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  الثانيةتاريخ اسالمي              المحاضرة  –المادة : نظم ومؤسسات              المرحلة : دكتوراه     
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  ـ   اللالف      نظاـ الحكـ في اإلسال

  مفيـو اللالف 

بمفيومو الذي يدؿ عمى تكميؼ شلص  -صّمى اهلل عميو وسّمـ–انبثؽ ُمصطمح اللالف  بعد وفاة الرسوؿ    

ما ميمتو ُحكـ المسمميف حسب ما جاء في الشريع  اإلسالمّي ، وقد بدأ تاريخ اللالف  بيذا المفيـو عند تولي 

صّمى اهلل عميو –بعد حادث  السقيف ، ولقد كانت ىذه الحادث  بعد وفاة الرسوؿ  أبي بكر الصديؽ أمر المسمميف

إذ اجتمع في سقيف  بني ساعدة األنصار وأرادوا تولي  سعد بف عبادة، والسقيف  تعني المكاف المسقوؼ  -وسّمـ

ـّ بو اجتماع األنصار، وصؿ لبر اجتماع األنصار إلى عمر بف اللّطاب فألبر أبو بك رضي –ر الصديؽ الذي ت

باألمر، وسارع الصحابياف إلى السقيف  ووجدوا أبو عبيدة بف الجراح فرافقيـ، وبعد ذلؾ كانت  -اهلل عنيما

 .-صّمى اهلل عميو وسّمـ–اللالف  اإلسالمي  بعد الرسوؿ 

اللالف  لغ  مف مصدر لمؼ يلمؼ، يقاؿ  لمفو لميف ، أي كاف لميفتو وبقي بعده  لساف العرب ، و 

صمى اهلل عميو وسمـ  -ميف   ىو السمطاف والرئيس واإلماـ واألمير والحاكـ، وُسمَِّي لميف  ألنو يلمؼ النبي والل

في حراسو  -صمى اهلل عميو وسمـ  -في أمتو، أما اصطالًحا فقد عرفيا عمماء أىؿ السن  بأنيا لالفو الرسوؿ -

ف  النبوة، في حراس  الديف وسياس  الدنيا  الديف وسياس  الدنيا، يقوؿ الماوردي  اإلمام  موضوع  للال

 األحكاـ السمطاني  ، ويعرفيا ابف لمدوف بأّنيا   لالف  عف صاحب الشرع في حراس  الديف وسياس  الدنيا ، 

ومف تعريفات عمماء أىؿ السن  لملالف  يتضح لنا أّف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف اللالف  واإلمام ، غير أف مفيـو 

ف مفيـو اللالف ، حيث إّف اللالف  ىى نمط مف أنماط اإلمام ، ومضمونيا يعني االقتداء اإلمام  أشمؿ م

 .واالتباع
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وعف التسمي  فقد ُسمي اللميف  بذلؾ ألّنو يلمؼ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في حراس  الديف وسياس  

بلميف  رسوؿ اهلل فكاف أوؿ اللمفاء،  -رضي اهلل عنو  -الدنيا، وقد ُسمي الصحابي الجميؿ أبو بكر الصديؽ 

مسمميف، ولـ يسـ بلميف  لميف  رسوؿ اهلل وُسمي بعده الصحابي عمر بف اللطاب بأمير المؤميف كثاني لميف  لم

 .حّتى ال يكوف المقب طوياًل لو ولمف بعده، فكاف كؿ لميف  لممسمميف بعده يسمى بأمير المؤميف ليذا السبب

مف الناحي  السياسي  يجب تقرير أف عمماء أىؿ السن  استلدموا مصطمح اإلمامو بداللتيف، الدالل  األولى 

لفكر السياسي المعاصر، فالحديث ىنا عف اإلماـ أو اللميف  كشلص يرأس السمط  تفيد معنى السمط  في ا

التنفيذي  في الدول ، أما الدالل  الثاني  فتفيد معنى الدول  في الفكر السياسي المعاصر، فالحديث ىنا عف اإلمامو 

بداللتيف، يتسؽ مع  لذات المصطمح  أو اللالف  أي عف الدول  بأركانيا مف شعب وسمط  وأرض، واستلداميـ

الدول  ىي الشعب   تقرير الفكر السياسي المعاصر أف مفيـو الدول  أشمؿ مف مفيـو السمط ، باعتبار أف أركاف

 .واألرض والسمط 

لقد اتفؽ عمماء األم  السن  أّف اإلمام  أو اللالف  ىي فرع مف فروع الديف وليست مف أصولو، بلالؼ 

ا أصؿ مف أصوؿ الديف، كما أف اللالف  واجب ضروري عند أىؿ السن  كما يؤكد عمماء الشيع  الّذيف يعتبروني

لمف يقـو بيا في األم  واجب  -أي اإلمام   -العمماء، يقوؿ الماوردي في "األحكاـ السمطاني "   وعقدىا 

وىي أيًضا كما يقوؿ العمماء فرض كفاي  ال واجب عيني عمى كؿ شلص، إذا قاـ بيا شلص …  باإلجماع

 .سقطت عف البقي 

الّتي عّبر عنيا العمماء  تحقيق المصالح الدنيوية والدينية أّما عف دور اللميف  وأىداؼ اللالف  فتتملص في

"بحراسو الديف وسياس  الدنيا"، تتمثؿ سياسي  الدنيا في  إقام  الحدود، تدبير أمور األم ، تنظيـ الجيوش، سد 

