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 البيعة -5

  :على السمع والطاعة في للخليفة هي إعطاء العهد من المبايع البيعة

 غير معصية هللا. 

 والخالفة تنعقد بأحد أمرين:

 االختيار.. أو االستخالف لمن بعده.

وكلٌّ منهما ال بد فيه من البيعة من قِبَل أهل الحل والعقد، ثم من قِبَل 

 عموم المسلمين الذين يتيسر حضورهم.

  :صفة البيعة 

 أصحابه عليها خمسة: ملسو هيلع هللا ىلصأهم األمور التي بايع النبي 

 و:: البيعة لى  اسإلال::األ

 وهي آكد أنواع البيعة وأوجبها وأعظمها.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 12الممتحنة: ]  (   ڃٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

َشَهادَةِ أن  ال  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬بَايَع ُت َرُسوَل ا قاَل: ن ـهُ َي هللاُ عَ َرِض  َجِرير   ن  َوعَ  -2

دـإِال هللاُ، َوأنَّ مُ  لَـهَ إِ  ِع ٬َرُسوُل ا ا  َحـمَّ َكاةِ، َوالسَّم  ، َوإِقَاِم الصَّالةِ، َوإِيتَاِء الزَّ

حِ ِلُكل ِ ُمس    .(1). متفق عليهِلـم  َوالطَّاَعِة، َوالنُّص 

 :عةن  ـني: البيعة لى  النصرة والم  الثا

على أن يمنعوه وينصروه، وهي بيعة  ملسو هيلع هللا ىلص ٬كما بايع وفد األنصار رسول ا

                                                 

 . (56, ومسلم برقم )، واللفظ له(2157أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (1)
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 العقبة الثانية في منى.

 :الثالث: البيعة لى  الجهاد

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )قال هللا تعالى:  -1

 [.111التوبة: ]  (  جئ جئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ)وقال هللا تعالى:  -2

 [.19-18الفتح: ]    (ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه

 رة:جه: البيعة لى  الرابعال

وكانت فرض عين على من أسلم، ثم انتهت بعد فتح مكة، والمراد 

لهجرة من بالهجرة  الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذه قد انقطعت، أما ا

 بلد الكفر إلى بلد اإلسالم فهي باقية إلى قيام الساعة.

 بِـيقَاَل: ِجئ ُت بِأَِخي أَ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ِشع بن َمس عُود  الس لَـِمي  اُمـجَ َعن  

حِ بَع دَ الفَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىَمع بَد  إِ   لَـىُت: يَا َرُسوَل هللا بَايِع هُ عَ ل، فَقُ تـ 

َرةِ، قَ ال َرةُ بِأَه  القَد  َمَضِت »اَل: ِهج  ء  تُبَايِعُهُ؟ قَاَل: لقُ « اِلـهَ ِهج  ُت: فَبِأَي  َشي 

 .(1)متفق عليه .«ي ـرِ خَ الِجَهاِد وَ الاإِلس الَِم وَ  لَـىعَ »

 :الخامس: البيعة لى  السمع والطالة

وهذه هي التي تعطى لألئمة عند تعيينهم خلفاء للمسلمين، وهي 

 اب.المقصودة في هذا الب

عِ َوالط اَعِة،  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: بَايَع نَا َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ُعبَادَةَ َعن   -1 الس م 

ِر وَ ال فِـي ِر، وَ العُس  َرِه، َوعَ الَمن َشِط وَ اليُس  أَن  الَ  لَـىنَا، َوعَ لَـي  أَثََرة  عَ  لَـىَمك 

                                                 

 ، واللفظ له. (1863ومسلم برقم )، (2962البخاري برقم )أخرجه  ،متفق لىيه (1)
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َر أَه   هللا  فِـيَحق  أَي نََما ُكن ا، الَ نََخاُف البِ أَن  نَقُوَل  لَـى، َوعَ لَـهُ نُنَاِزَع األَم 

. َمةَ الَئِم   .(1)متفق عليه لَو 

اِمِت َوَعن   -2 فَبَايَع نَاهُ، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: دََعانَا َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ ُعبَادَةَ ب ِن الص 

عِ َوالط اعَ  لَـىنَا، أَن  بَايَعَنَا عَ لَـي  َما أََخذَ عَ فِـيفََكاَن  َمن َشِطنَا  فِـيِة، الس م 

ِرنَا، َوأَثََرة  عَ  ِرنَا َويُس  َرِهنَا، َوُعس  َر أَه  لَـي  َوَمك  ، لَـهُ نَا، َوأَن  الَ نُنَاِزَع األَم 

