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 -*الخالفة :

ىي مؤسسة ادارية ذات طبيعة سياسية دينية, تقف عمى رأس الدولة والمؤسسات التي ساىم العرب  
 ية . العمل عمى تنظيم شؤون دولتيم الفتفي ايجادىا لتدبير شؤونيم ومجابية االزمات التي واجيتيم ابان 

ة كبيرة لممسممين صدم. وكانت وفاتو وانبثقت الخالفة بعد وفاة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( مباشرة 
 وولد لدييم شعورًا بالحاجة الممحة الى زعيم يتولى شؤون حياتيم السياسية ويحفظ وحدة االمة وعقيدتيا .

السياسية من  ةولما كانت النبوة مختصة بالنبي وحده وىي غير قابمة لموراثة فاصبح اختيار السمط 
ع نظامًا سياسيًا يحدد شكل الحكم وصفات الحاكم حق االمة كما ان الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( لم يض

وكيفية اختياره , وذلك ناتج عن ان الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( كان يدرك ان النظام السياسي في تبدل 
وتغيير فقد ترك لألمة اختيار شكل الحكم عمى وفق اوضاعيا وظروفيا. وقد اتخذ المسممون لمن تولى امرىم 

 اتصالو بسيرة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( فتبرز حقو في طاعة المؤمنين لو . لقب خميفة الذي يؤكد

يا داود انا جعمناك خميفة في وقد جاء ذكر )الخميفة( في القرآن في اكثر من آية فقال تعالى "  
يفة واذ قال ربك لممالئكة اني جاعل في االرض خموقولو تعالى " االرض فأحكم بين الناس وال تتبع اليوى" 

ان تفسير معنى اآليتين يصدق عمى االنبياء وال يصدق قالوا أتجعل فييا من يفسد فييا ويسفك الدماء ... " 
انا لست خميفة اهلل ولكني خميفة عمى الخمفاء لعدم صمتيم بالنبوة فقد انكر ابو بكر تسميتو بيا وقال : " 

 رسول اهلل " . 

الماوردي : ) ىي رياسة عامة في امور الدين والدنيا والمعنى االصطالحي لمخالفة كما عبر عنيا  
 نيابة عن النبي وعقدىا لمن يقوم بيا في االمة واجب باألجماع ( .

وعند وصول نبأ وفاة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( اجتمعت االنصار في سقيفة بني ساعدة وارادوا  
ابة من المياجرين فقدم السقيفة عمر بن تولية االمر سعد بن عبادة سيد الخزرج فبمغ الخبر بعض الصح

الخطاب وابي عبيدة بن الجراح وابو بكر الصديق وحضر اجتماع السقيفة رجال من اشراف االنصار, ودار 
النقاش في السقيفة حول المفاضمة بين االنصار والمياجرين فمما طال النقاش عرضوا ان يكون من االنصار 

امات التي كانت بين االوس والخزرج اضعفت من موقف االنصار. كما امير ومن قريش امير اال ان االنقس



االئمة من قريش( ان المياجرين احتجوا عمى لسان ابي بكر الصديق بقول النبي )صمى اهلل عميو وسمم( : )
نحن االمراء . ترجع االنصار عن المشاركة ورضوا بقول عمر بن الخطاب ))قدموا قريشًا وال تقدموىا( 

فبايعوه بالخالفة وتسمى ىذه البيعة الخاصة. وفي اليوم التالي لبيعة السقيفة جمس ابو بكر راء( وانت الوز 
الصديق في مسجد السول )صمى اهلل عميو وسمم( لتمقي البيعة من عامة المسممين وصار ىذا تقميدًا من تقاليد 

 الخالفة .

سياستو ومنيجو في الحكم وعندما تولى ابي بكر الصديق الخالفة خطب بالمسممين موضحًا  
اييا الناس فأني قد وليت عميكم ولست بخيركم فان احسنت فأعينوني ومسؤولياتو تجاه المسممين قائاًل : )

 وان أسأت فقوموني ... اطيعوني ما اطعت اهلل ورسولو فاذا عصيت اهلل ورسولو فال طاعة لي عميكم ( .