، ق يادة المسمميف في حجيـ وغزوىـ وتقسيـ الفئ بينيـ  الماوردي  األحكاـ الثغور، ردع الظالـ وحماي  المظمـو
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بناء عمى ىذا فإنو ال يمكف إطالؽ صف  اإلمام  الصغرى أو الكبرى "اللالف "، عمى دول  ال تعمؿ .( السمطاني 

 .عمى تحقيؽ مصالح المسمميف الديني  والدنيوي 

فيو، وما يقتضيو ىذا  ني اإلسالمي وحفظو وقوه اإللزاـ أما حراس  الديف فتعني ضماف نفاذ النظاـ القانو 

 .اإللزاـ مف تشريع  تقنييف ، إدارة، قضاء، تنفيذ وردع، باإلضاف  إلى حفظ مفاىيـ وقيـ اإلسالـ

وقد تعّددت طرؽ تولّي اللميف  منصبو، فالطريق  األولى تكوف بااللتيار واالنتلاب، ومثاؿ ذلؾ  لالف  أبو 

ـّ إجماع الصحاب  بكر الصديؽ رضي  رضي اهلل -اهلل عنو، حيث توّلى األمر بالتيار أىؿ الحؿ والعقد لو، ث

عمى ذلؾ، وكذلؾ توّلى عثماف بف عفاف، وعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ، وأّما الطريق  الثاني   -عنيـ

ي اهلل عنيما، باللالف  فتكوف بوالي  العيد مف اللميف  السابؽ، كما عيد أبو بكر الصديؽ لعمر بف اللطاب رض

مف بعده، والطريق  األليرة تكوف بالقوة والغمب ، حيث يتـ توّلي األمر بالسيؼ وغمب  السمطاف، كما فعؿ بعض 

اللمفاء األموييف، والعباسييف، وتجدر اإلشارة إلى أّف تولي اللالف  بالقوة والغمب  أمٌر ملالٌؼ لمشريع ، ولكف إف 

وة والغمب ، واستقّر لو األمر، وحكـ بشرع اهلل تعالى؛ وجب عمى المسمميف طاعتو، ويرجع توّلى اإلماـ الحكـ بالق

السبب في ذلؾ، لعظـ المصمح  المترتب  عمى وجود مف يحكـ األم ، وعظـ المفسدة المترتب  عمى نزع األمف مف 

 البالد.

 

 

  شروط اللالف  
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صّمى اهلل عميو -إّف اللميف  يحّؿ مكاف رسوؿ اهلل  إّف اللالف  مف أعظـ المناصب الديني  في اإلسالـ؛ إذ

في سياس  الدنيا، بما يوافؽ الشريع  اإلسالمي ، ولعظـ تمؾ الميم  كثرت الشروط التي يجب توفرىا في  -وسّمـ

 القائـ بتمؾ الميم ، وقد أجمع العمماء عمى جزٍء منيا، والتمفوا في بعضيا، وفيما يأتي بياف تمؾ الشروط 

ـ  إذ ال يجوز أف يتوّلى أمر المسمميف كافٌر، مصداقًا لقوؿ اهلل تعالى   َوَلف َيْجَعَؿ المهُو ِلْمَكاِفِريَف اإلسال -

 َعَمى اْلُمْؤِمِنيَف َسِبيًؿ ، واللالف  أعظـ السبيؿ، ولذلؾ ىي أولى بعدـ الجواز. 

ب ، واألعباء العظيم ، ومف الذكورة  حيث إّف أمر اللالف  يترتب عميو الكثير مف اللطورة، والصعو -

المعروؼ أّف طبيع  المرأة الرق  واألنوث ، مّما يتنافى مع طبيع  المنصب، فمذلؾ اقتضت حكم  الشرع عدـ تولي  

النساء أمر المسمميف؛ رحمً  بيف، وصونًا لذلؾ المنصب، وحفظًا لو مف الضياع، في حاؿ تواله مف ليس بأىٍؿ 

ّمى اهلل عميو وسّمـ   لف ُيفمَح قوـٌ ولهوا أمَرىـ امرأًة ، فمذلؾ ال تصّح إمارة النساء، لو، مصداقًا لقوؿ رسوؿ اهلل ص

 بؿ يجب أف يكوف األمير رجاًل.

التكميؼ  يجب توّفر العقؿ والبموغ لتوّلي األمر، حيث ال تصّح إمارة الصبي، وال المجنوف؛ ألّنيما غير  -

ىما، فكيؼ يولياف عمى المسمميف. الحري   فال يجوز توليو مف فيو مكمفاف، باإلضاف  إلى أّنيما في والي  غير 

 رٌؽ؛ ألّنو مشغوٌؿ بلدم  سيده، وال يممؾ مف أمره شيئًا. 

الكفاي   حيث يجب أف يتوّفر في مف سيقود األم  مف النجدة، والجرأة، والشجاع ، ما يؤىمو لقيادة -

-عف األم ، ويصّح أف يستعيف بأىؿ الكفاي  في ذلؾ.  الجيوش في الحروب، وحسف اإلدارة السياسي ، والدفاع

العدال  واالجتياد  وقد التمؼ العمماء في ذلؾ الشرط، حيث يرى الجميور بأّف العدال  واالجتياد شرٌط لصح  

تولي اللالف ، ويروف عدـ جواز تولي الفاسؽ، أو المقمد، إاّل في حاؿ فقداف العدؿ المجتيد، وقد تبّنى ذلؾ الرأي 

اًل مف الشافعي ، والحنابم ، والمالكي ، بينما لالفيـ األحناؼ، حيث قالوا بأّف العدال  واالجتياد شرط أولويٍ ، ك

