ينِ يَـمِ ٍر، َعْن َمنَابَِر ِمْن نُو لَـىَ عَ  ٬ا ِعْندَ  الُمْقِسِطينَ 

                                                 

 . (1825برقم )أخرجه مسلم ( 1)

  (.1031(، واللفظ له، ومسلم برقم )1423، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (2)
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أخرجه  .«َوَما َولُوا ِلـيِهـمْ َوأَهْ  ِهـمْ ُحْكمِ  فِـييٌن، الِّذيَن يَْعِدلُوَن يَـمِ  ْيـهِ تَا يَدَ لَوكِ 

 .(1)مسلم

  :عقوبة اإلمام الجائر 

 [. 19الفرقان: ]  (   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)قال هللا تعالى:  -1

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ِمْعُت َرُسولَ سَ : قالَ   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  نِـيَّ ُمزالَساٍر يَ  َمْعِقل بن َوَعنْ  -2

وُت َوُهَو َغاشٌّ يَـمُ وُت يَْوَم يَـمُ ِعيِه هللاُ َرِعيَّةً، تَـرْ َما ِمْن َعْبٍد يَسْ »يَقُوُل: 

َم هللاُ عَ تِـهِ ِعيَّ ِلـرَ   .(2)متفق عليه .«َجنَّةَ ال لَـْيـهِ ، إاِل َحرَّ

 هم: خيار األئمة وشرار 

ِخيَاُر أَئِّمتُِكُم »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َعْوِف ْبِن َماِلكٍ 

، َوِشَراُر لَـْيـِهـمْ ُكْم َوتَُصلّوَن عَ لَـيْ بّونَُكْم، َويَُصلّوَن عَ يُـحِ وَ  نَـُهـمْ بّوتُـحِ الِّذيَن 

قِيَل: يَا « ونَُكمْ عَنُ لَويَ  نَـُهـمْ عَنُولَويُْبِغُضونَُكْم َوتَ  نَـُهـمْ أَئِّمتُِكُم الِّذيَن تُْبِغُضو

ُكُم الّصالَةَ، َوإذَا فِـيالَ، َما أَقَاُموا »بِالّسْيِف؟ فَقَاَل:  ُهـمْ أَفاَلَ نُنَابِذُ  ٬َرُسوَل ا

ً تَْكَرُهو تُـمْ َرأَيْ  ِزُعوا يَداً ِمْن ، َوالَ تَنْ لَـهُ ، فَاْكَرُهوا َعمَ نَـهُ ِمْن ُوالَتُِكْم َشْيئا

 .(3)أخرجه مسلم  .«َطاَعةٍ 

  :بطانة اإلمام وأهل مشورته 

َما بَعََث هللاُ »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  الُخْدِرّيِ َسِعيٍد  بِـيَعْن أ

ةٌ تَأُْمُرهُ بَِطانَتَاِن: بَِطانَ  لَـهُ فٍَة، إِال َكانَْت ِلـيلََف ِمْن خَ تَـخْ ، َوال اسْ بِـّيٍ ِمْن نَ 

هُ عَ تَـحُ َمْعُروِف وَ البِ  هُ عَ تَـحُ ، َوبَِطانَةٌ تَأُْمُرهُ بِالشَّّرِ وَ لَـْيـهِ ضُّ ، لَـْيـهِ ضُّ

                                                 

 . (1827برقم )أخرجه مسلم   (1)

 . (142ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7150أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)

 . (1855برقم )أخرجه مسلم  (3)
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 .(1) أخرجه البخاري  .«لَـىَمْعُصوُم َمْن َعَصَم هللاُ تَعَاالفَ 

  :الحكم إذا بويع لخليفتين في بلد واحد 

إذَا ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا   َعْنـهُ َرِضَي هللاُ ُخْدِرّي الَسِعيٍد  بِـيَعْن أَ 

 .(2) أخرجه مسلم  .«اْنـُهـمَ مِ  رَ ِن، فَاْقتُلُوا اآلخَ تَـيْ فَ ِلـيخَ ـبُويَِع لِ 

  :حكم غلول الحكام وغيرهم 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ )  قال هللا تعالى: -1

 [. 161آل عمران: ]  ( ہ ہ

غُلُوَل الفَذََكَر  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ نَا النَّ فِـي: قَاَم الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض ةَ ْيـرَ رَ هُ  يأبَوَعْن  -2

َشاةٌ  تِـهِ َرقَبَ  لَـىِقيَاَمِة عَ النَّ أَحدَُكْم يَْوَم لِفـيَ ال أ»: الَ فَعَظََّمهُ َوَعظََّم أْمَرهُ، قَ 

، نِـيأِغثْ  ٬قُوُل: يَا َرُسوَل اةٌ، يَ َحـْمـَحـمَ  لَـهُ فََرٌس  تِـهِ َرقَبَ  لَـىا ثُغَاٌء، عَ لَـهَ 

ُرَغاٌء، يَقُوُل:  لَـهُ بَِعيٌر  تِـهِ َرقَبَ  لَـىفَأقُوُل ال أْمِلُك لََك َشْيئًا، قَْد أْبلَْغتَُك، َوعَ 

 تِـهِ ، َرقَبَ لَـى، فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أْبلَْغتَُك َوعَ نِـيأِغثْ  ٬يَا َرُسوَل ا