عمى القرآن والسنة دستورًا ليا, وان اساس الحكم  وقد اظيرت الخطبة ان الدولة تستند في سياستيا 
 العدل بين الناس وان الجياد سياسة ثابتة لمدولة .

ولقد تمخض اجتماع السقيفة وانتخاب ابي بكر عن اعتماد مبدأ الشورى في بيعة الخميفة طوال عيد  
 الراشدين .

من كبار الصحابة من كما اوجدت السقيفة مبدأ االنتخاب الحر المباشر ألصل الموجودين  
المياجرين واثبت سنة لمبيعة )المصافحة باليد( التي ىي عالقة الرضا والقبول بإمامة المنتخب واصبح ىذا 
المبدأ من مراسيم انتخاب الخميفة. اي ان انتخاب ابي بكر لمخالفة انتصارًا لنظام االنتخاب الحر عمى نظام 

 الوراثة . 

التقاليد العربية . اذ ان منصب الرئاسة في القبيمة ينتقل عند وفاة وان انتخاب ابي بكر  يتفق مع  
 الشيخ الى الفرد الذي يتمتع بأكبر نفوذ والذي يحترم لسنو او لسمطتو او لخدماتو .

وقد سمي ابو بكر )رضي اهلل عنو( نفسو )خميفة رسول اهلل( وىذا يعني انو سيسير عمى سنة الرسول  
الحكم. ويالحظ ان المدينة انفردت بانتخاب الخميفة فصار ليذه السابقة اثرىا في )صمى اهلل عميو وسمم( في 

تطور نظرية الخالفة فيما يخص عدد الناخبين, ومحميم. حيث اصبحت العاصمة او االقميم الذي فيو 
 العاصمة, ىما المذان يقرران انتخاب الخميفة . 

 -*خالفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( :



يفة ابو بكر في اواخر ايامو بضرورة العيد الى رجل بعده تجنبًا لمفتنة. اذ كان حريصًا شعر الخم 
عمى جعل الخالفة قوة سياسية قادرة عمى قيادة الدولة والحفاظ عمى وحدة االسالم واالمة بتجنبيا اسباب 

ردة وخطرىا عمى الفرقة وىم احوج ما يكونون الى وحدة الكممة السيما بعد ان واجو المسممين حركات ال
 االسالم والدولة االسالمية .

وقد استشار ابو بكر الصديق )رضي اهلل عنو( الصحابة في استخالف عمر بن الخطاب فكانوا بين  
مؤيد ومتردد وكان المؤيدون اكثر من المترددين. وكان رأي ابي بكر ان عمر بن الخطاب يصمح الن يتولى 

حرصيم. وكان عمر الساعد االيمن البي بكر في خالفتو فقد عيد اليو امر المسممين ألنو أقواىم عمييم وا
بكثير من االعمال والواجبات وكان يستشيره في شتى امور االمة اضافة الى مزايا عمر وخمقو االسالمي, 
وتضحياتو . وبذلك تم اختيار عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( من قبل بالطاعة عمى الحق والعدل فيجيبو 

 .واهلل لو عممنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا " : " الناس 

وقد اختمفت وجيات نظر المؤرخين المحدثين في مجيء عمر بن الخطاب فمنيم من رأى ان في  
مجيئو اجتيادًا مبنيًا عمى تقاليد عربية قبل االسالم في انتخاب شيخ القبيمة عمى اساس ان عمر اقدرىم 

أى مجيئو صورة من صور التغيير ومن المستشرقين من رأى صورة من صور واكثرىم نفوذًا , ومنيم من ر 
 المصالح المشتركة بينيم .