ف توّفر العدؿ المجتيد، ولكّف األولى واألفضؿ تقديـ العدؿ المجتيد.  فقالوا بجواز توّلي الفاسؽ، حتى وا 
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الجميور إلى أّف النسب شرط صحٍ  لتوّلي النسب  التمؼ العمماء في ذلؾ الشرط أيضًا، فقد ذىب  -

اللالف ، فيجب أف يكوف اللميف  مف قريش، مصداقًا لقوؿ رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ   األئمُ  مف قريٍش، 

ف عاىدوا وُفوا، فمف لـ يفعْؿ  ف اسُتحِكموا عَدلوا، وا  وليـ عميكـ حؽٌّ، ولكـ مثُؿ ذلؾ، ما إف اسُترِحموا رِحموا، وا 

منيـ فعميو لعنُ  اهلِل، والمالئكِ ، والناِس أجمِعيَف، ال ُيقَبُؿ منو صرٌؼ، وال عدٌؿ ، وقد نقؿ الماوردي اإلجماع ذلؾ 

عمى ذلؾ الشرط، وأّما الفريؽ اآللر مف العمماء فقالوا بعدـ اشتراط النسب، واستدلوا بقوؿ عمر بف اللطاب 

فَ  َحّيًا الستلمفُتُو  ، ولكف ذلؾ األثر لـ يصّح، وقد ضّعفو أىؿ رضي اهلل عنو   ولو كاَف سالـٌ َموَلى أبي ُحَذي

العمـ، ومف الجدير بالذكر أّنو ال يشترط حصر اللالف  في الياشميف، أو العموييف، إذ لـ يكف اللمفاء الثالث  

 األوائؿ مف بني ىاشـ، ولـ يعترض عمييـ أحٌد مف الصحاب  رضي اهلل عنيـ. 

واليديف، والرجميف  وقد التمؼ العمماء في ذلؾ، حيث يرى الجميور أّف  سالم  السمع والبصر،-

السالم  مف العيوب شرٌط لتوّلي اللالف ؛ ألّنيا تمنع مف القياـ بمصالح المسمميف عمى أكمؿ وجٍو، ولالفيـ 

وال مف فريٌؽ مف العمماء، ولـ يعتبروا ذلؾ الشرط؛ لعدـ توفر دليٍؿ مف الكتاب، وال مف السن  النبوي ، 

 اإلجماع عميو.

ىذه ىي شروط انعقاد اللالف  لملميف  وما عدا ىذه الشروط السبع  ال يصمح أي شرط ألف يكوف شرط 

ف كاف يمكف أف يكوف شرط أفضمي  إذا صحت النصوص فيو، أو كاف مندرجًا تحت حكـ ثبت  انعقاد، وا 

تي الدليؿ عمى اشتراطو متضمنًا طمباً بنص صحيح. وذلؾ ألنو يمـز في الشرط حتى يكوف شرط انعقاد أف يأ

. فإذا لـ يكف الدليؿ متضمنًا طمبًا جازمًا كاف الشرط شرط أفضمي  ال  جازمًا حتى يكوف قرين  عمى المزـو

شرط انعقاد، ولـ يرد دليؿ فيو طمب جاـز إاّل ىذه الشروط السبع ، ولذلؾ كانت وحدىا شروط انعقاد. أما ما 

فيو شرط أفضمي  فقط. وعمى ذلؾ فال يشترط النعقاد اللالف  أف يكوف اللميف   عداىا مما صح فيو الدليؿ

مجتيدًا ألنو لـ يصح نص في ذلؾ، وألف عمؿ اللميف  الحكـ، وىو ال يحتاج إلى اجتياد إلمكانو أف يسأؿ 
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ولكف عف الحكـ وأف يقمد مجتيدًا وأف يتبنى أحكامًا بناء عمى تقميده، فال ضرورة ألف يكوف مجتيدًا، 

األفضؿ أف يكوف مجتيدًا فإف لـ يكف كذلؾ انعقدت لالفتو. وكذلؾ ال يشترط النعقاد اللالف  أف يكوف 

اللميف  شجاعًا، أو مف أصحاب الرأي المفضي إلى سياس  الرعي  وتدبير المصالح، ألنو لـ يصح حديث في 

ف كاف األفضؿ  أف يكوف شجاعًا ذا رأي وبصيرة. ذلؾ، وال يندرج تحت حكـ شرعي يجعؿ ذلؾ شرط انعقاد، وا 

وكذلؾ ال يشترط النعقاد اللالف  أف يكوف اللميف  قرشيًا. أما ما روي عف معاوي  أنو قاؿ سمعت رسوؿ اهلل 

إف ىذا األمر في قريش ال يعادييـ أحد إاّل كبو اهلل عمى وجيو ما أقاموا »صى اهلل عميو وسمـ يقوؿ   

ال يزاؿ ىذا »ف ابف عمر أنو قاؿ  قاؿ رسوؿ اهلل صى اهلل عميو وسمـ   رواه البلاري وروي أيضًا ع« الديف

فيذه األحاديث وغيرىا مما صح إسناده لمرسوؿ مف جعؿ والي  األمر « . األمر في قريش ما بقي منيـ اثناف

ف كانت تفيد  لقريش، فإنيا وردت بصيغ  اإللبار ولـ يرد وال حديث واحد بصيغ  األمر، وصيغ  اإللبار وا 

الطمب ولكنو ال يعتبر طمبًا جازمًا ما لـ يقترف بقرين  تدؿ عمى التأكيد ولـ يقترف بأي  قرين  تدؿ عمى التأكيد 

وال في رواي  صحيح ، فدؿ عمى أنو لمندب ال لموجوب، فيكوف شرط أفضمي  ال شرط انعقاد. وأما قولو في 

