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 طرق انعقاد الخالفة -4

  :طرق ثبوت والية اإلمام 

 تثبت والية إمام المسلمين بواحد مما يلي:

أن يُـختار بإجماع المسلمين، ويتم نصبه بمبايعة أهل الحل والعقد من  -1

 العلماء والصالحين، ووجوه الناس وأعيانهم.

 أن تكون واليته بنص اإلمام الذي قبله. -2

ى في عدد معين محصور من األتقياء، ثم يتفقون أن يحصل األمر شور -3

 على أحدهم.

أن يتولى على الناس قهراً بقوته حتى يذعنوا له، ويَْدعوه إماماً، فيلزم  -4

 الرعية طاعته في غير معصية هللا.

  :طرق تولية الخلفاء الراشدين 

 تولى الخلفاء الراشدون الخالفة بطريقتين:

 :االختيار: األولى

باالختيار هم أهل الحل والعقد، وهذه الطريقة تمت بها تولية والذي يقوم 

 أبي بكر  الصديق وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهما.

 وهذه هي الطريقة األصل الختيار اإلمام في اإلسالم.

 :االستخالف: الثانية

فإذا أحس الخليفة بقرب أجله، وأراد أن يستخلف على الناس، شاور أهل 

و قع رأيه على من يصلح لهذا المنصب، عهد إليه  الحل والعقد، فإذا
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بالخالفة من بعده، سواء كان واحداً بعينه كما استخلف أبو بكر عمر 

رضي هللا عنهما بمشاورة كبار المهاجرين واألنصار، أو كان واحداً من 

مجموعة محصورة متكافئة كما َعِهد عمر إلى الستة المبشرين بالجنة أن 

عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وأبو عبيدة،  يختاروا أحدهم، وهم

 وعبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنهم.

 وقد اختاروا بعد المشاورة عثمان رضي هللا عنه. 

َمَرِضِه:  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: قَاَل ِلـي َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ  -1

ىأَبَا بَْكٍر، أَبَاِك َوأََخاِك، حَ  ِلـياْدِعي » أََخاُف أَْن  ن ِـيأَْكتَُب ِكتَاباً، فَإِ  تَـّ

ىتَـمَ يَ  ْ لَـىن ٍ َويَقُوُل قَائٌِل أَنَا أَوْ تَـمَ مُ  نَـّ  «.ُمْؤِمنُوَن إِالَّ أَبَا بَْكرٍ الهللاُ وَ  بَـى، َويَأ

 .(1)متفق عليه

يَْوًما  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُل اَوَعَظنَا َرُسو :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ ال َوَعنِ  -2

قُلُوُب الا ْنـهَ عُيُوُن َوَوِجلَْت مِ الا ْنـهَ غَةً ذَرفَْت مِ ِلـيغَدَاةِ َمْوِعَظةً بَ البَْعدَ َصالَةِ 

عٍ فََماذا تَعْ   ُمَود ِ
ََ َرُجٌل إِنَّ َهِذِه َمْوِعَظةُ  :قَالَ ؟ ٬نَا يَا َرُسوَل الَـيْ إِ  َهـدُ فَقَاَل

هُ َوالطَّاَعِة َوإِْن َعْبدٌ َحبَِشيٌّ فَإِ  َوالسَّْمعِ  ٬ا أُوِصيُكْم بتَْقَوى» َمْن يَِعْش ِمْنُكْم  نَـّ

هَ ُموِر فَإِ ا َوإِيَّاُكْم َوُمـْحدَثاِت األُ ى اْختِالَفًا َكثيرً يَـرَ  ا َضالَلَةٌ فََمْن أَْدَرَك نَـّ

اِشِديَن الَوُسنَِّة  تِـيبُسنَّ  لَـْيـهِ ذِلَك ِمْنُكْم فَعَ  َن َعضُّوا ي ِـيْهـدِ مَ الُخلَفَاِء الرَّ

 .(2) أخرجه أحمد والترمذي  .«ا بالنََّواِجذِ لَـْيـهَ عَ 

اْقتَدُوا باللَّذْيِن ِمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُحذْيفَةَ َوَعْن  -3

                                                 

 ، واللفظ له. (2387(, ومسلم برقم )5666أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 ، وهذا لفظه. (2676برقم )وأخرجه الترمذي  (17144برقم )أحمد أخرجه  /صحيح (2)
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 .(1) أخرجه أحمد والترمذي .«بَْعِدي أَبي بَْكٍر َوُعَمرَ 