ا ُكف را  بََواحا  ِعن دَُكم  ِمَن هللا تَـرَ إال  أَن  »قَاَل:  َهان  فِـيو   .(2)متفق عليه .«ِه بُر 

 :ألباب البيعة 

 فيها البيعة هي: األحوا: التي تؤخذ 

 موت الخليفة، فتؤخذ للخليفة من بعده. -1

 خلع الخليفة بسبب، فتبايع األمة بعده إماما  يقوم بأمورها.  -2

 بيعة الخليفة المعهود إليه بعد وفاة العاهد. -3

 ذ الخليفة البيعة على الناس لمن يكون خليفة بعده.خ  أَ  -4

ه إليهم من يأخذ له البيعة  إذا خرجت ناحية من البالد عن الطاعة، -5 فيوج ِ

 عليهم، لينقادوا ألمره.

  :أقسا: البيعة 

 البيعة لىخىيفة قسمان: 

 األول : بيعة االنعقاد:

وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون الشخص المبايع له 

                                                 

 ، واللفظ له. (1709(, ومسلم برقم )7199أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (1)

 ، واللفظ له. (1709ومسلم برقم ) ،(7056أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (2)
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خليفة للمسلمين، ويكون له حق الطاعة واالنقياد، كما فعل كبار الصحابة 

 فة بني ساعدة، وبايعوا أبا بكر رضي هللا عنه بالخالفة. في سقي

 البيعة العامة:  الثانية:

وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة االنعقاد، كما 

بايع الصحابة أبا بكر رضي هللا عنه في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل 

 والعقد قبل في سقيفة بني ساعدة.

بكر بقية الخلفاء الراشدين، ثم َمن  بعدهم من أئمة ومثل بيعة أبي 

 المسلمين. 

  :شروط صحة البيعة 

 يشترط لصحة البيعة ما يىي: 

 أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد.  -1

 أن تحقق شروط اإلمامة فيمن تؤخذ له البيعة. -2

 أن يقبل المبايع له البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته. -3

 أن تكون البيعة لواحد بعينه، فال تنعقد البيعة ألكثر من واحد. -4

ا، وحمل م، بالعمل بموجبهملسو هيلع هللا ىلصأن تكون البيعة على كتاب هللا وسنة رسوله  -5

 الناس عليهما.

 حرية المبايعة، فيبايع كل إنسان باختياره، وال يكَره أحد. -6

اختل منها  هذه أهم شروط صحة البيعة، فإذا تمت فالبيعة صحيحة، وإن

 شيء لم تنعقد البيعة.

  :من يأخذ البيعة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 308 ةبيعـال                                                                                                   لخالفةكتاب ا

الذي يأخذ البيعة من المسلمين هو الخليفة بنفسه، واألقاليم البعيدة: له أن 

 يأخذها منهم بنفسه، أو ينيب عنه من والته من يقوم بها.

  :صور البيعة 

 لدة صور منها: ملسو هيلع هللا ىلصلىبيعة في لهد النبي 

 في بيعة الرضوان. ملسو هيلع هللا ىلصالمصافحة والكالم، كما فعل ذلك النبي  -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

 [.10الفتح: ]  ( ٹ ڤ ڤ ڤ

في مبايعته النساء، ألنه ال يجوز  ملسو هيلع هللا ىلصالكالم بدون مصافحة، وهذه عادته  -2

 للمسلم مس يد المرأة األجنبية.

ِذِه اآليَِة: بِـهَ نَّ نُـهُ تَـحِ يَـم  َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ةَ َعائِشَ َعن  

َوةُ: قالت  َعائَِشةُ: فََمن   ( ڃ ڃ ڃ ) إِلَـى (ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے) قال ُعر 

ِط مِ بِـهَ أقَرَّ  ، قال ن ـهُ ذَا الشَّر  ا «. قَد  بَايَع تُكِ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا َرُسوُل الَـهَ نَّ َكالم 

َرأة  قَطُّ  ٬، َوابِـهِ َها ل ِـمُ يُكَ  ُمبَايَعَِة، َوَما بَايَعَُهنَّ إِال ال فِـيَما َمسَّت  يَدُهُ يَدَ ام 

 .(1)متفق عليه .ِلـهِ بِقَو  

  على اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلصالكتابة، كما بايع النجاشي النبي  -3

  :حكم من بايع الخىيفة من أجل الدنيا 

ثاَلثَة  ال »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  َعن ـهُ َرِضَي هللاُ ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ

َم  ُهـمُ ل ِـمُ يُكَ  يالهللاُ يَو  ِل  لَـىم : َرُجل  عَ ِلـيَعذَاب  أ لَـُهـم  وَ  ِهـم  ِقيَاَمِة َوال يَُزك ِ فَض 