في النيي عف عدـ معاداتيـ، وليس تأكيدًا لقولو  فإنو معنى آلر « . ال يعادييـ أحد إاّل كبو اهلل»الحديث  

فالحديث ينص عمى أف األمر فييـ، وعمى النيي عف معاداتيـ. وأيضًا فإف كمم  « إف ىذا األمر في قريش»

قريش اسـ وليس صف . ويقاؿ لو في اصطالح عمـ األصوؿ لقب. ومفيـو االسـ أي مفيـو المقب ال يعمؿ 

قب ال مفيـو لو، ولذلؾ فإف النص عمى قريش ال يعني أف ال يجعؿ في غير بو مطمقًا ألف االسـ أي الم

ال يعني أف ىذا « ال يزاؿ ىذا األمر في قريش»، « أف ىذا األمر في قريش»قريش. فقولو عميو السالـ  

األمر ال يصح أف يكوف في غير قريش، وال أف كونو ال يزاؿ فييـ أنو ال يصح أف يكوف في غيرىـ، بؿ ىو 

ـ ويصح أف يكوف في غيرىـ، فيكوف النص عمييـ غير مانع مف وجود غيرىـ في اللالف . فيكوف عمى فيي

 .ىذا شرط أفضمي  ال شرط انعقاد
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وأيضًا فقد أمهَر رسوؿ اهلل صى اهلل عميو وسمـ عبد اهلل بف رواح  وزيد بف حارث  وأسام  بف زيد 

قريش. وكمم  ىذا األمر تعني والي  األمر أي الحكـ. وجميعيـ مف غير قريش، فيكوف الرسوؿ قد أمهر غير 

وليست ىي نصًا في اللالف  وحدىا. فكوف الرسوؿ يولي الحكـ غير قريش دليؿ عمى أنو غير محصور 

اسمعوا »فييـ وغير ممنوع عف غيرىـ. وأيضًا فقد روى البلاري أف رسوؿ اهلل صى اهلل عميو وسمـ قاؿ  

ف استعمؿ عميكـ عب أوصاني لميمي »وروى مسمـ عف أبي ذر قاؿ  « د حبشي كأف رأسو زبيب وأطيعوا وا 

ف كاف عبدًا ُمجدهع األطراؼ إف ُأّمر عميكـ عبد ُمجدهع »وفي رواي   « صى اهلل عميو وسمـ أف أسمع وأطيع وا 

فيذه األحاديث نصوص صريح  في جواز أف يتولى أمر « أسود يقودكـ بكتاب اهلل فاسمعوا لو وأطيعوا

سمميف عبد أسود. وفي ذلؾ ما يدؿ صراح  عمى أف اللالف  أو والي  األمر يجوز أف يتوالىا ناس مف الم

غير قريش بؿ مف غير العرب. فتكوف األحاديث قد نصت عمى بعض مف ىـ أىؿ لملالف  لمدالل  عمى 

 .أفضميتيـ، ال عمى حصر اللالف  بيـ، وعدـ انعقادىا لغيرىـ

للميف  ىاشميًا أو عمويًا لما ثبت أف النبي صى اهلل عميو وسمـ ولى الحكـ وكذلؾ ال يشترط أف يكوف ا

غير بني ىاشـ وغير بني عمي، وأنو حيف لرج إلى تبوؾ وّلى عمى المدين  محمد بف مسمم  وىو ليس 

ىاشميًا وال عمويًا. وكذلؾ وّلى اليمف معاذ بف جبؿ وعمرو بف العاص وىما ليسا ىاشمييف وال عموييف. 

بالدليؿ القاطع مبايع  المسمميف باللالف  ألبي بكر وعمر وعثماف، ومبايع  عمي رضي اهلل عنو لكؿ  وثبت

واحد منيـ مع أنيـ لـ يكونوا مف بني ىاشـ وسكوت جميع الصحاب  عمى بيعتيـ، ولـ يرو عف أحد أنو 

ف فييـ عمي وابف عباس أنكر بيعتيـ ألنيـ ليسوا ىاشمييف وال عموييف، فكاف ذلؾ إجماعًا مف الصحاب  بم

وسائر بني ىاشـ عمى جواز أف يكوف اللميف  غير ىاشمي وال عموي. أما األحاديث الواردة في فضؿ سيدنا 

عمي رضي اهلل عنو وفي فضؿ آؿ البيت فإنيا تدؿ عمى فضميـ ال عمى أف شرط انعقاد اللالف  أف يكوف 

 .اللميف  منيـ
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ى وجود أي شرط النعقاد اللالف  سوى الشروط السبع  ومف ذلؾ يتبيف أنو ال يوجد أي دليؿ عم

السابق ، وما عداىا عمى فرض صح  جميع النصوص التي وردت فيو أو اندراجو تحت حكـ صحت فيو 

النصوص، فإنو يمكف أف يكوف شرط أفضمي  ال شرط انعقاد، والمطموب شرعًا ىو شرط انعقاد اللالف  

ذلؾ فيو يقاؿ لممسمميف حيف يعرض عمييـ المرشحوف لملالف  لملميف  حتى يكوف لميف . أما ما عدا 

ليلتاروا األفضؿ. ولكف أي شلص التاروه انعقدت لالفتو إذا كانت توفرت فيو شروط االنعقاد وحدىا ولو 

 .لـ يتوفر فيو غيرىا

 

   واجبات اللميف  

يقع عمى عاتؽ اللميف  القياـ بعدٍد مف الواجبات ، وفيما يأتي بياف بعضيا  حفظ الديف عمى أصولو  