  :فضائل الخلفاء الراشدين 

الِمْنبَِر فَقَاَل:  لَـىَجلََس عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َسِعيدٍ  بِـيأَ َعْن  -1

رَ َعْبدٌ خَ » َن َما ِعْندَهُ، فَاْختَاَر َما بَـيْ ا وَ ْنـيَ َزْهَرةَ الدُّ  تِـيَـهُ َن أَْن يُؤْ بَـيْ هُ هللاُ يَـّ

َهاتِنَا، قَاَل: فََكاَن  «.ِعْندَهُ  فَبََكى أَبُو بَْكٍر، َوبََكى، فَقَاَل: فَدَْينَاَك بِآبَائِنَا َوأُمَّ

رُ هَُو الُمـخَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬، َوقَاَل َرُسوُل ابِـهِ ، َوَكاَن أَبُو بَْكٍر أَْعلَـَمنَا يَـّ

خِ و بَْكٍر، َولَْو ُكْنُت مُ أَبُ  تِـهِ َوُصْحبَ  ِلـهِ َما فِـي لَـيَّ إِنَّ أََمنَّ النَّاِس عَ » الً ِلـيذاً خَ تَـّ

خَ الَ  ةُ اإِلْسالَِم، الَ تُْبقَيَنَّ ِلـيذُْت أَبَا بَْكٍر خَ تَـّ الَمْسِجِد َخْوَخةٌ  فِـيالً، َولَِكْن أُُخوَّ

 .(2)متفق عليه «بَْكرٍ  بِـيإاِلَّ َخْوَخةَ أَ 

ِ النَّ  َعنِ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2 هُ إِ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َما فِـيقَْد َكاَن  نَـّ

هُ َحدَّثُوَن، َوإِ ـمُ  َمـمِ َمَضى قَْبلَُكْم ِمَن األُ   ْنـُهـمْ َهِذِه مِ  تِـيأُمَّ  فِـيإِْن َكاَن  نَـّ

هُ فَإِ   .(3)متفق عليه «.َخطَّابِ الُعَمُر ْبُن  نَـّ

ِ َزَمِن النَّ  فِـيَن النَّاِس بَـيْ  ي ِـرُ : ُكنَّا نُخَ الَ ا قَ نْـُهـمَ َي هللاُ عَ ِض رَ  اْبِن ُعَمرَ  َعنْ وَ  -3  بِـي 

َرضَي هللاُ أبَا بَْكٍر، ثُمَّ ُعَمَر بن الَخطَّاِب، ثُمَّ ُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن  ي ِـرُ ، فَنُخَ ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4) أخرجه البخاري .َعنهُ 

ِ لََّف َعِن النَّ ـخَ تَ قَْد  ِلـيٌّ : َكاَن عَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ لَـمَ سَ َوَعْن  -4  فِـي ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 ِلـيٌّ ، فََخَرَج عَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬لَُّف َعْن َرُسوِل اتَـخَ : أنَا أالَ َرَمدٌ، فَقَ  بِـهِ َخْيبََر، َوَكاَن 

ِ َق بِالنَّ لَـحِ فَ  يْ ا َكاَن َمَساُء اللَـمَّ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َصبَاِحَها،  فِـيَها هللاُ تَـحَ فَ  تِـيلَِة الَّ لَـّ

                                                 

 . (3662رقم )بوأخرجه الترمذي  (23245برقم )أحمد أخرجه  /صحيح (1)

 ، واللفظ له. (2382(, ومسلم برقم )3904أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (2)

 . (3469, ومسلم برقم )واللفظ له (3469أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (3)

 . (3655برقم )أخرجه البخاري  (4)
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ايَةَ ألُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا قالَ  ايَةَ لَـيَ أْو -ْعِطيَنَّ الرَّ هُ يُـحِ َغدًا َرُجالً  -أُْخذَنَّ الرَّ  بُـّ

. فَإِذَا نَْحُن «لَـْيـهِ هللاُ عَ  تَـحُ ، يَفْ لَـهُ بُّ هللاَ َوَرُسويُـحِ : ، أْو قالَ لُـهُ هللاُ َوَرُسو

ٍ بِعَ  ايَةَ، فَفَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا، فَأْعَطاهُ َرُسوُل ِلـيٌّ َوَما نَْرُجوهُ، فَقالوا: َهذَا عَ  ِلـي   تَـحَ الرَّ

 .(1)متفق عليه .لَـْيـهِ هللاُ عَ 

                                                 

 . (2407, ومسلم برقم )، واللفظ له(3702أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