ا ال يُبَايِعُهُ إِالبِـياب َن السَّ  ن ـهُ نَُع مِ يَـم  َماء  بِالطَِّريِق   ِل، َوَرُجل  بَايََع إَِمام 

                                                 

 . (1866برقم ) , ومسلم، واللفظ له(2713أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (1)
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َطاهُ َما ن ـيَ ِلدُ  ، َوَرُجل  يُبَايُِع َرُجال  لَـهُ يَِف  لَـم  َوإِال  لَـهُ  فَـىيدُ وَ يُـرِ اهُ، إِن  أع 

ِر، فََحلََف بِاالعَة  بَع دَ لبِسِ  ِطَي  ٬عَص  ا َكذَا َوَكذَا فََصدَّقَهُ، فَأَخذََها بِـهَ لَقَد  أُع 

 .(1)متفق عليه .«ابِـهَ يُع َط  لَـم  وَ 

 الناس اسإما::  كيف يبايع 

اِمت َرِضَي هللاُ َعن ـهُ الُعبَادَةَ ب ِن َعن   -1  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: بَايَع نَا َرُسوَل ا صَّ

عِ َوالط اَعِة،  ِر وَ ال فِـيالس م  ِر، وَ العُس  َرِه، َوعَ الَمن َشِط وَ اليُس  أَثََرة   لَـىَمك 

َر أَه   لَـىنَا، َوعَ لَـي  عَ  َما ُكن ا، َحق  أَي نَ الأَن  نَقُوَل بِ  لَـى، َوعَ ـهُ لَ أَن  الَ نُنَاِزَع األَم 

. ٬الَ نََخاُف فِـي ا َمةَ الَئِم   .(2)متفق عليه لَو 

عِ  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ قال: بَايَع ُت النَّ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ٬َجِريِر ب ِن َعب ِداَوَعن   -2 السَّم 

تََطع ُت، وَ فِـي»: نِـيَوالطَّاَعِة، فَلَقَّنَ  حِ ِلُكل ِ ُمس  َما اس   .(3)متفق عليه .«ِلـم  النُّص 

  :حكم نكث البيعة 

يجب الوفاء بالعهود والعقود، سواء كانت بين المسلمين، أو بين 

 المسلمين والكفار، أو بين األفراد.

 والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود.

 ا  مرتدا  عن اإلسالم.ع يكون كافرـالبيعة على اإلسالم إذا نقضها المباي -1

جميع المسلمين على  ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يبايع ملسو هيلع هللا ىلصوالبيعة على اإلسالم خاصة بالنبي 

اإلسالم، فإن منهم من أسلم ولم يره، وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيده 

                                                 

 . (108, ومسلم برقم )، واللفظ له(7212أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (1)

 ، واللفظ له. (1709)، ومسلم في اإلمارة برقم  (7056أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (2)

 . (56, ومسلم برقم )، واللفظ له(7204أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (3)
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 البيعة على الهجرة انقطعت بعد فتح مكة. -2

ون مبرر نكث البيعة على النصرة أو الجهاد، أو السمع والطاعة، د -3

شرعي، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وأشدها نكث البيعة على السمع 

 والطاعة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى:  -1

 [.10الفتح: ]  ( ٹ ڤ ڤ ڤ

ى ِمن  َمن  َرأَ : »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ اب ِن َعب اس   َعن  وَ  -2

َرُههُ، فَ  ، فَإن هُ َمن  فَاَرَق لأَِميِرِه َشي ئا  يَك  بِر  اَعةَ ِشب را  فََماَت، فَِميتَة  الَجـمَ يَص 

 .(1)متفق عليه «.ة  ِلـي  َجاهِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسولَ  َسِمع تُ قَاَل:  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  البََجِلـي   ٬اُجن دُِب ب ِن َعب دِ  َوَعن   -3

مَ  هللاَ  لَِقىَ  َطاَعة   ِمن   يَد ا َخلَعَ  َمن  » :يَقُولُ  ةَ  الَ  ِقيَاَمةِ لا يَو   َماتَ  َوَمن   ،لَـهُ  ُحجَّ

 .(2)أخرجه مسلم «.ة  ِلـيَّ َجاهِ  ِميتَة   َماتَ  عَة  بَـي   ُعنُِقهِ  فِـى سَ لَـي  وَ 

                                                 

 ، واللفظ له. (1849ومسلم برقم )، (7053أخرجه البخاري برقم ) ،متفق لىيه (1)

 . (1851برقم )أخرجه مسىم  (2)
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