المستقّرة، وىو ما أجمع عميو السمؼ، حيث يجب تبييف الحّج  والصواب لكّؿ مبتدٍع، أو صاحب شبيٍ . تطبيؽ 

ى ظالـٌ، وال يضعؼ مظموـٌ. حماي  أحكاـ الشريع  في حّؿ اللصومات، بحيث يسود العدؿ واإلنصاؼ، فال يتعدّ 

األراضي اإلسالمي  مف أّي اعتداٍء، وتحصينيا بالعّدة المانع ، والقوة الدافع ، حتى ال يتمّكف أعداء األم  مف 

احتالليا، وانتياؾ الحرمات، وسفؾ دماء المسمميف، أو المعاىديف. جمع الصدقات والفيء، عمى الوجو الذي 

ر لوٍؼ وال تعّسٍؼ. االلتيار الصحيح لمرجاؿ األمناء أصحاب الرأي والنصيح ، وتكميفيـ أوجبو اهلل تعالى، مف غي

القياـ بأعماؿ الدول ، حتى يقوموا بوظائفيـ بكّؿ كفاءٍة وأمانٍ . الحفاظ عمى الماؿ العاـ، وصرؼ العطايا مف غير 

مف  -تعالى-وحماي  محاـر اهلل  إسراٍؼ وال بلٍؿ، ودفعيا في الوقت المناسب. حفظ حقوؽ العباد مف الضياع،

االنتياؾ، مف لالؿ إقام  الحدود. القياـ بأمر الدعوة إلى اهلل تعالى، وجياد كّؿ مف يقؼ في طريؽ وصوؿ 

 .اإلسالـ إلى الناس

  -صّمى اهلل عميو وسّمـ-اللالف  بعد الرسوؿ 
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رضي اهلل -ي  أبي بكر الصديؽ بدأ عصر اللالف  الراشدة بتول -صّمى اهلل عميو وسّمـ-بعد وفاة الرسوؿ 

، وذلؾ بعد أحداث سقيف  بني ساعدة والجداؿ الكبير بيف المياجريف واألنصار، وقد أبدى عمر بف اللطاب -عنو

وجي  نظر المياجريف وأف اللالف  يجب أف تكوف لرجؿ مف المياجريف ومف قريش تحديًدا،  -رضي اهلل عنو-

يحكـ ومف المياجريف أيًضا، إاّل أف ىذا األمر لـ يكف محموًدا بالنسب   ولكف األنصار أرادوا أف يكوف منيـ مف

، وفي المقابؿ -صّمى اهلل عميو وسّمـ-لممياجريف، وقد استند األنصار في حجتيـ أنيـ أوؿ مف نصر الرسوؿ 

مت ، واستمر الجداؿ حتى ت-صّمى اهلل عميو وسمـ-استند المياجريف في حجتيـ أنيـ أوؿ مف آمف بالرسوؿ 

صّمى اهلل عميو -، وبيذا تشكمت اللالف  اإلسالمي  بعد الرسوؿ -رضي اهلل عنو-البيع  ألبي بكر الصديؽ 

  -وسمـ

 

 

 اللالف  الراشدة 

 الخلفاء اختيار لكيفية وأعدلها والوسائل الطرق أفضل اإلسالمية الحضارة منحت لقد         

دت مما هي السبل وهذه واألمراء،  والالحقة السابقة الحضارات من سواها عما اإلسالمية الحضارة به تفرَّ

 أو الخلفاء اختيار مجال في الخالدة، اإلسالمية حضارتنا بها جاءت التي المبتكرة اآلليات فأُولَى عليها،

 مبدأ الشورى أن في ريبة أدنى هناك وليس الشورى، نجد اإلسالمية، الدولة في العليا المناصب أصحاب

 مستقالًًّ. مبحًثا لها أفردنا فقد واإلنسانية، اإلسالمية الحضارة في الشورى قضية وألهمية الص،خ إسالمي

ٌٚىٕٕب فٟ ؽذ٠ضٕب ٕ٘ب ٔزؾذَّس ػٓ األؽىبي اٌّخزٍفخ اٌزٟ اثزىش٘ب اٌّغٍّْٛ الخز١بس خ١ٍفزُٙ، ٚال ؽهَّ فٟ 

زٍفخ، ٌٚىٕٙب ِغ اخزالفٙب إٔٔب ٔغذ أْ اٌخٍفبء اٌشاؽذ٠ٓ، لذ عبءٚا ئٌٝ اٌخالفخ ػجش أسثغ غشق ِخ
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ذ ٌغّٙٛس اٌّغ١ٍّٓ أسثغ ٔظش٠بد أٚ أِضٍخ ؽشػ١خ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اخز١بس خ١ٍفخ  ضٍَّ َِ ٚرجب٠ٕٙب، لذ 

ع فٟ ؽم١مزٗ ٘ٛ ِّب لذِزٗ اٌؾعبسح اإلعال١ِخ ٌإلٔغب١ٔخ وٍٙب فٟ ِغبي  ُّٛ اٌّغ١ٍّٓ أٚ ئِبُِٙ، ٚ٘زا اٌزٕ

 اخز١بس اٌؾبوُ أٚ اٌضػ١ُ.

