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 أحكام الخالفة -2

  :حكم نصب الخليفة 

نَْصب اإلمام للمسلمين واجب؛ للحكم بينهم بما أنزل هللا، وتدبير أحوال  -1

الناس، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحماية بيضة اإلسالم، واألمر 

بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى هللا، وتعليم أحكام الدين، 

 ودفع ضرر الفوضى.

فال بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين، ويحكم بالعدل، وينصف 

 المظلومين من الظالمين.

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

 [.59النساء: ]  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

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

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

يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا قَاَل:َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ُعَمَر  بن ٬َعْبداَوَعْن  -3

، َوَمْن َماَت لَـهُ الَ ُحّجةَ  الِقيَاَمةِ َمْن َخلََع يَداً ِمْن َطاَعٍة، لَِقَي هللاَ يَْوَم »

 .(1) أخرجه مسلم .«ةً ِلـيّ عَةٌ، َماَت ِميتَةً َجاهِ بَـيْ ُعنُِقِه  فِـيَس لَـيْ وَ 

بايع أبا بكر  ملسو هيلع هللا ىلصيحكم بين الناس بما أنزل هللا، فلما توفي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  -2

بالخالفة، ثم استخلَف أبو بكر عمر رضي هللا عنهما، ثم استخلَف عمر 

 أحد الستة الذين اختاروا عثمان رضي هللا عنه.

 عنه بايع الصحابة رضي هللا عنهم علياً ثم بعد استشهاد عثمان رضي هللا
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 رضي هللا عنه بالخالفة.

  :من يقوم باختيار الخليفة 

يقوم باختيار ومبايعة الخليفة أهل الحل والعقد من العلماء الربانيين، 

والرؤساء، ووجوه الناس، فيختارون اإلمام نيابة عن األمة، كما اختار 

 رضي هللا عنهم. المهاجرون واألنصار الخلفاء الراشدين

وعلى من يختارونه لهذا المنصب أن يسمع ويطيع، ويَـْحكمهم بكتاب هللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 

 والخالفة فرض كفاية، مخاَطب بها فريقان من الناس:

أهل الشورى ليختاروا اإلمام.. ومن يصلح لإلمامة حتى ينتصب 

 لإلمامة.

إن لم يبتدؤه، إن كان  وإذا لم يصلح لإلمامة إال واحد تعيَّن عليه طلبها

 الدافع له مصلحة المسلمين.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): ملسو هيلع هللا ىلصقال هللا تعالى حكاية عن يوسف  -1

  [.55-54يوسف: ]  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ

  [.38الشورى: ]  (   ں ں ڻ)وقال هللا تعالى:  -2

  :مقاصد الخالفة 

ة ال غاية، والخالفة من أعظم الخالفة واإلمامة والحكم في اإلسالم وسيل

 العبادات لمن قام بحقها؛ لما يتحقق بها من المقاصد الكبرى.

وأعظم هذه المقاصد إقامة أمر هللا عز وجل على الوجه الذي شرع، 

واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونشر الخير، والقضاء على كل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أحكام                                                                                            لخالفةكتاب ا

 الخالفة
287 

 فساد.

 ويجمع هذه المقاصد مقصدان كبيران هما:

 الدين.. وسياسة الدنيا به.إقامة 

 مة الدين الحق وهو اإلسالم تتمثل في أمرين:إقا -1

: حفظ القرآن والسنة، والعمل بموجبهما، وَحْمل الناس عليهما؛ ليبقى األول

 الدين صافياً محفوظاً منيعاً إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها. 

، من اإلمام ورعيته ويتم ذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان

 معاً. 

وصيانة الدين عن كل ما يسيء إليه بدفع الشبه، ومحاربة البدع 

جها أعداء اإلسالم.  واألباطيل التي يرّوِ

وتوفير األمن لعموم المسلمين بتحصين الثغور، وحماية البيضة، ليعيش 

 الناس في أمن وسالم على دينهم، وأرواحهم، وأموالهم.