ولرد عمى ىؤالء نقول : ان اخالقيات االسالم وقرب العيد بالدين تستبعد ىذه الصورة خاصة وان  
 لمسممين : "ترشيح عمر تم بشكل عمني وبعد مشورة الصحابة . فحين استقر رأي ابي بكر عمى عمر سأل ا

اترضون بمن استخمف عميكم ؟ فاني واهلل ما اكون )ادخرت( جيد الرأي , وال وليت ذا قرابة , واني 
 . وىكذا تم استخالف عمر بن الخطاب . استخمفت عمر بن الخطاب فاسمعوا لو واطيعوا " 

 -*خالفة عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( :

عنو( في مسألة من سيخمفو من غير ان يستقر عمى رأي  فكر الخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل 
عمى استخالف احد, وبعد ان طعنو ابو لؤلؤة المجوسي الح عميو الصحابة ان يستخمف. وقد اثر ان يترك 
الخالفة شورى بين ستة من الصحابة الذين توفى الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وىو راٍض عنيم : )عمي بن 

عفان, وسعد بن ابي وقاص, وعبدالرحمن بن عوف , وطمحة بن عبيد اهلل, والزبير ابي طالب, وعثمان بن 
بن العوام( واوصى عمر بترجيح الجانب الذي فيو عبدالرحمن بن عوف في حالة االنقسام ورفض عمر 
)رضي اهلل عنو( استخالف ابنو عبداهلل بن عمر حين عرضت عميو ىذه الفكرة وقال : ان استخمف فقد 



ن ىو خير مني )يعني ابا بكر( وان اترك فقد ترك من ىو خير مني )يعني الرسول )صمى اهلل استخمف م
 عميو وسمم(. 

وكان عمى عبداهلل بن عمر ان يجتمع مع ىؤالء الستة وليس لو من االمر شيء . من ىذا يتضح ان  
االسالمية, والتي ال  الخميفة عمر )رضي اهلل عنو( اتجو الى فكرة الشورى المبنية اساسًا عمى المبادئ

 تتعارض كذلك مع تقاليد العرب . 

وبعد مداوالت بين ىؤالء الستة اختير عثمان بن عفان )رضي اهلل عنو( ذلك ان عبدالرحمن بن  
عوف تنازل عن حقو في الخالفة وصار يدير المشاورات , وجعل سياسة ابي بكر وعمر اساسًا لمن يأتي 

وطمب منو ان يقسم باهلل بان يعمل بكتاب اهلل وسنة نبيو, وسيرة الخميفتين الى دست الخالفة . وقدم عمي 
)ارجو ان افعل واعمل بمبمغ عممي وفي رواية اخرى : عمي االجتياد( )ابي بكر وعمر( فأجاب عمي : )

 . اما عثمان فأجاب الى ما طمب منو . فاختير عثمان .وطاقتي ( 

وتشير الروايات التاريخية الى ان الكثير من اشراف الناس, وامراء االجناد والمياجرين وغيرىم من  
ضعفاء الناس اشاروا عمى عبدالرحمن بن عوف في اختيار عثمان. ويوجد رأي اخر ىو خوف قريش من ان 

 الخالفة اذا دخمت بني ىاشم ال تخرج منيم . 

ستيدفوا مصمحة االمة وقد حصمت البيعة الخاصة, ثم تمتيا والميم في االمر, ان رجال الشورى ا 
 البيعة العامة في المسجد .

وتشير النصوص ان االمام عمي عميو السالم كان مشاور لمخميفة عمر بن الخطاب ومساعده االيمن  
مي ليمك لوال عطوال مدة خالفتو, وكان نائبو في المدينة حين يخرج لميمة ما, وكان الخميفة عمر يقول : " 

 اال ان خير ىذه االمة بعد نبييا ابو بكر وعمر " وقال االمام عمي في الكوفة بعد توليو الخالفة : " عمر " 

 ومن ذلك يتضح ان اصحاب رسول اهلل لم يكن بينيم صراع عمى السمطة .  