 فة:الخلي اختيار طرق

 األولى: الطريقة

صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ( ِٚٓ أٌَُٚٝ ٘زٖ اٌطشق أٚ األِضٍخ اٌشائذح، ٔغذ غش٠مخ اخز١بس خ١ٍفخ ٌشعٛي هللا      

ب ٌٍّغ١ٍّٓ، ٌىٓ صالصخ فمػ ٚعٍُ(  ًِ ؛ فبألٔصبس لذ اعزّؼٛا فٟ عم١فخ ثٕٟ عبػذح ١ٌخزبسٚا ِٓ أٔفغُٙ ئِب

 هللا )سظٟ ، ٚػّش ثٓ اٌخطبةػٕٗ( هللا )سظٟ اٌصذ٠كِٓ اٌّٙبعش٠ٓ لذ اعزّؼٛا ثُٙ، ُٚ٘ أثٛ ثىش 

ذ فٟ ػٕٗ( هللا )سظٟ ، ٚأثٛ ػج١ذح ثٓ اٌغشاػػٕٗ( ً ئ١ٌٙب اٌّغزّؼْٛ ٚاٌزٟ رّضٍَّ ، فبٌٕزبئظ اٌزٟ رٛصَّ

ٌُ ٔغذ ٌٙب ِض١الً فٟ ربس٠خ ػٕٗ( هللا )سظٟ رشع١ؼ وفخ اٌّٙبعش٠ٓ، ِٚجب٠ؼخ أثٟ ثىش اٌصذ٠ك

؛ خبصخ ئرا ػٍّٕب أْ ٘زا اٌضػ١ُ اٌؾعبساد اٌجؾش٠خ، فٟ اخز١ب س صػ١ُ أٚ سئ١ظ ثّضً ٘زا إٌمبػ اٌؾشِّ

ِٓ فشع ظؼ١ف فٟ لج١ٍخ لش٠ؼ، ٚ٘ٛ فشع ر١ُ، ث١ّٕب ٠زشن األٔصبس ُٚ٘ فٟ ثٍذُ٘ األِش ٌٗ؛ ألٔٗ 

 األصٍؼ ٚاألفعً، ٠ّٚىٓ أْ ٔطٍك ػٍٝ ٘زٖ إٌّٛرط "االخز١بس اٌؾؼجٟ اٌّجبؽش"!

 الثانية: الطريقة

ٚصبٟٔ ٘زٖ اٌطشق أٚ األِضٍخ اٌزٟ لَذَِّٙب اٌّغٍّْٛ فٟ إٌّظِٛخ اٌغ١بع١خ اٌؾعبس٠خ ِب لبَ               

، ٌُٚ ٠ىٓ ٘زا اٌؼٙذ ػٕٗ( هللا )سظٟ ِٓ ػٙذ ٌؼّش ثٓ اٌخطبة ػٕٗ( هللا )سظٟ ثٗ أثٛ ثىش اٌصذ٠ك

ٌُٙ؛ فمذ روش اٌطجشٞ  ػٕٗ( هللا )سظٟ عجًشا ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ؛ فمذ وبْ ثبخز١بسُ٘، ٚثؼشض ِٓ أثٟ ثىش

فٟ ربس٠خٗ، أْ أثب ثىش خشط ػٍٝ إٌبط فٟ ِشض ٚفبرٗ فمبي ٌُٙ: "أرشظْٛ ثّٓ أعزخٍف ػ١ٍىُ؟! 
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١ٌَّذ را لشاثخ، ٚئٟٔ لذ اعزخٍفُذ ػّش ثٓ اٌخطبة، فبعّؼٛا ٌٗ  َٚ فأٟ ٚهللا ِب أٌٛد ِٓ عٙذ اٌشأٞ، ٚال 

 ٚأغ١ؼٛا. فمبٌٛا: عّؼٕب ٚأغؼٕب".

٘زا ِفبعأح ٌٍّغ١ٍّٓ؛ فمذ اعزطٍغ آساء وجبس اٌصؾبثخ لجً  ػٕٗ( هللا )سظٟ ٓ فِْؼً أثٟ ثىشٌُٚ ٠ى         

 هللا )سظٟ ٌّب ػضَ ػٍٝ اٌؼمذ ٌؼّش ػٕٗ( هللا )سظٟ لشاسٖ ٘زا، فّّب سٚاٖ اٌطجشٞ أْ أثب ثىش

 )سظٟ ، فمبي: أخجشٟٔ ػٓ ػّشػٕٗ( هللا )سظٟ فٟ ِشض اٌٛفبح "دػب ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف ػٕٗ(

. فمبي: ٠ب خ١ٍفخ سعٛي هللا، ٘ٛ ٚهللا أفعً ِٓ سأ٠ه ف١ٗ ِٓ سعً، ٌٚىٓ ف١ٗ غٍظخ. فمبي أثٛ ػٕٗ( هللا

: رٌه ألٔٗ ٠شأٟ سل١مًب، ٌٚٛ أفعٝ األِش ئ١ٌٗ ٌزشن وض١ًشا ِّب ٘ٛ ػ١ٍٗ، ٠ٚب أثب ػٕٗ( هللا )سظٟ ثىش

َٟ اٌشظب ػٕٗ، ٚئرا ٌُٕذ ٌٗ أسأٟ اٌؾذحَ  ِؾّذ لذ سِمزُُٗ فشأ٠زُٕٟ ئرا غعجُذ ػٍٝ اٌشعً فٟ اٌؾٟء أسأ

ػ١ٍٗ، ال رزوش ٠ب أثب ِؾّذ ِّب لٍُذ ٌه ؽ١ئًب. لبي: ٔؼُ. صُ دػب ػضّبْ ثٓ ػفبْ، لبي: ٠ب أثب ػجذ هللا، 

أخجشٟٔ ػٓ ػّش. لبي: أٔذ أخجُش ثٗ. فمبي أثٛ ثىش: ػٍٝ ران ٠ب أثب ػجذ هللا. لبي: اٌٍُٙ ػٍّٟ ثٗ أْ 

ظ ف١ٕب ِضٍٗ. لبي أثٛ ثىش: سؽّه هللا ٠ب أثب ػجذ هللا، ال رزوش ِّب روشُد عش٠شرٗ خ١ٌش ِٓ ػال١ٔزٗ، ٚأْ ١ٌ

". ٌٚزٌه وبْ اٌؼٙذ أل١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػّش ثٓ اٌخطبة ًُ ثّٕضٌخ  ػٕٗ( هللا )سظٟ ٌه ؽ١ئًب. لبي: أفؼ

 "ئعّبع األِخ ػٍٝ ِشؽؼ اٌخ١ٍفخ اٌغبثك".