ام والحدود الشرعية في األمة في جميع مجاالت الحياة، : تنفيذ األحكالثاني

لتصلح أحوالهم، وَحْمل الناس على الدين الحق بالترغيب والترهيب، 

 واللين والشدة، بحسب اختالف مقامات الناس.

 سياسة الدنيا بالدين: -2

ويتم ذلك بالحكم بين الناس بما أنزل هللا في جميع جوانب الحياة، 

ل شامل، وهو وحده سبيل السعادة والنجاة في الدنيا فاإلسالم دين كام

 واآلخرة.

ومن المقاصد الكبرى إقامة العدل، ورفع الظلم، وجمع كلمة المسلمين، 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أحكام                                                                                            لخالفةكتاب ا

 الخالفة
288 

 وعدم الفرقة، وعمارة األرض، واستغالل خيراتها في مصالح المسلمين.

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

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

 [. 3المائدة: ]  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال هللا تعالى:  -2

  [.89النحل: ]  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)وقال هللا تعالى:  -3

  :حكم سياسة الدنيا بغير الدين 

يجب على إمام المسلمين أن يحكم بين الناس بما أنزل هللا من القرآن 

 والسنة.

ألحد أن يحكم بغير ما أنزل هللا من حاكم أو غيره، فالحكم  وال يجوز

 بغير ما أنزل هللا كفر وظلم وفسق.

وال يجتمع اإليمان والتحاكم إلى غير شرع هللا في قلب عبد أصالً، 

 فأحدهما ينافي اآلخر، فال إيمان حقاً إال باإليمان باهلل والكفر بالطاغوت.

 [. 44المائدة: ] ( ه ه ه ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه)قال هللا تعالى:  -1

 [. 45المائدة: ] (  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وقال هللا تعالى:  -2

 [. 47المائدة: ]  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)وقال هللا تعالى:  -3

النساء: ]  (  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)وقال هللا تعالى:  -4

65 .] 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )وقال هللا تعالى:   -5

 [.  60النساء: ]   ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

  :حكم الجاهلية 
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كل من حكم بغير ما أنزل هللا فقد حكم بحكم الجاهلية، ويشمل كل من 

استولى على مقاليد الحكم من الطغاة، وتََرك حكم هللا ورسوله، وَجعَل 

 ألزم الناس بالتحاكم إليه.حكم الجاهلية ِشرعة ومنهاجاً، و

 والواقع في هذا الجرم العظيم أربعة أصناف، وهم:

 : وهو الذي يسن القوانين التي يحكم بها الناس.عالمشر    -1

 : وهو الذي ينفذها ويدافع عنها. المدافع -2

 : وهو الذي يحكم بها بين الناس.الحاكم -3

 : إذا رضي وتابع. المحكوم -4

 .[50المائدة: ] (   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي )  قال هللا تعالى: -1

َستَُكوُن أَُمَراُء، »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا أَنّ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاةَ لَـمَ َعْن أُّم سَ وَ  -2

، َولَِكْن َمْن َرِضَي ِلـمَ فَتَْعِرفُوَن َوتُْنِكُروَن، فََمْن َعَرَف بَِرىَء، َوَمْن أَْنَكَر سَ 

  .(1) مسلمأخرجه  .«َوتَابَعَ 

  :أهل الخالفة 

 الخالفة في قريش، والناس تبع لقريش.