 -*خالفة عمي ابن ابي طالب )رضي اهلل عنو( :

ويرى بعض المؤرخين ان من اىم اسباب الفتنة ىو ما ه 63حدثت الفتنة وقتل الخميفة عثمان سنة  
عرف عنو من طيبة القمب وبساطتو وحبو ألىمو وقرابتو وقيامو بعزل عمال الخميفة عمر بن الخطاب )رضي 
اهلل عنو( وتوليو بدليم اقاربو كما ان بعض القبائل كرىت الحكم المركزي وظيور النزعة االقميمية وقمت 

ائم بسبب توقف الفتوحات في السنوات الست االخيرة من خالفة عثمان وظير التباين واردات الجند من الغن



االقتصادي وازدياد سمطة قريش السيما بني امية فثار عميو بعض رجال االمصار من البصرة والكوفة ومصر 
 وساروا الى المدينة واحاطوا بدار عثمان مطالبين اياه بالتخمي عن الخالفة فمما رفض قتموه .

وبعد مقتل الخميفة عثمان اجمع المياجرون واالنصار واتفقوا عمى االمام عمي عميو السالم لكنو قال  
 ىم ال حاجة لي في امركم, ان معكم فمن اخترتم فقد رضيت بو فقالو : ما نختار غيرك . 

و اذ كان من ابرز الصحابة ولسابقتو وقرابتو من الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( ولعممو وفضم 
 وتجربتو وتقدمو بالسن فبويع بالخالفة ولم يكن راغبًا فييا ولكنيا الشورى فانتخبو الناس فقبميا .

ونقل االمام عمي مركز الخالفة الى الكوفة بالعراق وبقي مخمصًا لمبادئ االسالم ورفض ان ينحاز  
الشكوى والنقمة في االمصار  عن مبدأ الشورى واالنتخاب وقد شرع االمام عمي )رضي اهلل عنو( بإزالة عوامل

االسالمية ووجد ان حسم المشكمة يكمن في عزل العمال الذين عينيم الخميفة عثمان )رضي اهلل عنو( فعزليم 
ليبدأ حياة جديدة مع عمال يطمئن الييم وليسكن الفتنة وقد ترك قرار العزل لعمال اثارًا خطيرة اذ ان معاوية 

ًا عمى تأييد اىل الشام لو وادى ىذا الموقف عمى احتدام  المنازعات وانتيت رفض قرار العزل ولم ينفذه معتمد
 بقيام الحرب بينيما .

وظيرت حركة سياسية جديدة عمى المسرح السياسي, في الدولة العربية االسالمية وىم الخوارج  
منيم فنجحوا اخيرًا في قتمو والذين قاتميم االمام عمي في النيروان وقد دفعتيم نقمتيم عميو بقتمو عددًا كبيرًا 

 ه وبمصرعو انتيت خالفة الراشدين . 04رمضان سنة  71في مسجد الكوفة في 

 )) مميزات الخالفة الراشدة (( 

ان الخالفة اساسيا مبدأ االجماع ويالحظ ان ىذا االجماع يقوم عمى اساس االنتخاب ولكن طريقة -7
بكر انتخابًا مباشرًا وفي خالفة عمر بتسميتو وعيد مع  االنتخاب لم تكن واحدة فقد كانت في خالفة ابي

معرفة رأي الناخبين وقبوليم لمبيعة . وفي خالفة عثمان انتخاب يقوم بو قادة وممثمي الرأي العام في المدينة . 
 وفي كل ىذه الحاالت يقتصر االمر عمى اىل المدينة )العاصمة( واالقميم المركزي .

 بيعتان : خاصة , وعامة .ان الخالفة شورى وىناك -2

امتزجت التقاليد العربية بالروح االسالمية في نظام الخالفة الراشدة. ففكرة االنتخاب فكرة عربية قديمة -6
 ولكن اخذ موافقة الناس وسماع رأييم فكرة اسالمية .