، فَأقُوُل: ال أْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أْبلَْغتَُك، نِـيأِغثْ  ٬: يَا َرُسوَل اقُولُ فَـيَ َصاِمٌت 

، فَأقُوُل: ال نِـيأِغثْ  ٬قُوُل: يَا َرُسوَل افَـيَ ِفُق، تَـخْ ِرقَاٌع  تِـهِ َرقَبَ  لَـىأْو عَ 

 .(3)متفق عليه .«أْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أْبلَْغتُكَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ ثَقَِل النَّ  لَـىقَاَل: َكاَن عَ  ماَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  وَ ْبِن َعْمر ٬َعْن َعْبِداوَ  -3

. فَذََهبُوا «النَّارِ  ِفـيُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا ِكْرِكَرةُ فََماَت، فَقالَ  لَـهُ َرُجٌل يُقال 

هَ فََوَجدُوا َعبَاَءةً قَْد غَ  لَـْيـهِ يَْنُظُروَن إِ   .(4)متفق عليه .الَـّ

                                                 

 . (7198برقم )أخرجه البخاري  (1)

 . (1853برقم )أخرجه مسلم  (2)

 . (1831ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3073أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (3)

 . (2476ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3074أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (4)
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 ه أميرين إلى موضع: ما يفعله الخليفة إذا و  جَّ

َوُمعَاذَ  بِـيأ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ : بَعََث النَّ الَ قَ  بِـيَسِمْعُت أ :الَ قَ  بِـي بُْردَةَ َعْن َسِعيِد ْبِن أ

َرا َوال تُنَفَِّرا، »ِن، فَقَاَل: اليَـمَ  لَـىْبَن َجبٍَل إِ  َرا، َوبَّشِ َرا َوال تُعَّسِ يَّسِ

 .(1)متفق عليه .«َوتََطاَوَعا

 لعمال: حكم هدايا ا 

ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: اْستَْعَمَل َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْيٍد الّساِعِدّي ُحـمَ  بِـيَعْن أَ  -1

ا َجاَء لَـمّ ِة، فَ بِـيّ تْ لُّ ل، يُْدَعى اْبَن الَـْيـمٍ سُ  نِـيَرُجالً ِمَن األَْزِد َعلَى َصدَقَاِت بَ 

الّ َجلَْسَت فَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص: »فَقَاَل َرُسوُل هللا  يّةٌ،َهـدِ ، قَاَل: َهذَا َمالُُكْم، َوَهذَا بَـهُ َحاسَ 

ْ بِـيِت أَ بَـيْ  فِـي ثُّم َخَطبَنَا « يّتَُك، إِْن ُكْنَت َصاِدقاً؟َهـدِ َك تِـيَ َك َوأُّمَك َحتَّى تَأ

أَّما بَْعدُ، فَإِنّي أَْستَْعِمُل الّرُجَل ِمْنُكْم »، ثُّم قَاَل: لَـْيـهِ عَ  نَـىدهللا َوأَثْ َحـمِ فَ 

يّةٌ َهـدِ قُوُل: َهذَا َمالُُكْم َوَهذَا فَـيَ  تِـيأْ فَـيَ هللا،  نِـيا َوالّ ِمـمّ عََمِل ال لَـىعَ 

إِْن َكاَن  ّمِه َحتّى تَأْتِـيهُ َهـِديّتُـهُ ِه َوأُ بِـيِت أَ بَـيْ  فِـي، أَفاَلَ َجلََس ِلـييَْت ْهـدِ أُ 

ً َصاِدقاً، َوهللا الَ يَأُْخذُ أََحدٌ ِمْنُكْم   لَـىإِالّ لَِقَي هللا تَعَا بِغَْيـِر َحقّهِ ِمْنـَها َشْيئا

ُرَغاٌء،  لَـهُ ُل بَِعيراً يَـْحـمِ يَْوَم الِقيَاَمِة، فأَلَْعِرفَّن أََحداً ِمْنُكْم لَِقَي هللا  لُـهُ يَـْحـمِ 

اُض بَـيَ َحتّى ُرؤَي  ْيـهِ ، ثُّم َرفََع يَدَ «ِعرُ تَـيْ ا ُخَواٌر، أَْو َشاةً لَـهَ أَْو بَقََرةً 

 .(2)متفق عليه .نِـيَوَسِمَع أُذُ  نِـيبَُصَر َعيْ « بَلّْغُت؟ لاللهم هَ »، ثُّم قَاَل: ْيـهِ طَ إِبْ 

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِكْنِدّي الَعِدّي ْبِن َعِميَرةَ َوَعْن  -2

ً فََما فَْوقَهُ، َكاَن ـنَا مِ تَـمَ َعَمٍل، فَكَ  لَـىنَاهُ ِمْنُكْم عَ لَمِن اْستَْعمَ »يَقُوُل:  ْخيَطا

                                                 

 . (1733ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7172خاري برقم )أخرجه الب ،متفق عليه (1)

 ، واللفظ له. (1832(, ومسلم برقم )1500أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)
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 ْ  .(1)أخرجه مسلم .«ِقيَاَمةِ اليَْوَم  بِـهِ  تِـيُغلُوالً يَأ

                                                 

 . (6833برقم )أخرجه مسلم  (1)
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