إِنَّ َهذَا »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاَل: ُمعَاِويَةَ َعْن  -1

هُ أَحدٌ إِال كَ  ِهـمْ قَُرْيٍش، ال يُعَاِدي فِـياألْمَر  َوْجِهِه، َما  لَـىالنَّاِر عَ  فِـيهللاُ  بَـّ

ينَ أقَ   .(2) أخرجه البخاري .«اُموا الدِّ

ال يََزاُل َهذَا األْمُر »: قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ ا َعِن النَّ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض وَ  -2

                                                 

 . (1854برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 . (7139برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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 .(1)متفق عليه «.اثْنَانِ  ْنـُهـمُ قَُرْيٍش َما بَِقَي مِ  فِـي

النَّاُس تَبٌَع ِلقَُرْيٍش »: قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  ـيَّ بِ أنَّ النَّ  َعْنـهُ  َي هللاُ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3

متفق  .«ِهـمْ تَبٌَع ِلَكافِرِ  ُهـمْ ، َوَكافِرُ ِهـمْ ِلـمِ سْ ِلـمُ تَبٌَع  ُهـمْ ِلـمُ َهذَا الشَّأِْن، ُمسْ  فِـي

 .(2)عليه

  :شروط أهل الحل والعقد 

 يشترط فيمن يختار اإلمام نيابة عن األمة ما يلي: 

على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات  العدالة التي تحمل صاحبها -1

 الشرعية، واجتناب المناهي.

 العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق اإلمامة.  -2

الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار األصلح لإلمامة، واألعرف  -3

 واألقوى على تدبير المصالح. 

 حهم، وحسن اختيارهم.أن تثق األمة بهم، وتحترم ذواتهم، وتثق بنص  -4

 وتنعقد البيعة لإلمام بأي عدد منهم.

  :وظيفة أهل الحل والعقد 

وظيفة أهل الحل والعقد مقصورة على الترشيح والترجيح وفق المصلحة 

 والعدل.

فيتصفحون من يصلح لإلمامة من المسلمين، ثم يقدمون بيعة أكثرهم 

، وال يتوقفون عن فضالً، وأكملهم شروطاً، ومن يسرع الناس إلى طاعته

                                                 

 . (1820ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3501أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1818ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3495أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 بيعته.

فإذا اختاروا واحداً عرضوا عليه اإلمامة، فإن أجاب إليها بايعوه عليها، 

 وانعقدت بيعتهم له، ولزم كافة األمة الدخول في بيعته، واالنقياد لطاعته.

وإن امتنع من اإلمامة، لم يُـجبر عليها، وُعدل عنه إلى سواه ممن 

 يستحقها.

م األكبر، واألعلم، واألشجع، ويُـختار ما وإن تكافأ لإلمامة اثنا ن قُدِّ

 يوجبه حكم الوقت، وظروف البالد، وحاجة األمة.

  :ما تُنال به اإلمامة 

اإلمامة الكبرى والصغرى تُنال باإليمان والعمل الصالح، والصبر، 

 واليقين.

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 55النور: ]  ( گڑ ک ک ک ک گ گڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ

 [. 24السجدة: ]  ( چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)وقال هللا تعالى:  -2

  :حكم استعمال الموالي 

ن الرجال، أّما ما دونها من م اإلمامة العظمى ال يتوالها إال الحر

 العبيد فيها.والمناصب فيجوز لإلمام استعمال الموالي 

ُحذَْيفَةَ يَُؤمُّ  بِـيأ لَـىَموْ  ِلـمٌ : َكاَن َساقالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـَما ُعَمَر  اْبنِ َعْن  -1

أبُو بَْكٍر  فِـيِهـمْ َمْسِجِد قُبَاٍء،  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـّيِ َن َوأْصَحاَب النَّ ِلـيُمَهاِجِريَن األوَّ ال

 .(1) لبخاريأخرجه ا عَةَ.بِـيةَ َوَزْيدٌ َوَعاِمُر ْبُن رَ لَـمَ َوُعَمُر َوأبُو سَ 

                                                 

 . (7175برقم )أخرجه البخاري ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



أحكام                                                                                            لخالفةكتاب ا

 الخالفة
292 

اْسَمعُوا َوأِطيعُوا، َوإِن : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أنَِس وَ  -2

، َكأنَّ َرأَْسهُ زَ   .(1) أخرجه البخاري .«بَةٌ بِـياْستُْعِمَل َحبَِشيٌّ

                                                 

 . (693برقم )أخرجه البخاري ( 1)
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