المبادئ االسالمية ان صفات المرشح كالتجربة, والسن والخمق الكريم والنفوذ تجتمع فيو التقاليد العربية و -0
السامية فضاًل عن السابقة في االسالم والخدمة كانتا من مميزات المرشح . اما النسب القريشي فكان صفة 

 الزمة وضرورية الن قريش شرفت في االسالم الن الرسول منيا .

. حيث ان  اما سمطة الخميفة فقد كانت مقيدة بدستور اسالمي ىو القرآن والسنة اما الصالحيات فواسعة-5
 الخميفة رئيس كل السمطات . 

 اصبحت العاصمة او االقميم الذي فيو العاصمة, ىما المذان يقرران انتخاب الخميفة . -3

ان  ير المؤمنين( وىو لقب دنيوي يؤكدفالخميفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنو( اتخذ لقب )ام 
 الخميفة قائدًا لمجميع ورئيسًا لمسمطة التنفيذية فضاًل عن سمطتو الدينية .

 -*الخالفة في العصر االموي :

لم يستخمف االمام عمي )رضي اهلل عنو( احدًا بعد ان طعن, ولما قالوا لو استخمف الحسن والحوا  
بايع الناس الحسن بن عمي بالخالفة وكان عميو قال : ال أمركم وال أنياكم. وبعد استشياد االمام عمي بيومين 

كارىًا ليا راغبًا في جمع كممة المسممين, اال ان معاوية استطاع بالدىاء والسيف ان يتقمد منصب الخالفة 
بعد ان تنازل عنيا الحسن لمعاوية شريطة ان يترك معاوية الخالفة من بعده شورى لممسممين في محاولة 

 ب من اجل السمطة .لحقن دماء المسممين من الحرو 

ولقد تحولت الخالفة في العصر االموي الى مؤسسة دنيوية اقرب منيا دينية وخاصة بعد ادخال  
معاوية مبدأ الوراثة فييا رغم ان ىذا االسموب يتعارض ومبادئ االسالم وسنة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( 

لمن يشاء باعتبارىا وظيفة دينية مقدسة كما عدت ىذه  والخمفاء الراشدين التي ال تعد السمطة ممكًا بشريًا يرثو
المسألة ضربًا لمتقاليد العربية التي تؤكد عمى انتقال سمطة الرئيس عن طريق االختيار ال عن طريق الوراثة 

 والن ظروف الحياة العربية كانت تتطمب ان يقودىا المع افرادىا واقدرىم .

وراثة بعض زعماء االمويين فقد اختير مروان بن الحكم كما سخط عمى معاوية الستحداثو نظام ال 
اال ان مجيء معاوية من وجية نظر جئتم بيا قمة تبايعون البنائكم "  عمى البيعة ليزيد بقولو لمعاوية : "

 مؤرخين اخرين :

 كان ايذانًا بجمع كممة المسممين . -7

 وانو من الصحابة وصار لو قدم في االسالم .-2



 اىدين االوائل ضد الروم .وكان من المج-6

 وكان من كتاب الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( .-0

 -وقد عارضت مجموعة من الفقياء النظرية االموية لمخالفة النيم : 

 كان يرون ان يكون الخميفة زعيمًا دينيًا ال سياسيًا حسب . -7

 عميو ان يتبع السمف في اعمالو وتشريعاتو .-2

موا الدولة االموية بأنيا ُممك اكثر من خميفة. لكن معاوية وصالخالفة والممك و ولذلك فرق ىؤالء بين -6
 .مصمحة المجتمع والدولة رفض فكرة المعارضة عمى اساس انيا غير عممية وال تخدم

فقد دعى شيوخ القبائل في بالد الشام واقنعيم )بالعطاء والتيديد( في انتخاب ولي لمعيد. وبعد ان  
 وفودًا الى االقاليم ليحصل عمى بيعتيا العامة.وافق ىؤالء ارسل 