 الثالثة: الطريقة

ْزٙب اٌؾعبسح اإلعال١ِخ فٟ ِٕظِٛخ اٌغ١بعخ اٌؼب١ٌّخ، ِب سأ٠ٕبٖ ِٓ         َِ ٚصبٌش ٘زٖ اٌطشق اٌزٟ لَذَّ

ٌّٓ ٠أرٟ ِٓ ثؼذٖ؛ فمذ اخزبس عزخ ِٓ وجبس  ػٕٗ( هللا )سظٟ رشؽ١ؼ ِّٕٙظ ِٓ اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخطبة

ٍٝ ِىبٔزُٙ ٚفعٍُٙ، ، ُٚ٘ اٌز٠ٓ اعزّؼذ آساء اٌّغ١ٍّٓ داخً اٌّذ٠ٕخ ٚخبسعٙب ػr صؾبثخ سعٛي هللا

 هللا )سظٟ ِٚٓ صُ صالؽ١زُٙ ٌز١ٌٛخ ئِبِخ اٌّغ١ٍّٓ، ٚاٌؾك أْ اٌخ١ٍفخ اٌشاؽذ ػّش ثٓ اٌخطبة

ػُٕٙ، فُٙ "اٌّجؾَُّشْٚ ثبٌغٕخ"، ٚاٌّغزغشة أُٔٙ ٌُ  r لذ اخزبس ٘إالء ثٕبء ػٍٝ سظب سعٛي هللا ػٕٗ(

، ٚػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت ػٕٗ( هللا )سظٟ ٠ىٛٔٛا عزخ فمػ، ثً عجؼخ ٔفش، ُٚ٘: ػضّبْ ثٓ ػفبْ األِٛٞ
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، ٚعؼذ ثٓ أثٟ ٚلبؿ ػٕٗ( هللا )سظٟ ، ٚػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػٛف اٌض٘شٞ ػٕٗ( هللا )سظٟ اٌٙبؽّٟ

، ٚغٍؾخ ثٓ ػج١ذ هللا ػٕٗ( هللا )سظٟ ، ٚاٌضث١ش ثٓ اٌؼٛاَ األعذٞػٕٗ( هللا )سظٟ اٌض٘شٞ

شٚ ثٓ ٔف١ً، ٌىٓ ػّش ثٓ ، ٚأِب عبثؼُٙ فٙٛ عؼ١ذ ثٓ ص٠ذ ثٓ ػّػٕٗ( هللا )سظٟ اٌز١ّٟ

لذ اعزجؼذٖ ٌمشاثزٗ ِٕٗ، فٍُ ٠ؾأ أْ ٠ٍٟ أِش اٌّغ١ٍّٓ أؽذ ِٓ آي ػّش أٚ ِٓ  ػٕٗ( هللا )سظٟ اٌخطبة

 ألبسثٗ فـ"ثؾغت آي ػّش أْ ٠َُؾبعت ُِٕٙ سعً ٚاؽذ!".

ِٓ ، وبٔذ ِمجٌٛخ أللصٝ دسعخ ػٕٗ( هللا )سظٟ ِٚٓ دْٚ ؽهٍّ أْ ٘زٖ اٌطشق اٌزٟ الزشؽٙب ػّش       

خبصخ اٌّغ١ٍّٓ ٚػبِزُٙ، ثً ٠ّىٓ اٌمٛي: ئٔٙب رٛافمذ ِغ ِب اعزغذ ػٍٝ عبؽخ اٌّغ١ٍّٓ ِٓ سلؼخ 

ألؽذ ثؼ١ٕٗ ٚعػ ٘زٖ  ػٕٗ( هللا )سظٟ ؽبعؼخ، ِٚغئ١ٌٛخ ٘بئٍخ، فٍُ ٠ىٓ ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠ؼٙذ ػّش

ٔٙب وبٔذ ِٕعجطخ اٌظشٚف اٌغذ٠ذح، ِٚٓ صُ رٛاوجذ ٘زٖ ا١ٌ٢خ اٌؼّش٠خ ِغ األؽذاس ؽ١ٕئز، ٚثبٌطجغ فا

ٍُٛا ئٌٝ اخز١بس  ثبٌعٛاثػ اٌؾشػ١خ اٌزؾبٚس٠خ؛ ٌزٌه اعزطبع اٌّغزّؼْٛ أٚ "أً٘ اٌؾٛسٜ" أْ ٠زٛصَّ

، ٚرّذ اٌّٛافمخ ػٕٗ( هللا )سظٟ خ١ٍفخ ثطش٠مخ رؾبٚس٠خ سائؼخ فٟ اٌّذح اٌزٟ ؽذد٘ب ػّش ثٓ اٌخطبة

 هللا )سظٟ ٠مخ اٌزٟ اعزؾذصٙب ػّش، ٚ٘زٖ اٌطشػٕٗ( هللا )سظٟ ػٍٝ اٌخ١ٍفخ اٌضبٌش ػضّبْ ثٓ ػفبْ

 ، ثّٕضٌخ "رٕبفظ اٌّشؽؾ١ٓ ثطشق ؽشػ١خ ػٍٝ ِٕصت اٌخالفخ".ػٕٗ(

 الرابعة: الطريقة

ِٓ خالٌٙب،  ػٕٗ( هللا )سظٟ ٚاٌطش٠مخ اٌشاثؼخ اٌزٟ رُ اخز١بس اٌخ١ٍفخ اٌشاؽذ ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت       

ِالصِخ ألؽذاس اعزضٕبئ١خ ِشد ثٙب اٌذٌٚخ وبٔذ غب٠خ فٟ األ١ّ٘خ ٠ٚغت اٌٛلٛف أِبِٙب؛ ألٔٙب وبٔذ 

اإلعال١ِخ ؽ١ٕئز، ٚ٘زٖ األؽذاس وبٔذ اٌفزٕخ ثؼ١ٕٙب! ِٚٓ صُ، وبْ ِٓ اٌعشٚسٞ أْ رذسأ األِخ ٘زٖ 

اٌّفغذح لجً اعزفؾبٌٙب، فٍُ ٠ىٓ ِٓ ثُذٍّ أْ ٠ُغشع اٌّغٍّْٛ ٌّجب٠ؼخ سعً ثّىبٔخ ػٍٟ ثٓ أثٟ 

َُّ ثبٌفؼػٕٗ( هللا )سظٟ غبٌت ، لذ اؽزشغ أْ ػٕٗ( هللا )سظٟ ً، ؽزٝ ئْ ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت، ٚ٘ٛ ِب ر

ف ِٓ  ػٕٗ( هللا )سظٟ رىْٛ ث١ؼزٗ ػبِخ فٟ اٌّغغذ، ٌٚمذ وبْ اٌجؼط وؼجذ هللا ثٓ ػجبط ُّٛ فٟ رخ
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اٌج١ؼخ فٟ اٌّغغذ ٚعػ ٘زٖ اٌفزٕخ ٚأؽذاس "اٌؾغت"، ٌىٓ اٌج١ؼخ لذ رّذ ثبٌفؼً ِٓ اٌّٙبعش٠ٓ 

، ٚ٘زٖ ا١ٌ٢خ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ٌغأ ئ١ٌٙب اٌّغٍّْٛ ٚعػ ٘زٖ األؽذاس [5]ٚاألٔصبس فٟ ِغغذ سعٛي هللا

 اٌذا١ِخ ٠ّىٓ أْ ٔطٍك ػ١ٍٙب "اٌٍغٛء ئٌٝ اٌشعً إٌّبعت فٟ أٚلبد اٌّؾٓ".

ػخ ٟ٘ ِّب لَذَِّزٗ اٌؾعبسح اإلعال١ِخ وؾٍٛي ٔبعؼخ ٚؽشػ١خ ٌى١ف١خ اخز١بس اٌؾىبَ  ِّٛ ٘زٖ اٌطشق اٌّزٕ

ػخ؛ ؽ١ش عّؼذ ث١ٓ اٌغٍُ ٚاٌ ِّٛ شؤعبء، ٚلذ عّؼذ ٘زٖ اٌطشق ث١ٓ أٚلبد ِخزٍفخ، ٚأؽذاس ِزٕ

ٚاٌٙذٚء، ٚث١ٓ اٌؾشة ٚاٌفزٓ، ٌٚىٓ اٌغبِغ ٌٙزٖ ا١ٌ٢بد وبْ ِجذأ اٌؾٛسٜ ٚاٌج١ؼخ، ٚ٘زاْ األِشاْ 

 عُْٕفِشد ٌّٙب فص١ٍٓ ِغزم١ٍٓ، ٚوزٌه اٌخالفخ ثبٌؼٙذ ٚاٌٛساصخ.

ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌطشق اٌزٟ اعزؾذصٙب اٌّغٍّْٛ ثؼذ ػصش -غ فٟ اخز١بس اٌؾبوُ ٚاٌؾك أْ ٘زٖ اٌطشق األسث

َُّ لذسح اٌؾعبسح اإلعال١ِخ ػٍٝ  -اٌخٍفبء اٌشاؽذ٠ٓ ٘ٛ ِّب ٠َُإوِّذ ػٍٝ ِشٚٔخ اٌؾش٠ؼخ اإلعال١ِخ، ِٚٓ صَ

َدْد ثٗ اٌؾعبسح اإلعال١ِخ ػٍٝ عٛا٘ب ِٓ اٌؾعب ساد ِٛاوجخ اٌّغزغذاد، ٚ٘زٖ اٌّشٚٔخ ٟ٘ ِّب رَفَشَّ

 األخشٜ.

 

 

 

 

 

 

https://www.islamstory.com/ar/artical/23483/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9#_ftn5
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    التالي   در والمراجعاالمص مفتـ اعداد ىذه المحاضرة           

 اٌطجشٞ: ربس٠خ األُِ ٚاٌٍّٛن -

 اٌّبٚسدٞ : األؽىبَ اٌغٍطب١ٔخ  -

 اثٓ خٍذْٚ : اٌّمذِخ  -

 د.ػجذ اٌؼض٠ض اٌذٚسٞ: إٌظُ اإلعال١ِخ -

 د. ا١ٌٛصثىٟ : دساعبد فٟ إٌظُ اٌؼشث١خ اإلعال١ِخ  -

  اٌغشعبٟٔ ساغت د.  -
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