وتشير النصوص ان المغيرة بن شعبة, كان صاحب ىذه الفكرة التي القت قبواًل عند معاوية ويزيد  
قد رأيت ما كان من سفك الدماء واالختالف بعد عثمان فأعقد ليزيد فان ابنو. وقال المغيرة لمعاوية : " 
 وخمفًا منك وال نسفك دماء وال تكون فتنة " . حدث بك حادث كان كينًا لمناس

وان فكرة التعيين القت قبواًل ايضًا من العديد من رجال االمصار االسالمية كما القت معارضة من  
 تريدون ان تجعموىا ىرقمية كمما مات ىرقل قام ىرقل .بعضيم. قال عبدالرحمن بن ابي بكر : 

 *خصائص الخالفة االموية* 

 الوراثة في النظام السياسي لمدولة العربية االسالمية . ادخال نظام-7

ضرب التقاليد االسالمية من شورى وانتخاب عرض الحائط مما اعطى لحركات المعارضة ضد الحكم -2
 االموي الشرعية في العمل عمى اسقاطو .

 مسمميين . كانت والدة الشخص عنصرًا اساسيًا في انتخابو اي ان يكون من ابوين صربيين عربيين -6

الوراثة لم تتقيد بان يتبع االبن اباه في والية العيد, فقال : بايع الناس الوليد بن عبدالممك كما بايعوا ألخيو -0
سميمان بن عبدالممك تنفيذًا لوصيتو الخميفة عبدالممك بن مروان. ولم يكن لسميمان اال بنين صغارًا فعيد البن 

 بدالممك ثم ىشام بن عبدالممك . عمو عمر بن عبدالعزيز ثم يزيد بن ع



حدث االمويون حدثًا جديدًا في نظام الخالفة بان عيدوا بوالية العيد ألكثر من واحد مما احدث الخالف -5
في البيت االموي فقد عيد مروان بن الحكم الى ابنيو عبداهلل وعبدالعزيز وانتيج عبدالممك سياسة ابيو في 

احد فعيد الى ابيو الوليد ثم لسميمان والعيد الذي يكتبو الخميفة يحترم من قبل البيعة بوالية العيد ألكثر من و 
 االمويين. 

ان نضج ولي العيد وبموغو سن الرشد كان من الصفات الميمة مثال : استبعاد خالد بن يزيد بعد معاوية -3
 الثاني ألنو صغير كما استبعد ابن سميمان لصغر سنو .

د في انتخابو عمى الوفود وىم االشراف ورؤساء القبائل وكذلك المياجرين كان الخميفة االموي يعتم-1
 واالنصار ومن بقي من الصحابة. وىؤالء يمثمون رأي االمة . 

اشراف الخميفة الحاكم بنفسو خالل مدة حكمو عمى تعيين خمفو فكان باستطاعتو بما لديو من نفوذ ان -8
معيد وان ما تقرره الوفود ىو تعبير عن رغبة الخميفة الحاكم وان يشير الى انتخاب ىذا الشخص او ذاك وليًا ل

ما يسمى بيعة الخميفة وولي عيده عن طريق اختيار الوفود لم تكن اكثر من مخرج شرعي كان يعاد ويتكرر 
 مرة بعد اخرى اثناء انتخاب الخمفاء . 

. اذ اتخذ الخميفة معاوية دمشق عاصمة ان االقميم الوحيد الذي يقرر انتخاب الخميفة ىو اقميم بالد الشام-9
 لمخالفة االموية ومن بعده الخمفاء االمويين .

شيدت الخالفة االموية عدم استقرار الوضع السياسي والى اثارة النزعات والبغضاء بين افراد البيت -74
العمن ألسقاط االموي واتيح لمعناصر المناوئة لمخالفة االموية من عباسيين وعمويين ان تعمل في السر و 

 الخالفة االموية . 
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